
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓   

วันที่  ๕  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. 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. นางรัตนา  อุปเสน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 

ผูไ้ม่มาประชุม  ๑. นายอุดม  กองฝ่ิน         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 
      (ลากิจ) 

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

๗. นางวัชราพร... 
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      ๖. นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ๗. นางวัชราพร  อริยะมั่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ            
  ๘. นายจีรพงษ์  บุญเพิ่ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
  ๙. 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  และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (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  ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศ
แห่งการประชุมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยชน์แกอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
สืบไป   

  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  จ านวน  ๓  เรื่อง  ดังนี้   
ประธานสภาฯ  เรื่องท่ี  ๑  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  โดยแบ่งเป็น  ๓๖  เขตเลือกตั้ง  มี
สมาชิกเขตเลือกต้ังละหนึ่งคน  ซึ่งอ าเภอพานแบ่งเป็น  ๓  เขต  ส าหรับต าบลทรายขาว
อยู่ในเขตเลือกต้ังท่ี  ๒  ร่วมกับต าบลธารทอง  ต าบลสันกลาง  ต าบลเจริญเมือง  
และต าบลสันติสุข  

เรื่องท่ี  ๒  ในช่วงท่ีผ่านมาผมได้รับเรื่องร้องเรียน  กรณีสมาชิกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอพาน  มีสถานะเสียชีวิต  ท้ังท่ียังไม่เสียชีวิต  
จ านวน  ๒  ราย  ซึ่งทางสมาคมได้มาช้ีแจงแล้วว่าเป็นเพราะความผิดพลาดด้านข้อมูล 

เรื่องท่ี  ๒... 
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และยืนยันบุคคลท้ัง  ๒  ราย  จะยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามเดิม  ผมเห็นว่า
อาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้กับหมู่บ้านอื่น  ขอให้แต่ละหมู่บ้านตรวจสอบข้อมูล
ของแต่ละหมู่บ้านด้วย     

เรื่องท่ี  ๓  ในวันท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๖๓  ท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาวได้รับโอนพนักงานส่วนต าบล  รายนางสาวอัญชุลี   วงจันเสือ  
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  สังกัดส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  โดยโอนมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังพิกุล  อ าเภอวังทอง  จังหวัด
พิษณุโลก   

ที่ประชุม  -  รับทราบ    

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงรายละเอียด   
ประธานสภาฯ    

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย   
เลขานุการสภาฯ วิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓  รายงาน

การประชุมฉบับท่ีน าเสนอสภาฯ  รับรอง  มีจ านวน  ๑๑  หน้า  ปรากฏตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี  ๒  แนบท้ายนี้  หากสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลง
ขอให้เสนอต่อท่ีประชุมด้วย 

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย   
ประธานสภาฯ วิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๓  ซึ่งได้แจกให้

ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่  
ถ้าไม่มีขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่าครบ
จ านวนเป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ  หรือไม่   

มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๕  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ี
ประชุม 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๓  
มีนาคม  ๒๕๖๓  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  สมัยวสิามัญ  สมัยท่ี  ๑  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๓  มีนาคม  
๒๕๖๓ 

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

ระเบียบวาระที่  ๓... 
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ระเบียบวาระที่  ๓    กระทู้ถาม 

  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม่ 
    ญัตติเพื่อพิจารณา 
นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๑  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  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   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๒  รายการ  
รายละเอียดดังนี้    

    ๑.  โอนลด 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบด าเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ 
ประเภท  วัสดุเครื่องแต่งกาย  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  

เครื่องแบบ  เส้ือ  กางเกง  ผ้า  ถุงเท้า  รองเท้า  เข็มขัด  หมวก  ฯลฯ  และอื่นๆ  ท่ี
เกี่ยวข้องท่ีจ าเป็นในการอ านวยความสะดวก  และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานซึ่ง
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  
หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องช าระพร้อมกัน  เช่น  
ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดต้ัง  ฯลฯ  เป็นต้น (หน้า  ๘๑) 

งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ     ๓๐,๐๐๐  บาท 
โอนลด            ๒๘,๐๐๐  บาท 
คงเหลือ            ๒,๐๐๐  บาท 

    ต้ังเป็นรายการใหม่ 

แผนงานรักษา... 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง  ฮูดกันไฟ  

เครื่องแต่งกายของพนักงานดับเพลิง  ฯลฯ  ซึ่งโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน  ส้ินเปลือง  หมดไป  หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน  
เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว (งานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย)  จัดหาตามราคาท่ีสืบได้ในท้องตลาด  จ านวน  ๒  ชุด  รวมถึงค่าใช้จ่าย
ท่ีต้องช าระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าติดต้ัง  ฯลฯ  เป็นต้น   

ต้ังเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๒๘,๐๐๐  บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)   

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุม  

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

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น  
  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรไม่อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้น  

มติทีป่ระชุม  -  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เพื่อไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานโครงสร้างพืน้ฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  โครงการขุดบ่อขยะ  หมู่ท่ี  ๒  ต.ทรายขาว  

อ.พาน  จ.เชียงราย  ปริมาณงานกว้าง  ๒๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๖๔.๐๐  เมตร  ลึก  
๕.๐๐  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  
ทข.๐๐๒/๒๕๖๓  เป็นตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕)  หน้าท่ี  ๔๘  ล าดับท่ี  ๒ (หน้า  ๑๐๙) 

งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ     ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
โอนลด            ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

คงเหลือ... 
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คงเหลือ                ๐  บาท 
    ต้ังเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานโครงสร้างพืน้ฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต

เสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านแม่คาววัง  หมู่  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
ถนนคอนกรีตเหรอมเหล็กขยายไหล่ทาง  กว้าง  ๑.๒๐  เมตร  ยาว  ๑๑๘.๐๐  เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า  ๑๔๑.๖๐  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  ๑  ป้าย  
รายละเอียดตามแบบเลขท่ี  ทข.๐๔๕/๒๕๖๓   

ต้ังเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท (สองแสนบาทถ้วน)   

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่  
ประธานสภาฯ   

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

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๓  ตามท่ีผมได้ตรวจสอบเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชุมในญัตตินี้  บันทึกท่ีขอความเห็นชอบเป็นบันทึกขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงเพื่อโอนต้ังเป็นรายการใหม่  ซึ่งในระเบียบไม่มีการเปล่ียนแปลง
ค าช้ีแจงเพื่อโอนต้ังเป็นรายการใหม่  แต่จากข้อความในบันทึกดังกล่าวสามารถอนุมาน
ได้ว่าขอเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง  เนื่องจากได้มีการอ้างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๒  
และ  ๓)  พ.ศ.๒๕๔๓  ข้อ  ๒๙  ซึ่งเป็นการแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง  แต่การท่ี
บ้านแม่คาววังขอเปล่ียนแปลงโครงการจากบ่อขยะเป็นถนน  เป็นการเปล่ียนแปลง
รูปแบบโดยส้ินเชิง  จะต้องเป็นการโอนเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนั้น  ผมเห็น
ว่าบันทึกดังกล่าวยังไม่ถูกต้อง  และต่อไปเมื่อมีการด าเนินการและเบิกจ่ายจะท าให้มี
ปัญหาได้ในอนาคตหากมีการตรวจสอบพบในภายหลัง   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามเพิ่มอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ   

นายทรงเพชร  ใจทน  เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวไม่ขัดกับระเบียบผมขออนุญาตถอนวาระนี้ออก  
นายก อบต.ทรายขาว เพื่อน าไปแก้ไขให้ถูกต้องและน าเสนอต่อท่ีประชุมอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป  
 

นายสมยุทธ์... 
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นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  เมื่อท่านนายกได้ถอนเรื่องนี้ออกไปก่อน  แต่เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในสมัย  
ประธานสภาฯ ประชุมสามารถด าเนินการประชุมได้อีก  ผมเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนท่ีใช้

เส้นทางดังกล่าว  ผมจะนัดประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๒  ในวันท่ี  ๑๒  
พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ท่ีประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอนัด
ประชุมในวันดังกล่าว  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว  ในการนี้ผมจะไม่ออกหนังสือเชิญประชุมอีก  ถือว่าท่ีประชุม
รับทราบทางวาจาแล้ว   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๒  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  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวมีความจ าเป็นต้องขอเสนอญัตติขอ  
นายก  อบต.ทรายขาว อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  

จ านวน  ๑  รายการ  ดังนี้ 
    จากข้อความเดิม 

แผนงานเคหะและชุมชน  
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน   
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  -  โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ  จ านวน  ๑  เตา  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

   ๑. ขนาดท่ัวไปของห้องเผาขยะ  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ซ.ม.  
ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ซ.ม.  ความสูงไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  ซ.ม. 

   ๒. วัสดุท าจากเหล็กทนความร้อนหนาไม่น้อยกวา่  ๓.๕  ม.ม.  และมีฉนวน
กันความร้อน  ทนความร้อนได้มากกว่า  ๑,๐๐๐  องศาเซลเซียสและวัสดุท่ีใช้ให้
เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม   

   ๓. เป็นเตาเผาแบบต่อเนื่องสามารถเผาขยะมูลฝอยแห้งและเปียกท่ีมี
ความช้ืน  ๒๕  เปอร์เซ็นต์  ได้ในปริมาณไม่น้อยกว่า  ๒๕๐  ก.ก.  ต่อครั้ง 

   ๔. ความร้อนห้องเผามลพิษ  มีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า  ๘๐๐  องศาเซลเซียส 
   ๕. ภายในเตาต้องมีห้องเผาไหม้ท้ังขยะและห้องเผาไหม้เขม่า  ควัน  แก๊ส  

พร้อมดักเก็บฝุ่นอยู่ในเตาเดียวกัน 
 

๖. มีผลตรวจวัด... 



- ๘ - 

   ๖. มีผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการปล่อยเตาเผา  และผ่านมาตรฐาน
ท่ีกรมควบคุมมลพิษตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมี
การแก้ไขหรือก าหนดให้ใช้บังคับ 

   ๗. ไม่มีอุปกรณ์เสริมเพิ่มในการก าจัดเขม่าควัน  ก่อนจะปล่อยออกจาก
ปล่องควัน 

   ๘. ก าหนดการรับประกันไม่น้อยกว่า  ๑  ปี   

      เป็นข้อความใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  

  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  -  โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ  จ านวน  ๑  เตา  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

   ๑. ขนาดท่ัวไปเตาเผา : กว้างไมน่้อยกว่า  ๑๒๕  ซ.ม.  ยาวไม่น้อยกว่า  
๑๓๕  ซ.ม.  ความสูงไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  ซ.ม. 

       - ช่องป้อนขยะมีประตูเล่ือนปิด-เปิด 
       - ช่องเก็บเศษวัสดุท่ีตกค้างในเตาพร้อมตะแกรงเหล็กหล่อ 
       - ช่องลมและตักขี้เถ้า 
       - ช่องลมส าหรับช่วยเผาไหม้ภายในตัวเผาเพื่อปรับปริมาณลม 
       - ช่องดูไฟในเตาด้านหลัง  มีฝาปิด-เปิด 
       - ประตูด้านหลังของห้องเผาเขม่าควัน  แก๊ส  มีช่องส าหรับเอาขี้เถ้า

ละเอียดออกพร้อมประตูปิด-เปิด 
   ๒. วัสดุท่ีใช้ท าเตาเผา  ประกอบด้วย 
       - อิฐทนไฟ (มี มอก.) 
       - อิฐฉนวน (มี มอก.) 
       - ปูนทนไฟ (มี มอก.) 
       - เหล็กโครงสร้างหนาไม่น้อยกว่า  ๕  มม. 
       - เหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  ๓  มม. 
   ๓. ความร้อนห้องเผามลพิษมีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า  ๘๐๐  องศาเซลเซียส  

ประสิทธิภาพการเผาไหม้ : เป็นเตาเผาแบบต่อเนื่องท่ีสามารถเผาขยะมูลฝอยแห้ง
และเปียกท่ีมีความช้ืนไม่เกิน  ๒๕-๓๐%  ได้ไม่น้อยกว่า  ๕๐  กิโลกรัมต่อช่ัวโมง  
ติดต่อกันได้ตลอดเวลาโดยไม่หยุดพัก  และการเผาไหม้ไม่ใช้น้ ามัน  แก๊ส  สารระเหย
ใดๆ  รวมท้ังไฟฟ้า  เครื่องจักรกล  และเครื่องอัดอากาสไปช่วยในการเผาไหม้  
นอกจากตัวขยะเองกับอากาศตามธรรมชาติ 

   ๔. ภายในเตาเผา : ต้องมีห้องเผาไหม้ท้ังขยะและห้องเผาไหม้เขม่า  ควัน  
แก๊ส  พร้อมดักเก็บฝุ่นอยู่ในเตาเดียวกัน 

   ๕. การก าจัดฝุ่นควัน  ของเสียจากการไหม้ภายในเตา : ต้องมีห้องเผาไหม้
ท้ังขยะและห้องเผาไหม้เขม่าควัน  แก๊ส  พร้อมดักเก็บฝุ่นอยู่ในเตาเดียวกัน 

 
๖. ได้รับมาตรฐาน... 



- ๙ - 

   ๖. ได้รับมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษตามประกาศกระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีการแก้ไขหรือก าหนดให้ใช้บังคับ : มีผลหรือใบรับรอง
การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการปล่อยเตาเผาและผ่านมาตรฐานท่ีกรมควบคุม
มลพิษตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีการแก้ไขหรือ
ก าหนดให้ใช้บังคับ 

   ๗. อุปกรณ์เสริมเพิ่มในการก าจัดเขม่าควัน  ก่อนจะปล่อยออกจากปล่อง
ควัน : ไม่มีอุปกรณ์เสริมก าจัดควัน 

   ๘. การรับประกันสินค้า : ก าหนดการรับประกันไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
   ๙. การซ่อมบ ารุง : บริการตรวจเช็คสภาพบริการหลังการขาย  ทุก  ๖  

เดือน  ระยะเวลา  ๕  ปี   
   ๑๐. รายละเอียดปล่องควัน :  
          - สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เซนติเมตร (วัดจากฐานปล่องควันถึง

ปลายหมวกปล่องควัน) 
          - ปล่องทรงกลมท าด้วยเหล็กม้วนหนาไม่น้อยกว่า  ๓  มม.   
          - ปล่องควันท่อนล่างขนาดภายนอก  ๓๙  เซนติเมตร x ๑๒๐  

เซนติเมตร  และภายในปล่องหล่อด้วยปูนทนไฟหนา  ๕  เซนติเมตร 
          - ปล่องควันท่อบนขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า  ๒๙ x ๓๖  เซนติเมตร   

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ   

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

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑  ผมมีความเห็นว่าเห็นด้วยกับการ
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงดังกล่าว  ยกเว้นรายละเอียดของปล่องควันท่ีท าด้วยเหล็กม้วน
หนาไม่น้อยกว่า  ๓  มม.  ผมเห็นว่าควรเปล่ียนเป็นสแตนเลสม้วน  เพื่อความคงทน
ในการใช้งาน   

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  และแก้ไขตามท่ีท่านสันติ  แดงตุ้ยเสนอ
โปรดยกมือขึ้น   

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรไม่อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  และแก้ไขตามท่ีท่านสันติ  แดงตุ้ยเสนอ
โปรดยกมือขึ้น   

นายสมยุทธ์... 
 



- ๑๐ - 

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

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

ระเบียบวาระที่  ๕    เร่ืองอื่นๆ   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

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

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๕  ขอสอบถามเรื่องท่ีดินท่ีมีผู้อุทิศให้
เป็นถนนสาธารณะทางเช่ือมหมู่  ๕  และหมู่  ๒  จ านวน  ๒  เส้น  ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาวจะสามารถด าเนินการอย่างไรได้บ้าง 

นายทรงเพชร  ใจทน  กรณีนี้หากพ้นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วและมีใครที่จะทุบรื้อบ้านก็สามารถน าไปถม  
นายก อบต.ทรายขาว และให้ท าแนวไว้  ในปีงบประมาณต่อไปก็สามารถต้ังงบประมาณด าเนินการได้   

เลิกประชุมเวลา   -  ๑๔.๓๐  น. 
 

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

                                                     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

 

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

                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

 

 

 

 

 

 

 



 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  
ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๕  พฤษภาคม  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  ๒  ประจ าปี  
๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  
สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เรียบร้อยแล้ว 
  จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 
         
        (นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ)  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 


