
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๓  คร้ังที่  ๒  
วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

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

ผู้มาประชุม  ๑. นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
       ๒. นางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
       ๓. นายสุพล  ลิบาล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๒ 
       ๔. นายกิจชนะ  ศรีกรุณา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๓ 
       ๕. นายสังวาลย์  วงค์สาม    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๔ 

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

 ๑๐. นายวิชัย  ไชยสาร         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๘ 
 ๑๑. นางเรณู  แปงเมือง      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๙ 
 ๑๒. นายบุญส่ง  นิยม         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๐ 
 ๑๓. นางอัมพร  ค าบุรี         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑ 
 ๑๔. นายสันติ  แดงตุ้ย         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑ 

       ๑๕. นางอ าไพ  ส าราญสุข         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๓ 
 ๑๖. นายอนุศิษฎ์  คะวะนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๔ 
 ๑๗. นายสานนท์  ยอดยา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕ 
 ๑๘. นายยงยุทธ์  เพียรนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕ 
 ๑๙. นางจันทร์สม  อบภิรมย์ภู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๖ 

ผูไ้ม่มาประชุม  ๑. นายวัชรศักย์  ชัยวงศ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
          ๒. นายจันทร์สว่าง  โพธิมา    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑ 
          ๓. นายบุญช่วย  จันตาแก้ว  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๓                 

         ๔. นางสาวจารุวรรณ  ทาสุรินทร์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๙ 
    ๕. นายประพันธ์  ศรียอด         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๖ 
    ๖. นางรัตนา  อุปเสน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 
    ๗. นายอุดม  กองฝ่ิน         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม   ๑. นายทรงเพชร  ใจทน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
         ๒. นายไสว  ขันจันทร์แสง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
    ๓. ร.ต.วิชิต  อินทนันชัย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
    ๔. นายสมเกียรติ  ค าแสนยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

  ๕. นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๖. นายทรงวุฒิ  สายฉลาด ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๗. นางสาวนันธิยา  คีรีแก้ว ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

    ๘. นางวัชราพร... 
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  ๘. นางวัชราพร  อริยะมั่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ   
    ๙. นายจีรพงษ์  บุญเพิ่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

  ๑๐. นายสมาน  นนท์ก่ า  ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านแม่คาววัง  
  ๑๑. นางเพ็ญศรี  ชุมภูสม ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านโป่งแดงใหม่ 
  ๑๒. นายดนัย  ค ามูลชัย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  บ้านรวมไทย 
  ๑๓. นายธานี  นามะณีวรรณ์  ก านันต าบลทรายขาว 
  ๑๔. นางสาวอัญชุลี  วงจันเสือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

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  ๑๙  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  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๒  ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาและจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
สืบไป   

  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๒ 

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  ในจังหวัดเชียงราย  ขณะ 
ประธานสภาฯ นี้  หลายๆ  หน่วยงานต้องระงับหรือเล่ือนกิจกรรม/โครงการ  ท่ีเส่ียงต่อการแพร่

ระบาดของโรคออกไปก่อน  จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะดีขึ้น   

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงรายละเอียด   
ประธานสภาฯ 

นางเพ็ญพนา... 
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นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔ 

ข้อ  ๓๓  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว  ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการปะชุมได้ตรวจสอบ  แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ  
เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน  
เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น   

การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่น   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  รายงานผลการตรวจสอบ  
ประธานสภาฯ รายงานการประชุม   

นายกิจชนะ  ศรีกรุณา  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ประธานกรรมการฯ ทุกท่าน  กระผมนายกิจชนะ  ศรีกรุณา  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ขอรายงานผลการประชุม  ดังนี้   
ด้วยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ  

ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  ณ  ห้อง
ประชุมเล็ก  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เพื่อตรวจสอบรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ก่อนน าเสนอต่อสภาฯ  เพื่อรับรอง
ตามข้อ  ๓๓  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  จึงขอรายงาน
ผลการตรวจสอบ  ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายกิจชนะ  ศรีกรุณา  เป็นประธาน
กรรมการ  นางเรณู  แปงเมือง  เป็นกรรมการและเลขานุการ   

ข้อ  ๒  มีผู้มาช้ีแจงรายละเอียดรายงานการประชุม  ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้อง 

ข้อ  ๓  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เมื่อวันท่ี  
๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  มีจ านวน  ๑๑  หน้า  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาวมาประชุม  จ านวน  ๒๕  คน  ลาประชุม  จ านวน  ๑  คน  มีการประชุมท้ังส้ิน  
จ านวน  ๖  วาระ  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีได้เสนอ   

โดยเลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
ข้อ  ๔  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ

ให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เพื่อรับรองในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวคราวต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย  
ประธานสภาฯ สามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ซึ่งได้แจกใหทุ้ก

ท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่   
ถ้าไม่มี... 
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ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่า
ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ  หรือไม่   

มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๑๙  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ี
ประชุม 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๘  ธันวาคม  
๒๕๖๓  โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๘  
ธันวาคม  ๒๕๖๓  โปรดยกมือข้ึน  

มติที่ประชุม  -  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

     รับรอง  จ านวน  ๑๘  คะแนนเสียง 
     ไม่รับรอง จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓    กระทู้ถาม 

  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม่ 

ญัตติเพื่อพิจารณา 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๑  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  
ประธานสภาฯ เพื่อต้ังจ่ายเปน็รายการใหม่ จ านวน  ๒  รายการ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ทรายขาว  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.๒๕๖๔  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการ 

ใหม่  จ านวน  ๒  รายการ  รายละเอียดดังนี้   

   รายการท่ี  ๑... 
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รายการท่ี  ๑ 
โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
  -  ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์  บ้านสันทราย  หมู่ท่ี  ๑ (บริเวณหน้าวัดสันทราย)  กว้าง  ๘  เมตร  
ยาว  ๑๖  เมตร  หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  ๑๒๘  ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๑/๒๕๖๔ (หน้า  ๙๕/๑๐๔) 

งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ     ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
โอนลด            ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ                     ๐  บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม่   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
  -  ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างสนามกีฬา

อเนกประสงค์  บ้านสันทราย  หมู่ท่ี  ๑ (บริเวณข้างเมรุพระราชทาน)  ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง  ๓๘  เมตร  ยาว  
๕๘  เมตร  พื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  ๒,๒๐๔  ตารางเมตร  ตามแบบเลขท่ี  ทข.
๐๕๐/๒๕๖๔  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย 

งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท  

รายการท่ี  ๒ 
    โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟ้าถนน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ๓. ค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  

อบต.ทรายขาว  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  จ านวน  ๒  แห่ง  ใน
เขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (บริเวณหนองไคร้และบริเวณหนองสระ)  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ าอุปโภคบริโภค  และเพื่อการเกษตร  รายละเอียด
ตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๔๗/๒๕๖๓   

งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ     ๑๓๖,๐๐๐  บาท 
โอนลด            ๑๓๖,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ                     ๐  บาท 

ต้ังเป็นรายการ... 



- ๖ - 

ต้ังเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๒  รายการ  ดังนี้ 
๑.  แผนงานเคหะและชุมชน  

       งานไฟฟ้าถนน   
       งบลงทุน 
       หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

     -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า  หมู่ท่ี  ๗  บ้านหนองตุ้ม (บริเวณหนองไคร้)  ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย   

   ปริมาณงาน   
   จ านวน  ๑  แห่ง  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๔๗/๒๕๖๓  

งบประมาณ   
   งบประมาณ  ๗๒,๐๐๐  บาท  
๒.  แผนงานเคหะและชุมชน  

       งานไฟฟ้าถนน   
       งบลงทุน 
       หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

     -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า  หมู่ท่ี  ๑๖  บ้านโป่งทวี (บริเวณหนองสละ)  ต าบลทรายขาว  อ าเภอ
พาน  จังหวัดเชียงราย   

   ปริมาณงาน   
   จ านวน  ๑  แห่ง  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๔๗/๒๕๖๓  

งบประมาณ   
   งบประมาณ  ๖๔,๐๐๐  บาท   

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุม  

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม ่
  มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๑๙  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๒  รายการ  
โปรดยกมือข้ึน  

  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๒  รายการ  
โปรดยกมือข้ึน  

มติที่ประชุม  -  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๒  รายการ   

     อนุมัติ  จ านวน  ๑๘  คะแนนเสียง 
ไม่อนุมัติ... 
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     ไม่อนุมัติ จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๒  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน  ๑๖  รายการ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ทรายขาว  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  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวมีความจ าเป็นต้องขอเสนอญัตติขอ  
นายก  อบต.ทรายขาว อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

๒๕๖๔  จ านวน  ๑๖  รายการ  ดังนี้ 

  รายการท่ี  ๑ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานเคหะและชุมชน  
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  -  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ๒. โต๊ะท างานเข้ามุม  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

โต๊ะท างานเข้ามุม  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ทรง  L-shape  ขนาด  ๑๖๐x๑๔๐x๗๕  
เซนติเมตร  มีตู้เก็บเอกสารและส่ิงของพร้อมกุญแจล็อกในรูปแบบตู้บานเล่ือนซ้ายมือ
และตู้ล้ินชัก  ๓  ช้ัน  พร้อมกระจกเพื่อไว้ส าหรับวางคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  ชุด   

   งบประมาณต้ังไว้  ๗,๐๐๐  บาท   
เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

-  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อโต๊ะท างานเข้ามุม  โดยมีคุณลักษณะ
ประกอบด้วย   

     ๑. โต๊ะท างาน  ๒  ล้ินชัก  พร้อมกระจกรองโต๊ะ  จ านวน  ๑  ตัว  ขนาด
กว้าง  ๑๒๐ x ลึก  ๑๖๐ x ๗๕  เซนติเมตร   

        ๒. โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน  ๑  ตัว  ขนาดกว้าง  ๘๐ x ลึก  ๖๐ x ๗๕  
เซนติเมตร     

๓. โต๊ะเข้ามุม... 
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        ๓. โต๊ะเข้ามุม  จ านวน  ๑  ตัว  ขนาดกว้าง  ๖๐ x ลึก  ๖๐ x ๗๕  เซนติเมตร     
   งบประมาณต้ังไว้  ๗,๐๐๐  บาท   

  รายการท่ี  ๒ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานเคหะและชุมชน  
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  -  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ๓. เก้าอี้ท างานแบบมีพนักพิง  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงานแบบมีพนักพิง  โดยมีคุณลักษณะ  ขนาด  ๖๘ x ๖๔ x ๙๕-
๑๐๕  ซม.  ปรับระดับท่ีนั่งได้ด้วยระบบ  Gas  Lifting  ท่ีนั่งและพนักพิงบุฟองน้ า
หุ้มหนัง  ขาฐานกว้าง  ๕  แฉก  จ านวน  ๘  ตัว  ราคาตัวละ  ๒,๗๐๐  บาท  โดย
ต้ังซื้อตามราคาท้องตลาด   

   งบประมาณต้ังไว้  ๒๑,๐๐๐  บาท   
เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

-  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซื้อเก้าอี้ส านักงานแบบมีพนักพงิ  โดย
มีคุณลักษณะดังนี้   

     ๑. ขนาดกว้าง  ๖๘ x ๖๔ x ๙๕-๑๐๕  เซนติเมตร  สามารถปรับระดับท่ี
นั่งขึ้น – ลงได้ด้วยระบบ  Gas  Lifting  ท่ีนั่งและพนักพิงบุฟองน้ าหุ้มหนงัขาฐานกว้าง  
๕  แฉก  จ านวน  ๗  ตัว  ราคาตัวละ  ๒,๗๐๐  บาท 

        ๒. ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง  ๖๘ x ๖๔ x ๙๕-๑๐๕  เซนติเมตร  จ านวน  ๑  
ตัว  ราคาตัวละ  ๒,๗๐๐  บาท 

        โดยต้ังซื้อตามราคาท้องตลาด      
   งบประมาณต้ังไว้  ๒๑,๐๐๐  บาท   

  รายการท่ี  ๓ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานเคหะและชุมชน  
  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  -  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ๔. ตู้เก็บเอกสารแบบสามช่อง  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสามช่อง  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  ขนาด  ๘๐ x ๔๐ x๑๒๐  
เซนติเมตร  แข็งแรง  ทนต่อความร้อนและรอยขีดข่วน  รูปแบบช่องโล่ง  ๓  ช้ัน  มี 

 
แผ่นช้ันวาง... 



- ๙ - 

แผ่นช้ันวางท่ีปรับระดับได้ตามความต้องการจ านวน  ๒  ตู้  ราคาตู้ละ  ๓,๕๐๐  บาท  
โดยต้ังซื้อตามราคาท้องตลาด  ต้ังจ่ายไว้เป็นเงิน  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

-  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร  ๓  ล้ินชัก  โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้  ขนาดไม่น้อยกว่า  ๘๐ x ๔๐ x๑๒๐  เซนติเมตร  ตัวตู้และล้ินชักท าจากเหล็ก
แผ่น  มือจับเป็นพลาสติก  พร้อมกุญแจล็อค จ านวน  ๒  ตู้  ราคาตู้ละ  ๓,๕๐๐  บาท  
โดยต้ังซื้อตามราคาท้องตลาด  ต้ังจ่ายไว้เป็นเงิน  จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท   

รายการท่ี  ๔ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟ้าถนน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ๒. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านทรายขาว  หมู่ท่ี  ๕  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(สายทางรอบสุสานประจ าหมู่บ้าน)  ขนาดกว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒๒๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  ๑,๑๐๐  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๕/๒๕๖๔  ต้ังจ่ายไว้เป็นเงิน
จ านวน  ๖๐๐,๐๐๐  บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  

  งานไฟฟ้าถนน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านห้วยทรายขาว  หมู่ท่ี  ๕ (เส้นทางรอบสุสานประจ าหมู่บ้าน)  ต าบลทรายขาว  
อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  งบประมาณต้ังไว้  ๖๐๐,๐๐๐  บาท   

   ปริมาณงาน   
   กว้าง  ๕  เมตร  ยาว  ๒๒๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นท่ีใช้

สอยไม่น้อยกว่า  ๑,๑๐๐  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  ๑  ป้าย  
รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๕/๒๕๖๔   

รายการท่ี  ๕ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้า... 



- ๑๐ - 

  งานไฟฟ้าถนน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ๓. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  บ้านหนองตุ้ม  หมู่ท่ี  ๗  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตุ้ม  หมู่ท่ี  ๗ (ซอยลงทุ่งหนองปลิง)  ขนาดกว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๔๘  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  ๑๙๒  ตารางเมตร  พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑  เมตร  จ านวน  ๒  แถวๆ ละ  ๖  
ท่อน  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๗ 
/๒๕๖๔  ต้ังจ่ายไว้เป็นเงินจ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  

  งานไฟฟ้าถนน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองตุ้ม  หมู่ท่ี  ๗ (ซอยลงทุ่งหนองปลิง)  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย  งบประมาณต้ังไว้  ๑๐๐,๐๐๐  บาท   

   ปริมาณงาน   
   กว้าง  ๔  เมตร  ยาว  ๔๘  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นท่ีใช้

สอยไม่น้อยกว่า  ๑๙๒  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  ๑  ป้าย  
รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๗/๒๕๖๔   

รายการท่ี  ๖ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟ้าถนน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก  บ้านร่องธาร  หมู่ท่ี  ๙  เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ถนนในหมู่บ้าน)  หนา  ๐.๑๕  เมตร  พื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า  ๗๐  ตารางเมตร  
พร้อมรางระบายน้ า  คสล.  แบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึกเฉล่ีย  ๐.๕๐   
เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๒๖  ท่อน  
ความยาวรางระบายน้ าท้ังหมดรวมท่อระบายน้ าไมน่้อยกว่า  ๑๔๙  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๙/๒๕๖๔  ต้ังจ่ายไว้เป็นเงินจ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  

  งานไฟฟ้าถนน   
งบลงทุน... 



- ๑๑ - 

  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการขยายไหล่ทางถนน  คสล.  
พร้อมรางระบายน้ า  คสล. (แบบมีฝาปิด)  บ้านร่องธารใหม่  หมู่ท่ี  ๙ (ถนนภายใน
หมู่บ้าน)  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  งบประมาณต้ังไว้  
๓๐๐,๐๐๐  บาท   

   ปริมาณงาน   
   ขยายไหล่ทางถนน  คสล.  ขนาดหนา  ๐.๑๕  เมตร  มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  

๗๐  ตารางเมตร   
   รางระบายน้ า  คสล.  ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึกเฉล่ีย  ๐.๕๐  เมตร  

พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๒๖  ท่อน  
ความยาวรางระบายน้ าท้ังหมดรวมท่อระบายน้ าไม่น้อยกว่า  ๑๔๙  เมตร  พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๙/๒๕๖๔   

รายการท่ี  ๗ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ๑.  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด  บ้านร่องธาร  หมู่ท่ี  ๓  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด  บ้านร่องธาร  หมู่ท่ี  ๓ (ซอย  
๕  เช่ือมสายทาง  ซอย  ๗)  ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึกเฉล่ีย  ๐.๕๐   เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๓๔  
ท่อน  ความยาวรวมรางระบายน้ าพร้อมท่อระบายน้ าไม่น้อยกว่า  ๑๘๔  เมตร  
รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๓/๒๕๖๔  ต้ังจ่ายไว้เป็นเงินจ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  
บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด)  บ้านร่องธาร  หมู่ท่ี  ๓ (ซอย  ๕  เช่ือม
สายทาง  ซอย  ๗)  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  งบประมาณต้ัง
ไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

 
 

ปริมาณงาน... 



- ๑๒ - 

   ปริมาณงาน   
   ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึกเฉล่ีย  ๐.๕๐  เมตร  พร้อมวางท่อระบาย

น้ าคอนกรีต  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๓๔  ท่อน  ความยาว
รวมรางระบายน้ าพร้อมท่อระบายน้ าไม่นอ้ยกว่า  ๑๘๔  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๓/๒๕๖๔   

รายการท่ี  ๘ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ๑๐.  ค่าก่อสร้างราวกันตก  บ้าน

โป่งทวี  หมู่ท่ี  ๑๖  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราวกันตกบ้านโป่งทวี (ซอบ  ๓/๕)  โดย
ติดต้ังการ์ดเรลมีความยาวไม่น้อยกว่า  ๖๕  เมตร  พร้อมงานขยายไหล่ทาง  ความ
หนา  ๐.๑๕  เมตร  มีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  ๑๒๗.๕๐  ตารางเมตร  รายละเอียด
ตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๑๖/๒๕๖๔  ต้ังจ่ายไว้เป็นเงินจ านวน  ๑๙๕,๐๐๐  บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างราวกันตก  หมู่ท่ี  
๑๖  บ้านโป่งทวี (ซอย  ๓/๕)  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณต้ังไว้  ๑๙๕,๐๐๐  บาท   

   ปริมาณงาน   
   งานขยายไหล่ทางหนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๒๗.๕๐  

ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.
๐๑๖/๒๕๖๔   

รายการท่ี  ๙ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ๒.  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีฝาปิด  บ้านหนองผักจิก  หมู่ท่ี  ๔  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีฝาปิด  บ้านหนองผักจิก  หมู่ท่ี  ๔  

 
ซอยหน้าบ้าน... 



- ๑๓ - 

(ซอยหน้าบ้านนายแก้ว  แก้วอุด)  ขนาดกว้าง  ๐.๘๐  เมตร  ความยาวรวมรางท่อ
ระบายน้ าไม่น้อยกว่า  ๘๔  เมตร  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๔/๒๕๖๔  
ต้ังจ่ายไว้เป็นเงินจ านวน  ๑๒๑,๐๐๐  บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีฝาปิด  บ้านหนองผักจิก  หมู่ท่ี  ๔ (ซอยหน้าบ้านนาย
แก้ว  แก้วอุด)  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  งบประมาณต้ังไว้  
๑๒๑,๐๐๐  บาท   

   ปริมาณงาน   
   ขนาดกว้าง  ๐.๘๐  เมตร  ความยาวรวมวางท่อระบายน้ าไม่น้อยกว่า  

๖๖.๐๐  เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  
ทข.๐๐๔/๒๕๖๔   

รายการท่ี  ๑๐ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ๓.  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด  บ้านโป่งแดง  หมู่ท่ี  ๘  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด  บ้านโป่งแดง  หมู่ท่ี  ๘ (ซอย  ๖)  
ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึกเฉล่ีย  ๐.๕๐   เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๘๖  ท่อน  ความยาวรวมรางระบายน้ า
พร้อมท่อระบายน้ าไม่น้อยกว่า  ๒๖๙.๕๐  เมตร  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.
๐๐๘/๒๕๖๔  ต้ังจ่ายไว้เป็นเงินจ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด)  บ้านโป่งแดง  หมู่ท่ี  ๘ (ซอย  ๖)  ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  งบประมาณต้ังไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

 
ปริมาณงาน... 



- ๑๔ - 

   ปริมาณงาน   
   ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึกเฉล่ีย  ๐.๕๐  เมตร  พร้อมวางท่อระบาย

น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๘๖  ท่อน  ความยาวรางรวมท่อ
ระบายน้ าไม่น้อยกว่า  ๒๖๙.๕๐  เมตร  ตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๘/๒๕๖๔  พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน  ๑  ป้าย   

รายการท่ี  ๑๑ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ๔.  ค่าวางท่อกรีตเสริมเหล็ก  พร้อม

ขยายไหล่ทาง  บ้านร่องธาร  หมู่ท่ี  ๑๑  เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก  และขยายไหล่ทาง  บ้านร่องธารกลาง  หมู่ท่ี  ๑๑ (เส้นทางหน้า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านร่องธาร)  ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๑๐๐  ท่อน  พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวน  ๑๑  บ่อ  
และขยายไหล่ทางหนา  ๐.๑๒  เมตร  มีความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า  ๑๐๗  เมตร  
รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๑๑/๒๕๖๔  ต้ังจ่ายไว้เป็นเงินจ านวน  ๓๐๐,๐๐๐  
บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านร่องธารกลาง  
หมู่ท่ี  ๑๑ (หน้า  รพ.สต.ทรายขาว  บ้านร่องธาร)  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  
จังหวัดเชียงราย  งบประมาณต้ังไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

   ปริมาณงาน   
   ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๑๐๐  ท่อน  

พร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  ๑๑  บ่อ  ขยายไหล่ทางหนา  ๐.๑๒  
เมตร  มีความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า  ๑๐๗.๐๐  เมตร  ตามแบบเลขท่ี  ทข.
๐๑๑/๒๕๖๔  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  ๑  ป้าย   

รายการท่ี  ๑๒ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดิน... 



- ๑๕ - 

  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ๓.  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กแบบมีฝาปิด  บ้านโป่งแดงใหม่  หมู่ท่ี  ๑๒  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด  บ้านโป่งแดงใหม่  หมู่ท่ี  ๑๒ (ซอย  ๒)  
ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึกเฉล่ีย  ๐.๕๐   เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๔๒  ท่อน  ความยาวรวมรางระบาย
น้ าและท่อระบายน้ า คสล.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร  จ านวน  ๑๕  ท่อน  
มีบ่อพักน้ าไม่น้อยกว่า  ๔  บ่อ  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๑๒/๒๕๖๔  ต้ังจ่าย
ไว้เป็นจ านวนเงนิ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด)  บ้านโป่งแดง  หมู่ท่ี  ๘ (ซอย  ๖)  ต าบล
ทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  งบประมาณต้ังไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

   ปริมาณงาน   
   ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึกเฉล่ีย  ๐.๕๐  เมตร  พร้อมวางท่อระบาย

น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๘๖  ท่อน  ความยาวรางรวมท่อ
ระบายน้ าไม่น้อยกว่า  ๒๖๙.๕๐  เมตร  ตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๘/๒๕๖๔  พร้อม
ป้ายโครงการจ านวน  ๑  ป้าย   

รายการท่ี  ๑๓ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ๖.  ค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริม  บ้านดงลาน  หมู่ท่ี  ๑๗  เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพัก  บ้านดงลาน  หมู่ท่ี  ๑๗ (สายทางข้างโรงเรียนร่องธาร)  ท่อคอนกรีต
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร  จ านวน  ๑๑๔  ท่อน  พร้อมบ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็กจ านวน  ๑๒  บ่อ  ความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า  ๑๒๖  เมตร  รายละเอียด
ตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๑๗/๒๕๖๔  ต้ังจ่ายไว้เป็นจ านวนเงิน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดิน... 



- ๑๖ - 

  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  บ้านดงลาน  หมู่ท่ี  ๑๗ (สายทางข้างโรงเรียนบ้านร่องธาร)  
ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  งบประมาณต้ังไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

   ปริมาณงาน   
   ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร  จ านวน  ๑๑๔  ท่อน  

พร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  ๑๒  บ่อ  มีความยาวรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า  
๑๒๖.๐๐  เมตร  ตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๑๗/๒๕๖๔  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  ๑  
ป้าย   

รายการท่ี  ๑๔ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ๖.  ค่าก่อสร้างพนังกัน้ตล่ิงพังหน้า

โรงเรียนร่องธารวิทยา  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังกั้นตล่ิงพงัหน้าโรงเรียนร่องธาร-
วิทยา  โดยเรียงหินในกล่อม  GABION  ขนาดกว้าง  ๒.๔๐  เมตร  สูง  ๒.๕๐  เมตร  
ความยาวรวม  ๒๒  เมตร  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๓-๑/๒๕๖๔  ต้ังจ่าย
ไว้เป็นจ านวนเงนิ  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างผนังกั้นตล่ิงพัง
หน้าโรงเรียนร่องธารวิทยา (โดยเรียงหินในกล่อง  GABION)  บ้านร่องธาร  หมู่ท่ี  ๓ 
(หน้าโรงเรียนร่องธารวิทยา)  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณต้ังไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

   ปริมาณงาน   
   กว้าง  ๒.๔๐  เมตร  ยาว  ๓๔.๐๐  เมตร  สูง  ๒.๕๐  เมตร  จากระดับ

ท้องน้ า  ตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๓-๑/๒๕๖๔  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  ๑  ป้าย   

รายการท่ี  ๑๕ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ประเภท... 



- ๑๗ - 

  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ๓.  ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กแบบมีฝาปิด  บ้านหนองผักจิก  หมู่ท่ี  ๔  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด  บ้านหนองผักจิก  หมู่ท่ี  ๔  ขนาดกว้าง  
๐.๕๐  เมตร  ลึกเฉล่ีย  ๐.๕๐   เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๑๐  ท่อน  ความยาวรวมรางระบายน้ าพร้อมท่อ
ระบายน้ าไม่น้อยกว่า  ๘๔  เมตร  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๔-๑/๒๕๖๔  
ต้ังจ่ายไว้เป็นจ านวนเงิน  ๑๗๙,๐๐๐  บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด)  บ้านหนองผักจิก  หมู่ท่ี  ๔ (ถนนสายหลัก)  
ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  งบประมาณต้ังไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

   ปริมาณงาน   
   ขนาดกว้าง  ๐.๕๐  เมตร  ลึกเฉล่ีย  ๐.๕๐  เมตร  พร้อมวางท่อระบาย

น้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๑๐  ท่อน  ความยาวรางรวมท่อ
ระบายน้ าไม่น้อยกว่า  ๘๔.๐๐  เมตร  ตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๔-๑/๒๕๖๔  พร้อม
ป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย   

รายการท่ี  ๑๖ 
    จากขอ้ความเดิม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  -  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  ๑๓.  ค่าขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ

อุปโภคบริโภค  บ้านรวมไทย  หมู่ท่ี  ๑๓  เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค  บ้านรวมไทย  หมู่ท่ี  ๑๓  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๖  
นิ้ว  ความลึกไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร  พร้อมระบบสูบ – จ่ายน้ า  ระบบไฟฟ้าฯลฯ  
รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๑๓/๒๕๖๔  งบประมาณต้ังไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 

-  ประเภท... 



- ๑๘ - 

-  ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการ
อุปโภคบริโภค  บ้านรวม  หมู่ท่ี  ๑๓  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  
งบประมาณต้ังไว้  ๓๐๐,๐๐๐  บาท   

   ปริมาณงาน   
   ความลึกไม่น้อยกว่า  ๑๐๐.๐๐  เมตร  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖  นิ้ว 

(ท่อ  PVC  ช้ัน  ๑๓.๕  มอก.  ๑๗-๒๕๓๒)  ตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๑๓/๒๕๖๔  
พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย   

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุม

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๑๙  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน  ๑๖  รายการ  โปรดยกมือข้ึน   
สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรไม่อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน  ๑๖  รายการ  โปรดยกมือข้ึน   

มติที่ประชุม  -  อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๔  จ านวน  ๑๖  รายการ   

          อนุมัติ  จ านวน  ๑๘  เสียง     
      ไม่อนุมัติ จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๓  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  คร้ังที่  ๓   
ประธานสภาฯ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เป็นผู้เสนอ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  

ช้ีแจงระเบียบ  

นางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน 
เลขานุการสภาฯ การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  

และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ  ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติ

จากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้   
๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด   

๒)  ได้ส่งเงิน... 



- ๑๙ - 

๒)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

๓)  ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น   

๔)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ท้ังนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม  โดยค านึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  ๐๘๐๘.๒/ว๕๑๖๔  
ลงวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ก าหนดไว้ว่า  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน  และสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าท่ีได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  เพื่อสนับสนุนการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาล  จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล  ๕  ด้าน  ประกอบด้วย  ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ๒. ด้าน
การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  ๓. ด้านเศรษฐกิจและสังคม  ๔. ด้านส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  และ  ๕. ด้านการศึกษา  และอาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๘๙/๑  ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่าย
ในการด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้  โดยยกเว้นการกนัเงนิตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  
๘๙  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ด้านบุคลากร  ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความ
จ าเป็น  โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง  และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้จ่าย 
เงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เท่านั้น 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
ประธานสภาฯ  ญัตติ    

นายทรงเพชร  ใจทน  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาฯ   
นายก  อบต.ทรายขาว ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวมีความจ าเป็นต้องขอ

อนุมัติจ่ายเงินสะสม  เพื่อด าเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตต าบลทรายขาว  จ านวน  ๒  รายการ  
ดังนี ้

 
๑.  โครงการ... 



- ๒๐ - 

๑.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านท่าฮ่อ  หมู่ท่ี  ๖  เช่ือม
บ้านเวียงสา  หมู่ท่ี  ๑๘  ต าบลสันกลาง  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ปริมาณงาน  
ผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ระยะทาง  ๑๗๖  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  หรือมี
พื้นท่ี ไม่น้อยกว่า  ๘๘๐.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๔๘/๒๕๖๔  พร้อม
ป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย  งบประมาณ  ๔๗๐,๐๐๐  บาท 

๒.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านรวมไทย  หมู่ท่ี  ๑๓  
เช่ือมบ้านเวียงสา  หมู่ท่ี  ๑๘  ต าบลสันกลาง  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  
ปริมาณงาน  ผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ระยะทาง  ๑๗๙  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือมีพื้นท่ี ไม่น้อยกว่า  ๘๙๕.๐๐  ตารางเมตร  ตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๔๕/
๒๕๖๔  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย  งบประมาณ  ๔๗๙,๐๐๐  บาท 

ซึ่งจากการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวมียอดเงินสะสมท่ี
สามารถน าใช้ได้  ณ  วันท่ี  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เป็นเงิน  ๙๕๖,๓๙๗.๗๒  บาท 

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุม

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๑๙  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งท่ี  ๓  จ านวน  ๒  รายการ  โปรดยกมือขึ้น   
สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรไม่อนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งท่ี  ๓  จ านวน  ๒  รายการ  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -  อนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งท่ี  ๓  
จ านวน  ๒  รายการ   

        อนุมัติ  จ านวน  ๑๘  เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอื่นๆ  

  -  ไม่มี 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ  จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี   
ประธานสภาฯ กระผมขอปิดประชุม  ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมเพื่อ

สร้างสรรค์ความเจริญให้ท้องถิ่น  ตลอดจนกระท่ังให้ความร่วมมือร่วมใจในการด าเนิน
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้อง
ประชาชนและท้องถิ่นของเรา  และสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่ความสุข  
ความสมหวังในส่ิงท่ีพึงปรารถนาทุกประการ  

 
 

เลิกประชุม... 



- ๒๑ - 

เลิกประชุมเวลา   -  ๑๔.๓๐  น. 

 

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

                                                     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

 

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

                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  
ประจ าปี  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๒  เมื่อวันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  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  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๓   
ครั้งท่ี  ๒  เมื่อวันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย
สามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๔  เมื่อวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  เรียบร้อยแล้ว 

  จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 
         
        (นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ)  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 


