
 

 

รายงานการประชมุสภาองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง   

สมัยสามญัท่ี ๒ /๒๕๕๕  ครั้งท่ี  ๑ 

วันท่ี ๒๕ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕   

ณ  หองประชมุสภาองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง    

-------------------------------------------------- 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  

   ผูเขาประชุม       จํานวน  ๑๔  คน  

   ผูเขารวมประชุม  จํานวน    ๔  คน  

   ผูสังเกตการณ  จํานวน    ๑  คน 

    

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 - ไมม ี- 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองทบทวนรายงานการประชมุ 

(สมัยวสิามญัท่ี ๑/๒๕๕๕  วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

 

ประธานสภาฯ ใหท่ีประชุมสภาพิจารณาสําเนาบันทึกการประชมุคร้ังท่ีผานมา หากมกีารบันทึกไมถูกตอง 

ขอแกไขใหยกมอืแกไข โดยใหเวลาพอสมควร จึงขอมตรัิบรองบันทึกการประชุม 

 

ท่ีประชุมสภาฯ มมีตรัิบรอง ๑๓ เสยีง งดออกเสยีง ๑ เสยีง 

  

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทูถามท่ัวไป / กระทูถามดวน 

 - ไมม ี– 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชมุครั้งท่ีแลว 

 ๔.๑ รายงานผลการดําเนนิงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิัติงาน                              

         คณะผูบรหิาร สมาชกิสภาฯ และพนักงาน อบต.มะขามหลวง 

 

รองนายกฯ ไดรายงานผลการดําเนนิงานตอสภา อบต.มะขามหลวง ดังนี้  

(นายวรเดช มาละแซม) - ระยะเวลาดําเนนิงานระหวางวันท่ี ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เปาหมาย  

ต.หนองหญา จ.กาญจนบุรี และ ต.บอกรุ จ.สุพรรณบุรี 

    

 



 

๑. ตําบลหนองหญา อําเภอเมอืง จังหวัดกาญจนบุร ี 

    จุดเดน 

 - ผูบริหาร เปนนกัประสานท่ีเกง เนือ่งจากมโีครงการใหญๆ  ท่ีดําเนนิงานในพ้ืนท่ี  

   เชน โครงการสูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา งบประมาณ กวา ๒๕ ลานบาท 

- อาคารสถานท่ี มคีวามเปนระเบียบเรียบรอย มหีองประชาสัมพันธ หอง 

   ปฏบัิตงิานท่ีชัดเจน มปีายบอกทุกหอง 

- สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป เปนท่ีราบเชงิเขา มกีารปลูกพืชอายุสัน้ ใชน้ํานอย เชน  

   ขาวโพด ออย ฯลฯ 

- การปกครอง จํานวน ๙ หมูบาน ประชากร ๖,๐๐๐ กวาคน 

- สาธารณูปโภค มนี้ําประปา ไฟฟาอยางท่ัวถงึทุกพ้ืนท่ี 

   ๒. ตําบลบอกรุ อําเภอเดมิบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี

       จุดเดน 

    - ผูบริหารมคีวามเสยีสละ มนุษยสมัพันธท่ีด ี

    - ผูนํา / ชมุชน มคีวามเขมแข็ง ไมมคีวามขัดแยง 

    - สงเสริมชมุชนมกีารออมทรัพย 

    - กลุมอาชพีมคีวามมั่นคง 

    - การปกครอง ๓ ชุมชน ประชากร ๒,๐๙๑ คน 

    - ประชากร ๙๕% ประกอบอาชพีเกษตรกรรม ทํานา 

 

   ปญหา การศกึษาดูงานท้ัง ๒ สถานท่ี ของคณะฯ 

    - ขาดการประสานงานท่ีด ี

    - การนัดหมายไมตรงตามเวลา 

    - เสยีเวลาสวนใหญกับการเดนิทาง 

 

ท่ีประชุมสภาฯ  รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 

   ๕.๑ การรับฟงความคดิเห็นรางพระราชบญัญัติจัดต้ังองคการบรหิารสวนตําบลเปน 

       เทศบาลตาํบล ......................  

 

ปลัด อบต.  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย ไดใหความเหน็ชอบในหลกัการรางพระราชบัญญัตจัิดตัง้  

องคการบริหารสวนตําบล เปนเทศบาลตาํบล โดยใหองคการบริหารสวนตําบล รับฟง 

ความคิดเหน็ของประชาชนในตําบล ซึ่ง อบต. ไดดําเนนิการระหวางวันท่ี ๒๑-๒๒ 

มถิุนายน ๒๕๕๕ จํานวน ๗ หมูบาน ดังนี้ 

 



 - จํานวนประชาชนเขารวมโครงการ ๕๓๕ คน 

 - เห็นดวย จํานวน   ๔๘๔  คน 

 - ไมเห็นดวย จํานวน     ๔๓    คน 

 - ไมแสดงความคิดเห็น  จํานวน      ๘    คน 

 

๕.๒ ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ปลัด อบต.  กระทรวงมหาดไทย ไดซักซอมแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ จัดทํางบประมาณ 

รายจายประจําป ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มปีระสทิธิภาพ สามารถตอบสนองตอ 

ความตองการ และแกไขปญหาความเดอืดรอนของประชาชน ดังนี้ 

 ๑. การเตรียมการจัดทํางบประมาณ 

 ๒. การตัง้งบประมาณในการแกไขปญหาความเดอืดรอนและปรับปรุงคุณภาพชวีติ 

 ๓. การตัง้งบประมาณตามนโยบายแหงรัฐ 

 ๔. การจัดทํางบประมาณตามแผนงานโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๕. การตัง้งบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๖. การตัง้งบประมาณท่ีเปนภาระผูกพัน 

 ๗. การกํากับดูแลการจัดทํางบประมาณ 

 ๘. การรายงาน 

 (รายละเอยีดตางๆ ท้ัง ๘ ขอ ตามเอกสารท่ีแจก) 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

   ๖.๑ เรือ่งการพิจารณารางแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) 

 

ประธานสภาฯ  ในการพิจารณารางแผนพัฒนาสามป ของ อบต.มะขามหลวง ซึ่งรายละเอยีดขอใหนายกฯ 

   ไดชี้แจงตอสภาฯ 

 

นายกฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหจัดทําแผนพัฒนาประกอบดวย ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา  

๓ ป แผนดําเนนิการ และการจัดทํางบประมาณประจําป ท่ีมคีวามสอดคลองและสามารถ 

ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมปีระสทิธิภาพ ซึ่งในรายละเอยีดให จนท.วเิคราะหฯ  

ไดชี้แจงเพ่ิมเตมิ 

 

 

 



 

จนท.วเิคราะหฯ  จากการประชมุคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาตําบล ตามโครงการ 

ตางๆ ท่ีไดจากการประชาคมของประชาชน ซึ่งนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาสามป โครงการ 

ในรางแผนอาจผดิพลาดหรือขอแกไขขอเสนอในท่ีประชมุ 

  

สวนการศกึษา   

โครงการภายใตแนวทางพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ของสวนการศกึษา ขอแกไข 

(ตามรายละเอยีดท่ีแจก) สาเหตุเนือ่งจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น มหีนังสอืท่ี 

มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๕๒๒ ลว. ๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๕ เร่ือง ซักซอมแนวทางการจัดทํา

งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดวยการศกึษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประจําป ๒๕๕๖ ซึ่งสวนการศกึษาไดแกไขในรายละเอยีดตางๆ แลว ตามท่ีเสนอตอสภาฯ 

เพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนาตอไป 

 

รองนายกฯ  ไดอภปิรายเพ่ิมเตมิถงึในการจัดทํารางแผนฯ ดังนี้ 

(นายวรเดช มาละแซม) - การแกไขคําผดิ – คําถูก 

   - การใชภาษาท่ีถกูตอง 

   - ขอสังเกต จํานวน ปริมาณ ใหเปนไปตามความจริงและถกูตอง 

 

ประธานสภาฯ  หลังจากท่ีประชมุสภาฯ มกีารอภิปรายกนัอยางกวางขวางตามเอกสารรางแผนฯ และ 

รายละเอยีดท่ีแกไข จึงขอมตท่ีิประชมุสภาฯ ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบลสามป  

(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) หรือไม 

 

ท่ีประชุม  มมีตเิห็นชอบ ๑๓ เสยีง งดออกเสยีง ๑ เสยีง 

 

   ๖.๒ ขอเปล่ียนแปลงคําชี้แจง โครงการตามขอบญัญัติป ๒๕๕๔ แผนงานอุตสาหกรรม 

       และการโยธา งบลงทุนโครงการท่ี ๑ หนา  ๖๐ 

 

ประธานสภาฯ  ในการขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ใหนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอยีด 

 

นายกฯ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง ไดทําสัญญาจางกับ หางหุนสวนจํากัด ชาติ

สัมพันธพาณิช ตามโครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค ขนาดกวาง ๑๐ เมตร ยาว ๑๖ 

เมตร สูง ๓.๕ เมตร ตามแบบแปลนของ องคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง ซึ่งทางผู

รับจางไมไดเขาดําเนินการกอสรางตามโครงการดังกลาว ทางองคการบริหารสวนตําบล

มะขามหลวง จึงดําเนินการขอยกเลิกสัญญาจางและดําเนินการหาผูรับจางตามระเบียบ

พัสดุใหม และใหสวนโยธา ชี้แจงรายละเอยีดท่ีขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 

 



 

หัวหนาสวนโยธา คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง 

(นายพิพัฒน กันทะสี) - โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค หมู ๗ งบประมาณ ๓๐๑,๓๐๐ บาท 

   ขนาดกวาง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร มพ้ืีนท่ีใชสอยไมนอยกวา  

๑๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง ณ ลาน

เอนกประสงคประจําหมูบาน (ขางวัดทุงปุย) หมูท่ี ๗ บานรองน้ํา ตําบลมะขามหลวง 

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชยีงใหม ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

หนา ๖๔  

 เปล่ียนเปน   - โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค หมู ๗ งบประมาณ 

๓๐๑,๓๐๐ บาท ขนาดกวาง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร มีพ้ืนท่ีใช

สอยไมนอยกวา ๑๖๐ ตารางเมตร งานหลังคา กระเบ้ืองลอนคูขนาด ๕๐ x ๑๒๐ x ๔ มม. 

ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง ณ ลานเอนกประสงคประจํา

หมูบาน (ขางวัดทุงปุย) หมูท่ี ๗ บานรองน้ํา ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัด

เชยีงใหม ตัง้จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาสามป หนา ๖๔  (รายละเอียด

แนบทาย แบบ ปร.๔ , ปร.๕) 

 

 

ท่ีประชุม  มมีตเิห็นชอบ ๑๓ เสยีง งดออกเสยีง ๑ เสียง 

 

ปดประชุม  เวลา ๑๒.๐๐  น.    

 

 

 

 

                   .................................................. ผูบันทึกการประชมุ 

            (นายอรรนพ   ยาสมุทร)  

                   เลขานกุารสภาองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง   

 

 

 

 

                 .................................................ตรวจ / ทาน  

                                                 (นายสําราญ  ใจบุญ)  

         ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลมะขามหลวง   

    

 

 


