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(สําเนา) 
รายงานประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ สอง ประจําปี  พ.ศ. 2559  
วันอังคาร  ที่  27 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชมุสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
---------------------------------------------------------- 

รายชื่อผู้มาประชุม 
1. นายสุจิตร์ ศิริทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
2. นายโสภณ มันศิร ิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
3. นายวินัย   ใหม่ก๋งลาย สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 1 
4. นายบุญม ี โลหะเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
5. นายแสนสุข เกตุแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
6. นายสุรยิา ใหม่ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 
7. นายทนู   ใหม่หะลา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 
8. นายสุชาติ ใหม่โสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 
9. นางเตือนใจ แก่นจันทร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 

10. นายสุวรรณ แจ่มศร ี สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 
11. นายชลัท มิตรกัลยา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 
12. นางสาวเดือนรุ่ง สาโร สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 
13. นายวัฒนา โพธา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 
14. นางจันทร์เพ็ญ มันทสูตร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 
15. นายสําเนาว์ มุทะสินธ์ุ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 
16. นายทสพร  จินดารักษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่

  
รายชื่อผู้ลาประชุม    

1. นายคณพัฒน์ บุญวาที สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 
2. นางนิษา จรพิภพ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 
3. นายสรวิชญ์ ใหม่เมธี สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 

 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
  1.  นายสมชาย  ตันมาก   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
  2.  นายสมบูรณ์ ใหม่สาล ี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
  3.  นายต่ิง  วรรณโมลี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
  4.  นายรุ่งศักด์ิ  บุญวาที   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
  5.   นายธนาเดช เต็มปลื้ม   ปลัดอําเภอราชสาส์น 
  6.   นางปริศา  รุจิระ   ท้องถิ่นอําเภอราชสาส์น 
  7.   นายองอาจ รอดพิทักษ์  รองปลัด อบต. เมืองใหม ่
  8.   นางขวัญเรือน วิหกเหิร   ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 5 
  9.   นายสุชิน  ใหม่สุวรรณ  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 6 
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  10.   นายวิโรจน์ สาโร   ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 7  
  11.   นายจํารูญ ปร่างพรม  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 9 
  12.  นายกมล  วงษ์วิเชียร  ครู โรงเรียนวัดบางคา 
  13.   นายชลิต  มานะกิจ   ผู้อํานวยการกองช่าง 
  14.   นางสาวชุตินันต์ เคนตู้   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
      รก. ผู้อํานวยการกองคลัง 
  15.   นางศภุพิชญาพร ดับโรค   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
            รก. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  16.   นางจนัทิรา ใหม่สุวรรณ  ประธานชมรม อสม. 
  17.   นางจาํนงค์ วงษ์ชะอุ่ม  เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เมืองใหม ่
  18.   นายวรพจน์ ศิลาภรพรรณ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่1 
  19.   นายสนธิชัย ใหม่พูล   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่2 
  20.   นางดวงกมล ผลเจรญิ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่3 
  21.  นายคํารณ จันทร์คลองตัน  ผ.ร.ส. หมูท่ี่ 8 ตําบลเมืองใหม่ 
  22.   นายธีระ  มณทักษิณ  ผ.ร.ส. ตําบลเมืองใหม ่
  23.   นายวิเชียร ใหม่เอ่ียม  คนงานทั่วไป 
  24.   นายอาทิตย์ศรุต หารไชย   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

เมื่อถึงเวลาที่กําหนดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ มา
ครบองค์ประชุมแล้ว นายทสพร จินดารักษ์ ทําหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ สองประจําปี พ.ศ. 2559 จากน้ันได้เรียนเชิญ นายสุจิตร์ 
ศิริทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ ในการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 

 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ   - ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตาํบลเมืองใหม่  
    สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 เม่ือวันที่  

26 สิงหาคม 2559 
ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 

สาม ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 น้ัน คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือไม่........./หากไม่มีขอ
มติสภาฯ รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ สาม ครั้งที่ 
2 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โปรดยกมือครับ 
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   - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง จํานวน  14  คน 
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ สาม 
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 โปรดยกมือครับ 

   - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไม่รับรอง จํานวน  -  คน 
   - มสีมาชิกสภาฯ งดออกเสียง จํานวน  1  คน 
มตทิีป่ระชุม  มีมติรบัรองรายงานการประชุมเปน็เอกฉันท ์
 
ระเบยีบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที ่4  เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ตั้งขึน้พจิารณาเสรจ็แล้ว 

- ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องทีเ่สนอใหม่   
5.1 ญตัติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ 
(เสนอญตัติโดยนายกองค์การบรหิารส่วนตาํบลเมืองใหม่)  

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เน่ืองจากไม่ได้
ต้ังงบประมาณไว้ ขอเชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติด้วยครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ไปแล้วน้ัน บัดน้ีผู้บริหารฯ มีความจําเป็นที่จะต้องขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จึงขอแถลงญัตติให้
สมาชิกสภาฯ พิจารณา ดังน้ี 

 
 หน่วยงาน  กองช่าง 
  หลักการ 
  ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้ัง

จ่ายเป็นรายการใหม่ เน่ืองจากไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ จํานวน 1 รายการ  
 
  เหตุผล 

ตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า ที่ มท 55310/19 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2559  
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โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
1. ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

   งานไฟฟ้าและถนน (00242) 
   งบลงทุน 
    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
- โครงการขยายเขตท่อจ่ายนํ้าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองใหม่ 
เป็นเงิน 603,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตต่อจากบริเวณท่อประปา 
เดิมวัดบางคา – ฝั่งซ้ายฝั่งขวา ขนาดท่อ 110 ม.ม. ยาวประมาณ 1,140 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขา 
บางคล้า กําหนดจากแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561) องค์การบริหารส่วน 
ตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
แนวทางพัฒนาข้อ 1.1 (กองช่าง) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  603,000.- บาท (-หกแสนสามพนับาทถ้วน-) 
 

โดยพิจารณาโอนลดจากค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ี 
โอนลด 
1. ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
   งานบริหารทั่วไป (00111) 
   งบดําเนินงาน 

   หมวดค่าใช้สอย 
   1.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา 
เสพติด  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และกิจกรรมการบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด โดยให้ถือปฏิบัติตาม 
หนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1102 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด 
ระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางการ 
พัฒนาข้อ 2.1) ซึ่งงบประมาณต้ังไว้ 50,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อน 
โอน 50,000.- บาท โอนลดเป็นเงิน 50,000.- บาท เน่ืองจากไม่มีความ 
จําเป็นต้องจ่าย  

1.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล 
และการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
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อุปกรณ์ ค่าพิธีปิด - เปิด  การอบรมสัมมนา ค่าอาหารเคร่ืองด่ืม ค่า 
วิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ค่าพาหนะเดินทาง 
ค่าเบ้ียเลี้ยง ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆที่เก่ียวข้องกับ 
โครงการ (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 องค์การบริหารส่วน 
ตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ 
สังคมที่ดี แนวทางการพัฒนาข้อ 6.8) ซึ่งงบประมาณต้ังไว้ 100,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 100,000.- บาท โอนลดเป็นเงิน 100,000.- 
บาท เน่ืองจากไม่มีความจําเป็นต้องจ่าย 
  
2. ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
   งานบริหารทั่วไป (00111) 
   งบดําเนินงาน 

   หมวดค่าวัสดุ 
2.1 ประเภทวัสดุสํานักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 

กระดาษ ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งงบประมาณต้ังไว้ 
120,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 58,942.- บาท โอนลดเป็นเงิน 
45,000.- บาท เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องจ่ายน้อยลง 

2.2 ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่านํ้ามัน 
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเคร่ือง 
นํ้ามันก๊าด ถ่าน ฟืน จาระบี แก๊สหุงต้ม ฯลฯ สําหรับกิจการและ 
ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่ง 
งบประมาณต้ังไว้ 120,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 77,000.- 
บาท โอนลดเป็นเงิน 29,000.- บาท เน่ืองจากไม่มีความจําเป็นต้องจ่าย 
 
3. ด้านบริหารงานทั่วไป (00100) 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
   งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) 
   งบดําเนินงาน 

   หมวดค่าใช้สอย 
3.1 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานระดับ 
หมู่บ้านและระดับตําบล เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าตอบแทนการ 
จัดเก็บและบันทึกข้อมูล ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับโครงการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 องค์การบริหารส่วน 
ตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองและ 
สังคมที่ดี แนวทางการพัฒนาข้อ 6.1 ) (สํานักงานปลัด) ซึ่งงบประมาณต้ัง 
ไว้ 50,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000.- บาท โอนลดเป็น 
เงิน 50,000.- บาท เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องจ่ายน้อยลง 
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3.2 ประเภทรายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. เคลื่อนที่ร่วมกับส่วน 
ราชการที่เก่ียวข้อง(โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
กับโครงการ (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 องค์การบริหารส่วน 
ตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารกิจการบ้านเมืองและ 
สังคมที่ดีแนวทางการพัฒนาข้อ 6.1 ) (สํานักงานปลัด) ซึ่งงบประมาณต้ังไว้ 
150,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 76,174.- บาท โอนลดเป็นเงิน 
 29,000.- บาท เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องจ่ายน้อยลง 

 
4. ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

   แผนงานการศึกษา (00210) 
   งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) 
   งบเงินอุดหนุน 

หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร 
กลางวันนักเรียนโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ต้ังไว้ 
1,000,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับ 
โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ใน 
เขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 3 แห่ง ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน 
ทั่วไป  เป็นเงิน 808,000.- บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 192,000 
(จากแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561) องค์การบริหารส่วนตําบล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งงบประมาณต้ังไว้ 1,000,000.- บาท งบประมาณ 
คงเหลือก่อนโอน 198,000.- บาท โอนลดเป็นเงิน 190,000.- บาท เน่ืองจาก 
มีความจําเป็นต้องจ่ายน้อยลง 
 
5. ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) 

   แผนงานการศึกษา (00210) 
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) 
   งบเงินอุดหนุน 

หมวดเงินอุดหนุน 
5.1 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด

กิจกรรมตามโครงการค่ายคุณธรรมพัฒนาคุณธรรมเยาวชนไทยตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงิน 60,000.- บาท (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - 
2561 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
เทิดทูนพิทักษร์ักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แนวทางการพัฒนาข้อ 
4.4) ซึ่งงบประมาณต้ังไว้ 60,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 60,000.- 
บาท โอนลดเปน็เงิน 60,000.- บาท เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องจ่ายน้อยลง 
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5.2 ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ เป็นเงิน 50,000.- บาท (จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
2559 - 2561 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ แนวทางการ
พัฒนา ข้อ 4.4) ซึ่งงบประมาณต้ังไว้ 50,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
50,000.- บาท โอนลดเป็นเงิน 50,000.- บาท เน่ืองจากมีความจําเป็นต้องจ่าย
น้อยลง 

        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  603,000.- บาท (-หกแสนสามพันบาทถ้วน-) 
 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 603,000.- 

บาท เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยสามารถดําเนิน
โครงการต่อไปได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2543 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น จึงเสนอเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่………/หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติให้โอนงบประมาณ ตามท่ีเสนอโปรดยกมือครับ 
   - มีสมาชิกสภาฯ ยกมืออนุมัติ จํานวน  14  คน 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณ ตามท่ีเสนอโปรดยกมือครับ 
   - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไม่อนุมัติ จํานวน  -  คน 
   - มสีมาชิกสภาฯ งดออกเสียง จํานวน  1  คน 
มตทิีป่ระชุม  มีมติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเปน็เอกฉันท ์
 

5.2 ญัตติขออนุ มัติกันเงินกรณี ยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ประจําปี
งบประมาณ  พ .ศ. 2559 (เสนอญัตติโดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    
เมืองใหม่) 

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได้
ดําเนินการก่อหน้ีผูกพัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอเชิญท่านนายกฯ 
แถลงญัตติด้วยครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอแถลงญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านรับทราบและพิจารณา ดังน้ี 
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 หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรณียังมิได้

ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 603,000.- บาท (หกแสนสาม
พันบาทถ้วน) 

 
 เหตุผล 
 ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี พ.ศ. 2559 เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าและถนน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ดังน้ี 

 
 หน่วยงาน  กองช่าง 
 แผนงาน  เคหะและชุมชน 
 งาน  ไฟฟา้และถนน 
 หมวด  ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง 
 ประเภท  ก่อสร้างสิง่สาธารณปูโภค 

- โครงการขยายเขตท่อจ่ายนํ้าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองใหม่ 
เป็นเงิน 603,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเขตต่อจากบริเวณท่อประปา 
เดิมวัดบางคา – ฝั่งซ้ายฝั่งขวา ขนาดท่อ 110 ม.ม. ยาวประมาณ 1,140 
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนแผนผังที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขา 
บางคล้า กําหนดจากแผนพัฒนาสามปี (2559 - 2561)  
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจแนวทางพัฒนาข้อ 1.1 (กองช่าง) 

รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น  603,000.- บาท  (-หกแสนสามพนับาทถ้วน-) 
 
              เน่ืองจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ อาจก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายเงินไม่ทัน

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่ยังมีความจําเป็นต้องใช้งบประมาณ ตาม
รายการดังกล่าวต่อไปอีก เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรค 1 “ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน แต่ยังมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินน้ัน 
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี” จึงเรียนเสนอญัตติ เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ประธานฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่…….…/หากไม่มี ผมขอมติ ที่ประชุมด้วย

ครับ 
- สมาชิกสภาฯ  ท่ านใด  อนุมั ติ ให้ กัน เงินงบประมาณ  ตามรายการที่ เสนอ  
โปรดยกมือครับ 

   - มีสมาชิกสภาฯ ยกมืออนุมัติ จํานวน  14  คน 
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    - สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนุมั ติให้ กันเงินงบประมาณ  ตามรายการที่ เสนอ  
    โปรดยกมือครับ    

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไม่อนุมัติ จํานวน  -  คน 
- มสีมาชิกสภาฯ งดออกเสียง จํานวน  1  คน 

มตทิีป่ระชุม  มีมติใหก้ันเงนิงบประมาณเปน็เอกฉันท ์
 
ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ มีคณะผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอ หรือปรึกษาหารือ

ต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่............/หากไม่มีเรื่องอ่ืนๆ แจ้งต่อที่ประชุมทราบแล้ว 
วันน้ีได้ดําเนินการประชุมสภาฯ ครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผม
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุม
เพียงเท่าน้ี ขอบคุณครับ 

 
เลกิประชุมเวลา  14.45  น. 

 
(ลงช่ือ)           ทสพร  จินดารักษ์             ผูจ้ดบันทึกการประชุม 

                    (นายทสพร  จนิดารักษ์) 
                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
 
 
    (ลงช่ือ)           สจุิตร์  ศิริทรัพย์               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสุจิตร์  ศิรทิรัพย์) 
               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

- ตรวจแล้วถูกต้องตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  
            สมัยวิสามัญ สมัยที ่สอง ประจําปี พ.ศ. 2559 
 
 

(ลงช่ือ)         บุญมี  โลหะเจริญ       กรรมการ  
                  (นายบุญม ี โลหะเจริญ)       
 
                             

(ลงช่ือ)        คณพัฒน์  บุญวาที         กรรมการ 
  (นายคณพัฒน์  บุญวาที) 

 
 

(ลงช่ือ)          นิษา  จรพิภพ            กรรมการ 
                    (นางนิษา  จรพิภพ)  


