
 รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป 2563   

วันพฤหัสบด ีท่ี 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  

****************************  
รายช่ือผูมาประชุม 
1.  นายสุจิตร  ศิริทรัพย ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
2.  นายโสภณ มันศิริ  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
3.  นางสาวเดือนรุง สาโร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 7 
    (เลขานุการสภาฯ) 
4.  นายวินัย ใหมกงลาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 1 
5.  นายบุญมี  โลหะเจริญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 3 
6.  นายทนู ใหมหะลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 4 
7.  นายสุริยา ใหมทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 4 
8.  นายสุชาต ิ ใหมโสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 5 
9.  นางเตือนใจ แกนจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 5 
10.  นายชลัท มิตรกัลยา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 7 
11.  นางจันทรเพ็ญ   มันทสูตร   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 8 
12.  นายวัฒนา โพธา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 8 
13.  นายสําเนาว มุทะสินธุ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 9 
 
รายช่ือผูลาการประชุม 
1.  นางนิษา จรพิภพ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 2 
2.  นายคณพัฒน บุญวาที  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 2 
3.  นายสรวชิญ  ใหมเมธี     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 6 
4.  นายสุวรรณ แจมศรี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 6 
 
รายช่ือผูขาดประชุม 

ไมมี 
 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 
1.  นายสมชาย    ตันมาก  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
2.  นายสมบูรณ    ใหมสาล ี รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
3.  นายติ่ง  วรรณโมลี รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
4.  นายรุงศักดิ์  บุญวาที  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
5.  นางปริศา  รุจิระ  ทองถ่ินอําเภอราชสาสน 
6.  นายสยาม  โตแยม  ปลัดอําเภอราชสาสน 
7.  นายสุชาต ิ  คําภีระวงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
8.  นางสาวปาณภัช ยันตะพลา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส 
9.  นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบางคา 

/10. นางสาว... 



2 
10.  นางสาวแสงนภา สุทนต  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
11.  นายบุญช ู  มณทักสิน ผูใหญบาน หมูท่ี 4 
12.  นายสุชิน  ใหมสุวรรณ ผูใหญบาน หมูท่ี 6 
13.  นายวโิรจน  สาโร  ผูใหญบาน หมูท่ี 7 
14.  นายสนธชิัย  ใหมพูล  ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 2 
15.  นายศักดิ์สิทธิ์ มังคละศิริ ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 3 
16.  นายมงคลชัย สมบุญยิ่ง ผูชวยผูใหญบาน หมูท่ี 9 
17.  นายคํารณ  จันทรคลองตัน ผูรักษาความสงบประจําหมูบาน หมูท่ี 8 
18.  นายองอาจ  รอดพิทักษ รองปลัด อบต.เมืองใหม 
19.  นายชลิต  มานะกิจ  ผูอํานวยการกองชาง 
20.  นางวิมล  อยูเจริญ  ผูอํานวยการกองคลัง 
21.  นายวิทยา  กองทุงมน นักวิชาการศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษาฯ 
22.  นายปฐมพงศ วงศกลม  นักวิชาการสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
23.  นางสาววิมลรัตน สังขพงษ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ รก. หัวหนาสํานักปลัดฯ 
24.  นางสาวจันทรสุดา อรัญแล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
25.  นางสาวพรรณธิภา วันทะวงษ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
26.  นายสถาพร  ประกอบแสง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
27.  นายภชุงค  พัสดุ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
28.  นายจักรพันธ ใหมอินทร ผูชวยนายชางโยธา 
29.  นางนันทิยา  ดํารงคแสง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
30.  นางสาวญาณิศา มิตรกัลยา ผูชวยเจาพนักงานธุรการ  
31.  นางสาวธมลวรรณ วันโมรี  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
32.  นายพิทักษ  บุญธรรมเจริญ พนักงานขับรถยนต 
33.  นายวิเชียร  ใหมเอ่ียม คนงานท่ัวไป 
34.  นางสาวพนิดา มาโนชยวงศ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
35.  นายสาวพัชร ี วรพงษ  ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  

มาครบองคประชุมแลว นางสาวเดือนรุง  สาโร สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเมือใหม หมูท่ี 7 ทําหนาท่ีเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ไดอานประกาศเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 2  ประจําป  2563 ใหสมาชิกสภาฯ รับทราบ จากนั้นได เรียนเชิญ          
นายสุจิตร ศิริทรัพย ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ข้ึนทําหนาท่ี
ประธานการประชุมและดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 
 
 
 
 

เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
- ไมมี – 
 
 

/ระเบียบ... 

 



 
ระเบียบวาระท่ี 2 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย)  
 
 
 
 
นายก อบต. 
(นายสมชาย ตันมาก) 
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เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม        
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563    
         
        ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําป 2563  เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 นั้น คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดตรวจสอบ
ความถูกตองแลว สมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขเพ่ิมเติมถอยคําหรือไม........../ 
หากไมมีขอมติสภาฯ รบัรองรายงานการประชุมดวยครับ 

- สมาชิกสภาฯ ทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 โปรดยกมือครับ 

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือรับรอง จํานวน 12 คน 
- สมาชิกสภาฯ ทานใดไมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย

แรก ประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 โปรดยกมือครับ 
 
- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไมรับรอง จํานวน - คน 
- มีสมาชิกสภาฯ งดออกเสียง จํานวน 1 คน (ประธานสภาฯ) 
 

- รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท – 
 
กระทูถาม 
        - ไมมี – 
 
เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
       - ไมมี – 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม 
        
      5.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 4 

       ดวยนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 4 ขอเรียนเชิญทาน
นายกฯ แถลงญัตติ ดวยครับ 
 
         เรียนทานประธานฯ สมาชิกสภาฯ และผู เขารวมประชุมสภาฯ ทุกทาน         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕41 แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  
        ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

/หลักการ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองปลัดฯ 
(นายองอาจ รอดพิทักษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
หลักการ 

      ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดประกาศใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2562 
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไปแลว นั้น 

เหตุผล 
     เนื่ องจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  มีความจําเปนตองใช
งบประมาณในการดําเนินงานโครงการในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ท่ีมิไดต้ังงบประมาณไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จึงมีความประสงคขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการใหม 
สําหรับรายละเอียดขอเชิญรองปลัด อบต.เมืองใหม ชี้แจงครับ 

 
สํานักงานปลัดฯ 
โอนตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน         
3 รายการ 
1. ดานบริหารงานท่ัวไป  (00100) 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
   งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
   งบลงทุน 
   หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับเจาหนาท่ี 
เบาะชนิดบุนวม พนักพิง หนังสีดํา ปรับระดับสูง-ต่ําได ขาเหล็ก มีท่ีทาวแขน 
จํานวน 1 ตัว ราคา 3,000 บาท 
2. ดานบริหารงานท่ัวไป  (00100) 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
    งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
    งบลงทุน 
    หมวดคาครุภัณฑ 
          ประเภท ครุภัณฑ สํานักงาน  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ีสําหรับ
ผูบริหาร เบาะเกาอ้ีทําจากฟองน้ําฉีดข้ึนรูปหุมดวยหนังเทียม ปรับระดับสูง -  
ต่ําได ขาเหล็ก มีท่ีทาวแขน จํานวน 1 ตัว ราคา 9,000 บาท 
3. ดานบริหารงานท่ัวไป  (00100) 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 
    งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
    งบลงทุน 
    หมวดคาครุภัณฑ 
           ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บของ
และควํ่าจาน จํานวน 1 ตู ราคา 4,000 บาท 
            รวมโอนตั้งจายรายการใหม เปนเงินท้ังส้ิน 16,000 บาท (-หนึ่งหม่ืน
หกพันบาทถวน-) 

/โดยพิจารณา... 
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            โดยพิจารณาโอนลดจากงบประมาณรายจาย  ดังนี้ 
            โอนลด 

ดานบริหารงานท่ัวไป  (00100) 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  (00110) 

งานบริหารท่ัวไป  (00111) 
งบบุคลากร 
หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) 

         ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล
สังกัดสํานักงานปลัด อบต. พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน       
7 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ.2561 – 2563) ซ่ึงงบประมาณตั้งไว  
2,363,160 บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน 1,417,796 บาท โอนลด
เปนเงิน 16,000 บาท เนื่องจากมีความจําเปนตองจายนอยลง 
รวมโอนลด เปนเงินท้ังส้ิน 16,000 บาท (-หนึ่งหม่ืนหกพันบาทถวน-) 
กองคลัง 
โอนตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงปลูกสราง จํานวน 2 
รายการ 
1. ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
    งานบริหารงานคลัง (00113) 
    งบลงทุน 
    หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
            ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะทํางาน 5 ฟุต 
จํานวน 2 ตัวๆละ 8,000 บาท เปนเงิน 16,000 บาท 
2. ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
    งานบริหารงานคลัง (00113) 
    งบลงทุน 
    หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  
            ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเกาอ้ี สําหรับ
เจาหนาท่ี จํานวน 1 ตัว เปนเงิน 4,500 บาท 
            รวมโอนตั้งจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงปลูก
สราง เปนเงินท้ังส้ิน 20,500 บาท (-สองหม่ืนหารอยบาทถวน-) 
โดยพิจารณาโอนลดจากงบประมาณรายจาย  ดังนี้ 
โอนลด 
1. ดานบริหารงานท่ัวไป (00100) 
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) 
    งานบริหารงานคลัง (00113) 
    งบบุคลากร 
    หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) 

/เพ่ือจาย... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย)  

 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 

 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
(น.ส.เดือนรุง  สาโร) 
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            เพ่ือจายเปนเงินเดือนพนักงาน งบประมาณท่ีตั้งไว 1,066,940 บาท 
คงเหลืองบประมาณกอนโอน จํานวน 819,850 ขอโอนลด จํานวน 20,500 บาท 
เนื่องจากมีความจําเปนตองจายนอยลง    
รวมโอนลด เปนเงินท้ังส้ิน 20,500 บาท (-สองหม่ืนหารอยบาทถวน-) 

               จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจายรายการใหม รวมเปนเงิน 
ท้ังส้ิน 36,500 บาท (สามหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
พ.ศ. 2541 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 ขอ 27   
      “การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง    
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม     
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” จึงเสนอเพ่ือใหสมาชิกสภาฯ พิจารณา
อนุมัติตอไป 
 
        มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม…………/ หากไมมี ผมขอมติ ท่ี
ประชุมดวยครับ 
        มีสมาชิกสภาฯ ทานใด อนุมัติใหโอนงบประมาณ ตามท่ีเสนอโปรดยกมือ
ครับ 
        - มีสมาชิกสภาฯ ยกมืออนุมัติ 12 คน 
        มีสมาชิกสภาฯ ทานใด ไมอนุมัติใหโอนงบประมาณ ตามท่ีเสนอโปรดยก
มือครับ 
        - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไมอนุมัติ - คน 
        - มีสมาชิกสภาฯ งดออกเสียงจํานวน 1 คน (ประธานสภาฯ) 
 
- มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 4 – 
 
5.2  ญัตติขอใหคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม     
เปนคณ ะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม 
         เรียนเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม แถลงญัตติขอให
คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองใหม ตอสภาฯ ขอเชิญครับ 
 
          ขออนุญาตชี้แจง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 8 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 5 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

/(1) ผูบริหาร... 
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          (1) ผูบริหารทองถ่ิน เปนประธานกรรมการ 
           (2) รองนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคนเปนกรรมการ 
          (3 ) สมาชิกสภาท องถ่ิน ท่ีสภาท องถ่ิน คัด เลื อกจํ านวนสามคน            
เปนกรรมการ 
          (4 ) ผู ท รง คุณ วุฒิ ท่ี ผู บ ริห ารท อ ง ถ่ิ น คัด เลื อ กจํ าน วนสามคน             
เปนกรรมการ 
         (5) ผูแทนภาคประชาชนและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีผูบริหารทองถ่ิน
คัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนกรรมการ 
         (6) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนไมนอย
กวาสามคนแตไมเกินหกคนเปนกรรมการ  
         (7) ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกรรมการและเลขานุการ 
         (8) หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผนเปนผูชวยเลขานุการ 
         กําหนดให “คณะกรรมการตาม (3) (4) (5) และ(6) ใหมีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละ 4 ป และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได”  
          เหตุผลท่ีตองมีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาฯ และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนฯ คือ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดมีคําสั่ง
ท่ี 171/2561 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม โดยในสวนของสมาชิกมีผูท่ีไดรับแตงตั้งดังนี้  
           1. นายวินัย  ใหมกงลาย สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 
           2. นายสุชาติ  ใหมโสภา  สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 
           3. นางเตือนใจ  แกนจันทร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5 
โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
“(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 
          (ก) อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะอํานาจ
หนาท่ีท่ีมีผลกระทบตอประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทา         
สาธารณภัย การผังเมือง  
 (ข) ภารกิจถายโดนตามกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ 
 (ค) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยให
เนนดําเนินการในยุทธศาสตรท่ีสําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน        
การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
 (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 (จ) นโยบายของผูบริหารทองถ่ินท่ีแถลงตอสภาทองถ่ิน 
 (ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
            (2 ) รวมจัด ทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา          
และการแกไขปญหาเก่ียวกับการจัดทํารางแผนพัฒนา 
            ในการจัดทํารางแผนพัฒนา ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดตั้ง นําปญหาความตองการจากแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน     

/ท่ีเกินศักยภาพ... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต. 
(นายสมชาย ตันมาก) 
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ท่ีเกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ท่ีจะดําเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไว
ในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้งใหเสนอปญหา
ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัด
นํามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจ
หนาท่ี” 
            (3) พิจารณารางแผนพัฒนาและรางแผนการดําเนินงาน 
            (4) ใหความเห็นชอบรางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงาน
ตามขอ 19 (2)  
            (5) พิจารณาใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
            (6) แตงตั้งท่ีปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือชวย
ปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
            (7) ในกรณีองคการบริหารสวนตําบล ใหคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีประสานกับประชาคมหมูบาน ในการรวบรวม 
วิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และจัดทําเปนโครงการ
หรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ตอไป  
 ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้จะครบกําหนดวาระ ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 
2563 นี้  
 
            เรียนทานประธานฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทาน ขาพเจาขอเสนอญัตติให
สภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมพิจารณา ญัตติขอใหคัดเลือกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองใหม และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม  

หลักการ 
 ดวยคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมือง
ใหม จะครบวาระการดํารงตําแหนง ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป 
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 8, 28 คณะกรรมการพัฒนาฯ และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ มาจากท่ีประชุมสภา
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนคณะกรรมการดังนี ้
 1. คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม จํานวน 
3 ทาน 
            2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองใหม จํานวน 3 ทาน 

/เหตุผล... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
 
 
 
นายวัฒนา  โพธา 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
 
 
 
นางสาวเดือนรุง  สาโร 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
 
 
 
นางเตือนใจ  แกนจันทร 
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เหตุผล 

 เพ่ือใหการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ดําเนินไปอยาง
ตอเนื่องครอบคลุมทุกดาน ตอบสนองประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ      
จึงขอความเห็นชอบท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกสมาชิกสภา
ฯ เปนคณะกรรมการพัฒนาฯ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาฯตอไป จึงเรียนมาเพ่ือขอไดโปรดนําเสนอตอท่ีประชุมสภาองคการ
บริหารสวนตําบล เพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯตอไป  
 
           ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม และเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ไดชี้แจงรายละเอียดใหแกทานสมาชิก
ทราบแลวนั้น สมาชิกทานใดมีขอสงสัยจะสอบถาม เชิญได ....ถาไมมี ผมขอให
ทานสมาชิกไดคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เขารวมเปนผูแทนคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ขอเชิญครับ 

 
            เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายวัฒนา  โพธา สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 8 ขอเสนอนายวินัย  ใหมกงลาย 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 1 เปนคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 
ขอผูรับรองดวยครับ 
 1. นายสุชาติ  ใหมโสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 5 
2. นายบุญมี  โลหะเจริญ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 3 
มีผูรับรองถูกตอง ขอเชิญเสนอชื่อตอไปครับ 
   
         เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ดิ ฉัน      
นางสาวเดือนรุง  สาโร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม          
หมูท่ี 7 ขอเสนอนางเตือนใจ  แกนจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม หมูท่ี 5 เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
 
ขอผูรับรองดวยครับ 
 1. นายวินัย  ใหมกงลาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 1 
2  นายสุริยา  ใหมทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 4 
3. นางจันทรเพ็ญ  มันทสตูร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 8 
มีผูรับรองถูกตอง ขอเชิญเสนอชื่อตอไปครับ 
 
         เรียนท านประธานสภาองคการบริหารสวนตํ าบลเมืองใหม  ดิ ฉัน          
นางเตือนใจ  แกนจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 5 
ขอเสนอนายสุชาติ  ใหมโสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม     
หมูท่ี 5 เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 

/ประธานสภาฯ... 



 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
 
 
เลขานุการสภาฯ 
(น.ส.เดือนรุง  สาโร) 
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ขอผูรับรองดวยครับ 
 1. นายทนู  ใหมหะลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 4 
2  นายสุริยา  ใหมทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 4 
 
        มีผูรับรองถูกตอง ขอเชิญเสนอชื่อตอไป......../หากไมมีเสนอชื่อผูใดอีก 
เปนอันวามี ผูถูกเสนอชื่อ จํานวน 3 คน  ประกอบดวย 
         1. นายวินัย ใหมกงลาย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 1 
         2. นางเตือนใจ แกนจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 5 
         3. นายสุชาติ ใหมโสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 5 
ไมเกินจํานวนท่ีจะทําการคัดเลือก จึงถือวาผูถูกเสนอชื่อไดรับการคัดเลือกใหรวม
เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
- รับรอง - 
 
             ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม       
เสนอชื่อสมาชิกเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการเพ่ือแตงตั้งรวมเปนคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม           
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ  
 
             ขออนุญาตชี้แจง ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม        
ท่ี 172/2561 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม  2561 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ประกอบดวย  
             1. น.ส. เดือนรุง  สาโร  สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 7 
             2. นายบุญมี  โลหะเจริญ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 
3 
             3. นายสุริยา  ใหมทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 4 
             โดยมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
             (1) กําหนดแนวทาง วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบล เมืองใหม  
             (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหม  
             (3 ) รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบล เสนอตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบล คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองใหมทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม    
ของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
            ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้จะครบกําหนดวาระ ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2563 นี้ 

/ประธานสภาฯ... 



 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
 
นายวัฒนา  โพธา 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
 
 
นางสาวเดือนรุง  สาโร 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
 
 
นางเตือนใจ  แกนจันทร 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 
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            ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงรายละเอียดเรียบรอยแลว ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการเพ่ือแตงตั้งรวมเปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล    
เมืองใหม จํานวน 3 คน เชิญครับ 
             เรียนท านประธานสภาองค การบริหารส วนตํ าบล เมืองใหม            
ผมนายวัฒนา  โพธา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 8      
ขอเสนอนายสําเนาว  มุทะสินธุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
หมูท่ี 9 เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เมืองใหม 
ขอผูรับรองดวยครับ 
1. นายสุชาติ  ใหมทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี      
2. น.ส.เดือนรุง  สาโร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 7 
มีผูรับรองถูกตอง ขอเชิญเสนอชื่อตอไปครับ 
   
          เรี ยน ท าน ป ระธาน สภ าองค ก ารบ ริห ารส วน ตํ าบล เมื อ งให ม            
ดิฉัน นางสาวเดือนรุง  สาโร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม      
หมูท่ี 7 ขอเสนอนายวัฒนา โพธา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม       
หมูท่ี 8 เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เมืองใหม 
ขอผูรับรองดวยครับ 
 1. นายสุริยา  ใหมทอง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 4  
2. นางเตือนใจ  แกนจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 5 
มีผูรับรองถูกตอง ขอเชิญเสนอชื่อตอไปครับ 
 
         เรี ย น ท าน ป ระธาน ส ภ าอ งค ก ารบ ริ ห ารส วน ตํ าบ ล เมื อ ง ให ม               
ดิฉันนางเตือนใจ  แกนจันทร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม     
หมูท่ี 5 ขอเสนอนายทนู  ใหมหะลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล    
เมืองใหม หมู ท่ี 4 เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ขอผูรับรองดวยครับ 
 1. นายบุญมี  โลหะเจริญ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 3 
2. นายวัฒนา  โพธา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 8  
        มีผูรับรองถูกตอง ขอเชิญเสนอชื่อตอไป......../หากไมมีเสนอชื่อผูใดอีก 
เปนอันวามี ผูถูกเสนอชื่อ จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
         1. นายสําเนาว มุทะสินธุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 9 
         2. นายวัฒนา โพธา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 8 
         3. นายทนู ใหมหะลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม หมูท่ี 4 
ไมเกินจํานวนท่ีจะทําการคัดเลือก จึงถือวาผูถูกเสนอชื่อไดรับการคัดเลือกใหรวมเปน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
- รับรอง – 

/5.3 ญัตติ... 



 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
เลขานุการสภาฯ 
(น.ส.เดือนรุง  สาโร) 
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5.3 ญัตติขอรับความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2        
พ.ศ. 2563 
            ขอเชิญเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ชี้แจง     
ขอระเบียบ กฎหมาย และรายละเอียดรางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 
พ.ศ. 2563 
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 9 “ขอ 22 เพ่ือประโยชนของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ
ประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติม สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหาร
สวนตําบลพิจารณาตามมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความ
เห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 
พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช” 
              องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีนโยบายเรงดวนเพ่ือแกไข
ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานในการรองรับเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
ตามแนวทางการแกไขปญหาเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563       
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ ว1544     
ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงเปนแผนงาน/โครงการ ท่ีมิไดบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) และแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติม    
ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2563  ดวยเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
จึงไดจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2563 ข้ึน สําหรับ
รายละเอียดในรางแผนฯ มีรายละเอียด ดังนี้ 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 1 เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันภาคอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรมรองรับ AEC และตลาดโลก  
   - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานโครงสราง
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

1.1 แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา 
โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร 

ถนนลูกรังสายตนโพธิ์ - หนองชางตาย หมูท่ี 1,6 งบประมาณ 350,898 บาท 
ดําเนินการป 2563 

/โครงการ... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
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โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร  
ถนนลูกรังสายไผกลึง – ไผสอ หมู ท่ี  2 ,9 งบประมาณ 306,111 บาท 
ดําเนนิการป 2563 

โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
ถน นลู ก รั งส ายคลองตาข าว  ห มู ท่ี  3  งบป ระม าณ  276,488 บ าท     
ดําเนนิการป 2563 

โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร   
ถนนลูกรังสายนายประทีป ใหมทอง หมูท่ี 6 งบประมาณ 358,364 บาท 
ดําเนนิการป 2563 

โครงการท่ี 5 โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิตทางการเกษตร   
ถ น น ลู ก รั งส าย ช ว ด พุ ท ร า  ห มู ท่ี  8  งบ ป ร ะม าณ  118,495 บ า ท         
ดําเนนิการป 2563 

1.2 แผนงาน : การเกษตร  
โครงการท่ี 1 โครงการขุดลอกแหลงน้ํ าเพ่ือแกไขปญหาน้ํ าทวม       

สายหนองแหนพรอมวางทอระบายน้ํา 2 จุด ๆ 10 ทอน หมูท่ี 7 งบประมาณ 
291,000 บาท ดําเนินการป 2563 
 
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5 : การพัฒนาทุนทางสังคมและความม่ันคงสูสังคมเปน
สุขยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
2. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 

  2.2 แผนงาน : สรางความเขมแข็งของชุมชน 
โครงการท่ี 1 โครงการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตําบลเมืองใหม 

งบประมาณ 10,000 บาท ดําเนินการป 2563 – 2565 
โครงการท่ี 2 โครงการอนุรักษประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ตําบลเมืองใหม 

งบประมาณ 10,000 บาท ดําเนินการป 2563 – 2565 
โครงการท่ี 3 โครงการบําเพ็ญประโยชนหรือจิตอาสา ตําบลเมืองใหม 

งบประมาณ 10,000 บาท ดําเนินการป 2563 – 2565 
โครงการท่ี 4 โครงการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น งบประมาณ 

20,000 บาท ดําเนินการป 2563 – 2565 
โครงการท่ี 5 โครงการปองกันแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัว 

งบประมาณ 20,000 บาท ดําเนินการป 2563 – 2565 
โครงการท่ี 6 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในเด็ก       

และเยาวชน ตําบลเมืองใหม งบประมาณ 20,000 บาท ดําเนินการป     
2563 – 2565 
          มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม.......... หากไมมีผมขอมติ      
ท่ีประชุมดวยครับ 

/-สมาชิก... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม 

 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
ระเบียบวาระ ท่ี 6 
 
ประธานสภาฯ 
(นายสุจิตร ศิริทรัพย) 
 
(ส.อบต.หมูท่ี 8) 
นายวัฒนา  โพธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต. 
(นายสมชาย  ตันมาก) 
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         - สมาชิกสภาฯ ทานใด ใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม ตามท่ีเสนอโปรดยกมือครับ 
         - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ จํานวน 12 คน 
         - สมาชิกสภาฯ ทานใด ไมใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  2 พ.ศ. 2563 ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม        
ตามท่ีเสนอโปรดยกมือครับ 
         - มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไมเห็นชอบ จํานวน – คน 
         - มีสมาชิกสภาฯ งดออกเสียง จํานวน 1 คน (ประธานสภาฯ) 
- มีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2563        
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม - 
 
เปนอันวาการพิจารณาญัตติ ในระเบียบวาระท่ี 5 เสร็จสิ้นเพียงเทานี้ 
 
 
เรื่องอ่ืน (ถามี) 
 
         มีผูบริหารฯ หรือสมาชิกสภาฯ ทานใด มีเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีจะเสนอหรือ
ปรึกษาหารือตอท่ีประชุมสภาฯ หรือไมครับ ขอเชิญครับ 
 
          เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผม    
นายวัฒนา  โพธา สมาชิกสภาฯ หมู ท่ี  8 มีเรื่องท่ีจะนําเรียนท่ีประชุม 2       
เรื่องครับ 
          1. ไดรับแจงจากประชาชนเรื่องไฟฟาสองสวางชํารุดหลายจุดในพ้ืนท่ี
ห มู ท่ี  8  จึงขอให องคการบริหารสวนตํ าบลเมืองใหมดํ าเนินการแก ไข          
เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติครับ 
           2. เปนเรื่องความเดือดรอนของชาวบาน ซอย 4 หมูท่ี 8 เนื่องจาก
ถนนท่ีใชในการสัญจรชํารุด ซ่ึงเกิดจากการพังทลายของตลิ่งคลองทาลาด       
ทําใหถนนทรุดตัว เบื้องตนองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดดําเนินการแกไข
แลว แตเนื่องจากปริมาณน้ําในคลองทาลาดลดลงอยางตอเนื่องจึงทําใหถนน  
ทรุดตัวลงอีก จึงขอใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมเขาดําเนินการ
ตรวจสอบและดําเนินการซอมแซมอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 
 
             เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ตามท่ีทาน
สมาชิกฯ หมูท่ี 8 ไดนําเรียนตอท่ีประชุม เรื่องความเดือดรอนของชาวบาน      
ในพ้ืนท่ี หมูท่ี 8 นั้น  
 
 

/1.ถนนทางเขา... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ส.อบต. หมูท่ี 3) 
นายบุญมี  โลหะเจริญ 
 
 
 
ผอ.กองชาง 
(นายชลติ  มานะกิจ) 
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             1. ถนนทางเขาซอย 4 หมูท่ี 8 ชํารุดซ่ึงเกิดจากการพังทลายของตลิ่ง
คลองทาลาด องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดดําเนินการแกไขปญหา       
ในเบื้องตนแลว แตเนื่องจากปริมาณน้ําในคลองทาลาดลดลงอยางตอเนื่องจึงทํา
ใหถนนทรุดตัวลงอีก ผมจึงไดปรึกษากับทานรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม และผูอํานวยการกองชางองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม โดยเห็น
วาในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะตั้งงบประมาณในการซอมแซมและแกไข
ปญหาดังกลาว ซ่ึงทานรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดดําเนินการ
ออกแบบไวแลว ในเบื้องตนผมไดมอบหมายใหผูอํานวยการกองชางลงพ้ืนท่ี
สํารวจและหาวิธีแกไขปญหาในเบื้องตนใหประชาชนสามารถสัญจรไดอยาง
สะดวกปลอดภัย 
                2. ไฟฟาสองสวางชํารุดหลายจุดในพ้ืนท่ีหมูท่ี 8 องคการบริหาร
สวนตําบลเมืองใหม ไดดําเนินการจัดจางผูรับเหมาเพ่ือซอมไฟฟาสองสวางท่ี
ชํารุด แตยังไมสามารถหาผูรับเหมาได ผมจึงไดปรึกษากับทานรองปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลเมืองใหม และผูอํานวยการกองชางองคการบริหารสวนตําบล
เมืองใหม โดยเห็นวาจะดําเนินการจางชางไฟฟา (คนงานท่ัวไป) ในปงบประมาณ 
2564 สวนในเบื้องตนผมจะมอบหมายใหผูอํานวยการกองชางองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองใหม ลงสํารวจวาไฟฟาสองสวางท่ีชํารุดอยูจุดไหนและจะเรงหา
วิธีแกไขใหโดยเร็วครับ 
                เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ กระผม
นายบุญมี  โลหะเจริญ สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 มีเรื่องท่ีจะนําเรียนท่ีประชุม 1 
เรื่องครับ ผมไดรับแจงจากประชาชนในหมูท่ี 3 เรื่องถนนภายในหมูบานชํารุดจึง
ขอใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม เขาดําเนินการตรวจสอบเพ่ือแกไข
ปญหาในเบื้องตนครับ 
                 เรียนทานประธานสภาฯ และผู เขารวมประชุมทุกทานครับ       
ผมนายชลิต  มานะกิจ ผูอํานวยการกองชางองคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
ขออนุญาตชี้แจงครับ ตามท่ีทานสมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 ไดแจงตอท่ีประชุม     
เรื่อง ถนนชํารุด นั้น องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหมไดจัดซ้ือยางมะตอย
ผสมเสร็จ เพ่ือใชในการซอมแซมถนนท่ีชํารุดไวท่ีองคการบริหารสวนตําบล   
เมืองใหมแลว จึงขอใหทานสมาชิกสภาฯ หมู ท่ี  3 หรือทานสมาชิกสภาฯ       
หมูอ่ืน ๆ มาดําเนินการเบิกยางมะตอยผสมเสร็จเพ่ือไปซอมแซมถนนท่ีชํารุดได
เลยครับ 
                 ผมมีเรื่องท่ีจะแจงตอท่ีประชุมอีกหนึ่งเรื่องครับ คือเรื่อง การติดตั้ง
หอกระจายขาว ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม โดยไดกําหนดจุดติดตั้ง
ท้ังหมด จํานวน 5 จุด ดั้งนี้ 
                 1. องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม 
                 2. ศาลาประชาชคม หมูท่ี 4 
                 3. ศาลประชาคม หมูท่ี 5 
                 4. ศาลาประชาคม หมูท่ี 6  
                 5. ศาลาประชาคม หมูท่ี 7 



 
 
รองนายก อบต. 
(นายติ่ง  วรรณโมลี) 
 
 
 
 
 
 
(นายสุชาติ  คําภีระวงษ)
นักวิชาการสงเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายปฐมพงศ  วงศกลม 
นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รองนายก... 
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                เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมขอ
อนุญาตนําเรียนตอท่ีประชุม 1 เรื่องครับ ตามท่ีผมไดเขาประชุมรวมกับกลุมผู   
ใชน้ําและกรมชลประทาน ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมแจงวา
ขณะนี้มีน้ําเหลืออยูในเข่ือนสียัด จํานวน 20 ลานลูกบาศกเมตร ยังไมสามารถ
เปดน้ํ าสําหรับทําการเกษตรได  โดยจะมีการนัดประชุมกลุมผู ใชน้ํ าและ         
กรมชลประทานอีกครั้งในวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 โดยคาดวากรมชลประทาน      
จะเปดน้ําใหเกษตรกรวันท่ี 16 มิถุนายน 2563  

 
               เรียนทานประธานสภาฯ และผู เข ารวมประชุมทุกทานครับ         
ผมนายสุชาติ  คําภีระวงษ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สํานักงาน
เกษตรอําเภอราชสาสน มีเรื่องท่ีจะแจงตอท่ีประชุม 1 เรื่องครับ คือเรื่องการ
จายเงินเยียวยาชวยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลครับ โดยแบงออกเปน 3 กลุม 
ดังนี ้
               กลุ ม ท่ี  1  จะได รับ เงิน เยี ยวยาช วย เหลือ เกษตรกรท้ั งหมด         
ภายในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ถาเกษตรกรรายใดเงินยังไมไดรับเงินใหไป
ดําเนินการยื่นอุธรณ ท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอราชสาสน ภายในวันท่ี  5     
มิถุนายน 2563 
                 กลุม ท่ี 2 จะไดรับเงินเยียวยาชวยเหลือเกษตรกรประมาณ
กลางเดือนมิถุนายน 2563 
                 กลุมท่ี 3 เกตรกรรายใหมท่ีจะตองทําการปลูกขาวภายในวันท่ี 30 
มิถุนายน 2563 ถึงจะไดรับเงินเยียวยาชวยเหลือเกษตรกร ซ่ึงมีจํานวน         
31 ราย 
 
                 เรียนทานประธานสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทานครับผม    
นายปฐมพงศ  วงศกลม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กองสาธารณสุข     
และสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลเมืองใหม มีเรื่องท่ีจะแจงตอท่ีประชุม   
3 เรื่อง ดังนี้ครับ 
                1. โรคโควิด-19 แนวโนมสถานการณของโรคในประเทศไทย      
ดี ข้ึนมากโดยผูปวยท่ีพบอยู ในขณะนี้ มักเปนผูปวยท่ีเดินทางกลับมาจาก
ตางประเทศ และไดถูกกักอยูใน state quarantine หรือสถานท่ีกักตัวของรัฐ
ครับ สําหรับในพ้ืนท่ีตําบลเมืองใหมนั้นยังไมพบผูปวย แตจําเปนท่ีจะตองปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันโรค ถึงแมทางรัฐจะประกาศผอนคลายมาตรการระยะท่ี 2 
แลวก็ตาม แตเรายังอยูภายใต พรก.ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงขอใหทุกทานชวยดูแลพ่ีนอง
ประชาชนใหปฏิบัติตามมาตรการท่ียังบังคับใชอยูเพ่ือปองกันการตกเปนผูกระทํา
ความผิดซ่ึงอาจเปนเรื่องยุงยากเม่ือถูกดําเนินการตาม พรก. ฉุกเฉินครับ          
ก็ยังขอเนนย้ํ านะครับใหปฏิบั ติตามมาตการในการปองกันโรคโควิด-19         
ซ่ึงก็คือ การกินรอน ใชชอนกลาง และหม่ันลางมือบอย ๆ รวมถึงการเวน
ระยะหางทางสังคมครับ 

/2.โรคไขเลือดออก... 
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                 2. โรคไขเลือดออก ขณะนี้อําเภอราชสาสนของเราจัดเปนพ้ืนท่ี
ท่ี มีการระบาดเปนอันดับ 1 ของจังหวัดฉะเชิงเทราครับ พบผูปวยแลว      
จํานวน 6 ราย เปนผูปวยในพ้ืนท่ีตําบลดงนอยท้ังหมด แมจะยังมีผูปวย     
จํานวนนอย แตหลักการระบาดวิทยานั้นใชหลักการคิดคือ ใชอัตราปวยตอแสน
ประชากรในจัดลําดับการระบาดของพ้ืนท่ี ซ่ึงอําเภอราชสาสนนั้นมีจํานวน
ประชากรนอยทํ าให เม่ือ คิด อัตราป วยตอแสนประชากรแล วส งผลให          
อําเภอราชสาสนอยูในอันดับท่ี 1 อัตราปวย เทากับ 47.13 ตอแสนประชากร 
สําหรับสถานการณในพ้ืนท่ีตําบลเมืองใหมนั้นยังไมพบผูปวยโรคไขเลือดออก   
ในพ้ืนท่ี และทางชุดปฏิบัติการควบคุมโรคไขเลือดออกตําบลเมืองใหม ซ่ึงก็คือ 
กํานัน ผู ใหญ บ าน สมาชิก อบต. อสม. ผู นํ าชุมชน เจาหน าท่ีจาก รพ.สต.             
และเจาหนาท่ีจาก อบต.เมืองใหม ไดดําเนินการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก
โดยการสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายในพ้ืนท่ี จากการสํารวจ
พบวาจากเกณฑท่ีเราไดกําหนดไวคือ หมูบานท่ีมีคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย (คา HI) 
นอยกวาหรือเทากับรอยละ 5 จะเปนหมูบานสีเขียว หมูบานท่ีมีคาดัชนีลูกน้ํา
ยุงลาย (คา HI) มากกวา รอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 15 จะเปนหมูบานสีเหลือง     
และหมูบานท่ีมีคาดัชนีลูกน้ํายุงลาย (คา HI) มากกวาหรือเทากับ รอยละ 15 
จะเปนหมูบานสีแดง ซ่ึงตําบลเมืองใหมไมมีหมูบานใดเลยท่ีเปนหมูบานสีเขียว  
มีหมูท่ี 1 หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 หมูท่ี 4 หมูท่ี 5 และหมูท่ี 8 เปนหมูบานสีเหลือง   
สวนหมูท่ี 6 หมูท่ี 7 และหมูท่ี 9 เปนหมูบานสีแดงครับ สําหรับเดือนตอไปก็
ขอใหทีมหมูบานดําเนินการสํารวจและทําลายแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายใน
พ้ืนท่ีเชนเดิมครับ และจะมีเจาหนาท่ีดําเนินการออกสุมสํารวจโดยมีจํานวนสุม
สํารวจรอยละ 20 ของหลังคาเรือนในแตละหมูบานครับ สวนวัดและโรงเรียน
นั้นตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดคือตองไมพบลูกน้ํายุงลายเลย ซ่ึงจากการสํารวจ
พบวาร.ร.วัดแสนภุมราวาส และวดัแสนภุมราวาส ไมพบลูกน้ํายุงลาย สวนวัดบางคา 
ร.ร.วัดบางคา วัดไผขวาง วัดทุงรวงทอง และวัดปกปาก ยังพบลูกน้ํายุงลายอยูครับ  
จึงขอใหทานผูอํานวยการสถานศึกษา และผูนําชุมชนเจาของพ้ืนท่ีชวยดูแล
สถานท่ีดังกลาวไมใหมีแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลายดวยครับ 
                  3. โรคพิษสุนัขบา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมขอนําเรียน
ตอท่ีประชุมวา ขณะนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการรวมกับปศุสัตวอําเภอ
ราชสาสนในการออกใหบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสุนัขและแมว
ในพ้ืนท่ีตําบลเมืองใหม ซ่ึงขณะนี้ปฏิบัติงานถึงพ้ืนท่ีหมูท่ี 7 ครับ หากเจาหนาท่ีไดขาม
บานของพ่ีนองประชาชนในหมูบานใดไปสามารถติดตอใหเจาหนาท่ีดําเนินการ
ยอนกลับไปฉีดวัคซีนใหไดนะครับ ซ่ึงปนี้ขอแจงวาวัคซีนของเรามีจํานวนเพียงพอ มี
มาตรฐาน ท้ังในดานของวัคซีนการจัดเก็บ การขนสงรวมถึงวิธีการฉีดวัคซีนครับ 

               เรียนท านประธานสภาฯ และผู เข าร วมประชุม ทุกท านผม            
นายวิโรจน  สาโร มีเรื่องแจงตอท่ีประชุม 1 เรื่องครับ ดวยประชาชนในพ้ืนท่ี        
หมูท่ี 7 ไดรับความเดือดรอนเนื่องจากบริเวณหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเมืองใหมเปนหลุมเปนบอประกอบกับชวงนี้เปนชวงฤดูฝนทําใหเกิดน้ําขัง  

/จึงจะขอ... 




	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

