
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๓   
วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
................................................... 

ผู้มาประชุม  ๑. นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
       ๒. นายวัชรศักย์  ชัยวงศ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
       ๓. นางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
       ๔. นายจันทร์สว่าง  โพธิมา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑ 
       ๕. นายสุพล  ลิบาล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๒ 
       ๖. นายกิจชนะ  ศรีกรุณา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๓ 
       ๗. นายบุญช่วย  จันตาแก้ว   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๓        
       ๘. นายสังวาลย์  วงค์สาม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๔ 

๙. นายบุญช่วย  แก้วอุด    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๕ 
      ๑๐. นายณรงค์  วรรณมณี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๖ 
      ๑๑. นายสายชล  ธงสิบห้า    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๖          
      ๑๒. นายพงษ์ศักดิ์  คะวะนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๗ 

  ๑๓. นายวิชัย  ไชยสาร         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๘ 
  ๑๔. นางสาวจารุวรรณ  ทาสุรินทร์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๙ 
  ๑๕. นางเรณู  แปงเมือง      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๙ 
  ๑๖. นายบุญส่ง  นิยม         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๐ 
  ๑๗. นางอัมพร  ค าบุรี         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑ 
  ๑๘. นายสันติ  แดงตุ้ย         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑ 
  ๑๙. นางอ าไพ  ส าราญสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๓ 
  ๒๐. นายอนุศิษฎ์  คะวะนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๔ 
  ๒๑. นายสานนท์  ยอดยา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕ 
  ๒๒. นายยงยุทธ์  เพียรนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕ 
  ๒๓. นางจันทร์สม  อบภิรมย์ภู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๖ 
  ๒๔. นายประพันธ์  ศรียอด         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๖ 
  ๒๕. นายอุดม  กองฝ่ิน         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 

       ๒๖. นางรัตนา  อุปเสน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 

ผูไ้ม่มาประชุม  ๑. นายวิรน  เหล่ียมแก้ว         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๔ 
      (ลากิจ) 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม   ๑. นายทรงเพชร  ใจทน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
         ๒. นายสกล  ศรีอ้วน    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
    ๓. นายไสว  ขันจันทร์แสง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
    ๔. นายธนัท  อธิภัทร์กุล   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
 

๕. นางเรียม... 
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    ๕. นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๖. นางวัชราพร  อริยะมั่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ            
  ๗. นายจิรพงษ์  บุญเพิ่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ     
  ๘. นายรณชัย  มะโนวรรณา พนักงานจ้างท่ัวไป 

เร่ิมประชุมเวลา   -  ๐๙.๐๐  น. 

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  เมื่อท่ีประชุมพร้อม  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติ 
เลขานุการสภาฯ          องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  

และข้อ  ๒๕  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ  
ลงช่ือและอยู่ในห้องประชุม  จ านวน  ๒๖  คน  ครบองค์ประชุม 

  เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
เรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวกล่าวเปิดประชุม

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ท่านสมาชิกสภาองค์การ  
ประธานสภาฯ บริหารส่วนต าบลทรายขาว  ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติทุกท่าน  กระผม

รู้สึกเป็นเกียรติ  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ท่ีได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวได้เสนอญัตติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เพื่อให้พิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมาย
ก าหนด  ดังนั้น  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาวจึงได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ในวันนีแ้ละหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศ
แห่งการประชุมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยชน์แกอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
สืบไป   

  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  จ านวน  ๔  เรื่อง  ดังนี้   
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี  ๑  การแนะน าพนักงานส่วนต าบลท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว

ได้บรรจุและแต่งต้ังจากผู้สอบแข่งขันได้และรับโอนมาด ารงต าแหน่งในสังกัด  จ านวน  
๔  ราย  ดังนี้ 

๑.  นางสาวภัทราวดี  ศรีจ าปา  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
สังกัดกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๒.  นายจีรพงษ์  บุญเพิ่ม  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

๓.  นางสาวลลิตา... 
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๓.  นางสาวลลิตา  มังคลาด  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  สังกัด
กองคลัง 

๔.  นางสาวยุวรัตน์  ปูดี  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  สังกัดโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) 

เรื่องท่ี  ๒  การประกาศเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  ซึ่งขณะนี้ได้มีการประกาศแล้ว  ส าหรับต าบลทรายขาวอยู่ในเขตเลือกต้ังท่ี  ๒  
ซึ่งประกอบด้วย  ต าบลธารทอง  ต าบลทรายขาว  ต าบลสันกลาง  ต าบลเจริญเมือง  
และต าบลสันติสุข   

เรื่องท่ี  ๓  เมื่อวันท่ี  ๒๑ – ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒  ท่ีผ่านมาผมและสมาชิก
สภาฯ  บางส่วนได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกิจการสภาฯ  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้
วิทยากรได้ให้ความรู้และแง่คิดต่างๆ  ของงานสภา  ดังนั้น  ผมจึงอยากขอเน้นย้ าให้
ท่านสมาชิกทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันท าหน้าท่ีในการพิจารณาญัตติท่ีเสนอให้ละเอียด
รอบคอบ  เพราะหากเกิดปัญหาข้ึนมาสภาก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผิดด้วยเช่นกัน   

เรื่องท่ี  ๔  การเสนอขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ของบ้านสันทราย  หมู่  ๑  แล้วเจ้าหน้าท่ีด าเนินการล่าช้า  ผมขอให้ผู้บริหาร
ช่วยก าชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  เพราะหากล่าช้าอาจเกิดความ
เสียหายได้   

ที่ประชุม  -  รับทราบ    

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงรายละเอียด   
ประธานสภาฯ    

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย   
เลขานุการสภาฯ สามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  รายงาน

การประชุมฉบับท่ีน าเสนอสภาฯ  รับรอง  มีจ านวน  ๑๖  หน้า  ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี  ๒  แนบท้ายนี้  หากสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลง
ขอให้เสนอต่อท่ีประชุมด้วย 

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย   
ประธานสภาฯ สามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ซึ่งได้

แจกให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลง
หรือไม่  ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่า
ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ  หรือไม่   

มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๖  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ี
ประชุม 

 
 

สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน   
๒๕๖๒ 

     รับรอง  จ านวน  ๒๕  เสียง 
     ไม่รับรอง จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓    กระทู้ถาม 

  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม่ 
    ๕.๑  ญัตติเพื่อทราบ 
นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๑.๑  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน  
ประธานสภาฯ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ (นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลทรายขาว  เป็นผู้เสนอ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบ 

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร  
เลขานุการสภาฯ  ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑   

ข้อ  ๑๓  ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของข้อ  ๓๐  ของระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวแถลงรายละเอียดผลการ  
ประธานสภาฯ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒   
 
 
 

ข้อ  ๔๕... 



- ๕ - 

นายทรงเพชร  ใจทน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  และท่านสมาชิก 
นายก อบต.ทรายขาว สภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 

พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระนี้ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม   -  รับทราบ  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วน  
ประธานสภาฯ ต าบลทรายขาว (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เป็นผู้เสนอ)  ขอเชิญ

เลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบ 

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗  
เลขานุการสภาฯ  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   

มาตรา  ๕๘/๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ า
ทุกปี   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวแถลงรายละเอียดผลการ  
ประธานสภาฯ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒   

นายทรงเพชร  ใจทน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  และท่านสมาชิก 
นายก อบต.ทรายขาว สภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  ๒๕๖๒ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระนี้ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีถือว่าท่ีประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม   -  รับทราบ  

    ๕.๒ญัตติเพื่อพิจารณา 
นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๒.๑  ขอความเห็นชอบในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบ 

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ.๒๕๔๗  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔)  ข้อ  ๒๑  การก าหนดจ านวน  

สมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษา
ในท่ีประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความในข้อ  ๑๑  มาใช้
บังคับโดยอนุโลม   
 

ดังนั้น... 



- ๖ - 

ดังนั้น  เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเป็นไป
ตามข้อระเบียบดังกล่าว  จึงขอความเห็นชอบในการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย
ในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป    

    จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เรื่อง  การก าหนดสมัย  
ประธานสภาฯ ประชุมสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๖๓  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ได้ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ  สมัยแรกประจ าปี  ๒๕๖๓  ไว้แล้ว  ดังนั้น  จึงขอให้ท่ีประชุมก าหนด
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๒ – ๔  และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก
ประจ าปี  ๒๕๖๔ 

มติที่ประชุม  -  การประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ระหว่างวันท่ี  ๑ – ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๓ 

การประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ระหว่างวันท่ี  ๑๒ – ๒๖  สิงหาคม  
๒๕๖๓ 

การประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ระหว่างวันท่ี  ๑ – ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ของปี  ๒๕๖๔  ระหว่างวันท่ี  ๑ – ๑๕  

กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๒.๒  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
ประธานสภาฯ พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๑  รายการ (นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลทรายขาว  เป็นผู้เสนอ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบ  

นางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓   

ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
ประธานสภาฯ  ญัตติ    

นายทรงเพชร  ใจทน  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอน   
นายก อบต.ทรายขาว งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการ 

ใหม่  จ านวน  ๑  รายการ  รายละเอียดดังนี้    
    โอนลด 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์... 



- ๗ - 

หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถาดหลุม 

สแตนเลส  นักเรียน  ร.ร.อบต.ทรายขาว  คุณลักษณะพอสังเขป   
๑.  ถาดหลุม  ขนาด  ๒๘  ซม. (๔  ช่อง)  ส าหรับเด็กอนุบาล  จ านวน  

๔๑  ถาด   
๒.  ถาดหลุม  ขนาด  ๓๕  ซม. (๖  ช่อง)  ส าหรับเด็กประถมและมัธยม  

จ านวน  ๑๗๔  ถาด  (หน้า  ๙๔) 
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ     ๔๑,๖๒๗  บาท 
โอนลด            ๔๑,๖๒๗  บาท 
คงเหลือ         -    บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภท  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถาดหลุม 

สแตนเลส  จ านวน  ๒๑๕  ถาด  คุณลักษณะพอสังเขป   
๑.  ถาดหลุม  ขนาด  ๒๘  ซม. (๔  ช่อง)  ส าหรับเด็กอนุบาล  จ านวน  

๔๑  ถาด   
๒.  ถาดหลุม  ขนาด  ๓๕  ซม. (๖  ช่อง)  ส าหรับเด็กประถมและมัธยม  

จ านวน  ๑๗๔  ถาด   
ต้ังเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๔๑,๖๒๗  บาท (ส่ีหมื่นหนึ่งพนัหกร้อยยี่สิบ

เจ็ดบาทถ้วน)   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุม  

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม ่
  มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๖  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือข้ึน  
  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือข้ึน  

มติที่ประชุม  -  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

     อนุมัติ  จ านวน  ๒๕  คะแนนเสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 
 

นายสมยุทธ์... 



- ๘ - 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๒.๓  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  จ านวน  ๑  รายการ (นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลทรายขาว  เป็นผู้เสนอ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบ  

นางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓ 

ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น     

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
ประธานสภาฯ  ญัตติ    

นายทรงเพชร  ใจทน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและท่านสมาชิก  
นายก  อบต.ทรายขาว สภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายทรงเพชร  ใจทน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ทรายขาว  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  จ านวน  ๑  รายการ  ดังนี ้

    จากข้อความเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็ก  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็กพร้อมกระจก  จ านวน  ๓  ตัว  คุณลักษณะพื้นฐาน  มีขนาด
ไม่น้อยกว่า  ความกว้าง  ๑๖๐  มม.  ความลึก  ๗๗  มม.  ความสูง  ๗๕  มม. ต้ังไว้
จ านวน  ๒๙,๔๐๐  บาท  
      เป็นข้อความใหม่ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
  งานบริหารท่ัวไป 
  งบลงทุน 
  หมวดครุภัณฑ์ 
  -  ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็ก  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็กพร้อมกระจก  จ านวน  ๓  ตัว  คุณลักษณะพื้นฐาน  มีขนาด
ไม่น้อยกว่า  ความกว้าง  ๑,๖๐๐  มม.  ความลึก  ๗๗๐  มม.  ความสูง  ๗๕๐  มม. 
ต้ังไว้จ านวน  ๒๙,๔๐๐  บาท  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุม

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๖  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

สมาชิกสภาฯ... 



- ๙ - 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้น   

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรไม่อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -  อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓  จ านวน  ๑  รายการ 

          อนุมัติ  จ านวน  ๒๕  เสียง     
      ไม่อนุมัติ จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอื่นๆ   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

นายกิจชนะ  ศรีกรุณา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๓ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายกิจชนะ  ศรีกรุณา  สมาชิก  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่ท่ี  ๓  ขอเรียนปรึกษากรณีโครงการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  ว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่คงทน  ปัญหา
การเส่ือมช ารุดเสียหายเร็วเกินไปอย่างไร    

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ส าหรับกรณีนี้ผมมีความเห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่าน  
ประธานสภาฯ  สามารถมีส่วนร่วมได้แม้จะไมไ่ด้เป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  โดยหากผู้รับเหมา 

เข้าด าเนินการเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้  เช่น  การทดสอบลูกปูน  
งานถนนขอให้ทดสอบหน้างานไม่ใช่ทดสอบหน้าแพลนท์ปูน  และให้ท่านสมาชิกไป
พร้อมกับกองช่างด้วย   

นายสันติ  แดงตุ้ย  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ  
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๑ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายสันติ  แดงตุ้ย  สมาชิกสภา  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่ท่ี  ๑๑  ผมเคยได้เสนอในกรณีการสร้างฝาปิด
รางระบายขอให้ผู้รับเหมามาสร้างในพื้นท่ี  เราจะได้เข้าไปดูได้ว่าเป็นไปตามแบบ
หรือไม ่

นายทรงเพชร  ใจทน  ส าหรับกรณีนี้ผมจะก าชับผู้รับเหมาและช่างผู้ควบคุมงานให้   
นายก อบต.ทรายขาว   

นายบุญช่วย  แก้วอุด  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๕ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายบุญช่วย  แก้วอุด  สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๕  ขอสอบถามเรื่องท่ีดินท่ีอุทิศให้เป็น
ท่ีสาธารณะเพื่อใช้เป็นถนนสาธารณะนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวจะเข้า
ด าเนินการเมื่อใด  และขอสอบถามกรณีการซื้อเตาเผาขยะจะด าเนินการเมื่อใด  
 

นายทรงเพชร... 



- ๑๐ - 

นายทรงเพชร  ใจทน  กรณีนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวพร้อมท่ีจะด าเนินการจัดซื้อ 
นายก อบต.ทรายขาว จัดจ้างแล้ว  แต่ทางหมู่บ้านเองก็ต้องมีความชัดเจนในการบริหารจัดการขยะก่อน  รวมถึง

การสร้างโรงเรือนท่ีใช้ในการวางเตาเผาขยะด้วย   เรื่องการอุทิศท่ีดิน  ให้เจ้าของท่ีดินปัก
แนวเขตให้ชัดเจนและให้หยุดท าการเกษตรในพื้นท่ีท่ีอุทิศให้เป็นที่สาธารณะ  แล้ว
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวจะได้ด าเนินการถมท่ี 

นายกิจชนะ  ศรีกรุณา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๓ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายกิจชนะ  ศรีกรุณา  สมาชิก  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่ท่ี  ๓  ขอเรียนถามกรณีกรรมการตรวจ
รับงานจ้างตัวแทนประชาชนท่ีมาจากการประชาคมหมู่บ้านว่ามีหนังสือส่ังการให้
ยกเลิกจริงหรือไม่    

นายทรงเพชร  ใจทน  กรณีนี้จะให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอีกครั้ง  และหากมีจริงจะให้เจ้าหน้าท่ีส าเนา  
นายก อบต.ทรายขาว หนังสือดังกล่าวให้ท่านสมาชิกในการประชุมคราวถัดไป   

เลิกประชุมเวลา   -  ๑๔.๓๐  น. 
 

 

(ลงช่ือ)..............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นางวัชราพร  อริยะมั่ง)            

                                                     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

 

(ลงช่ือ)..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร)            

                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  
๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ได้ผ่านการตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว  

 

 

       (ลงช่ือ)..............................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายกิจชนะ   ศรีกรุณา)  
 
 
       (ลงช่ือ)...............................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       (นายสันติ  แดงตุ้ย) 
 

 
       (ลงช่ือ)...............................................กรรมการ/เลขานุการฯ 

      (นางเรณู  แปงเมือง) 
 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๓๔  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๓  
เมื่อวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓  เรียบร้อยแล้ว 

  จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 
         
        (นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ)  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 


