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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
สมัยประชุมสมัยสำมัญ    สมัยท่ี  3 ครั้งที่ 1/2563 

วันพุธที่  30  เดือน  กันยำยน  2563  เวลำ  09.30  น. 
ณ  อำคำรอเนกประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 

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

ล ำดับที่ 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 
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.นางสาวจิรพรรณ  บุษบงก์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
10.นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรช านาญการ 



เริ่มประชุมเวลำ  09.30 น. 
-เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม  บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้มา
ลงชื่อ  เพ่ือเข้าร่วมประชุม  ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ 
นำยสมำน สืบเสน - แจ้งว่านายก อบต.ไม่ได้เข้าร่วมประชุมซึ่งได้มอบหมายให้รองนายก อบต.เข้าร่วมประชุมแทน 
รองนำยก อบต. 
ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนกรรมกำรตรวจฯ - แจ้งที่ประชุมว่า จากการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   มีข้อความขอแก้ไขเพ่ิมเติมดังนี้ 
 หน้าที่ 3 แถวที่ 21 ข้อความ ส.อบต. ม.9 แก้ไขเป็น ส.อบต. ม.5 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้แก้ไขบันทึกการประชุม  ตามที่ประธานคณะกรรมการเสนอขอแก้ไข 
ระเบียบวำระที่ 3  เพื่อทรำบและพิจำรณำ 
 3.1 พิจำรณำอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   

งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   รายการ  โครงการ
ก่อสร้างระบบจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นแบบบ่อทรายกรองตากปฏิกูลและลานซึมเพื่อการเกษตร  
จ านวน 1 โครงการ   เป็นเงิน  240,000  บาท 

ประธำนสภำฯ  - เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ชี้แจง 
นิติกรช ำนำญกำร - ชี้แจงว่าตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2563 เนื่องจากโครงการก่อสร้างระบบจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นแบบบ่อทราย
กรองตากปฏิกูลและลานซึมเพ่ือการเกษตร  ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ซ่ึง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ต่อกรมป่าไม้ จึงไม่สามารถด าเนินการก่อสร้าง
โครงการดังกล่าวได้ 

  ดังนั้นตามข้อ 59 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมในกรณีที่รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณยีังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
แต่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  จึงเป็นที่มาที่ขออนุมัติกันเงินในครั้งนี้ 

ประธำนสภำฯ - เชิญที่ประชุมได้อภิปราย 

นำยเปรม   ทำระ - อภิปรายว่าเห็นด้วยที่จะให้มีการกันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบจัดการสิ่งปฏิกูล 
ส.อบต. ม.7 เป็นแบบบ่อทรายกรองตากปฏิกูลและลานซึมเพ่ือการเกษตร  จ านวน 240,000 บาท 

ตามท่ีเจ้าหน้าที่เสนอ 

ประธำนสภำฯ  - มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
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ที่ประชุม  - ไม่มี 
ประธำนสภำฯ  - เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก ผมจะขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบให้กันเงิน โครงการระบบจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นแบบบ่อทรายกรองตากปฏิกูล 

และลานซึมเพ่ือการเกษตร  งบประมาณ 240,000 บาท ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 17  เสียง 
งดออกเสียง 2 คน 
3.2 พิจำรณำกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 



ประเภทค่าบ ารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 สายฮ่องน้อย (ลงหินคลุกเฉพาะจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) จ านวน 53,000 
บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เมืองน้อยก าหนด) จ านวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 53,000 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นำยสมำน สืบเสน - อภิปรายชี้แจงว่า  เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไปมา 
รองนำยก อบต.  ได้รับความเดือดร้อน  เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มกีารซ่อมแซมปรับปรุงมานานแล้วสภาพถนนเป็น  
                               หลมุเป็นบ่อ  จึงได้ให้ช่างด าเนินการส ารวจและประมาณการ จึงจ าเป็นที่จะต้องขอโอน 
                               งบประมาณในวันนี้ 
ประธำนสภำฯ  - ขอเชิญที่ประชุมได้อภิปราย 
ที่ประชุม  - ไม่มีการอภิปราย 

ประธำนสภำฯ  - เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 สายฮ่องน้อย (ลงหินคลุก
เฉพาะจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) จ านวน 53,000 บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เมือง
น้อยก าหนด) จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 53,000 บาท โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 17 เสียง งดออกเสียง 2 คน 
3.3 พิจำรณำอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี   
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบ ารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
บ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 สายฮ่องน้อย (ลงหินคลุกเฉพาะจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) จ านวน 53,000 
บาท (รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.เมืองน้อยก าหนด) จ านวน 1 โครงการ 
เป็นเงิน 53,000 บาท 

ประธำนสภำฯ  - เชิญที่ประชุมได้อภิปรายไว้ในรายละเอียด 

ที่ประชุม  - ไม่มีการอภิปราย 

ประธำนสภำฯ  - เมื่อที่ประชุม ไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุม 
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ที่ประชุม - มีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ตามท่ีกองช่างเสนอ  เพื่อใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 สายฮ่องน้อย (ลงหินคลุกเฉพาะจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) 

 จ านวน 53,000 บาท ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 17 เสียง งดออกเสียง 2 คน 
ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ     
ปลัด อบต.เมืองน้อย - แจ้งการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 ไปห้วยหนาด 

ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว 
-แจ้งได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อยได้รับมาในปีงบประมาณ
2564  

นำยสุรธีร์  เทพบุรี - สอบถามว่า ถนนสาย บ้านหนองเทา –โนนสวน ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือไม่   
ส.อบต. ม.9                 และมแีผนที่จะขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือไม่  
ปลัด อบต.เมืองน้อย - ได้ชี้แจงว่าโดยหลักการแล้ว   ถ้าหากปรากฏว่าถนนสายดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียนทางหลวง

ท้องถิ่นเอาไว้แล้ว ก็สามารถขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้แต่ต้องพิจารณาถึงความแข็งแรง
สภาพถนนจะสามารถด าเนินการก่อสร้างเป็นถนน คสล.หรือถนนลาดยางได้หรือไม่ 



นำยสุพัฒน์  อุ่นอ่อน - อภิปรายว่าถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านภายในต าบลเมืองน้อย  น่าจะจัดล าดับแรกในการ 
ส.อบต. ม.5 ขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไม่อยากให้เป็นดังเช่นที่ผ่านมา และขอให้พิจารณาใช้เงินสะสม 
นำยสมำน สืบเสน - อภิปรายว่า  เงินที่เหลือจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 63 เราได้เสนอไป 5 โครงการแต่การ 
รองนำยก อบต. พิจารณาปรากฏว่าเราได้กลับมาเพียง 1 โครงการ 1 ใน 5 โครงการที่เสนอไปขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจที่เหลือจ่ายคือโครงการถนนสายบ้านโนนสวน –บ้านหนองมุข อยากให้ได้มาท้ัง 5 
โครงการ  แต่ปรากฏว่าได้กลับมาเพียง 1 โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 ไปห้วย
หนาด 

ปลัด อบต.เมืองน้อย - ชี้แจงกรณีท่ีมีการจ่ายเงินสะสมว่าโดยหลักการแล้วสามารถท าได้ แต่จะต้องดูสถานการณ์
งบประมาณประกอบเป็นหลัก  ซึ่งขณะนี้สถานการณ์งบประมาณของเราในปี 2563 
งบประมาณเข้ามาไม่ตรงตามประมาณการที่เราตั้งเอาไว้  คือน้อยกว่าประมาณการ  จึงต้องมี
ความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงิน 

นำยไพรัตน์ เหมือนมำตย์ – อภิปรายว่าทีผ่่านมา หมู่ที่ 3 ไม่เคยได้รับงบประมาณ ถึง 1 ล้านบาทสักโครงการได้อย่าง  
ส.อบต. ม.3 มาก 2-3 แสนต่อปีงบประมาณ 
นำยสุเทพ วิมุตกุล - อภิปรายว่าการข้ึนทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นของกองช่างได้ด าเนินการครอบคลุมถึงถนนทุก 
ส.อบต. ม.3 สายหรือไม่  และกรณีถนนแตกร้าว เราจะด าเนินการได้อย่างไรบ้าง 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง - ชี้แจงว่า ทางหลวงท้องถิ่นท่ีขึ้นทะเบียนไว้ สามารถรับน้ าหนักได้ 12 ตัน และเป็นอ านาจของ

นายทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นจะออกข้อก าหนดประกาศจ ากัดน้ าหนักรถท่ีวิ่งได้ 
นำงสมนึก ทำงทอง - อภิปรายฝากโครงการ หมู่ที่ 2 โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองแสง  และระบบประปา 
ส.อบต. ม.2 หมู่บ้านด้วย 
ผู้อ ำนวยกำรช่ำง - กรณีถนนประปาหมู่บ้านนั้น ขณะนี้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติได้ออกใบอนุญาตใช้น้ า

บาดาลแล้ว  และจะได้ด าเนินการของบประมาณ  เพ่ือซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
 ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 
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นำยสมำน สืบเสน - แจ้งกรณีมีรถขนดิน เข้ามาประกอบการในพ้ืนที่ต าบลเมืองน้อย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือ 
รองนำยก อบต. ออกไปท าความเข้าใจ  กับผู้ประกอบการในเรื่องการช าระค่าธรรมเนียมขนดินต่อไป 
  
เลิกประชุมเวลำ 11.30 น. 
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