
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย 

สมัยสำมัญ ที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
วันอังคำร ที่ ๑๔ เดือนพฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๐๐ 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 นายทรงเดช  สุตินกาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
๕ นายสนั่น  จี๋มะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 
๖ นายบุญส่ง สันทะบุตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ 
๗ นายอ านวย  แก้วแจ้ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ 
๘ นางสาวทิพย์วัลย์  เกเย็น สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ 
๙ นายนรินทร์  จันปุก สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ 

๑๐ นายสมบูรณ์  ค าหล้าทราย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
๑๑ นายศรีหมื่น  ขันจันแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
๑๒ นายพร  จันทาพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
๑๓ นายสุนทร  ปงกันมูล สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
๑ นายเกษม  จันทาพูน ก านันต าบลสันทราย 
๒ นายพรสุรพงศ์  จอมจักร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ 
๓ นายพายัพ  ทรายหมอ ผู้ใหญ่บ้าน ม.๖ 
๔ นายอรทัย  อรินต๊ะทราย ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ 
๕ นายภรณ์นภัส  อุดด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
๖ นางธัญญกช  ธรรมตาล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๗ นางสาวพิมพ์สุชา  อินต๊ะสิน หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
๘ นางสุธาวรรณ  ค าแสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
๙ นางวิยะดา  อุตตะมัง ผู้อ านวยการกองคลัง 
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เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม  นายขวัญชัย  สุวรรณปัญญา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ขอขอบคุณทุกท่าน ทุกฝ่ายรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ ได้ให้ความช่วยเหลือใน
การดับไฟป่าที่บ้านดงสุวรรณ ต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2562 จนภารกิจส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.
2562 (เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

ประธานฯ   - ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจดูส าเนารายงานการประชุม 
ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง       

 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถำม 
     - ไม่มี 
      

ระเบียบวำระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ รายงานสถานะทางการเงิน การคลัง และผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) 

ประธานฯ    -  ได้มอบหมายให้กองคลัง  ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม   
 

นางวิยะดา อุตตะมัง  - ขอรายงานสถานะการเงิน การคลัง  ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – 
ผู้อ านวยการกองคลัง    มีนาคม ๒๕๖๒) ดังนี้ 
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ที่ประชุม    - รับทราบ 

4.2 การพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2564) ฉบับที่ 9 

ประธานฯ -ได้มอบหมายใหเ้จ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  ชี้แจงรายละเอียด
ต่อที่ประชุม   

นายภรณ์ณภัส อุดด้วง - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ท่านปลัดองค์การ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ บริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ท่าน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) ไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559  
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี นั้น 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  มีความจ าเป็นใน
การเพิ่มเติมโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ เพื่อให้มีความเหมาะสมสามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ทั้งนี ้ 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณส าหรับด าเนิน
กิจกรรม/โครงการตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561  ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ เป็น
แนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  

ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนนี้  ดังนี้  

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  สี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและ
ความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
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 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลง  
 
 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป  

ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
สันทราย เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายจึง
เ พิ ่ม เต ิมแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ป ี (พ .ศ .2561 -2564)  ฉบ ับที ่ 9 
รายละเอียดปรากฎตามบัญชีแผนงาน/โครงการ แนบท้ายนี้ 

 
ร่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี 9 

องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 
อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ 

      ของประชาชน 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้เพียงพอต่อการเกษตร และการอุปโภค   

     บริโภค หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์   
เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
แผนงานเคหะชุมชน 

1. โครงการขยายผิวถนนคสล.บริเวณ ฌาปนสถานบ้านจอมจันทร์ กว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตร 
(ประชาคมล าดับที่ 2) 

2. โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสายพร้อมล าโพง เขตบ้านจอมจันทร์ (ประชาคมล าดับที่ 3) 
3. โครงการก่อสร้างถนนบริเวณ ซอย 7 ต่อจากของเดิม (ประชาคมล าดับที่ 4) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการก่อสร้างศาลาต่อจากของเดิมบริเวณฌาปนสถานบ้านจอมจันทร์ จ านวน 2 ห้อง (ประชาคม

ล าดับที่ 1) 
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แผนงานการเกษตร 

1. โครงการก่อสร้างบานประตู เปิด-ปิด ฝายห้วยลุก (ประชาคมล าดับที่ 5) 
 

เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงานเคหะชุมชน 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) จ านวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณ ซ.1 ซอยแยกบ้านนางพิณ 
จุดที่ 2 บริเวณ    ซ.2 หน้าบา้น นายบุญทรง  
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย 1 ตรงทางแยก 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการวางท่อเหลี่ยมบริเวณหน้าบ้านอิฐรีสอร์ท 
2. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพัง บริเวณซอย 2 

แผนงานการเกษตร 
1. โครงการเรียงแนวหินป้องกันตลิ่งพังตามแนวล าเหมืองสาธารณะบริเวณนานายจรัญ 
2. โครงการวางท่อล าเหมืองร่องกุด/ร่องนา 
3. โครงการขุดลอกล าเหมืองรอบพระธาตุจอมจันทร์ 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 9 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

อ าเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ 
                ของประชาชน    
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้เพียงพอต่อการเกษตร และการอุปโภค  

      บรโิภค หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ   
เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
แผนงานเคหะชุมชน 

1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมต่อส่วนที่เหลือซอย 6-8 (ประชาคมล าดับท่ี 4) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพ่ือเก็บของแม่บ้านบริเวณท่ีสาธารณะหนองฮ้าว (ประชาคม
ล าดับที่ 1) 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัววีบริเวณหน้าบ้านนายนุ๊กถึงล าเหมืองห่าง (ประชาคม
ล าดับที่ 2) 
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3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัววีบริเวณหน้าบ้านนายเมืองมาถึงสามแยกซอย 9 หน้าบ้าน

นายประสิทธิ์ ดอนแก้ว (ประชาคมล าดับที่ 3) 
 

แผนงานการเกษตร 
1. โครงการก่อสร้างประตูน้ าปิด-เปิดแบบพวงมาลัยฝายแม่แหลว (ประชาคมล าดับที่ 5) 

 
เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนงานเคหะชุมชน 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นข้างวัดไปนาปง หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ ต าบลสันทราย 
2. โครงการท าถนนใหม่ ข้างวัดดอยต่อถึงป่าช้าบ้านดอยต่อ หมู่ที่ 3 
3. โครงการปรับปรุงถนนรอบอ่างร่องตุ้ม บ้านดอยต่อ หมู่ที่ 3 

  
แผนงานการเกษตร 

1. โครงการก่อสร้างลิปแหลปน้ าจันตรงข้ามนานายอินค า-นานายสมชาย 
2. โครงการก่อสร้างฝายขนาดเล็กข้างนานายคิด กาใจทราย 

แผนงานสาธารณสุข 
1. โครงการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ 

      ของประชาชน    
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้เพียงพอต่อการเกษตร และการอุปโภค  

      บรโิภค หมู่ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ 
 

  เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

แผนงานเคหะชุมชน 
1. โครงการท าถนนรอบน้ าแม่หะ พร้อมวางท่อ (ประชาคมล าดับที่ 1) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการวางท่อซอย 7 ไปทุ่งป่าหวายตรงนาไซรด า (ประชาคมล าดับที่ 2) 
2. โครงการวางท่อคสล.ร่องล าเหมืองเพ่ิมบริเวณทางลงบ้านดอยคริสต์ (ประชาคมล าดับท่ี 3) 
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ซอย 5 (ประชาคมล าดับที่ 4) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. โครงการก่อสร้างซุ้มป้ายบริเวณทางเข้าหมู่บ้านทั้งสองทาง(ประชาคมล าดับที่ 5) 
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เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนงานเคหะชุมชน 
1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย 9 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู หน้าโบสถ์คริสต์ 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.บริเวณซอย 1 
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซอย 3 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.หน้าโรงเรียนบ้านดงสุวรรณเก่า 

แผนงานการเกษตร 
1. โครงการขุดลอกฝายน้ าล้น ล าน้ าห้วยแม่หะ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน    
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้เพียงพอต่อการเกษตร และการอุปโภค 
บริโภค หมู่ที่ 6 บ้านแหลว 
 

  เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แผนงานเคหะชุมชน 

1. โครงการตีเส้นจราจรถนนสายหลักบ้านแหลว-ศาลา (ประชาคมล าดับที่ 1) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการก่อสร้างศาลาหน้าเมรุ บ้านแหลว – นาล้อม(ประชาคมล าดับที่ 2) 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัววีบริเวณหน้าบ้านนายสุนทร  รักปัญญาแก้วถึงหน้าโรงเรียน

บ้านแหลว-นาล้อม(ประชาคมล าดับที่ 3) 
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัววีบริเวณหน้าบ้านผู้ช่วยพรสุรพงศ์ จอมจักร (ประชาคม

ล าดับที่ 4) 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัววีบริเวณหน้าบ้านนางนงคราญถึงบ้านนางจันทร์ ใจสิทธิ์

(ประชาคมล าดับที่ 5) 
เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนงานเคหะชุมชน 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.ซอย 12 (ซอยสล่าขาว) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัววีบริเวณถนนสายหลักหน้าบ้านนายศรีมา จอมจักร ถึงบ้านนายอ านวย     
    กันทะวงศ์ 
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.รูปตัววีบริเวณหน้าบ้านนายนายอินสอน ถึงหน้าโรงเรียนบ้านแหลว-  
    นาล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน    
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้เพียงพอต่อการเกษตร และการอุปโภค 
บริโภค หมู่ที่ 7 บ้านดง 
 

  เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

แผนงานเคหะชุมชน 
1. โครงการถนนคสล.เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 7 บ้านดง กับ หมู่ที่ 6 บ้านแหลว(ประชาคมล าดับที่ 1) 
2. โครงการขยายเขตระบบเสียงตามสายพร้อมล าโพง ในเขตอบต.สันทราย(ประชาคมล าดับที่ 2) 
3. โครงการโครงการก่อสร้างถนนคสล.หลังวัด (ทุ่งดง) (ประชาคมล าดับที่ 3) 

แผนงานการเกษตร 
1. โครงการขุดลอกล าเหมืองทุกสายในเขตพ้ืนที่บ้านดง พ้ืนที่รับผิดชอบของอบต.สันทราย(ประชาคม
ล าดับที่ 4) 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน    
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้เพียงพอต่อการเกษตร และการอุปโภค 
บริโภค หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม 

  เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

แผนงานเคหะชุมชน 
1. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกทุกเส้นทางในบ้านโพธนารามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.สันทราย (ประชาคม
ล าดับที่ 3) 
2. โครงการก่อสร้างถนนคสล.บริเวณซอยข้างโรงเรียน  (ประชาคมล าดับที่ 5) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูบริเวณถนนสายหลักบ้านโพธนารามถึงบ้านหนองอ้อ

(ประชาคมล าดับที่ 2) 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. โครงการจัดท าป้ายบอกซอยทุกซอย (ประชาคมล าดับที่ 4) 
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เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
แผนงานเคหะชุมชน 

1. โครงการถมดินลูกรังถนนตัดใหม่กลางทุ่งนาทุกเส้นทางในบ้านโพธนารามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของอบต.
สันทราย พร้อมวางท่อ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน    
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้เพียงพอต่อการเกษตร และการอุปโภค 
บริโภค  
หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม 

  เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
1. โครงการวางท่อระบายน้ าจากสี่แยกตลาดทั้งสองข้างสายในสุดสาย(ประชาคมล าดับที่ 2) 
2. โครงการโครงการวางท่อระบายน้ าซอย 2 จนสุดซอย(ประชาคมล าดับที่ 3) 
3. โครงการท าท่อ/วางท่อระบายน้ า บริเวณซอย 7 สุดซอย(ประชาคมล าดับที่ 4) 
4. โครงการวางท่อระบายน้ าจากสะพานกลางหมู่บ้านไปทางตลาดทั้งสองข้างทาง(ประชาคมล าดับที่ 5) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1. โครงการปรับถมดินบริเวณป่าช้าเพื่อขยายลานจอดรถ (ประชาคมล าดับที่ 1) 

 
เพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

แผนงานเคหะชุมชน 
1. โครงการท าถนนคสล.ข้างวัดบ้านแหลว-นาล้อม เส้นข้างหนองอุโบสถ 

 

อุดหนุนหน่วยงำนอ่ืน 
แผนงานเคหะชุมชน 

1. อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาคตามโครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 8 บ้าน
โพธนาราม (ประชาคมล าดับที่ 1) 

แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3,5,6,9เพื่อด าเนินโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 
2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลสันทรายเพื่อด าเนินโครงการสืบสานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
ประจ าปีพ.ศ.2563 และ พ.ศ.2564 
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แผนงานสาธารณสุข 
1. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5,6,8,9เพ่ือด าเนินโครงการตามพระราชด าริด้าน

สาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพ.ศ.2564 
แผนงานการศึกษา 

1. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแหลวเพ่ือด าเนินกิจกรรมตามอ านาจหน้าที่ 
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันทรายพรหมมณีเพ่ือด าเนินกิจกรรมตามอ านาจหน้าที่ 
 

-ร่าง- 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 9 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็น
ศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืนเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ให้เพียงพอต่อการเกษตร และการอุปโภค 
บริโภค 
  

 หมู่ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงบริเวณลานเอนกประสงค์บ้านทุ่งงิ้ว  
 

หมู่ที่ 6 บ้านแหลว 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณซอย 10 ซอยช่างจร  
 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. โครงการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) 
2. โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง (พัดลมโคจร) ขนาด 18 นิ้ว 
 



                                   -12- 
ประธานฯ   - สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอ 
       มติทีป่ระชุม  
ที่ประชุม   - มีมติรับรอง  จ านวน ๑๑ เสียง  ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง  

 

4.3 การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  

ประธานฯ   - ได้มอบหมายให้กองช่างชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม  
 

นายภูเจตน์ สุริยะไชย  - ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 
(นายช่างโยธาฯ) ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559  เพื่อ

ใช ้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการจ ัดท างบประมาณรายจ ่าย
ประจ าปี ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้พิจารณาน าโครงการ
ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 ประกอบกับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันทราย ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 มาตรา 71 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สันทราย และโดยอนุมัติของนายอ าเภอแม่จัน นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทรายได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561  ที่ผ่านมา 
นั้น ก่อนที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จะได้รับการพิจารณาจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายและนายก
ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ กองช่างได้เสนอโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของ
หมู่ที่ 6 บ้านแหลว ที่ผ่านมติประชาคมและมีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564) เรียงล าดับความส าคัญจ านวน 3 โครงการ 
ประกอบด้วย 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จุดด าเนินการถนนแยกซอย 10 
(บ้านนางอ่ินแก้ว วรรณมา) งบประมาณท่ีตั้งไว้ 55,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จุด
ด าเนินการบริเวณซอย 3 ต่อจากโครงการเดิม (หน้าบ้านนางโสภา ใจสิทธิ์) 
หมู่ที่ 6 บ้านแหลว งบประมาณท่ีตั้งไว้ 216,700บาท  

3. โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จุด
ด าเนินการบริเวณถนนสายหลักบริเวณหน้าบ้านนายไสว  ทรายหมอ หมู่ที่ 
6 บ้านแหลว งบประมาณที่ตั้งไว้ 119,500 บาท 

กองช่างได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าโครงการตามข้อ 3 โครงการ
ก่อสร้าง รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูพร้อมฝาปิด จุดด าเนินการบริเวณ ถนน 
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สายหลักบริเวณหน้าบ้านนายไสว  ทรายหมอ หมู่ที่ 6  บ้านแหลว ไม่มี
ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการ และเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านแหลว และให้การบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงมีความ
จ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยูและฝาปิดบริเวณถนนสายหลัก
(บริเวณหน้าบ้านนายไสว  ทรายหมอ) งบประมาณขอโอนจ านวน             
1๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

โอนลด  
- แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา

และวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงอ าเภอแม่จัน งบประมาณตั้งไว้ 
จ านวน 60,000 บาท ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ
ดังกล่าวแล้ว จ านวน  28,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
32,000 บาท ขออนุมัติโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 3๑,๕00 บาท 

- แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
โครงการส่งเสริมประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ “คนสามวัย ห่วงใย รักใคร่
ปรองดอง” ครั้งที่ 5 งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 100,000 บาท ได้
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการดังกล่าวแล้ว 78,300 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 21,700 บาท  ขอโอนลดงบประมาณใน
ครั้งนี้ 21,000 บาท 

- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 55,000 บาท ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามโครงการดังกล่าวแล้ว 34,145 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
20,855 บาท ขอโอนลดงบประมาณในครั้งนี้ 25,000 บาท 
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- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวด

เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณอนุมัติ 
514,100 บาท ขอโอนลดงบประมาณในหมวดนี้เนื่องจากมีค าสั่งจากผู้ว่า                                 
ราชการจังหวัดเชียงรายให้คณะผู้บริหารหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 10 
มกราคม 2562 และได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการดังกล่าวไป
แล้ว 140,957.42 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 373,142.58 บาท  
ขอโอนลดงบประมาณ ในครั้งนี้ 47,000 บาท   
รวมงบประมาณที่ขอโอนลด จ านวน 1๑๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง
หม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ซึ่งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งนี้ 
เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไข้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ 
๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เบื้องต้นขอชี้แจ้ง
รายละเอียดให้สภาฯทราบเพียงเท่านี้ก่อนครับ 

ประธานฯ   - สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอ 
    มติทีป่ระชุม  
ที่ประชุม   - มีมติรับรอง  จ านวน ๑๑ เสียง  ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง  
 

4.4 การพิจารณาเห็นชอบโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 

ประธานฯ   - ได้มอบหมายให้กองช่าง ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม  
 

นายภูเจตน์ สุริยะไชย  - ครับ ตาม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    
(นายช่างโยธาฯ)   2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รายการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ
ที่ตั้งไว้ 103,400 บาท ได้ด าเนินการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เป็น
ค่าใช้จ่ายใน โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ าสาธารณะ จ านวนงบประมาณ 
88,400  บาท งบประมาณคงเหลือ 15,000 บาท นั้น 
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สืบเนื่องมาจากกองช่างจะด าเนินการจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือจ่าย

เป็นค่าออกแบบโครงการก่อสร้างต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ านวน 6 โครงการ 
เป็นเงิน 46,215 บาท  ในการนี้กองช่างได้ตรวจสอบงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รายการค่าออกแบบ ค่าควบคุม
งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง แล้วปรากฏมีงบประมาณคงเหลือ 15,000 บาท ซึ่งไม่เพียง
พอที่จะด าเนินการ  

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ
โอน(เพ่ิม) งบประมาณจ านวน 31,300 บาท โดยขอโอน(ลด) งบประมาณ
ที่ยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก งบประมาณ
อนุมัติ 514,100 บาท  ขอโอนลดงบประมาณในหมวดนี้เนื่องจากมีค าสั่ง
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้คณะผู้บริหารหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่
วันที่ 10 มกราคม 2562 และได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายการ
ดั งกล่ าวไปแล้ ว 187,954.42 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
326,142.58 บาท  ขอโอนลดงบประมาณ ในครั้งนี้  31,300 บาท 

ครับส าหรับการโอนในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันครับ เป็นอ านาจของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และ
แก้ไข้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้  
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เบื้องต้นขอชี้แจ้งรายละเอียดให้สภาฯ 
ทราบเพียงเท่านี้ก่อนครับ 

 

ประธานฯ - สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอ  
มติทีป่ระชุม  

ที่ประชุม   - มีมติรับรอง  จ านวน ๑๑ เสียง  ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง  
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ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ   
นางสุธาวรรณ  ค าแสน  - แจ้งโครงการฝึกอบรมตามโครงการร้อยใจรักษ์ ณ บ้านห้วยส้าน ต าบล 
รองปลัด อบต.   ท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1    

จ านวน 2 วัน 1 คืน เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนว
พระราชด าริ หลักสูตรที่ 2 จ านวน 4 คืน 5 วัน เป็นการฝึกปฏิบัติจริง ด้าน
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ และศึกษาดู
งานโครงการดอยตุง/พ้ืนที่ต้นแบบ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
กลุ้มเป้าหมายข้าราชการในต าบล จ านวน 5 คน ผู้บริหาร ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ อบต.สันทราย จ านวน 18 คน ผู้น าหมู่บ้าน จ านวน 39 คน 
รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 58 คน โดยขอความร่วมมือให้หมู่บ้านส่งรายชื่อ
ของกลุ่มเป้าหมาย  ส่งให้ อบต.สันทราย เพ่ือจะได้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการให้อ าเภอทราบต่อไป ซ่ึงในการฝึกอบรมครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 
5 – 6 มิถุนายน 2562 นี้ จึงขอความร่วมมือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ประสานไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วย 
 

ประธานฯ                 - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงกล่าวขอบคุณและปิด
ประชุม เวลา   ๑๕.๒๐   น. 

 
 

            (ลงชื่อ)        สมบตัิ  วังแสง          ผู้บันทึกการประชุม 
      (นายสมบัติ  วังแสง) 

                                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

 


