
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๒  คร้ังที่  ๒   
วันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  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  อินทะนันชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว         
    ๕. นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม หัวหน้าส านักปลัด 

    ๖. นายฐิติวัฒน์... 
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  ๖. นายฐิติวัฒน์  รักแม่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  ๗. นางวัชราพร  อริยะมั่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ            
  ๘. นางสาวสุชานาฏ  สุทธนู ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          

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  ๒๕๖๑  ครั้งท่ี  ๒  ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
บรรยากาศแห่งการประชุมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพื่อให้
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว
สืบไป   

  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๑  ครั้งท่ี  ๒ 

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  เมื่อวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ท่ีผ่านมา  ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  และคณะกรรมการประชาคมระดับต าบล 

 ในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๒  ซึ่งจะน ามาเสนอขอความเห็นชอบแผนดังกล่าว  ในวันนี้ด้วย  

ที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงรายละเอียด   
ประธานสภาฯ  
 

นางเพ็ญพนา... 
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นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ 
เลขานุการสภาฯ สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  รายงานการประชุม

ฉบับท่ีน าเสนอสภาฯ  รับรอง  มีจ านวน  ๑๕  หน้า  มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาวมาประชุม  จ านวน  ๒๗  คน  ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ
ท่ี  ๒  แนบท้ายนี้  หากสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงขอให้เสนอต่อ
ท่ีประชุมด้วย 

  จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  
ประธานสภาฯ สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ซึ่งได้แจกให้ทุกท่าน

อ่านล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่  ถ้าไม่มี
ขอใหเ้ลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่าครบจ านวนเป็น
องค์ประชุมตามระเบียบฯ  หรือไม่   

มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๗  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ี
ประชุม 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  
๒๕๖๑  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

     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  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  

ช้ีแจงระเบียบ  

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

 

ข้อ  ๕๐... 
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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 

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

ถ้าข้อขัดแยง้หรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว  
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อท่ีได้ระงับไว้นัน้
ตามวรรคสามแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น   
ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนวันนัดประชุม  เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อท่ีได้
ระงับไว้เท่านั้น 

ข้อ  ๑๑๐  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีสภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ  และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ  ๔๙  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
แล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม  พร้อมท้ัง
รายงานย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น   

รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในตอนใด  หรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจน
การสงวนค าแปรญัตติด้วย   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  รายงานผลการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

นายบุญช่วย... 
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นายบุญช่วย  แก้วอุด  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ผมนายบุญช่วย     
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ แก้วอุด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่ท่ี  ๕  ได้รับมอบหมาย

เป็นประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  ขอรายงานผลการประชุม   
ด้วยในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  

สมัยท่ี  ๓  เมื่อวันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ  เริ่มต้ังแต่วันท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  
เวลา  ๐๘.๐๐  น. – ๑๘.๐๐  น. , วันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐  น. 
– ๑๘.๐๐  น.  และวันท่ี  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐  น. – ๑๒.๐๐  น.  
รวม  ๓  วัน  เป็นเวลา  ๒๔  ช่ัวโมง  ณ  ห้องประชุมเล็ก  สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรายขาว  เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นหนังสือ
เสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด  จึงขอเสนอผลการพิจารณา  ดังนี้  

๑.  ท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีนายบุญช่วย  แก้วอุด  เป็นประธาน
กรรมการ  และนางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร  เป็นกรรมการและเลขานุการ   

๒.  ไม่มีผู้มายื่นหนังสือเสนอค าแปรญัตติแต่อย่างใด  
๓.  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าว  เริ่มต้ังแต่ช่ือข้อบัญญัติ

และเรียงตามล าดับเป็นรายข้อ  ผลปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข  ให้คงร่างเดิม 
ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๕๐  และข้อ  ๑๑๐  ของระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔  คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและศึกษา
รายละเอียดตามระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องแล้ว  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  และให้น าเสนอ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อพิจารณาต่อไป 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๗  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบผ่านวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้น   
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบผ่านวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผ่านวาระท่ี  ๒  ขั้นแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒        

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

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๒  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  องค์การบริหารส่วนต าบล  
ประธานสภาฯ ทรายขาว (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  คร้ังที่  ๒  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  

ช้ีแจงระเบียบ  
 

นางเพ็ญพนา... 
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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  ใจทน  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนา 
นายก  อบต.ทรายขาว ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  ครั้งท่ี  ๒  เนื่องจากประชาชนในพื้นท่ีมีความต้องการ

พัฒนาโครงการต่างๆ  ของหมู่บ้าน  รวมท้ังมีบางโครงการไม่มีการบรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีดังกล่าว  ดังนั้น  เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นท่ีได้อย่างทันท่วงที  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวจึงขอความเห็นชอบ 
ในการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  เปล่ียนแปลง
ครั้งท่ี  ๒  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายวาระนี ้

 จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ  

นายฐิติวัฒน์  รักแม่  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมกรณีนี้เป็นการ 

เพิ่มเติมโครงการอุดหนุนอ าเภอพาน  ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
ท้องถิ่นอ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  เป็นการด าเนินการตามหนังสืออ าเภอพาน  ท่ี  ชร  
๐๖๑๘.๑/๓๐๐๓  เรื่อง  เสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –  

๒๕๖๔)... 
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๒๕๖๔)  และเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าป ี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่   
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุม

ว่าครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม่    
มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๗  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  องค์การบริหารส่วน

ต าบลทรายขาว (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๒  โปรดยกมือขึ้น   
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  ไม่เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลทรายขาว (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๒  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  เพิ่มเติม  ครั้งท่ี  ๒ 

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

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ๕.๓  ญัตติขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
ประธานสภาฯ งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ (วาระท่ี  ๓  ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ)  ขอเชิญเลขานุการ

สภาฯ  ช้ีแจงระเบียบ  

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

ข้อ  ๕๒  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการอภิปราย  เว้น
แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อท่ีได้ระงับไว้
เท่านั้น   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ตามระเบียบดังกล่าวในวาระท่ีสามไม่ต้องมีการอภิปลาย  ดังนั้น  ผมจะขอ 
ประธานสภาฯ มติท่ีประชุม  ขอให้เลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่า

ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม  ตามระเบียบฯ  หรือไม่    
มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๗  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม 
สมาชิกสภาฯ  ท่านใด  เห็นชอบในวาระท่ี  ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒   โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในวาระท่ี  ๓  ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒        

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

 
 

ระเบียบวาระที่  ๖... 



- ๘ - 

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอื่นๆ   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

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

ท่านผู้บริหารเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑  ขอให้เร่งด าเนินการ
ด้วย  เนื่องจากใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว   

นายทรงเพชร  ใจทน  ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานของหมู่  ๕  ได้ด าเนินการประกาศเรียบร้อยแล้ว 
นายก  อบต.ทรายขาว  

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

เรื่องโครงสร้างพื้นฐานได้ท าสัญญาแล้วหรือไม่   

นายทรงเพชร  ใจทน  ประกาศแล้วเมื่อวันท่ี  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑   
นายก  อบต.ทรายขาว  

นางเรณู  แปงเมือง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๙ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางเรณู  แปงเมือง  ขอติดตาม 

โครงสร้างพื้นฐานของหมู่  ๙   

นายทรงเพชร  ใจทน  อยู่ระหว่างหาผู้รับเหมา   
นายก  อบต.ทรายขาว 

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

ทางเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุช ารุด  ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวช่วยด าเนินการ
แก้ไขให้ด้วย   

นายทรงเพชร  ใจทน  ผมจะให้กองช่างเข้าไปส ารวจให ้ 
นายก  อบต.ทรายขาว  

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

ท่อหลุดบริเวณถนนเช่ือม  หมู่  ๓  กับหมู่  ๖  ใกล้กับบ่อขยะขอให้เร่งด าเนินการ
แก้ไขให้ด้วย  หากล่าช้าผมเกรงว่าจะเกิดความเสียหายเพิ่มเติม 

นายอุดม  กองฝิ่น  ผมขอสอบถามเพิ่มเติมกรณีอ่างเก็บน้ าห้วยหลวงท่ีมีโครงการปล่อยปลาทุก 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๗ ปีและได้ด าเนินการประมูลทุกปี  อยากทราบว่าเงินท่ีได้จากการประมูลนั้นอยู่ท่ีไหน 

มีการบริหารจัดการเงินอย่างไรบ้าง   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  กรณีนี้หากประชาชนในพื้นท่ีมีข้อสงสัย  ผมก็เห็นว่าควรมีหนังสือสอบถาม  
ประธานสภาฯ  ไปยังคณะกรรมการบริหารจัดการฯ   

นายกิจชนะ... 



- ๙ - 

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

เรื่องการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเช่ือมหมู่  ๓  และหมู่  ๑๑  ซึ่งแตกหักยุบตัวกลัวชาวบ้าน
ท่ีสัญจรไปมาจะเกิดอันตราย  และผมมีอีกเรื่องคือเนื่องจากการลาออกของนางสาว
เพ็ญศรี  ชุมภูสม  มีผลท าให้การด ารงต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นในส่วนของตัวแทนสภาฯ  และคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวในส่วนของตัวแทนสภาฯ  ส้ินสุดลงไปด้วย   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  กรณีนี้ผมก็ขอมติท่ีประชุมในการคัดเลือกผู้แทนสภาฯ  ให้ไปด ารงต าแหน่ง  
ประธานสภาฯ  ท่ีว่างลงดังกล่าว  ขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอรายช่ือผู้ท่ีสมควรเป็นคณะกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  ดิฉันขอเสนอนายบุญช่วย  แก้วอุด  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมิน 
เลขานุการสภาฯ ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาฯ   

นายวิชัย  ไชยสาร  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๘ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายวิชัย  ไชยสาร  ขอรับรอง

นายบุญช่วย  แก้วอุด   

นายวิรณ  เหลี่ยมแก้ว  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๑๔ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมนายวิรณ  เหล่ียมแก้ว  ขอรับรอง

นายบุญช่วย  แก้วอุด   

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

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้  ส.อบต.บุญช่วย  แก้วอุด  เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น        
    เห็นชอบ  จ านวน  ๒๖  เสียง 

     ไม่เห็นชอบ จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาฯ  เสนอรายช่ือผู้ท่ีสมควรเป็นคณะกรรมการกองทุน 
ประธานสภาฯ  หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   

นายณรงค์  วรรณมณี  ผมขอเสนอนางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร  เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๖ สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอผู้รับรองครับ  
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพล... 



- ๑๐ - 

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

เพ็ญพนา  ณ  สุนทร   

นางเรณู  แปงเมือง  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวและสมาชิกสภาองค์การ 
สมาชิกสภาฯ  หมู่  ๙ บริหารส่วนต าบลทรายขาวผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางเรณ ู แปงเมือง  ขอรับรอง

นางเพ็ญพนา  ณ  สุนทร   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ต่อไปผมจะขอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบใหน้างเพ็ญพนา  ณ  สุนทร  เป็นคณะกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  โปรดยกมือขึ้น   

มติที่ประชุม  -  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหน้างเพ็ญพนา  ณ  สุนทร  เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
    เห็นชอบ  จ านวน  ๒๖  เสียง 

     ไม่เห็นชอบ จ านวน   -    เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   เสียง 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ  จะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มี  กระผมขอปิดประชุม  ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้สละเวลาเข้าร่วม

ประชุมเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญให้ท้องถิ่น  ตลอดจนกระท่ังให้ความร่วมมือร่วมใจ 
ในการด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่พี่น้องประชาชนและท้องถิ่นของเรา  และสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านประสพแต่
ความสุข  ความสมหวังในส่ิงท่ีพึงปรารถนาทุกประการ  

เลิกประชุมเวลา   -  ๑๔.๓๐  น. 
 

 

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

                                                     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

 

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

                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

  

 

 



 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  
ประจ าปี  ๒๕๖๑  ครั้งท่ี  ๒  เมื่อวันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  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  
๒๕๖๑  ครั้งท่ี  ๒  เมื่อวันท่ี  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  
สมัย........................สมัยท่ี.............ประจ าปี  ๒๕๖๑  เมือ่วันท่ี........................................๒๕๖๑  เรียบร้อยแล้ว 
  จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 
         
        (นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ)  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


