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(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครัง้ที่ 1 ประจาํปี 2559   
วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. 
ณ  ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

--------------------------------- 
รายชื่อผู้มาประชุม 
     1. นายสุจติร์ ศิริทรัพย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
     2. นายโสภณ มันศิร ิ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
     3. นายวินัย ใหม่ก๋งลาย สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 1 
     4. นายคณพัฒน์ บุญวาที  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 2 
     5. นายบุญมี  โลหะเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 3 
     6. นายแสนสุข เกตุแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 3 
     7. นายสุรยิา ใหม่ทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 4 
     8. นายทนู ใหม่หะลา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 4 
     9. นายสุชาติ ใหม่โสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 5 
     10. นางเตือนใจ แก่นจันทร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 5 
     11. นายสุวรรณ แจ่มศร ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 6 
     12. นางสาวเดือนรุ่ง สาโร  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 7 
     13. นายชลัท มิตรกัลยา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 7 
     14. นายวัฒนา โพธา  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 8 
     15. นายสําเนาว์ มุทะสินธ์ุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 9 
     16. นายทสพร จินดารักษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
รายชื่อผู้ลาการประชุม 
     1. นางนิษา จรพิภพ  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 2 
     2. นายสรวิชญ์   ใหม่เมธี     สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 6 
     3. นางจันทร์เพ็ญ   มันทสูตร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 8 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
     1. นายสมชาย    ตันมาก  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
     2. นายสมบูรณ์    ใหม่สาล ี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
     3. นายต่ิง  วรรณโมลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
     4. นายรุ่งศักด์ิ บุญวาที  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
     5. นายองอาจ รอดพิทักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
     6. นางสาวอรพิน สวัสดิรักษา หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
     7. นายชลิต  มานะกิจ  ผู้อํานวยการกองช่าง 
     8. นางศุภพิชญาพร ดับโรค  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ รก. ผอ. กองการศึกษาฯ 
     9. นางสาวชุตินันต์ เคนตู้  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รก. ผอ. กองคลัง 
     10. นางจันทิรา ใหม่สุวรรณ ประธาน อสม. ตําบลเมืองใหม่ 
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     11. นายกมล วงษ์วิเชียร ครู โรงเรียนวัดบางคา 
     12. นายชวลิต มนทสิทธ์ิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่9 
     13. นางสาวมาลินี แจ่มศร ี  แพทย์ประจําตําบลเมืองใหม ่
     14. นางดาวัลย์ พลอยสุวรรณ์ ครู โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 
     15. นายวรพจน์ ศิลาภรพรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่1 
     16. นายวิโรจน์ สาโร  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 7 
     17. นางสาวดวงกมล ผลเจรญิ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่3 
     18. นายบุญสืบ จันทร์เจริญ ผู้อํานวยการ รพ.สต. เมืองใหม่ 
     19. นางปริศา รุจิระ  ท้องถิ่นอําเภอราชสาส์น 
     20. นายอาทิตย์ศรุต หารไชย  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

เมื่อถึงเวลาที่กําหนดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่มาครบองค์ประชุมแล้ว    
นายทสพร จินดารักษ์ ทําหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้อ่านประกาศเรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 ให้สมาชิกสภาฯ 
รับทราบ จากน้ันได้เรียนเชิญ นายสุจิตร์ ศิริทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ขึ้นทํา
หน้าที่ประธานการประชุม และดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ  - ไม่ม ี
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 

สอง ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 น้ัน คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เมืองใหม่ ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว 

 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขถ้อยคําเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติสภาฯ รับรอง
รายงานการประชุมด้วยครับ 
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ สอง เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนายน 2559 โปรดยกมือครับ 

   - มสีมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง  14  คน 
 - สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ สอง 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 โปรดยกมือครับ 
 - มสีมาชิกสภาฯ ยกมือไม่รับรอง  -  คน 

   - งดออกเสียง  จํานวน  1  คน 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์  
 



3 
 

 
ระเบยีบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
   - ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถ่ินตัง้ขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่ม ี 
 
ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่    

5.1 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
(เสนอญัตติโดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่)   

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .2560 ให้สภาฯพิจารณา  
เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่แถลงญัตติต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายก อบต.  ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
 บัดน้ีถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ จะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอีกครั้งหน่ึง 
ฉะน้ัน ในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ จึงขอช้ีแจงให้ท่าน
ประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ทราบถึง สถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายในการบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปน้ี 
1. สถานะการคลงั 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังน้ี 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น      24,073,048.33 บาท 
1.1.2 เงินสะสม                  7,966,758.89 บาท 
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม     รวม        8,172,904.98 บาท 

 1.2 เงินกู้คงค้าง  ไม่มี  
 

2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตําบลจะมีจํานวน
จํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดําเนินการเพื่อบริการ ให้แก่
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดไว้ก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วน
ตําบลก็สามารถดําเนินกิจการตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุก
ประการ ซึ่งมีรายละเอียดการบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน ดังน้ี
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(1) รายรบัจริงทั้งสิ้น ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559   

17,645,747.38   บาท      
    ประกอบดว้ย     

    หมวดภาษีอากร                528,803.59  บาท 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               69,922.33  บาท 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                        124,527.36  บาท 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         25,025.00  บาท 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 13,020.00  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน                          -        บาท 
    หมวดภาษีจัดสรร          12,659,903.10  บาท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            4,224,546.00  บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         5,449,299.50 บาท 
 (3) รายจ่ายจริง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2559   

        10,519,086.33 บาท       
      ประกอบด้วย 
 งบกลาง                          357,322.00  บาท 
 งบบุคลากร                      5,179,902.00  บาท 
 (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างช่ัวคราว) 
 งบดําเนินการ                      2,393,782.33  บาท 
 (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
 งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     1,593,580.00 บาท 
 งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน)                            -       บาท 
 งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                       944,500.00  บาท 
(4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
              5,105,299.50  บาท 
(5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม                                       -        บาท 
(6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทนุสาํรองเงินสะสม                     -        บาท 
 

   3. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560  
     รายรบั ประมาณการไว้รวมทั้งสิน้         25,600,000 บาท  แยกเปน็ 

- รายได้หมวดภาษีอากร                  จํานวน  550,000  บาท  
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 12 และรายละเอียดการประมาณการรายรับในหน้าที่ 
15 
- รายได้หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 77,000 บาท  
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 12 และรายละเอียดการประมาณการรายรับในหน้าที่ 
15 
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- รายได้หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จํานวน   300,000 บาท   
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 12 และรายละเอียดการประมาณการรายรับในหน้าที่ 
15 
- รายได้จากหมวดรายไดส้าธารณปูโภคและการพาณชิย์ จํานวน  30,000 บาท 
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 13 และรายละเอียดการประมาณการรายรับ ในหน้าที ่
15 
- รายได้หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  จํานวน    25,000  บาท   
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 13 และรายละเอียดการประมาณการรายรับในหน้าที่ 
15 
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง                                   จํานวน     982,000 บาท 
 
- รายไดท้ี่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้              จํานวน 14,018,000 บาท   
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 13 และรายละเอียดการประมาณการรายรับในหน้าที่ 
16 
- รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้               จํานวน 10,600,000 บาท  
รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 14 และรายละเอียดการประมาณการรายรับในหน้าที่ 
16 
 

หลกัการ 
งบประมาณรายจ่ายทั่วไปทัง้สิ้น              ยอดรวม  25,600,000 บาท 
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังน้ี 
ด้านบริหารทั่วไป      ยอดรวม  8,962,390  บาท 
1. แผนงานบริหารทั่วไป      ยอดรวม  8,762,390 บาท 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน              ยอดรวม    200,000 บาท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม    ยอดรวม 10,652,515บาท 
1. แผนงานการศึกษา     ยอดรวม   3,843,315 บาท  
2. แผนงานสาธารณสุข                ยอดรวม     957,620 บาท 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์      ยอดรวม     425,000 บาท 
4. แผนงานเคหะและชุมชน     ยอดรวม   4,916,580 บาท      
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               ยอดรวม     235,000 บาท 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ          ยอดรวม 275,000 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ       ยอดรวม    117,000 บาท 
1.   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     ยอดรวม           -     บาท 
2.   แผนงานการเกษตร     ยอดรวม    45,000  บาท 
3. แผนงานการพาณิชย์                  ยอดรวม     72,000 บาท 
ด้านการดําเนินงานอ่ืน               ยอดรวม  5,868,095 บาท 
1.  แผนงานงบกลาง      ยอดรวม  5,868,095 บาท 

   รายละเอียดปรากฏในหน้าที่  6 - 10  และหน้าที่ 15 - 48 
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  เหตผุล 
เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้
วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นตําบลตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี จะต้องพิจารณา 3 
วาระ ดังน้ี  

  วาระที่ 1  รับหลักการ 
  วาระที่ 2  แปรญัตติ 
  วาระที่ 3  ลงมติ 
 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ .ศ. 2554 ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระ รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระ
ที่ 2 ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ไว้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่สภาฯ 
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามหรือขออภิปรายก่อนลงมติในวาระที่ 1 รับ
หลักการหรือไม่ หากไม่มีขอมติสภาฯ รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2560  
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2560 โปรดยกมือครับ 

   - สมาชิกสภาฯ ยกมือรับหลักการ  14  คน 
 - สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

2560 โปรดยกมือครับ 
 - สมาชิกสภาฯ ยกมือไม่รับหลักการ  -  คน 

- งดออกเสียง  จํานวน  -  คน 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี 2560 ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอ 
 
นางสาวเดือนรุ่ง สาโร เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวเดือนรุ่ง  สาโร 
ส.อบต. ม.7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการ

แปรญัตติ จํานวน  3  คน 
 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
นางเตือนใจ แก่นจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางเตือนใจ  แก่นจันทร์ 
ส.อบต. ม.5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ขอรับรอง 
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นายวินัย ใหม่ก๋งลาย เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายวินัย  ใหม่ก๋งลาย 
ส.อบต. ม.1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 1 ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ หากไม่มี ดังน้ันมติของที่ประชุม

คือกําหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2560 จํานวน  3  คน  ต่อไปขอให้ เสนอช่ือบุคคลเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ต่อไป 

 
นางเตือนใจ แก่นจันทร์ เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางเตือนใจ  แก่นจันทร์  
ส. อบต. ม.5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5   

ขอเสนอนายวินัย  ใหม่ก๋งลาย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
นายแสนสุข เกตุแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายแสนสขุ  เกตุแก้ว  
ส.อบต. ม.3  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 3 ขอรับรอง 

 
นายวัฒนา โพธา เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา โพธา  
ส.อบต. ม.8  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 8 ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 อีกหรือไม่  

หากไม่มีผู้เสนอช่ือผู้ใดอีกเป็นอันว่า นายวินัย  ใหม่ก๋งลาย ได้รับเลือกเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนที่ 2 ขอเชิญครับ 

 
นายคณพัฒน์ บุญวาที เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายคณพัฒน์  บุญวาท ี
ส.อบต. ม.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 2  

ขอเสนอนายสุชาติ  ใหม่โสภา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
นายสําเนาว์ มุทะสินธ์ุ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสําเนาว์  มุทะสิทธ์ุ  
ส.อบต. ม.9  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 2 ขอรับรอง 
 
นายบุญมี โลหะเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายบุญม ีโลหะเจริญ 
ส.อบต. ม.3  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 3 ขอรับรอง 
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ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 อีกหรือไม่  
หากไม่มีผู้เสนอช่ือผู้ใดอีกเป็นอันว่า นายสุชาติ  ใหม่โสภา ได้รับเลือกเป็น 
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือคณะกรรมการ 
แปรญัตติ คนที่ 3 ขอเชิญครับ 

 
นายวัฒนา โพธา เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา  โพธา 
ส.อบต. ม.8 สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 8   

ขอเสนอนางสาวเดือนรุ่ง  สาโร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
นายทนู ใหมห่ะลา เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทนู  ใหม่หะลา  
ส.อบต. ม. 4  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 4 ขอรับรอง 

 
นายสุริยา ใหมท่อง เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุริยา  ใหม่ทอง  
ส.อบต. ม.4  สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 4 ขอรับรอง 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 อีกหรือไม่  
 หากไม่มีผู้เสนอช่ือผู้ใดแล้ว เป็นอันว่า นางสาวเดือนรุ่ง  สาโร ได้รับเลือกเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
สรุปมติของที่ประชุมให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวน 3 คน ดังน้ี 

 1. นายวินัย  ใหม่ก๋งลาย 
 2. นายสุชาติ  ใหม่โสภา 
 3. นางสาวเดือนรุ่ง  สาโร 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้ที่ประชุมได้กําหนดระยะเวลาให้ฝ่ายบริหารหรือสมาชิกสภาฯ ได้เสนอคํา

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอ
เชิญครับ 

 
นายบุญมี โลหะเจริญ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายบุญม ี โลหะเจริญ 
ส.อบต. ม.3 สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 3 
 ขอเสนอให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . 2560 จํานวน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 16 - 18 
สิงหาคม 2559 โดยเสนอคําแปรญัตติได้ที่ห้องกิจการสภา ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น.    
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ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 
นายแสนสุข เกตุแก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายแสนสุข  เกตุแก้ว  
ส.อบต. ม.3  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 ขอรับรอง 

 
นายสุชาติ ใหม่โสภา เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุชาติ  ใหม่โสภา  
ส.อบต. ม.5  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 ขอรับรอง 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ดังน้ัน มติของที่

ประชุมให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . 2560 จํานวน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 16 - 18 
สิงหาคม 2559  ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. โดยเสนอญัตติได้ที่ห้องกิจการ
สภา ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.2 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ .ศ. 2559 – 2561) 
(เพิ่มเติม - เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) เสนอญัตติโดยนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่ 
 

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้เสนอญัตติขอให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี   (พ .ศ . 2559 – 2561) 
(เพ่ิมเติม - เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ขอเรียน
เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบล แถลงญัตติต่อสภาฯครับ 

 
นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน ด้วย

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
ได้จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) (เพ่ิมเติม - เปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 1)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอให้
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแล้วน้ัน ดังน้ัน ผู้บริหาร ฯ จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 
2561) (เพ่ิมเติม - เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1)  ให้สภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตามความในข้อ 22 วรรค 2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ความว่า “สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบล ให้ผู้บริหาร ส่วนท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป” โดยร่าง
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) (เพ่ิมเติม - เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) มี
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รายละเอียดตามท่ีได้จัดส่งร่างแผนฯ ให้ทุกท่านแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้
พิจารณาต่อไป ขอขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ .ศ .2559 – 2561) 
(เพ่ิมเติม - เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ โปรดยก
มือครับ 

   - สมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ จํานวน  14  คน 
- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) 
(เพ่ิมเติม - เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ โปรดยก
มือครับ 

   - สมาชิกสภาฯ ยกมือไม่เห็นชอบ จํานวน  -  คน 
   - งดออกเสียง  จํานวน  1  คน 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะอภิปรายหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือไม่ 

ขอเรียนเชิญครับ 
 
นายคณพัฒน์ บุญวาที เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายคณพัฒน์ บุญวาที สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 ขอเรียน 
ส.อบต. ม.2 แจ้งท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ว่า

ถนนสายเมืองใหม่ – ไผ่ขวาง ชํารุดเป็นหลุมเยอะมาก ขอให้ดําเนินการซ่อมแซมด้วย 
 
นายวัฒนา โพธา เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายวัฒนา โพธา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ขอแจ้งท่าน 
ส.อบต. ม.8 ประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ว่าถนน

บางพุทรา ซอย 4 ชํารุดเสียหาย 2 จุด ฝากให้ดําเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ด้วย 
ขอขอบคุณครบั 

 
นายชลัท มิตรกัลยา เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายชลัท มิตรกัลยา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 ขอเรียน 
ส.อบต. ม.7 สอบถามไปยังผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ว่าการเพ่ิมเติม – 

เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสามปี จะมีผลกระทบกับงบประมาณปี พ.ศ. 2560 
หรือไม่ 

 
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายทสพร จินดารักษ์ ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ขอ

เรียนให้ทราบว่า การเพ่ิมเติม – เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสามปี ซึ่งขออนุมัติเพ่ิมเติม
ในปี พ.ศ. 2559 จึงไม่มผีลกระทบกับงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แต่อย่างใด 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะอภิปรายหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หรือไม่  
 หากสมาชิกสภาฯ ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ ใดแล้ว วันน้ีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลเมืองใหม่ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 ได้ดําเนินการประชุมครบตาม
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดการประชุมเพียงเท่าน้ี ขอขอบคุณครับ 

 
เลกิประชุมเวลา  15.30  น. 
     
  
    (ลงช่ือ)       ทสพร  จนิดารักษ์     ผู้จดบันทึกการประชุม 
                (นายทสพร   จินดารักษ์) 
                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
 
 
    (ลงช่ือ)       สุจิตร์    ศิริทรัพย์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายสุจิตร์    ศริิทรัพย์) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
 
     
 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
- ตรวจแล้วถูกต้องตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  

                      สมัยที ่3 ครั้งที่ 1 ประจาํปี 2559 
 

 
(ลงช่ือ)      บุญมี  โลหะเจริญ      กรรมการ 

                                (นายบุญมี  โลหะเจริญ) 
 
 
   (ลงช่ือ)      คณพัฒน์  บุญวาที     กรรมการ 

                               (นายคณพัฒน์  บุญวาที) 
 
 
   (ลงช่ือ)        นิษา   จรพิภพ       กรรมการ 

                                  (นางนิษา   จรพิภพ) 
 
 


