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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
สมัยประชุมสมัยวิสำมัญ    สมัยที่  1  ครั้งที่ 1/2563 

วันศุกรท์ี่  7  เดือน  สิงหำคม  2563  เวลำ  09.30  น. 
ณ  อำคำรอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 

********************** 
ผู้เข้ำประชุม 
 

ล ำดับท่ี 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 นางสุภัทรธนัน  ค าศรี  สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.6 สุภัทรธนัน  ค าศรี  
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  

ผู้ไม่มำประชุม  -  ไม่มี 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

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 
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   5.นายโยธิน   บวัทอง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
7.นายวัชรินทร์   บุญเริ่ม   หัวหน้าส านักปลัด 
8.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อ านวยการกองช่าง 



9.นางทัศนีย์  จันทร์แจ่ม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
เริ่มประชุมเวลำ  09.30 น. 

-เมื่อถึงก าหนดนัดประชุม  บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้มาลงชื่อ  
เพ่ือเข้าร่วมประชุม  ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ 
ประธำนสภำฯ -แจ้งให้สมาชิกทุกท่านให้ได้รับทราบว่าหลังจากประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย

เสร็จขอเชิญสมาชิกทุกท่านเดินดูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะได้รับแจ้งว่าห้องน้ าเด็ก 2 ขวบ
ช ารุด 

รองนำยก อบต. -แจ้งเรื่องท่านนายก อบต.เมืองน้อยไม่สบายและได้มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.รอง
ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการท าหน้าที่แทน 

 -แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม  ขอเชิญทุกท่านเข้า
ร่วมพิธีดังกล่าว   

 -แจ้งการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  จ านวน 2 อัตรา โดยให้มีหน้าที่บริการแก่ผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิงฯ อัตราเงินเดือนละ 5,000 บาท สมัครได้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองน้อย ในวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ 

ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนกรรมกำรตรวจฯ - จากการตรวจรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว   ไม่มีแก้ไขเพ่ิมเติม   
ที่ประชุม  -มีมตริับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 17 เสียง   

งดออกเสียง - คน 
ระเบียบวำระท่ี 3  เพื่อทรำบและพิจำรณำ 

3.1 พิจำรณำเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 

รองนำยก อบต. - ได้ชี้แจงบันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
แก้ไข/เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563   
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     ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีข้ึน  ได้อนุมัติ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ดังปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย   ยังไม่ครอบคลุมและมีความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจึงมีความ
จ าเป็นต้องเพ่ิมเติมแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือ
ตอบสนองแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น  เพ่ือให้ถูกต้อง
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง



ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 9 ให้ยกเลิก
ความในข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

(1)คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็น
อ านาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเหน็ชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” 
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ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)แก้ไข/เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.
2563 ในครั้งนี้   ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ที่ส าเนาให้กับทุกท่านได้ศึกษาล่วงหน้าแล้วขอเชิญที่ประชุม
ได้พิจารณาในรายละเอียด 

หัวหน้ำส ำนักปลัด -ได้ชี้แจงในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)แก้ไข/เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565)แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  แผนงานเคหะและชุมชน  ดังนี้ 
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมดินลงหินคลุกบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 สายหนองยาง – ห้วยหนาด 
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 760 
ลูกบาศก์เมตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 180 ลูกบาศก์เมตร 
2.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 สายหนองจอก้อ ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 320 
เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร 
3.โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 สายหนองเวศ – สวนป่า ถนนกว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตร 



4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองน้ าเต้า หมู่ที่ 4 รางระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 20 เมตร 
5.โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านหนองน้ าเต้า หมู่ที่ 4 สายบ้านหนองน้ าเต้าบ้านหนองไฮเชื่อม
สายบ้านหนองน้ าเต้า บ้านนาค าใหญ่ 
6.โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายป่าช้าบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5  ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 542 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 168 
ลูกบาศก์เมตร 
7.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนดินลงหินคลุกบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 สายหลังวัดป่าบ้านเมือง
น้อย ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 119 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร 
8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 รางระบายน้ า คสล.ขนาดกว้าง  0.30 
เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 28 เมตร 
9.โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 9 สายทางหลวงชนบทไปมูล ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 750 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,120 ลูกบาศก์เมตร 
10.โครงการก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 รางระบายน้ า คสล.ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 56 เมตร 
11.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านหนองน้ าเต้า หมู่ที่ 10 รางระบายน้ า คสล.ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 102 เมตร 
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12.โครงการปรับปรุงบ ารงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4,6,9 ปรับปรุงบ ารุงรักษา
ระบบประปาหมู่บ้านตามแบบ ,ส ารวจประมาณการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

  ซึ่งทุกโครงการจะตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประธำนสภำฯ  -เชิญสมาชิกสภาฯได้อภิปรายสอบถามในรายละเอียด 
ที่ประชุม  -ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง  ในรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ประธำนสภำฯ  -เมื่อที่ประชุมได้ใช้เวลาพอสมควรแล้ว   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธำนสภำฯ  -ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปรายผมขอมติที่ประชุมครับ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565)แก้ไขเพ่ิมเติมและ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ด้วยคะแนน 17 เสียง งดออกเสียง - คน 
 3.2 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  รำยกำร เครื่องปรับอำกำศ   
(ส ำนักงำนปลัด) 

หัวหน้ำส ำนักปลัด ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือจัดหาครุภัณเครื่องปรับอากาศใหม่แทนเครื่องปรับอากาศเก่าท่ี
ช ารุดเพราะการใช้งานมานานและหากจะซ่อมแซมบ ารุงรักษาจะไม่เกิดความคุ้มค่า และเพ่ือให้
ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความพึงพอใจในงานบริการ    ประกอบกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อย มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินงานตาม 
โครงการต่าง ๆ  จึงจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณจากหมวดอ่ืนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โอนเพิ่ม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการ เครื่องปรับอากาศ INVerter)  จ านวนเงิน  78,100 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เครื่องปรับอากาศแยกส่วน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะดังนี้  



1)ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 12,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง ๆละ 24,200 บาท 
เป็นเงิน 48,400 บาทและขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่องๆละ 29,700 บาท 
รวมเป็นเงิน  78,100 บาท 
2)ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3)ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
4)ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5)มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร(ตั้งตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ปี 2562) 
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โอนลด 
-แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
1.รายการโครการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 สายบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 ไป
บ้านเมืองน้อย  จ านวนเงิน 12,000 บาท 
2.รายการ  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าบ้านหนองน้ าเต้า หมู่ที่ 4  จ านวนเงิน 11,000 บาท 
3.รายการ  โครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ ามูล  จ านวนเงิน 22,000 บาท 
4.รายการ  โครงการปรับปรุงลงหินคลุกสายนาผู้ใหญ่บ้าน(นายส าเร็จ ป้องเศร้า)-หนองหม ี
จ านวน  6,000 บาท 
5.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุ
ส านักงาน  จ านวนเงิน  27,100 บาท  รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  78,100 บาท 

ประธำนสภำฯ -เชิญสมาชิกสภาฯได้อภิปรายในรายละเอียด 
ที่ประชุม -ไม่มีการอภิปราย 
ประธำนสภำฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  -เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ตามท่ีเสนอด้วยคะแนน 17 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง – คน 
3.3 บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รำยกำร เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(ส ำนักงำนปลัด) 

หัวหน้ำส ำนักปลัด -ได้ชี้แจงเหตุผล เนื่องจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์ 
และ ระบบคอมพิวเตอร์  รายการ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) มีการเปลี่ยนแปลง 
จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงข้อความคุณลักษณะให้ถูกต้อง  จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี 2563 ตามข้อความใหม่ ในค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563  ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร ที่ส าเนาให้กับทุกท่านได้ศึกษาล่วงหน้า
แล้ว 

ประธำนสภำฯ -ไดเ้ชิญสมาชิกสภาฯได้อภิปรายในรายละเอียด 
ที่ประชุม -ไม่มีการอภิปราย 
ประธำนสภำฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม 



ที่ประชุม  -เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  
ตามท่ีเสนอด้วยคะแนน 17 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง – คน 
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3.4 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 งบลงทุน หมวดค่ำที่
ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภท ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  รำยกำร  โครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมหอประชุมอำคำรเอนกประสงค์ อบต.เมืองน้อย (ส ำนักงำนปลัด) 

หัวหน้ำส ำนักปลัด -ชี้แจงเหตุผลเนื่องจากรายละเอียดประมาณการรายจ่ายทั่วไปตามข้อบัญญัติ 2563 รายการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคารอเนกประสงค์  ไม่ชัดเจนในการประมาณราคาใน
การด าเนินโครงการ  จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

 โอนเพิ่ม 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอ้ี รายละเอียดดังนี้ 
1.โต๊ะท างานโล่งขนาด 800x60x75 cm 1 ชุด 
2.โต๊ะท างานโล่งขนาด 180x60x75 cm 6 ชุด 
3.โต๊ะเข้ามุมไม่มีข้ันด้านมุมซ้าย ขนาด 60 cm 1 ตัว 
4.โต๊ะเข้ามุมไม่มีข้ันด้านมุมขวา ขนาด 60 cm 1 ตัว 
5.เก้าอ้ีท างาน มีล้อเลื่อนหนังเทียมสีด า 1 ตัว 
6.เก้าอ้ีท างานมีล้อเลื่อน หนังเทียมสีด า 30 ตัว 
จ านวนเงิน 67,100 บาท (สืบราคาตามท้องตลาด)(รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายของ
อบต.เมืองน้อยก าหนด) โอนให้ถูกหมวดถูกประเภทและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ  รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไมโครโฟนห้องประชุม รายละเอียดดังนี้ 
ชุดไมค์ประชุม ประกอบด้วย 1 ชุด 
1.เครื่องรับ NPE 1 ชุด 
2.ไมค์ประธาน 1 ชุด 
3.ไมค์ลูก 14 ชุด 
4.ไมค์ลอย 2 ชุด 
เป็นเงิน  72,400 บาท  (สืบราคาตามท้องตลาด)(รายละเอียดตามประมาณการค่าใช้จ่ายของ
อบต.เมืองน้อยก าหนด) โอนให้ถูกหมวดถูกประเภทและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
โอนลด 
-แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.เมืองน้อย  จ านวนเงิน    139,500 บาท 

ปลัดอบต.  -ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการโอนงบประมาณฯ 
ประธำนสภำฯ -เชิญสมาชิกสภาฯได้อภิปรายในรายละเอียด 
ที่ประชุม -ไม่มีการอภิปราย 
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ประธำนสภำฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ตามท่ีเสนอด้วยคะแนน 17 เสียง  

ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง - คน 
3.5 กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รำยกำร  เครื่องคอมพิวเตอร์  
All In One ส ำหรับงำนส ำนักงำน (กองกำรศึกษำ) 

ผอ.กองกำรศึกษำ -ชี้แจงเหตุผลเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทาและ
บ้านหนองน้ าเต้าโนนสวน  ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ให้เกิดความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง 
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับมีเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆ   

 โอนเพิ่ม 
 แผนงานการศึกษา   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน   หมวคครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    รายการ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงาน
ส านักงาน  จ านวน  2 เครื่อง ๆละ 17,000 บาท รวมเป็นเงิน  34,000 บาท เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน  พฤษภาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม  2563 
โอนลด 
-แผนงานเคหะและชุมชน   งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
1.รายการโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 สายใต้วัดบ้านหนอง
เทา –คันกั้นน้ า     จ านวนเงิน  14,000 บาท 
2. รายการโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 – ห้วยหนาด 
จ านวนเงิน   20,000 บาท   รวมเป็นเงิน   34,000 บาท 

ประธำนสภำฯ -เชิญสมาชิกสภาฯได้อภิปรายในรายละเอียด 
ที่ประชุม -ไม่มีการอภิปราย 
ประธำนสภำฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -เห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนน 17 เสียง ไม่

เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง – คน 
3.6 กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์กำรเกษตร รำยกำร  ค่ำจัดซื้อเครื่องสูบน้ ำซับเมอร์ส (กองช่ำง) 

ผอ.กองช่ำง -ชี้แจงเหตุผล  เนื่องจากประปาบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 ซึ่งซับเมอร์สเกิดการลัดวงจรท าให้เกิด
การไหม้  และไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ในข้อบัญญัติฯ  ประกอบกับเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน  จึงจ าเป็นต้องโอนงบปราณจากหมวดอื่นมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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 โอนเพิ่ม 
แผนงานการพาณิชย์    งานกิจการประปา  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  



 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  รายการ  ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าซับเมอร์ส  ขนาด 1.5 แรง 
11 ใบพัด ท่อส่ง 2 นิ้ว  ตั้งตามราคาท้องตลาด  จ านวนเงิน  15,000 บาท 
โอนลด 
แผนงานการพาณชิย์    งานกิจการประปา  งบด าเนินงาน   หมวด ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวนเงิน  15,000 บาท 

ประธำนสภำฯ -เชิญที่ประชุมได้อภิปรายในรายละเอียด 
ที่ประชุม -ไม่มีการอภิปราย 
ประธำนสภำฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -เห็นชอบให้โอนงบประมาณตามท่ีเสนอด้วยคะแนน 17 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  

งดออกเสียง - คน  
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
นำยไพรัตน์ เหมือนมำตย์   -สอบถามสถานีสูบน้ าบ้านหนองเทา ม.3,9 ไม่มีการใช้ประโยชน์ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.3   -สอบถามไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองเทา ทางอบต.ไปตัดไฟฟ้าตอนนี้ท าให้ประชาชน   

   เดือดร้อนมีโจรเข้าไปขโมยเงินในตู้หยอดเหรียญน้ าในหมู่บ้านหนองเทาเพราะว่าไม่มี 
   แสงสว่าง  ตอนนี้ทาง อบต.เราจะท าอย่างไรเรื่องไฟฟ้า 

ผอ.กองช่ำง -ชี้แจงเรื่องสถานีสูบน้ าที่ได้รับการโอนจากกรมชลประทานเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อบต.และมี
การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ า  หากต้องการใช้น้ าให้ขออนุญาตกลุ่มผู้ใช้น้ าก่อน 

 -ชี้แจงเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างมีหนังสือแจ้งมายังอบต.ว่ามีบุคคลไปต่อไฟฟ้าโดยตรง  ยักยอกต่อ
สายไฟฟ้าเพ่ือไม่ให้จ่ายค่าไฟฟ้า  และทางไฟฟ้ามีหนังสือแจ้งมายัง อบต.ให้รื้อถอนออก 

ปลัด อบต.  -ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม   เกี่ยวกับเรื่องการใช้ไฟฟ้าสาธารณะ และเรื่องสถานีสูบน้ า 
นำยสุเทพ  วิมุตกุล -เรื่องโครงการอาสาสมัครภัยพิบัติเป็นโครงการที่ดีก็อยากให้หน่วยงานอบต.สนับสนุน 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.3 งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
 -เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา บ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 มีการขโมยเงินในตู้หยอดเหรียญ

ประมาณ 1 พันกว่าบาทจะมีตู้น้ ามันและตู้น้ าหยอดเหรียญถูกงัดเอาเงิน  บ้านขาม บ้านเทิน ก็
ถูกงัดขโมยเหมือนกันและได้น าเรื่องนี้มาแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธำนสภำฯ -ได้สอบถามเรื่องน้ าประปา หมู่ 1,7,8  คือมีชาวบ้านมาร้องเรียนเรื่องน้ าประปา กับผมและ

ท่านรองประธานสภา อบต.ได้น ารูปภาพน้ าประปามาให้ดูว่าน้ าประปาเหลืองมากฝากกองช่าง
หรือเจ้าพนักงานประปาด้วยว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร  และมีชาวบ้านได้ขึ้นไปดูอ่างเก็บน้ า
ว่าไม่เคยล้างอ่างเก็บน้ า 
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เจ้ำพนักงำนประปำ -ได้ชี้แจงเรื่องน้ าประปา หมู่ 1,7,8 ในการล้างอ่างเก็บน้ ามีแผนการล้างอ่างเก็บน้ าปีละครั้ง 
 แต่ถ้าล้างบ่อยคือน้ าประปามันไม่เพียงพอต่อประชาชน  สมมุติว่ามีการซ่อมท่อน้ าถ้าซ่อมเสร็จ

น้ าที่โดนหยุดในท่อเวลาเปิดน้ าไปแรงน้ าจะดันน้ า ที่อยู่ก้นท่อไปท าให้เหลืองแต่ถ้าหากจุดไหนที่
มีน้ าเหลืองก็ให้แจ้งมาว่าอยู่จุดไหนเพื่อจะได้ไปเปิดน้ าทิ้งไว้ก่อน  ถ้าล้างบ่อยน้ าที่ใช้ทุกวันจะไม่
เพียงพอต่อการใช้น้ า   ถ้าล้างบ่อยก็ล้างได้    แต่ผลที่จะกระทบคือน้ าใช้มีไม่เพียงพอ   

ปลัด อบต.   -ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการใช้น้ าประปาเพ่ิมเติม 
ผอ.กองช่ำง -ชี้แจงรายละเอียดการใช้น้ าประปาเพ่ิมเติมและเรื่องสถานีสูบน้ าประปาบ้านหนองเทาทีไ่ด้รับ

โอนจากชลประทาน 



ประธำนสภำฯ -สอบถามในที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
รองนำยก อบต. -ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัญหาเรื่องการใช้น้ าประปา  และเรื่องการขอใช้สถานที่ 
ผอ.กองช่ำง -ชี้แจงรายละเอียดเรื่องการใช้น้ าของสถานีสูบน้ าบ้านหนองเทาเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม -ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง   
ประธำนสภำฯ -สอบถามในที่ประชุมว่ามีใครจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ทีป่ระชุม -ไม่มีการอภิปราย 
ประธำนสภำฯ -ถ้าไม่มีการอภิปราย   ผมขอปิดการประชุม 
เลิกประชุมเวลำ  12.00 น. 
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