
   
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
สมัยประชุมสมัยสำมัญ    สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 1/2563 

วันจันทรท์ี่  17  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 - ลากิจ 
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  -  นายมลเทียร   เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 8       ลากิจ 
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 
5.นายโยธิน   บวัทอง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
6.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
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7.นายวัชรินทร์   บุญเริ่ม   หัวหน้าส านักปลัด 
8.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อ านวยการกองช่าง 
9.นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลำ  09.30 น. 



-เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม  บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้มา
ลงชื่อ  เพ่ือเข้าร่วมประชุม  ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ 
ประธำนสภำฯ -แจ้ง นายมลเทียร    เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.ม.8  ขอลากิจ 
ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนกรรมกำรตรวจฯ - แจ้งที่ประชุมว่า จากการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   ไม่มีข้อความขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี 3  เพื่อทรำบและพิจำรณำ 

3.1 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ
2564 (วำระที่ 1 ข้ันรับหลักกำร) 

ประธำนสภำฯ  -เชิญคณะผู้บริหารแถลงงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
นำยสมำน  สืบเสน -แถลงงบประมาณประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ต่อสภาองค์การ 
รองนำยกอบต.เมืองน้อย บริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
                               ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
                                           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย จะได้เสนอ          
                                 รา่งข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย           
                                 อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยจึงขอ 
                                 ชีแ้จงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการ  
                                 และแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
            1. สถานะการคลัง 

              1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 16,824,962.69 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 6,558,616.59 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 6,756,611.40 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 
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   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6 โครงการ รวม 
68,036.00 บาท 

         1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
              2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม  

             พ.ศ.2563 
            (1) รายรับจริง จ านวน 23,821,108.84 บาท ประกอบด้วย 



   หมวดภาษีอากร จ านวน 15,302.00 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

จ านวน 38,964.10 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 84,488.47 บาท 

   หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 489,860.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 60,289.58 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 11,000.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 10,923,370.22 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 12,197,834.47 บาท 

            (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 47,334.00 บาท 
            (3) รายจ่ายจริง จ านวน 22,101,061.14 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 6,936,014.20 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 8,185,016.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 3,557,481.08 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 2,128,650.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,293,899.86 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 47,334.00 บาท 

  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 3,473,000.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

ส าหรับประมาณประมาณการรายรับในปีงบประมาณ 2564  ดังนี้ 
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร       41,000.00    บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    71,600.00    บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      200,000.00  บาท 
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   700,000.00      บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      75,000.00        บาท 

   หมวดรายได้จากทุน      - 
   รวมรายได้จัดเก็บเอง      1,087,600.00  บำท 
   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   หมวดภาษีจัดสรร      15,822,600.00  บาท 



   รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,822,600.00 บำท 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      14,731,000.00  บาท 
   รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  14,731,000.00  บำท 
   รวมประมำณกำรรำยรับไว้ท้ังสิ้น      31,641,200.00  บำท 

ประมำณกำรรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  มีดังนี้ 
                                ด้านบริหารทั่วไป   

                             แผนงานบริหารงานทั่วไป    11,307,949 บาท 

                             แผนงานการรักษาความสงบภายใน         101,620 บาท  

                                ด้านบริการชุมชนและสังคม   

                             แผนงานการศึกษา 4,640,857 บาท 

                             แผนงานสาธารณสุข 285,000 บาท 

                             แผนงานสังคมสงเคราะห์ 160,000 บาท 

                             แผนงานเคหะและชุมชน 4,795,180 บาท 

                             แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15,000 บาท 

                             แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 275,000 บาท 

                                ด้านการเศรษฐกิจ   

                            แผนงานการเกษตร 140,000 บาท 

                            แผนงานการพาณิชย์ 538,000 บาท 

                                ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   

                             แผนงานงบกลาง 9,382,594 บาท 

                                งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 31,641,200 บาท 
ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงเพ่ิมเติมเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยใช้ประกอบการพิจารณาใน

หลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส่วนแบบแปลนประมาณการราคาประกอบร่างข้อบัญญัติฯได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาทุกท่าน
ได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว 

ประธำนสภำฯ -ได้เชิญสมาชิกสภาฯได้อภิปรายในหลักการและเหตุผลร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
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นำยสุรธีร์   เทพบุรี -อภิปรายในหลักการและเหตุผลในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 พ.ศ.2564 โดยเห็นด้วยในหลักการและเหตุผลในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2564  
นำยนิติศักดิ์  แสวงพันธ์ -อภิปรายสนับสนุนเห็นด้วยในหลักการและเหตุผลในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 
นำยสุพัฒน์   อุ่นอ่อน -อภิปรายเห็นด้วยในหลักการและเหตุผล 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 



ประธำนสภำฯ -สอบถามในที่ประชุมว่ามีท่านอื่นจะอภิปรายในหลักการและเหตุผลในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 อีกหรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -เมื่อที่ประชุม  ไม่มีการอภิปรายอีก  ผมขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบในหลักการร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  หรือไม่ อย่างไร  โปรดยกมือ 
ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบในหลักการและเหตุผลในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ด้วยคะแนนเสียง 17 เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  2 คน 
 3.2 พิจำรณำก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติต่อคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ประธำนสภำฯ -เชิญที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ 
นำยสุวรรณ  จันทร์แจ่ม -เสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 17 สิงหาคม 2563 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.4 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. โดยมี ส.อบต.นติิศักดิ์  แสวงพันธ์ และส.อบต.

เปรม  ทาระ เป็นผู้รับรอง 
ประธำนสภำฯ -มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -เมื่อที่ประชุม  ไม่มีเสนอเป็นอย่างอ่ืนเป็นอันว่าที่ประชุม  มีมติก าหนดเสนอค าแปรญัตติ 

ตามท่ี ส.อบต.สุวรรณ  จันทร์แจ่ม เสนอ คือ ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติตั้งแต่ 13.00 
น. ของวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงเวลา 14.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร
หรือสมาชิกท่านใดเห็นสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2564 ขอให้เสนอค าแปรญัตติเป็นหนังสือ   โดยเสนอต่อประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติเป็นรายข้อในกรณีท่ีสามารถเป็นผู้เสนอค าแปรญัตติจะต้องมีสมาชิกรับรอง 2 คน 
ตามข้อ 43 ของข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ประธำนสภำฯ -ส าหรับคณะกรรมการแปรญัตตินั้นที่ประชุมจะเลือกใหม่หรือไม่อย่างไร 
นำยสุวรรณ  จันทร์แจ่ม -เสนอให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิมเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ มีผู้รับรอง 2 คน 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.4 -มีท่าน ส.อบต.อุทัย ค าศรีและ ส.อบต.เปรม  ทาระ 
ประธำนสภำฯ -มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
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ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธำนสภำฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติเป็นชุดเดิม ซึ่ง

ประกอบด้วย 
 1.นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน  ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 เป็นประธานคณะกรรมการ 
 2.นายสุรธีร์  เทพบุรี    ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 เป็นคณะกรรมการ  
 3.นายนิติศักดิ์  แสวงพันธ์  ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 เป็นคณะกรรมการ  
 4.นายสมาน เขียวอ่อน  ส.อบต.เมืองน้อย ม.8 เป็นคณะกรรมการ  
 5.นายสุวรรณ  จันทร์แจ่ม  ส.อบต.เมืองน้อย ม.4 เป็นคณะกรรมการ 
 6.นายเปรม  ทาระ  ส.อบต.เมืองน้อย ม.7 เป็นคณะกรรมการ  
 7.นางสมนึก  ทางทอง  ส.อบต.เมืองน้อย ม.2 เป็นคณะกรรมการ  
 3.3 แจ้งนัดกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย สมัยสำมัญ สมัยท่ี 2/2563 

ครั้งท่ี 2 



ประธำนสภำฯ -แจ้งก าหนดนัดประชุมในคราวต่อไปในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร
อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
นำยไพรัช  เหมือนมำตย์ -ขอบคุณสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ที่มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติ 
รองนำยก อบต.เมืองน้อย   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
นำยบรรจบ สิทโท -อภิปรายสอบถามการก่อสร้างบ าบัดสิ่งปฏิกูล 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.4 
นิติกรช ำนำญกำร -ได้ชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่และมีเอกสารบางอย่างที่กรมป่าไม้ขอ

เอกสารเพ่ิมเติมซึ่งจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
นำงสุภัทรธนัน ค ำศรี -อภิปรายหารือการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างของ ม.6 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.6 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง -ชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการประกันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้ให้เจ้าหน้าที่ส ารวจและ

แจ้งให้การไฟฟ้าเพ่ือท าการซ่อมต่อไป 
นำงสมนึก  ทำงทอง -อภิปรายว่าป้ายโครงการบางป้ายมีสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่แข็งแรง  ขอให้กองช่างได้ตรวจสอบ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.2 และแก้ไขด้วย 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง -ชี้แจงว่าป้ายโครงการที่อยู่ระหว่างประกันผลงานก่อสร้างสามารถให้ผู้รับเหมาแก้ไขได้ ส่วน

ป้ายที่พ้นระยะเวลาประกันผลงาน สามารถรื้อถอนออกได้  แต่ต้องท าตามระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
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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                               


