
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓  คร้ังที่  ๒  
วันที่  ๑๒  พฤษภาคม  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. 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. นางรัตนา  อุปเสน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 
      ๒๕. นายอุดม  กองฝ่ิน         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 
 

ผูไ้ม่มาประชุม  ๑. นายบุญส่ง  นิยม         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๐ 
      (ลากิจ) 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม   ๑. นายทรงเพชร  ใจทน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
         ๒. นายไสว  ขันจันทร์แสง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
         ๓. ร้อยตรีวิชิต  อินทนันชัย   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
      ๔. นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

๕. นายวีระพล... 
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    ๕. นายวีระพล  ทรัพย์ปัญญานนท์  รักษาการผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๖. นางวัชราพร  อริยะมั่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ            
  ๗. นายจีรพงษ์  บุญเพิ่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
  ๘. 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  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  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๒  ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  
เพื่อให้มปีระสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาวสืบไป   

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

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  -  ไม่มี   
ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงรายละเอียด   
ประธานสภาฯ  
 
 
 

นางเพ็ญพนา... 
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นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย   
เลขานุการสภาฯ สามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  รายงาน

การประชุมฉบับท่ีน าเสนอสภาฯ  รับรอง  มีจ านวน  ๑๐  หน้า  ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี  ๒  แนบท้ายนี้  หากสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลง
ขอให้เสนอต่อท่ีประชุมด้วย 

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย   
ประธานสภาฯ สามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ซึ่งได้แจกให้

ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่  
ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่าครบ
จ านวนเป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ  หรือไม่   

มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๕  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ี
ประชุม 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๓  โปรดยกมือข้ึน  

มติที่ประชุม  -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๕  พฤษภาคม  
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  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
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... 
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ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
ประธานสภาฯ  ญัตติ    

นายทรงเพชร  ใจทน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและท่านสมาชิก  
นายก อบต.ทรายขาว สภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายทรงเพชร  ใจทน  นายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลทรายขาว   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๒  รายการ  
รายละเอียดดังนี้    

    ๑.  โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานโครงสร้างพืน้ฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการขุดบ่อขยะ  บ้านแม่คาววัง  

หมู่ท่ี  ๒  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ปริมาณงาน  กว้าง  
๒๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๔.๐๐  เมตร  ลึก  ๕.๐๐  เมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  
๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๒/๒๕๖๓ (หน้า  ๑๐๙) 

งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ     ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
โอนลด            ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ                ๐  บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานโครงสร้างพืน้ฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านแม่คาววัง  หมู่ท่ี  ๒ 
(ม.๒  เช่ือม  ม.๕)  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ปริมาณงาน  วางท่อ
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐  เมตร  จ านวน  ๕๙  ท่อน  
พร้อมบ่อพักน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กจ านวนไม่น้อยกว่า  ๖  บ่อ  พร้อมงานก่อสร้างเท
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง  กว้าง  ๑.๒๐  เมตร  ยาว  ๑๑๘.๐๐  เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๔๑.๖๐  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  ๑  ป้าย  
รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๔๕/๒๕๖๓   

ต้ังเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท (สองแสนบาทถ้วน)   

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  
นายสมยุทธ์... 
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นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุม  

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม ่
  มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๕  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือข้ึน  
  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือข้ึน  

มติทีป่ระชุม  -  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

     อนุมัติ  จ านวน  ๒๔  คะแนนเสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 
    ๒.  โอนลด 

แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอย 
ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็น

ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใด  ซึ่งมิใช่การประกอบ  ดัดแปลงต่อเติม
ครุภัณฑ์  หรือส่ิงก่อสร้างและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมา
ก าจัดส่ิงปฏิกูล  ค่าบริการก าจัดปลวก  และค่าจ้างเหมาบริการอื่นท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินงานของส านักปลัด  จ านวน  ๑๓  อัตรา (หน้า  ๗๐) 

งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ     ๒๘๔,๕๙๐  บาท 
โอนลด              ๘๓,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ          ๒๐๑,๕๙๐  บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส  

ขนาดความจุ  ๒,๐๐๐  ลิตร  จ านวน  ๑๐  ใบ  ใบละ  ๘,๓๐๐  บาท  รายละเอียด
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ  ๑  ส านักงบประมาณ  
ธันวาคม  ๒๕๖๒  ข้อ  ๑๐.๑๐  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป (หน้า  ๘๖)   

ต้ังเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๘๓,๐๐๐  บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)   

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์... 
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นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุม  

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม ่
  มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๕  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือข้ึน  
  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือข้ึน  

มติทีป่ระชุม  -  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

     อนุมัติ  จ านวน  ๒๔  คะแนนเสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอื่นๆ   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

นายสังวาล  วงค์สาม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๔  บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายสังวาลย์  วงค์สาม  สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๔  ขอสอบถามกรณีการตัดหญ้าข้าง
ทางถนนสายหลักในต าบลทรายขาว  ยังสามารถด าเนินการได้หรือไม่  เพราะในขณะ
นี้หญ้ารกมาก  เกรงว่าจะท าให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรผ่านไปมา   

นายทรงเพชร  ใจทน  กรณีนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวมีงบประมาณท่ีสามารถด าเนินการ  
นายก อบต.ทรายขาว ได้  ผมจะให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปด าเนินการให้   

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

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๕  ด้วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  หมู่  ๕  
ได้รับความเสียหายจากโรคไหม้คอรวงท้ังแปลง  จะมีแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไร
ได้บ้าง   

นายทรงเพชร  ใจทน  ขอให้ท าหนังสือขึ้นมา  ผมจะให้งานป้องกันฯ  ส่งเรื่องให้ส านักงานเกษตร   
นายก อบต.ทรายขาว ต่อไป 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  เพิ่มเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีผม 
ประธานสภาฯ  ขอปิดประชุม 
 
 
 

เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา   -  ๑๔.๐๐  น. 
 

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

                                                     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

 

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

                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  
ประจ าปี  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๒  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ได้ผ่านการตรวจสอบรายงานการประชุม
แล้ว  

 

 

       (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  ๒  ประจ าปี  
๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๒  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เรียบร้อยแล้ว 
  จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 
         
        (นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ)  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 


