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(สําเนา) 
รายงานประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที ่1 ประจําปี 2559  
วันพฤหสับดี  ที่  25  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  เวลา  13.30  น. 

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

1. รายชื่อผู้มาประชุม 
1.1 นายสุจิตร์ ศิริทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
1.2 นายโสภณ มันศิร ิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
1.3 นายวินัย ใหม่ก๋งลาย สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 1 
1.4 นางนิษา จรพิภพ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 
1.5 นายคณพัฒน์ บุญวาที สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 
1.6 นายบุญม ี โลหะเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
1.7 นายแสนสุข เกตุแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
1.8 นายทนู ใหม่หะลา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 
1.9 นายสุริยา ใหม่ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 
1.10 นายสุชาติ ใหม่โสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 
1.11 นางเตือนใจ แก่นจันทร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 
1.12 นายสุวรรณ แจ่มศร ี สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 
1.13  นางสาวเดือนรุ่ง สาโร สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 
1.14 นายชลัท มิตรกัลยา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 
1.15 นายวัฒนา โพธา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 
1.16 นายทสพร  จินดารักษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่ 
 
2. รายชื่อผู้ไม่มาประชุม    
2.1 นายสรวิชญ์ ใหม่เมธี สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 
2.2 นางจันทร์เพ็ญ มันทสูตร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 
2.3 นายสําเนาว์ มุทะสินธ์ุ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 
  
3. รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 
3.1 นายสมชาย ตันมาก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
3.2 นายสมบูรณ ์ ใหม่สาล ี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
3.3 นายต่ิง วรรณโมลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
3.4 นายรุ่งศักด์ิ บุญวาที เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
3.5 นายองอาจ รอดพิทักษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
3.6 นางสาวอรพิน สวัสดิรักษา หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
3.7 นายชลิต มานะกิจ ผู้อํานวยการกองช่าง 
3.8 นางสาวชุตินันต์ เคนตู้ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รก. ผูอํ้านวยการกองคลัง 
3.9 นายสมชาติ ศรีสมวงศ ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 
   /3.10 นายกมล  วงษ์วิเชียร...



2 
 

3.10 นายกมล วงษ์วิเชียร ครูโรงเรียนวัดบางคา  แทน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางคา 
3.11 นางดาวัลย์ พลอยสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดไผ่ขวาง  แทน  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไผ่ขวาง 
3.12 นางขวัญเรือน วิหกเหิร ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 5 
3.13 นายอานนท์ ใหม่เอ่ียม ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 6 
3.14 นางเกศรินทร์ วงพินิจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมูท่ี่ 2 
3.15 นายธีระ มณทักษิณ ผ.ร.ส.  หมู่ที่ 4 
3.16 นายคํารณ จันทร์คลองตัน ผ.ร.ส.  หมู่ที่ 8 
3.17 นางสาวดวงกมล ผลเจรญิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมูท่ี่ 3 
3.18 นายอาทิตย์ศรุต หารไชย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

เมื่อถึงเวลาที่กําหนดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ มาครบ 
องค์ประชุมแล้ว  นายทสพร จินดารักษ์  ทําหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้อ่าน
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจําปี  2559 ให้
สมาชิกสภาฯ  รับทราบ  จากน้ันได้เรียนเชิญ  นายสุจิตร์  ศิริทรัพย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่  ขึ้นทําหน้าที่ประธานการประชุม  และดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  
ตามระเบียบวาระ  ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ              - ไม่ม ี
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ  - ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้ประชุมสภาฯ  สมัย 
   สามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจําปี  2558  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม 

2558  น้ัน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดขอแก้ไขถ้อยคําเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มี 
ขอมติสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 
ครั้งที่  1  ประจําปี  2558  ด้วยครับ 
- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัย 
ที่  4  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2558  โปรดยกมือครับ 
- มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือรับรอง  14  คน 
- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ 
สมัยที่  4  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2558  โปรดยกมือครับ 
- มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือไม่รับรอง  -  คน 
- งดออกเสียง  -  คน 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท ์
/ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบยีบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
- ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถ่ินตัง้ขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่ม ี

 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องทีเ่สนอใหม่ 

5.1 ญตัตกิารกําหนดสมัยประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่  
ประจําปี  2559  และสมัยสามัญประจําปี  สมัยแรก  ประจําปี  2560 
  

ประธานสภาฯ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกําหนด
จํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีน้ัน วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี
และข้อ 11 (3) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
กําหนดว่าปีน้ันจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปีก่ีสมัย แต่ละสมัยในปีน้ันจะเริ่มเมื่อใด 
แต่ละสมัยในปีน้ันมีกําหนดก่ีวัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี สมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วันและพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2546 มาตรา 
53 ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะกําหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด โดยสมัยประชุมสามัญ สมัยหน่ึง ๆ ให้
กําหนดไม่เกินสิบห้าวัน 

ดังน้ัน จึงขอนําปรึกษาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลในการ
กําหนดจํานวนสมัยสามัญประจําปี วันเริ่มประชุม และระยะเวลาของแต่ละสมัย
รวมทั้งวันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี
ถัดไปด้วย ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียด 

 
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพ่ือให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมัย
สามัญประจําปี มีความสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตําบล 
จึงขอนําปรึกษาการกําหนดจํานวนสมัยสามัญ  ประจําปี วันเริ่มประชุมและ
ระยะเวลาของแต่ละสมัยประชุมสามัญประจําปี 2559 รวมทั้งวันเริ่มประชุมและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี สมัยแรก ของปีถัดไป คือ พ.ศ. 2560 
โดยขอกําหนดจํานวนสมัยสามัญประจําปี 2559 จํานวนรวม 4 สมัย ซึ่งสมัยสามัญ 
สมัยที่ 1 ประจําปี 2559 ได้กําหนดไว้แล้ว 

 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความเห็นหรืออภิปรายเก่ียวกับการกําหนดจํานวน
สมัยสามัญประจําปี 2559 หรือไม่  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเห็นชอบให้กําหนดจํานวนสมัยการประชุมสามัญ ประจําปี 2559 จํานวน 4 
สมัย โปรดยกมือครับ 

 - มีสมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  15  คน 
 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้กําหนดจํานวนสมัยการประชุมสามัญ ประจําปี 

2559  จํานวน  4  สมัย โปรดยกมือครับ 
 - มสีมาชิกสภาฯ  ยกมือไม่เห็นชอบ  -  คน 
 
มตทิีป่ระชุมฯ  มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ จํานวน  ๑๔  คน  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาฯ เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2559 แล้ว 

ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียดสมัยประชุมสภาฯ ประจําปี 2559 
ต่อไป  

 
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอนําเรียนปรึกษาการกําหนดสมัยสามัญ ประจําปี 
2559 ดังน้ี 

  - สมัยสามัญ ประจําปี สมัยที่ 2 ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 – 29  
มิถุนายน 2559 มีกําหนด 15 วัน เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) 

- สมัยสามัญ ประจําปี สมัยที่ 3 ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 28  
สิงหาคม 2559 มีกําหนด 15 วัน เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาเห็นชอบ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2560 

- สมัยสามัญ ประจําปี สมัยที่ 4 ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 – 29  
ธันวาคม 2559 มีกําหนด 15 วัน เพ่ือให้ผู้บริหารรายงานผลการดําเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   

  และกําหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 
สมัยแรกของปี พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  มี
กําหนด 15 วัน 

 
ประธานสภาฯ ในวาระน้ี ขอให้ที่ประชุมสภาได้พิจารณาว่าเห็นสมควรตามที่นําปรึกษาหรือไม่  เชิญ

ท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นด้วยครับ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
จะแสดงความเห็นหรืออภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ดังน้ี 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 – 29  มิถุนายน 2559 มีกําหนด 15 วัน โปรด
ยกมือครับ 

 - มสีมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ จํานวน  14  คน 
/สมาชิกสภาฯ ท่านใด… 
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สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําปี ระหว่างวันที่ 15 – 29  มิถุนายน 2559 มีกําหนด 15 วัน โปรดยกมือ
ครับ 

 - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไม่เห็นชอบ  -  คน 
 
มตทิีป่ระชุมฯ  มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ จํานวน  ๑๔  คน  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กําหนดตามที่นําปรึกษาคือสมัย

สามัญประจําปี สมัยที่ 2 ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 – 29 มิถุนายน 2559 
มีกําหนด 15 วัน ต่อไปจะเป็นการขอมติการประชุมสมัยสามัญประจําปี สมัยที่ 3 
ประจําปี 2559 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 28  สิงหาคม 2559 มีกําหนด 15 วัน โปรด
ยกมือครับ 

 - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ จํานวน  14  คน 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 28 สิงหาคม 2559 มีกําหนด 15 วัน โปรด
ยกมือครับ 

 - มสีมาชิกสภาฯ ยกมือไม่เห็นชอบ  -  คน 
 
มตทิีป่ระชุมฯ  มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ จํานวน  ๑๔  คน  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมสามัญ 

ประจําปี สมัยที่ 3 ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 28 สิงหาคม 2559 มี
กําหนด 15 วัน ต่อไปจะเป็นการขอมติการประชุมสมัยสามัญประจําปี สมัยที่ 4 
ประจําปี 2559 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมสามัญ ประจําปี สมัยที่ 4 
ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 – 29 ธันวาคม 2559 มีกําหนด 15 วันมี
กําหนด 15 วัน โปรดยกมือครับ 

 - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ จํานวน  14  คน 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้กําหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 – 29 ธันวาคม 2559 มีกําหนด 15 วันมี
กําหนด 15 วัน โปรดยกมือครับ 

 - มสีมาชิกสภาฯ ยกมือไม่เห็นชอบ  -  คน 
 
มตทิีป่ระชุมฯ  มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ จํานวน  ๑๔  คน  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจําปี สมัยที่ 4 ประจําปี 2559 ระหว่างวันที่ 15 – 29  ธันวาคม 2559 มี
กําหนด 15 วัน  
          สําหรับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมการกําหนดวันเริ่มประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจําปี สมัยแรกของปี พ.ศ. 2560 ตามท่ีเลขานุการได้นําปรึกษาในที่
ประชุมไว้ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี สมัยแรกของปี 
พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีกําหนด 15 วัน โปรด
ยกมือครับ 
- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ  14  คน 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปี สมัย
แรกของปี พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีกําหนด 15 
วัน โปรดยกมือครับ 

 - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไม่เห็นชอบ  -  คน 
 
มตทิีป่ระชุมฯ  มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ จํานวน  ๑๔  คน  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 
ประธานสภาฯ สรุปว่าสมาชิกสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ 

ประจําปี สมัยแรก ประจําปี 2560 ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มี
กําหนด 15 วัน เมื่อที่ประชุมสภาฯ มีมติเรียบร้อยแล้วจะได้ทําประกาศของสภา 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ พร้อมติดประกาศ ณ ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ ให้ทราบโดยทั่วกันเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ต่อไป 

  
5.2 ญตัตกิารขอความเห็นชอบรบัโอนทรพัย์สนิสาธารณปูโภคระบบประปา
หมู่บา้น  หมู่ที ่ 3  ตําบลเมืองใหม่ 
 

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบรับโอน
ทรัพย์สินสาธารณูปโภคระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  ตําบลเมืองใหม่  ขอเชิญ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  แถลงญัตติดังกล่าวให้สมาชิกสภาฯ 
ได้รับทราบและพิจารณาด้วยครับ 

 
นายก อบต. เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  ด้วย

สํานักงานทรัพยากรนํ้า  ภาค  6  ได้แจ้งเรื่อง  การส่งมอบการโอนทรัพย์สิน
สาธารณูปโภค  (แหล่งนํ้า/ระบบประปาชนบท)  ตามหนังสือ  ทส  0616/ว 0377  
ลงวันที่  22  มกราคม  2559  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  

/ได้กําหนดให้มีการถ่าย... 
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ได้กําหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจในการบริหารจัดการบริการสาธารณะของรัฐให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค  6  กรมทรัพยากรนํ้า  
แจ้งว่ามีภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  จํานวน  1  
โครงการ  คือ  ระบบประปาหมู่บ้าน  ที่ต้ังบริเวณวัดไผ่ขวาง  หมู่ที่  3  ตําบลเมือง
ใหม่  ซึ่งเป็นระบบประปาหมู่บ้านประเภทระบบน้ําสะอาดหมู่บ้านมาตรฐาน  ข.  คือ
ประปาบาดาล  สร้างเมื่อปี  พ.ศ.  2541  โดยกรมโยธาธิการเป็นหน่วยงานที่
ดําเนินการ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล   พ .ศ .  2537  และที่ แ ก้ไขเพ่ิมเติมถึ งฉบับปัจจุ บัน   และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ข้อ  9  ความว่า  “ในกรณีที่มีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธ์ิอ่ืน
เก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน  ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเง่ือนไขหรือมี
ภาระติดพัน  หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธ์ิน้ันๆ  ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นน้ัน...”  ใน
วัน น้ีจึ งขอเสนอญั ตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ   พิจารณาการรับโอนทรัพ ย์สิน
สาธารณูปโภคระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  ตําบลเมืองใหม่  ขอขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้แถลงญัตติให้สมาชิกสภาฯ  รับทราบ

ข้อมูลและรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะซักถามหรือ
อภิปราย  ขอเชิญครับ  

 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  คณะผู้บริหารองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลเมืองใหม่  ผมขอช้ีแจงเกี่ยวกับการรับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภคระบบ
ประปาหมู่บ้าน  ดังน้ีครับ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการ
และการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  พ.ศ. 2548  ประกาศ  ณ วันที่ 12 
เดือน ตุลาคม 2548 ตามหมวด 2 ข้อ 6 จะต้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  โดยให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการ
และบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  โดยเลือกต้ังจากสมาชิกผู้ใช้นํ้าประปาของ
ระบบประปาหมู่บ้านแห่งน้ันๆ โดยมีจํานวนกรรมการตามที่สมาชิกผู้ใช้นํ้าส่วนใหญ่
กําหนด ทั้งน้ีต้องไม่น้อยกว่า 7 คน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของ
กิจการประปาหมู่บ้านเป็นผู้ดําเนินการให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน โดยมีสาระสําคัญ 6 ข้อ ตัวอย่างเช่น ข้อ (4) จะต้องจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ และรายงานผลการดําเนินงาน
ให้สมาชิกผู้ใช้นํ้าทราบตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด และตามหมวด 2 
ข้อ 9 กรรมการมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันเลือกต้ัง แต่จะดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ข้อ 18 ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือให้
องค์การบริหารส่วนตําบลแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาให้สามารถจ่ายนํ้าประปาได้ จัดเก็บค่านํ้า จัดทํา
บัญชี และดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมกากําหนด โดยให้ได้รับค่าจ้างตามท่ี 
 

/คณะกรรมการกําหนด... 
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คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 35 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดรูปแบบการทําบัญชีของกิจการประปาหมู่บ้านแก่
คณะกรรมการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการเงินและบัญชีใน
ระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควร หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งคณะกรรมการดําเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้อง ข้อ 36 ให้คณะกรรมการจัดทําบัญชีรายได้และรายจ่ายของกิจการ
ประปาหมู่ บ้านรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
รายละเอียดอ่ืนๆ ขอให้สมาชิกศึกษาได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
บริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ 
วันที่ 12 เดือน ตุลาคม 2548  ที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้วครับ 
ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

 
นายคณพัฒน์ บุญวาที ขอช้ีแจงเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 มีผู้ใช้นํ้า 45 ครัวเรือน อยู่ในหมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 โดยมีนายคณพัฒน์  บุญวาที  เป็นผู้ดําเนินงาน  ในปีที่ผ่านมามีรายได้ 

3,500 บาท มีค่าใช่จ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าซ่อมแซม เป็นต้น จํานวน 3,000 บาท 
ซึ่งในปัจจุบันไม่มีการจัดต้ังคณะกรรมการ หากมีการรับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภค 
ระบบประปาหมู่บ้าน และจัดต้ังคณะกรรมการตามระเบียบฯ คาดว่ากลุ่มผู้ใช้นํ้ายัง 
ไม่มีความพร้อม เห็นควรจัดประชุมกลุ่มผู้ใช่นํ้าก่อน ควรชะลอรับโอนทรัพย์สิน 
สาธารณูปโภคระบบประปาหมู่บ้านออกไปก่อน  หากกลุ่มผู้ใช้นํ้ามีความพร้อมจะนํา 
เรื่องเข้าที่ประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไป  

 
นายวัฒนา โพธา ขอช้ีแจงเรื่องเก่ียวกับระบบประปาหมู่บ้าน หากเจ้าของพ้ืนที่และผู้ใช้นํ้ายังไม่มีความ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 พร้อม เห็นสมควรตามท่ีนายคณพัฒน์ บุญวาที สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 เสนอ ขอบคุณ 
   ครับ 
 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนจะเสนอความคิดเห็น ช้ีแจง หรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอ 
   เชิญครับ หากไม่มีแล้ว ผมขอมติที่ประชุมครับ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้รับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภคระบบประปา 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตําบลเมืองใหม่  บริเวณวัดไผ่ขวาง โปรดยกมือครับ 

 - สมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  จํานวน  -  คน 
 - สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบให้รับโอนทรัพย์สินสาธารณูปโภคระบบประปา

หมู่บ้าน  หมู่ที่  3  ตําบลเมืองใหม่  บริเวณวัดไผ่ขวาง  โปรดยกมือครับ 
 - สมาชิกสภาฯ  ยกมือไม่เห็นชอบ  จํานวน  14  คน 
 
มตทิีป่ระชุม     มีสมาชิกยกมือไม่เห็นชอบ จํานวน  ๑๔  คน  มีมติเป็นเอกฉันท ์
 
ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะอภิปรายหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่  

ขอเรียบเชิญครับ  
 

/เลขานุการสภาฯ… 
 



9 
 

เลขานุการสภาฯ  ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าช่วงน้ีเป็นการประชุมประชมคม  เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสาม 
   ปี (พ.ศ. 2560-2562) จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้านทุก 
   หมู่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมดังกล่าว ซึ่งองค์การ 
   บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วก่อนการจัดประชุม แต่ชาวบ้านก็ยัง 
   เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปตามเกณฑ์  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหน่ึง 

ซึ่งหากการประชุมประชาคมฯ  มีผู้เข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ตามระเบียบฯ  ต้องจัดประชุม 
ใหม่ โดยในปีน้ีมีหน่วยงานราชการออกประชุมประชาคม 2 หน่วยงานราชการ คือ 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมื่อใหม่ และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอราชสาส์น  โดยใน 
ส่วนของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอราชสาส์นจะเป็นการประชุมประชาชาคมเพ่ือ 
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือทําแผนด้านการเกษตร  และองค์การบริหารส่วนตําบลก็เป็นการจัด 
ประชุมประชาคมประจําปีเหมือนที่ผ่านมา  แต่ปีน้ีจะจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 
เพ่ือให้การประชุมประชาคมเป็นรอบเดียวกันกับสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอราชสาส์น 
 ทําให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบ  ขอเพ่ิมเติมอีกเรื่องคือ การติดต่อ 
ประสานงานกับสมาชิกสภาฯ หากท่านใดเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือติดธุระไม่ได้ 
อยู่ในพ้ืนที่ กรุณาแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ทราบด้วย เพ่ือการ 
ประสานงานที่รวดเร็วในการปฏิบัติงานราชการ เน่ืองจากช่วงน้ีจะมีข้อราชการหรืองาน 
ราชการเร่งด่วนเข้ามาเรื่อยๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการ 
ติดต่อสื่อสารกันให้ทันท่วงที 
 

นายชลติ มานะกิจ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  คณะผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนตําบล 
ผู้อํานวยการกองช่าง เมืองใหม่ทุกท่าน  ผมขอฝากสมาชิกสภาฯ  ทกุหมู่สํารวจไฟส่องสว่างตามถนนด้วยครับ  

ขอความอนุเคราะห์แจ้งกลับองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ภายในสัปดาห์หน้า 
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  ขอเพ่ิมเติมเรื่องการใช้รถใช้ถนน  เน่ืองจากมีโครงการก่อสร้างถนนใหม่หลายเส้นทาง  

โดยใช้งบประมาณจากหลายๆ หน่วยงาน เช่น งบประมาณตําบลละ 5 ล้านบาท เป็นต้น 
จึงอยากขอความร่วมมือในการใช้ถนนอย่างระมัดระวัง ทนุถนอมช่วยกัน เพ่ือให้ถนนใช้
งานได้นานๆ  ตัวอย่างเช่นถนนหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  เพ่ิง
ได้รับการปรับปรุงจากงบจังหวัด  จึงอยากให้ถนนอยู่ในสภาพดีใช้งานได้นานๆ  
เน่ืองจากทุกวันน้ีผู้รับเหมาจะมีข้ออ้างในการซ่อมแซมถนนแม้จะอยู่ในระยะประกันคือ 
สาเหตุการพังของถนนไม่ได้พังด้วยเหตุการณ์ก่อสร้าง แต่พังด้วยสาเหตุที่รถบรรทุก
นํ้าหนักเกินว่ิง  ถนนหน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ก็มีรถบรรทุกที่มี
นํ้าหนักเกินมาของใช้เส้นทาง แต่ยังต้องการที่จะทนุถนอมรักษาถนนเส้นน้ีไว้ให้
ประชาชนได้ใช้สัญจรในสภาพดีนานๆ อีกหน่ึงเรื่องที่อยากฝากไว้คือ  เรื่องประปา  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยากให้มีการขยายเขตประปาภูมิภาคให้มากขึ้น เพ่ือ
ประชาชนจะได้มีนํ้าสะอาดใช้อย่างทั่วถึง สํานักงานประปาภูมิภาคบางคล้าก็พยายามที่
ขยายท่อเมนมาในเขตตําบลเมืองใหม่ให้มากที่สุด จึงอยากฝากเร่ืองประปาให้กับทุกท่าน
ได้นําไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
อยากให้งบประมาณลงไปที่เรื่องประปาให้มากหน่อย 

 
/นายก อบต. ... 
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นายก อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯทุกท่าน ผมขอฝากเรื่องประปาไว้กับที่ประชุมด้วย 
   ครับ เพราะเรื่องนํ้าเป็นเรื่องสําคัญ ตัวอย่างเช่น หมู่ที่ 9 เดิมใช้นํ้าบาดาล แรกๆ ก็ใช้ได้ 
   ดี แต่ต่อมาใช้ไม่ได้ ถึงใช้ได้ก็นํ้าไม่มีคุณภาพ ประชาชนจึงนึกถึงการประปาภูมิภาค 

อยากได้ประปาภูมิภาค แรกประชาชนชองของถูกคือใช้นํ้าบาดาล โดยไม่คํานึงว่าประปา 
บาดาลนํ้าไหลไม่สม่ําเสมอ นํ้าไม่ได้คุณภาพ แต่ประปาภูมิภาคจะดีกว่า นํ้าไหลสม่ําเสมอ 
และน้ําสะอาด มีคุณภาพ จากการที่ได้ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมา  หลายๆ 
หมู่ก็เลือกโครงการเกี่ยวกับประปาฯ เป็นหลัก อยากให้ทุกหมู่บ้านเห็นความสําคัญของ 
นํ้า เห็นความสําคัญของการประปา ผมขอฝากไว้เพียงเท่าน้ี ขอบคุณครับ 

  
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ  ท่านอ่ืนมีเรื่องช้ีแจงเพ่ิมเติมไหมครับ  หากไม่มีเรื่องอ่ืนๆ ใดแล้ว  

วันน้ีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้ดําเนินการประชุมครบ
ตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านทีม่าประชุมในวันน้ี  ขอปิด
ประชุมเพียงเท่าน้ีครับ  

 
เลกิประชุมเวลา  15.30  น. 
 
 

(ลงช่ือ)       ทสพร  จินดารักษ์       ผูจ้ดรายงานการประชุม 
            (นายทสพร  จินดารักษ์) 
                 เลขานุการสภาฯ 
 
 
(ลงช่ือ)         สุจิตร์  ศริิทรัพย์        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายสุจิตร์  ศิรทิรัพย์) 
                   ประธานสภาฯ 

 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

-ตรวจแล้วถูกต้องตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
 

 
(ลงช่ือ)      บุญมี  โลหะเจริญ      กรรมการ 

                               (นายบุญมี  โลหะเจริญ) 
 
 
   (ลงช่ือ)      คณพัฒน์  บุญวาที     กรรมการ 

                               (นายคณพัฒน์  บุญวาที) 
 
 
   (ลงช่ือ)        นิษา   จรพิภพ       กรรมการ 

                                  (นางนิษา   จรพิภพ) 
 


