
 
รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลมะขามหลวง   

สมัยสามัญท่ี ๒ /๒๕๕๗  คร้ังท่ี  ๑ 
วันท่ี ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ  ห,องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง    
-------------------------------------------------- 

เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

   ผู�เข�าประชุม       จํานวน  ๑๓  คน 
   ผู�เข�าร�วมประชุม  จํานวน    ๖  คน  
    

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ,งให,ท่ีประชุมทราบ 

  - ตามที่ตําบลมะขามหลวง จะมีการจัดเวทีเสวนาสร�างความปรองดอง โดยจะมี
การจัดในระดับหมู�บ�าน วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ บ�านมะขามหลวง เวลา 
๐๙.๐๐ น. และบ�านสันคะยอม เวลา ๑๕.๐๐ น. ส�วนในระดับตําบล จะจัดวันที่ 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค3บ�านมะขามหลวง 
แจ�งให�สมาชิกสภาฯ ทุกคนเข�าร�วมตามกําหนดการที่ได�แจ�งไว� 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองทบทวนรายงานการประชุม 

(สมัยสามัญท่ี ๑/๒๕๕๖  คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 

ประธานสภาฯ - ให�ที่ประชุมสภาพิจารณาสําเนาบันทึกการประชุมคร้ังที่ผ�านมา หากมีการ

บันทึกไม�ถูกต�อง ให�ทักท�วงเพื่อที่แก�ไขให�ถูกต�อง ถ�าไม�มีการแก�ไขก็ขอมติที่
ประชุมด�วย 

 

ท่ีประชุม  - มีมติรับรอง ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
  - ไม�มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    ๔.๑ ร�างแผนพัฒนาสามป; ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) 
 

ประธานสภาฯ  - ให�เจ�าหน�าที่วิเคราะห3นโยบายและแผน ช้ีแจง 
 

เจ,าหน,าท่ีวิเคราะห�ฯ  - ด�วยองค3กรจัดทําแผนพัฒนา ได�ดําเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการจัดทํา 

(น.ส.ประนอม  ใบโพธ์ิ) แผนพัฒนา ตามหมวด ๓ ข�อ ๑๗ แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได�จัดทํา



แผนพัฒนาสามป@ องค3การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง ( ๒๕๕๘-๒๕๖๐ )
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได�แจกให� หากมีการแก�ไขหรือเพิ่มเติมก็ให�เสนอ
ต�อสภาได� 

 
 

ท่ีประชุม - ขอเพิ่มโครงการก�อสร�างซุ�มประตูทางเข�าเขต อบต.มะขามหลวง พร�อมปรับภูมิ

ทัศน3 
 

ประธานสภาฯ - หลังจากที่ประชุมสภามีการอภิปรายในรายละเอียดที่ได�แก�ไขแล�วจึงขอมติที่

ประชุมสภาให�ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป@ (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
 

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
    ๔.๒ ร�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ) 
 

ประธานสภาฯ  - ให�เจ�าหน�าที่วิเคราะห3นโยบายและแผน ช้ีแจง 

 
เจ,าหน,าท่ีวิเคราะห�ฯ  - ด�วยองค3กรจัดทําแผนพัฒนา ได�ดําเนินการตามระเบียบและขั้นตอนการจัดทํา 

(น.ส.ประนอม  ใบโพธ์ิ) แผนพัฒนา ตามหมวด ๓ ข�อ ๑๖ แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการ

จัดทําแผนพัฒนาขององค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได�จัดทําแผน
ยุทธศาสตร3การพัฒนา องค3การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง ( ๒๕๕๘-๒๕๖๒ )
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่ได�แจกให� หากมีการแก�ไขหรือเพิ่มเติมก็ให�เสนอ
ต�อสภาได� 

 

ประธานสภาฯ - เนื่องจากไม�มีสมาชิกฯ ท�านใดขอแก�ไขหรือเพิ่มเติมต�อสภา จึงขอมติที่ประชุมให�

ความเห็นชอบร�างแผนยุทธศาสตร3การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) 
 

ท่ีประชุม  - มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

  ๔.๓ โอนงบประมาณรายจ�ายประจาํป;งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

ประธานสภาฯ  - เชิญนายกองค3การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง ช้ีแจงหลักการและเหตุผล 

 

นายกฯ - ตามที่สภาองค3การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง ได�พิจารณาอนุมัติ

ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป@งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไปแล�วนั้น 



เนื่องจากมีงบประมาณบางรายการไม�พอจ�าย จึงมีความจําเปEนต�องโอน
งบประมาณในส�วนของหมวดครุภัณฑ3 ที่ดินและสิ่งก�อสร�าง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยวิธีการงบประมาณขององค3กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๔ ข�อ ๒๗ การโอน
เงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดครุภัณฑ3 ที่ดินและสิ่งก�อสร�าง ที่ทําให�ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ�ายเปEนรายการใหม� ให�เปEนอํานาจอนุมัติ
ของสภาท�องถ่ิน ดังนั้นจึงให�สภาพิจารณาอนุมัติการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

 

 โอนลด 

 - (สํานักงานปลัดฯ) แผนงานบริหารงานท่ัวไป /งานบริหารท่ัวไป /งบลงทุน /
หมวดค�าครุภัณฑ3 /ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ3   

โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท 
- (ส�วนโยธา) แผนงานเคหะและชุมชน /งบส�งเสริมและสนบัสนุนความเข�มแข็ง
ชุมชน /งบลงทุน /หมวดค�าครุภัณฑ3 /ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ3 

โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท 
- (ส�วนโยธา) แผนงานเคหะและชุมชน /งบส�งเสริมและสนบัสนุนความเข�มแข็ง
ชุมชน /งบลงทุน /หมวดค�าครุภัณฑ3 /ประเภทครุภัณฑ3ไฟฟKาและวิทย ุ/โครงการ
ติดตัง้เสียงตามสายเพิม่เติมภายในเขตรับผิดชอบขององค3การบริหารส�วนตําบล

มะขามหลวง  โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท 

  
  โอนเพิ่ม 

 - (สํานักงานปลัดฯ) แผนงานบริหารงานท่ัวไป /งานบริหารท่ัวไป /งบดําเนินงาน /
หมวดค�าใช�สอย /ประเภทรายจ�ายเพื่อให�ได�มาซึ่งบริการ   

โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท 

 - (สํานักงานปลัดฯ) แผนงานบริหารงานท่ัวไป /งานบริหารท่ัวไป /งบดําเนินงาน /
หมวดค�าวัสดุ /ประเภทค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม   

โอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐ บาท 

 - (สํานักงานปลัดฯ) แผนงานบริหารงานท่ัวไป /งานบริหารท่ัวไป /งบดําเนินงาน /
หมวดค�าวัสดุ /ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล�อลื่น   

โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่นๆ 
  - ไม�มี – 
  
 



 
 

ปEดประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
                .................................................. ผู�บันทึกการประชุม 
               (นายสิทธิพล   หมอสมบูรณ3)  
                      เลขานุการสภาองค3การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง   
 
 
 
 
                 .................................................ตรวจ / ทาน  
                                                            (นายพัตร3  ญาณะศรี)  
         ประธานสภาองค3การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง 
    

 

 


