
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.   
 
   เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม
แล้ว จึงได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอเชิญนายพิษณุ  หลวงใน ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสบปราบ   ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบในการเปิดประชุม สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
นายพิษณุ หลวงใน เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประธานสภาฯ  ประชุมทุกท่านกระผม นายพิษณุ  หลวงใน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนสบปราบ ขอ 

เปิดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน  
๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ    ล าดับต่อไป
ขอเชิญเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

นายพิษณุ หลวงใน ด้วยอ าเภอสบปราบ ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
ประธานสภาฯ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้นในวันที่ ๓  มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งจัด

ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล     
สบปราบ กระผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ และผู้บริหารทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชีนี 
ในครั้งนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นายพิษณุ หลวงใน ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  ๒     
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒  วันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๒   ที่ทางเลขานุการสภาฯได้แจกให้กับ  

สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    
นายพิษณุ หลวงใน ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมโดยการยกมือขึ้น 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง  ๒๐  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  

นายพิษณุ หลวงใน การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้เป็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น 
ประธานสภาฯ ช่วงระยะเวลาห้าปี เพ่ือให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับชาติ ระดับจังหวัด

ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดต่อไป 
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น.ส.ขวัญชีวา เขียวทวงศ์ อาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
นักวิเคราะห์ฯ ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ

บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ วรรคสาม 
ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของ
จังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบกับ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 
๗ ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  
จึงอาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้า
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของประชาชน และสอดคล้องและเชื่อมโยงกันกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตลอดจนเป็นการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสบปราบ จึงได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีมีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รายละเอียดตามตามเอกสารที่แนบให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว ซึ่งการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสี่ปี เป็นช่วง
ระยะเวลาห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการตาม
ขั้นตอนของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้
มีการใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยได้พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดล าปาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยในระยะเริ่มแรกของการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบล ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบ ได้ด าเนินการจัดท าประชาคมระดับต าบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
เค้าโครงยุทธศาตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และ
เค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบได้
จัดท าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  
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ดังนั้น จึงขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้เสนอร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา ตามท่ีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อม 
นายก อบต.สบปราบ ทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งได้ผ่าน

ขั้นตอนและกระบวนการประชาคมระดับต าบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมจึงขอเสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ตามเอกสารแห่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ ที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา ท่านใดจะมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่
ถ้าไม่มีกระผมขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการขอมติในที่ประชุมสภาในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เป็นล าดับต่อไป 

นายพิษณุ หลวงใน สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติในท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือ 
ประธานสภาฯ เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม อนุมัติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

๔.๒ การรับโอนระบบหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านและระบบเสียงตามสายประจ า
หมู่บ้าน 

นายพิษณุ หลวงใน ขอเชิญปลัด อบต.สบปราบ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการรับโอนทรัพย์สินของหน่วยงานอื่น  
ประธานสภาฯ  เพ่ือเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๘  
ปลัด อบต. แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๔๗ ในหมวดที่ ๑ การจัดหา ส่วนที่ ๑ การจัดหาพัสดุ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้ามีการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระ
ติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ดังนั้น การรับโอนระบบหอกระจ่ายข่าวประจ าหมู่บ้านและระบบเสียงตามสาย
ประจ าหมู่บ้าน จ านวน ๑ ชุด ของบ้านวัฒนา หมู่ที่ ๖  จึงเป็นการรับมอบพัสดุที่ให้เป็น
กรรมสิทธิ์และสิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุให้เป็นผู้ดูแล โดยมีเงื่อนไขว่ามอบให้เป็นการดูแลรักษา
ที่ต้องใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในการดูแลรักษาปรับปรุงและซ่อมแซม 
จึงเป็นพัสดุที่มีเงื่อนไขผูกพัน จึงต้องมีความจ าเป็นต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายพิษณุ หลวงใน ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดตามระเบียบฯ แล้ว จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะมีข้อซัก 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ส าหรับความเป็นห่วงในเรื่องของการรับโอนมาเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิใน

การดูแลของ อบต.สบปราบ แล้ว กรณีที่เครื่องส่งสัญญาณติดตั้งอยู่ ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
หากเกิดกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านหมดวาระหรือพ้นจากต าแหน่ง ทาง อบต.จะต้องมีหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งให้ชัดเจนด้วย หากได้รับโอนเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ในการดูแลแล้ว   อยากจะเสนอให้มีการพูดคุยเรื่องของการใช้สถานที่ในการติดตั้งเครื่องส่ง 
สัญญาณว่าจะใช้สถานที่ใดในการติดตั้งและควรที่จะมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการใช้งาน
ด้วย เพื่อป้องกันผลกระทบหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 
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นายพิษณุ หลวงใน สมาชิสภาฯ ท่านใดจะมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  ส าหรับการรับโอน 
ประธานสภาฯ ระบบเสียงตามสายประจ าหมู่บ้าน บ้านวัฒนา หมู่ ๖ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติในที่ประชุม

สภาฯ เพื่อเห็นชอบการรับโอนพัสดุเป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิในการดูแล โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม อนุมัติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

๔.๓ การรับโอนครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ 
เพื่ออุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

นายพิษณุ หลวงใน ขอเชิญปลัด อบต.สบปราบ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการรับโอนครุภัณฑ์ของหน่วยงานอื่นที่  
ประธานสภาฯ  มีการอุทิศให้เพื่อเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ ได้มีการจัดกิจกรรมการมีส่วน 
ปลัด อบต.สบปราบ ร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความเป็นอยู่ที่ดี มีระบบการถ่ายเทอากาศและการฟอก
อากาศที่ดี ประกอบในช่วงฤดูร้อนในแต่ละปีมีแนวโน้มที่จะมีอากาศร้อนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
เด็กได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ท าให้เกิดภาวะสุขภาพที่แย่ลง ทาง
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกับผู้น าหมู่บ้านได้หารือและร่วมกันมีแนวทางแก้ไข 
ปัญหาดังกล่าว โดยการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเพ่ือติดตั้ง
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา เพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับเด็กเล็ก 
ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๒ เครื่อง ขนาด 
๒๔,๐๐๐ บีทียู  พร้อมติดตั้ ง และเมื่อด าเนินการติดตั้ ง เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ทาง
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงมีความประสงค์ที่จะอุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสบปราบ เพ่ือเป็นหน่วยงานในการบ ารุง ดูแล รักษาและใช้ประโยชน์
ต่อไป โดยได้ท าหนังสือขออุทิศให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบในวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๒  ซึ่งการอุทิศให้ดังกล่าว ต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.
๒๕๔๗ ในหมวดที่ ๑ การจัดหา ส่วนที่ ๑ การจัดหาพัสดุ ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้ามีการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ
นั้น ๆ ได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้นการรับโอน
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในครั้งนี้ จะมีผลก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสบปราบ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันทั้งเรื่องการ
บ ารุงรักษา การดูแล และภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องน าเรื่องการอุทิศให้เข้าสู่
การพิจารณาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบในครั้งนี้  

นายพิษณุ หลวงใน จากการชี้แจงรายละเอียด และระเบียบฯ  จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาฯ หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติในที่ประชุมสภาฯ โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑ การด าเนินงานโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
นายพิษณุ หลวงใน การด าเนินงานโครงการจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” เป็นการปลูกจิตส านึกให้มี 
ประธานสภาฯ ความเสียสละ ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขของชุมชน 

ส าหรับแผนการด าเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ ขอให้ปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดการจัด
กิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ในพ้ืนที่เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและเข้าร่วมโดย
พร้อมเพรียงกัน 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยอ าเภอสบปราบ จะด าเนินการขับเคลื่อนงานกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา “เราท า 
ปลัด อบต. ความดี ด้วยหัวใจ” ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล   

สบปราบได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานในการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา “เราท า
ความดี ด้วยหัวใจ” โดยได้ร่วมท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดยได้
จัดท าแผนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานราชการ ประชาชนจิตอาสา ก านัน ผู้ใหญ่บ้านใน
พ้ืนที่ ซึ่งได้จัดท าแผนและได้จัดส่งให้ทางอ าเภอสบปราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงจะขอน า
เรียนให้ที่สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ เพ่ือร่วมกิจกรรมต่อไป 
แผนปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสา“เราท าความดี ด้วยหัวใจ”ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ด าเนินงาน 
๑๗/๖/๒๕๖๒ ปลูกต้นไม ้ วัดม่อนหินขาว หมู่ ๑๑ 
๑๑/๗/๒๕๖๒ พัฒนาหมู่บ้าน บ้านทุ่งเจริญ หมู่ ๑๑ 
๘/๘/๒๕๖๒ พัฒนาวัด วัดชัยศรีภูมิ หมู่ ๑๕ 
๑๒/๙/๒๕๖๒ พัฒนา ฌาปนสถาน บ้านทุ่งเจริญ หมู่ ๑๑ 
๑๗/๑๐/๒๕๖๒ พัฒนา ฌาปนสถาน บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ ๑๒ 
๒๑/๑๑/๒๕๖๒ พัฒนา ฌาปนสถาน บ้านแพะ หมู่ ๔ 
๑๙/๑๒/๒๕๖๒ พัฒนาถนน ๒ ข้างทาง ตั้งแต่โรงพยาบาลถึงบ้านหมู่ ๑๒ 

และทางเข้า อบต.สบปราบ 
 ดังนั้น จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๒ การสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
นายพิษณุ หลวงใน ขอเชิญปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดของการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ ์
ประธานสภาฯ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบและท าความเข้าใจต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามท่ีจังหวัดได้แจ้งให้เร่งรัดและสร้างความเข้าใจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการ 
ปลัด อบต. สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ือที่จะรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป และให้ด าเนินการให้ครบถ้วนตาม
เป้าหมายของแต่ละอ าเภอต่อไป  
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ดังนั้นในการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จึง
ต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจ รวมทั้งให้มี
การสมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือที่จะรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้
เป็นมรดกของชาติไทยสืบไป รวมทั้งการมีฐานข้อมูลดังกล่าวจะได้น าไปสู่การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น
และประเทศไทยต่อไป ส าหรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จึงได้น าเข้าที่ประชุมเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิสภาท้องถิ่น ปลัด หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และคณะเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
และเข้าร่วมการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น รายละเอียดโครงการฯ ตามที่ได้แนบ
ให้สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการ
ประชุมสภาฯ ในครั้งนี้จึงเป็นการแจ้งและขอมติในที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบและ
สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ต่อไป 

นายพิษณุ หลวงใน จากการชี้แจงรายละเอียดและข้ันตอนของการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการฯ  
ประธานสภาฯ ดังกล่าว  จะมีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติในที่

ประชุมในการเห็นชอบการเข้าร่วมสมัครตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยการยกมือขึ้น 
มตทิี่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์
 ๕.๓ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “เตรียมความ

พร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ฯลฯ 

นายพิษณุ หลวงใน ขอให้ปลัด ชี้แจงรายละเอียดของโครงการอบรมดังกล่าว เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ 
ประธานสภาฯ รับทราบและสมัครเข้าร่วมอบรมต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้ขอความ 
ปลัด อบต. อนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร “เตรียม

ความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุด บทบาทและอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและการพิจารณาจัดท าร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓” โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับ
ทราบกระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น การประชุมสภาท้องถิ่น และมี
ทักษะการประชุมสภาท้องถิ่น และการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ได้รับทราบถึง
บทบาทและอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยจัดอบรมขึ้น
ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๔  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมล าปางเวียงทอง 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปาง
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งท้องถิ่น 
และสามารถจัดการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒   และพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน - 



-๗- 
 

ท้องถิ่น จึงขอให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจโดยเฉพาะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯ สมัครเข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว หากท่านใดสนใจก็สามารถ
แจ้งความประสงค์ได้ที่งานกิจการสภาฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงก่อนวันอบรม 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๔ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
นายพิษณุ หลวงใน ขอเชิญปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดของการด าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
ประธานสภาฯ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้แก่

ประชาชนในหมู่บ้านต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ปลัด อบต. พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาให้ออก

ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมัน เพ่ือ
สร้างความตระหนักและความรู้ให้แก่ประชาชนในการร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้ที ่

 ประชุมสภาฯ ได้รับทราบเป็นเบื้องต้นก่อน ว่าในการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไปจะมีการเสนอ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 
พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารและครัวเรือนเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ โดยจะเป็นการบังคับใช้ให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสียในอาคารให้มีความถูกต้อง และเป็นระเบียบต่อไป ซึ่ งในปัจจุบันภายในอาคารหรือใน
ชุมชนเจ้าของอาคารและครัวเรือนยังถือปฏิบัติในการบ าบัดน้ าเสียไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญ และผลกระทบต่อชุมชนมากมาย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติต าบล
เพ่ือบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารและครัวเรือนได้ถือปฏิบัติต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๕ บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่างสถานีต ารวจภูธรสบปราบร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบ 

นายพิษณุ หลวงใน ขอเชิญปลัดชี้แจงรายละเอียดแนวบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการ 
ประธานสภาฯ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ระหว่างสถานีต ารวจภูธรสบปราบ

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ปลัด อบต. โดยมีประเด็นยุทธศาตร์ที่ ๓ (๓.๒) และแนวทางการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ งานการมี

ส่วนร่วมของประชาชน และการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิต
อาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก าหนดให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย 
และการรักษาความปลอดภัยของประชาชนให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น 
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และชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ในส่วนของสถานีต ารวจภูธรสบปราบ 
จึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ว่า
ด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ โดยมีประเด็นส าคัญที่จะต้องด าเนินงานร่วมมือกัน ดัง
รายละเอียดที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 
๑. ร่วมมือกันค้นหาผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ

บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟ ู
๒. ร่วมมือกันสืบค้นหาเบาะแสข้อมูลของผู้จ าหน่ายรายย่อย/รายใหญ่/ ในชุมชน/หมู่บ้าน 

เพ่ือการวางแผนเข้าท าการตรวจค้น จับกุม หรือผลักดันให้ออกนอกพ้ืนที่ 
๓. ร่วมมือกันจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อต่อต้านยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน 
๔. ร่วมให้การสนับสนุน ก าลังพล อุปกรณ์ หรืองบประมาณ ในการด าเนินงานต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ทั้งนี้ ทั้งสถานีต ารวจภูธรสบปราบ และองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบจะร่วมมือกันใน
ทุก ๆ มิติเพ่ือที่จะให้ยาเสพติด และอาชญากรรมต่าง ๆ หมดไปจากหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ต่อไป  
การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ได้กระท า ณ สถานีต ารวจภูธรสบปราบ ในวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและร่วมมือกันในการปฏิบัติงานใน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๖ แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายพิษณุ หลวงใน ขอให้เจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงรายละเอียดของแนวทางการรับลงทะเบียนผู้ 
ประธานสภาฯ มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เพ่ือที่จะได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะลงทะเบียนรับสิทธิเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไป 
น.ส.สุภา  พรหมาบุญ อาศัยอ านาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย 
 นักพัฒนาชุมชนฯ ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ จึงซักซ้อมแนวทางการรับ

ลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรณีผู้สูงอายุที่เป็นพนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยอาจ
แนบเอกสารรับรองจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่า
ไม่เป็นผู้ได้รับเงินบ านาญ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบการรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วย จึงแจ้งให้ทราบ ซึ่งใน
กรณีนี้คือผู้ที่จะข้ึนทะเบียนคือเป็นบุคคลที่เคยเป็นพนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเกษียณอายุราชการ (๖๐ ปี) ที่จะขอรับการขึ้นทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ได้รับสิทธิสวัสดิการใด ๆ ทั้งสิ้นจากหน่วยงานต้นสังกัด 



 
 



 
 


