
 
 

 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.   
 
   เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม
แล้ว จึงได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอเชิญนายพิษณุ  หลวงใน ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ   ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบในการเปิด
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
นายพิษณุ หลวงใน เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประธานสภาฯ  ประชุมทุกท่านกระผม นายพิษณุ    หลวงใน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนสบปราบ ขอ 

เปิดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน  ๒๕๖๒  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ   ซึ่งการประชุมในครั้ง
นี้มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน จากทั้งหมด ๒๐ คน เนื่องจากนายอ านวย       
อินจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕ ขอลาป่วย  ล าดับต่อไปขอเชิญเข้าสู่การประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายพิษณุ หลวงใน - ตามท่ีได้แจ้งไปว่าการประชุมสภาฯ ในวันนี้มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมจ านวน ๑๙ คน 
ประธานสภาฯ เนื่องจากนายอ านวย   อินจันทร์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕     ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวที่ 
 โรงพยาบาลสบปราบ จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ได้ จึงขอลา

ป่วยในการประชุมในครั้งนี้ จึงท าให้การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุม ๑๙ 
คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงสามารถเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญได้ จึงแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ 

 - การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับสมาชิกสภาฯ ส าหรับปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้
สมาชิกสภาฯ ติดตามด้วยว่าได้ด าเนินการเรียบร้อยหรือยัง หากท่านใดยังไม่ด าเนินการให้
ไปติดต่อที่ส านักงานสรรพากรอ าเภอด้วย ซึ่งหากใครยังไม่ด าเนินการยื่นแบบแสดงภาษีเงิน
ได้ จะมีค่าปรับเดือนละ ๒๐๐.- บาท ก าหนดยื่นจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบด้วย เพราะเป็นการยื่นภาษีผู้มีเงินได้ หากไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่
จะต้องเสียก็ต้องท าการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อสรรพากรอ าเภอ 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ขออนุญาตเรียนเสริมท่านประธานในกรณีเรื่องการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับ 
ปลัด อบต.สบปราบ สมาชิกสภาฯ นั้น จะมีผลต่อคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่นด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ที่
ยื่นแสดงแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อสรรพากรพ้ืนที่ หากผู้สมัครเป็นผู้ที่เข้าข่ายต้อง
เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็หมายถึงว่าในส่วนของสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะลงสมัครรับ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอีกครั้ง จะต้องยื่นแบบแสดงภาษีรายได้ต่อสรรพากรพ้ืนที่ หาก
มีการแสดงพบว่าไม่ได้ยื่นแบบภาษีเงินได้ในปีไหน ก็จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติการสมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จึงแจ้งเพ่ือทราบ และถือว่าเป็นเรื่องที่
ส าคัญต่อการการสมัครเลือกตั้งต่อไป 

 - การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ซึ่งกระผมนาย
พิษณุ หลวงใน  ประธานสภาฯ อบต.สบปราบ  ได้รับคัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ  อบต.   
สบปราบ ให้เป็นผู้แทนกรรมการธรรมาภิบาลของ อบต. เพ่ือร่วมคัดเลือกผู้แทนระดับ
อ าเภอต่อไป ซึ่งในส่วนของระดับอ าเภอสบปราบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนระดับอ าเภอ 

-๒- 



 
โดยคัดเลือกให้กระผมเป็นตัวแทนระดับอ าเภอ เพ่ือร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนประเภท
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลระดับจังหวัดล าปางต่อไป ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๒ ที่ผ่านมากระผมได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกผู้แทนระดับจังหวัดล าปาง 
ผลปรากฏว่าได้คัดเลือกประธานสภาฯ อบต.บ้านเป้า อ าเภอเมืองล าปาง จึงแจ้งให้ที่
ประชุมเพ่ือทราบ 
- โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในการพัฒนาท้องถิ่นและศึกษาดูงาน
ของ อบต.สบปราบ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการอบรมพร้อมทั้ง
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี ซึ่งทุกท่านคงได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์และน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือในชุมชนต่อไป 
- การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในปีนี้ทาง อบต.สบปราบ ไม่ได้จัด
กิจกรรมดังกล่าว แต่ก็มีการจัดกิจกรรมงานประเพณีของแต่ละหมู่บ้านชุมชนกัน ก็ถือว่า
การสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีต่อไป 
- การอบรมขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามพระราชด าริ รุ่นที่ ๔ ในวันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดล าปาง ศาลากลางจังหวัดล าปาง ซึ่งในส่วน
ของอ าเภอสบปราบ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ ท าให้ได้เรียนรู้เรื่องสถาบัน
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เป็นการสร้างจิตส านึกให้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ไทย ซึ่งในส่วนของสภาฯ ก็ได้ส่งสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมจ านวน ๕ คน และคณะผู้บริหาร 
ร่วมทั้งพนักงานข้าราชการร่วมด้วยจ านวนทั้งสิ้น ๑๓ คน ก็ขอให้ผู้ที่เข้าร่วมได้น้อมน าและ
ถ่ายทอดให้กับพ่ีน้องประชาชนได้รับรู้และรับทราบถึงพระราชด าริและส านึกในสถาบัน
พระมหากษัตริย์ไทยต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายพิษณุ หลวงใน ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย แรก    
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๖๒ ที่ทางเลขานุการสภาฯได้แจกให้กับ  

สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    
นายพิษณุ หลวงใน สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค าหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมโดย 
ประธานสภาฯ การยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง  ๑๙  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เรื่อง การก าหนด
อัตราค่าตอบแทนรายปีในการอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประจ าปี ๒๕๖๒ 

นายพิษณุ หลวงใน การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นอ านาจของสภาฯท้องถิ่นท่ีจะ 
ประธานสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือประกาศใช้บังคับต่อไปนั้น จึงขอให้ปลัดได้ชี้แจงรายละเอียด 

-๓- 



 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  น าเรียนชี้แจงในส่วนของข้อกฎหมาย 
ปลัด อบต.สบปราบ ระเบียบและหลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ว่าด้วยเรื่องการก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายปีในการ
อนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้อาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๗๑ 
ซึ่งได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งต่อกฎหมายเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลออกข้อบัญญัติหรือให้มีอ านาจออก
ข้อบัญญัติ ในการนี้จะก าหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนดโทษปรับผู้ผ่าฝืนด้วยก็
ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
(วรรคสอง)ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (วรรคสาม)เมื่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและนายอ าเภอให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลงชื่อและประกาศเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

 ดังนั้น การเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ว่าด้วยเรื่องการก าหนด
อัตราค่าตอบแทนรายปีในการอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ใน
ครั้งนี้ เป็นการเสนอโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เพ่ือเสนอให้สมาชิกสภาฯ
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากให้ความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะได้เสนอให้
นายอ าเภอสบปราบพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ส าหรับรายละเอียดหลักการและ
เหตุผล ของการเสนอร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องการก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายปีในการ
อนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดิน นั้น ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้
ชี้แจงต่อไป 

ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าตอบแทนรายปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นายก อบต.สบปราบ สบปราบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๙ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ และเพ่ือการจัดเก็บค่าตอบแทนรายปีให้เป็น
รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ประกอบกับเพ่ือให้สามารถใช้บังคับในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติฯ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จึงเห็นควรต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
ขึ้นเพ่ือบังคับใช้ในพ้ืนที่ ในกรณีที่มีการขอเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลก็สามารถออกข้อบัญญัติเพ่ือบังคับใช้กับผู้ที่ขออนุญาต ซึ่ง
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่  ๑๑) พ.ศ.๒๕๕๑ ตามความในมาตรา ๓ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้ความในมาตรา ๙/๑ ซ่ึงมาตราดังกล่าวได้ก าหนดให้ผู้รับอนุญาตตาม
มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินมีหน้าที่เสียค่าตอบแทนรายปีให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งที่ดินได้รับอนุญาตตั้งอยู่ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบสามารถจัดเก็บค่าตอบแทนในการอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายได้ จึง 

-๔- 



 
มีความจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เพ่ือก าหนดอัตรา
ค่าตอบแทนตามประมวลกฎหมายที่ดิน ขึ้นบังคับใช้ต่อไป ส่วนรายละเอียดของร่างขอให้
สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาตามเอกสารแห่งร่างข้อบัญญัติ ต่อไป 
ส าหรับรายละเอียดแห่งร่างฉบับนี้ จะประกอบด้วยข้อ ๑ ถึงข้อ ๑๐ ซึ่งเป็นรายละเอียด
สาระส าคัญของข้อบัญญัติฯ โดยเฉพาะในส่วนของข้อที่ ๕ เป็นการก าหนดให้ผู้ที่ได้รับ
อนุญาตภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่ และการป่าไม้ตามความในมาตรา ๙ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จะต้องเสียค่าตอบแทนรายปีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
สบปราบ ประกอบด้วย  
 ๕.๑ ผู้ได้รับอนุญาต ตามความในมาตรา ๙ (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งที่ดิน
ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตให้เสียค่าธรรมเนียมในอัตรา ไร่ละ ๑,๐๐๐.- บาท 
 ๕.๒ ผู้ได้รับอนุญาต ตามความในมาตรา ๙ (๒) หรือมาตรา ๙ (๓) แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน ให้เสียค่าตอบแทนรายปีในอัตรา การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ 
๒๕.- บาท  ซึ่งในหลักการนี้ของข้อ ๕ ได้เสนอการก าหนดค่าตอบแทนรายปีโดยเทียบเคียง
จากข้อก าหนดของประมวลกฎหมายที่ดิน 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ขออนุญาตเพิ่มเติมเหตุและผล ในส่วนของร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ สืบเนื่องมาจากได้มีการ 
ปลัด อบต.สบปราบ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตดูดทรายในพ้ืนที่บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ซึ่ง

เป็นการอนุญาตในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ซึ่งเมื่อมีการอนุญาตใน
เรื่องดังกล่าวแล้ว ในส่วนของการบังคับใช้และการก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทน
รายปีนั้น องค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติเพ่ือบังคับใช้กับผู้ที่ขอ
อนุญาต ให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็เกี่ยวข้องกับประมวล
กฎหมายที่ดิน ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าตอบแทนในการ
อนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายได้ ซึ่งหากไม่ด าเนินการออกข้อบัญญัติฯ ก็ไม่สามารถที่
จะบังคับใช้กับผู้ขออนุญาตได้ และผู้ขออนุญาตก็ไม่สามารถด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งใน
พ้ืนที่ที่ขออนุญาตได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือบังคับใช้กับ
ผู้ที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ในการประกอบกิจการต่อไป 

นายพิษณุ หลวงใน จากการชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องต่าง ๆ แล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อ 
ประธานสภาฯ ซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอสอบถาม ในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล หากในอนาคตจะสามารถขอ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ แก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้อีกหรือไม่ หากในอนาคตเห็นควรที่จะก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง หรือต้องการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมมากขึ้น 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา การออกข้อบัญญัติสามารถท่ีจะมีการแก้ไข เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ต้อง 
ปลัด อบต.สบปราบ ขึ้นอยู่กับเหตุและผลขอการขอแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงค่ะ ต้องมีการร้องขอหรือการ

เสนอตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๗๑ วรรคสอง  
นายพิษณุ หลวงใน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติโดยการยกมือขึ้น 
ประธานสภาฯ  
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง 
 
 

 
-๕- 



 
 ๔.๒ การอุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
นายพิษณุ หลวงใน เพ่ือให้การบริหารเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ 
ประธานสภาฯ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ก าหนด

รายละเอียดของการจัดหาพัสดุไว้  ซึ่งรายละเอียดของการจัดหาโดยการอุทิศให้หรือมอบให้
ขอเชิญปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบ และข้อกฎหมาย และรายละเอียดของพัสดุที่
มีการอุทิศให้เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ต่อไป 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา เนื่องด้วยทางบริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด ( FPT )  ได้มีความประสงค์ท่ีจะมอบปั๊มสูบ 
ปลัด อบต.สบปราบ น้ าเพ่ือใช้ในการสูบน้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ ๑๕  ซึ่งเครื่องที่

เป็นปั๊มสูบน้ าของสถานีฯ เป็นเครื่องสูบน้ าที่มีอายุการใช้งานมานานมากกว่า ๓๐ ปี เพราะ
เป็นสถานีสูบน้ าที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากส านักงานชลประทาน จังหวัดล าปาง ท าให้มี
สภาพที่เก่าและช ารุดเสียหายบ่อย ประกอบกับที่ผ่านมาใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็น
จ านวนมากมาโดยตลอด บางครั้งก็เกิดปัญหาไม่สามารถสูบน้ าได้อย่างเติมประสิทธิภาพ ท า
ให้น้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของกลุ่มเกษตรไม่ทั่วถึง หรือบางปีเกิดปัญหาระหว่างการเปิดน้ า
เพ่ือให้เกษตรกรได้ท านา ท าให้เกิดปัญหาเกษตรกรไม่สามารถท านากันได้อย่างเต็มที่และ
ทันกับห้วงเวลาของฤดูท านา ท าให้กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
ดังนั้น ทางกลุ่มผู้ใช้น้ าจึงได้ยื่นเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ทางบริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ 
จ ากัด ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยการขอรับการสนับสนุนให้ทางบริษัทฯ ได้ท าการ
เปลี่ยนเครื่องปั๊มสูบน้ าตัวใหม่ให้ เพ่ือจะได้สามารถสูบน้ าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง ซึ่งการพิจารณาของทางบริษัทฯ ก็ได้พิจารณาให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุน
เครื่องปั๊มสูบน้ าพร้อมการติดตั้งให้เพ่ือเป็นสาธารณะประโยชน์ส าหรับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ า
ต่อไป   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย เนื่องจากเป็นการอุทิศพัสดุ
ให้กับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกระท าโดยมีเงื่อนไขและมีภาระติด
พัน เพราะหลังจากที่ได้มีการติดตั้งปั๊มสูบน้ าแล้ว ในส่วนของค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น เช่น
ค่าบ ารุงรักษา ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นภาระติดพันกับทาง
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จึงต้องอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ การจัดหา ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ข้อ ๙ ในกรณีที่มีผู้อุทิศ
พัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ
หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก  
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ดังนั้นในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญในครั้ง
นี้ จึงน าเสนอเรื่องการมอบปั๊มสูบน้ าให้เป็นพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
โดยภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ก็เป็นภาระติดพันกับองค์กาบริหารส่วนต าบลสบปราบ
ต่อไป จึงน าเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นายพิษณุ หลวงใน จากรายละเอียดต่าง ๆ ที่ทางปลัด อบต. ได้ชี้แจงมา พร้อมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะมี 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ และในส่วนของสมาชิกสภาฯ บ้านฮ่องปุ๊

สามัคคี หมู่ ๑๕ จะมีข้อซักถามอีกหรือไม่  
 
 

-๖- 



 
นายศรีจันทร์ ยะเงี้ยว กระผมในฐานะเป็นคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ า รวมทั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ใช้น้ าจากสถานี 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๕ สูบน้ าด้วยไฟฟ้ามาโดยตลอด ได้รับทราบปัญหาและความเดือดร้อนมาโดยตลอด เนื่องจาก

เครื่องปั๊มน้ าตัวเก่าก็มีสภาพที่เก่ามาก ใช้มาเป็นเวลานานหลายสิบปี ท าให้มีปัญหาในการ
ดูแลซ่อมแซมมาโดยตลอด เพราะเป็นเครื่องที่ ได้รับการถ่ายโอนมาจากส านักงาน
ชลประทาน จังหวัดล าปาง มีอายุการใช้งานที่นานมาก จึงเห็นควรที่จะได้รับการสนับสนุน 
ซึ่งในส่วนของบริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด ก็เป็นบริษัทใหญ่ที่เข้ามาด าเนินธุรกิจใน
พ้ืนที่บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ ๑๕ ก็ถือว่าเป็นการดูแลคนในชุมชน ดูแลสังคม ให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ทางบริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญ และเห็นประโยชน์
โดยรวมของคนในชุมชน  

นายพิษณุ หลวงใน จากที่ท่านศรีจันทร์ได้พูดมา  ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
ประธานสภาฯ ที่ได้มีหน่วยงานหรือบริษัทเอกชนได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการดูแลสังคม คืนก าไร

ให้กับคนในชุมชน เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนและอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขต่อไป 
 ในเรื่องการมอบพัสดุดังกล่าวฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่

มีกระผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศ
ให้เป็นพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ต่อไป โดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายพิษณุ หลวงใน ขอเชิญปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดของพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ ต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ได ้
ปลัด อบต.สบปราบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือให้ถือปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป ซึ่ ง ในส่วนของสาระส าคัญของ
พระราชบัญญัตินี้ที่เกี่ยวข้องทางเจ้าหน้าที่ได้สรุปสาระส าคัญให้กับทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ขอให้ทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน พร้อมทั้งขอให้ไปค้นคว้าเพ่ิมเติมในส่วน
ของฉบับเต็มทางช่องทางอ่ืนได้ ในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและที่มีการแก้ไขเป็นฉบับที่ ๗ 
พ.ศ.๒๕๖๒ พอสรุปได้มีดังนี้ 

 - สมาชิกสภาฯ อบต. จะประกอบด้วยจ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็น
เขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึงยี่สิบห้าคน ให้
รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึงยี่สิบห้าคน
เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน และการรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งให้นาย อ าเภอเป็น
ผู้ด าเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีที่มีการ
เลือกตั้ง 

 - คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาฯต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้อง
มิได้อยู่ประจ าในเขตเลือกตั้งที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน 

 - ในกรณีสมาชิกภาพของสมาชิกสภาฯสิ้นสุดลงตาม (๙) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการ
ยุบสภาฯ 

 
-๗- 



 
 - บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นและต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย 

  ๑. มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
  ๒. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็น

สมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะ

ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ กรณีด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือ
ว่าเป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารงต าแหน่งได้อีกเมื่อ
พ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 

 - ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติ
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงประกาศผล
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ซึ่งทั้งหมดนี้คือส่วนที่ส าคัญที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนข้ออ่ืน ๆ ตามพระราชบัญญัติฯขอให้
สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  
 ๕.๒ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายพิษณุ หลวงใน พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒   ขอให้ 
ประธานสภาฯ ปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นความรู้และการเตรียมความพร้อมในการสมัคร

รับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดเฉพาะสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการ 
ปลัด อบต.สบปราบ เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น เป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมีเหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งการตรา
พระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติฯ นี้ตามมาตรา ๓ ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๖ 
และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๔ และให้ใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ แทน พอสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 ๑. หน้าที่และอ านาจการจัดการเลือกตั้ง ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และ
อ านาจในการจัดการเลือกตั้งฯ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอ านาจมอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้ง หรือจัดการเลือกตั้งเอง หรือ
มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแทน 

 ๒. ก าหนดระยะเวลาการจัดการเลือกตั้ง  ก าหนดให้จัดการเลือกตั้งฯภายใน ๔๕ วัน นับ 
แต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระหรือภายใน ๖๐ วัน  

-๘- 



 
นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนนอกจาก
ครบวาระ เว้นแต่กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีวาระด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน จะ
ไม่จัดให้มีการเลือกตั้งก็ได้ ทั้งนี้ กรณีมีความจ าเป็นเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะมีค าสั่งให้ย่นหรือขยายระยะเวลาให้มีการเลือกตั้งโดยต้องระบุเหตุผลไว้ด้วย 

 ๓. การประกาศให้มีการเลือกตั้ง เมื่อมีกรณีที่ต้องมีการเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการ เลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัด ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งในประกาศจะมีการก าหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครฯ 
สถานที่รับสมัครฯ จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในแต่ละเขต หรือผู้บริหาร
ท้องถิ่นในเขตเลือกตั้ง จ านวนเขตเลือกตั้ง หลักฐานการสมัครฯ เป็นต้น 

 ๔. การด าเนินการเลือกตั้ง ก าหนดให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อ านวยการเลือกตั้ง
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ในการรับสมัครฯ ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและ
ที่เลือกตั้ง แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธิฯ และด าเนินการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อของผู้มีสิทธิ ด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนฯ 
การนับคะแนนฯ และการประกาศผลคะแนนเลือกตั้ง และมีหน้าที่ด าเนินการอ่ืนอันจ าเป็น
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

 ๕. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย 
  - คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า ๕ คน 
  - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อย่างน้อย ๒ คน 
 ๖. เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลถือเขตหมู่บ้าน

เป็นเขตเลือกตั้ง ส าหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้ใช้เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเขตเลือกตั้ง  หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งก าหนดให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
๒๕ วันและการเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งให้กระท าก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน  

 ๗. การรับสมัครเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ 
 ๘. การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางมีหน้าที่จัดท าบัญชี

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๒๕ วันและ
แจ้งให้เจ้าบ้านทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 

 ๙. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรา ๔๙ และ
ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา ๕๐  

 ๑๐. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดเป็นผู้ประกาศก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด รวมทั้งก าหนดให้
ผู้สมัครฯต้องจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และยื่น
ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง พร้องทั้งก าหนดขนาด
และจ านวนของการปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งไม่เกินที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

-๙- 



 
 ๑๑. การออกเสียงลงคะแนน ก าหนดให้การลงคะแนนเลือกตั้งโดยใช้บัตรเลือกตั้ง  
 ๑๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งหมด 
 ๑๓. ระยะเวลาการออกเสียงลงคะแนนและการไปลงคะแนน  ให้เปิดการออกเสียง

ลงคะแนนตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.  
 ๑๔. การนับคะแนนเลือกตั้งและการประกาศผลการเลือกตั้ง การนับคะแนน ให้นับคะแนน

เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งแล้วโดยเปิดเผย ณ ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
การประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต และเท่ียงธรรมให้รายงการผล
การนับคะแนนเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ่ือประกาศผลการเลือกตั้ง 

 ๑๕. การตรวจสอบการเลือกตั้งและการฟ้องคดี ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือผู้สมัครยื่นคัดค้าน
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่ามีเหตุมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  

 ๑๖. บทก าหนดโทษที่มีการแก้ไขใหม่ให้สอดคล้องกับบทก าหนดโทษในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๑๗ , ๑๒๐ , ๑๒๖ , ๑๒๖ วรรค
สอง , ๑๒๘ และมาตรา ๑๓๖  

 จากการสรุปสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ขอให้สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารได้ศึกษาเพ่ิมเติมถึงรายละเอียดของ
พระราชบัญญัติฯ ไปพร้อมๆกันด้วย เพราะยังคงมีเนื้อหาในทางปฏิบัติที่ควรรู้และเข้าใจอีก
มาก ซึ่งสามารถสืบค้นได้ทางเว็บไซค์ของกองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือเว็บไซค์ของส านักงานการเลือกตั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๓ การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
นายพิษณุ หลวงใน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒  ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มีการ 
ประธานสภาฯ ก าหนดให้ทุกภาคส่วนได้พร้อมใจกันถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ดังนั้นเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
การแสดงความจงรักภักดี และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงออก
และการน้อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ส าหรับ
รายละเอียดขอให้ปลัด ได้ชี้แจงแนวทางเพิ่มเติมอีกครั้ง 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา เพ่ือให้การด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช 
ปลัด อบต.สบปราบ พิธีบรมราชาภิเษก ทางจังหวัดล าปาง ได้แจ้งแนวทางการด าเนินโครงการให้หน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาชน ได้พร้อมใจกันจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติหรือ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  การประดับ/ติดธงชาติ ธงสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ ณ ที่
ส านักงาน ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ประดับ/ติดธง
ชาติ ธงสัญลักษณ์ประจ าพระองค์โดยให้มีความถูกต้อง และสมพระเกียรติ และขอความ
ร่วมมือให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ่นได้แต่งกาย
ด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ส าหรับ
ก าหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้มีการด าเนินพระราชพิธีมาตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน 
๒๕๖๒  โดยมีรายละเอียดของงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้ 

 
-๑๐- 



 
 - วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ พลีกรรมน้ าจากแหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศ 
 - วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีท าน้ าอภิเษกและจุด

เทียนชัย 
 - วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ดับเทียนชัย เวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก 
 - วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เสกน้ าอภิเษกรวมจากกรุงเทพฯ และ ๗๖ จังหวัด และ

ประกาศชุมนุมเทวดาท าน้ าเทพมนตร์เจริญพระพุทธมนต์ ท าน้ าพระพุทธมนต์ 
 - วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ แห่เชิญน้ าอภิเษกจาก “วัดสุทัศนเทพวราราม” ไปยัง “วัดพระ

ศรีรัตนศาสดารม” 
 - วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ 
 - วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพ แกะพระราชลัญจกร

และจารึกพระสุพรรณบัฏพระบรมวงศ์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 
 - วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสด็จพระราชด าเนินไปทรงถวายราชสักการะพระบรมราชา

นุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์สะพานพระพุทธยอดฟ้าและเสด็จ
พระราชด าเนินบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

 - วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระราชสมภพและพระราชลัญจกร
ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ และเสด็จพระราชด าเนินไปทรงนมัสการพระพุทธฺมหามณี
รัตนปฎิมากร นมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และจุดเทียนชัย 

 - วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับการ
ถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระ
อัฐิ สดับปกรณ์ และเฉลิมพระราชมณเฑียร 

 - วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนา
พระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครโยขบวนพยุหยาตรา
สถลมารค 

 วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาทให้
ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะ
ทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล 

 ก าหนดการและขั้นตอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่มีขึ้น ขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯและ
ผู้บริหารได้รับทราบ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๔ รายงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในการพัฒนาท้องถิ่น

และการศึกษาดูงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ (ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
นายพิษณุ หลวงใน จากการเข้าร่วมโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในการพัฒนาท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ และการศึกษาดูงาน ปี ๒๕๖๒ ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น ซึ่งการ

อบรมและศึกษาดูงานก็ได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หลังจากมีการเข้าร่วมโครงการ
อบรมฯและศึกษาดูงานแล้ว ก็จะมีการถอดบทเรียนจากการร่วมโครงการฯ ว่าได้ด าเนินการ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทุกท่านได้รับความรู้ เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรบ้าง ก็ขอให้สมาชิกสภาฯและ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ร่วมกันถอดบทเรียนในการประเมินโครงการฯ ในครั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาโครงการฯต่อไป ส าหรับรายละเอียดขอให้ปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมอีกครั้ง 

-๑๑- 



 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา สืบเนื่องจากการจัดท าโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานในการพัฒนา 
ปลัด อบต.สบปราบ ท้องถิ่น ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น เมื่อได้ด าเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ก็

จะต้องมีการถอดบทเรียนจากโครงการฯ เพ่ือน าการถอดบทเรียนนั้นมาปรับใช้ในการ
พัฒนาพ้ืนที่และการปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป ซึ่งการจัดท าโครงการฯ ในครั้งนี้ 
ได้ใช้งบประมาณในการจัดท าโครงการฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๒ ซ่ึงต้ังไว้ ๒๐๘,๐๐๐.- บาท แต่ได้ด าเนินการใช้จ่ายจริงไปทั้งสิ้น ๑๕๗,๒๕๐.- บาท 
โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

  - ค่าป้ายโครงการ     ๔๕๐.- บาท 
  - ค่าวิทยากรวันอบรม  ๓,๖๐๐.- บาท 
  - ค่าใช้จ่ายวันอบรม  ๔,๕๐๐.- บาท 
  - ค่าจ้าเหมาบริษัททัวร์ฯ        ๑๓๔,๔๐๐.- บาท 
  - ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร         ๑๔,๓๐๐.- บาท 

และค่าบริการสถานที่ศึกษาดูงาน   
 ส าหรับรายละเอียดการถอดบทเรียน ได้ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดท าขึ้น

เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร ได้ศึกษาและท าความเข้าใจในตัวละเอียดของ
โครงการ ทั้งหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งได้แจก
ให้ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท าความเข้าใจและถอดบทเรียน แล้วส่งกลับให้
เจ้าหน้าที่เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลต่อไป 

นายพิษณุ หลวงใน ขอให้สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันถอดบทเรียน 
ประธานสภาฯ แล้วเร่งด าเนินการด้วย เพ่ือจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพ่ือ

เจ้าหน้าที่จะได้สรุปผลการด าเนินงานฯ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและการพัฒนาต่อไป 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๕ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  
นายพิษณุ หลวงใน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่นี้ ที่มีผลประกาศใช้ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกท่านควรศึกษาและท าความเข้าใจไว้ เพราะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้เป็นในการ

สร้างความรู้ความเข้าใจกับคนในชุมชน ในเรื่องของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ออกมา
บังคับใช้กับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติฯ ส าหรับ
รายละเอียดแห่งพระราชบัญญัตินี้ ขอให้ปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดที่เก่ียวข้องต่อไป 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และจะ 
ปลัด อบต.สบปราบ เริ่มเก็บภาษีได้ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการจัดเก็บ และการประเมิน โดยการประเมินค านวณตามประเภท
การใช้ประโยชน์ ซึ่งอัตราสูงสุดที่เป็นไปได้อยู่ที่ปีละ ๓% ของมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผู้
เสียภาษี คือผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ใน
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ โดยจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ถ้า
ใครเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีไหน ก็
ให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีส าหรับปีนั้นไป ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องเสียภาษี จะต้องเสีย
ภาษีโดยใช้มูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นฐานในการค านวณภาษี โดยแยกตาม
รายการ ดังนี้ 

 
 



 
 
 
 
 



 
 
 


