
รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๒   
วันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  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. นางอัมพร  ค าบุรี         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑ 

  ๑๕. นายสันติ  แดงตุ้ย         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๑ 
        ๑๖. นางอ าไพ  ส าราญสุข        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๓ 

  ๑๗. นายวิรน  เหล่ียมแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๔ 
  ๑๘. นายอนุศิษฎ์  คะวะนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๔ 
  ๑๙. นายสานนท์  ยอดยา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕ 
  ๒๐. นายยงยุทธ์  เพียรนา         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๕ 
  ๒๑. นางจันทร์สม  อบภิรมย์ภู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๖ 
  ๒๒. นายประพันธ์  ศรียอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๖ 
  ๒๓. นางรัตนา  อุปเสน    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 
  ๒๔. นายอุดม  กองฝ่ิน         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๗ 

ผูไ้ม่มาประชุม ๑. น.ส.จารุวรรณ  ทาสุรินทร์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๙ 
  ๒. นางเรณู  แปงเมือง      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๙ 
  ๓. นายบุญส่ง  นิยม         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  หมู่  ๑๐ 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม   ๑. นายทรงเพชร  ใจทน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
         ๒. นายไสว  ขันจันทร์แสง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
         ๓. นายสกล  ศรีอ้วน   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

  ๔. นางอรุณทิพย์  พุฒเนียม หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         
  ๕. นางวัชราพร  อริยะมั่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ   

 
    ๖. น.ส.นฤมล... 
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    ๖. น.ส.นฤมล  ท้าวค าหล่อ นิติกรช านาญการ 
  ๗. น.ส.นวลปราง  บุญเสริม นักทรัพยากรช านาญการ 
  ๘. นายรณชัย  มะโนวรรณา พนักงานจ้างท่ัวไป          

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  ๒๔  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  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๒  ในวันนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรยากาศ
แห่งการประชุมในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนาและจะเกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวสืบไป   

  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ือง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

    -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๒    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงรายละเอียด   
ประธานสภาฯ 

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย 
เลขานุการสภาฯ วิสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒  รายงาน

การประชุมฉบับท่ีน าเสนอสภาฯ  รับรอง  มีจ านวน  ๗  หน้า  มีสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาวมาประชุม  จ านวน  ๒๕  คน  ไม่มาประชุมจ านวน  ๒  คน  
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระท่ี  ๒  แนบท้ายนี้  หากสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอ
แก้ไขเปล่ียนแปลงขอให้เสนอต่อท่ีประชุมด้วย 

 
จึงน าเสนอ... 
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  จึงน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อโปรดพิจารณา  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย  
ประธานสภาฯ วิสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ซึ่งได้แจกให้

ทุกท่านอ่านล่วงหน้าแล้ว  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือไม่  
ถ้าไม่มีขอใหเ้ลขานุการสภาฯ  ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ  ท่ีอยู่ในท่ีประชุมว่าครบจ านวน
เป็นองค์ประชุมตามระเบียบฯ  หรือไม่   

มีสมาชิกสภาฯ  จ านวน  ๒๔  คน  ครบองค์ประชุม  ต่อไปผมจะขอมติท่ี
ประชุม 

สมาชิกสภาฯ  ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรายขาว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๕  
ตุลาคม  ๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้น  

มติที่ประชุม  -  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

     รับรอง  จ านวน  ๒๓  คะแนนเสียง 
     ไม่รับรอง จ านวน   -    คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จ านวน   ๑   คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓    กระทู้ถาม 

  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

  -  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองที่เสนอใหม่ 

ญัตติเพื่อทราบ 

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  รายงานแผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ (นายก  
ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  เป็นผู้เสนอ)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจง

ระเบียบ  

นางเพ็ญพนา  ณ สุนทร  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
เลขานุการสภาฯ ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๙    

ข้อ  ๑๒  ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๗  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๔๘  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน   

ข้อ  ๒๗  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณ
จากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   

การขยายเวลา... 
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การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับ   
ประธานสภาฯ  ญัตติ    

นายทรงเพชร  ใจทน  เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว   
นายก อบต.ทรายขาว ทุกท่าน  ตามข้อระเบียบดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวได้จัดท าแผนการ

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

๑.  แผนงานบริหารทั่วไป 
     ๑)  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๒)  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๓)  ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างฯ  

ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๔)  ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  

๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๕)  ค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัลจับกุม  ตาม  พรบ.จราจรทางบก  ระยะเวลา

ด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๖)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๗)  ค่าเช่าบ้าน  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือน

กันยายน  ๒๕๖๓   
     ๘)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  

๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๙)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๑๐)  ค่าจ้างเหมาบริการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – 

เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๑๑)  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๑๒)  ค่าเช่าและปรับปรุงเว็บไซต์ของ  อบต.ทรายขาว  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓   
     ๑๓)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือน

ตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๑๔)  ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
 

๑๕)  ค่าใช้จ่าย... 
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     ๑๕)  ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันส าคัญทางราชการ  รัฐพิธี  ราชพิธี  ระยะเวลา
ด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๑๖)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของผู้บริหาร  พนักงาน
ส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  
๒๕๖๓   

     ๑๗)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรายขาว  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  
๒๕๖๓   

     ๑๘)  โครงการ  อปท.ต้นแบบจัดการน้ าตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ธนาคารน้ าใต้ดิน)  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   

     ๑๙)  โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนต าบล
ทรายขาว  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๒๐)  โครงการตามนโยบายของรัฐบาลหรือหนังสือส่ังการกระทรวง 
มหาดไทย  หรือหน่วยงานอื่น  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือน
กันยายน  ๒๕๖๓   

     ๒๑)  โครงการพัฒนาศักยภาพการท างานและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร  อบต.ทรายขาว  ระยะเวลาด าเนินการเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม  
๒๕๖๓   

     ๒๒)  โครงการวันท้องถิ่นไทย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมีนาคม  ๒๕๖๓  
     ๒๓)  โครงการ  อบต.เคล่ือนท่ี  ระยะเวลาด าเนินการเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   
     ๒๔)  โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   
     ๒๕)  โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อใช้ในชีวิต 

ประจ าวัน  ระยะเวลาด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน  ๒๕๖๓   
     ๒๖)  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  

๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๒๗)  ค่าวัสดุ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  

๒๕๖๓   
     ๒๘)  ค่าสาธารณูปโภค  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – 

เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๒๙)  จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก  ระยะเวลาด าเนินการเดือน

มกราคม – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓   
     ๓๐)  จัดซื้อโต๊ะท างานแบบเหล็ก  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม 

– เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓   
     ๓๑)  จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ส าหรับปฏิบัติงาน  ระยะเวลา

ด าเนินการเดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓  
 

๓๓)  ประเภท... 
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     ๓๓)  ประเภทค่าปรับปรุงครุภัณฑ์  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  
๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๓๔)  รายจ่ายอื่น  ระยะเวลาด าเนินการเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน  
๒๕๖๓   

     ๓๕)  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  ๒๕๖๒  

     ๓๖)  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 
– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

๒.  แผนงานบริหารงานคลัง 
     ๑)  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๒)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๓)  ค่าเช่าบ้าน  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือน

กันยายน  ๒๕๖๓   
     ๔)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  

๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๕)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ระยะเวลาด าเนินการเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓   
     ๖)  ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  ระยะเวลาด าเนินการเดือน

ธันวาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓ 
     ๗)  ค่าจ้างเหมาบริการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – 

เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๘)  ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๙)  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือน

ตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๑๐)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือน

ตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๑๑)  โครงการจ้างเหมาส ารวจทรัพย์สิน  ข้อมูลท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

ของ  อบต.ทรายขาว  ระยะเวลาด าเนินการเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม  
๒๕๖๓   

     ๑๒)  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  ของ  อบต. 
ทรายขาว  ระยะเวลาด าเนินการเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   

     ๑๓)  โครงการรับช าระภาษีนอกสถานท่ี  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
มกราคม – เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓   

     ๑๔)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
ตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

๑๕)  ค่าบ ารุง... 
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     ๑๕)  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ระยะเวลาด าเนินการเดือนธันวาคม  
๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๑๖)  ค่าวัสดุ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  
๒๕๖๓   

     ๑๗)  จัดซื้อฉากกั้น  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม  
๒๕๖๓   

     ๑๘)  จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแนบ  ๔๐  ช่อง  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
มกราคม – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   

     ๑๙)  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
ธันวาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

๓.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     ๑)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท.  ระยะเวลา 

ด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๒)  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๓)  วัสดุเครื่องแต่งกาย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – 

เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๔)  ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๕)  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน  ๒๕๖๓   

     ๖)  โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระยะเวลา
ด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓   

     ๗)  โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
กุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓   

     ๘)  โครงการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล  ระยะเวลา
ด าเนินการเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ – เดือนมกราคม  ๒๕๖๓  และเดือนเมษายน  
๒๕๖๓  

     ๙)  จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม – 
เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓   

๔.  แผนงานการศึกษา 
     ๑)  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๒)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๓)  ค่าเช่าบ้าน  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือน

กันยายน  ๒๕๖๓   
     ๔)  ค่าจ้าง... 
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     ๔)  ค่าจ้างเหมาบริการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – 
เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๕)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 
– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๖)  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
ตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๗)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
ตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๘)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  
๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๙)  โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระยะเวลา
ด าเนินการเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๑๐)  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม 
– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๑๑)  ค่าวัสดุ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม – เดือนกันยายน  
๒๕๖๓   

     ๑๒)  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  ส าหรับส านักงาน  ระยะเวลา
ด าเนินการเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  ๒๕๖๓   

     ๑๓)  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer)  ส าหรับกระดาษ 
ขนาด  A๔  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  ๒๕๖๓   

     ๑๔)  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
มกราคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๑๕)  เงินเดือนฝ่ายประจ า  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 
– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๑๖)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท.  ระยะเวลา
ด าเนินการเดือนมกราคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๑๗)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนมกราคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๑๘)  ค่าเช่าบ้าน  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือน
สิงหาคม  ๒๕๖๓   

     ๑๙)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  
๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   

     ๒๐)  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๒๑)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
ตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๒๒)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
ตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

   ๒๓)  โครงการ... 
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     ๒๓)  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
ภาค  ระยะเวลาด าเนินการเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ – เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   

     ๒๔)  โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ/ระดับประเทศ  
ระยะเวลาด าเนินการเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   

     ๒๕)  โครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ – เดือนเมษายน  ๒๕๖๓   

     ๒๖)  โครงการลูกเสือเทิดไท้องค์ราชันย์  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
พฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓   

     ๒๗)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  ระยะเวลา
ด าเนินการเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓   

     ๒๘)  ค่าวัสดุ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ – เดือน
กันยายน  ๒๕๖๓   

     ๒๙)  ค่าสาธารณูปโภค  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – 
เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๓๐)  จัดซื้อโต๊ะ  เก้าอี้นักเรียนไม้ยางพาราขาเหล็ก  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน  ๒๕๖๓   

     ๓๑)  จัดซื้อพัดลมไอเย็น  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมีนาคม – เดือน
พฤษภาคม  ๒๕๖๓   

     ๓๒)  จัดซื้อโทรทัศน์  LCD  สมาร์ททีวี  ขนาด  ๕๕  นิ้ว  ระยะเวลา
ด าเนินการเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓   

     ๓๓)  จัดซื้อถาดหลุมสแตนเสส  ระยะเวลาด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ – 
เดือนเมษายน  ๒๕๖๓   

     ๓๔)  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนมกราคม – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๓๕)  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม – 
เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๓๖)  เงินอุดหนุนส่วนราชการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม – 
เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

๕.  แผนงานสาธารณสุข 
     ๑)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท.  ระยะเวลา

ด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๒)  ค่าตอบแทนการส ารวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว  ตามโครงการ

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  
๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

     ๓)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในต าบลทรายขาว  
ระยะเวลาด าเนินการเดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓   

     ๔)  ค่าวัสดุ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  
๒๕๖๓  

๕)  เงินอุดหนุน... 
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     ๕)  เงินอุดหนุนเอกชน  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – 

เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

๖.  แผนงานเคหะและชุมชน 
     ๑)  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๒)  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท.  ระยะเวลา

ด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๓)  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๔)  ค่าเช่าบ้าน  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือน

กันยายน  ๒๕๖๓   
     ๕)  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  

๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๖)  ค่าจ้างเหมาบริการ  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ระยะเวลา

ด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๗)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือน

ตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๘)  ค่าตรวจสอบคุณภาพน้ าด่ืม  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม – 

เดือนมีนาคม  ๒๕๖๓   
     ๙)  ค่าต่อใบอนุญาตบ่อบาดาล  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมิถุนายน – 

เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   
     ๑๐)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ระยะเวลาด าเนินการเดือน

ตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๑๑)  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  

๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๑๒)  ค่าวัสดุ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  

๒๕๖๓   
     ๑๓)  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ระยะเวลาด าเนินการเดือน

มกราคม – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓   
     ๑๔)  จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม 

– เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓   
     ๑๕)  จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแฟ้มสันกว้าง  ระยะเวลาด าเนินการเดือน

มกราคม – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓   
     ๑๖)  จัดซื้อเตาเผาขยะ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ – 

เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๑๗)  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  ระยะเวลาด าเนินการเดือน

ตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
   ๑๘)  ค่าบ ารุง... 
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     ๑๘)  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

๗.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     ๑)  โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวต าบลทรายขาว  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   
     ๒)  โครงการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต าบลทรายขาว  

ระยะเวลาด าเนินการเดือนพฤษภาคม – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   
     ๓)  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงต าบลทรายขาว  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนมกราคม – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   
     ๔)  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในต าบลทรายขาว  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   
     ๕)  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   
     ๖)  เงินอุดหนุนเอกชน  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  ระยะเวลา

ด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   

๘.  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     ๑)  โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายธารทอง – ทรายขาว  ระดับ

ประถมศึกษา  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  ๒๕๖๓  
     ๒)  โครงการแข่งขันกีฬา  ระยะเวลาด าเนินการเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
     ๓)  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต าบลทรายขาว  ต้านยา 

เสพติด  ระยะเวลาด าเนินการเดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ – เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
     ๔)  โครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ระยะเวลาด าเนินการเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓   
     ๕)  โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม  ๒๕๖๓   
     ๖)  โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมีนาคม  

– เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓   
     ๗)  โครงการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน  ศิลปะพื้นบ้าน  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   
     ๘)  เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   

๙.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     ๑)  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  

๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๒)  ค่าชดเชยผลอาสิน (ค่า K)  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
 

   ๓)  โครงการ... 
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     ๓)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านทรายทอง  หมู่ท่ี  ๑๕  
ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  
๒๕๖๓   

     ๔)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโป่งทวี  หมู่ท่ี  ๑๖  
ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม – เดือน
มีนาคม  ๒๕๖๓   

     ๕)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านรวมไทย  หมู่ท่ี  ๑๓  
ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน
เมษายน  ๒๕๖๓   

     ๖)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านร่องธาร  หมู่ท่ี  ๓  
ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมีนาคม – เดือน
พฤษภาคม  ๒๕๖๓   

     ๗)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสมานมิตร  หมู่ท่ี  ๑๔  
ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม  
๒๕๖๓   

     ๘)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสันทราย  หมู่ท่ี  ๑  
ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม  
๒๕๖๓   

     ๙)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองตุ้ม  หมู่ท่ี  ๗  
ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน
เมษายน  ๒๕๖๓   

     ๑๐)  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert)  
บ้านร่องธาร  หมู่ท่ี  ๓  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน  ๒๕๖๓   

     ๑๑)  โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert)  
บ้านสันต้นม่วง  หมู่ท่ี  ๑๐  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน  ๒๕๖๓   

     ๑๒)  โครงการก่อสร้างเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง  บ้านสันต้นม่วง  
หมู่ท่ี  ๑๐  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนเมษายน – 
เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓   

     ๑๓)  โครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสันต้นม่วง  หมู่ท่ี  ๑๐  
ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนพฤษภาคม – เดือน
กรกฎาคม  ๒๕๖๓   

     ๑๔)  โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดงลาน  
หมู่ท่ี  ๑๗  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนเมษายน – 
เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓   

 
 

   ๑๕)  โครงการ... 
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     ๑๕)  โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
ร่องธาร  หมู่ท่ี  ๓  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
มีนาคม – เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓   

     ๑๖)  โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
ร่องธารกลาง  หมู่ท่ี  ๑๑  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓   

     ๑๗)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตรูปตัววี  บ้านสันทราย  
หมู่ท่ี  ๑  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ – 
เดือนเมษายน  ๒๕๖๓   

     ๑๘)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด)  
บ้านโป่งแดงใหม่  หมู่ท่ี  ๑๒  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน  ๒๕๖๓   

     ๑๙)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด)  
บ้านท่าฮ่อ  หมู่ท่ี  ๖  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือน
กุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน  ๒๕๖๓   

     ๒๐)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด)  
บ้านห้วยทรายขาว  หมู่ท่ี  ๕  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน  ๒๕๖๓   

     ๒๑)  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบปิด)  
บ้านโป่งแดง  หมู่ท่ี  ๘  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓  

     ๒๒)  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมิถุนายน – เดือน
สิงหาคม  ๒๕๖๓   

     ๒๓)  โครงการก่อสร้างห้องน้ าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
(บ้านท่าฮ่อ)  บ้านท่าฮ่อ  หมู่ท่ี  ๖  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลา
ด าเนินการเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓   

     ๒๔)  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถานหมู่บ้าน  บ้าน
หนองผักจิก  หมู่ท่ี  ๔  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการ
เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓       

     ๒๕)  โครงการขุดบ่อขยะ  บ้านแม่คาววัง  หมู่ท่ี  ๒  ต.ทรายขาว  อ.พาน  
จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   

     ๒๖)  โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านร่องธารใหม่  หมู่ท่ี  ๙  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  
ระยะเวลาด าเนินการเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน  ๒๕๖๓   

     ๒๗)  โครงการปรับปรุงแนวกั้นกันตล่ิงพงั  บ้านโป่งทวี  หมู่ท่ี  ๑๖    
ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมีนาคม – เดือน
พฤษภาคม  ๒๕๖๓   

   ๒๘)  โครงการ... 
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     ๒๘)  โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  บ้านโป่งแดง  หมู่ท่ี  ๘  
ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน  
๒๕๖๓   

     ๒๙)  โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์  บ้านหนองผักจิก  หมู่ท่ี  
๔  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนพฤษภาคม – เดือน
กรกฎาคม  ๒๕๖๓       

๑๐.  แผนงานการเกษตร 
     ๑)  โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรต าบลทรายขาว  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   
     ๒)  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

การเกษตรต าบลทรายขาว  ระยะเวลาด าเนินการเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ – เดือน
สิงหาคม  ๒๕๖๓   

     ๓)  ค่าวัสดุ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมีนาคม – เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓   
     ๔)  โครงการรักษ์ป่า  รักษ์น้ า  รักษาแผ่นดิน  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   
     ๕)  โครงการคลองสวยน้ าใส  ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม – 

เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๓   
     ๖)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติฯ  ระยะเวลาด าเนินการ

เดือนธันวาคม  ๒๕๖๒ – เดือนสิงหาคม  ๒๕๖๓   

๑๑.  แผนงบกลาง 
     ๑)  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  

๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๒)  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  

๒๕๖๒ – เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๓)  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – 

เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๔)  เบี้ยยังชีพคนพิการ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – 

เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๕)  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ 

– เดือนกันยายน  ๒๕๖๓   
     ๖)  ส ารองจ่าย  ระยะเวลาด าเนินการเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒ – เดือน

กันยายน  ๒๕๖๓   
     ๗)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.)  

ระยะเวลาด าเนินการเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม  ๒๕๖๒   
     ๘)  เงินช่วยพิเศษ  ระยะเวลาด าเนินการเดือนตุลาคม  ๒๕๖๒ – เดือน

กันยายน  ๒๕๖๓   
     ๙)  เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  

ระยะเวลาด าเนินการเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
   จึงเสนอ... 
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จึงเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวเพื่อทราบ   

ที่ประชุม  -  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่  ๖    เร่ืองอื่นๆ  

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ผมมีเรื่องขอฝากอยู่  ๓  เรื่อง  เรื่องท่ีหนึ่งเรื่องการด าเนินการส ารวจท่ีดินและ  
ประธานสภาฯ ส่ิงปลูกสร้างในเขตต าบลทรายขาวเพื่อด าเนินการตาม  พรบ.ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง  

พ.ศ.๒๕๖๒  ของเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  ซึ่งยังไม่สามารถท า
ความเข้าใจให้กับชาวบ้านได้อย่างชัดเจน  ผมได้รับทราบปัญหาดังกล่าวจากชาวบ้าน
ถึงความไม่เข้าใจในกฎหมายตัวใหม่  ดังนั้น  ผมเห็นว่าควรมีการสร้างความเข้าใจ
ให้กับชาวบ้านก่อน  จึงอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวช่วยด าเนินการ
สร้างความเข้าใจให้แก่ชาวบ้าน  อาจจะมีการอบรมเรื่องกฎหมายภาษีตัวใหม่หรือ
วิธีการอื่นใดก็ได้   

  เรื่องท่ีสองเป็นเรื่องของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลทรายขาว  ซึ่งอ าเภอพานได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลทรายขาวแล้ว  ตามค าส่ังอ าเภอพาน  ท่ี  
๔๑๕/๒๕๖๑  ลงวันท่ี  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑  แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการขับเคล่ือน
อย่างเป็นรูปธรรม  ผมเห็นว่าเราควรมีเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลในเรื่องนี้ท่ีชัดเจน 

  เรื่องท่ีสามคือเรื่องการขอเพิกถอนสภาพป่าถาวร  บริเวณต้ังแต่หมู่  ๒  ต าบล
ธารทอง  จนถึงหมู่  ๑๐  ต าบลทรายขาว  โดยในการประชาคมร่วมกันของประชาชน
ท่ีได้รับความเดือดร้อนในปี  ๒๕๖๐  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ท่ีดินเป็นหน่วยงานท่ี
จะรับผิดชอบในเรื่องนี้  ซึ่งท่ีดินอ าเภอพานได้มีหนังสือไปยังท่ีดินจังหวัดเชียงราย  
เพื่อท าหนังสือถึงกรมต่อไป  แต่ในขณะนี้ยังไม่มีข่าวคราวใดๆ  ผมจึงขอฝากท่าน
นายกฯ  ช่วยติดตามและมีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย   

นายทรงเพชร  ใจทน  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาวได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   
นายก อบต.ทรายขาว งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓  ในการจัดซื้อเตาเผาขยะ  จ านวน  ๑  เตา  เพื่อแก้ไขปัญหา

ขยะในต าบลทรายขาว  และได้มีการคุยกันเบ้ืองต้นแล้วว่าจะด าเนินการในพื้นท่ี  หมู่  
๑  หมู่  ๕  และหมู่  ๑๕  นั้น 

เนื่องจากเราได้ต้ังงบประมาณในการจัดซื้อไว้เพียง  ๑  เตา  จึงขอหารือว่า
จะด าเนินการในพื้นท่ีไหนก่อนเพื่อเป็นหมู่บ้านน าร่อง   

นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ  ผมขอเสนอให้เป็นหมู่  ๕  และหมู่  ๑๕  เนื่องจากมีพื้นท่ีพร้อมท่ีจะต้ังเตาเผา  
ประธานสภาฯ ขยะได้  ประกอบกับท้ังสองหมู่ใช้เตาเผาขยะร่วมกันซึ่งจะเกิดประโยชน์กับประชาชน

จ านวนมากกว่า  และท้ังสองหมู่ก็เป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวท่ีจ าเป็นต้องสร้างภาพลักษณ์
เพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวต่อไป  

ที่ประชุม  เห็นด้วยตามท่ีประธานสภาฯ  เสนอ   

 

 
   เลิกประชุม... 

 



- ๑๖ - 

 

เลิกประชุมเวลา   -  ๑๔.๐๐  น. 

 

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

                                                     นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ  

 

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

                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๔  
ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  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  ๔  ประจ าปี  ๒๕๖๒  
เมื่อวันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว  สมัย..................  
สมัยท่ี...............  ประจ าป.ี..........................  เมื่อวันท่ี............................................  เรียบร้อยแล้ว 
  จึงลงนามไว้เป็นหลักฐาน 
 
         
        (นายสมยุทธ์  ต๊ะต้องใจ)  
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว 
 

 


