
สำเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/๒๕64 ครั้งท่ี 1 
วันจันทร์ที่ 17  พฤษภาคม พ.ศ. ๒564 

เวลา  09.3๐ น. 
ณ  อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 

****************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายประทีป   คำเพราะ ประธานสภาอบต.เมืองน้อย ประทีป   คำเพราะ  
๒ นายอัมพร   พิมพา รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย อัมพร   พิมพา    
๓ นายอุทัย   คำศรี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๑ อุทัย   คำศรี   
4 นางบัวพันธ์  ทองทวี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๒ บัวพันธ์  ทองทวี  
5 นางสมนึก    ทางทอง สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๒ สมนึก    ทางทอง  
6 นายไพรัตน์   เหมือนมาตย์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๓ ไพรัตน์   เหมือนมาตย์  
7 นายสุเทพ  วิมุตกุล สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๓ สุเทพ  วิมุตกุล  
8 นายบรรจบ   สิทโท สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๔ บรรจบ   สิทโท  
9 นายสุวรรณ   จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๔ สุวรรณ์   จันทร์แจ่ม  

10 นายสุพัฒน์  อุ่นอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๕ สุพัฒน์  อุ่นอ่อน  
11 นายนิติศักดิ ์  แสวงพันธ์ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๕ นิติศักดิ์   แสวงพันธ์  
12 นางสุภัทรธนัน   คำศรี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๖ สุภัทรธนัน   คำศรี   

13 นายเปรม  ทาระ สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๗ เปรม  ทาระ  
14 นายสมาน   เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๘ สมาน   เขียวอ่อน  
15 นายมลเทียร   เขียวอ่อน สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๘ มลเทียร   เขียวอ่อน   
16 นางรุ่งทิพา   กรมพะไมย สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๙ รุ่งทิพา   กรมพะไมย  
17 นายสุรธีร์   เทพบุรี สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๙ สุรธีร์   เทพบุรี  
18 นายประสิทธิ์   จันทร์แจ่ม สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๑๐ ประสิทธิ์   จันทร์แจ่ม  
19 นายสมัย  ซาเหลา สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๑๐ สมัย  ซาเหลา  

ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายสมาน   สืบเสน   รองนายก อบต.เมืองน้อย 
2. นายไพรัช  เหมือนมาตย์  รองนายก อบต.เมืองน้อย 
3. นายประสิทธิ์ ทาระ   เลขานุการนายก อบต. 
4. พ.จ.ต. ประทวน  วราพุฒ  ปลัด อบต.เมืองน้อย  
5.นางพัชราวดี  ปักโคทะกัง  รองปลัด อบต.เมืองน้อย 
6. นายอภิชาติ   บัวแก้ว   ผู้อำนวยกองช่าง 
7. นายวัชรินทร์   บุญเริ่ม   หัวหน้าสำนักปลัด 
8. นายโยธิน  บัวทอง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
9. นางสาวจิรพรรณ   บุษบงก์  ผู้อำนวยการกองคลัง 
10. นายสุรพงษ์    อุทัย   นิติกรชำนาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น. 
 - เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมบรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  

ได้มาร่วมประชุม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  กล่าวเปิดการ
ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -แจ้งที่ประชุมขอให้สมาชิกได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนต่อสถานการณ์โควิด 19 

ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ 
นายสมาน  สืบเสน -แจ้งที่ประชุมว่า นายกอบต.เมืองน้อยติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  จึงได้ 
รองนายกอบต.เมืองน้อย  มอบหมายให้รองนายกอบต.และเลขานุการเข้าร่วมประชุมแทน  
 -อบต.เมืองน้อย ได้เปิดรับบริจาค สิ่งของเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบโควิด 19 ที่ตำบลดู่ 

และขอเชิญสมาชิกได้ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมสภา อบต.เมืองน้อยครั้งที่แล้ว      
ประธานคณะตรวจรายงานฯ -แจ้งที่ประชุมว่า  จากการตรวจรายงานการประชุม  ไม่มีข้อความใดที่ต้องขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ -เป็นอันว่าที่ประชุม  มีมติรับรองตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  โดยไม่มีการแก้ไข 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

-ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา  
  4.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการตั้งโรงฆ่าสัตว์ในเขตพื้นที่บ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 

ตำบลเมืองน้อย  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ ของนางสาวนิตยา  วรศิริ 
นายนิติศักดิ์  แสวงพันธ์ - ชี้แจงในฐานะผู้เสนอญัตติว่า  เนื่องจาก นางสาวนิตยา  วรศิริ มีความประสงค์จะตั้ง 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 โรงฆ่าสัตว์ในเขตพ้ืนที่บ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 พ้ืนที่ที่จะดำเนินการเป็นที่ สปก.4-01 

จึงได้เสนอญัตติ  เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยได้พิจารณา 
นิติกรชำนาญการ  - ชี้แจงว่าในการใช้ที่ สปก.ปกติจะใช้เพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือการเกษตร  การดำเนิน

กิจกรรมใด ๆ ในที่ สปก.นอกเหนือจากกิจการทางการเกษตรจะต้องได้รับอนุมัติจาก 
สปก. เช่น กิจการโทรคมนาคม กิจกรรมปั้มน้ำมัน กิจกรรมโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น 
กระบวนการจึงเริ่มจากขอความเห็นชอบประชาคมหมู่บ้านในพ้ืนที่  ในกรณีนี้อยู่ในเขต
พ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ซึ่งทราบว่าที่ประชาคมได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  จึงเป็นที่มาทีส่ภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองน้อย จะได้พิจารณากันในวันนี้ว่าในกรณีที่มีการตั้งโรงฆ่าสัตว์
เกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ตำบลเมืองน้อย  จะก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือก่อเหตุ
รำคาญให้กับชุมชนหรือไม่       ส่วนการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์จะต้องขออนุญาตต่อ
ปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งจะเป็นขั้นตอนภายหลังจากท่ีได้รับอนุญาตจาก สปก.แล้ว 

ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงว่า การฆ่าสัตว์เป็นกิจการหนึ่งที่ เป็นกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ที่จะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองน้อย 

นายสุวรรณ  จันทร์แจ่ม -อภิปรายสอบถามผู้ประกอบการว่า  สถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์อยู่ห่างจากชุมชนหรือไม่ 
สมาชิกสภา อบต.ม.4  
นางสาวนิตยา  วรศิริ -ในฐานะผู้ประกอบการชี้แจงว่า สถานที่ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์นั้น  อยู่ห่างจากบ้านหนอง

มุข ประมาณ 1 กิโลเมตรและห่างจากบ้านโนนสวน 1 กิโลเมตร   อัตราการฆ่าต่อวันอยู่
ที่ 1ตัว/วัน 
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หัวหน้าสำนักปลัด -ชี้แจงว่าทราบว่าในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยในวันนี้เป็น
กระบวนการเบื้องต้นในการขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์  จึงขอให้สภาฯได้พิจารณาให้ทราบ
ถึงทั้งผลดีและผลเสียที่จะเกิดขึ้น 

ผู้อำนวยการช่าง -ชี้แจงว่าสมควรให้นำเรื่องเข้าที่ประชุมประชาคมในพ้ืนที่ก่อน 
นายสุพัฒน์  อุ่นอ่อน -ชี้แจงว่าสำหรับประชาคมหมู่บ้านนั้นผู้ประกอบการได้เสนอให้ประชาคมหมู่บ้านได้ 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 
นางสมนึก  ทางทอง -อภิปรายว่าผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนั้นไม่น่าจะมีเพราะที่ผ่านมาผู้ประกอบการได้ 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง  ก็ไม่พบว่ามีผลกระทบหรือเกิดเหตุรำคาญต่อชุมชน 
ประธานสภาฯ -มีท่านอื่นจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีการอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมว่าสมควรให้ นางสาวนิตยา  วรศิริ  

ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่บ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ หรือไม่ 

ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้นางสาวนิตยา  วรศิริ  ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ บ้านหนองมุข หมู่ที่ 
5 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 17 เสียง งดออกเสียง 2 คน 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ -แจ้งว่ามีชาวบ้านมาร้องเรียนว่า งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมู่ที่ 1 – หว้ยหนาด ผู้รับเหมาก่อสร้างถนนรุกทีข่องประชาชนขอให้กองช่างได้
ตรวจสอบและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบด้วย 

 -หารือการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  เพ่ือให้ตรงกับ
ภารกิจที่จะเกิดข้ึนใน อบต.เดิมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยได้กำหนด สมัย
ประชุมสมัยสามัญไว้ 2 สมัย  การกำหนดเพ่ิมเติมสมัยประชุม เป็นอำนาจของสภาที่จะ
พิจารณากำหนด  แต่ทั้งนี้ไม่น้อยกว่า 2 สมัย และไม่เกิน 4 สมัย ขอเชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  ได้อภิปรายเสนอความคิดเห็น 

นายเปรม  ทาระ -เสนอกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 เป็นวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2564 
สมาชิกสภา อบต. ม.7 สมัยที่ 4 เป็น 17 – 31 ตุลาคม 2564 และสมัยแรกของปีถัดไป เป็นวันที่ 1  - 15 

กุมภาพันธ์ 2565 มี นายอุทัย  คำศรี สมาชิกสภา อบต.ม.1 และนายนิติศักดิ์   
แสวงพันธ์  สมาชิกสภา อบต.ม.5  เป็นผู้รับรอง 

ประธานสภาฯ   -มีท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อที่ประชุมไม่มีเสนอเป็นอย่างอ่ืน  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติตามที่ นายเปรม  ทาระ 

สมาชิกสภา อบต.ม.7 เป็นผู้เสนอจะได้ให้เจ้าหน้าที่ได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์อีก
ครั้งหนึ่ง 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายนิติศักดิ์  แสวงพันธ์ -หารือการซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ขอให้กองช่างได้ใส่ใจในการซ่อมระบบไฟฟ้าแสง 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 สว่างมากกว่านี้และให้มีการบริหารจัดการรถยนต์ส่วนกลางที่จะนำไปซ่อมด้วยควรที่ให้มี

การซ่อมระบบไฟฟ้าทุกวันในตอนเช้า 
ปลัด อบต.เมืองน้อย -ชี้แจงว่าการซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  โดยหลักแล้วจะให้ช่างไฟซ่อมโดยใช้รถยนต์

ส่วนกลางไปซ่อมทุกวันพุธในวันอื่นถ้ามีเหตุจำเป็นต้องใช้รถยนต์ส่วนกลางซ่อมระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง  ก็สามารถใช้รถยนต์ส่วนกลางได้โดยการขออนุญาตล่วงหน้า 
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นายสมาน  สืบเสน -แจ้งว่าการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง  กรณีไม่มรีถยนต์ส่วนกลางให้ใช้รถของรองนายกสมาน  
รองนายก อบต.เมืองน้อย สืบเสน  ไปซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างได้เลย 
นายสมาน  เขียวอ่อน  -สอบถามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 จะได้ดำเนินการหรือไม่ 
สมาชิกสภา อบต.ม.8   
ผู้อำนวยการกองช่าง  -ชี้แจงว่า  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 นั้นไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ 

เนื่องจากว่าจุดที่จะดำเนินการก่อสร้างอยู่ในเขตทางหลวง  จะดำเนินการก่อสร้างได้โดย
จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงหรือใช้แบบของกรมทางหลวง หรืออีกวิธีคือร้อง
ขอให้กรมทางหลวงเข้ามาดำเนินการก่อสร้างให้เลยเพราะอยู่ในอำนาจหน้าที่เขาอยู่แล้ว
ส่วนการดำเนินการในปีงบประมาณนี้จะต้องโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
แต่โครงการที่จะดำเนินการต้องปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงจะทำได้ 

นางสุภัทรธนัน  คำศรี  -อภิปรายขอให้เจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำไปฉีดไล่ดินที่อุดตันท่อระบายน้ำด้วยก่อนที่
สมาชิกสภา อบต.ม.6  จะถึงฤดูฝน 
นางสมนึก  ทางทอง  -อภิปรายเรื่องการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ เคยยื่นคำร้องไว้ เมื่อเดือนเมษายน 2564 
สมาชิกสภา อบต.ม.2  ขณะนี้ยังไม่ได้รับการซ่อมแต่อย่างใด  จึงขอให้กองช่างได้ช่วยแก้ไขให้ด้วย 

-กรณีเกิดวาตภัยขึ้นในพ้ืนที่ตำบลเมืองน้อย  ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้รีบดำเนินการ  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

ปลัด อบต.เมืองน้อย  -แจ้งว่ากรณีเกิดวาตภัย เมื่อปี 2563 นั้น  ขณะนี้คณะกรรมการยังไม่มีการประชุม   
เนื่องจากยังไม่ชัดเจนเรื่องระเบียบที่เกี่ยวข้อง  และได้ทำเรื่องหารือไปจังหวัดแล้ว    
และคาดว่าจะได้ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือในเร็วๆนี้ 

นายสุรธีร์   เทพบุรี  -อภิปรายถึงความล่าช้าของการซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและคู่มือปฏิบัติงานซ่อมแซม
สมาชิกสภา อบต. ม.9  บำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ กรณีกำหนดให้แนบสำเนาบัตรประชาชนถือว่าไม่มี 

ความจำเป็นและเป็นการสร้างภาระและเพ่ิมขั้นตอน 
-การควบคุมโรคระบาดโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลเมืองน้อย  ขอให้ อบต.ได้จัดสรร
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือให้กับ อสม.ทุกหมู่บ้าน 

นายสุเทพ  วิมุตกุล  -อภิปรายขอให้ตั้งงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น วาตภัยในปี 2565  
สมาชิกสภา อบต.ม.3  ขอให้เพ่ิมจำนวนเงินงบประมาณด้วย 
    -การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยที่เกิดขึ้นในปี 2563 ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ   

ขอให้รีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย 
-การซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ขอให้ผู้บังคับบัญชาได้ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่
ด้วย  เพราะท่ีผ่านมาปัญหาการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองน้อยได้พูดมาหลายครั้งแล้ว  ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานในส่วนนี้ด้วย 

นายไพรัช  เหมือนมาตย์  -ปัญหาเรื่องการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะที่ล่าช้านั้น  เกิดจากปฏิบัติหน้าที่ท่ีไม่มีการวาง 
รองนายก อบต.เมืองน้อย แผนการมีคู่มือการปฏิบัติงาน   ก็ไม่สามารถตอบสนองการบริการที่รวดเร็วได้  เพราะ

ปัญหาอยู่กับเจ้าหน้าที่  ในอดีตที่ยังไม่มผีู้ช่วยช่างไฟฟ้า  การซ่อมไฟฟ้าเร็วกว่านี้ 
นายสุพัฒน์   อุ่นอ่อน -อภิปรายว่า  เรื่องการซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านนั้นในอดีตก่อนไม่มีผู้ช่วยช่าง 
สมาชิกสภา อบต.ม.5 ไฟฟ้าจะใช้วิธีเบิกอุปกรณ์ไปซ่อมเอง  โดยใช้ช่างไฟฟ้าที่อยู่ในหมู่บ้านเป็นผู้ซ่อมเขาก็ไม่

คิดค่าบริการแต่เม่ือเทียบกันปัจจุบันการซ่อมไฟฟ้าล่าช้ามาก ฝากให้กองช่างได้พิจารณา
แก้ไขในเรื่องนี้ด้วย 

ผู้อำนวยการกองช่าง -ชี้แจงว่าในส่วนของกองช่างนั้นได้ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
ตลอดเวลาแต่ก็พร้อมนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
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เลิกประชุม  11.40 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                               



 



 



 
 


