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 (สําเนา) 
รายงานประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง ประจําปี  พ.ศ. 2560  
วัน ศุกร์  ที่  28  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2560  เวลา  13.30  น. 

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

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 นายบุญม ี โลหะเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
1.6  นายแสนสุข เกตุแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 
1.7 นายสุริยา ใหม่ทอง 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 นางสาวเดือนรุ่ง 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 ่

  
รายชื่อผู้ลาประชุม    
1.1 นายคณพัฒน์ บุญวาที สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 2 
1.2 นายทนู   ใหม่หะลา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 
1.3 นายสรวิชญ์ ใหม่เมธี สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 6 
 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1.1     นายสมชาย ตันมาก  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
1.2     นายสมบูรณ ์ ใหม่สาล ี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
1.3     นายต่ิง วรรณโมลี  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
1.4     นายรุ่งศักด์ิ  บุญวาที  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
1.5     นางสาวอภิญญา         เหง้าประสทิธ์ิ  ครูโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 
1.6     นางมยุรี                   รักษาทรัพย์  ครูโรงเรียนวัดบางคา 
1.7     นายชลิต                  มานะกิจ  ผู้อํานวยการกองช่าง 
1.8     นางสาวอรพิน            สวัสดิรักษา  หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 

-/1.9… 
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1.9     นายวิโรจน์     สาโร  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 7 
1.10   นางจันทิรา ใหม่สุวรรณ  ประธาน อสม.ตําบลเมืองใหม่ 
1.11   นายสนวิชัย ใหม่พูล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที ่2 
1.12   นางขวัญเรือน วิหกเหิร  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 5 
1.13    นายสุชิน ใหม่สุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 6  
1.14    นางสอํุาพัน ธัญญาวุฒิ  ผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ี่ 8 
1.15    นายวิทยา กองทุ่งมน  นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 
1.16    นางสาวนันทิชา ธีระปัญญาวงษ์ นักพัฒนาชุมชน 
1.17    นางสาวมาลินี           แจม่ศร ี  แพทย์ประจําตําบลเมืองใหม ่
1.18    นางสาวจิราพร   อินต๊ะก๋อน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.19    นางสาวิตรี สงคราม  เจ้าพนักงานธุรการ(แทน) ผอ.รพ.สต.เมืองใหม่ 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 

เมื่อถึงเวลาที่กําหนดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ มา
ครบองค์ประชุมแล้ว นายทสพร จินดารักษ์ ทําหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
ใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําปี พ.ศ. 2560 จากน้ันได้เรียนเชิญ นายสุจิตร์    
ศิริทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ ในการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 

 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ   ไม่มี 
 
ระเบยีบวาระที่ 2  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตาํบลเมืองใหม่  
    สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2560 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
ประธานสภาฯ  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 น้ัน คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เมืองใหม่ ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคําหรือไม่........./หากไม่มีขอ
มติสภาฯ รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  โปรดยกมือครับ 

   - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง จํานวน  14 คน 
- สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจําปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  โปรดยกมือครับ 

   - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไม่รับรอง จํานวน    -    คน 
   - มสีมาชิกสภาฯ งดออกเสียง จํานวน  1  คน 
มตทิีป่ระชุม  มีมติรบัรองรายงานการประชุมเปน็เอกฉันท ์

-/ระเบียบวาระ... 
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ระเบยีบวาระที่ 3  กระทู้ถาม 

- ไม่ม ี
ระเบยีบวาระที ่4  เรื่องทีค่ณะกรรมการทีส่ภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ตั้งขึน้พจิารณาเสรจ็แล้ว 

- ไม่ม ี
 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องทีเ่สนอใหม่   
5.1 ญัตติขอให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 
– 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
(เสนอญัตติโดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่)  

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้เสนอญัตติขอให้สภาฯพิจารณาให้
ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจําปี 
2560 ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ขอเชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติด้วย
ครับ 

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองใหม่ ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) และได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีฉบับดังกล่าวเรื่อยมา แต่เน่ืองจากได้รับการเสนอปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน จึงได้ดําเนินการสํารวจปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว และ
จัดทําเป็นร่างแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจําปี 
2560 จึงขอแถลงญัตติให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ดังน้ี 

 
สรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
ประจําปี 2560 ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
- แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง บํารุงรักษา ถนน  สะพาน  และระบบ
สาธารณูปโภค 

   ปี 2560 จํานวนโครงการ 5 โครงการ งบประมาณ 4,710,000 บาท 
   (สี่ล้านเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

1. โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านบางพุทรา ซอย 4 หมู่ที่ 8 ตําบลเมืองใหม่ 
งบประมาณ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
2. โครงการลงหินคลุกไหล่ทางถนนหนองช้างตาย ถึง ช่องลอดเหล่ียม คสล. หมู่ที่ 6 
เช่ือม หมู่ที่ 9 ตําบลเมืองใหม่ งบประมาณ 356,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นหก
พันบาทถ้วน) 
3. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากปากทางเข้าหนองใหญ่ ถึงต้นโพธ์ิ หมู่ ที่ 1 
ตําบลเมืองใหม่ งบประมาณ 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
4. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคต่อจากประปาเดิมแยกเข้า หมู่ 9                 
ไปวัดไผ่ขวาง แยกกกสับใน หมู่ที่ 3 ตําบลเมืองใหม่ งบประมาณ 2,699,600 บาท 
(สองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

-/5.โครงการ... 
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5. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณบ่อปลาพายัพ ถึงดับเพลิงเดิม หมู่ที่ 
4 ตําบลเมืองใหม่ งบประมาณ 720,000 บาท (เจ็ดแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 
- แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ดูแล บํารุงรักษาแหล่งน้ํา 

         ปี 2560 จํานวนโครงการ 4 โครงการ งบประมาณ 1,287,000 บาท 
   (หน่ึงล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

1. โครงการขุดลอกคลองตาขาว บริเวณหมู่ที่ 3 ตําบลเมืองใหม่ งบประมาณ 
195,000 บาท (หน่ึงแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
2. โครงการขุดลอกพร้อมกําจัดวัชพืช คลองไผ่สอ – ไผ่กลึง หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 9 ตําบล
เมืองใหม่ ระยะทางรวม 3,220 เมตร งบประมาณ 355,000 บาท (สามแสนห้า
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
3. โครงการขุดลอกคลอง จากบ้านนายนิยม มิตรโกสุม เช่ือมสระหนองขอน หมู่ที่ 5 
ตําบลเมืองใหม่ งบประมาณ 357,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
4. โครงการขุดลอกสระสาธารณะ หมู่ที่ 8 ขนาดความจุ 12,000 ลูกบาศก์เมตร 
งบประมาณ 480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

   รวมจํานวนโครงการ 9 โครงการ งบประมาณ 5,997,600 บาท 
   (ห้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่………/หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใด ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 
2562) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
ตามท่ีเสนอโปรดยกมือครับ 

   - มีสมาชิกสภาฯ ยกมืออนุมัติ จํานวน  14  คน 
   - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไม่อนุมัติ จํานวน   -   คน 
   - มสีมาชิกสภาฯ งดออกเสียง จํานวน  1  คน 
มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพ่ิมเติม ครั้งที ่1 พ.ศ.2560  

เป็นเอกฉันท ์ 
5.2 ญตัติรายงานการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. 
2559 – 2563) และแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ครั้งที่ 1 รอบ
เดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) 

 (เสนอญัตติโดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่) 
ประธานสภาฯ  เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ แถลงรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) และ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2560 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) 

 (เสนอญัตติโดยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่)ต่อสภาฯ ขอเชิญครับ  
นายก อบต.เมืองใหม่  เรียนท่านประธานฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอแถลงญัตติรายงานติดตาม

และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) และแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ดังน้ี  

-/ตามระเบียบ... 



5 
 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” 

            ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองใหม่ ซึ่งมีนายวัฒนา โพธา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 เป็นประธานกรรมการ 
ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 
2563) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 
2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังน้ันฝ่ายบริหารจึงเสนอญัตติรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รอบเดือนเมษายน 2560 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ให้สภาฯ รับทราบ ดังมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 

 ด้านการวางแผนงบประมาณ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จํานวนโครงการ 

23 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 50,242,600.00 บาท (ห้าสิบสิบล้านสอง
แสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ

สงบ เรียบ ร้อย  จํ าน วน โครงการ  31  โค รงการ  งบประมาณ รวมทั้ งสิ้ น 
1,170,000.00 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน จํานวนโครงการ 9 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
5,185,000.00 บาท (ห้าล้านหน่ึงแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน จํานวนโครงการ 83 โครงการ 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 9,928,100.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพัน
หน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 

และการขนส่ ง  จํ านวน โครงการ  10  โครงการ  งบประมาณ รวมทั้ งสิ้ น 
390,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

-/6.ยุทธศาสตร์... 
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จํานวน
โครงการ 160 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 19,217,445.00 บาท (สิบเก้า
ล้านสองแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

 
 ด้านการจัดทํางบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 182 โครงการ งบประมาณ 25,600,000 บาท 
(ย่ีสิบห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) รายละเอียดส่วนน้ีอยู่ในหน้าที่ 50 ของรายงานผล
การติดตามและประเมินผล มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จํานวนโครงการ 6 
โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 3,649,700.00 บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นเก้า
พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย จํานวนโครงการ 7 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 245,000.00 
บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน จํานวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
15,000.00 บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน จํานวนโครงการ 39 โครงการ 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 7,966,755.00 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหม่ืนหกพันเจ็ด
ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 
และการขนส่ง จํานวนโครงการ 1 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,000.00 
บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จํานวน
โครงการ 128 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 13,713,545.00 บาท (สิบสาม
ล้านเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

 
 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการ

ตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 87 
โครงการ จํานวนเงิน 8,578,786.00 บาท (แปดล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนแปดพัน
เจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 86 โครงการ 
จํานวนเงิน 8,444,633.00 บาท (แปดล้านสี่แสนสี่หม่ืนสี่พันหกร้อยสามสิบสาม
บาทถ้วน) 

-/1.ยุทธศาสตร์... 
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 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย จํานวน 2 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 82,030.00 บาท   
(แปดหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน) 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 3,623,905.60 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาท
หกสิบสตางค์) 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จํานวน 
71 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,738,697.09 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสาม
หมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์) 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  
ได้กําหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น เป็นแบบสอบถาม แบบวัด
คุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพ่ือ
นําไปวิเคราะห์หาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดย
รายละเอียดมีดังน้ี 

    การกาํหนดตวับ่งชีก้ารปฏบิตังิาน คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน   
(๑) แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) และที่เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่๑  ดังนี้  

                ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     

   (๒) แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   
ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)    
(๓) การนําแผนไปปฏบิตั ิ
ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

กําหนดเกณฑ์การประเมินตวับ่งชี ้ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน ดงันี ้
คะแนน  ๓๐  คะแนน  =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป =  พอใช้ 
ตํ่ากว่า  ๒๐    =   ต้องปรับปรุง 
ตัวบ่งชีท้ี่  ๑ : ขั้นตอนการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 5 คะแนน  

        ผลการประเมินได้  5  คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่  ๒ : คณุภาพแผนยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

        ผลการประเมินได้  5  คะแนน 
-/ตัวบ่งช้ี... 

 



8 
 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๓ : ขั้นตอนการจัดทาํแผนพฒันาสามปี คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
        ผลการประเมินได้  5  คะแนน 

   ตัวบ่งชีท้ี่  ๔ : คณุภาพแผนพฒันาสามปี คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
        ผลการประเมินได้  4  คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๕ : การดาํเนินโครงการ คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
        ผลการประเมินได้  4  คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่  ๖ : ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการดําเนินโครงการ คะแนนเต็ม   
       ๕  คะแนน     ผลการประเมินได้  5  คะแนน 

 จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ คะแนนที่ได้ 
28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
ได้สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
มีนาคม 2560) ดังน้ี 

ข้อคดิเหน็   
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ๒8 คะแนน สิ่ง

ที่ต้องปรับปรุงให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสทิธิภาพ คือ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 
ซึ่งได้ 4 คะแนน และการดําเนินโครงการ ได้ 4 คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

ข้อเสนอแนะ   
เพ่ือให้การดําเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลบรรลุเป้าหมายท่ี

กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเห็นควรให้ผู้บริหารเร่งรัดการดําเนินงานตาม
โครงการให้มากกว่าร้อยละ 50 ในครึ่งปีงบประมาณที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน
ตําบลดําเนินงานได้ร้อยละ 47.25 ซึ่งสัดส่วนของการดําเนินงานถือว่าได้ดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงานท่ีวางไว้ แต่หากมีเหตุขัดข้องซึ่งทําให้การดําเนินงานล่าช้า 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะไม่สามารถดําเนินการได้แล้วเสร็จ อาจทําให้ประชาชนไม่พึง
พอใจในการดําเนินงาน เพราะไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน  

  กล่าวโดยสรุป องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ ได้ดําเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความ
ร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน
พ้ืนที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง จึงแถลงญัตติเพ่ือให้สภาฯ รับทราบต่อไป 

ประธานฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่………/หากไม่มี ถือว่าสมาชิกสภาฯ 
รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 
2559 – 2563) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)ครั้งที่ 1 รอบเดือน
เมษายน 2560 (ระหว่าง เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่   

-/มติที่ประชุม... 
 



9 
 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 
2559 – 2563) และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)ครั้งที่ 1 รอบเดือน
เมษายน 2560 (ระหว่าง เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ 

 

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

ต่อที่ประชุมสภาฯ หรือไม่ 
นายวัฒนา โพธา เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมนายวัฒนา โพธา สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่ หมู่ที่ 8 ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เห็น
ความสําคัญของปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยในการประชุมคร้ังที่แล้วได้
แจ้งปัญหาถนน คสล.ในหมู่บ้านชํารุด และอบต.ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและ
ประชุมร่วมกับชาวบ้านเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหา จนได้เพ่ิมโครงการในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2560 – 2562) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 โดยแผนฯ ฉบับน้ีได้แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหลายหมู่บ้าน ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านครับ 

นายทสพร จินดารักษ์  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายทสพร จินดารักษ์  
เลขานุการสภาฯ ขอเรียนให้ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร
ทราบว่า ขณะน้ีธรรมนูญสุขภาพตําบลเมืองใหม่ได้แก้ไขเพ่ิมเติม ปัจจุบันแก้ไขเป็น
ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว โดยหลักของธรรมนูญสุขภาพฯ ที่มีการ
แก้ไข โดยมุ่งหวังเพ่ือให้การดูแลสุขภาพของคนในตําบลเมืองใหม่มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และรับทราบการประกาศใช้ รายละเอียดตามสําเนา
ธรรมนูญสุขภาพตําบลเมืองใหม่ ที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว 

  เรื่องที่สองที่จะนําเรียนคือ เรื่องเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐานสําหรับหมู่บ้านน้ัน ในปีน้ีมีหลายท่านสอบถามมาว่ามีงบประมาณ
มาหรือไม่ อย่างไร กระผมขอเรียนว่าเดิมงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสําหรับการ
พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานน้ัน เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป กําหนดวัตถุประสงค์ ซึ่ง
รัฐบาลจะโอนมาให้ท้องถิ่น แล้วท้องถิ่นจะจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านเป็นผู้ดําเนินงาน ภายใต้ความต้องการของประชาชนใน
หมู่บ้าน แต่สําหรับในปีงบประมาณ 2560 น้ี รัฐบาลไม่ได้จัดสรรมาให้ จึงขอเรียน
ให้ทุกท่านทราบ 

  เรื่องที่สามสืบเน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนอกเวลาราชการในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน 
ตามท่ีเป็นข่าวทางสื่อมวลชนน้ัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองใหม่แจ้งว่า
กําลังพิจารณามาตรการเพื่อความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการโดยเฉพาะเวรกลางคืน โดยจะปรับเวลาให้บริการช่วงเย็นจากเดิม 16.30 -
20.30 น .ขอปรับ เป็น  16.30 - 18.30 น .เริ่ม  1 มิ .ย . 60 และจะมีประตู
ทางเข้าออก ปิดเปิดเป็นเวลา หากเจ็บป่วยนอกเวลา ให้โทรเรียก 1669 จึงขอแจ้ง
ให้ทุกท่านทราบเพียงเท่าน้ี ขอบคุณครับ 

-/ประธานสภาฯ… 
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ประธานสภาฯ มีคณะผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอ หรือปรึกษาหารือ
ต่อที่ประชุมสภาฯ อีกหรือไม่............../หากไม่มีเรื่องอ่ืนๆ แจ้งต่อที่ประชุมทราบแล้ว 
วันน้ีได้ดําเนินการประชุมสภาฯ ครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผม
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุม
เพียงเท่าน้ี ขอบคุณครับ 

 
เลกิประชุมเวลา  15.20 น. 
 
 

(ลงช่ือ)           ทสพร  จินดารักษ์             ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
                    (นายทสพร  จนิดารักษ์) 
                       เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตําบลเมืองใหม่ 
 
 
    (ลงช่ือ)           สจุิตร์  ศิริทรัพย์                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นายสุจิตร์  ศิรทิรัพย์) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม ่
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลเมืองใหม่ 
-  ตรวจแล้วถกูต้องตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองใหม่  

                       สมัยสามญั สมัยทีส่อง ประจําปี พ.ศ. 2560 
 
 

(ลงช่ือ)         บุญมี  โลหะเจริญ       ประธานกรรมการ  
                  (นายบุญม ี โลหะเจริญ)       
 
                             

(ลงช่ือ)         คณพัฒน์  บุญวาที         กรรมการ 
   (นายคณพัฒน์  บุญวาท)ี 

 
 

(ลงช่ือ)            นิษา  จรพิภพ            กรรมการ 
                      (นางนิษา  จรพิภพ)  

 
  


