
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.   
 
   เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้อง
ประชุมแล้ว จึงได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๕ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอเชิญนายอ านาจ สิริป้อ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ   ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบ
ปราบในการเปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
นายอ านาจ สิริป้อ เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประธานสภาฯ  ประชุมทุกท่านกระผม นายอ านาจ สิริป้อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนสบปราบ 

ขอเปิดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือน
มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล     
สบปราบ ล าดับต่อไปขอเชิญเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- ได้รับการยื่นเรื่องขอลาการเข้าการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 
๒๕๖๓ เนื่องจากติดภารกิจในการเข้าร่วมประชุมกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ใน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนต าแหน่งที่
ว่าง พ.ศ.๒๕๖๓  
- เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้มีการออกมอบเงินเยียวยาส าหรับผู้พิการรายละ 
๑,๐๐๐.- บาท ซึ่งในส่วนของ อบต.สบปราบ ได้รับจัดสรรมาทั้งสิ้น ๑๙๕ ราย ที่
เป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้พิการ (มีบัตรประจ าตัวผู้พิการ) โดยได้มีสมาชิกสภาฯ อบต. ใน
แต่ละหมู่บ้านได้ร่วมออกให้บริการจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้ และได้มีส่วนในการลง
นามเป็นพยานในการมอบอ านาจให้รับเงินแทนผู้มีสิทธิในคราวเดียวกันนั้น จึง
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒     
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓  วันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๓   ซึ่งทางเลขานุการสภาฯ ได้แจก 

ให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรือ
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่    

นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค าอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

 



-๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ การพิจารณาคัดเลือกโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อจัดท าร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  

นายอ านาจ สิริป้อ การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ ส าหรับโครงการ 
ประธานสภาฯ ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดท าร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้
พิจารณาจัดท าค าเสนอโครงการเพ่ือเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณในการที่จะบรรจุ
เข้าในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๔ ต่อไป ส่วนใน
รายละเอียดขอเชิญปลัด ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงต่อไป 

น.ส.ธนัฎฐาธร ด่านอินถา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 
ปลัด อบต.สบปราบ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ก าหนดให้

เจ้าหน้าที่งบประมาณเรียกให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนองบประมาณรายจ่ายพร้อมด้วย
รายละเอียด พร้อมทั้งวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงิน  เพ่ือที่จะรวบรวมเป็น
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไป โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนที่จะจัดท าเป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบต่อสภาฯ  ซึ่งวิธีการจัดท างบประมาณ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นแนวทางหลักในการจัดท างบประมาณ เสนอโครงการตามแผนพัฒนา 
เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณ
ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหาร เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาอนุมัติตามหลักการแล้ว
ให้น าโครงการที่ได้ผ่านการพิจารณาจัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต่อไป โดยจะต้องจัดท าและเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  
ดังนั้น เพ่ือเป็นเตรียมความพร้อมในการจัดท ารูปแบบและรายละเอียดของโครงการ
จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาเสนอโครงการที่จะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยให้น าโครงการมาจากในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสบปราบ เป็นส าคัญ โดยขอให้เสนอมายังเจ้าหน้าที่งบประมาณ
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นี้ เพ่ือที่เจ้าหน้าที่งบประมาณจะได้ท าการ
พิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ ต่อไป การเสนอโครงการต่าง ๆ ขอให้ได้มีการ
ประสานกับผู้น าหมู่บ้าน/ประชุมหมู่บ้านมาก่อนให้เรียบร้อย เพ่ือเป็นการท างานที่
บูรณาการร่วมกันในการพัฒนาหมู่บ้านและต าบลต่อไปและหากมีปัญหาเร่งด่วนที่
จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงก็สามารถเสนอเพ่ือพิจารณาได้ เพ่ือที่ทาง 
อบต.สบปราบ จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการแก้ไข ส าหรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
19) ในเรื่องของคุณภาพชีวิตประชาชนก็ให้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ เพ่ือที่จะได้พิจารณาจัดท าเป็นโครงการในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 



-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญทางปลัด ได้ชี้แจงเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหรือให้ถือเป็น 
ประธานสภา ฯ แนวทาง ปฏิบัติ ขอเชิญได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เป็นล าดับต่อไป 
 ๑. มติยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) รวมถึงการผ่อนคลาย

มาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระยะที่ ๔ 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ภายหลัง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  
ปลัด อบต.สบปราบ 2019 (COVID – 19) หรือที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ มีมติยกเลิกการห้ามออกนอก

เคหสถาน หรือยกเลิกเคอร์ฟิว โดย ศบค. ระบุว่าเริ่มมีผลวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ ๔ ประกอบด้วยกิจการและกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงสูง เพ่ือให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแบบวิถีใหม่ (New Normal) ให้
มากขึ้น เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามในกรณี
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีค าสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ 
เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการ
ก าหนดและจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจสั่งให้
เปิดด าเนินการในสถานที่ดังกล่าวได้ ส าหรับการป้องกันตัวเองและการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมก็ยังคงเป็นมาตรการหลักที่อยากให้ประชาชนทุกคนถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดเหมือนเช่นเดิม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเข้ามาสู่ตัวเราได้ดีที่สุด 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๒. เงินเยียวยาช่วยเหลือส าหรับกลุ่มเปราะบาง ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กแรกเกิด 

และกลุ่มคนพิการ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา จากสถานการณ์ข่าวสารในปัจจุบันทางโลกออกไลน์ ได้มีข่าวสารในเรื่องที่รัฐบาลได้ 
ปลัด อบต.สบปราบ มีมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็กแรกเกิด-๖ ปี และ

กลุ่มผู้พิการ จ านวน ๓ เดือน ๆละ ๑,๐๐๐.- บาท โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง
เดือนกรกฎาคม โดยจะจ่ายงวดแรกในเดือนมิถุนายนจ านวน ๒,๐๐๐.- บาท และ
เดือนกรกฎาคมอีก ๑,๐๐๐.- บาท รวมเป็น ๓,๐๐๐.- บาท โดยจะสมทบเข้าสู่เบี้ย
ช่วยเหลือที่แต่ละคนได้รับจากรัฐบาลอยู่ก่อนแล้ว เช่นเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และ
เงินอุดหนุนเพ่ือเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพ่ิมเติม นั้น  ซึ่งใน
ข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ กระทรวงการคลังยังอยู่ในขั้นตอนการส ารวจกลุ่มที่ตกหล่นจาก
มาตรการเยียวยาของรัฐบาลซึ่งยังมีความซ้ าซ้อนอยู่มาก จะต้องมีการตรวจสอบและ
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือก าหนดว่าจะได้รับการช่วยเหลือ
อย่างไร เป็นจ านวนเท่าใด เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป
ดังนั้น จึงยังไม่แน่ชัดว่าการโอนเงินช่วยเหลือจะมีผู้มีสิทธิ์กลุ่มใดและจ านวนกี่คนที่
ได้รับเงินสมทบจ านวน ๓,๐๐๐.- บาท จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและ
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่รอคอยเงินเยียวยา ได้เข้าใจใน
หลักการและข้ันตอนการให้การช่วยเหลือต่อไป 



-๔- 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๓. มูลนิธิชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมอบ

เงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ต าบลสบปราบ จ านวน ๒๐ ราย 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยมูลนิธิชีวิตใหม่  ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้มี 
ปลัด อบต.สบปราบ การจัดท าโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง โดยมอบเงินเป็นค่าใช้จ่าย

ส่วนตัวในการด ารงชีพของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงครอบครัวละ ๕๐๐.- บาท จ านวน 
๒๐ ครอบครัว ในพ้ืนที่ต าบลสบปราบ ดังนั้น ทาง อบต.สบปราบ จึงได้ประสานไป
ทางโรงพยาบาลสบปราบ ได้ส่งรายชื่อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงมาเพ่ือรับมอบเงิน
ช่วยเหลือดังกล่าว พร้อมทั้งออกไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงด้วย ซึ่งทาง 
อบต.สบปราบ ได้รับเงินโอนมาเพ่ือด าเนินการตามโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จะด าเนินการออกเยี่ยมบ้านในโอกาสต่อไป มีก าหนดการออกเยี่ยมบ้านเมื่อไร
จะแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ในพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้านทราบและเข้าออกเยี่ยมบ้านต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้ามีขอเรียน 
ประธานสภาฯ เชิญครับ  
นายโต นันทะวิชัย กระผมขอความอนุเคราะห์เรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรบ้านวังพร้าว-  
สมาชิกสภาฯหมู่ ๓ สบทบ เนื่องจากว่าในพ้ืนที่บ้านวังพร้าว-สบทบ ที่อยู่ในเขต อบต.สบปราบ ไม่มี

ประปาส่วนภูมิภาคเข้าถึง ปัจจุบันได้ใช้น้ าจากบ่อบาดาล ซึ่งปัจจุบันก็เกิดภาวะแห้ง
แล้ง น้ าไม่เพียงพอ บางครั้งต้องขอรับการสนับสนุนน้ าจากทาง อบต.สบปราบ ได้
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรดังกล่าว ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาได้
อย่างทั่วถึงจึงมีความต้องการให้ทาง อบต.สบปราบ ได้จัดหาถังน้ าหรือแท็งก์น้ าเพ่ือ
ไว้ใช้ประจ าหมู่บ้าน เพ่ือไว้รองรับน้ าฝนและน้ าที่ทางหน่วยงานน าไปให้การ
สนับสนุนเพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ส่วนรวมของหมู่บ้านต่อไป 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ส าหรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในส่วนของเรื่องน้ าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค นั้น  
ปลัด อบต.สบปราบ ทางหน่วยงานต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกอยู่แล้วค่ะ ในส่วนนี้ทางผู้ใหญ่บ้าน

บ้านวังพร้าวได้ประสานขอความช่วยเหลือมาแล้ว ซึ่งในส่วนของ อบต.สบปราบ จะ
พิจารณาให้การช่วยเหลือและด าเนินการในการจัดหาถังน้ าขนาดใหญ่หรือแท็งก์น้ า
ไว้ส าหรับใช้เป็นสาธารณะส่วนรวมของหมู่บ้าน ชุมชนสบทกต่อไปค่ะ 

นายพิชัย เครือจันต๊ะ จากสถานการณ์ฝนตกในช่วงที่ผ่านมา มีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ าขังบน 
รองนายก อบต. ถนน เนื่องจากน้ าไหลลงสู่ล าห้วยไม่ทัน ท าให้น้ าไหลเข้าบ้านเรือนของชาวบ้าน จึง

อยากให้ทาง อบต.สบปราบ ได้ออกตรวจติดตามปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้านเป็น
การชั่วคราวก่อนเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน อาจจะท าให้ชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนมากขึ้น จึงขอให้ทาง อบต.สบปราบ เร่งให้ความช่วยเหลือต่อไป 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา รับทราบค่ะ จะให้ส่วนโยธาได้ออกส ารวจเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับ 
ปลัด อบต.สบปราบ ชาวบ้านต่อไป 
 



 
 

 

 

 

 



 


