
   
สำเนา 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 
สมัยประชุมสมัยสามัญ    สมัยท่ี 3/2564 ครั้งที่ 3 

วันจันทรท์ี่  16  เดือน  สิงหาคม  2564  เวลา  14.00  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.นายอภิชาติ    บัวแก้ว   ผู้อำนวยการกองช่าง 
6.นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรชำนาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
-เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม  บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้มา
ลงชื่อ  เพ่ือเข้าร่วมประชุม  ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้ 



ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสมาน  สืบเสน -แจ้งว่า นายก อบต.เมืองน้อย ติดภารกิจไปร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งท่ี 2 ที่  
รองนายก อบต.เมืองน้อย โรงเรียนจุลมณี  อำเภอกันทรารมย์ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานตรวจรายงาน - ชี้แจ้งที่ประชุมว่า จากการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   ไม่มีข้อความขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
การประชุม 
ที่ประชุม -รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ/พิจารณา 

3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ -แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และมีมติกำหนด

ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตั้งแตเ่วลา 13.00 น. ถึงวันที่ 13 
สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. นั้น  ปรากฏว่าไม่มีคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯเสนอคำแปร
ญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบ
ตามร่างเดิม  เป็นอันว่าในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติไม่มีการพิจารณา 

ที่ประชุม รับทราบ 
3.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  
วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ 

ประธานสภาฯ -ในลำดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 

ขั้นลงมติ  ที่ประชุมจะเสนอให้มีการอภิปรายก่อนลงมติหรือไม่  อย่างไร 

นายสุวรรณ จันทร์แจ่ม -เสนอให้มีการอภิปรายก่อนที่จะมีการลงมติ  ในวาระท่ี 3 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน 

ส.อบต.เมืองน้อย ม.4 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
                                มี ส.อบต.เปรม  ทาระ และ ส.อบต.นิติศักดิ์  แสวงพันธ์ เป็นผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ  -มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -เป็นอันว่าที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้มีการอภิปรายก่อนลงมติ วาระท่ี 3 ขอเชิญที่ประชุม
อภิปราย 

นายนิติศักดิ์  แสวงพันธ์ -อภิปรายสอบถามรายละเอียดในใบ ปร.4,ปร.5 ที่ยอดเงินงบประมาณไม่เท่ากันเป็นเพราะเหตุ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 ใด 
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ผู้อำนวยการกองช่าง -ชี้แจงว่าในใบ ปร.4 เป็นรายการวัสดุและค่าแรง เมื่อรวมค่าวัสดุและค่าแรงได้แล้ว นำไปคูณ
กับค่า Factor F ค่า 1.2964 ออกมาเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด  จะปรากฏในใบ ปร.5 แต่ละงาน
ค่า Factor F จะแตกต่างกันไปตามประเภทของงานก่อสร้าง ประกอบด้วยค่าดำเนินการ  
ค่ากำไร ค่าภาษี  

ประธานสภาฯ -มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 

ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุม  ไม่มีการอภิปรายอีก  ผมจะขอมติที่ประชุมว่าให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 หรือไม่ อย่างไร โปรดยกมือ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  



ด้วยคะแนน 17 เสียง งดออกเสียง 2 คน    
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ   
นายนิติศักดิ์  แสวงพันธ์ -ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  ที่ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างโครงการคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 บ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 – บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2  
   -แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ชำรุดขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขให้ด้วย 
นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์ -ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่จัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้างถนนสายห้วยขี้ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.3 
นายสุรธีร์ เทพบุรี -อภิปรายให้บรรจุโครงการก่อสร้างถนนสายหนองจ้อก้อ และสายฮ้องคำ บรรจุไว้ใน 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
   -แจ้งซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 9 ที่ยังไม่ได้แก้ไข 
นายสมาน  สืบเสน -ชี้แจงว่าปัญหาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างที่ล่าช้านั้น เป็นปัญหาที่สะสมมานาน  คิดว่าคงได้รับการ 
รองนายก อบต.เมืองน้อย แก้ไขให้ดีขึ้นในเร็วๆนี้ และได้มอบให้กองช่างได้เร่งรัดการซ่อมที่ยังคงค้างอยู่ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
นางสุภัทรธนัน คำศรี -อภิปรายว่ากรณีไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ไม่มีสายดับ จะดำเนินการอย่างไร จะรื้อทิ้งหรือจะซ่อมบำรุง 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.6 ให้ใช้งานได้ต่อไป 
   -สอบถามความคืบหน้าโครงการขุดลอกหนองกะเตา 
ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงกรณีไฟฟ้าสาธารณะที่ไม่มีสายดับ  ว่าให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  เพื่อดำเนินการให้

ถูกต้องระเบียบของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่นการไฟฟ้าส่านภูมิภาค 
นายนิติศักดิ์ แสวงพันธ์ -ขอให้กองช่างได้สำเนาทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้   เพ่ือเตรียมความพร้อม 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายสุวรรณ  จันทร์แจ่ม  -สอบถามค่าตอบแทน/สมาชิกสภา  ว่ารายได้ท่ีเข้ามาถึงเกณฑ์ท่ีจะได้รับพิจารณาปรับ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.4 ค่าตอบแทนได้หรือยัง 
ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงว่าระเบียบค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น  จะอิงกับรายได้ที่จัดเก็บเองแล้วมา

กำหนดเป็นค่าตอบแทน  ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะไม่เท่ากัน  และแจ้งว่าในการประชุมคราวต่อไปจะ
สำเนาระเบียบค่าตอบแทนให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา  15.30 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                               
 
 
 

  
 


