
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันที่ ๓๑  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้ เชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาฯ ในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายอ านาจ สิริป้อ เมื่อที่ประชุมมาพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ 
ประธานสภาฯ  ๓/๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อ 

ไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
    - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่  ๑๔ สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔     
ประธานสภาฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๓  ที่ทางเลขานุการสภาฯ ได้แจกให้กับ

สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว ท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงถ้อยค าอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมก็
ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว โดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม  
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
   ๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
         ๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
นายอ านาจ สิริป้อ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระท่ี ๑ ในการประชุม 
                             สภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  ที่ผ่าน 
                             มา   ส าหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาฯ ในวาระท่ี ๒ ซึ่งจะเป็นการพิจารณาขอแปร 
                             ญัตติของสมาชิกสภาฯ ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการรับเรื่องพิจารณาค าแปร- 
                             ญัตติรายงานต่อสภาฯ ขอเชิญครับ  
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ท่านรองประธานสภาฯ   
ประธานคณะกรรมการฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย

วิเชียร น้อยพยัคฆ์ สมาชิกสภาฯ บ้านทุ่ง หมู่ ๕  ประธานคณะกรรมการรับเรื่องและ 
 



 
-๒- 

 
พิจารณาค าแปรญัตติ ตามที่ได้มีการให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล       
สบปราบทุกท่านได้ยื่นขอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ ๒๑ 
สิงหาคม  ๒๕๖๓  ผลปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอยื่นขอแปรญัตติ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  จึงเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ 
เพ่ือทราบและพิจารณาต่อไป 

นายอ านาจ สิริป้อ จากรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติฯที่ประชุมมีมติให้คงร่างเดิมมีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติในที่ประชุมโดยการยก

มือขึ้น 
มติที่ประชุม  เห็นชอบวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์   

(ให้เวลาในการพัก ๑๐ นาที) 

นายอ านาจ สิริป้อ ต่อไปเข้าสู่วาระที่ ๓ การพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะไม่มีการอภิปรายแต่อย่างใด ก่อน
   การพิจารณาลงมติ  ผมขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ใน
   ฐานะผู้บริหาร   ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือประกอบการพิจารณาของสมาชิกสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง 
   ขอเชิญครับ 
ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และ  
นายก อบต.  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการลงมติให้ความ
   เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ (รายละเอียดรายจ่ายตามเอกสารแนบท้าย) 
นายอ านาจ สิริป้อ ล าดับต่อไป ผมจะได้ขอมติที่ประชุม ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ยก
   มือขึ้นพ้นศีรษะ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง
   เป็นเอกฉันท์ 

๔.๒ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
      สิ่งก่อสร้าง (กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญเจ้าหน้าที่กองช่างชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อไป 
นายชัยวัฒน์ กลิ่นหอม ด้วยกองช่าง ได้ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ 
ผู้อ านวยการกองช่าง ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ของ อบต.สบปราบ ปรากฏ 
 



-๓- 
 

ว่ายังมีโครงการในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๖ โครงการ ที่ ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก 
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ก าหนดว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว 
หากยังไม่ได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงิน
จ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

ดังนั้น กองช่าง อบต.สบปราบ จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินนั้น
ด าเนินการตามโครงการ จึงจะเสนอขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๖ โครงการ ดังนี้ 
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายวันชัย มูลน้อย) บ้าน
ใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร
งบประมาณ ๕๔,๐๐๐.- บาท 
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายพลชนะ รังใจ) บ้าน
ทุ่งรวงทอง หมู่ ๑๒ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐.- บาท 
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายเฉลิม เขียวราช) บ้าน
ทุ่งรวงทอง หมู่ ๑๒ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร
งบประมาณ ๓๔,๐๐๐.- บาท 
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนางจันทร์ พรมสืบ) บ้าน
วัฒนา หมู่ ๖ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตรงบประมาณ 
๕๔,๐๐๐.- บาท 
 
 

 



 
-๔- 

 
๕. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต (สายข้างโรงเรียนบ้านวัฒนา) 
บ้านวัฒนา หมู่ ๖ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง ขนาดท้องกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก 
๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาวรวม ๔๐๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
๖. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก (สายบ้านนายสุทัศน์ 
เรือนปานันท์) บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง ขนาดท่อ
ระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร บ่อพัก ๑๒ จุด ยาวรวม ๑๖๘.๐๐ เมตร 
พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐.- บาท 
ซึ่งโครงการทั้ง ๖ โครงการดังกล่าวข้างต้น มีความจ าเป็นต้องด าเนินการและใช้เงิน
งบประมาณนั้นต่อไป เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนต่อไป จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณตามโครงการดังกล่าว
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เพ่ืออนุมัติให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อไป 

นายอ านาจ สิริป้อ ตามท่ีผู้อ านวยการกองช่างได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล พร้อมเหตุผลความจ าเป็นใน 
ประธานสภาฯ การขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ซึ่งในการชี้แจงนี้ทางกองช่างได้แจกเอกสาร
ประกอบการพิจารณาให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว หากไม่มีสมาชิก
ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติม กระผมขอมติในท่ีประชุมสภาฯ โดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

๔.๓ การต่อใบอนุญาตดูดทรายรายนายส าเร็จ  จิตมั่น 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดของการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทรายรายนายส าเร็จ  
ประธานสภาฯ จิตมั่น  ที่ได้ยื่นค าขอต่อส านักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขาสบปราบ บริเวณบ้านใหม่

วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง บนเนื้อที่ ๓ ไร่ - งาน - ตารางวา 
เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเมื่อครั้งการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  
ปลัด อบต. ๔ ครั้ งที่  ๒/๒๕๖๓ เมื่ อวันที่  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น  บัดนี้ทาง

คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินฯ ได้ตรวจสอบบริเวณที่ขอต่ออนุญาตดูดทรายเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินฯ ประกอบด้วย 

 ๑. ว่าที่ร้อยตรี ภิภพ  สีสาวแห  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดล าปาง สาขาสบปราบ 
 ๒. นายไวภพ   พรมชัย        นายช่างรังวัดช านาญงาน 
 ๓. นางจารุณี   ขัติศรี        นักวิชาการท่ีดินช านาญการ 
 ๔. นายรุณชัย  ค าภิธรรม        ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ) 
 ๕. ร้อยตรี ชูเชิด ด่านอินถา      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
 ๖. น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
 ๗. นายชัยวัฒน์   กลิ่นหอม  ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
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 ๘. นายจักรพันธ์  พันธุ์พัฒน์  ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลนายาง 
 ๙. นายนเรศ      เตชะสืบ         ก านันต าบลสบปราบ 
 ๑๐. นายสมโภชน์  อวดผิว       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ซึ่งคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินฯ ได้ท าการชันสูตรสอบสวนที่ดินของรัฐที่      

นายส าเร็จ จิตมั่น ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ ดูดทรายในเขตแม่น้ าวัง เพ่ือ
ประโยชน์ในการจ าหน่าย แล้ว ปรากฏว่า  

 ๑. สภาพและลักษณะของที่ดินเป็น ลักษณะดินปนทราย 
 ๒. เป็นที่ดินของรัฐประเภท แม่น้ าวัง 
 ๓. มีทรัพยากรอันมีค่าในที่ดินอย่างใดบ้าง  ไม่มี 
 ๔. สภาที่ดินกับกิจการที่ขอท า เหมาะสม 
 ๕. ในที่ดินที่ขอหรือบริเวณใกล้เคียงมีโบราณวัตถุ สิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุอย่างใด

หรือไม่ จากการสอบสวนปรากฏว่า บริเวณใกล้เคียงไม่มีโบราณวัตถุ หรือสิ่งปลูก
สร้างถาวรวัตถุแต่อย่างใด 

 ๖. ได้สอบหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  เช่น เจ้าหน้าที่ช่างรังวัด ส านักงานที่ดิน
จังหวัดล าปาง สาขาสบปราบ ชี้แจงว่า ที่ดินไม่อยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตพ้ืนที่ของ
ส านักงานปฏิรูปที่ดิน (สปก.)  

 ๗. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินฯ เห็นควรอนุญาตต่ออายุใบอนุญาต
ดูดทรายได้ เพราะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขออนุญาต 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามความในมาตรา ๙ 
แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เมื่อผ่านการตรวจพิสูจน์ที่ดินฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้อง
น าส าเนาการบันทึกการชันสูตรสอบสวนการขอต่ออายุใบอนุญาตตามความในมาตรา 
๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน มาเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
ขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย เมื่อที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณาแล้วจะได้เสนอ
ความเห็นเพ่ิมให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตให้ดูดทรายประจ าจังหวัดล าปาง
ต่อไป  

นายอ านาจ สิริป้อ จากการชี้แจงรายละเอียดการขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทรายราย นายส าเร็จ   จิตมั่น   
ประธานสภาฯ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติใน

ที่ประชุมสภาฯ ในการเห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
   - การรายงานผลการด าเนินโครงการก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้รายงานผลการด าเนินงาน 
ประธานสภาฯ  โครงการก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา จากการรายงานของกองช่าง อบต.สบปราบ ได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณรายจ่าย 
นายก อบต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งเงินงบประมาณ

รายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ ที่ขออนุมัติกันเงิน และ 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓  จ่ายจากเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๓๘ โครงการ โดยแยกเป็น 

 ๑. โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ จ านวน ๓ โครงการ (ขออนุมัติกันเงิน) 

 ๒. โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ จ านวน ๑๓ โครงการ 

 ๓. โครงการก่อสร้างโดยใช้จ่ายจากเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
จ านวน ๑๗ โครงการ 

 ๔. โครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ จ านวน ๕ โครงการ 

 โดยโครงการก่อสร้างฯ จ านวนทั้งสิ้น ๓๘ โครงการ ได้ด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จ านวน ๑๘ โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน ๘ โครงการ คงเหลือ
โครงการที่ยังไม่ได้มีการด าเนินงาน (ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) จ านวน ๑๒ โครงการ ซึ่ง
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินงาน ทางกองช่างจะเร่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ) นี้
แน่นอน ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการก็ได้ขออนุมัติกันเงินไว้เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
เรียนให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ และมั่นใจได้ว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามแผนงานและโครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการอ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแน่นอนครับ ส าหรับรายละเอียดโครงการ
อะไรบ้างที่ด าเนินงานไปแล้วบ้าง และโครงการไหนอยู่ระหว่างด าเนินงาน ให้
เจ้าหน้าที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือที่สมาชิกสภาฯ จะ
ได้ชี้แจงในที่ประชุมของหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนรับทราบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

- การเสนอแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๕ 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา จากการประชุมประชาคมระดับอ าเภอของอ าเภอสบปราบ เพ่ือพิจารณาเพิ่มเติม 
ปลัด อบต. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๕ ในวันที่ 

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้จัดส่งโครงการ
ก่อสร้างเสนอเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาฯของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ซึ่งได้รับการบรรจุเข้าในแผนพัฒนาฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดล าปาง จ านวน ๑๘ โครงการ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่โครงการของ อบต. ได้
บรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปางต่อไป ส าหรับรายละเอียด
โครงการสามารถมาขอดูได้ที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ของ อบต.สบปราบได้ จึง
เรียนให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 



 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


