
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง   

สมัยสามัญท่ี ๒ /๒๕๕๖  คร้ังท่ี  ๑ 

วันท่ี ๒๔ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง    

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

เร่ิมประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

   ผูเขาประชุม       จํานวน  ๑๔  คน 

   ผูเขารวมประชุม  จํานวน    ๕  คน  

    

ระเบยีบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 - ไมม ี- 
 

ระเบยีบวาระท่ี ๒  เร่ืองรับรองทบทวนรายงานการประชุม 

(สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๕  คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖) 

 

ประธานสภาฯ ใหท่ีประชุมสภาพิจารณาสําเนาบันทกึการประชุมครัง้ที่ผานมา หากมกีารบันทึกไมถูกตอง 

ใหทักทวงเพื่อท่ีแกไขใหถกูตอง ถาไมมกีารแกไขก็ขอมติที่ประชุมดวย 
 

ท่ีประชุม มมีติรับรอง ๑๓ เสียง งดออกเสยีง ๑ เสียง 

  

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ 

 - ไมม ี- 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

   ๔.๑ พิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง 

          เร่ือง การลดหยอนและยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองท่ี 

  

ประธานสภาฯ เสนอใหมกีารพิจารณาใหความเห็นชอบ รางขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบล เรือ่ง 

การลดหยอนและยกเวนหรือลดภาษบํีารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ สามวาระรวดเดียว 

 

ท่ีประชุม มมีติเห็นชอบ ๑๓ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมอนุมัตใิหพิจารณาสามวาระรวดเดยีวแลว ในการพิจารณาวาระท่ีสองน้ันใหท่ี

ประชุมเปนกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุม เปนประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ ตามขอ ๔๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ

การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเตมิ 



 

 

วาระท่ี ๑ รับหลักการ 

 

ประธานสภาฯ  ใหปลัดองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง ช้ีแจงหลักการและเหตุผล 

 

ปลัด อบต. ตามที่ การจัดเก็บภาษีบํารุงทองที่ในชวงท่ีผานมา ไดมีการลดหยอน การยกเวนหรือลด

ภาษ ีโดยยังมิไดออกขอบัญญัตริองรับการดําเนินงาน เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไป

ดวยความเรยีบรอย จงึไดจัดทํารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เร่ืองการลดหยอน

และยกเวนหรอืลดภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเสนอสภาเห็นชอบ โดยอาศัยอํานาจ

ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๗ แหง

พระราชบัญญัติภาษบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ประกอบกับมาตรา ๗๑ มาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย การยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๙ และแกไข

เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

 

ท่ีประชุม มมีติรับราง ๑๓ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง ใหรับหลักการ 

 

   วาระท่ี ๒ พิจารณา 

 

ประธานสภาฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับ รางขอบัญญัติตําบล เรื่อง การลดหยอนและการ

ยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ และเปดโอกาสใหท่ีประชุมไดซักถาม โดยให

เวลาพอสมควร จงึขอมติที่ประชุม วาเห็นควรรับรางในวาระท่ี ๒ หรือไม 

 

ท่ีประชุม มมีติรับราง ๑๓ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง 

 

 วาระท่ี ๓ ลงมติ 

  

ประธานสภาฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะใหตรารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เร่ืองการ

ลดหยอนและยกเวนหรือลดภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับน้ีหรือไม 

 

ท่ีประชุม มมีติเห็นชอบ ๑๓ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง 

 

 

 



 

   ๔.๒ พิจารณารางแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๗-๒๕๕๙) 
 

เจาหนาที่วิเคราะหฯ จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนาตําบล ตาม 

(น.ส.ประนอม ใบโพธิ์)  โครงการตางๆ ที่ไดจากการประชาคมของประชาชน ซ่ึงนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาสามป

ขอใหสมาชิกไดพจิารณาจากเอกสารรางแผนฯ ท่ีไดแจกให หากมีการผดิพลาดหรือแกไข

เพ่ิมเตมิ ก็ใหเสนอตอสภา 

 

ท่ีประชุม โครงการท่ีเสนอขอแกไขเพิ่มเติม มดีังนี้ 

 

 หมูท่ี ๒  

-โครงการกอสรางถนนดวยหนิคลุก พรอมบดอัดแนน ซอย ๙ เช่ือมตนแกว (หนิ

คลุก) แกเปน โครงการกอสรางถนนดวยหินคลุก พรอมบดอัดแนน ซอย ๙ เช่ือมดาน

เหมอืงธรรมชาติเลยีบคันเหมอืงหลวงเกาไมลุง (หินคลุก) 

-โครงการวางทอระบายนํ้า คสล. พรอมบอพัก ซอย ๑๑/๑ เปาหมาย ก. ๒ ม. X 

ย. ๒๐๐ ม. 

-โครงการวางทอระบายนํ้า คสล.พรอมบอพักถนนใกลบานนางประนอม ธรรมธิ 

เปาหมาย ก.  ๒๕ ม. x ย. ๓๕๐ ม. 

-เพ่ิมโครงการทอลอดเหลี่ยม บานนายเสนอ นวลด้ัว  

   หมูท่ี ๓ 

    -ตัดโครงการกอสรางศาลาอเนกประสงคกลางอางน้ํา 

   หมูท่ี ๖ 

    -เพ่ิมโครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ซอยบานนางกาบแกว เปาหมาย 

   ก. ๔ ม. x ย. ๑๐๐ ม. X น. ๐.๑๕ ม. งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ ดําเนนิการป ๒๕๕๘ 

-เพ่ิมโครงการกอสรางถนนดวยหินคลุก ถนนเรียบลําเหมืองหลวง ก. ๓ ม. x ย. 

๒๐๐ ม. งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ ดําเนินการป ๒๕๕๘ 

-เพ่ิมโครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ทอลอดเหล่ียมทาฉําฉา       

ก. ๒ ม. x ย. ๓๐ ม. งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ ดําเนนิการป ๒๕๕๙ 

-เพ่ิมโครงการวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก ทุงง้ิวมาน  ก. ๒ ม. x ย.       

๔๐ ม. งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ ดําเนินการป ๒๕๕๙ 

-ตัดโครงการปรับปรุงเสรมิคันก้ันลําเหมอืงขวางถงึเขตมะขามหลวง 

   หมูท่ี ๗ 

    -ตัดโครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขางบานนายทวี (พอทูน)(คสล.) 

    -ตัดโครงการกอสรางถนน คสล. ซอย ๑ ทาฉําฉา (คสล.) 

 

 

 



ประธานสภาฯ หลังจากที่ประชุมสภาฯ มกีารอภปิรายในรายละเอยีดที่ไดแกไขแลว จงึขอมติที่ประชุมสภาฯ 

ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) หรอืไม 

 

ท่ีประชุม มมีติเห็นชอบ ๑๓ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง 

 

   ๔.๓ จายขาดเงินสะสม โครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย 

 

ประธานสภาฯ ยกเลกิการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากโครงการติดต้ังระบบเสียงตามสาย ไมสามารถจาย

ขาดจากเงินสะสมได 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ เร่ืองอื่นๆ 

 

นายก อบต. ๕.๑ แจงใหทางหมูบาน ประสานกับสวนงานที่เก่ียวของ ประมาณการราคาในการจัดทํา

โครงการท่ีจะตัง้ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปดวย 

  

ปดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 

                .................................................. ผูบันทึกการประชุม 

                   (นายสิทธพิล   หมอสมบูรณ)  

                   เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง   

 

 

 

 

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

                                                 (นายสําราญ  ใจบุญ)  

         ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง 

    


