
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓   
วันที่  ๑๓  มีนาคม  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. นางเรณู  แปงเมือง      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. นางสาวจารุวรรณ  ทาสุรินทร์    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๙ 
      (ลาป่วย)           

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

  ๔. นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
  ๕. นางศิวตา  เตชะเนตร ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๖. นางสาวศิริลักษณ์  ผัดผ่อง  นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 

๔. ร.ต.วิชิต... 
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  ๗. นายเกรียงศักดิ์  นันติ นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 
  ๘. นายอาทิตย์  บุญรอด ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๙. นายไชยวัฒน์  แก้วอินทร์ ช่างส ารวจ 
  ๑๐. นายธีรนันท์ธร  ฟ้าร่วน พนักงานพิทักษ์ป่า 
  ๑๑. นางวัชราพร  อริยะมั่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
  ๑๒. นางสาวจิดาภา  วงค์เท่ียง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
  ๑๓. นายจิรพงษ์  บุญเพิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช 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  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ในวันนีแ้ละหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศ
แห่งการประชุมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยชน์แกอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
สืบไป   

  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  จ านวน  ๓  เรื่อง  ดังนี ้

๑.  ประกาศจังหวัดเชียงราย  เรื่อง  ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  
ผู้ประกอบการภาคเอกชน  หลีกเล่ียงหรือเล่ือนการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมตัวของ
ประชาชนจ านวนมาก  ท่ีอาจจะมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด  ๑๙  
เว้นแต่เป็นกิจกรรมท่ีเป็นประเพณี  หรือการด าเนินการของสถานประกอบการ
ตามปกติ  แต่ต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้ว่าราชการก่อนทุกครั้ง  ท้ังนี้  ต้อง
ด าเนินการตามมาตรการท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดอย่างเคร่งครัด   

๒.  โครงการ... 
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๒.  โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน  ซึ่งนิติกรได้จัดท าโครงการเรียบร้อยแล้ว  แต่ด้วยสถานการณ์ขณะนี้  จึง
ต้องเล่ือนออกไปก่อน  รวมถึงโครงการอบรมศึกษาดูงานด้วย 

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงรายละเอียด   
ประธานสภาฯ    

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ   
เลขานุการสภาฯ สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  รายงานการประชุม

ฉบับท่ีน าเสนอสภาฯ  รับรอง  มีจ านวน  ๑๐  หน้า  ปรากฏตามเอกสารประกอบ
วาระ ท่ี  ๒  แนบท้ายนี้  หากสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงขอให้
เสนอต่อท่ีประชุมด้วย 

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ   
ประธานสภาฯ สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ซึ่งได้แจกให้ทุก

ท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่   
ถ้าไม่มีขอใหเ้ลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่า

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

ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๔  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  โปรดยกมือข้ึน  

มติที่ประชุม  -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ์  
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... 
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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  ใจทน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและท่านสมาชิก  
นายก  อบต.ทรายขาว สภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายทรงเพชร  ใจทน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ทรายขาว  ขอเสนอญัตติเรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  จ านวน  ๒  รายการ  ดังนี ้

    ๑.  จากข้อความเดิม 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
       งบลงทุน 
       หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
       -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสันทราย  หมู่ท่ี  ๑  

ซอย  ๑/๓  ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ต้ังไว้จ านวน  ๒๒๙,๐๐๐  
บาท  

          ปริมาณงาน  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๒.๐๐  เมตร  หนา  ๐.๑๕  
เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๘๖.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  
๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๑/๒๕๖๓ 
           เป็นข้อความใหม่ 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
       งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
       งบลงทุน 
       หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
       -  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างท่อลอด

เหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box  Culvert)  บ้านสันทราย  หมู่ท่ี  ๑  ซอย  ๑/๒  
ต าบลทรายขาว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ต้ังไว้จ านวน  ๒๒๙,๐๐๐  บาท  

          ปริมาณงาน  กว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๒.๐๐  เมตร  หนา  
๐.๑๕  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๘๖.๐๐  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
จ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๐๑/๒๕๖๓  

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

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม่   
มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๕  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
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  ๒  รายการ 

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

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๒  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
ประธานสภาฯ พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๒  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  ๒  รายการ  รายละเอียดดังนี้   
    ๑.  โอนลด 

     แผนงานการศึกษา  
       งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
       งบลงทุน 
       หมวดค่าครุภัณฑ์ 
       -  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  

ส าหรับส านักงาน (หน้า  ๘๕) 
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ     ๑๖,๐๐๐  บาท 
โอนลด            ๑๖,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ            ๐  บาท 

แผนงาน... 
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     แผนงานการศึกษา 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
     งบด าเนินงาน 
     หมวดค่าตอบแทน 
     - ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล 

(กองการศึกษา) (หน้า  ๘๓) 
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ     ๖๐,๐๐๐  บาท 
โอนลด              ๖,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ          ๕๔,๐๐๐  บาท 

         ต้ังเป็นรายการใหม่ 
     แผนงานการศึกษา  

       งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
       งบลงทุน 
       หมวดค่าครุภัณฑ์ 
       -  ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  

ส าหรับส านักงาน  จ านวน  ๑  เครื่อง  คุณลักษณะพื้นฐาน  มีหน่วยประมวลผลกลาง 
(CPU)  ไม่น้อยกว่า  ๔  แกนหลัก  (๔  core)  จ านวน  ๑  หน่วย  โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือดีกว่า  ดังนี้   

๑.  ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory  รวมในระดับ  (Level) 
เดียวกัน  มีขนาดไม่น้อยกว่า  ๔  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน  ไม่
น้อยกว่า  ๒.๒  GHz  และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing 
Unit)  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  แกน  หรือ   

๒.  ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory  รวมในระดับ  (Level) 
เดียวกัน  มีขนาดไม่น้อยกว่า  ๖  MB  ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน  ไม่
น้อยกว่า  ๑.๖  GHz  และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญานนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง     

๓.  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM)  ชนิด  DDR๔  หรือดีกว่า  ขนาดไม่น้อยกว่า  
๘  GB      

๔.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
๑  TB  หรือชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  GB  
จ านวน  ๑  หน่วย   

๕.  มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  ๑,๓๖๖ x ๗๖๘  Pixel  
และมีขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๒  นิ้ว   

๖.  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรือดีกว่า  ไม่น้อยกว่า  
๓  ช่อง   

๗.  มีช่องเช่ือมต่อแบบ  HDMI  หรือ  VGA  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  ๑  ช่อง   
๘.  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  แบบ  ๑๐/๑๐๐/

๑,๐๐๐  Base-T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง   

๙.  สามารถ... 
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๙.  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  Wi-Fi (IEEE๘๐๒.๑๑b,g,n,ac)  และ  
Bluetooth     

งบประมาณ  ๒๒,๐๐๐  บาท 
    ๒.  โอนลด 

แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าตอบแทน 
ประเภท  ค่าเช่าบ้าน  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล (กอง

การศึกษาฯ) (หน้า  ๘๓) 
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ     ๕๔,๐๐๐  บาท 
โอนลด            ๑๗,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ          ๓๗,๐๐๐  บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  

ส าหรับส านักงาน  จ านวน  ๑  เครื่อง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว)  
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 

๑.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  ๔  แกนหลัก (๔  core)  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่า  ๓.๑  GHz  หรือดีกว่า  จ านวน  ๑  
หน่วย     

๒.  มีความจ าหลัก (RAM)  ชนิด  DDR๔  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่น้อยกว่า  
๔  GB   

๓.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
๑  TB  หรือชนิด  Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  GB  จ านวน  
๑  หน่วย   

๔.  มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  ๑  หน่วย   
๕.  มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  แบบ  ๑๐/๑๐๐/

๑,๐๐๐  Base-T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑  ช่อง   
๖.  มีช่องเช่ือมต่อ (Interface)  แบบ  USB  ๒.๐  หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า  

๓  ช่อง   
๗.  มีแป้นพิมพ์และเมาส์   
๘.  มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  ๑๙  นิ้ว  จ านวน  ๑  หน่วย 
งบประมาณ  ๑๗,๐๐๐  บาท  

 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  

มติที่ประชุม  -  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

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

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๓  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    
ประธานสภาฯ เพิ่มเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๑/๒๕๖๓ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ทรายขาว  เป็นผู้เสนอ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบ 

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
เลขานุการสภาฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙ 

ข้อ  ๙  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน   

ข้อ  ๒๒  เพื่อประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติม
หรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีได้  โดยให้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้  

(๑)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผน 
   พัฒนาท้องถิ่นส่ีปีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(๒)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 

พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงเพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓)  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ี
เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
ประธานสภาฯ  ญัตติ 

นายทรงเพชร... 



- ๙ - 

นายทรงเพชร  ใจทน  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนา 
นายก  อบต.ทรายขาว ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีมีความต้องการพัฒนา

โครงการต่างๆ  ของหมู่บ้าน  รวมท้ังมีบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว  ดังนั้น  เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้
อย่างทันท่วงที  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวจึงขอความเห็นชอบ ในการปรับปรุง
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี  ๑/
๒๕๖๓  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระนี ้

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุม

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม่    
มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๕  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

เพิ่มเติม  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๓  โปรดยกมือข้ึน   
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

เพิ่มเติม  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๓  โปรดยกมือข้ึน   

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพิ่มเติม  แก้ไข  
เปล่ียนแปลง  ฉบับท่ี  ๑/๒๕๖๓   

        เห็นชอบ  จ านวน  ๒๔  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๕  ขอความเห็นชอบการเข้าท าประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติเพื่อ    
ประธานสภาฯ จัดสรรที่ดินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินท ากินและอยู่อาศัยเป็นของตนเอง  

ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) (นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  เป็นผู้เสนอ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบ 

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัย  
เลขานุการสภาฯ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๘   

ข้อ  ๘  พื้นท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตได้  ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้    
(๕)  ไม่มีปัญหากับราษฎรในพื้นท่ีและบริเวณใกล้เคียง  และต้องได้รับความ 

เห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลท้องท่ีท่ีป่านั้นต้ังอยู่   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
ประธานสภาฯ  ญัตติ    
 
 
 
 

นายทรงเพชร... 



- ๑๐ - 

นายทรงเพชร  ใจทน  ด้วยส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือ 
นายก  อบต.ทรายขาว แจ้งการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ  เพื่อจัดสรรท่ีดินให้กับราษฎร

ผู้ยากไร้ไม่มีท่ีดินท ากินและอยู่อาศัยเป็นของตนเอง  ตามนโยบายคณะกรรมการ 
นโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.)  บริเวณป่าแม่ลาวฝ่ังขวา  ป่าแม่ส้านและป่าแม่ใจ  
จังหวัดเชียงราย  โดยในเขตต าบลทรายขาวจะเป็นในพื้นท่ี  หมู่  ๓  และหมู่  ๔  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระนี้ 

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา 

นายอาทิตย์  บุญรอด  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและท่านสมาชิก  
ผอ.ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอาทิตย์  บุญรอด  ผู้อ านวยการส่วนทรัพยากร 

ธรรมชาติ  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงราย  ส าหรับ
วาระนี้สืบเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา  ในวันท่ี  ๒๕  
กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เกี่ยวกับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ซึ่งใน
โครงการนี้จะเป็นการกระจายสิทธิการครอบครองของชาวบ้านท่ีได้เข้าไปด าเนินการ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ในส่วนของต าบลทรายขาวมีพื้นท่ีประมาณ  ๖๒๘  ไร่  ๒  
งาน  ๖๑  ตารางวา  ซึ่งการขอความเห็นชอบในครั้งนี้จะเป็นเอกสารประกอบในการ
เสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุม

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม่    
มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๕  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  เห็นชอบการเข้าท าประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ  

เพื่อจัดสรรท่ีดินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีท่ีดินท ากินและอยู่อาศัยเป็นของตนเองฯ  
โปรดยกมือข้ึน   

สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบการเข้าท าประโยชน์เขตป่าสงวน
แห่งชาติ  เพื่อจัดสรรท่ีดินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีท่ีดินท ากินและอยู่อาศัยเป็นของ
ตนเองฯ  โปรดยกมือข้ึน   

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบการเข้าท าประโยชน์เขตป่าสงวนแห่งชาติ  เพื่อจัดสรรท่ีดิน
ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีท่ีดินท ากินและอยู่อาศัยเป็นของตนเองฯ   

        เห็นชอบ  จ านวน  ๒๔  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 
 
 
 
 

ระเบียบวาระ... 



- ๑๑ - 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอื่นๆ  

  -  ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา   -  ๑๔.๓๐  น. 

 
 

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

                                                     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

 

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

                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  
ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๓  มีนาคม  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  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  
เมื่อวันท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  
๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เรียบร้อยแล้ว 

  จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 
         
        (นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ)  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 

 


