
   
ส ำเนำ 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองน้อย 
สมัยประชุมสมัยสำมัญ    สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 2/2563 

วันศุกรท์ี่  28  เดือน  สิงหำคม  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.นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลำ  09.30 น. 



-เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม  บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้มา
ลงชื่อ  เพ่ือเข้าร่วมประชุม  ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้ 

ระเบียบวำระที่ 1  เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ 
ประธำนสภำฯ -แจ้งการด าเนินการหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีชาวบ้านเขวา  หมู่ที่ 4  

ต าบลละทาย ถนนสาย(เส้นทางนาค า)ถึงบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองน้อย  
 อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  ระยะทาง 3 กิโลเมตร 
-ผมคิดว่าถนนสายนี้เป็นถนนสายทางมูลจากบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 ไปถนนสายบ้านเหม้า-
ผักขะและเป็นที่ทราบแล้วว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อก่อสร้างถนน คสล.สายทางมูลงบประมาณจ านวน 
6,076,000 บาท   และได้ท าสัญญาจ้างเป็นเงิน 3,500,000 บาท เมื่อก่อสร้างเสร็จได้ระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร 

ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงว่า เนื่องจากมีงบประมาณจ ากดัในการจัดท าโครงการก่อสร้าง ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท า 
ให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างทั่วถึง  แต่ในกรณีที่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ละทาย  จะด าเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต าบลละทายก็สามารถท าได้  โดยขอความเห็นชอบท ากิจการ
นอกเขตต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลละทาย  และขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองน้อย  เพ่ือท ากิจการนอกเขต  ตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

นำยไพรัช เหมือนมำตย์ -อภิปรายว่าเป็นเรื่องเก่าท่ีเกิดภายหลังที่เราได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
รองนำยก อบต.  ประจ าปีงบประมาณ 63 แต่เนื่องจากระยะทางยาวท าให้ไม่สามารถก่อสร้างถนน คสล. 

ได้สุดสาย 
นำยสุพัฒน์  อุ่นอ่อน -อภิปรายว่า  ตามท่ีชาวบ้านได้ร้องเรียนต่อ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 2 นั้น  เพ่ือให้ ส.ส.ประสาน 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 งบประมาณ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน 
เลขำนุกำรนำยกอบต. -อภิปรายว่าระยะทางสายทางมูลที่ความยาวทั้งหมด 7 กิโลเมตร เราได้รับการจัดสรร

งบประมาณและก่อสร้าง คสล.ไปแล้ว ประมาณ 2 กิโลเมตร 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง -อภิปรายว่าเห็นด้วยในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลละทายจะด าเนินการท ากิจการนอกเขต  

เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธำนกรรมกำรตรวจฯ - แจ้งที่ประชุมว่า จากการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   ไม่มีข้อความขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
ที่ประชุม -รับทราบ 
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ระเบียบวำระท่ี 3  เพื่อทรำบและพิจำรณำ 
3.1 พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564  
วำระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ 

ประธำนคณะกรรมกำร -แจ้งที่ประชุมว่า  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติ 
แปรญัตติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 และมีมติก าหนดระยะเวลา

เสนอค าแปรญัตติตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงเวลา 14.00 น. ของ
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นั้น  ปรากฏว่าไม่มีคณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาฯเสนอค าแปรญัตติ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบตาม
ร่างเดิม 

 ประธำนสภำฯ -เป็นอันว่าในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติไม่มีการพิจารณา 



ที่ประชุม รับทราบ 
3.2 พิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564  

วำระท่ี 3 กำรลงมติ 
ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง -ก่อนที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย   จะลงมติขอชี้แจงเพ่ือแก้ไขข้อความ  

ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้   หน้าที่ 41 แถวที่ 11
จากข้อความค่าจ้างเหมาบริหาร  แก้ไขใหม่เป็น ค่าจ้างเหมาบริการ และหน้าที่ 42 แถวที่ 30 
ตัดข้อความ(พร้อมโครงประกอบติดตั้ง)ออกและข้อความเช็คเนื้อถนนสายระบบสายพานมีโครง
เป็นเหล็ก แก้ไขใหม่เป็นเช็คเนื้อถนนโครงเหล็กประกอบ 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

นำยสุพัฒน์   อุ่นอ่อน -เสนอขอให้มีการอภิปรายก่อนที่จะมีการลงมติ  ในวาระที่ 3 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน 

ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 มีส.อบต.เปรม  ทาระ และ ส.อบต.สุพัฒน์  อุ่นอ่อน  

ผู้รับรอง 

ประธำนสภำฯ  -มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี 

ประธำนสภำฯ  -เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  มีมติให้การอภิปรายก่อนลงมติ วาระท่ี 3  
นำยสุรธีร์ เทพบุรี -อภิปรายว่าในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 เป็นการจัดสรร 

ส.อบต.เมืองน้อย ม.9 งบประมาณท่ีมีหลักการและได้ประโยชน์ทั่วถึงทุกพื้นที่ 
นำยนิติศักดิ์  แสวงพันธ์ -อภิปรายว่า ร่างข้อบัญญัติเป็นร่างข้อบัญญัติที่มีการจัดสรรงบประมาณ  เพื่อพัฒนาได้ครบ 

ส.อบต.เมืองน้อย ม.5 ทุกด้าน  โดยเฉพาะแผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง -ชี้แจงว่าโครงการก่อสร้างของหมู่ที่ 5 เป็นการขึ้นดินบางช่วงขอชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกัน 

นำยไพรัตน์ เหมือนมำตย์  -อภิปรายว่า  เป็นร่างข้อบัญญัติที่กระจายการพัฒนาได้อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

ส.อบต.เมืองน้อย ม.3 
 
 
 
 

-4- 
 
นำยอุทัย  ค ำศรี -อภิปรายว่าโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2563 เงินทีเ่หลือจ่ายจ านวน  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.1 500,000 บาท ที่จะด าเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1 จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่เนื่องจากสภาพ

พ้ืนที่เป็นที่ลุ่มซึ่งจะต้องมีการขึ้นดินก่อน 

ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงว่า  จะต้องด าเนินการก่อสร้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาซ่ึงเดิมเราขอโครงการไป
จ านวน 5 โครงการแต่ได้รับการพิจารณาอนุมัติมาเพียง 1 โครงการ คือสายบ้านเมืองน้อย หมู่
ที่ 1(ห้วยหนาด)งบประมาณ 500,000 บาท ระยะทาง 200 เมตร ซึ่งทราบว่าตรวจจุดที่ถนนมี
สภาพเป็นแอง่ที่ลุ่มนั้น การก่อสร้างไม่ถึงจุดนั้น 

ประธำนสภำฯ -มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 

ประธำนสภำฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิรายอีก  ผมขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม -ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
ด้วยคะแนน 17 เสียง งดออกเสียง 2 คน  นัดหมาย  12.00 – 13.00 น. 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ   
   พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรออกหนังสือส ำคัญส ำหรับที่หลวง(หนองขำม) 



ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงว่าในการเสนอญัตติโดยทั่วไปมีอยู่ 2 เรื่องแรกเป็นเรื่องเก่ียวกับกิจการสภา เรื่องท่ีสอง
เป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายบริหาร  กรณีสมาชิกเป็นคนเสนอ  จะต้องมีผู้รับ
รอง 2 คน 

นำยสมำน  สืบเสน -เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง(หนองขาม) 
รองนำยก อบต.  
ประธำนสภำฯ -ในกรณีท่ีคณะผู้บริหารเสนอญัตติจึงไม่ต้องมผีู้รับรองตามระเบียบ 
 -ขอเชิญที่ประชุมได้พิจารณาในรายละเอียด 
นิติกรช ำนำญกำร -ชี้แจงว่าในกระบวนการขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงนั้น  เริ่มกระบวนการตั้งแต่ อบต.

เมืองน้อย  มีแผนที่จะออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงและจะต้อง  จัดท าบัญชีส ารวจที่ดิน
สาธารณประโยชน์  ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือส าคัญท่ีหลวง  ซึ่งหนองขามเป็นที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในบัญชีส ารวจ  โดยมีเนื้อที่ประมาณ 43 ไร่ 2 งาน 29  ตารางวา 
หลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  ได้ยื่นเรื่องขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวงต่อส านักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรารมย์ เมื่อส านักงานที่ดินรับเรื่องแล้วจะมี
หนังสือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย ช าระค่าธรรมเนียมพร้อมกับก าหนดวันท า
การรังวัด 

  ในวันที่ท าการรังวัดฝ่ายปกครองซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 8 ได้ประกาศให้ประชาชนได้มาชี้
แนวเขตหรือน าเอกสารสิทธิ์มาอ้างอิง  เพ่ือคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่รังวัดซึ่งในวันท าการรังวัดไม่มี
ผู้ใดคัดค้าน  ส่วนเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย  และฝ่ายปกครอง
ประกอบด้วย ก านันต าบลเมืองน้อย  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ประธานสภา อบต. เลขานุการนายก 
อบต. นิติกรและเจ้าหน้าที่อบต.เมืองน้อย  อีกจ านวนหนึ่งเป็นผู้ร่วมชี้แนวเขตเพ่ือการรังวัด 
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 ในการรังวัดเจ้าหน้าที่กรมท่ีดินแจ้งว่าให้มีการกันถนนไว้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาในวัน
ข้างหน้าจึงได้ตกลงกันถนนไว้รอบท่ีสาธารณหนองขามขนาดความกว้าง 10 เมตร ตลอดแนว 
การท าการรังวัดช่างรังวัดได้ท าการวัดจนสิ้นสุดเขตที่ดินสาธารณะหมายความว่าจรดกับที่ดิน
เอกชนที่มีเอกสารสิทธิ์มายืนยันทุกรายและช่างรังวัดได้ท าการบันทึกให้เป็นหลักฐาน 

  ต่อมาเมื่อช่างรังวัดได้ท าแผนที่เสร็จได้ส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย 
อ าเภอกันทรารมย์  ที่ท าการด าเนินบริเวณท่ีตั้งที่ดิน ปิดประกาศ เพ่ือให้ระยะเวลาในกรณีมีผู้
คัดค้าน  เมื่อพ้นก าหนด 30 วันไม่พบว่ามีผู้คัดค้านแต่อย่างใด  เหตุผลที่เนื้อที่เม่ือรังวัดเสร็จ
แล้ว  ได้เนื้อท่ี 24-2-52 ซึ่งน้อยกว่าบัญชีส ารวจที่ดินสาธารณประโยชน์  ที่ยังไม่ได้ออกหนังสือ 
นสล.ของอบต.เมืองน้อยประจ าปี 2560 นั้น เพราะว่าในบัญชีส ารวจที่ดินที่ยังไม่ออกหนังสือ 
นสล.เป็นการประมาณการเนื้อที่โดยประมาณเท่านั้น  ยังไม่มีการวัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
จึงได้ข้อมูลเบื้องต้นเป็น 43-2-25 ไร่  ตามท่ีปรากฏและเป็นการจัดท าเอกสารเพ่ือประกอบยื่น
เรื่องของออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเท่านั้น 

นำยสมำน เขียวอ่อน -ชี้แจงว่าทราบว่าในวันนี้เจ้าหน้าที่มาท าการรังวัดนั้นมีผู้ที่น าเอกสารสิทธิ์มาชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.8 รังวัด 2-3 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้กันที่ในส่วนนั้นออกให้  ก่อนที่ท าการรังวัดก็มีผู้คัดค้านพอสมควร  

แต่เมื่อท าการรังวัดเสร็จแล้ว  ไม่พบว่ามีผู้คัดค้าน 
นำยมลเทียร เขียวอ่อน -อภิปรายว่า ตามที่ช่างรังวัดที่หนองขามนั้น  มีความเห็นว่าถูกต้องแล้วเพราะแนวเขตที่ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.8 สาธารณะทุกด้านติดกับท่ีดินของเอกชนทุกด้าน 
ประธำนสภำฯ -มีท่านอื่นจะอภิปรายหรือไม่  เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -ไม่มี 



ที่ประชุม -มีมตเิห็นว่าพ้ืนที่ที่ช่างรังวัด  ได้ท าการรังวัดหนองขาม  เพ่ือออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
ได้เนื้อที่ จ านวน 24 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา นั้น  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ด้วยคะแนนเป็นเอก
ฉันท์ 17 เสียง งดออกเสียง 2 คน 

นำยไพรัตน์ เหมือนมำตย์ -อภิปรายเรื่องการปรับเกรดถนนของผู้รับจ้างว่าขอให้ช่างได้ออกควบคุมการท างานด้วยเพราะ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.3 ผู้รับจ้างมักจะปรับเกรดเอาดินออกท าให้ถนนต่ าลง 
เลขำนุกำรนำยก อบต. -อภิปรายขอให้สมาชิกสภาอบต.เมืองน้อย  ได้แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการทิ้งขยะให้ถูกที่และ

ลงในบ่อขยะด้วย 
รองประธำนสภำฯ -อภิปรายขอบคุณคณะผู้บริหาร กรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2563 ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่

ถูกจุดประชาชนได้ประโยชน์ 
นำยสมำน  เขียวอ่อน -อภิปรายขอให้มีการตัดต้นไม้บริเวณหน้าอาคารส านักงานที่มีสภาพไม่ปลอดภัยซึ่งอาจ 
ส.อบต.เมืองน้อย ม.8 ก่อให้เกิดอันตรายได้ 
นิติกรช ำนำญกำร -ชี้แจงว่าเนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการขอใช้พ้ืนที่  ก่อนด าเนินการขออนุญาตประสาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ป่าไม้จังหวัด 
 -แจ้งความคืบหน้าการขอใช้พื้นที่สวนป่าเพื่อก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลและบ่อก าจัดขยะ ซึ่งใน

วันที่ 3 กันยายน 2563 จะได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการมูลฝอยระดับจังหวัดศรีสะเกษ 
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เลิกประชุมเวลำ  14.20 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                               


