
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย 

สมัยสำมัญ ที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑5 เดือนสิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลำ 09.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย 
ผู้มาประชุม 

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

๑๐ นายทรงเดช  สุตินกาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 
๑๑ นายศรีหมื่น  ขันจันแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
๑๒ นายพร  จันทาพูน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
๑ นายพายัพ  ทรายหมอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
๒ ร.ต.ท.สมาน  สินสว่าง หัวหน้าตู้ยามต าบลสันทราย 
๓ นายมนตรี พันธุ์พงศ์วัฒนา ผอ.รรสันทราย(พรหมณีวิทยา) 
๔ นายสมศักดิ์  พรหมณี ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลสันทราย 
๕ นางสุธาวรรณ  ค าแสน รองปลัด อบต. 
๖ นางสาวพิมพ์สุชา  อินต๊ะสิน หัวหน้าส านักปลัดฯ 
๗ นายภูเจตน์  สุริยะไชย นายช่างโยธาช านาญงาน 
๘ นายวินัย  ลาค า ผู้อ านวยกองการศึกษาฯ 
๙ นายภรณ์ณภัส  อุดด้วง นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

10 นางวิยะดา  อุตตะมัง ผู้อ านวยการกองคลัง 
11 นางธัญญกช  ธรรมตาล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  

 



เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม  นายขวัญชัย  สุวรรณปัญญา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-ไม่มี 

 
ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่องรับรองรำยงำนประชุม สมัยวิสำมัญท่ี  1 ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๒ 
    (เม่ือวันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒) 
ประธานฯ   - ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจดูส าเนารายงานการประชุม 
ที่ประชุม   - มีมติรับรองรายงานการประชุม จ านวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง  ๑  เสียง       
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม  
    -ไม่มี 
      
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  

  - ไม่มี  
     
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 

๕.๑ กำรพิจำรณำญัตติเสนอร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๓ วำระท่ี ๑ ขั้นรับหลักกำร 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๔๖ (๒) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณาและให้
ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี มาตรา ๘๗ บัญญัติ
ไว้โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
- เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว ให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือขออนุมัติ และให้
นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าว 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างข้อบัญญัตินั้น 



                                        -๒- 
- ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ สมาชิกสภาฯ จะแปรญัตติเพ่ิมเติมรายการ
หรือจ านวนในรายการมิได้ แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่าย 
ซึ่งมิได้เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ หรือเงินที่ก าหนดให้
จ่ายตามกฎหมาย 
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  
-ข้อ ๔๓ ก าหนดว่า ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
(๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 
การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ข้อ ๔๔ วรรคท้าย การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้เป็นไปตาม
ความในหมวด ๔ ว่าด้วยงบประมาณ 

 

ประธานสภาฯ - ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ได้พ้นจากต าแหน่งเมื่อวันที่ 
๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ท าให้ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย
ว่างลง อาศัยค าสั่ง คสช. ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่องการ
ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ๕ และประกาศ คสช. 
๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๑๑  ค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสันทราย ที่ ๖๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง
แต่งตั้งรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  ดังนั้นจึงขอเชิญ รองปลัด อบต.สันทราย 
เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อสภา อบต. สันทราย 

 

รองปลัด อบต.  เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 
บัดนี้ ถึงเวลาที่จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ จึง
ขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง 
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖
3 ดังต่อไปนี้ 
๑. ในปีงบประมำณ ๒๕๖3 

อบต.สันทราย ประมาณการรายรับไว้ที่  ๒4,454,0๐๐ บาท และ
ประมาณการรายจ่ายไว้จ านวน  ๒4,454,0๐๐ บาท โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

 
 
 



                        -๓- 
หลักกำร 
เพ่ือให้มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3  
เหตุผล   
เนื่องจากพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๘๗ บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอได้ก็แต่
โ ดยนายกองค์ ก า รบริ ห า รส่ ว นต าบลตามร ะ เบี ยบและวิ ธี ก า รที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
มาตรา ๘๗ บัญญัติให้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่พิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

หลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖3 
ด้ำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
   แผนงานบริหารทั่วไป ๙,969,540 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔44,88๐ 
ด้ำนบริหำรชุมชน  
   แผนงานการศึกษา ๒,901,๖17 
   แผนงานสาธารณสุข 167,0๐๐ 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 15,000 
   แผนงานเคหะและชุมชน ๒,574,987 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 211,๐๐๐ 
   แ ผน ง านกา รศ าสนา  วั ฒนธ ร รม  และ
นันทนาการ 

๓๗2,7๐๐ 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๑,461,803 
   แผนงานการเกษตร  ๕0,๐๐๐ 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  

   แผนงานงบกลาง 6,285,473 
งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น ๒4,454,0๐๐ 

       
 



                                    -๔- 
   และบัดนี้ดิฉันขอเสนอรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประมาณการ
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น 24,454,0๐๐ บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวด
ภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกอธิบายรายละเอียดตาม
แผนงานดังเอกสารร่างงบประมาณที่ประธานสภาฯ ได้น าส่งทุกท่านแล้ว และ
ขอชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 
ตามเอกสารให้ที่ประชุมได้ทราบอย่างละเอียดและครบถ้วน 

 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
ประธำนสภำฯ  ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖3 ต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญ
เลขานุการ  สภาฯ อธิบายข้อระเบียบกฎหมาย 

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๗ ก าหนดว่าในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย 
ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควร
แล้ว                             
 

ประธานฯ มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดจะอภิปราย จึงขอมติต่อที่
ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 หรือไม่ ผู้ใด
เห็นชอบให้รับหลักการ ขอเชิญยกมือ 

  

ที่ประชุม  มีมติรับหลักกำร ๑๑ เสียง ไม่รับหลักกำร – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
 

ประธำนสภำฯ ขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่า มติที่ประชุม สภา อบต.สันทราย ครั้งนี้ มีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 โดยมีมติรับรอง ๑๑ เสียง 
ไม่รับรอง – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง เป็นอันว่าสภา อบต.สันทราย ได้มีมติ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖3  

 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 
 
 

 



                             -๕- 
๕.๒ กำรพิจำรณำเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 

   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๕ วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการ
สามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่
เกินเจ็ดคน 
ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก 
สมาชิกสภาท้องถิ่ นหรือบุคคลที่ ไม่ ได้ เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่ น เป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของ
สภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 

ข้อ ๑๐๗ วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารเสนอชื่อ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีผู้บริหารเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับ
รอง 
ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก 
ให้เป็นหน้าที่ของให้เลขานุการสภาท้องถิ่น 

ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการ
และเลขานุการจากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 

ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมมติของ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด  
ข้อ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

 
 
 
 
 



                                      -๖- 
ประธานสภาฯ - ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายแล้วนั้น บัดนี้จะเป็น

การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ขอมติที่ประชุมว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
จ านวนกี่คน 

 
 

นายบุญส่ง สันทะบุตร  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนสามคน 
ส.อบต.หมู่ที่ ๒  ผู้รับรองได้แก่     ๑) นายสนั่น  จี๋มะลิ  ส.อบต.หมู่ที่ ๗ 
     ๒) นายพร  จันทาพูน  ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนอื่นๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ ใด เสนอเป็นอย่ าง อ่ืนแล้ ว  ขอมติที่ ประชุม เห็นชอบก าหนดให้ มี
คณะกรรมการแปรญัตติจ านวนสามคน ขอเชิญยกมือ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 

 
 

ประธานฯ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.สันทราย มีมติ เห็นชอบให้มี
คณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๓ 
คน โดยมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง  ๑ เสียง 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานฯ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ 
 

นายศรีหมื่น ขันจันแสง เสนอ นายนรินทร์ จันปุก ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ     
ส.อบต.หมู่ที่ ๘ คนที่ ๑  ผู้รับรอง ได้แก่   
   ๑) นายสมบูรณ์ ค าหล้าทราย   ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
   ๒) นายบุญส่ง สันทะบุตร     ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
 

ประธานสภาฯ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๑ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่
ประชุมให้ นายนรินทร์ จันปุก ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๑ 

 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

ประธานสภาฯ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.สันทราย มีมติเห็นชอบให้ นายนรินทร์       
จันปุก เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง      
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 



                                                      -๗- 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ 
นายสมบูรณ์ ค าหล้าทราย เสนอ นายพร  จันทาพูน ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ   
ส.อบต.หมู่ที่ ๘ คนที่ ๒ ผู้รับรองได้แก่ 
   ๑) นายอ านวย  แก้วแจ้  ส.อบต.หมู่ที่ ๙ 
   ๒) นายสมบูรณ์ ปัญญาธิ  ส.อบต.หมู่ที่ ๖  

 

ประธานสภาฯ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๒ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่
ประชุมให้ นายพร  จันทาพูน  ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๒ 

 

ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

ประธานสภาฯ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.สันทราย มีมติเห็นชอบให้ นายพร  
จันทาพูน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ โดยมีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง 
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ 
 

นายบุญส่ง สันทะบุตร  เสนอ นางสาวทิพย์วัลย์ เกเย็น ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ     
ส.อบต.หมู่ที่ ๒  คนที่ ๓ ผู้รับรองได้แก่ 
   ๑) นายศรีหมื่น ขันจันแสง ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
   ๒) นายทรงเดช  สุตินกาศ  ส.อบต.หมู่ที่ ๓ 
                                                                               
ประธานสภาฯ ผู้ใดจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ ๓ อีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่

ประชุมให้ นางสาวทิพย์วัลย์ เกเย็น  ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติคนที่ ๓ 

 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
 

ประธานสภาฯ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.สันทราย มีมติเห็นชอบให้ นางสาว
ทิพย์วัลย์ เกเย็น  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓ โดยมีมติเห็นชอบ    
๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 



                                                                       -๘- 
ประธานฯ ขอประกาศว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี ๒๕๖๓ ประกอบไปด้วย 
    ๑) นายนรินทร์  จันปุก ส.อบต.หมู่ที่ ๗ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ ๑ 

๒) นายพร  จันทาพูน ส.อบต.หมู่ที่ ๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ    
คนที่ ๒ 
๓) นางสาวทิพย์วัลย์ เกเย็น ส.อบต.หมู่ที่ ๖ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ
คนที่ ๓ 

 

ที่ประชุม  รับทราบ 
5.3 กำรพิจำรณำก ำหนดระยะเวลำเสนอค ำแปรญัตติร่ำงข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 

  

ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมาย 
 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๔๙ ก าหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ต่ อ
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

 

ประธานสภาฯ บัดนี้ขอเชิญที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ควรก าหนดวันใด 
ระยะเวลาเท่าใด และเสนอท่ีไหน 

 

นายสมบูรณ์  ค าหล้าทราย ขอเสนอให้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่ ๑๖,๑๗,๑๘ สิงหาคม  
ส.อบต.หมู่ที่ ๘ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. รวมระยะเวลาเท่ากับ        

๒๗ ชั่วโมง โดยให้เสนอค าแปรญัตติได้ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 
 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ
ตามท่ี นายสมบูรณ์ ค าหล้าทราย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เสนอมาหรือไม่ 

 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  - เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               -๙- 
 

ประธานฯ ประกาศให้ทุกท่านทราบว่า สภา อบต.สันทราย มีมติเห็นชอบให้ก าหนด
ระยะเวลายื่นค าแปรญัตติวันที่  ๑๖,๑๗,๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา 
๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. รวมระยะเวลาเท่ากับ ๒๗ ชั่วโมง โดยให้เสนอค า
แปรญัตติได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

 

5.4 เลขำนุกำรสภำ อบต. นัดประชุมคณะกรรมกำรแปรญัตติฯ 
 

ประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ข้อ ๑๐๙ ก าหนดว่า “การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” 

  ขอเชิญเชิญเลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 

เลขานุการสภาฯ ขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก ในวันนี้เวลา ๑๕.๓๐ น. 
หลังเลิกประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  

 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ประธานสภาฯ เนื่ อ งจากบั ดนี้ เ วลา  ๑๒ .๐๐ น .  แล้ ว  อาศั ยอ านาจตามระ เบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๐ จึงหยุดพักการประชุมไว้
ชั่วคราวเพ่ือรับประทานอาหาร และขอให้ทุกท่านประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ 
น. 

ประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐ น.  
      
 

ระเบียบวำระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ   
นางวิยะดา อุตตะมัง  6.1 ขอแจ้งในส่วนการจัดเก็บภาษีในปี 2563 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(ผอ.กองคลัง)   ซึ่งได้มีการยกเลิกการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างอันเดิม เพ่ือปฏิรูป   

โครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความทันสมัยเป็นสากลเช่นเดียวกับนานา
ประเทศและแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีเดิม กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน เพ่ิมความเป็นอิสระและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยจะเริ่มมีผลจัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2563 เป็นต้นไป  อัตราการเก็บภาษีที่ดินใหม่ จะแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกรรม, ที่อยู่อาศัย, 
พาณิชยกรรม และที่ดินรกร้างว่างเปล่า  โดยคิดอัตราภาษีเป็นรูปแบบ
ขั้นบันไดเพ่ิมข้ึนตามมูลค่า ดังนี้ 
 
 



                              -๑๐- 
1. เกษตรกรรม เพดำนภำษีสูงสุด 0.15% 
ส าหรับการใช้ที่ดินเพ่ือท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ า และ
กิจการอ่ืนตามที่ประกาศก าหนด 
          - มูลค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% 
          - มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% 
          - มูลค่า 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% 
          - มูลค่า 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% 
          - มูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10% 
          ยกเว้นภาษีบุคคลธรรมดา ส าหรับมูลค่าที่ดิน 50 ล้านบาทแรก 
พร้อมทั้งยกเว้นการจัดเก็บภาษีกับบุคคลธรรมดาใน 3 ปีแรกท่ีกฎหมาย
บังคับใช้ 
2. ที่พักอำศัย เพดำนภำษีสูงสุด 0.3 % 
กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
          - มูลค่าไม่ถึง 25 ล้านบาท  อัตราภาษี 0.03% 
          - มูลค่า 25-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%   
          - มูลค่า 50 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10% 
กรณีบ้านหลังหลัก โดยบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และมี
ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 
          - มูลค่าไม่ถึง 40 ล้านบาท  อัตราภาษี 0.02% 
          - มูลค่า 40-65 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%   
          - มูลค่า 65-90 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%   
          - มูลค่า 90 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10% 

              กรณีบ้านหลังอื่น ๆ 
               - มูลค่าไม่ถึง 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% 
              - มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03%   
               - มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05%   
               - มูลค่า 100 ล้านบาทข้ึนไป อัตราภาษี 0.10% 

กรณีบ้านหลังหลักที่เป็นเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดิน (เจ้าของ
บ้านอาศัยอยู่เอง) ได้รับการยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก ส่วนกรณีเป็น
เจ้าของเฉพาะบ้านอย่างเดียว (บ้านเจ้าของอยู่เองบนที่ดินเช่า) จะได้รับการ
ยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก 
3. กลุ่มพำณิชยกรรมและอุตสำหกรรม เพดำนภำษีสูงสุด 1.2 % 

- มูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%   
          - มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%   
          - มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%   
          - มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%   
          - มูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.7% 



                               -๑๑- 

4. ที่ดินรกร้ำงว่ำงเปล่ำไม่ได้ท ำประโยชน์ เพดำนสูงสุด 1.2 % แต่จะเพิ่ม
เพดำนเป็น 3% เมื่อปล่อยรกร้ำงว่ำงเปล่ำ ติดต่อกัน 3 ปี 

หมายถึงท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ท าประโยชน์ตามควร หรือถูกปล่อยทิ้ง
ไว้ว่างเปล่า 
          - มูลค่า 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3%   
          - มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4%   
          - มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5%   
          - มูลค่า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6%   
          - มูลค่าเกิน 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.7% 
          นอกจากนี้ หากปล่อยรกร้าง เป็นเวลา 3 ปีติดตอ่กัน จะถูกเก็บภาษี
เพ่ิมอีก 0.3% ในปีที่ 4 และถูกเก็บเพ่ิมขึ้น 0.3% ทุก ๆ 3 ปี หากยังไม่ได้มี
การน ามาท าประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3% 

ทั้งนี้ อัตราการเก็บภาษีตามมูลค่าแบบขั้นบันไดดังกล่าว จะบังคับ
ใช้ใน 2 ปีแรก (2563-2564) ส่วนปีต่อไปจะพิจารณาเก็บตามอัตราเพดาน
สูงสุดอีกที 

 สรุปอัตรำภำษีที่ต้องจ่ำยของที่ดินแต่ละประเภทได้ ดังนี้ 

1. เกษตรกรรม  บุคคลธรรมดาที่ดิน 50 ล้านบาทแรก ไม่ต้องเสียภาษี 
2. ที่พักอาศัย 

2.1 ที่พักอาศัย (บ้านหลังหลัก เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) 
บุคคลธรรมดา ทรัพย์สินมูลค่า 50 ล้านบาทแรกไม่ต้องเสียภาษี 
2.2 ที่พักอาศัย (บ้านหลังหลัก เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง) 
บุคคลธรรมดาทรัพย์สินมูลค่า 10 ล้านบาทแรกไม่ต้องเสียภาษี 
2.3 ที่พักอาศัย (บ้านหลังอ่ืนๆ)  
- มูลค่าทรัพย์สิน 0-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% ภาษีท่ีต้อง
จ่าย(ต่อปี) ไม่เกิน 10,000 บาท 
- มูลค่าทรัพย์สิน 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% ภาษีท่ีต้อง
จ่าย(ต่อปี) ไม่เกิน 22,500 บาท 
- มูลค่าทรัพย์สิน 75- 100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% ภาษีท่ี
ต้องจ่าย(ต่อปี) ไม่เกิน 50,000 บาท 
- มูลค่าทรัพย์สิน 100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.1% ภาษีท่ีต้องจ่าย
(ต่อปี) ไม่เกิน 100,000 บาทข้ึนไป 

3. ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ หากปล่อยรกร้าง 3 ปีติดต่อกัน 
จะถูกเก็บภาษีเพ่ิมอีก 0.3 % ในปีที่ 4 และถูกเก็บเพ่ิมขึ้น 0.3 % ทุกๆ 3 
ปี หากยังไม่ได้มีการน ามาท าประโยชน์ แต่สูงสุดไม่เกิน 3% 



                   -๑๒- 

 อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษี ใน 3 ปีแรกของของ
เรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ หากผู้เสียภาษีมีภาระที่ต้องจ่ายสูง
กว่าที่เคยจ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบ ารุงท้องที่ ให้ผู้เสียภาษีช าระ
ภาษีตามจ านวนประเมินในปีก่อนหน้าที่กฎหมายนี้บังคับใช้ แล้วเหลือภาระ
ภาษีเท่าไร ให้ช าระส่วนที่เหลือ ดังนี้  
           - ปีที่ 1 จ่าย 25% ของจ านวนภาษีที่เหลือ 
           - ปีที่ 2 จ่าย 50% ของจ านวนภาษีที่เหลือ 
           - ปีที่ 3 จ่าย 75% ของจ านวนภาษีที่เหลือ 

ทรัพย์สินที่ได้รับกำรยกเว้น ไม่โดนเก็บภำษีที่ดิน 

             ส าหรับทรัพย์สินที่จะไม่โดนเก็บภาษีจะมีด้วยกัน ดังนี้ 
               1. สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
              2. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ 
               3. ทรัพย์สินของรัฐที่ไม่ได้ใช้หาผลประโยชน์ 
               4. ที่ท าการองค์การสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ   
               5. สถานทูต หรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
               6. ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย 
               7. ศาสนสมบัติที่ไม่ได้หาผลประโยชน์ 
               8. ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะ หรือฌาปนสถานสาธารณะ 
            9. มูลนิธิหรือองค์การที่ประกอบกิจการสาธารณะ 
              10. ทรัพย์สินของเอกชน ที่ใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
              11. ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร 
              12. ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม 

นางวิยะดา  อุตตะมัง  6.2 ขอรายงานลดยอดลูกหนี้ค้างช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
(ผอ.กองคลัง)   พ.ศ.2558 – 2561 เฉพาะรายที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อสภา อบต.      
                                          สันทราย เพ่ือทราบดังนี้  

 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสัน
ทราย ได้ท าการตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้ภาษีบ ารุงท้องที่ ที่ค้างช าระ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 แล้วพบว่ามีลูกหนี้ค้างช าระค่าภาษีบางรายได้
ท าการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการถือครองโฉนดที่ดิน บางรายข้อมูลซ้ าซ้อน และ
บางรายได้ช าระค่าภาษีเป็นชื่อเจ้าของใหม่แล้ว แต่ไม่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
ต่อเจ้าหน้าที่ท าให้เจ้าของเดิมปรากฏชื่อเป็นลูกหนี้ค้างช าระค่าภาษี ท าให้
รายละเอียดลูกหนี้ค้างช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง 
จ านวน 8 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 5,245.00.-บาท (-/ห้าพันสองร้อยสี่สิบห้า
บาทถ้วน/-)  
 
 



                                                                           -๑3- 
 
           ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 
23 ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้
ค้างช าระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 การ
ลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้
ค้างช าระโดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็น
รายได้ประจ าปีไว้แล้ว ท าให้มียอดลูกหนี้ค้างช าระไม่ตรงตามความเป็นจริง 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้ค้างช าระตามความเป็นจริง
ได้ โดยให้เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ 
          เพ่ือปรับยอดลูกหนี้ค้างช าระค่าภาษีบ ารุงท้องที่ให้ถูกต้อง ตรงตาม
ความเป็นจริง เห็นควรพิจารณาอนุมัติปรับยอดลูกหนี้ค้างช าระตามความเป็น
จริงและเห็นควรแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สันทรายทราบ ตาม
รายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
นายมนตรี พันธุ์พงศ์วัฒนา - แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) ได้รับงบประมาณ
(ผอ.รรสันทราย)   ก่อสร้างเสริมฐานรากแผ่นดินไหว ประมาณ 7 แสนกว่าบาท ต้องการแจ้ง   

          ประชาสัมพันธ์หาผู้รับเหมาท่ีมีความเชียวชาญทางด้านนี้เข้ามายื่นซองเพ่ือ                               
รับเหมาท าโครงการนี้ ซึ่งตอนนี้หาผู้รับเหมายากมาก จึงขอประชาสัมพันธ์
ผู้ใดรู้จักผู้รับเหมาที่มีความช านาญทางด้านนี้ช่วยแจ้งด้วย กระผมมีเรื่องจะ
ประชาสัมพันธ์แค่นี้ครับ 

ร.ต.ท.สมาน สินสว่าง - สวัสดีทุกท่านครับ กระผมได้รับมอบหมายจากผู้ก ากับการสถานีต ารวจแม่
จัน ให้มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าตู้ยามต าบลสันทราย ก่อนอ่ืนกระผม ขอ
แนะน าตัวครับ กระผม ร.ต.ท.สมาน สินสว่าง หัวหน้าตู้ยามต าบลสันทราย 
ย้ายมาจากตู้ยามต าบลจอมสวรรค์ครับ เพ่ิงย้ายมาได้ไม่นานกระผมยินดีรับใช้
พ่ีน้องชาวต าบลสันทรายทุกท่าน มีเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งกระผมได้ตลอด 24 
ชั่วโมงครับ เบอร์โทร 064-3187913 

 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ประธานฯ                 - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 
เวลา   ๑๕.๑๐   น. 

 
 

            (ลงชื่อ)   สุนทร  ปงกันมูล     ผู้บันทึกการประชุม 
      ( นายสุนทร  ปงกันมูล ) 

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

 


