
 
 
 
 
 
 



 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.   
 
   เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้อง
ประชุมแล้ว จึงได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ วันที่ 
๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอเชิญนายทาน เตจ๊ะ รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ   ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
นายทาน เตจ๊ะ  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประธานสภาฯ  ประชุมทุกท่าน กระผม นายทาน เตจ๊ะ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน      
   สบปราบ ขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  วันพุธ ที่ ๑๐ 
   เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน 

ต าบลสบปราบ ล าดับต่อไปขอเชิญเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- การลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและต าแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

นายทาน เตจ๊ะ  ด้วยนายพิษณุ หลวงใน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ บ้านใหม่วัฒนา 
ประธานสภาฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอสบปราบ รวมทั้งได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบต่อนายอ าเภอสบปราบ เมื่อวันที่ ๒๕ 
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือไปสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ซึ่ง
ผู้ใหญ่บ้านคือนายประจักษ์ ไชยเมืองมูล ได้หมดวาระลงเนื่องจากเกษียณอายุครบ ๖๐ 
ปี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และได้มีการก าหนดให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านใน
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จากการยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาฯ และ
ต าแหน่งประธานสภาฯ นายอ าเภอสบปราบ ได้ลงนามและอนุญาตให้ลาออกจาก
ต าแหน่งในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตามหนังสือ ที่ ลป ๐๐๒๓.๑๖/๕๘๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
กระผมในต าแหน่งรองประธานสภาฯ จึงได้ท าหน้าที่ประธานสภาฯ ในการประชุมสภา  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ในครั้งนี้  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๑๔ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายทาน เตจ๊ะ  ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  ๓     
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒ วันที่  ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒   ที่ทางเลขานุการสภาฯได้แจกให้
   กับ สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว ท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงถ้อยค าอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมก ็

ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง  ๑๙  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   - ไม่มี 
 



 
-๒- 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   ๔.๑ การพิจารณาเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แทนต าแหน่งว่าง 
นายทาน เตจ๊ะ  ตามท่ีได้แจ้งต่อที่ประชุมในวาระที่ ๑ แล้วนั้น  นายพิษณุ  หลวงใน  ต าแหน่งสมาชิก 
ประธานสภาฯ สภาฯ และต าแหน่งประธานสภาฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอสบปราบ เพ่ือไป

ลงรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ เป็นต้นไปนั้น ซึ่งบัดนี้อ าเภอสบปราบได้พิจารณาอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเลือกประธานสภาฯ แทนต าแหน่งที่ว่างลง ส าหรับ
รายละเอียดและขั้นตอนวิธีการเลือกประธานสภาฯ เป็นไปตามระเบียบฯ ขอเชิญปลัด
ในฐานะเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงต่อไป 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข    
ปลัด อบต.  เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
   และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
    -ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
    -สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
    -ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๒ 
    ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่งตาม(๓) จะด ารงต าแหน่ง 
   ประธานสภาฯ หรือรองประธานสภาฯ อีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การบริหารส่วน
   ต าบล นั้น และมาตรา ๕๑ เมื่อต าแหน่งประธานสภาฯหรือรองประธานสภาฯ ว่างลง 

เพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกประธานหรือรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแทนต าแหน่งที่ว่างลงภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้น
ว่างลงและให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน ดังนั้น เมื่อต าแหน่งประธานสภาฯว่างลงโดยการยื่นหนังสือลาออกต่อ
นายอ าเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องด าเนินการเปิดประชุมสภาฯ เพ่ือให้มีการเลือก
ประธานสภา ฯ แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง ดัง
รายละเอียดที่ท่านประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ในการเลือกประธานสภาฯ
แทนต า แหน่ งที่ ว่ า งล ง  ให้ ด า เ นิ นการ เลื อกประธานสภาฯ  ตาม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไข
เพ่ิมเติม) ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๘ วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้
ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภา ท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อ
ที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดย
วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้
ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้
ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  



-๓- 
 
วิธีการเสนอชื่อและการรับรองให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้ประธาน
ที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน  

ล าดับต่อไปขอเชิญประธานสภาฯ ได้ด าเนินการเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสบปราบแทนต าแหน่งที่ว่างต่อไป 

นายทาน เตจ๊ะ  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้ด ารง 
ประธานสภาฯ  ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
นายประวัติ อินจันทร์ เสนอนายวิเชียร  น้อยพยัคฆ์ สมาชิก อบต.สบปราบ หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่ง 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๔  
ผู้รับรอง   ๑.นายโชคชัย ยะชะระ สมาชิก อบต.สบปราบ  หมู่ ๙ บ้านทุ่งพัฒนา 
   ๒.นายน้อย  ชมพู  สมาชิก อบต.สบปราบ  หมู่ ๒ บ้านสบปราบ 
นายทาน เตจ๊ะ  เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้ด ารง 
ประธานสภาฯ  ต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบคนต่อไป 
นายโต  นันทะวิชัย เสนอนายอ านาจ สิริป้อ สมาชิก อบต.สบปราบ หมู่ ๙ บ้านทุ่งพัฒนา 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๓  
ผู้รับรอง   ๑.นางอ าพร  ค าภิโล สมาชิก อบต.สบปราบ หมู่ ๓ บ้านวังพร้าว 
   ๒.นายธนัท วงค์สอน สมาชิก อบต.สบปราบ หมู่ ๕ บ้านทุ่ง 
นายทาน เตจ๊ะ  จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที ่
ประธานสภาฯ เห็นสมควรอีกหรือไม่ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่อสมาชิกสภาฯท่านอ่ืน

เพ่ิมเติม กระผมก็จะรายงานการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯที่ถูกเสนอชื่อจ านวน ๒ คน ดังนี้
๑. นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕ 
๒. นายอ านาจ สิริป้อ  สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙  
ล าดับต่อไปกระผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ จ านวน ๒ คนเพ่ือเป็นผู้ช่วยตรวจนับคะแนน 
โดยจะขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโดยการเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ จ านวน ๒ 
คนเป็นผู้ช่วยตรวจนับคะแนน 

นางอ าพร ค าภิโล ขอเสนอนางอรทัย มานันชัย สมาชิกสภาฯ บ้านสบปราบ หมู่ ๒ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๓ 
นายโต นันทะวิชัย ขอเสนอนายศรีจันทร์  ยะเงี้ยว สมาชิกสภาฯ บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ ๑๕ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๓ 
นายทาน เตจ๊ะ กระผมขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๒ คนที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้ช่วยตรวจนับคะแนนมา 
ประธานสภาฯ ด้านหน้าเพ่ือท าหน้าที่ หลังจากท่ีได้มีการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา เมื่อได้ผู้เสนอชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ถูกเสนอชื่อจ านวน ๒ คน คือ 
ปลัด อบต. ๑. นายวิเชียร  น้อยพยัคฆ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ 
 ๒. นายอ านาจ สิริป้อ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙ 
 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ลงคะแนนเลือกชื่อเหล่านี้ โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล

ของผู้ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อลงในกระดาษที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯทุก
ท่าน เมื่อเขียนชื่อเป็นที่เรียบร้อยให้เอามาใส่ในภาชนะทึบแสงที่ได้เตรียมไว้ เมื่อครบ
ตามจ านวนสมาชิกสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ๒ ท่านที่ได้รับเลือก
ให้เป็นผู้ตรวจนับคะแนนด าเนินการตรวจนับคะแนนเป็นล าดับต่อไป 
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นางอรทัย มานันชัย ผลการตรวจนับคะแนนปรากฏว่า นายวิเชียร  น้อยพยัคฆ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕ ได ้
สมาชิกสภาฯหมู่๓ คะแนนทั้งสิ้น ๗  คะแนน และนายอ านาจ  สิริป้อ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ ได้คะแนน 
(ผู้ช่วยตรวจนับคะแนน) ทั้งสิ้น ๑๒ คะแนน ดังนั้นจากผลการตรวจนับคะแนนผลปรากฏว่า นายอ านาจ สิริป้อ 

สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ บ้านทุ่งพัฒนา เป็นผู้ได้คะแนนสูงสุด 
นายทาน เตจ๊ะ จากการลงคะแนนเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้มีการตรวจ 
ประธานสภาฯ นับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมขอประกาศคะแนนและชื่อผู้ที่ได้รับเลือก คือ 

นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙ ได้คะแนนสูงสุด ๑๒ คะแนน 
จากผู้ลงคะแนนทั้งสิ้น ๑๙ คน ถือว่าเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาฯ  

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา เมื่อด าเนินการเลือกประธานสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ประธานที่ประชุมในคราว
ปลัด อบต.  ประชุมสภาฯ ที่มีการเลือกประธานสภาฯ และเป็นผู้ด าเนินการเลือกประธานสภาฯ  

รายงานผลการเลือกประธานสภาฯ ต่อนายอ าเภอภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเลือก
และให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานสภาฯ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการ
เลือกประธานสภาฯ 
๔.๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  เรื่อง การ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ 

นายทาน เตจ๊ะ  ขอเชิญปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดของการจัดท าร่างข้อบัญญัติ อบต.สบปราบ เรื่อง การ 
ประธานสภาฯ ติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้

ความเห็นชอบต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดด าเนินการแจ้งให้องค์กรปกครอง 
ปลัด อบต. ส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการบ าบัดน้ าเสียในอาคารและครัวเรือนโดย

พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นขึ้นเพ่ือบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบ่อ
ดักไขมันตามตัวอย่างร่างข้อบัญญัติที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคารขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งเพ่ือ
สร้างความเข้าใจและตระหนักแก่ประชาชนในพ้ืนที่ในเรื่องของการปฏิบัติตาม
ข้อบัญญัตินี้ จึงขอให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติฯ 
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาฯ อบต.สบปราบ ต่อไป 

ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา จากที่ปลัดได้ชี้แจงหลักการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ขอให้จังหวัดแจ้งให้ 
นายก อบต.สบปราบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการพิจารณาออกข้อบัญญัติต าบลขึ้นเพ่ือบังคับใช้

กับอาคารบ้านเรือน ในเรื่องของการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร ซึ่งเป็น
การจัดท าข้อบัญญัติที่จะน ามาใช้บังคับกับอาคารบ้านเรือนที่จะสร้างใหม่ให้ถือปฏิบัติ
ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารด้วยทุกครั้งที่มีการก่อสร้างหรือแม้กระ
ทั้งการปรับปรุงอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องมีการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ า
เสีย เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาเรื่องมลภาวะด้านกลิ่น ที่เกิดจากน้ าเสีย ยังมีเกิดปัญหา
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่าง ๆ ได้อีก ดังนั้น จึงพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะต้องมี
การจัดท าร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ 
ขึ้น เพื่อบังคับใช้กับประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 
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นายทาน เตจ๊ะ จากการชี้แจงรายละเอียดของการจัดท าร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล      
ประธานสภาฯ สบปราบ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ จะมีสมาชิก

สภาฯ ท่านใดจะมีข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
นายอ านาจ สิริป้อ กระผมขอเสนอว่าให้เพ่ิมบทบังคับใช้น้ ากับอาคารบ้านเรือนที่สร้างก่อนข้อบัญญัตินี้ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๙ ประกาศใช้บังคับด้วยจะได้ไหม เพราะที่ผ่านมาปัญหาน้ าเน่าเสียจากอาคารบ้านเรือน

มักจะปล่อยออกมาลงสู่รางระบายน้ าสาธารณะหรือแม้กระทั่งล าห้วยต่าง ๆ ท าเกิดน้ า
น้ าเสียส่งกลิ่นเหม็น บางครั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายด้วย ซึ่งมีปัญหามาก โดยเฉพาะ
บ้านทุ่งทั้ง ๔ หมู่บ้าน จึงอยากให้มีการบังคับใช้กับอาคารบ้านเรือนที่มีการสร้างมา
ก่อนแล้วด้วยครับ 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ขออนุญาตชี้แจงกรณีขอซักถามของนายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ เรื่องของ 
ปลัด อบต. การเพ่ิมเติมบทบังคับกับอาคารบ้านเรือนที่มีสร้างมาก่อนข้อบัญญัตินี้บั งคับใช้ ซึ่ง

ข้อบัญญัตินี้เป็นตัวบทกฎหมายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดไว้เพ่ือ
บังคับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทสภาพพ้ืนที่และไม่กระทบกับสิทธิเสรีภาพในการอยู่
อาศัย ประกอบกับเป็นข้อบัญญัติที่ต้องไม่ขัดกับกฎหมายใดที่เกี่ยวข้อง หากเราก าหนด
บทบังคับเพิ่มเติมในเรื่องของอาคารที่สร้างมาก่อนนี้ก็จะเป็นการไปก าหนดที่อาจจะขัด
กับกฎหมายในเรื่องของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ที่ท้องถิ่นใช้อยู่ด้วย จึงแจ้งให้ได้รับทราบ 

นายสุรีย์ เทพสิงห์ กระผมไม่เห็นด้วยที่จะมีการเพ่ิมเติมบทบังคับส าหรับอาคารบ้านเรือนที่ได้สร้างมาก่อน 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๑๒ การประกาศใช้ข้อบัญญัติฯนี้ เนื่องจากว่าอาจกระส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชนที่มี

พ้ืนที่ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม ประกอบกับอาจจะสร้างความเดือนร้อนในเรื่องของ
ความเป็นอยู่และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ถ้าจะต้องการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต้องเป็นการ
ขอความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในเรื่องของการดูแลรักษาอาคาร
บ้านเรือนของตนเองรวมทั้งดูแลรักษาแหล่งระบายน้ าให้มีความสะอาดอยู่เสมอ การ
ปล่อยน้ าก็ให้มีความใส่ใจและตระหนักถึงผลกระทบจะเกิดข้ึนตามมาด้วย  

ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา ในส่วนของอาคารบ้านเรือนที่สร้างมาก่อนแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ช่วยสร้าง 
นายก อบต.สบปราบ ความเข้าใจให้กับประชาชนว่าให้ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งระบายน้ า การปล่อยน้ า ให้

ค านึงถึงมลภาวะต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย ร่วมกันใส่ใจสภาพแวดล้อมบริเวณ
รอบๆ บ้าน รวมทั้งหน้าบ้านที่เป็นรางระบายน้ าสาธารณะด้วย  

นายทาน เตจ๊ะ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีแล้ว 
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติในท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต.สบปราบ 

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง เป็นเอกฉันท ์

 ๔.๓ การเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

นายทาน เตจ๊ะ ขอเชิญปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดของการเลือกสมาชิกสภาฯ อบต.สบปราบ เป็น 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.สบปราบ แทนต าแหน่งที่

ว่าง ซึ่งว่างลงเนื่องจากนายพิษณุ หลวงใน ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาฯ จึงท า
ให้ต าแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาว่างลง ๑ คน 
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น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา เนื่องจากนายพิษณุ หลวงใน สมาชิกสภาฯ บ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ ได้ลาออกจากการ 
ปลัด อบต. เป็นสมาชิกสภาฯ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ท าให้ในส่วนของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาว่างลง ๑ คน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้
พิจารณาเลือกบุคคลที่เหมาะสมเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบต.สบปราบแทนจ านวน ๑ คน ขอเชิญเสนอชื่อค่ะ 

นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล ขอเสนอ นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๖  
นายทาน เตจ๊ะ มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมถือว่าที่ประชุมได้พิจารณา 
ประธานสภาฯ คัดเลือก นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙ เป็นคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สบปราบ  

 ๔.๔ การเลือกสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ 
แทนกรรมการที่ได้รับการเลือกเป็นประธานสภาฯ 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา จากการเลือกต าแหน่งประธานสภาฯ ไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่า นายอ านาจ สิริป้อ ได้รับ 
ปลัด อบต. เลือกให้เป็นประธานสภาฯ จึงท าให้ในส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ

ประชุมสภาฯ ซึ่งประกอบด้วย ๑. นางอรทัย มานันชัย ๒. นายอ านาจ สิริป้อ  และ   
๓. นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ซึ่ง
นายอ านาจ สิริป้อ ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาฯ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จ านวน ๑ คน โดยการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อไป 

นายโต นันทะวิชัย ขอเสนอ นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล สมาชิกสภาฯ บ้านวัฒนา หมู่ ๖ 
สมาชิกสภาฯหมู่ ๓  
นายทาน เตจ๊ะ มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมถือว่าที่ประชุมได้พิจารณา 
ประธานสภาฯ คัดเลือก นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล สมาชิกสภาฯ บ้านวัฒนา หมู่ ๖ เป็นกรรมการ

ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯแทน นายอ านาจ สิริป้อ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
   ๕.๑ การรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือกออก  
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ของต าบล 
ปลัด อบต. สบปราบ ซึ่งได้ขยายเป็นวงกว้างเกือบทั่วทั้งพ้ืนที่ ๘ หมู่บ้าน และในตอนนี้ก็ได้มีการ

ระบาดอย่างหนักในพ้ืนที่บ้านทุ่งเจริญ หมู่ ๑๑ โดยในรอบเดือนที่ผ่านมามีผู้ป่วยแล้ว
ทั้งสิ้น ๒๒ ราย ซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดของอ าเภอสบปราบ และสูงสุดของจังหวัด
ล าปาง ดังนั้นทางอ าเภอสบปราบจึงมีข้อสั่งการให้พ้ืนที่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้
อย่างจริงจังและต้องมีการมาตรการในการป้องกันดูแลและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์อย่าง
ยั่งยืนต่อไป ซึ่งทางอ าเภอจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสบปราบ สาธารณสุขอ าเภอสบ
ปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ร่วมทั้งพ่ีน้อง อสม. และประชาชนในพ้ืนที่
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ ๑๑ จึงกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก และกิจกรรมพัฒนา
หมู่บ้าน ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายซึ่ งเป็นตัวการส าคัญที่จะก่อให้เกิดการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในวันพฤหัสที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านทุ่งเจริญ หมู่ ๑๑  



-๗- 
 

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน ตามวัน เวลา ดังกล่าว ด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
๕.๒ โครงการกาชาดซ่อม – สร้างบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประจ าปี ๒๕๖๒ 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดล าปางได้จัดท าโครงการกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้  
ปลัด อบต. เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี ๒๕๖๒ โดยให้อ าเภอได้

พิจารณาคัดเลือกราษฎรเป้าหมายที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และยากไร้ด้อย
โอกาส ที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งอ าเภอสบปราบ ได้พิจารณาคัดเลือกบ้าน
นางเรือง ยะด้วง ราษฎรบ้านแพะ หมู่ ๔ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง ซึ่งบัดนี้การ
ซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการ
ก าหนดพิธีส่งมอบบ้านให้กับนางเรือง ยะด้วง ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงขอ
เรียนเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านร่วมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ด้วย โดยจะ
มีพิธีมอบบ้านในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บ้านนางเรือง ยะด้วง การจัดพิธีในครั้งนี้ อบต. 
สบปราบ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในด้านการจัดวัสดุอุปกรณ์และการตกแต่งสถานที่ใน
การท าพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ด้วย จึงแจ้งเพ่ือทราบและเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๓ การจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา เนื่องด้วยวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เป็นวันเข้าพรรษาประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งในทุกป ี
ปลัด อบต. ได้มีการจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาขึ้นเป็นประจ าทุกปี ดังนั้น ในปีนี้จึงได้ก าหนดจัด

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
ซึ่งในส่วนของพ้ืนที่ อบต.สบปราบ มีวัดจ านวน ๖ วัด ซึ่งเราจะท าการถวายทั้งหมด จึง
ขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมและร่วมท าบุญในการจัดซื้อเทียนถวายในครั้งนี้ด้วย 
ตามจิตศรัทธา เนื่องจาก อบต. ไม่ได้เบิกงบประมาณในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงแจ้ง
เพ่ือทราบและเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๔ การจัดท าโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อบรรจุใน

ข้อบัญญัติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยทางฝ่ายงบประมาณ จะด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ปลัด อบต. ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนั้น ในส่วนของ

โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่จะบรรจุเข้าในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ จะต้องมีรายละเอียดและความพร้อมของสถานที่ด าเนินการ
ก่อสร้างให้ชัดเจนและเรียบร้อย รวมทั้งในส่วนของฝ่ายโยธาก็ต้องการจัดท า
รายละเอียดของโครงการฯ ให้ชัดเจนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาคัดเลือกโครงการฯ จากแผนพัฒนาห้าปีของ อบต. 
สบปราบ มาเพ่ือบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดย
จะให้ฝ่ายงานโยธาได้ประสานกับสมาชิกสภาฯเพ่ือตรวจสอบความพร้อมอีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 



 
 

     


