
 

รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลมะขามหลวง   

สมัยสามัญท่ี ๑ /๒๕๕๖  คร้ังที่  ๑ 

วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ 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 ๔/๒๕๕๕  คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕) 

 

ประธานสภาฯ ใหท่ีประชุมสภาพิจารณาสําเนาบันทกึการประชุมครัง้ที่ผานมา หากมกีารบันทึกไมถูกตอง 

ขอแกไขใหยกมอืแกไข โดยใหเวลาพอสมควร จงึขอมติรับรองบันทึกการประชุม 
 

ท่ีประชุม มมีติรับรอง ๑๓ เสียง งดออกเสยีง ๑ เสียง 

  

ระเบยีบวาระท่ี ๓ เร่ืองเพ่ือทราบ 

 - ไมม ี- 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

   ๔.๑ ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามป ๒๕๕๖-๒๕๕๘  

  

ประธานสภาฯ  ใหปลัดองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง ช้ีแจงหลักการและเหตุผล 

 

ปลัด อบต. ตามท่ีจะมกีารพิจารณาขอโอนงบประมาณไปต้ังจายเปนรายการใหม และขอจายขาดเงิน

สะสม แตยังมโีครงการที่ไมไดบรรจุในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ และมีความ

จําเปนตองจัดทําเรงดวน ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ ขอ ๒๒ การแกไข เพ่ิมเติม หรือ

เปล่ียนแปลงแผนพัฒนา จะตองไดรับความเห็นชอบจากสภากอน จงึขอที่ประชุมพิจารณา

รางที่ไดเพิ่มเตมิ โดยมรีายละเอยีด ดังน้ี 

 

 



   ๔.๒ ขอเปล่ียนแปลงคําชีแ้จง โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

          ประจําป ๒๕๕๖ งบลงทุน ครุภัณฑอื่น โครงการจัดหาพรอมติดต้ังระบบเสียง 

       ตามสายตําบลมะขามหลวง 

 

ประธานสภาฯ ใหเจาหนาที่รับผดิชอบช้ีแจง 

 

นายชางโยธา  รายละเอยีดของโครงการฯ ตามขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ           

(นายสงกรานต มหาวัน) พ.ศ. ๒๕๕๖ ไดกําหนดคุณสมบัติไวไมครอบคลุม จึงขอเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงในโครงการ 

และขอความเห็นชอบจากสภา ดังนี้          

   

 ระบบเสยีงตามสายตําบลมะขามหลวง จํานวน  ๕๑๖,๐๐๐  บาท 

 -เพ่ือจายเปนคาจัดหาพรอมติดตั้งระบบเสียงตามสายในเขต ต.มะขามหลวง โดยมี

รายละเอยีดประกอบดวย 

 ๑. เครื่องขยายเสียงขนาดกําลังขับไมนอยกวา ๑๐๐๐ วัตต จํานวน ๑ ชุด 

 ๒. ลําโพงฮอรนปากกลมขนาด ๑๕ น้ิวกําลังขับไมนอยกวา ๖๐ W จํานวน ๗ ชุด 

 ๓. ชุดควบคุมเสียงและปองกันลําโพงขาด จํานวน ๗ ชุด 

 ๔. เครื่องตัง้เวลาเปด/ปดอัตโนมัติ สําหรับเปดขาว หรอืเปดเพลงเคารพธงชาตเิชา-เย็น 

     จํานวน ๑ ชุด 

 ๕. เครื่องรับสัญญาณวิทยุดิจติอล AM/FM จํานวน ๑ ชุด 

 ๖. เคร่ืองเลน DVD/CD/MP๓ จํานวน ๑ ชุด 

 ๗. ไมโครโฟนพรอมขาตัง้โตะ จํานวน ๑ ชุด 

 ๘. ตูใสอุปกรณมาตรฐาน จํานวน ๑ ชุด 

 ๙. สายนําสัญญาณเสียงขนาน ๒ x ๐.๙ Sq mm จํานวน ๗๐๐๐ เมตร 

 ๑๐. อุปกรณประกอบรวมอื่นๆ สําหรับใชในการติดต้ัง จํานวน ๑ ชุด และขอจัดซื้อครุภัณฑ

นอกบัญชีมาตรฐานเน่ืองจากจําเปนตองใชในกิจการของ อบต. ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๘๗ ลําดับท่ี ๘ สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๕ จังหวัดเชียงใหม 

(จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  เปล่ียนเปน 

ระบบเสียงตามสายตําบลมะขามหลวง จํานวน  ๕๑๖,๐๐๐  บาท 

 - เพ่ือจายเปนคาจัดหาพรอมติดต้ังเสียงตามสายในเขต อบต.มะขามหลวง โดยมี

รายละเอยีดประกอบดวย 

 ๑. เครื่องขยายเสียง (แมขาย) จํานวน ๑ เครื่อง 

 ๒. ไมโครโฟนแบบต้ังโตะ จํานวน ๑ เครื่อง 

 ๓. ลําโพงมอนิเตอร จํานวน ๑ ชุด 

 ๔. เครื่องรับวิทยุ FM/AM จํานวน ๑ เครื่อง 

 ๕. เครื่องเลน DVD/VCD/MP ๓ จํานวน ๑ เคร่ือง 

 ๖. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงพรอมชุดควบคุมเสยีง จํานวน ๑ชุด 



 

 

 ๗. ตูใสเคร่ืองเสียง ๓ ฝา จํานวน ๑ ชุด 

 ๘. สาย Drop wire ขนาด ๒ x ๐.๙ Sq mm ๙,๙๒๐ เมตร 

 ๙. ชุดลูกขาย (เครื่องรับสัญญาณตามสาย) ๒ ชุด 

 ๑๐. เคร่ืองขยายเสียงตามสายขนาด ๕๕๐ วัตต ๒ ชุด 

 ๑๑. ตูใสอุปกรณเคร่ืองเสียงแบบแขวนเสา ๒ ชุด 

 ๑๒. ชุดปองกันไฟตกไฟเกิน ๒ ชุด 

 ๑๓. เสาไฟฟาพรอมสายไฟ ๒ ชุด 

 ๑๔. มเิตอรไฟฟาพรอมสายไฟ ๒ ชุด 

 ๑๕. ลําโพงฮอนขนาด ๓๐ วัตต (ผลิดตามมาตรฐาน IP ๖๕) ๕๑ ตัว และขอจัดซื้อครุภัณฑ

นอกบัญชีมาตรฐานเน่ืองจากจําเปนตองใชในกิจการของ อบต. ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๘๗ ลําดับท่ี ๘ สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๕ จังหวัดเชียงใหม 

(จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ท่ีประชุม มมีติเห็นชอบ ๑๓ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

   ๔.๓ ขอเปล่ียนแปลงคําชีแ้จง โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

          ประจําป ๒๕๕๖ งบลงทุน ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ โครงการจัดชื้อเคร่ือง 

       เสยีงเอนกประสงค 

 

ประธานสภาฯ  ใหปลัดองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง ช้ีแจง 

 

ปลัด อบต. เครื่องเสียงเอนกประสงค  จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 

 จัดซื้อเครื่องเสยีงเอนกประสงค จํานวน ๓ เครื่อง พรอมอุปกรณดังนี้ 

 - ตูลําโพงเอนกประสงค จํานวน ๑ ตู ขนาด ๑๕ น้ิว แอมปในตัว แอมปในตัว ๑ คู 

USB/SD-CARD PLAYER , อีควลไลเซอร , VCD/CD INPUT , ชองเสยีบไมค ๒ ชอง , 

ไมคลอย ๑ คู ไมคสาย ๒ ตัว ตัวรับสัญญาณ 

-ตูลําโพงเอนกประสงค จํานวน ๒ ตู เครื่อง USB/SD-CARD PLAYER , อีควลไลเซอร ,  

ไมคลอย ๑ คู ชองเสียบไมค ๒ ชอง ชองเสยีบ GUITER ๑ ชอง , ลอลาก , RCA  

INPUT ๑ ชุด , อคีวลไลเซอร , ใชไฟ ๑๒ V และใชไฟ ๒๒๐ V จัดซื้อนอกบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป (๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๘๙ ลําดับท่ี ๑๙ สอดคลอง

กับยุทธศาสตรท่ี ๕ จังหวัดเชียงใหม (จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

 

 



 

 

 เปล่ียนเปน  เคร่ืองเสียงเอนกประสงค  จํานวน   ๒๐,๐๐๐ บาท 

จัดซื้อเครื่องเสยีงเอนกประสงค จํานวน ๓ เครื่อง พรอมอุปกรณดังนี้ 

- ตูลําโพงเอนกประสงค จํานวน ๑ ตู ขนาด ๑๕ นิ้ว แอมปในตัว USB/SD-CARD PLAYER, 

อคีวลไลเซอร , VCD/CD INPUT , ชองเสียบไมค ๒ ชอง ,ไมคลอย ๑ คู ไมคสาย ๒ ตัว  

-ตูลําโพงเอนกประสงค จํานวน ๒ ตู เครื่อง USB/SD-CARD PLAYER , อคีวลไลเซอร ,  

ไมคลอย ๑ คู ชองเสียบไมค ๒ ชอง , ลอลาก , RCA INPUT ๑ ชุด , อคีวลไลเซอร , ใชไฟ 

๑๒ V และใชไฟ ๒๒๐ V จัดซื้อนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

(๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๘๙ ลําดับที่ ๑๙ สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๕ จังหวัดเชียงใหม 

(จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ท่ีประชุม มมีติเห็นชอบ ๑๓ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

   ๔.๔ ขอเปล่ียนแปลงคําชี้แจง โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

          ประจําป ๒๕๕๖ งบลงทุน ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถจักรยานยนต 

 

ประธานสภาฯ  ใหปลัดองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง ช้ีแจง 

 

ปลัด อบต. รถจักรยานยนต  จํานวน ๔๖,๔๐๐ บาท  

 - จัดซื้อรถจักรยานยนตขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๑๒๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน 

(กรณีต่ํากวาหรือเกินกวาซีซีท่ีกําหนดไดไมเกิน ๕ ซีซี มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. ๒๓๕๐-๒๕๕๑ โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ เมษายน ๒๕๕๒ ปรากฏในแผนสามป (๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๙๒ ลําดับที่ ๔๒ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๕ จังหวัดเชียงใหม (จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

  เปล่ียนเปน รถจักรยานยนต  จํานวน ๓๗,๕๐๐ บาท 

 - จัดซื้อรถจักรยานยนตขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา ๑๑๐ ซีซี จํานวน ๑ คัน 

(กรณีต่ํากวาหรือเกินกวาซีซีท่ีกําหนดไดไมเกิน ๕ ซีซี มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขท่ี มอก. ๒๓๕๐-๒๕๕๑ โดยจัดซื้อตามราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ เมษายน ๒๕๕๒ ปรากฏในแผนสามป (๒๕๕๖-๒๕๕๘) หนา ๙๒ ลําดับที่ ๔๒ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี ๕ จังหวัดเชียงใหม (จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 

 

ท่ีประชุม มมีติเห็นชอบ ๑๓ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

 

 



   ๔.๕ ขอโอนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ หมวดคาวัสดุ วัสดุสํานักงาน 

          ตั้งเปนรายการใหม หมวดครุภัณฑ  คาครุภัณฑสํานักงาน 

 

ประธานสภาฯ  ใหปลัดองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง ช้ีแจงหลักการและเหตุผล 

 

ปลัด อบต. ขอโอนเงินงบประมาณ หมวดคาวัสดุ วัสดุสํานักงาน หนา ๒๗ ไปต้ังจายเปนรายการใหม 

หมวดครภุัณฑ คาครุภัณฑสํานักงาน โดยมรีายละเอยีด ดังน้ี 

  - โซฟาพรอมโตะกลาง   จํานวน ๑ ชุด ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท 

  - ช้ันวางแฟม   จํานวน ๑ ตัว ราคา ๒,๙๐๐ บาท 

  - ตูบานเล่ือนแบบทบึ จํานวน ๑ ตู   ราคา ๓,๖๐๐ บาท 

  - ตูบานเล่ือนแบบใส จํานวน ๑ ตู  ราคา ๓,๗๐๐ บาท 

  - เกาอี้ทํางานแบบมพีนักพิง จํานวน ๗ ตัวๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ราคารวม ๗,๐๐๐ บาท 

   รวมท้ังส้ิน  ๓๒,๒๐๐  บาท 

 ครุภัณฑดังกลาว ไมมกํีาหนดไวในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ แตมคีวามจําเปนตองจัดซื้อเพ่ือ

ใชประโยชนในการปฏบัิตงิานใหมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ท่ีประชุมฯ มมีติเห็นชอบ ๑๓ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

   ๔.๖ ขออนุมตัจิายขาดเงินสะสม 
 

ประธานสภาฯ ใหปลัดองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง ช้ีแจงข้ันตอนในการขอจายเงินสะสม 
 

ปลัด อบต. ระเบียบกฎหมายการจายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบกิจายเงิน การฝากเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๘๙ การจายขาดเงินสะสมได

ตองไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นภายในเง่ือนไขตามขอ ๑ , ๒ และขอ ๓ สําหรับ

สถานการณการคลัง ของ อบต. ขอมูล ณ วันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ มดัีงนี้ 

 

        ประมาณการ      รายรับจริง 

 - เงินรายได   ๑๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐      ๔,๔๐๑,๓๙๕.๕๔    

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป    ๕,๕๔๐,๐๐๐.๐๐      ๒,๒๘๔,๙๗๓.๕๔  

  รวม   ๑๖,๘๔๐,๐๐๐.๐๐   ๖,๖๘๕,๙๗๓.๕๔ 

 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   -    ๕,๑๖๒,๔๑๗.๐๐ 

  รวมท้ังส้ิน  ๑๖,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๘๔๘,๓๙๐.๕๔ 

 - เงินสะสม        ๘,๐๗๓,๒๐๐.๘๙ 

 - ทุนสํารองเงินสะสม       ๗,๓๕๑,๖๒๗.๐๑ 
 

 จากน้ัน ใหสมาชิกสภาฯ พิจารณารายการจายขาดเงินสะสม มรีายละเอยีด ดังน้ี  



ประธานสภาฯ เมื่อสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณารายละเอียดแลว สมาชิกทานใดมีขอปญหาสงสัยขอให

อภปิราย ปรากฏวาไมมสีมาชิกทานใดอภปิราย จงึขอมตจิากที่ประชุมสภา 

 

ท่ีประชุม มมีติเห็นชอบ ๑๓ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

๔.๗ การกําหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจําป ๒๕๕๖ 

 

ประธานสภาฯ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

หมวด ๒ ขอ ๒๑ การกําหนดสมยัประชุมสามัญประจาํป ระยะเวลาและวันเริม่ตนประชุม

สมยัประชุมสามัญประจําปของแตละสมยัในปนัน้ วันเร่ิมสมยัประชุมสามัญประจําปของป

ถัดไป และระยะเวลาของสมยัประชุมสามัญประจําสมยัแรกของปถัดไป การกําหนดการ

ประชุมได ๒ สมยั แตไมเกิน ๔ สมัย 

 สภาองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง กําหนดใหมสีมยัการประชุมสภาฯ ประจําป 

๒๕๕๖ จํานวน ๓ สมยั และมสีมยัแรกของปถัดไป ดังน้ี 

  สมยัสามัญท่ี ๒   วันที่ ๑๔ - ๒๘ มถุินายน ๒๕๕๖ 

  สมยัสามัญท่ี ๓   วันที่ ๑ - ๑๕ สงิหาคม ๒๕๕๖ 

  สมยัสามัญท่ี ๔   วันที่ ๑๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

  สมยัสามัญแรก ป ๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ – ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๖   

 

ท่ีประชุม มมีติเห็นชอบ ๑๓ เสยีง งดออกเสียง ๑ เสยีง 

 

ระเบยีบวาระท่ี ๕ เร่ืองอื่นๆ 

 

นายก อบต. ๕.๑ การรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ ขอใหสมาชิกสภาฯ แจงใหผูมสีทิธิ ควรมารับเงิน

ในวันท่ี อบต. ออกจายเบ้ียฯ ตามหมูบาน เพราะผูมสิีทธิจํานวนมากมารับเงินที่ อบต. 

ทหีลัง จงึเกิดปญหาในการเก็บรักษาเงินและจายเงิน 

 ๕.๒ งานรดนํ้าดําหัวผูสูงอายุ ประจําป ๒๕๕๖ จะจัดในวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ 

รองนายก อบต. ๕.๓ การจัดเก็บภาษีในปน้ี ไดรับการสอบถามจากประชาชน ถึงคาจัดเก็บที่แพงข้ึน ซ่ึงทาง

ผูบรหิารและสมาชิกสภาฯ ก็ไมทราบรายละเอยีดของอัตราการปรับข้ึนภาษี ท้ังท่ีการ

ประเมินอัตราภาษีจะตองใหสภาทองถิ่นเปนผูอนุมัติ และอีกประเด็นหนึ่งก็คือการ

แตงต้ังคณะกรรมการประเมนิภาษ ีแตไมมกีารแจงผูไดรับการแตงตัง้ไดรับทราบ จงึขอ

ฝากเรื่องดังกลาวใหปลัด อบต. ควบคุมดูแลดวย 

นักวิชาการเกษตร ๕.๔ การจัดงาน “ทองถ่ินไทย” ในวันท่ี ๑๘ มนีาคม ๒๕๕๖ มกิีจกรรม ดังนี้ 

 (น.ส.ยุพเรศ สําเภา)       - การเดินขบวนเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

       - พิธถีวายเครื่องราชสักการะและสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

       - การปลูกและมอบตนกลาทองกวาว 



       - โครงการรณรงคคัดแยกขยะชุมชน 

       - โครงการผลิตพืชอาหารปลอดภัยสูผูบรโิภคยั่งยนื 

       - โครงการรณรงคตานภัยเอดส 

       - โครงการฝกอบรมการปองกันอัคคภีัยเบ้ืองตนภาคประชาชน 

       สําหรับมวลชนขอความรวมมอืทาง ส.อบต. จัดหาหมูบานละ ๑๐ คน 

 บุคลากร ๕.๕ โครงการเสรมิสรางคุณธรรมจรยิธรรมทองถิ่น จังหวัดเชียงใหมกําหนดใหจัดทํา 

(นายศุภกฤษ ศริพฤฒชัิย)         เรงดวน ดังน้ันจงึกําหนดจัดโครงการดังกลาว ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๖  ซ่ึงตรง

กับวันมาฆบูชา และขอเชิญชวนผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานรวมทําบุญ         

ตักบาตร และฟงธรรม ในวันดังกลาว เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดมะขามหลวง 

 

ปดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 

 

 

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

                   (นายสิทธพิล   หมอสมบูรณ)  

                   เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง   

 

 

 

 

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

                                                 (นายสําราญ  ใจบุญ)  

         ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลมะขามหลวง 

    


