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(สําเนา) 
รายงานประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

สมัยวิสามัญ สมัยทีห่นึง่ ประจําปี 2559  
วันจันทร์  ที่  30  พฤษภาคม  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 นายบุญม ี โลหะเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
1.5 นายแสนสุข เกตุแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
1.6 นายสุริยา ใหม่ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 
1.7 นายทนู ใหม่หะลา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 
1.8 นายสุชาติ ใหม่โสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 
1.9 นางเตือนใจ แก่นจันทร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 5 
1.10 นายสุวรรณ แจ่มศร ี สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 
1.11 นายชลัท มิตรกัลยา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 
1.12 น.ส. เดือนรุ่ง สาโร สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 7 
1.13  นายวัฒนา โพธา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 
1.14 นางจันทร์เพ็ญ มันทสูตร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 
1.15 นายสําเนาว์ มุทะสินธ์ุ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 9 
1.16 นายทสพร  จินดารักษ์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่ 

 
2. รายชื่อผูล้าประชุม    
2.1     นายสรวิชญ์         ใหม่เมธี               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี ่6  
2.2  นายคณพัฒน์       บุญวาที               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 2 
2.3 นางนิษา             จรพิภพ               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมูท่ี่ 2 
 
3. รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 
3.1 นายสมชาย ตันมาก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
3.2 นายสมบูรณ ์ ใหม่สาล ี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
3.3 นายต่ิง วรรณโมลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
3.4 นายรุ่งศักด์ิ บุญวาที เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
3.10 

นายองอาจ 
น.ส. อรพิน 
นายชลิต 
นางศุภพิชญาพร 
นายธนาเดช 
นางปริศา 

รอดพิทักษ์ 
สวัสดิรักษา 
มานะกิจ 
ดับโรค 
เต็มปลื้ม 
รุจิระ 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
ผู้อํานวยการกองช่าง 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ รก. ผอ.กองการศึกษาฯ 
ปลัดอําเภอราชสาส์น 
ท้องถิ่นอําเภอราชสาส์น 
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3.11 
3.12 
3.13   

นายถวิล 
นายวิโรจน์ 
นายจํารูญ 

นพสมบูรณ ์
สาโร 
ปร่างพรม 

สารวัตรกํานันตําบลเมืองใหม่ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 7 
ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 9 

3.14 
3.15 
3.16 
3.17 
3.18 
3.19 

นายสมชาติ 
นายบรรจงรักษ์ 
นายนิยม 
นายสนธ์ิชัย 
นายวรพจน์ 
นายอาทิตย์ศรุต 

ศรีสมวงศ ์
เสาวรักษ์ 
มิตโกสุม 
ใหม่พูล 
ศิลาภรพรรณ 
หารไชย 

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไผ่ขวาง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่5 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่2  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่1 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

เมื่อถึงเวลาที่กําหนดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ มาครบ 
องค์ประชุมแล้ว  นายทสพร จินดารักษ์  ทําหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้อ่าน
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  สมัยวิสามัญ   สมัยที่หน่ึง  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  1  ครั้งที่  1  ประจําปี  2559  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์ 

2559  น้ัน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
- มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดขอแก้ไขถ้อยคําเพ่ิมเติมหรือไม่  หากไม่มี 
ขอมติสภาฯ  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1 
ครั้งที่  1  ประจําปี  2559  ด้วยครับ 
- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัย 
ที่  1  ครั้งที่  1  ประจําปี  2559  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2559  โปรดยก
มือครับ 
- มสีมาชิกสภาฯ  ยกมือรับรอง  14  คน 
- สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไมร่ับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามญั 
สมัยที่  1  ครัง้ที่  1  ประจําปี  2559  เมือ่วันที่  25  ธันวาคม  2558  โปรดยก
มือครับ 
- มสีมาชิกสภาฯ  ยกมือไม่รับรอง  -  คน 
- งดออกเสียง  1  คน 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท ์
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ระเบยีบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 
- ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถ่ินตัง้ขึน้พจิารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่ม ี

 
ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องทีเ่สนอใหม่  

5.1 ญตัตขิอความเห็นชอบรา่งแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ของ
องค์การบรหิารส่วนตาํบลเมืองใหม่ (เสนอญตัติโดยนายกองคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลเมืองใหม่) 
 

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้เสนอญัตติขอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่  แถลงญัตติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ครับ 

 
นายก อบต. เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  สมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  และ

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ทุกท่าน  ด้วยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 
– 2562)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และได้
เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้วน้ัน  ดังน้ันผู้บริหารฯ  จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีฯ  ให้สภา
ฯ  พิจารณาให้ความเห็นชอบตามความในข้อ  17  วรรค  2  ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  ความว่า...”สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล  ให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  
เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบ
ก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
ต่อไป”  โดยร่างแผนพัฒนาสามปี  มีรายละเอียดตามท่ีแจกร่างแผนฯ  ให้ทุกท่าน
แล้ว  ซึ่งแบ่งออกเป็น  4  ส่วน  สรุปได้ดังน้ี 

 ส่วนที่  1  บทนํา  เป็นเรื่องเก่ียวกับความเป็นมาของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี  วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  องค์กร
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  และ
ประโยชน์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

 ส่วนที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย  การสรุป
สถานการณ์พัฒนา  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  การ
ประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
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 ส่วนที่  3  การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย  แนวทางการ
พัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  บัญชีโครงการพัฒนา  และบัญชี
ประสานโครงการพัฒนา  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 ส่วนที่  4  แนวทางการตดิตามและประเมินผล  ประกอบด้วย  กรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผล  ระเบียบ  วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล 

 ภาคผนวก  ก.  รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        ข.  การประเมินคุณภาพของแผน 
 สําหรับรายละเอียดต่างๆ  ปรากฏตามเอกสารร่างแผนพัฒนาสามปี  ที่ได้แจกให้

สมาชิกสภาฯ  ทุกท่านได้พิจารณา 
 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  หากไม่มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดอภิปราย

เพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 - สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  โปรดยกมือครับ 
 - สมาชิกสภาฯ  ยกมือเห็นชอบ  จํานวน  14  คน 
 - สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  โปรดยกมือครับ 
 - สมาชิกสภาฯ  ยกมือไม่เห็นชอบ  จํานวน  -  คน 
 - งดออกเสียง  จํานวน  1  คน 
 
มตทิีป่ระชุม    เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลเมืองใหม่ เป็นเอกฉันท์  
 
ระเบยีบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะอภิปรายหรือแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่  

ขอเรียบเชิญครับ  
นายวัฒนา โพธา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายวัฒนา โพธา สมาชิกสภาฯ หมู่ที ่
สมาชกิสภาฯ หมู่ที่ 8 8 ผมขอแจ้งเรือ่ง ไฟฟ้าริมทางถนนเมืองใหม่-ไผ่ขวาง ช่วงบริเวณพ้ืนที่ หมูท่ี่ 8 ไฟแสง

สว่างชํารุด ขณะนี้โคมไฟไม่สามารถใช้งานได้ ประมาณ 8 จุด จึงขอแจ้งให้ผูบ้ริหารฯ 
ดําเนินการแก้ไขให้ด้วย เพ่ือป้องกันอันตรายและความไม่ปลอดภัยในการสัญจรใน
ช่วงเวลากลางคืน ขอขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 ครับมสีมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือแจ้ง
ปรึกษาหารือเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ครับ หากสมาชิกสภาฯ ไม่มีเรื่องอ่ืน ๆ ใดแล้ว  
วันน้ีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  ได้ดําเนินการประชุมครบ
ตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านทีม่าประชุมในวันน้ี  ขอปิด
ประชุมเพียงเท่าน้ีครับ  

 
เลกิประชุมเวลา  14.20 น. 

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

 
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

- ตรวจแล้วถูกต้องตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ 
        สมัยวิสามัญ สมัยทีห่น่ึง ประจําปี 2559 เมื่อวันที ่30 พฤษภาคม 2559 
 

 
(ลงช่ือ)      บุญมี  โลหะเจริญ      กรรมการ 

                               (นายบุญมี  โลหะเจริญ) 
 
 
   (ลงช่ือ)      คณพัฒน์  บุญวาที     กรรมการ 

                               (นายคณพัฒน์  บุญวาที) 
 
 
   (ลงช่ือ)        นิษา   จรพิภพ       กรรมการ 

                                  (นางนิษา   จรพิภพ) 
 


