
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๒   
วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  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. นายวิรน  เหล่ียมแก้ว         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๔ 
 ๒๑. นายอนุศิษฎ์  คะวะนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๔ 
 ๒๒. นายสานนท์  ยอดยา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕ 
 ๒๓. นายยงยุทธ์  เพียรนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕ 
 ๒๔. นางจันทร์สม  อบภิรมย์ภู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๖ 
 ๒๕. นายประพันธ์  ศรียอด         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๖ 
 ๒๖. นางรัตนา  อุปเสน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 
 ๒๗. นายอุดม  กองฝ่ิน         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู ่ ๑๗ 

ผูไ้ม่มาประชุม   -  ไม่มี 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม   ๑. นายทรงเพชร  ใจทน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
         ๒. นายไสว  ขันจันทร์แสง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
         ๓. นายสกล  ศรีอ้วน   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
         ๔. ร.ต.วิชิต  อินทนันชัย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

    ๕. นายศิริมงคล... 
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    ๕. นายศิริมงคล  ค าดี   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
    ๖. นายธนัท  อธิภัทรกุล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   

  ๗. นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
    ๘. นางศิวตา  เตชะเนตร ผู้อ านวยการกองคลัง 

  ๙. นายวีระพล  ทรัพย์ปัญญานนท์  นายช่างโยธาอาวุโส 
    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง   

  ๑๐. นายธีระวัฒน์  นามสุข ครู  วิทยฐานะครูช านาญการ 
  ๑๑. นายฐิติวัฒน์  รักแม่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  ๑๒. นางวัชราพร  อริยะมั่ง นักจัดการงานท่ัวไปช 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  และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  บัดนี้  มีสมาชิกสภาฯ  
ลงช่ือและอยู่ในห้องประชุม  จ านวน  ๒๗  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  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๒  ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศ
แห่งการประชุมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนาและจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวสืบไป   

  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงรายละเอียด   
ประธานสภาฯ 
 

นางเพ็ญพนา... 
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นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย 
เลขานุการสภาฯ วิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  รายงาน

การประชุมฉบับท่ีน าเสนอสภาฯ  รับรอง  มีจ านวน  ๖  หน้า  มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาวมาประชุม  จ านวน  ๒๕  คน  ไม่มาประชุมจ านวน  ๒  คน  
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระท่ี  ๒  แนบท้ายนี้  หากสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอ
แก้ไขเปล่ียนแปลงขอให้เสนอต่อท่ีประชุมด้วย 

  จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย  
ประธานสภาฯ วิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ซึ่งได้แจกให้

ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่  
ถ้าไม่มีขอใหเ้ลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่าครบจ านวน
เป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ  หรือไม่   

มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๗  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ี
ประชุม 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๔  
มิถุนายน  ๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  
๒๕๖๒ 

     รับรอง  จ านวน  ๒๖  คะแนนเสียง 
     ไม่รับรอง จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓    กระทู้ถาม 

  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม่ 

ญัตติเพื่อพิจารณา 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๑  ขอความเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เป็น

ผู้เสนอ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบ  

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

ข้อ  ๔๕... 
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ข้อ  ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  
แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ข้อ  ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  ให้ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว   

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ  ๔๙  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติท่ีสภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
ค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  

ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ 
ข้อ  ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมท้ังรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือ 
ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการ
แปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงาน
นั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่
กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือช้ีแจงข้อสงสัยต่างๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ข้อ  ๕๑  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับ
ข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น 

ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลงมตินั้นอีก 

 
 
 

ถ้าข้อความ... 
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ถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ  
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะท่ีขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ข้ึนอีก  ในกรณี
ท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว  การพิจารณา
เฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้กอ่น  แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องท่ีจะพิจารณาข้ออื่นๆ  
ต่อไป  สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อท่ีได้ระงับไว้นัน้
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น   
ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อท่ีได้
ระงับไว้เท่านั้น 

ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
ประธานสภาฯ  ญัตติ    

นายทรงเพชร  ใจทน  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
นายก อบต.ทรายขาว ทุกท่าน  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยมีงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  มีรายจ่ายท้ังส้ิน  ๗๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
(เจ็ดสิบห้าล้านบาท)  แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ได้ดังนี้ 

๑.  ด้านบริหารทั่วไป 
     ๑)  แผนงานบริหารทั่วไป  ยอดรวม  ๑๖,๖๗๑๖๙๕  บาท 
     ๒)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   ยอดรวม  ๔๔๓,๐๐๐  บาท 
๒.  ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
     ๑)  แผนงานการศึกษา  ยอดรวม  ๑๘,๖๕๑,๗๒๗  บาท 
     ๒)  แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม  ๗๐๒,๐๐๐  บาท 
     ๓)  แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม  ๕,๓๒๖,๗๙๖  บาท 
     ๔)  แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  ยอดรวม  ๓๘๐,๐๐๐  บาท 
     ๔)  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  ยอดรวม  

๗๖๕,๐๐๐  บาท 
๓.  ด้านการเศรษฐกิจ 
     ๑)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม  ๖,๔๘๑,๗๐๐  บาท 
     ๒)  แผนงานการเกษตร  ยอดรวม  ๑๗๐,๐๐๐  บาท 
๔.  ด้านการด าเนินงานอื่น 
     ๑)  แผนงานงบกลาง  ยอดรวม  ๒๕,๔๐๘,๐๘๒  บาท 
 

เหตุผล... 
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เหตุผล 
เพื่อใช้ในการด าเนินงานงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผน

พัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  

มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการ  
ประธานสภาฯ   ให้สมาชิกสภาฯ  ร่วมกันตรวจดูและพิจารณารายละเอียดในร่างข้อบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  และได้อภิปลายซักถามจน
ครบทุกแผนงาน  มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี  ต่อไป
ผมจะขอมติท่ีประชุม 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  เห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  
โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓        

     รับหลักการ  จ านวน  ๒๖  คะแนนเสียง 
     ไม่รับหลักการ จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๒  การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบ  

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ ๒๕๔๗  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔   
  ข้อ  ๑๒  วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้น าความในข้อ  ๘  มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม 
  กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใด

มีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน  ให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนท่ี
หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบ
ตามจ านวนท่ีพึงมี 

  ข้อ  ๑๐๓  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  ๒  ประเภท  คือ 
  (๑)  คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่

น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ  ๑๐๕  ภายใต้บังคับข้อ  ๑๐๓  และข้อ  ๑๐๔  สภาท้องถิ่นมีอ านาจ

เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าท่ีของสภาท้องถิ่น  ดังนี้   

(๓)  คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 
 

ข้อ  ๑๐๗... 
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ข้อ  ๑๐๗  ภายใต้บังคับข้อ  ๑๐๓  วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ไม่ต้องมีผู้รับรอง   

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  เว้นแต่ท่ีประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น  
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ  ๑๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ตามระเบียบดังกล่าวท่ีประชุมจะต้องคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติ  โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  แต่ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งจะต้องเสนอช่ือที

ละคนจนกว่าจะครบ  ผมจะขอให้ท่ีประชุมเสนอว่าควรมีคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติกี่คน   

ขอเชิญ  ส.อบต.กิจชนะ  ศรีกรุณา   

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

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๓  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ  จ านวน  ๕  คน 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  
ประธานสภาฯ ท่ีประชุม  

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามท่ี  ส.อบต.
กิจชนะ  ศรีกรุณา  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น    

สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามท่ี    
ส.อบต.กิจชนะ  ศรีกรุณา  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติตามท่ี  ส.อบต.
กิจชนะ  ศรีกรุณา  เสนอ   

     เห็นชอบ  จ านวน  ๒๖  คะแนนเสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอรายช่ือผู้ท่ีสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
ประธานสภาฯ โดยขอให้เสนอทีละคนจนครบ  จ านวน  ๕  คน   เชิญ  ส.อบต.สังวาลย์  วงค์สาม  

นายสังวาลย์  วงค์สาม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๔ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายสังวาล  วงค์สาม  สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๔  ผมขอเสนอนายบุญช่วย  แก้วอุด  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๕  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาฯ 

นายยงยุทธ... 



- ๘ - 

นายยงยุทธ  เพียรนา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๕ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายยงยุทธ  เพียรนา  สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕  ขอรับรองครับ   

นายสายชล  ธงสิบห้า  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๖ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายสายชล  ธงสิบห้า  สมาชิก   

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๖  ขอรับรองครับ   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบให้  ส.อบต.บุญช่วย  แก้วอุด  เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติตามท่ี  ส.อบต.สังวาลย์  วงค์สาม  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น     
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบให้  ส.อบต.บุญช่วย  แก้วอุด  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติตามท่ี  ส.อบต.สังวาลย์  วงค์สาม  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  -  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้  ส.อบต.บุญช่วย  แก้วอุด  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตามท่ี  ส.อบต.สังวาลย์  วงค์สาม  เสนอ   

     เห็นชอบ  จ านวน  ๒๖  คะแนนเสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอรายช่ือผู้ท่ีสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
ประธานสภาฯ ท่านต่อไป  เชิญ  ส.อบต.สายชล  ธงสิบห้า  

นายสายชล  ธงสิบห้า  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๖ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายสายชล  ธงสิบห้า  สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๖  ผมขอเสนอ  ส.อบต.บุญช่วย  จันตาแก้ว  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๓  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาฯ 

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

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๓  ขอรับรองครับ   

นายจันทร์สว่าง  โพธิมา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายจันทร์สว่าง  โพธิมา  สมาชิก  

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑  ขอรับรองครับ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบให้  ส.อบต.บุญช่วย  จันตาแก้ว  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติตามท่ี  ส.อบต.สายชล  ธงสิบห้า  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น     
 

สมาชิกสภาฯ... 
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สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบให้  ส.อบต.บุญช่วย  จันตาแก้ว  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติตามท่ี  ส.อบต.สายชล  ธงสิบห้า  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้  ส.อบต.บุญช่วย  จันตาแก้ว  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตามท่ี  ส.อบต.สายชล  ธงสิบห้า  เสนอ   

     เห็นชอบ  จ านวน  ๒๖  คะแนนเสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอรายช่ือผู้ท่ีสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
ประธานสภาฯ ท่านต่อไป  เชิญ  ส.อบต.อัมพร  ค าบุรี  

นางอัมพร  ค าบุรี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๑ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางอัมพร  ค าบุรี  สมาชิกสภา  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑  ขอเสนอ  ส.อบต.จันทร์สม  อบภิรมย์ภู่  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๖  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาฯ 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑  ขอรับรองครับ   

นางอ าไพ  ส าราญสุข  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๓ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางอ าไพ  ส าราญสุข  สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑  ขอรับรองค่ะ   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบให้  ส.อบต.จันทร์สม  อบภิรมย์ภู่  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติตามท่ี  ส.อบต.อัมพร  ค าบุรี  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น     
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบให้  ส.อบต.จันทร์สม  อบภิรมย์ภู่  เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติตามท่ี  ส.อบต.อัมพร  ค าบุรี  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้  ส.อบต.จันทร์สม  อบภิรมย์ภู่  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตามท่ี  ส.อบต.อัมพร  ค าบุรี  เสนอ   

     เห็นชอบ  จ านวน  ๒๖  คะแนนเสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอรายช่ือผู้ท่ีสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
ประธานสภาฯ ท่านต่อไป   เชิญ  ส.อบต.บุญส่ง  นิยม  
 

   นายบุญส่ง... 



- ๑๐ - 

นายบุญส่ง  นิยม  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๐ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายบุญส่ง  นิยม  สมาชิกสภา  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๐  ขอเสนอ  ส.อบต.วิชัย  ไชยสาร   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๘  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาฯ 

นายอุดม  กองฝิ่น  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๗ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายอุดม  กองฝ่ิน  สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗  ขอรับรองครับ   

นายณรงค์  วรรณมณี  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๖ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายณรงค์  วรรณมณี  สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๖  ขอรับรองครับ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบให้  ส.อบต.วิชัย  ไชยสาร  เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติตามท่ี  ส.อบต.บุญส่ง  นิยม  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น     
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบให้  ส.อบต.วิชัย  ไชยสาร  เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติตามท่ี  ส.อบต.บุญส่ง  นิยม  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้  ส.อบต.วิชัย  ไชยสาร  เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติตามท่ี  ส.อบต.บุญส่ง  นิยม  เสนอ   

     เห็นชอบ  จ านวน  ๒๖  คะแนนเสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอรายช่ือผู้ท่ีสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
ประธานสภาฯ ท่านต่อไป   เชิญ  ส.อบต.สุพล  ลิบาล  

นายสุพล  ลบิาล   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๒ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายสุพล  ลิบาล  สมาชิกสภา  

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๒  ขอเสนอ  ส.อบต.จันทร์สว่าง  โพธิมา   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาฯ 

นายบุญช่วย  จันตาแก้ว  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๓ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายบุญช่วย  จันตาแก้ว  สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๓  ขอรับรองครับ   
นายสานนท์... 



- ๑๑ - 

นายสานนท์  ยอดยา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๕ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายสานนท์  ยอดยา  สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕  ขอรับรองครับ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาฯ      สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบให้  ส.อบต.จันทร์สว่าง  โพธิมา   เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติตามท่ี  ส.อบต.สานนท์  ยอดยา  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น     
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบให้  ส.อบต.จันทร์สว่าง  โพธิมา   เป็น

คณะกรรมการแปรญัตติตามท่ี  ส.อบต.สานนท์  ยอดยา  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้  ส.อบต.จันทร์สว่าง  โพธิมา   เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติตามท่ี  ส.อบต.สานนท์  ยอดยา  เสนอ   

     เห็นชอบ  จ านวน  ๒๖  คะแนนเสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  หลังจากท่ีสภาฯ  มีมติรับหลักการในวาระท่ี  ๑  แล้ว  เมื่อเวลา  ๑๑.๓๐  น.   
ประธานสภาฯ และได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ  เรียบร้อยแล้วนั้น  ต่อไปจะต้องเป็นการ

พิจารณาวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ  เนื่องจากตามระเบียบมิให้พิจารณาสามวาระรวด
เดียว  ซึ่งจะต้องส่งร่างข้อบัญญัติให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  โดยร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณซึ่งในท่ีประชุมต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมง  นับแต่สภาฯ  มีมติรับหลักการ   

ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านพิจารณาก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  และขอให้เสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ  พิจารณา   

นางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร   เรียนท่านประธานสภาฯ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน 
เลขานุการสภาฯ ขอเสนอก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  เริ่มต้ังแต่ 

วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.   
วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.   
วันท่ี  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.   
รวม  ๓  วัน  เป็นเวลา  ๒๔  ช่ัวโมง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติ  
ประธานสภาฯ ท่ีประชุม  

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการฯ  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น     

สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการฯ  ตามท่ีท่านเลขานุการสภาฯ  เสนอ  โปรดยกมือขึ้น     

มติที่ประชุม  -  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติในวาระท่ี  ๒  เห็นชอบให้ส่งร่างข้อบัญญัติให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  และก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  เริ่มต้ังแต่    
 

   วันท่ี  ๑๖... 



- ๑๒ - 

วันท่ี  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.   
วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.   
วันท่ี  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.   
รวม  ๓  วัน  เป็นเวลา  ๒๔  ช่ัวโมง 

     เห็นชอบ  จ านวน  ๒๖  คะแนนเสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 

นางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร   เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบถ้วนและได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร 
เลขานุการสภาฯ ญัตติเรียบร้อยแล้ว  ดิฉันจึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  

ในวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๕.๑๐  น.  ณ  ห้องประชุมเล็ก  สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว   

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอื่นๆ   

นางศิวตา  เตชะเนตร    เรียนท่านประธานสภาฯ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน 
ผู้อ านวยการกองคลัง จะขอช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี  ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  เนื่องจากได้มีการสอบถามจากหลายท่านเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ตามระเบียบดังกล่าว  ข้อ  ๘๗  ได้ก าหนดไว้ว่า  ทุกส้ิน
ปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้กัน
ยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปีเพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้กรณีดังต่อไปนี้   

๑.  กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันท่ี  
๑  ตุลาคม  ของปีงบประมาณนั้น  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  และขออนุมัติ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

๒.  กรณีท่ีปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม
เกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณราจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองสะสมเฉพาะในส่วนท่ีเกินไปใช้จ่ายได้
ภายใต้เงื่อนไขข้อ  ๘๙ (๑)  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น     

ข้อ  ๘๙ (๑)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรอืกิจการท่ีจัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด   

ดิฉันขอแจ้งรายละเอียดยอดเงินสะสม  ดังนี้ 
ยอดเงินสะสมยกมา  ณ  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑   ๑๒,๗๐๙,๐๖๓.๓๕ 

(๑๕%=๑,๙๐๖,๓๕๙.๕๐) 
   ยอดเงินสะสมท่ีน าไปบริหารได้     ๑,๒๔๓,๘๖๓.๓๕ 
   หัก  จ่ายเบี้ยผู้พิการ  ปี  ๒๕๕๘        ๓๐๘,๘๐๐.๐๐ 

   คงเหลือเงิน... 



- ๑๓ - 

   คงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปบริหารได้ ณ ๓๑ ก.ค.๒๕๖๒    ๙๓๕,๐๖๓.๓๕ 
   ประมาณการรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๒  ๗๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
   ๑๕%  ของทุนส ารองเงินสะสม   ๑๐,๙๕๐,๐๐๐,๐๐ 
   (๗๓,๐๐๐,๐๐๐x๑๕%) 
   ทุนส ารองเงินสะสม  ณ  ๓๑  ก.ค.๒๕๖๒  ๑๒,๕๔๕,๘๓๙.๑๗ 
   ส่วนท่ีเกินร้อยละ  ๑๕  ของทุนส ารองเงินสะสม   ๑,๕๙๕,๘๓๙.๑๗ 
   (๑๒,๕๔๕,๘๓๙.๑๗ - ๑๐,๙๕๐,๐๐๐,๐๐) 
    จึงเรียนเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายทรงเพชร  ใจทน  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
นายก อบต.ทรายขาว ทุกท่าน  เมื่อวันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ท่ีผ่านมา  องค์การบริหารส่วนต าบล 

ทรายขาว  ได้รับหนังสือจากแขวงทางหลวงเชียงรายท่ี  ๑  กรมทางหลวง  ซึ่งแจ้งว่า  
ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวได้มีหนังสือขออนุญาตวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก  ในเขตทางหลวง  บริเวณหน้าวัดห้วยทรายขาว  
ในเขตทางหลวงหมายเลข  ๑  ตอน  พาน – สันทรายหลวง  ระหว่าง  กม. ๘๙๗ + 
๘๔๗ – กม. ๘๙๗ + ๘๖๖  นั้น  แขวงการทางจึงมีหนังสือตอบมาว่ามีข้อทักท้วง
ขอให้แก้ไขดังนี้ 
 ๑.  หากมีวัตถุประสงค์ในการระบายน้ า  ให้เปล่ียนเป็นการก่อสร้างราง
ระบายน้ าข้างทางตามมาตรฐานของกรมทางหลวงเท่านั้น 
 ๒.  การวางท่อระบายน้ าให้ขุดวางเฉพาะทางเช่ือมท่ีได้รับอนุญาตจากกรม
ทางหลวงแล้วเท่านั้น  และความกว้างต้องเป็นไปตามท่ีได้รับอนุญาต 
 ดังนั้น  โครงการนี้จึงไม่สามารถด าเนินการได้  

นายบุญช่วย  แก้วอุด  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๕ ทุกท่าน  ผมขอเรียนว่าหากไม่สามารถด าเนินการได้  ผมก็ไม่มีข้อติดใจสงสัยแต่อย่างใด   

นายทรงเพชร  ใจทน  ถ้าเป็นเช่นนั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตต าบลทรายขาว  ผม  
นายก อบต.ทรายขาว มีความเห็นว่าควรจะเปล่ียนแปลงโครงการเป็นการปรับปรุงถนนเข้าอ่างเก็บน้ าห้วยหลวง  

โดยจะขอความเห็นชอบจากสภาฯ  ในการประชุมสภาฯ  ครั้งต่อไป   

เลิกประชุมเวลา   -  ๑๕.๐๐  น. 
 

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

                                                     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

 

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

                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  



 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  
ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  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  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๒  
เมื่อวันท่ี  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  
๓  ครั้งท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เรียบร้อยแล้ว 
  จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 
         
        (นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ)  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 


