
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.   
 
   เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม
แล้ว จึงได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอเชิญนายอ านาจ สิริป้อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบ   ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบในการเปิดประชุม สมัย วิสามัญ   
สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
นายอ านาจ สิริป้อ เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประธานสภาฯ  ประชุมทุกท่านกระผม นายอ านาจ สิริป้อ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนสบปราบ   ขอ 

เปิดการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๒๐ เดือนมกราคม  
๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ    ล าดับต่อไป
ขอเชิญเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒     
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒   ที่ทางเลขานุการสภาฯได้แจกให้กับ  

สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    
นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค าอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมโดย 
ประธานสภาฯ การยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ การพิจารณาร่ างแผนพัฒนาท้องถิ่ น   (พ .ศ .๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่ ม เติม               
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

นายอ านาจ สิริป้อ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
ประธานสภาฯ ขอเชิญให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดของการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้

สภาฯ ได้รับทราบและพิจารณาในการเพ่ิมเติมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กร 
ปลัด อบต. ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

ระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนั้นในส่วนของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้การจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังนี้ 
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 ๑. ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ดังนั้น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อย จึง
เป็นอ านาจหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการเพ่ิมเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ ๒๒/๒ ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลและ
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เทศบาลต าบลเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 

 ๓. งบประมาณในการฝึกอบรมให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมที่ได้ตั้งไว้ในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ หากไม่เพียงพอให้พิจารณาโอน
งบประมาณที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจ าเป็นต้องจ่าย ไปตั้งจ่ายได้ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  จากแนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติที่เป็นนโยบายรัฐบาล
และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัด
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เพ่ือเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ จึงต้องด าเนินการ
ตามแนวทางในการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในระดับพ้ืนที่ โดยในการ
จัดท าโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น 
การเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ในครั้งนี้ จึงเป็นการเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการนโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดย
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ เพ่ือให้สภาฯ พิจารณาตามมาตรา 
๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ รายละเอียด
โครงการพัฒนาที่เพ่ิมเติมอยู่ใน ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต. สบปราบ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาสังคม/ชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและ 
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บรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนที่ เป้าหมายคือ อบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า 
อบต.สบปราบ จ านวน ๕๐ คน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดตามร่าง
แผนพัฒนาที่ไดเ้สนอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณา 

นายอ านาจ สิริป้อ จากการชี้แจงรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ 
ประธานสภาฯ จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อ

ซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าวเป็นโครงการที่เป็นนโยบายรัฐบาล
และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ถือว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบควรเล็งเห็นถึงความส าคัญและสนองนโยบายต่าง ๆ 
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้า
ไม่มีกระผมขอมติในที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม 
ประจ าปี ๒๕๖๓ โดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายอ านาจ สิริป้อ ในระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  ขอเชิญทางปลัด ได้ชี้แจงเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ และหรือให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ขอเชิญได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เป็นล าดับต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ๑. การจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ 
ปลัด อบต.  ด้วยกรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเข้าบัญชีของผู้มี 

สิทธิโดยตรง โดยจะสามารถจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศ จ านวน ๗,๗๗๔ แห่ง ได้พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ โดยท า
หน้าที่จ่ายเงินตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคมและเงินอ่ืนแทนส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสวัสดิการสังคมแต่ละประเภท ทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ   ตามโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพ่ือให้สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดท า
ฐานข้อมูล และได้รับการสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคคลจากกรมการ
ปกครอง โดยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรมบัญชีกลางได้จัดท าปฏิทินการท างานส าหรับ
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ เพ่ือให้ผู้มีสิทธิได้ตรวจสอบ ดังนี้ 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

เดือน/ปี วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 
มกราคม ๒๕๖๓ ศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ อังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เมษายน ๒๕๖๓ ศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ พุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งเป็นปีที่เริ่มต้นการจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ
เบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ จะด าเนินการในกลุ่มของบุคคลที่ประสงค์รับเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการที่เข้าบัญชีจ่ายตรงอยู่ก่อนแล้ว ส าหรับบุคคลผู้มีสิทธิ
ที่ยังรับเป็นเงินสดหรือรับด้วยตนเอง ยังคงรับได้อยู่เหมือนเดิมโดย องค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบจะยังคงด าเนินการดตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
อยู่ แต่หากมีประกาศหรือระเบียบแก้ไขเพ่ิมเติมแนวทางการปฏิบัติทางเจ้าหน้าที่จะ
ด าเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์อีกครั้ง แต่ส าหรับรายใดที่มีความประสงค์จะขอรับเงินจ่าย
ตรงก็สามารถมายื่นเรื่องได้ที่งานพัฒนาชุมชนของ อบต.สบปราบ ได้ 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา จังหวัดล าปางประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ 
ปลัด อบต. ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ า เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยทางเดินโรค

หายใจเกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน บดบังทัศนวิสัย และเป็นอุปสรรคในการ
คมนาคมและขนส่ง รวมทั้งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
พ้ืนที่ ซึ่งความรุนแรงของปัญหาโดยทั่วไปปรากฏชัดเจนในช่วงหน้าแล้งระหว่างเดือน
มกราคม – เมษายน ของทุกปี ดังนั้น เพ่ือให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันประจ าปี ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑. จัดวางระบบการชิงเผา โดยประสานการด าเนินงานกับศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดล าปาง และศูนย์บัญชาการ
เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ 
(War Room) ระดับอ าเภอ เพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิงในป่าลง เป็นการลดโอกาสในการเกิด
ไฟป่าหรือถ้าเกิดไฟป่าขึ้นความรุนแรงและอันตรายจะมีน้อยลง สามารถควบคุมไฟได้ง่าย
และปลอดภัย 

  ๒. การจัดท าแนวกันไฟ เพื่อตัดช่วงความต่อเนื่องของเชื้อเพลิง เป็นการป้องกัน
ไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปในพ้ืนที่ที่จะคุ้มครอง 

  ๓. ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๓ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยุติการเผา
ป่าหญ้า หรือพืชในพ้ืนที่เกษตรกรรม และขยะมูลฝอย รวมทั้งโทษของปัญหามลพิษหมอก
ควันที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์หยุดเผา
ป่า พื้นที่เกษตรกรรม และการแจ้งเหตุหากพบเห็นไฟไหม้ป่า พ้ืนที่เกษตรกรรมหรือบริเวณ
ข้างทางสาธารณะ 

 

เดือน/ปี วันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ จันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
กันยายน ๒๕๖๓ พฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
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  ๔. จัดเตรียมก าลังพล และเครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟป่า รถบรรทุกน้ า รถดับเพลิงไว้
ให้พร้อมส าหรับใช้งานได้ตลอดเวลา 

๕. การใช้งบประมาณด าเนินการให้ใช้งบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งไว้แล้ว แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้ใช้งบกลาง
ประเภทเงินส ารองจ่าย หรืออาจโอนงบประมาณรายการที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความ
จ าเป็นต้องจ่ายไปเพ่ิมจ่ายได ้

จึงขอแจ้งแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ช่วยกันด าเนินการและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ตระหนักในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่าง
จริงจังและมีประสิทธิภาพต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
๓. งบประมาณจัดสรรตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราช 
ปลัด อบต. บัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ส าหรับจังหวัดล าปาง ได้รับจัดสรร

จ านวน ๒๒ โครงการ งบประมาณรวม ๓๔๙,๖๘๙,๑๐๐.- บาท ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสบปราบได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณรวม 
๗,๕๐๐,๗๐๐.- บาท แยกเป็นรายการที่ได้รับจัดสรร ดังนี้ 

 - รายการ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ ด้านสื่อ DLTV 
ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัฒนา จ านวน ๑ ชุด งบประมาณ ๓๐,๗๐๐.- บาท 

 - รายการ เงินอุดหนุนส าหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 
ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 97-003 บ้านแพะ หมู่
ที่ ๔ บ้านแพะ จ านวน ๒ ช่วง มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๔๘๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ สาย 
งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท 

 - รายการ เงินอุดหนุนส าหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า จ านวน ๒ 
รายการ คือ ๑. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่วัฒนา หมู่  ๑๐ 
งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท  ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านฮ่องปุ๊
สามัคคี หมู่ ๑๕ งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท 

 - รายการ เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ 
คน (ตอกเสาเข็ม)  จ านวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๒,๔๗๐,๐๐๐.- บาท 

 รายการเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรร ให้ อปท. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่ อปท. แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. และแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่
ระดับ พ้ืนที่  ด า เนินการตามแนวทางปฏิบัติ เ พ่ือการจัดซื้ อจัดจ้ างตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
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 ดังนั้น จึงขอแจ้งรายการจัดสรรตาม พ.ร.บ. รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้

สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตามรายการโครงการ
ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๔. การบริการรับช าระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ และการรับขึ้น

ทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่เพ่ือเตรียมพร้อมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดแมว 

น.ส.ธนฏัฐาธร ด่านอินถา ด้วยงานจัดเก็บรายได้ สังกัดส่วนการคลัง ได้ก าหนดออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บ 
ปลัด อบต. และขนขยะมูลฝอยนอกสถานที่ โดยจะออกให้บริการนอกสถานที่ตามจุดต่าง ๆ ของ

หมู่บ้านเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งงานพัฒนาชุมชน สังกัดส านักปลัด 
ได้ออกส ารวจผู้ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านและการแพร่ของจ านวนแมว โดยออกให้บริการและรับขึ้นทะเบียน
พร้อมกัน ณ ศาลาประจ าหมู่บ้านหรือสถานที่ส าคัญของหมู่บ้าน โดยจะด าเนินการออก
ให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตามก าหนดการ ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี เวลา หมู่บ้าน สถานที่ให้บริการ 
วันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บ้านทุ่ง ม. ๕ ศาลารวมใจ 
วันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บ้านทุ่งเจริญ ม.๑๑ ศาลาอเนกประสงค์ 
วันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บ้านทุ่งรวงทอง ม. ๑๒ วัดบ้านทุ่ง 
วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บ้านทุ่งพัฒนา ม. ๙ ศาลาเหล่าชาวบ้าน 
วันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บ้านแพะ ม. ๔ วัดบ้านแพะ 
วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บ้านวัฒนา ม. ๖ ศาลาอเนกประสงค์ 
วันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บ้านใหม่วัฒนา ม. ๑๐ ศาลารวมใจ 
วันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๓ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี ม. ๑๕ วัดชัยศรีภูมิ 

 จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบด้วย 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒  
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร 
ปลัด อบต. ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ ก าหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้า

พนักงานท้องถิ่นด าเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ด าเนินการตามหมวด ๓ เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ส่วน
ที่  ๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เ พ่ือเสนอให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งตามข้อ ๒๒๙ ซึ่งระเบียบว่า
ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้มีผลใช้บังคับแล้ว จึงท าให้ทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้ง 
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 ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการสรรหา
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ไว้ ดังนี้  

- วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัคร   
- วันที่ ๓ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รับสมัคร กกต. อปท. 
- วันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรณีไม่ครบตามจ านวนให้ทาบทามให้ครบ 
- วันที่ ๘ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอชื่อ 
- วันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผอ.กกต.จว.พิจารณาคัดเลือก 
- วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สนง.กกต.รวบรวมชื่อผู้ได้รับ
คัดเลือกจาก ผอ.กกต.จว. เสนอให้ กกต. พิจารณา  (ระยะเวลาโดยประมาณ ๒๐ 
วัน) 

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ต้องด าเนินการตามแนวทางปฏิบัตินี้ตามกรอบ
ระยะเวลาการด าเนินการสรรหาที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด จึงแจ้งเพ่ือ
ทราบต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอ านาจ สิริป้อ ส าหรับเรื่องแจ้งเพ่ือทราบทั้งหมดนี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีกระผมจะขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงข้อราชการหรือเพ่ิมเติมในส่วนของรายละเอียด

ของการด าเนินงานหรือข่าวสารเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ 
ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯที่เคารพทุกท่าน กระผมมีเรื่องสืบเนื่องจากที่ได้เข้าร่วม 
นายก อบต. ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ศาลากลางจังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ ๑๕ 

มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมามีเรื่องแจ้งเพ่ือทราบและขอเน้นย้ านโยบายเร่งด่วนและส าคัญ
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ดังนี้ 

 ๑. การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ผู้ว่าเน้นให้ความส าคัญและก าหนดตัวชี้วัดจุด 
Hotspot จากปีที่ผ่านมาเกิดขึ้น ๒,๐๐๐ จุด ให้ลดลงเหลือ ๕๐๐ จุด ก าหนดค่า P.M 2.5 
จากยาวนาน ๗๐ วัน ลดลงเหลือ ๓๕ วัน และจ านวนผู้ป่วยด้านระบบทางเดินหายใจจากปี
ที่ผ่านมามีสถิติจ านวน ๕,๐๐๐ ราย ให้ลดลงเหลือ ๑,๕๐๐ ราย ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านให้
ความส าคัญและช่วยประชาสัมพันธ์เน้นย้ าช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน 

 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี ๒๕๖๓ ให้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่และ
เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภค ซึ่งปัจจุบัน
จังหวัดล าปางมีปริมาณน้ าที่กักเก็บในอ่างเก็บน้ าหรือในเขื่อนแค่ ๔๐% ของปริมาณน้ าที่จุ
ได้ทั้งหมด และคาดว่าจะลดลงอีกเรื่อย ๆ ปริมาณน้ าในแม่น้ าวังก็มีปริมาณน้อย ท าให้ปีนี้
จะประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงกว่าทุกปี จึงขอเน้นย้ าให้ใช้น้ าอย่างประหยัด และในส่วน
ของหน่วยงานภาครัฐก็ให้เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนกรณีร้องขอความ
ช่วยเหลือ ให้พิจารณาจัดสรรน้ าให้แก่ประชาชนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
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ส าหรับ อบต.สบปราบ ก็ประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าในการที่จะใช้เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน ดังนั้นหากหมู่บ้านใดต้องการน้ าส าหรับเก็บไว้ที่ถังเก็บน้ าประจ า
หมู่บ้าน ให้ท าหนังสือร้องขอความอนุเคราะห์เข้ามา เพ่ือจะได้ประสานหน่วยงานประปา
ภูมิภาคอีกครั้งเพื่อขอรับการสนับสนุนน้ า 
๓. การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการ
จัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้ อบต.สบปราบ ให้ความส าคัญและเข้าร่วม
ฝึกอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามรายชื่อที่ได้บันทึกข้อมูลในระบบแล้ว เพ่ือจะได้ขับเคลื่อน
การด าเนินงานในการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่
ต่อไป ในส่วนของ อบต.สบปราบ จะด าเนินจัดฝึกอบรมในวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 
โดยด าเนินงานร่วมกับเทศบาลต าบลสบปราบ ส าหรับรายละเอียดและก าหนดการที่ชัดเจน
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

นายอ านาจ สิริป้อ การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ในวันนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีเรื่องสอบถามเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาฯ  หรือไม ่
นายศรีจันทร์ ยะเงี้ยว กระผม สมาชิกสภาฯ บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ ๑๕  ขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการขยายเขต 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๕ ไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านที่ต้องการเพ่ิมเติมครับ สามารถจะด าเนินการได้เม่ือไร 
ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา ส าหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ได้มอบหมายให้ทางส่วนโยธา ได้ 
นายก อบต. ประสานกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสบปราบ ในการส ารวจและประมาณการ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน โดยจะด าเนินการให้ครบทุกหมู่บ้านตามจุดที่ต้องการเพ่ิมเติม
และตามงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติที่ได้ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครับ 

นายโชคชัย ยะชะระ กระผม สมาชิกสภาฯ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙ ขออนุญาตแจ้งเรื่องบ่อขยะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้มี 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ ปริมาณขยะล้นบ่อในพ้ืนที่บ่อขยะ หมู่ ๙ และหมู่ ๑๑  ท าให้มีขยะเกลื่อนออกมานอกบ่อ

เป็นปริมาณมาก จึงขอให้ทาง อบต.สบปราบ ได้ด าเนินการปรับปรุงหรือก าจัดขยะโดยการ
ฝั่งกลบ พร้อมทั้งท าแนวกันไฟ เพ่ือป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าบ่อขยะ จึงน าเรียนเพ่ือ
ด าเนินการต่อไปครับ 

ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา ส าหรับการก าจัดขยะและการปรับปรุงบ่อขยะ กระผมได้มอบหมายให้ทาง ผอ.กองช่าง ได้ 
นายก อบต. ด าเนินการแล้วครับ จะมีการปรับไถพ้ืนที่ให้สามารถทิ้งขยะได้ และจะท าแนวกันไฟรอบ ๆ 

บ่อขยะ โดยจะด าเนินการทุก ๆ บ่อขยะของ อบต.สบปราบ ทั้ง หมู่ ๔ , ๖ , ๙ และ ๑๑ 
และในวันข้างหน้าจะด าเนินการขุดบ่อขยะในบริเวณใกล้เคียงเพ่ือรองรับปริมาณขยะที่เพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือท าการพักบ่อเดิมที่เคยใช้อยู่ เนื่องจากว่าไม่สามารถขุดท าเป็นบ่อลึกได้แล้ ว
เพราะปริมาณขยะใต้ดินมีปริมาณมากและยังไม่ย่อยสลายท าให้ไม่สามารถขุดได้อีก จึงต้อง
มีแผนงานและแนวทางในการเปิดพื้นที่ใหม่เพ่ือรองรับขยะต่อไป 

นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล กระผม สมาชิกสภาฯ บ้านวัฒนา หมู่ ๖ ขอสอบถามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖ ประปาหมู่บ้านของบ้านวัฒนา หมู่ ๖ ที่ได้กันเงินไว้ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จะ

ด าเนินการเมื่อไร เพราะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องน้ าเพ่ือการอุปโภค จึงขอให้พิจารณา
เร่งด าเนินการโดยด่วนด้วยครับ ประกอบกับปัจจุบันนี้น้ าในแม่น้ าวังที่ใช้เป็นแหล่งน้ าในการ
ผลิตประปาหมู่บ้านก็เริ่มแห้งขอด ท าให้สามารถท่ีจะก่อสร้างบ่อสูบน้ าได้ในช่วงฤดูน้ าแล้งนี้ 
หากปล่อยไว้นานเกินไปเข้าสู่ช่วงฤดูน้ าหลากจะไม่สามารถท าได้  



 
 
 
 



 

 


