
 
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย 
สมัยสำมัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย 

ผู้มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
๑ นายขวัญชัย  สุวรรณปัญญา ประธานสภาฯ 
๒ นายสมบูรณ์  ปัญญาธิ รองประธานสภาฯ 
๓ นายสมบัติ  วังแสง เลขานุการสภา อบต. 
๔ นางสาวทิพย์วัลย์  เกเย็น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
๕ นายสนั่น  จี๋มะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
๖ นายพร  จันทาพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
๗ นายสุนทร  ปงกันมูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
๘ นายบุญส่ง สันทะบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๙ นายนรินทร์  จันปุก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 

๑๐ นายศรีหมื่น  ขันจันแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
๑๑ นายสมบูรณ์  ค าหล้าทราย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
๑๒ นายอ านวย  แก้วแจ้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
๑ นายทรงเดช  สุตินกาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
๑ นายสมศักดิ์  พรหมณี ประธานผู้สูงอายุต าบลสันทราย 
๒ นางบัวแก้ว  บัวหลวง ผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๖ 
๓ นายบุญธรรม  อิ่นแก้ว ประธาน อสม. หมู่ที่ ๙ 
๔ นายจรัญ  ปันทะทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ 
๕ นางอรทัย  อรินต๊ะทราย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  ๕ 
๖ ร.ต.ท.ชาญศักดิ์  วุฒิอดิเรก หัวหน้าตู้ยามต าบลสันทราย 
๗ ด.ต.มนู  สมฤทธิ์ ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๒ 

 

 



                                         -๒- 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
๘ นายสมหมาย  ม่อนจ้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
๙ นายเกษม  จันทาพูน ก านันต าบลสันทราย 

๑๐ นายนุ๊ก  โกเสนตอ ประธาน อสม.หมู่ที่ ๓ 
๑๑ นางชนัญพร  แอ๋อุโมงค์ ประธาน อสม.หมู่ที่ ๕ 
๑๒ นายส่ง  นวนพนัด ประธาน อสม.หมู่ที่ ๘ 
๑๓ นายพรสุรพงษ์  จอมจักร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ 
๑๔ นางสาวสิริรัตน์  ปงก๋า นักวิชาการเงินและบัญชีฯ 
๑๕ นายจรัญ  ทรายหมอ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๑๖ นางธญพร  อุดด้วง เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๗ นายศรัณย์ภัทร  ปันทะทา พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๑๘ นางสาวพิมพ์สุชา  อินต๊ะสิน หน.ส านักปลัดฯ 
๑๙ นายภรณ์ณภัส  อุดด้วง นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
๒๐ นายภูเจตน์  สุริยะไชย นายช่างโยธาช านาญงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  -๓- 

เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม  นายขวัญชัย  สุวรรณปัญญา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธำนแจ้งท่ีประชุมทรำบ 
๑.๑. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย สมัยสามัญที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ได้มีมติในการประชุม
สมัยสามัญที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖1 เมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ก าหนด
สมัยประชุมสามัญที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖2 ไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 

บัดนี้ มีความจ าเป็นจะต้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อ
ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 และพิจารณาข้อราชการอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ 
พ.ศ.๒๕๕๒) ประกอบข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย สมัยสามัญที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2ตั้งแต่วันที่ ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 เป็นต้นไป มีก าหนด ๑๕ วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่ว
กัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

  

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม สมัยวิสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๑ (เมื่อวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)   

ประธานฯ   - ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจดูส าเนารายงานการประชุม 
ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง       

 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถำม 
     - ไม่มี 
      

ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ รายงานสถานะทางการเงิน การคลัง และผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑) 

ประธานฯ    -  ได้มอบหมายให้กองคลัง  ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม   
น.ส.สิริรัตน์ ปงก๋า  - ขอรายงานสถานะการเงิน การคลัง  ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 
นักวิชาการเงินฯ   ๒๕๖๑) ดังนี้ 
 



 
                                                                 -๕-  
 

๔.๒ การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  
ประธานสภาฯ - ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ

สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป     
มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน และยังไม่ได้ก าหนดว่าในปี ๒๕๖๒ จะให้มีสมัยประชุม
กี่สมัย แต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด ในวันนี้จึงมีความจ าเป็นที่สภาต้องก าหนดสมัย
ประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไว้เพ่ือให้กิจการของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันทราย เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง ถูกต้องเรียบร้อย จึงขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เลขานุการสภาฯ - ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดว่าในปี
หนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด วรรคท้าย ก าหนดว่า การประชุมสมัย
สามัญหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ ประกอบข้อ ๒๑ แห่งระเบียบระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๕๔) การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของ
สภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

ประธานฯ - สอบถามที่ประชุมว่าจะก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ อย่างไร 
นายพร  จันทาพูน - กระผมขอเสนอสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔ สมัย ครับ 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๓) 
ประธานฯ - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุม 
 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔ สมัย 

ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 



 
-๖- 

   

นายศรีหมื่น ขันจันแสง - กระผมขอเสนอ  สมัยสามัญท่ี ๒ ตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๘)  มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 

สมัยสามัญที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปมีก าหนดไม่
เกิน ๑๕ วัน 

สมัยสามัญท่ี ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่
เกิน ๑๕ วัน 

 

ประธานฯ - มีท่านใดจะเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๒ เพ่ิมเติมอีก
ครับ เมื่อไม่มีจึงขอมติที่ประชุมในการก าหนดสมัยประชุมประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ที่ประชุม  - มีมติจ านวน ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ก าหนดสมัยประชุม ดังนี้ 
  ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ก าหนดให้มีสมัยประชุม ๔ สมัย ได้แก่  
      สมัยสามัญที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปมีก าหนด

ไม่เกิน ๑๕ วัน 
สมัยสามัญที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไปมีก าหนดไม่

เกิน ๑๕ วัน 
สมัยสามัญท่ี ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่

เกิน ๑๕ วัน 
ประธานฯ - ขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป 
ที่ประชุม - มีมติให้วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๓) 

ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
  

๔.๓ การพิจารณาขอความเห็นชอบในการรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวง แปลงบ่อน้ าทิพย์ บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๙ 

ประธานฯ   - ขอเชิญส านักปลัดฯ เสนอเรื่องต่อที่ประชุม 
นายภรณ์ณภัส  อุดด้วง  - ตามที่อ าเภอแม่จันได้แจ้ง การรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ตาม
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ)  หนังสือที่ ชร 0818.1/031  ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 เรื่องการรังวัดออก 

หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ความตามหนังสือดังกล่าวดังนี้  “ ตามท่ี องค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย ได้ยื่นขอรังวัดออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
ตามค าขอเลขที่  1/34/59 ลงวันที่  15 ตุลาคม 2558 แปลงที่ดิน
สาธารณประโยชน์ “บ่อน้ าทิพย์” บ้านนาล้อมหมู่ที่ 9 ต าบลสันทราย อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย พนักงานที่ดินได้ออกไปท าการรังวัดแล้วตั้งแต่วันที่    
1-4 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่ารังวัดได้เนื้อท่ี 9-2-74.4 ไร่ น้อยกว่าบัญชี 
 
 
 
 



-๗- 
ส ารวจฯ ที่ได้ระบุว่าที่ดินสาธารณประโยชน์มีเนื้อท่ี 11-1-19 ไร่ อ าเภอแม่จัน
จึงได้แจ้งประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายให้สอบสวน
ข้อเท็จจริงว่าที่ดินสาธารณประโยชน์นั้นน้อยไปเพราะเหตุใด มีเนื้อที่จ านวน
เท่าใด โดยขอความเห็นต่อสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการมอบหมายให้สภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือใน
การด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง พ.ศ. 2543 ข้อ 8 และ
รายงานผลให้อ าเภอแม่จันทราบ 

ส าหรับเรื่องนี้ผู้บริหารได้มอบหมายให้ส านักงานปลัด ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้ข้อมูลว่า การออกส ารวจแปลง
ที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลงบ่อน้ าทิพย์ สืบเนืองมาจากอ าเภอแม่จัน ได้แจ้ง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ส ารวจที่ดินสาธารณประโยชน์ว่า
แปลงใดยังไม่ได้ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง หรือแปลงใดเห็นสมควรออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงแล้วแจ้งให้อ าเภอทราบ ประกอบกับผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อมได้จัดท าหนังสือขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 
ส ารวจที่ดินแปลงสาธารณประโยชน์ บ่อน้ าทิพย์ เพ่ือประกอบการด าเนินการ
ขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง โดยได้ผ่านมติประชาคมหมู่บ้านแล้ว 
ผู้บริหารได้มอบหมายให้กองช่างส ารวจและประสานที่ดินเพ่ือด าเนินการตาม
ขั้นตอน การส ารวจในครั้งนั้นมี นายปฏิณัฐกรณ์  จันทาพูน ผู้ช่วยช่างโยธาใน
ขณะนั้น (ปัจจุบันได้ลาออกจากราชการแล้ว) พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 จ านวน 2 คน และ ส.อบต.หมู่ที่ 9 ได้ร่วมส ารวจ
แปลงที่ดินโดยใช้เครื่องมีก าหนดพิกัดจุด (GPS) เดินส ารวจตามค าบอกกล่าว
ของผู้ใหญ่บ้านที่ได้ก าหนดเป็นแนวไว้ ซึ่งผลรวมของจ านวนที่ดินที่เดินส ารวจ
ได้มีประมาณ 11-1-19 ไร่ และได้ท าหนังสือถึงส านักงานที่ดินเพ่ือขอรังวัด
ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง ต่อมาส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขา
แม่จัน ได้ออกรังวัดที่ดินเมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 ผลปรากฏว่าได้จ านวน
เนื้อที่ดิน 9-2-74.4 ไร่ ซึ่งน้อยกว่าที่ออกส ารวจ จากการสอบข้อเท็จจริงจาก
เจ้าหน้าที่กองช่างได้ให้ข้อมูลว่า การส ารวจที่ดินแปลงสาธารณประโยชน์ บ่อ
น้ าทิพย์เป็นการส ารวจคร่าวๆ โดยการประมาณ เพ่ือใช้ประกอบเป็นข้อมูลเพ่ือ
ขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเท่านั้นอีกทั้งเครื่องมือที่ใช้ส ารวจก็อาจจะ
ไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการของส านักงานที่ดิน ท าให้จ านวนเนื้อที่อาจมี
ความคลาด เคลื่ อน  อีกทั้ งการส ารวจ ในขณ ะนั้ น ได้ ส ารวจรวมทาง
สาธารณประโยชน์ด้วย ซึ่งผลการรังวัดจากส านักงานที่ดินออกมาได้แบ่งแยก 

 



                        -๘- 

เป็นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งอาจจะท าให้ผลรวมของเนื้อที่ดินที่ได้จากการ
รังวัดมีน้อยกว่าจ านวนที่ดินที่ได้จากการส ารวจหากผลการรังวัดเป็นประการใด 
ก็ให้ถือข้อมูลจากการรังวัดจากส านักงานที่ดินเป็นที่สิ้นสุด ส าหรับเบื้องต้นขอ
ชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้ ครับ 

ประธานฯ   - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

นายศรีหมื่น ขันจันแสง  - ได้สอบถาม สมาชิก อบต.สันทราย.หมู่ที่ 9 นายอ านวย  แก้วแจ้ ว่าที่ดิน     
(ส.อบต.หมู่ที่ ๘)   ดังกล่าวยังมีปัญหาเรื่องคดีความในกรณีที่มีข้อพิพาทกับนายชุ่ม เกเย็น อยู่    

หรือไม่ เพราะเห็นว่าเอกสารที่แนบมานี้นายชุ่ม เกเย็นได้ยื่นคัดค้านการรังวัด 
ซึ่งมีจ านวนเนื้อท่ี 6-2-72.4 ไร่ ในกรณีนี้จะมีปัญหาหรือไม่  
 

นายอ านวย  แก้วแจ้   - ได้ชี้แจ้งว่าที่ดินดังกล่าวไม่มีปัญหาเรื่องคดีความแล้วศาลได้ให้ทั้งสองฝ่ายมิให้
(ส อบต.หมู่ที่ 9)    เข้าไปท าประโยชน์อีก และให้ทั้งสองฝ่ายหาหลักฐานการครอบครองที่ดินแปลง     
    ดังกล่าวมาพิสูจน์     
นายจรัญ  ปันทะทา  - ชี้แจงว่าได้ร่วมกับช่างรังวัดของ สนง.ที่ดินแม่จัน และช่าง อบต. ออกส ารวจ
(ผญบ. ม.๙)   ที่ดินแปลงดังกล่าวที่มีข้อพิพาทกันอยู่ในชั้นศาลได้ให้พิสูจน์สิทธิและห้าม   
                                          คู่พิพาทเข้าไปครอบครอง 
                          

นายสุนทร  ปังกันมูล   - ได้แสดงความคิดเห็นว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ          
(ส.อบต.หมู่ที่ ๕)   มอบหมายให้สภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือในการ 

ด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง พ.ศ. 2543 ข้อ 8 ระบุว่า ใน
กรณีท่ีปรากฏว่า การรังวัดเพ่ือออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงแปลงใดได้เนื้อ
ที่น้อยไปจากหลักฐานเดิม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้บุกรุก ให้ออกหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวงตามผลการรังวัดดังกล่าวไปก่อน เสร็จแล้วให้นายอ าเภอ
สอบสวนข้อเท็จจริงว่าที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงนั้นน้อยไปเพราะเหตุใด มี
จ านวนเนื้อที่เท่าใด โดยขอความเห็นต่อสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือประกอบการพิจารณา หากสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ภายในสามสิบวัน ให้ด าเนินการต่อไป จาก
ระเบียบดังกล่าวหากสภาไม่มีความเห็นชอบเป็นอย่างอ่ืนก็สามารถด าเนินการ
ต่อไปได้ กระผมจึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย โดยไม่มี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เพ่ือให้อ าเภอแม่จันได้ด าเนินการต่อไป 

ประธานฯ - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกครับ เมื่อไม่มีจึงขอมตทิี่ประชุม  

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ  ตามที่ส านักงานที่ดินได้รังวัด จ านวน ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – 
เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง     



                       -๙- 
 ๔.๔ การขอคืนเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์

แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด 
ประธานฯ -ขอเชิญกองคลังเสนอเรื่องต่อที่ประชุม  
นายจรัญ  ทรายหมอ  - ตามหนังสือ ที่ BDT LTO-1801-19 เรื่อง ขอชี้แจงและให้คืนเงิน(ส่วนที่
(เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้) เกิน) ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจ าปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน     
                                          2561 ได้แจ้งว่าได้ยื่น แบบ ภ.ร.ด.2 ผิดพลาด ในเรื่องข้อมูลค่าเช่าไม่ตรงกับ  
                                          สัญญาเช่า เป็นเหตุให้ช าระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินเกิน และขอด าเนินการคืน 
                                          เงินค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 4,833.00 บาท (สี่พันแปดร้อยสามสิบ 

สามบาทถ้วน) นั้น งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ได้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของ เอกสารการเช่าที่ดินและหลักฐานการช าระเงินค่าเช่าที่ดิน กับ บริษัท ทรู 
มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ได้ข้อเท็จจริงว่าเป็นข้อมูลตรงกัน 
โดย บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด เริ่มเช่าพ้ืนที่ตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนธันวาคม 2560 รวม 2 เดือน ค่าเช่าเดือน
ละ 4,000.00 บาท รวมค่ารายปี 8,000.00 บาท    (แปดพันบาทถ้วน) ค่า
ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่ต้องช าระ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) จึงท า
ให้ช าระภาษีเกิน 4,833.00 บาท (สี่พันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) ดังนั้น
จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายในการพิจารณา
เห็นชอบคืนเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด ทั้งนี้ ตามข้อ ๙๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
2561 ข้อ ๙๔ (๑) ที่ระบุว่ากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับ
และต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้ จากการรับช าระภาษีโดยไม่
ถูกต้อง ทั้งนี้ให้ขอคืนภายในก าหนดอายุความ และข้อ ๙๕ (๑) เหตุผลความ
จ าเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่น าส่งเป็นเงินรายรับที่น าส่ งแล้ว ให้
ด าเนินการตามข้อ ๙๖ (๒) ที่ระบุว่า ขอคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงิน
รายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาด
เงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

ประธานฯ - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติในที่
ประชุม  

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ  ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
  
 
 
 



                                     -๑๐- 
๔.๕ การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สันทราย กรณีหมดวาระ  

เลขานุการสภาฯ  ตามที่วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน 
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 
2561 และได้มีประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหาร 
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 
13 กันยายน 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป 
นั้น 

  เพ่ือให้การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทรายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนด จึงขอให้ที่ประชุมด าเนินการคัดเลือกผู้แทนจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  จ านวน ๒ คน  เป็นกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย แล้วแจ้งรายชื่อผู้ได้รับ                    
การคัดเลือกเป็นกรรมการให้ส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
หรือส านักงานเขตออกค าสั่งเป็นกรรมการกองทุนต่อไป ในการนี้จึงขอให้ที่
ประชุมได้คัดเลือกกันเอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ 

ประธานฯ - ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.สันทราย คนที่ ๑ 

นายบุญส่ง สันทะบุตร - กระผมขอเสนอ นายศรีหมื่น ขันจันแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ เป็น     
(ส.อบต.หมู่ที่ ๒)   กรรมการกองทุนฯ คนที่ ๑  
 ผู้รับรอง  ได้แก่ ๑. นายสมบูรณ์  ปัญญาธิ ส.อบต.หมู่ที่ ๖ 
   ๒. นายสมบูรณ์  ค าหล้าทราย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
ประธานฯ  - มีผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๑ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่

ประชุมให้ นายศรีหมื่น ขันจันแสง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เป็นกรรมการกองทุนฯ คน
ที่ ๑ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานฯ - ประกาศให้ทุ กท่ านทราบว่า สภา อบต .สันทราย มีมติ เห็ นชอบให้          

นายศรีหมื่น ขันจันแสง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เป็นกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๑ โดยมี
มติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 
 



                                                                 -๑๑- 
ประธานฯ - ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ อบต.สันทราย คนที่ ๒  
นายสมบูรณ์  ปัญญาธิ - กระผมขอเสนอ นายบุญส่ง สันทะบุตร ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นกรรมการ 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๒) ผู้รับรอง  ได้แก่ ๑. นายอ านวย  แก้วแจ้  ส.อบต.หมู่ที่ ๙  
   ๒. นายสุนทร  ปงกันมูล  ส.อบต.หมู่ที่ ๕   
ประธานฯ  - มีผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่

ประชุมให้ นายบุญส่ง  สันทะบุตร ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นกรรมการกองทุนฯ   
คนที ่๒ 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
ประธานฯ - ประกาศให้ทุ กท่ านทราบว่า สภา อบต.สันทราย มีมติ เห็ นชอบให้          

นายบุญส่ง สันทะบุตร ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นกรรมการกองทุนฯ คนที่ ๒ โดยมี
มติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานฯ - ขอประกาศว่ากรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล

สันทราย ประกอบด้วย   
๑. นายศรีหมื่น  ขันจันแสง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เป็นกรรมการกองทุนฯ 

คนที่ ๑ 
๒. นายบุญส่ง  สันทะบุตร ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นกรรมการกองทุนฯ 

คนที่ ๒ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
  

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ   
เลขานุการสภาฯ ๕.๑ แจ้งโครงการจัดท าแนวกันไฟในพ้ืนที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 9 ใน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ขอเชิญชวนผู้น าหมู่บ้าน/สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย และราษฎรเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 5.2 โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ “ อบต.สันทรายพบประชาชน “ 
ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 18/20/21 กุมภาพันธ์ 2562 ขอ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ราษฎรมารับบริการต่างๆ และร่วมประชุมเสนอ
ความคิดเห็น รายละเอียดตามก าหนดการที่ได้แจ้งให้ทุกหมู่บ้านแล้ว 

 

 

 



                                                                  -๑๒- 

ก านันต าบลสันทราย - ขอฝากเน้นย้ าผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แจ้งประชาชนมาเข้าร่วมโครงการอ าเภอ
ยิ้ม....เคลื่อนที่ ที่จัดร่วมกับ อบต. ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณ
ลานหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย และในเรื่องการออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่ทางหลวง หรืออกหนังสือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่
ผู้ปกครองท้องที่จะต้องออกร่วมตรวจสอบกับ อปท. และส านักงานที่ดิน ขอให้
ออกไปร่วมกัน ณ สถานที่จริง เพ่ือความถูกต้อง ชัดเจน และไม่เกิดปัญหา
ตามมาภายหลัง 

ประธานฯ                 - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
เวลา   ๑๔.๒๐   น. 

 
 

            (ลงชื่อ)        สมบตัิ  วังแสง          ผู้บันทึกการประชุม 
    (นายสมบัติ  วังแสง) 

                                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 


