
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.   
 
   เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้อง
ประชุมแล้ว จึงได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๓ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอเชิญนายอ านาจ 
สิริปูอ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ   ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สบปราบในการเปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
นายอ านาจ สิริปูอ เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ  ประชุมทุกท่านกระผม นายอ านาจ สิริปูอ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนสบปราบ 

ขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  วันศุกร์ที่ ๗ เดือน
สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล      
สบปราบ  ล าดับต่อไปขอเชิญเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายอ านาจ สิริปูอ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓     
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๓ ที่ทางเลขานุการสภาฯได้แจกให้กับ  

สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรือเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่    

นายอ านาจ สิริปูอ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค าหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมโดย 
ประธานสภาฯ การยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ 1/2563 

นายอ านาจ สิริปูอ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ 1/2563  
ประธานสภาฯ             ขอเชิญปลัด ได้ชี้แจงต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ปลัด อบต. พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ การเปลี่ยนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงแล้วให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งร่าง พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 
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 ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔๖ สภา

องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นแนวทางในการ

บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 

 ๓. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับ
ราชการ 

 ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ 1/2563 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ จึงเป็นการถื อปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๒/๑ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอ
ให้สภาฯ ได้พิจารณา เมื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้/ปิดประกาศให้ประชาชนไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ ใน
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ จึงขอ
เสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสบ -
ปราบ โดยการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานและวงเงิน
งบประมาณ และบางโครงการก็เป็นโครงการที่ได้ด าเนินการไปบ้างแล้วบางส่วน ท า
ให้เหลือปริมาณงานที่ลดลง หรือมีการบางโครงการมีหน่วยงานราชการเข้ามา
ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นต้น จึงเสนอรายละเอียด เพ่ือให้สภาฯ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้มอบให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมและระเบียบวาระการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบท้ายที่ ๑) 

นายอ านาจ สิริปูอ จากการชี้แจงรายละเอียดของการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา (พ.ศ. 
ประธานสภาฯ ๒๕๖๑-๒๕๖๓) ครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอให้

สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาจากเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกให้พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติใน
ที่ประชุม โดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

๔.๒ การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม 
นายอ านาจ สิริปูอ การรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ขอเชิญปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจง 
ประธานสภาฯ รายละเอียดของการใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
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น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
ปลัด อบต. และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยการอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ประกอบกับหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๕๑๖๔ ลง
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องการยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยหนังสือดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่อง
ตังและมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้
สามารถใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ๔ ด้าน คือ 
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
๓. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
๔. ด้านการศึกษา 
และอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งได้ก าหนดกระบวนการ/ขั้นตอน 
และระยะเวลาการใช้จ่ายเงินสะสมไว้เมื่อได้รับการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นแล้วให้
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันภายใน ๑ ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน ๑ ปี ถัดไปให้
เงินสะสมพับไป ซึ่งในส่วนของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสบปราบ ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมสภาฯ มีมติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน ๑๗ 
โครงการ งบประมาณในการอนุมัติจ านวน ๔,๑๖๔,๐๐๐.- ซึ่งเป็นงบประมาณที่
เพียงพอในการใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งภายในระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้ด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจ านวน ๑๒ โครงการและยังคงมีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการอีก 
จ านวน ๕ โครงการ (ดังรายละเอียดแนบท้าย) ซึ่งในห้วงระยะเวลาที่เหลือจะเร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๓) และโครงการที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้เป็นโครงการที่ยังมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ
ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ และยังเป็นโครงการที่มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน 
ดังนั้น จึงขอน าเรียนในที่ประชุมรับทราบและพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ตามโครงการที่คงเหลืออีกจ านวน ๕ โครงการ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้ว  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอ านาจ สิริปูอ ขอเชิญทางปลัด ได้ชี้แจงเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบและหรือให้ถือเป็นแนวทาง 
ประธานสภาฯ ปฏิบัติ ขอเชิญได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เป็นล าดับต่อไป 
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๑. การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ 1/2563 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 
ปลัด อบต. ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  หมวด ๔ การแก้ไข 

การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๑ เป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้ว แจ้งสภาท้องถิ่น
รับทราบและส่งให้ทางอ าเภอและจังหวัดรับทราบต่อไป ดังนั้น ในส่วนของการแก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ 1/2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบในครั้งนี้ ได้เสนอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้
พิจารณาแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งรายละเอียดของการแก้ไขแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  ให้สภาฯ ได้รับทราบดังเอกสารที่ได้มอบให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบท้ายที่ ๒) จึงเรียนเพ่ือโปรด
ทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๒. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามมติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ปลัด อบต. กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ จ านวน ๓ โครงการ เพ่ือ

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงของ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วงเงินไม่เกิน ๑,๐๘๐.๕๙ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ  

  ๑.) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากโค
วิด-19 ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องได้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติใน
การดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในหมู่บ้านหรือชุมชนได้ 

  ๒.) กระจายรายได้ให้ประชาชน โดยผู้เข้าร่วมโครงการ จะมีคุณสมบัติใน
การประกอบอาชีพนักบริบาลในสถานประกอบการและนักบริบาลอิสระเพ่ือรองรับ
สังคมผู้สูงอายุ 

  ๓.) ให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแลทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคม และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลรักษา 

 โดยโครงการฯ นี้มีระยะเวลาในการจ้างงาน ๑ ปี  
 ๒. อนุมัติโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ ของกรมการปกครอง วงเงินไม่เกิน 

๒,๗๐๑.๘๗ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ๑.) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในทุกต าบล ต าบลละ ๒ คน ทั่วประเทศ 

จ านวน ๑๔,๕๑๐ คน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท ระยะเวลา ๑ ปี เพ่ือให้ 
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายลงพ้ืนที่ 
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  ๒.) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลแบบบูรณาการ (Data Base) ที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ในทุกระดับ เช่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน /ชุมชน 
แผนพัฒนาต าบล เป็นต้น 

  ๓.) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และการพัฒนาพ้ืนที่ 

  ๔.) เกิดการกระจายรายได้ถึงมือประชาชนในพื้นท่ี 
 ๓. อนุมัติโครงการเฝูาระวังสร้างแนวกันไฟ สร้างรายได้ชุมชน ของกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรฯวงเงินไม่เกิน ๒๔๖.๖๙ ล้านบาท 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

  ๑.) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพ้ืนที่ จ านวน 
๙,๑๓๗ คน โดยได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง ๓๐๐ บาท/
วันต่อเดือนต่อคน 

  ๒.) เฝูาระวังและลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟปุา 
  ๓.) เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาไฟปุา 
 ส าหรับในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นหน่วยด าเนินการในการจัดท า

โครงการที่ ครม. ได้อนุมัติ คือ โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการประกาศรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ ใน
ระหว่างวันที่ ๒๑ ก.ค. – ๔ ส.ค. ๒๕๖๓ และให้คัดเลือกระหว่างวันที่ ๕ – ๖ ส.ค. 
เพ่ือคัดเลือกส่งรายชื่อให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ส าหรับ อบต.สบปราบ ได้
ด าเนินการประกาศรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ารับการอบรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว โดยมีผู้ประสงค์มาสมัครจ านวน ๔ คน แต่มาสอบสัมภาษณ์เพียง ๓ คน ผล
ปรากฏว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๒ คน คือ ๑. นางจินดา  พุทธิมา และ      
๒. นางกชกร  ค้าขึ้น  โดยได้ส่งรายชื่อให้ทางส านักงานท้องถิ่นจังหวัดล าปางเพ่ือ
เตรียมเข้ารับการอบรมต่อไป จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๓. ขอรับการสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามท่ีส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดล าปาง ขอความ 
ปลัด อบต. ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจสภาพบ้านคนพิการที่มีที่อยู่

อาศัยไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการโดยค านึงถึงปัญหาความเดือดร้อนและ
ยากจน จ านวน ๒ ราย ๆ ละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.- บาท ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบ จึงได้ด าเนินการส ารวจคนพิการที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมและเป็นผู้
ที่เดือนร้อน มีฐานะยากจน เพ่ือยื่นค าร้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ 

                             ช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ซึ่งได้ส ารวจและได้รับความ
ยินยอมจากประชาคมหมู่บ้าน จ านวน ๒ ราย ได้แก่ 
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 ๑. นางติ๊บ  สิบต๊ะ  บ้านเลขท่ี ๗/๑ หมู่ ๔ บ้านแพะ 
 ๒. นางลอย  ปงกา  บ้านเลขที่ ๖๘ หมู่ ๑๕ บ้านฮ่องปฺุสามัคคี 
 จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ หากได้รับการอนุมัติงบประมาณในการด าเนินการปรับ

สภาพทีอ่ยู่อาศัย โดยต้องด าเนินการตามรูปแบบและรายการที่ช่างกองช่างได้ส ารวจ
และประมาณการไว้ และการด าเนินการต้องมีความร่วมมือของชุมชนในการ
ด าเนินการก่อสร้างให้กับคนพิการที่ได้รับความช่วยเหลือต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๔. การขออนุญาตขุดถนนสาธารณประโยชน์เพื่อวางท่อระบายน้้า (HDPE ๑๒”) 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา เนื่องด้วยทาง บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด ได้ด าเนินการก่อสร้างคลังน้ ามันนคร 
ปลัด อบต. ล าปาง โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ ามันไปภาคเหนือ (NEPT) ในเขตพ้ืนที่อ าเภอ

สบปราบ จังหวัดล าปาง โดยในส่วนของการก่อสร้างระบบระบายน้ าของคลังน้ ามันมี
ความจ าเป็นต้องก่อสร้างวางระบบท่อระบายน้ าออกจากพ้ืนที่คลังน้ ามันลงสู่แม่น้ าวัง
ซึ่งการวางระบบท่อต้องมีการขุดเจาะถนนสาธารณประโยชน์เพ่ือวางท่อระบายน้ า 
(HDPE ๑๒”)  ดังนั้น ทางบริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด จึงได้มีหนังสือขอ
อนุญาตขุดถนนสาธารณประโยชน์เพ่ือวางท่อระบายน้ า (HDPE ๑๒”)  ตรงจุด
บริเวณหลังโครงการ ซึ่งเป็นถนนสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
มายังองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เพ่ือขออนุญาตขุดถนนสาธารณประโยชน์ 
เพราะที่สาธารณประโยชน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรักษาร่วมกับ
นายอ าเภอ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ จึงได้ท าหนังสือถึงนายอ าเภอ
สบปราบ เพ่ือร่วมในการพิจารณาอนุญาตขุดถนนสาธารณประโยชน์เพ่ือวางท่อ
ระบายน้ าออกจากพ้ืนที่คลังน้ ามันลงสู่แม่น้ าวัง เนื่องจากเป็นการวางท่อระบายน้ าซึ่ง
อาจจะเป็นน้ าเสียหรือน้ าที่มีส่วนผสมของน้ ามันปะปนได้ จึงต้องมีการประสานงาน
กับทุก ๆ ฝุาย เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่และผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งทางอ าเภอสบปราบและองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
จึงได้อนุญาตให้บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด ขุดถนนสาธารณประโยชน์เพ่ือการ
วางท่อระบายน้ า (HDPE ๑๒”)  ออกจากพ้ืนที่คลังน้ ามันโดยลอดข้ามถนนที่บริษัทฯ 
ได้ท าตามรูปแบบและรายการ ไปยังฝั่งแม่น้ าวัง โดยก าหนดให้ทางบริษัทฯ ได้ถือ
ปฏิบัติภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

 ๑. การด าเนินการต้องไม่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชน และ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ได้ดีกว่าเดิม 

 ๒. ให้บริษัทฯ ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment)  ประเมินผลกระทบจากโครงการว่า จะมีผลต่อสุขภาพหรือความ
สมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบในคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือไม่ 
รวมทั้ง  ความเสี่ยงที่จะมีผลต่อสภาพความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและการเปลี่ยน- 

                             แปลงที่จะเกิดขึ้นต่อธรรมชาติ และแม่น้ า ซึ่งบางครั้งอาจจะน าไปสู่ภัยพิบัติต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีร้ายแรง 
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 ๓. ก่อนที่บริษัทฯ จะด าเนินการขุดถนนสาธารณประโยชน์ดังกล่าว จะต้องได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสบปราบ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดล าปาง ฯลฯ  

 ๔. ต้องท าประชาคมจากประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย 
 ๕. ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง 
 ดังนั้น จึงแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕. การตรวจสอบรายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุน

พัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยอ าเภอสบปราบ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนา 
ปลัด อบต. ไฟฟูาโรงไฟฟูาแม่เมาะ จังหวัดล าปาง     ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

สบปราบ ได้รับการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ 
๒๔  เมษายน ๒๕๖๓ จ านวน ๓ โครงการ คือ  

 ๑. โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่ง หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ 
เมตร ลึก ๐.๗๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร 
๒. โครงการวางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร บ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ ขนาดท่อระบายน้ า
คอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก ๑๔ จุด ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร 
๓. โครงการขุดลอกล าห้วยสมัย (หมู่ ๔ ถึง หมู่ ๑๒) บ้านแพะ หมู่ ๔ ขนาดท้องขุด
ลอกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐-๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ๓,๐๐๐.๐๐ เมตร 
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ โดยที่ท าการปกครองอ าเภอสบปราบ เป็นหน่วยด าเนินการ ส าหรับ
อีก ๒ โครงการคงอยู่ในระหว่างด าเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ต่อไป ส าหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้รับการสนับสนุน จ านวน ๔ 
โครงการ คือ 
๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่ง หมู่ ๕ เชื่อมบ้านทุ่งเจริญ หมู่ ๑๑ 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๘๔๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ 
๒. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมปูายโครงการ 
๓. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านวัฒนา หมู่ ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมปูายโครงการ 



 
 
 
 



 
 


