
 
 

รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตาํบลมะขามหลวง   
สมัยสามัญท่ี ๑ / ๒๕๕๗ คร้ังท่ี  ๑ 

วันท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ  ห*องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง    

-------------------------------------------------- 
เริ่มประชุม   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

   ผู�เข�าประชุม       จํานวน  ๑๔  คน 
   ผู�เข�าร�วมประชุม  จํานวน    ๖  คน 
    

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ*งให*ท่ีประชุมทราบ 

 - การจัดงานอนุรักษ"สืบสานประเพณีสงกรานต" ประจําป*งบประมาณ ๒๕๕๗ จะจัดใน
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองทบทวนรายงานการประชุม 

(สมัยวิสามัญท่ี ๑/๒๕๕๖  คร้ังท่ี ๑ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖) 
 

ประธานสภาฯ - ให�ที่ประชุมสภาพิจารณาสาํเนาบันทึกการประชุมคร้ังที่ผ�านมา หากมีการบันทึกไม�

ถูกต�อง ขอแก�ไขให�ยกมือแก�ไข โดยให�เวลาพอสมควร จึงขอมติรับรองบันทึกการประชุม 
 

ท่ีประชุม - มีมติรับรอง ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ การโอนงบประมาณ  
 
ปลัด อบต. - องค"การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง จะซ�อมแซมปรับปรุงอาคารสํานักงาน แต�

งบประมาณที่ได�ตั้งไว� ไม�พอจ�ายจึงขอโอนงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. โครงการก้ันห�องนายกฯ จะจ�ายจากค�าวัสดุสํานักงาน ส�วนโยธา โดยขอโอน

เพิ่มจํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท 
๒. โครงการติดฟAล"มกรองแสงหน�าต�างสํานักงาน จะจ�ายจากค�าวัสดุก�อสร�าง 

ส�วนโยธา โดยขอโอนเพิ่มจํานวน ๓๘,๕๐๐ บาท  
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑ ขอโอนงบประมาณรายจ�ายประจาํป: งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตัง้จ�ายเป;น 
       รายการใหม� โครงการจ*างเหมาเปลี่ยนท�อประปา (ท�อเมนต�) หมู� ๓ สันคะยอม  
       ตามข*อบญัญัติ หน*า ๑๑๒ 

  

ประธานสภาฯ  - ให�ปลดัองค"การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง ช้ีแจงหลักการและเหตุผล 

 

ปลัด อบต. - ตามที่กรมส�งเสริมการปกครองส�วนท�องถ่ิน แจ�งว�าองค"กรปกครองส�วนท�องถ่ินไม�

สามารถดําเนินการในเรื่องประปาหมู�บ�านได� เนื่องจากเปCนกิจการของหมู�บ�าน ดังนั้นจึงขอ
โอนงบประมาณไปตั้งจ�ายเปCนรายการใหม� ดังนี้ 

 - โครงการจ�างเหมาเปลี่ยนท�อประปา ขนาด ๔ นิ้ว (ท�อเมนต") ของหมู�บ�าน หมู�ที่ ๓             

สันคะยอม ช�วงที่ ๑ ความยาว ๑๖๘ เมตร และช�วงที่ ๒ ยาว ๗๒ เมตร ความยาวรวมไม�
น�อยกว�า ๒๔๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค"การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง สถานที่
ก�อสร�าง ณ หมู�ที่ ๓ บ�านสันคะยอม ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* (๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

สอดคล�องกับยุทธศาสตร"ที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม� (จ�ายจากเงินรายได�) งบประมาณ 

๙๙,๕๐๐ บาท  

  โอนไปตั้งจ�ายรายการใหม�เป�น โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ซอยหน�าวัดสันคะยอม หมู�ที่ ๓ กว�าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ 
มีพื้นที่ไม�น�อยกว�า ๑๗๑ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค"การบริหารส�วนตําบล
มะขามหลวง สถานที่ก�อสร�าง ณ ซอยหน�าวัดสันคะยอม (ต�อของเดิม) หมู�ที่ ๓ บ�านสันคะ

ยอม ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปJาตอง จังหวัดเชียงใหม� งบประมาณ ๙๙,๕๐๐ บาท  

 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

   ๔.๒ ขอเปลี่ยนแปลงคาํชีแ้จง โครงการก�อสร*างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ*าน 
       นายตา หมู�ท่ี ๒ บ*านมะขามหลวง ตามข*อบญัญตั ิหน*าท่ี ๑๐๙ 

 

ประธานสภาฯ  - ให�ปลดัองค"การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง ช้ีแจงหลักการและเหตุผล 

 

ปลัด อบต. - โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช�วงที่ ๑ กว�าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร        

ช�วงที่ ๒ กว�าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม�น�อยกว�า 
๑๙๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค"การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง สถานที่
ก�อสร�าง ณ ซอย ๒ บ�านนายตา หมู�ที่ ๒ บ�านมะขามหลวง ปรากฏในแผนพัฒนาสามป* 
(๒๕๕๗-๒๕๕๙) หน�า ๓๑ ลําดับที่ ๕ สอดคล�องกับยุทธศาสตร" ที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม�

(จ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป)  งบประมาณ ๑๐๕,๘๐๐ บาท 

 



  เปลี่ยนเป�น โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว�าง ๓.๕๐ เมตร ยาว 

๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม�น�อยกว�า ๑๙๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลน
ขององค"การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง สถานที่ก�อสร�าง ณ ซอย ๒ บ�านนายตา หมู�ที่ 

๒ บ�านมะขามหลวง ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปJาตอง จังหวัดเชียงใหม�  งบประมาณ 

๑๐๕,๘๐๐ บาท 

 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
๔.๓ การกําหนดการประชมุสภาสมัยสามัญประจําป: ๒๕๕๗ 

 
ประธานสภาฯ - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

หมวด ๒ ข�อ ๒๑ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป* ระยะเวลาและวันเร่ิมต�นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําป*ของแต�ละสมัยในป*นัน้ วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําป*ของป*
ถัดไป และระยะเวลาของสมยัประชุมสามัญประจําสมัยแรกของป*ถัดไป การกําหนดการ
ประชุมได� ๒ สมัย แต�ไม�เกิน ๔ สมัย 

 สภาองค"การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง กําหนดให�มสีมัยการประชุมสภาฯ ประจําป* 
๒๕๕๗ จํานวน ๓ สมยั และมีสมยัแรกของป*ถัดไป ดงันี้ 

  สมัยสามัญที่ ๒   วันที่ ๑๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
  สมัยสามัญที่ ๓   วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
  สมัยสามัญที่ ๔   วันที่ ๑๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  สมัยสามัญแรก ป* ๒๕๕๘  วันที่ ๑๔ – ๒๘ กุมภาพันธ" ๒๕๕๘ 

  

ท่ีประชุม - มีมติเหน็ชอบ ๑๓ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ 
 

นายก อบต. ๕.๑ กลุ�มเกษตรกรผู�ใช�น้ําตําบลยุหว�า ได�ขอให�เกษตรกร หมู�ที่ ๓ บ�านสันคะยอม ที่ได�รับความ

เดือดร�อนจากภัยแล�ง ระงับการสูบน้ําจากหนองสะเรียม เนื่องจากน้ําหนองสะเรียมลด
ระดับลงมาก จึงขอให�สมาชิกสภาฯ หมู�ที่ ๓ แจ�งให�กลุ�มเกษตรกรทราบด�วย 

 ๕.๒ ในป*งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จะทําซุ�มประตูหมู�บ�าน 

ปลัด อบต. ๕.๓ ให�สมาชิกสภาฯ แจ�งกลุ�มต�างๆ ภายในหมู�บ�านที่ประสงค"จะของบประมาณ ประจําป*

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให�ส�งโครงการตั้งแต�บัดนี้เปCนต�นไป ถึงเดือนพฤษภาคม 
 
 
 
 



 

ปCดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
                .................................................. ผู�บันทึกการประชุม 
                   (นายสิทธิพล   หมอสมบูรณ")  
                   เลขานุการสภาองค"การบริหารส�วนตาํบลมะขามหลวง   
 
 
 
 
                 .................................................ตรวจ / ทาน  
                                                          ( นายพัตร"  ญาณะศรี )  
         ประธานสภาองค"การบริหารส�วนตําบลมะขามหลวง 
    

 

 


