
(ส ำเนำ) 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย 

สมัยสามัญ ที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2 
วันจันทร์ ที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันทรำย 
ผู้มาประชุม 

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

๑๐ นายอ านวย  แก้วแจ้ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ 
๑๑ นายสมบูรณ์  ค าหล้าทราย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ 
๑๒ นายศรีหมื่น  ขันจันแสง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ 
 ๑๓ นายอัครินทร์  หัตถสาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
๑ นายบุญธรรม อ่ินแก้ว ประธาน อสม.หมู่ที่ ๖ 
๒ นายเกษม  จันทาพูน ก านันต าบลสันทราย 
๓ นายนุ๊ก  โกเสนตอ ประธาน อสม.หมู่ที่ ๓ 
๔ นายเพ็ชร  เกเย็น ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๖ 
๕ นางสาววันวิสาข์  ซางสุภาพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดง หมู่ที่ ๗ 
๖ นายศรีพรรณ์  โกเสนตอ รองประธาน อสม.หมู่ที่ ๕ 
๗ ด.ต.มนู  สมฤทธิ์ ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๒ 
๘ นายจรัญ  ปันทะทา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ 
๙ นายจรูญ  กันแก้ว ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ ๓ 

๑๐ ด.ต.ไชยา  เมืองชื่น ตู้ยามต าบลสันทราย 
๑๑ นายพายัพ  ทรายหมอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ 
๑๒ นางณัฐวรินภรณ์  ปันทะทา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ 

 



 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
๑๓ นายสมศักดิ์  พรหมณี ประธานสภาวัฒนธรรม 
๑๔ นางฟองค า  ไร่เรือง ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ ๙ 
๑๕ นางสุภาภรณ์  เกรียงเกษร ครูโรงเรียนบ้านแหลว – นาล้อม 
๑๖ นางสุธาวรรณ  ค าแสน รองปลัด อบต.สันทราย 
๑๗ นายภูเจตน์  สุริยะไชย นายช่างโยธาช านาญงาน 
๑๘ นางจันทร์ฟอง  แก้วกันทา  ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 5  
๑๙ นางสาวพิมพ์สุชา  อินต๊ะสิน หัวหน้าส านักปลัด 
๒๐ นางวิยะดา  อุตตะมัง ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒๑ นายวินัย  ลาค า ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
๒๒ นายค า  ชัยมงคล ประธาน อสม.หมู่ที่ ๗ 
๒๓ นายสมหมาย  ม่อนจ้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 
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เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม  นายขวัญชัย  สุวรรณปัญญา ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
1.1 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย สมัยสามัญที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประธานสภาฯ - อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย สมัยสามัญที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ได้มีมติในการประชุมสมัย
สามัญที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖2 เมื่อวันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ก าหนด
สมัยประชุมสามัญที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๖2 ไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖2 
เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน นั้น 

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึ ง ฉบั บที่  ๖ )  พ . ศ .  ๒๕๕๒  ประกอบข้ อ  ๒๒  แห่ ง ร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย สมัยสามัญ
ที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป มี
ก าหนด ๑๕ วัน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ วันที่  ๑๐  
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

1.2  แจ้งการลาออกจากเลขานุการสภา อบต.สันทราย 
ประธานสภาฯ - ด้วยมีหนังสือจากนายสุนทร  ปงกันมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสันทราย ถึงประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย แจ้ง
ความประสงค์ขอลาออกจากต าแหน่ง  เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม  ๒๕62 จึง
แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบโดยทั่วกัน    

 

1.3  แนะน าตัวของพนักงานส่วนต าบล รายนายอัครินทร์  หัตถสาร 
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย    

ประธานสภาฯ - แจ้งแนะน าตัวของพนักงานส่วนต าบล  รายนายอัครินทร์  หัตถสาร 
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ย้ายมาจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่จัน ขอเชิญรายงานตัวต่อที่ประชุมขอเชิญครับ 
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นายอัครินทร์  หัตถสาร  - เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ    ผู้ทรงเกียรติทุก 
(ปลัด อบต.สันทราย) ท่านกระผมนายอัครินทร์  หัตถสาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสัน

ทรายโอนย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่จัน  เดิมกระผมก็ไป
มาหาสู่กับองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายอยู่ตลอด รู้สึกดีใจและยินดี
รับใช้ต่อสภาและพ่ีน้องชาวต าบลสันทรายสุดความสามารถทางสภาแห่งนี้มี
อะไรจะให้กระผมรับใช้ก็บอกได้เลยครับ  ขอบคุณครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.  
๒๕๖2 เมื่อวันที่ 20 กันยายน ๒๕๖2  

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

      

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
    - ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4.1 รายงานสถานะทางการเงิน การคลัง และผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ประธานฯ   - ขอให้ผู้อ านวยการคลังชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 
นางวิยะดา  อุตตะมัง  - ขอรายงานสถานะการเงิน การคลัง  และผลการด าเนินงานในรอบปี   
(ผู้อ านวยการกองคลัง)     งบประมาณ 2562 ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องเสนอใหม่ (เพ่ือพิจารณา) 
    ๕.๑ การพิจารณาลงมติการลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภา อบต. 
ปลัด อบต. -ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย  ได้ยื่นหนังสือขอ

ลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาต่อประธานสภาฯ เมื่อวันที่ ๑0    
ตุลาคม  ๒๕62  ด้วยเหตุผลว่ามีภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้ไม่มี
เวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มก าลังความสามารถ  แต่ตามมาตรา ๕๗ วรรค
สอง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ ก าหนดว่าเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อครบอายุของสภา หรือมีการ
ยุบสภาฯ หรือสภาฯ มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  จึงน าเรื่องดังกล่าวเข้าบรรจุ
ในระเบียบวาระการประชุมเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติต่อไป 

 

นายสมบูรณ์ ค าหล้าทราย - ในการเลือกสมาชิกท่านใดมาด ารงต าแหน่งใด  เราน่าจะยึดหลักการ 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๘)  ยอมรับและเต็มใจ เมื่อเพ่ือนสมาชิกได้ให้เหตุผลว่ามีภารกิจ  กระผมเข้าใจ

และเราไม่มีเหตุผลที่จะไปบังคับเขาต่อไป 
  

ประธานฯ   - ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้เลขานุการสภาฯ ลาออกจากต าแหน่ง 
ที่ประชุม   - มีมติเห็นชอบให้นายสุนทร  ปงกันมูล เลขานุการสภาฯ ลาออกจาก 

ต าแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  จ านวน ๑๑ เสียง  ไมเ่ห็นชอบ – เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง   

  

ประธานฯ - เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลขานุการสภาฯ ลาออกจากต าแหน่งท าให้
ความเป็นเลขานุการสภาฯ สิ้นสุดลงทันที  แต่ตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้การประชุมครั้งใดถ้าไม่มี
เลขานุการสภาท้องถิ่นให้เลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นมาท าหน้าที่เลขานุการ
เฉพาะในการประชุมคราวนั้น  
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๕.๒ การเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่ในการประชุมสภาฯ  

ประธานสภาฯ - เนื่องจากนายสุนทร  ปงกันมูล  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สันทราย ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม 2562 
ท าให้การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ดังนั้น ผมขอ
เรียนเชิญนายอัครินทร์ หัตถสาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 
ชี้แจงข้อระเบียบเกี่ยวกับการเลือกเลขานุการสภาชั่วคราว เพ่ือท าหน้าที่ใน
การประชุมสภา ตามระเบียบวาระ เชิญครับ 

ปลัด อบต. - เรียนประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายอัครินทร์ หัตถสาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย ขอ
ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554 ข้อ 19 วรรคท้าย ความว่า “ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้า
ไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดย
ให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่
การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ” ดังนั้นขอให้ที่ประชุมสภา
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนต าบล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาก่อนนะครับ 

 

ประธานสภาฯ - ขอเชิญที่ประชุมสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนต าบล
เพ่ือปฎิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวครับ 

นายสมบูรณ์  ปัญญาธิ - กระผมอยากให้เลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นเลขานุการสภาฯ  
(ส.อบต.หมู่ที่ ๖) ชั่วคราวครับ 
 

นายศรีหมื่น  ขนจันแสง  - กระผมขอเสนอชื่อ นายอัครินทร์  หัตถสาร ปลัดองค์การบริหารส่วน 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๘) ต าบลสันทราย เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว 
 ผู้รับรอง คือ 

๑. นายสมบูรณ์  ค าหล้าทราย ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
๒. นายบุญส่ง  สันทะบุตร  ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 

 

ประธานฯ  - มีท่านใดจะเสนอชื่ออีกครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุมครับ 
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มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเลือก นายอัครินทร์  หัตถสาร ปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลสันทราย เป็นเลขานุการสภาชั่วคราว ด้วยคะแนนเสียง  ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง   ๑  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ    
ประธานฯ   - แนะน าตัวหัวหน้าตู้ยามต าบลสันทรายคนใหม่ ราย ด.ต.ไชยา  เมืองชื่น  
ด.ต.ไชยา  เมืองชื่น  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านปลัด อบต.สันทราย สมาชิกสภาองค์การ(หน
(หัวหน้าตู้ยาม ต.สันทราย) บริหารส่วนต าบลสันทราย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ด.ต.ไชยา   

เมืองชื่น หัวหน้าตู้ยามต าบลสันทราย กระผมดีใจและยินดีที่ ได้มา
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลสันทราย หากมีเรื่องให้กระผมรับใช้ติดต่อผมได้
ตลอด 24 ชั่วโมง เบอร์โทร. 081-0276752 ครับ 

ก านันต าบลสันทราย - ขอสวัสดีท่านประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายทุก
ท่านและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายคนใหม่ และขอต้อนรับ
ท่านปลัดอัครินทร์  หัถสาร ซึ่งมาแทนปลัดคนเก่า  ในวันนี้ทางผู้น าทางฝ่าย
ปกครองได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพ่ือจะได้ท าความรู้จักกับปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลคนใหม่  ก็ขอต้อนรับเข้าสู่พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทราย ซึ่งก็มีจ านวนหมู่บ้านอยู่ 7  หมู่บ้าน ในการท างานที่ผ่านมา
ในเขตพ้ืนที่ อบต.สันทราย จะท างานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างฝ่าย
ปกครองกับฝ่ายท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พ่ีน้องเป็นหลัก ทาง
ฝ่ายปกครองจะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ฝ่ายท้องถิ่นจะเป็นฝ่ายสนับสนุน
งบประมาณ ที่ผ่านมาก็บรรลุผลไปได้ด้วยดี ส าหรับผมในนามตัวแทนฝ่าย
ปกครองมเีรื่องจะน าเรียนในที่ประชุมอยู่หลายเรื่อง  เรื่องของอ าเภอวันนั้น
กระผมได้เข้าร่วมประชุมกับทางอ าเภอพร้อมกับท่านปลัด อบต. และทาง
อ าเภอได้เกริ่นรายละเอียดให้ทราบแต่ยังไม่ชัดเจน ต้องรอให้มีการประชุม
อีกครั้งก่อน คืองานลอยกระทง ประจ าปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2562 ณ ลานที่ว่าการอ าเภอแม่จัน ในรูปแบบรายละเอียด
คงต้องมีการชี้แจงอีกครั้ง แล้วหลังจากนั้นวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 
2562 จะจัดงานของดีแม่จัน รูปแบบน่าจะให้มวลชนเข้าร่วมเหมือนทุกปี 
เรื่องงบประมาณน่าจะเป็นของท้องถิ่น ส าหรับรูปแบบที่ชัดเจนทางอ าเภอ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมากระผมได้รับ
เชิญเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
การศึกษาเขต 3 เชียงราย ซึ่งตอนนี้กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะยุบ
รวมโรงเรียนขนาดเล็กซ่ึงมีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ให้ไปรวมกันกับ 
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โรงเรียนหลัก ซึ่งวันนั้นในการประชุมอย่างต าบลสันทรายมีโรงเรียนสัน
ทราย (พรหมณีวิทยา) เป็นโรงเรียนหลัก และมี โรงเรียนบ้านแหลว –      
นาล้อม ซึ่งโรงเรียนบ้านแหลว – นาล้อม มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ก็มี
มติที่จะยุบรวม แต่ค าสั่งยุบรวมน่าจะปี 2563-2564 ตอนนี้เป็นการ
ประชุมระดับกรรมการบริหารโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศว่า
แนวโน้มเป็นอย่างไร มีโรงเรียนสันทราย (พรหมณ๊วิทยา)  โรงเรียนบ้าน
แหลว –   นาล้อม โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ที่
จะต้องมายุบรวมในโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) แต่วันนั้นในที่ประชุม
ของเราในต าบลสันทรายอยู่ในเขตต าบลเดียวกันสามารถยุบรวมกันได้ แต่
จอมสวรรค์แยกตัวออกไปคือขอให้มีโรงเรียนประจ าต าบลหนึ่งโรง ส าหรับ
เรื่องภัยแล้งทางรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเรื่องแก้ไขภัยแล้งมาให้จังหวัด
เชียงราย ส าหรับอ าเภอแม่จัน  ต าบลสันทรายได้รับงบประมาณจ านวน 3 
โครงการเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า คือ (๑.) อ่างเก็บน้ าพนังบ้านดอยต่อ หมู่ที่ 3  
(2.) อ่างเก็บน้ าก๊อตป่าหญ้าไทร หมู่ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ และขุดลอกหน้า
ฝายของ   บ้านโพธนาราม หมู่ที่ 8  กระผมก็มีแค่นี้ครับ 

นายพายัพ  ทรายหมอ - กระผม นายพายัพ  ทรายหมอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านแหลว เนื่องจาก 
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที่ผ่านมาไม่เพียงพอในการพัฒนาพ้ืนที่ได้เต็มที่ กระผมอยากให้ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลสันทราย เปิดประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม
และน าเงินมาพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างเท่าเทียมกัน และด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท ให้หมู่บ้าน
ด าเนินการเองเพ่ือชาวบ้านจะได้มีรายได้อย่างทั่วถึง กระผมมีแค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นายอัครินทร์  หัตถสาร - ขอบคณุทางท่านก านันต าบลสันทรายและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 การใช้เงิน 
(ปลัด อบต.) สะสมนั้น ของเรามีอยู่ 23 ล้าน แต่ว่าเราต้องกันไว้เป็นรายจ่ายประจ าแล้ว

จะเหลืออยู่ประมาณสิบกว่าล้านซึ่งเราจะสามารถน ามาใช้ในการพัฒนา 
น ามาจ่ายขาดได้  รายละเอียดเราจะประชุมอีกครั้ งประมาณเดือน
กุมภาพันธ์ 2563  การจ่ายเงินสะสมจะต้องเป็นโครงการที่เร่งด่วนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเพราะถ้าไม่เร่งด่วนให้เอาโครงการบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติประจ าปี แต่ถ้าเร่งด่วนถึงจะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ฉะนั้น
ก่อนจะถึงสมัยประชุมสามัญประจ าปี คงจะต้องมีการเชิญทุกภาคส่วน 
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สมาชิก ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ร่วมปรึกษาหารือกันอีกครั้งในคราวประชุมสมัย
สามัญเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ว่าจะเริ่มโครงการไหนที่ส าคัญเพราะว่าต้อง
ผ่านกระบวนการความจ าเป็นของชาวบ้านที่ท าประชาคมชาวบ้านผ่าน
ขึ้นมาจนถึงการปรับแผน พอสภาปรับแผนเสร็จ  จะต้องมีการประชุม      
2 สมัย ถึงจะอนุมัติจ่ายขาดได้ สมัยแรกต้องมีการน าแผนเข้าที่ประชุมก่อน
หลังจากเข้าแผนเสร็จจะต้องเปิดประชุมอีกหนึ่งสมัยถึงจะจ่ายขาดเงิน
สะสมได้ หากต้องการพัฒนาชุมชนเราคงต้องมาช่วยกันปรับแผนก่อน 
เพราะจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆ  ถ้าขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะถือ
ว่าโมฆะ ฉะนั้นกระบวนการต้องครบทุกขั้นตอน ต้องขออธิบายคร่าวๆ 
ก่อนที่จะมีการนัดประชุมครั้งต่อไปครับ 

ประธานฯ - กระผมขอแจ้งย้อนเรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสันทราย จะมีการประชุมอีกครั้งเพ่ือเลือกเลขานุการฯ ส่วนก าหนด
วันกระผมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกทีครับ ใครมีอะไรจะสอบถามหรือ
แจ้งให้ทราบอีกครับ 

นางสุภาภรณ์  เกรียงเกษร  - ตามท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลว – นาล้อมได้เกษียณอายุแล้ว เมื่อ 
(ครู รร.บ้านแหลว-นาล้อม) 30 กันยายน 2562 ไปแล้วนั้น ตอนนี้  ดิฉันรักษาการในต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลว – นาล้อม ชั่วคราวก่อน ซึ่งทางส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเขตแจ้งมาว่าจะมีผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านแหลว – นาล้อมมาแล้วและจะได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแหลว – นาล้อม ในอีก 1-2 อาทิตย์นี้
ค่ะ ส าหรับการยุบรวมของโรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม นั้นถ้ามีจ านวน
นักเรียนต่ ากว่า 120 คน จะต้องยุบรวมนั้น ซึ่งทางส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้สอบถามมายังโรงเรียนว่าจะยุบรวมหรือไม่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็
ขึ้นอยู่กับชุมชนว่าจะยุบหรือไม่ยุบรวมจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
นายสมศักด์  พรหมณี - เรียนท่านประธานสภา อบต.สันทราย ก านันต าบลสันทราย ปลัด  
(ประธานสภาวัฒนธรรมฯ)           อบต. และส.อบตทุกหมู่ กระผมเป็นตัวแทนของประชาชนต าบลสันทราย 

ขอแจ้งให้ทราบทีว่่าผ่านมาโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบสนับสนุนจากองค์การ 
บริหารส่วนต าบลสันทรายประสบความส าเร็จดี ส าหรับการของบประมาณ 
จากองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายอยากให้ช่วยสนับสนุนสภา 
วัฒนธรรมต าบลสันทรายด้วยเนื่องจากว่าทางสภาวัฒนธรรมฯ ไม่รู้จะหา 
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งบประมาณมาจากที่ไหนเพ่ือด าเนินกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ หากทางสภาวัฒนธรรมส่งโครงการเข้ามาของบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายแล้วมีปัญหาเรื่องรายละเอียดโครงการก็
ขอให้แจ้งทางสภาวัฒนธรรมฯ ได้ทันทีเพ่ือให้ขั้นตอนการท างานมีความ
รวดเร็วขึ้น กระผมมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานฯ                 - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงกล่าวขอบคุณและ

ปิดประชุม เวลา   ๑๒.๐๐   น. 
 
 

            (ลงชื่อ)                                  ผู้บันทึกการประชุม 
      ( นายอัครินทร์  หัตถสาร ) 

              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทรายชั่วคราว 
 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 /2562 เมื่อวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 256๒ ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

                                          

(ลงชื่อ)   ประธานกรรมการ 
                                    (นายพร  จันทาพูน) 

 
   (ลงชื่อ)                                 กรรมการ 

                                  (นายศรีหมื่น  ขันจันแสง) 
 

     (ลงชื่อ)                                 กรรมการ/เลขานุการ 
                                   (นายบุญส่ง  สันทะบุตร) 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 / 
2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562  

 

                                         (ลงชื่อ)            
                                (นายขวัญชัย  สุวรรณปัญญา) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


