
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓   
วันที่  ๒๘  กันยายน  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. นายบุญช่วย  แก้วอุด    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๕ 
       ๙. นายณรงค์  วรรณมณี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๖ 
       ๑๐. นายสายชล  ธงสิบห้า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๖          
       ๑๑. นายพงษ์ศักดิ์  คะวะนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๗ 

   ๑๒. นายวิชัย  ไชยสาร         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๘ 
   ๑๓. นางเรณู  แปงเมือง      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๙ 

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

        ๒๕. นางรัตนา  อุปเสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 

ผูไ้ม่มาประชุม   ๑. นายสังวาลย์  วงค์สาม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๔ 
      (ลากิจ)       

ผูเ้ข้าร่วมประชุม   ๑. นายทรงเพชร  ใจทน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
         ๒. นายสกล  ศรีอ้วน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
    ๓. นายไสว  ขันจันทร์แสง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
    ๔. ร.ต.วิชิต  อินทนันชัย  เลขานายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
    ๕. นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
    ๖. นายวีระพล  ทรัพย์ปัญญานนท์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง   

๖. นายวีระพล... 
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  ๗. นายจีรพงษ์  บุญเพิ่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    
  ๘. นางวัชราพร  อริยะมั่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
  ๙. นางสาวนฤมล  ท้าวค าหล่อ นิติกรช านาญการ 

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  ๒๕  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  
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ในวันนีแ้ละหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศ
แห่งการประชุมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยชน์แกอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
สืบไป   

  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    -  ไม่มี    

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงรายละเอียด   
ประธานสภาฯ    

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาฯ สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๓  เมื่อวันท่ี  ๑  กันยายน  ๒๕๖๓  รายงานการ

ประชุมฉบับท่ีน าเสนอสภาฯ  รับรอง  มีจ านวน  ๖  หน้า  ปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระท่ี  ๒  แนบท้ายนี้  หากสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงขอให้
เสนอต่อท่ีประชุมด้วย 

จึงน าเสนอ... 
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 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๓  เมื่อวันท่ี  ๑  กันยายน  ๒๕๖๓  ซึ่งได้แจก

ให้ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่   
ถ้าไม่มีขอใหเ้ลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่า

ครบจ านวนเป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ  หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๕  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๓
เมื่อวันท่ี  ๑  กันยายน  ๒๕๖๓  โปรดยกมือข้ึน  

มติที่ประชุม  -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๓  เมื่อวันท่ี  ๑  กันยายน  
๒๕๖๓ 

     รับรอง  จ านวน  ๒๔  เสียง 
     ไม่รับรอง จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓    กระทู้ถาม 

  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม่ 
    ญัตติเพื่อพิจารณา 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๑  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  จ านวน  ๑  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... 
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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 ้

    ๑.  จากข้อความเดิม 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
       งบลงทุน 
       หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
       -  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถานหมู่บ้าน  บ้าน

หนองผักจิก  หมู่ท่ี  ๔  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ต้ังไว้จ านวน  
๓๒๖,๐๐๐  บาท  

          ปริมาณงาน  กว้าง  ๘.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐.๐๐  เมตร  สูง  ๓.๐๐  
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนรายการท่ี  อบต.ทรายขาวก าหนด  เลขท่ี  ทข.
๐๐๔/๒๕๖๓ 

        ๑. ด้านหน้าอาคารหันไปทางทิศใต้ 
          ๒. หลังคาโมเดิร์น 
          ๓. พื้นทางเดินเป็นแนวระดับเดียวกัน 

           เป็นข้อความใหม่ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
       งบลงทุน 
       หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
       -  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปณสถานหมู่บ้าน  บ้าน

หนองผักจิก  หมู่ท่ี  ๔  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ต้ังไว้จ านวน  
๓๒๖,๐๐๐  บาท  

          ปริมาณงาน  กว้าง  ๘.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐.๐๐  เมตร  สูง  ๓.๐๐  
เมตร  มีพื้นท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า  ๑๖๐.๐๐  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลนรายการท่ี  อบต.ทรายขาวก าหนด  เลขท่ี  ทข.๐๐๔-๑/๒๕๖๓ 

          ๑. ด้านหน้าอาคารหันไปทางทิศตะวันออก 
          ๒. หลังคาหน้าจ่ัว 
          ๓. พื้นทางเดินเป็นแนวระดับเดียวกัน 

  จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุม

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๕  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
 

เลิกประชุม... 



- ๕ - 

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  ๒๔  เสียง     
      ไม่อนุมัติ จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอื่นๆ  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ผมขอฝากเรื่องการปรับปรุงแผนพัฒนาประจ าปี  ๒๕๖๔  ขอให้ท่านผู้บริหาร   
ประธานสภาฯ ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีเร่งด าเนินการประชาคมเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาต่อไป   มีสมาชิก

สภาฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  เพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผมขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา   -  ๑๔.๐๐  น. 
 
 

 

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

                                                     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

 

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

                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  
ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๘  กันยายน  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 าบล
ทรายขาวได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  
ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เรียบร้อยแล้ว 

  จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 
         
 
        (นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ)  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 


