
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.   
 
   เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม
แล้ว จึงได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอเชิญนายอ านาจ สิริป้อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบ   ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบในการเปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 
๒  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
นายอ านาจ สิริป้อ เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประธานสภาฯ  ประชุมทุกท่านกระผม นายอ านาจ สิริป้อ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนสบปราบ   ขอ 

เปิดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  วันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนเมษายน  
๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ    ล าดับต่อไป
ขอเชิญเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๔ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัย แรก     
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓  วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   ที่ทางเลขานุการสภาฯได้แจกให้กับ  

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

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ การโอนเงินงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

นายอ านาจ สิริป้อ การโอนเงินงบประมาณ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
ประธานสภาฯ ๒๕๖๓ ขอเชิญทางปลัด อบต. ได้ชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

เพ่ือเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยส านักปลัด อบต.สบปราบ ได้มีความจ าเป็นและมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงิน 
ปลัด อบต.สบปราบ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานเพ่ือให้

บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการตามโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ อบต.สบปราบ ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
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อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงมีความประสงค์จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ โดยมี
รายละเอียดการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ดังนี้ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑ – ๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบ งบประมาณ ๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท และกองช่าง ได้ขออนุมัติด าเนินงาน
ตามโครงการดังกล่าวแล้ว นั้น จากการตรวจสอบพ้ืนที่ด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดังกล่าว จะต้องมีการด าเนินการเตรียมพ้ืนที่ในการด าเนินการก่อสร้าง 
ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในการก่อสร้างคือ บริเวณภายในส านักงาน อบต.สบปราบ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว
อาจจะมีความคับแคบ บางส่วนของพ้ืนที่ต้องมีการปรับรื้อถอนออกเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งในส่วนที่จะต้องมีการปรับรื้อถอนและด าเนินการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็จะมีอยู่ ๒ ส่วน คือ 

๑. การรื้อถอนอาคารโรงจอดรถด้านข้างส านักงาน  อบต.สบปราบ ซึ่ งใช้
งบประมาณในการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายเพื่อไปติดตั้งใหม่ จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท 

๒. การขยายเขตปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงต่ าภายใน เพ่ือด าเนินการย้ายเสาไฟ
ภายในส านักงานบริเวณท่ีมีการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งระบบจ าหน่ายแรงต่ าเพ่ือใช้ส าหรับ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเถิน ได้ส ารวจและ
ประมาณการค่าใช้จ่ ายในการขยายเขตปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงต่ า  จ านวน 
๒๘,๘๔๔.๙๔ บาท  

๓. การขยายระบบการสื่อสารภายในส านักงาน โดยด าเนินการติดตั้งตู้สาขา
โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๒๕,๐๐๐.- บาท เพ่ือติดตั้งตู้สาขาภายในส านักงานเพ่ือให้
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การรองรับการใช้งานระบบสื่อสารเพ่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอนาคตด้วย 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่
จ านวน ๓ รายการและขออนุมัติโอนลดจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาทขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จ านวน ๑๐๓,๘๔๔.๙๔ บาท
เพ่ือโอนเพิ่มเงินงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๓ รายการ คือ 

๑. การรื้อถอนอาคารโรงจอดรถด้านข้างส านักงาน อบต.สบปราบ ซึ่ งใช้
งบประมาณในการรื้อถอนและเคลื่อนย้ายเพื่อไปติดตั้งใหม่ จ านวน ๕๐,๐๐๐.- บาท 
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๒. การขยายเขตปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงต่ าภายใน เพ่ือด าเนินการย้ายเสาไฟ
ภายในส านักงานบริเวณท่ีมีการก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งระบบจ าหน่ายแรงต่ าเพ่ือใช้ส าหรับ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอเถิน ได้ส ารวจและ
ประมาณการค่าใช้จ่ ายในการขยายเขตปรับปรุงระบบจ าหน่ายแรงต่ า  จ านวน 
๒๘,๘๔๔.๙๔ บาท  

๓. การขยายระบบการสื่อสารภายในส านักงาน โดยด าเนินการติดตั้งตู้สาขา
โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ จ านวน ๒๕,๐๐๐.- บาท เพ่ือติดตั้งตู้สาขาภายในส านักงานเพ่ือให้
การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การรองรับการใช้งานระบบสื่อสารเพ่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอนาคตด้วย 

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติโอนเพิ่มในครั้งนี้จ านวน  ๑๐๓,๘๔๔.๙๔ บาท 
จึงเสนอเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายอ านาจ สิริป้อ จากการชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอนลดและโอนเพ่ิมเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ทางปลัด อบต. ได้ชี้แจงแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อ

ซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมสภาฯ โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญทางปลัด ได้ชี้แจงเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ และหรือให้ถือเป็นแนวทาง 
ประธานสภาฯ ปฏิบัติ ขอเชิญได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เป็นล าดับต่อไป 
 ๑. มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
น.ส.ธนฏัฐาธร ด่านอินถา ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าปาง  ได้มีมติให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ปลัด อบต.สบปราบ ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพ่ือให้สอดคล้องกับการการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพ้ืนที่ทั่วราชอาณาจักร จังหวัดล าปางจึงประกาศมาตรการปิด 
สถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้เจ้าของกิจการ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการดังกล่าวเพ่ือการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๒ แห่ง
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และอาจรับโทษตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ส าหรับรายละเอียดได้แจก
ประกาศจังหวัดล าปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๙ ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ส าหรับในพ้ืนที่ขอให้ก าชับสถานที่ที่ประชาชนใช้บริการจ านวนมาก ตลาด ร้านค้า และ
ร้านอาหารทุกประเภท ทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของเอกชน ให้ด าเนินการ
ตามคู่มือมาตรการและแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยตลาดให้มีการล้างตลาดเป็นประจ า ล้างแผง
จ าหน่ายอาหารสดและแผงเนื้อสัตว์ช าแหละทุกวัน ใช้น้ าสะอาดฉีดล้างทางเดิน ชะล้างสิ่ง
สกปรกและสารเคมีท่ีใช้ท าความสะอาด  ควรให้เจ้าของตลาดมีการล้างตลาดตามหลักการ 
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สุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ก าจัดขยะให้หมด มีจุดบริการล้างมือ จัดให้มีสบู่ล้าง 

 มืออย่างเพียงพอ ร้านค้า ร้านอาหาร ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น ท า
ความสะอาดจุดปรุงประกอบอาหาร โต๊ะ เก้าอ้ี พ้ืน และห้องสุขาให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล การดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เช่น การใช้หน้ากากผ้า
ในขณะให้บริการ จัดให้มีสบู่หรือเจลล้างมือส าหรับพนักงานอย่างเพียงพอและให้มีการคัด
แยกขยะมูลฝอยอย่างถูกต้อง จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและช่วยให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่ด้วย รวมทั้งให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 ส าหรับมาตรการในการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและต่างจังหวัด จังหวัดล าปาง
ก าหนดจัดตั้งสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) ของจังหวัดล าปาง มี 
จ านวน ๒ แห่ง แห่งที่ ๑ คือที่ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ 
ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง  แห่งที่ ๒ คือศูนย์การศึกษาวิจัยและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ต าบลแม่กัวะ อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง ซึ่ง ศูนย์แห่งที่ ๒ ท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสบปราบ เป็นคณะท างานก ากับดูแล มีหน้าที่ในการอ านวยการการปฏิบัติงานใน
สถานที่กักกันตัว ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับมาตรการเพ่ือรองรับผู้เดินทางกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงที่
มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
ล าปางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางมอบหมาย โดยศูนย์แห่งที่ ๒ นี้จะเป็นศูนย์ในการกัก
ตัวเพ่ือเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงที่เดินทางกลับมาในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง กรณีที่
ศูนย์กักกันแห่งที่ ๑ เต็ม ทางจังหวัดก็จะส่งมาเฝ้าระวังที่ศูนย์กักกันแห่งที่ ๒ ที่ต าบล
แม่กัวะ ซึ่งบุคคลที่จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวจะเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ แต่ส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้คอยสอดส่อง
ดูแลและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วย และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้น าหมู่บ้าน 
หรือแก่ทาง อสม. ในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเรื่องต่อให้กับคระกรรมการควบคุมโรคติดต่ออ าเภอ    
สบปราบได้เฝ้าระวังและติดตามอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๒. การมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลสบปราบ รอบ ๒ 
นายอ านาจ สิริป้อ การแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ต าบลสบปราบ ในครั้งนี้ เป็น 
ประธานสภาฯ การแจกให้กับประชาชนรอบ ๒ เพ่ือให้ประชาชนได้มีหน้ากากอนามัยเพียงพอในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างต่อเนื่อง ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และ
ส าหรับประชาชนทั่วไปวิธีการเฝ้าระวังและป้องกันที่ดีที่สุดคือการใช้หน้ากากอนามัยทุกครั้ง
ที่ออกจากบ้านหรือไปในสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส าหรับ
การแจกในครั้งนี้ กระผมมีแนวทางว่าจะให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกับทาง อสม. ในพ้ืนที่ร่วมกัน
แจก เพ่ือสร้างความเข้าใจและตระหนักในการใช้หน้ากากอนามัยในการป้องกันต่อไป 
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น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ส าหรับการแจกหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ขอให้มีการบันทึกผู้รับมอบและจ านวนที่รับมอบ 
ปลัด อบต.สบปราบ ด้วย เพ่ือจะได้ยืนยันกับยอดที่ได้ด าเนินการจัดท าหน้ากากอนามัยแบบผ้าในครั้งนี้ ซึ่งการ

จัดท าหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
ด าเนินการ ในหมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเฝ้าระวังและควบคุม- 
โรคติดต่อ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๙๐๐.- บาท จัดท าหน้ากากอนามัยแบบผ้าจ านวน 
๔,๐๙๒ ชิ้น เพ่ือแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ต าบลสบปราบ จึงขอความร่วมมือ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้เร่งด าเนินการด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๓. การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในการด าเนินโครงการขุดลอกปรับแต่งร่องน้ าแม่น้ าวังและปรับ

ภูมิทัศน์ บ้านไร่ หมู่ ๘ ต าบลนายาง อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนายางได้ด าเนินการยื่นเอกสารโครงการขุดลอกปรับแต่งรอง 
ปลัด อบต.สบปราบ น้ าแม่น้ าวังและปรับภูมิทัศน์ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ล าปาง กับส านักงาน

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ โดยตามระเบียบของกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
อนุญาตให้ขุดลอกเพ่ือดูแลและรักษาสภาพร่องน้ า พ.ศ.๒๕๕๖ ตามแนวทางการบริหาร
จัดการน้ าด้วยวิธีขุดดินแลกน้ าเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขุดลอกร่องน้ า
โดยน าวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก (การขุดลอกต่างตอบแทน) 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบของกรมเจ้าท่า อบต.นายาง จึงได้ท าหนังสือเพ่ือขอ
อนุญาตและแจ้งสภาฯ เพ่ือรับทราบ การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ในการกองวัสดุดินที่ได้จากการ
ขุดลอกปรับแต่งร่องน้ าแม่น้ าวังและปรับภูมิทัศน์ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ต.นายาง อ.สบปราบ ซึ่ง
พ้ืนที่ที่ใช้กองวัสดุดินเพ่ือที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๒๔๔ เลขที่ดิน ๒๕๐ เนื้อที่ จ านวน 
๑๐ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา ของนายส าเร็จ จิตมั่น จึงน าเรียนมาเพ่ือให้สมาชิกสภาฯเพ่ือ
ทราบ และท าความเข้าใจให้กับประชาชนหากมีการด าเนินโครงการจริง 

ที่ประชุม รับทราบ 
ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา กระผมขออนุญาตเสริมในเรื่องของการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในการกองวัสดุดินที่ได้ 
นายก อบต. จากการขุดลอกปรับแต่งร่องน้ าแม่น้ าวังและปรับภูมิทัศน์ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ต.นายาง นั้น 

เป็นการใช้พ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ดินของนายส าเร็จ จิตมั่น ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดย  
นายส าเร็จ จิตมั่น ได้ยินยอมอนุญาตให้ทาง อบต.นายางใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ส าหรับ อบต.สบปราบ ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ จึงต้องรับทราบการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นไปตามระเบียบการของอนุญาตของกรมเจ้าท่า ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้
หากกรมเจ้าท่าพิจารณาแล้ว ก็จะส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาอนุมัติโครงการอีกครั้ง หากผลการพิจารณาเป็นประการใด ผมจะน ามาแจ้งให้แก่
สภาฯ ทราบอีกครั้ง 

นายอ านาจ สิริป้อ ส าหรับเรื่องแจ้งเพ่ือทราบทั้งหมดนี้มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีกระผมจะขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงข้อราชการหรือเพ่ิมเติมในส่วนของรายละเอียด

ของการด าเนินงานหรือข่าวสารเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ 
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ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับข้อราชการที่จะแจ้ง 
นายก อบต. ให้ที่ประชุมได้รับทราบ เป็นเรื่องความคืบหน้าการด าเนินงานตามโครงการใน งบลงทุน 

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๓ 
และโครงการที่ขอใช้เงินสะสม ซึ่งในรอบเดือนเมษายนนี้ได้ด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ 
แล้วเสร็จไป ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการอีก ๒ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายนนี้ ส าหรับโครงการที่เหลือได้มีการท าสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอแต่ 
ให้ผู้รับจ้างแจ้งเข้าด าเนินการต่อไป ส าหรับโครงการงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจที่ อบต.สบปราบ ได้รับจัดสรร จ านวน ๕ โครงการ คือ 

 - 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 

 ซึ่งโครงการทั้ง ๕ โครงการนี้จะต้องด าเนินการท าสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยรัฐบาลเร่งให้ด าเนินการ หากท้องถิ่นใดที่ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณ แล้วไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามท่ีก าหนด จะถูกตัดงบและส่งคืนคลัง โดย 
รัฐบาลมีนโยบายที่จะน าเงินงบประมาณดังกล่าวไปใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขการเกิด
โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ตอนนี้สถานการณ์ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิดและต้องมีการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนและได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในครั้งนี้ ดังนั้น โครงการทั้งหมด
นี้จึงต้องเร่งด าเนินการหาผู้รับจ้างตามระเบียบว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกระผมได้ประสานกับกองช่างและกองคลังในเรื่องการ
ด าเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการตามก าหนดให้แล้วเสร็จต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯท่านใดจะมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 



-๗- 
 
นายโต นันทะวิชัย กระผมขอให้เร่งด าเนินการโครงการรางริน และรางระบายน้ า ของบ้านวังพร้าว หมู่ ๓  
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๓ เนื่องจากเกรงว่าจะติดช่วงฤดูฝนจะท าให้งานด าเนินการยาก ชาวบ้านจะไม่ได้รับความ

สะดวก และขอให้เร่งด าเนินการซ่อมแซมฝายกั้นน้ า บ้านแพะ หมู่ ๔ เนื่องจากว่ามันช ารุด
เสียหายมานานมากแล้ว เกรงว่าฤดูฝนที่จะมาถึง จะท าให้น้ าเซาะเข้าพ้ืนที่ของชาวบ้าน
ได้รับความเสียหายไปมากกว่านี้อีก จึงขอให้เร่งด าเนินการด้วย 

ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา ส าหรับโครงการทั้ง ๒ โครงการของบ้านวังพร้าว หมู่ ๓ ได้ด าเนินการท าสัญญาได้ผู้รับจ้าง 
นายก อบต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเร่งด าเนินการในต้นเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนเรื่องการซ่อมแซมฝาย

กั้นน้ าของบ้านแพะ หมู่ ๔ ได้ให้ผู้รับจ้างเร่งด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ 

นายโชคชัย ยะชะระ กระผมขอสอบถามเรื่องการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน เมื่อไรจะด าเนินการ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ ชาวบ้านมีการสอบถามความคืบหน้ามาครับ อยากให้เร่งด าเนินการด้วยครับ  และอีกเรื่อง 

เป็นเรื่องบ่อขยะประจ าหมู่บ้าน อยากให้มีการท าป้ายเพ่ือบ่งบอกให้ชัดเจนและห้ามคนเอา
ขยะไปทิ้งนอกบ่อ รวมทั้งให้มีการเฝ้าระวังการลักลอบเอาขยะไปทิ้งและท าการจุดเผาบ่อ
ขยะเพ่ือหาของเก่า เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดไฟไหม้บ่อขยะ ท าให้ต้องท าการดับกันอย่าง
ต่อเนื่อง จึงขอฝากทุกท่านด้วย 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ส าหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นโครงการที่จะต้องอุดหนุน 
ปลัด อบต.สบปราบ ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเถินเป็นผู้เข้ามาด าเนินการ ซึ่งได้ประสานเบื้องต้นแล้ว 

หากมีงบประมาณเพียงพอก็จะด าเนินการท าหนังสือแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเถิน
มาด าเนินการส ารวจและประมาณการค่าใช้จ่ายส าหรับการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซึ่ง
ตอนนี้ ได้ส ารวจงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว สามารถมีเงิน
งบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการ ดังนั้นจะเร่งด าเนินการให้ทางการไฟฟ้าเข้ามา
ด าเนินการส ารวจและประมาณการค่าใช้จ่าย เพ่ื อที่ทาง อบต.สบปราบ จะได้ตั้ ง
งบประมาณในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป 

 ส าหรับเรื่องบ่อขยะ ก็ขอเน้นย้ าให้ทุกหมู่บ้านช่วยกันเฝ้าระวังและดูแลรักษาด้วย ช่วยแจ้ง
ในที่ประชุมประจ าหมู่บ้านด้วยเรื่องของการน าขยะไปทิ้ง หากต้องการทิ้งก็ขอให้น าไปทิ้ง
ภายในบ่อขยะเลย อย่าน ามาทิ้งปิดปากทางเข้าออก 

นายอ านาจ สิริป้อ กระผมมีเรื่องที่น าเรียนในที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การด าเนินงานของสถานีสูบน้ าด้วย 
ประธานสภาฯ ไฟฟ้าทุ่งหลวง บ้านทุ่ง หมู่ ๕ ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการบางราย ได้มีความประสงค์ที่จะลาออก

จากต าแหน่ง และครบวาระด้วย ประกอบกับจะใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูท าการเพาะปลูกแล้ว การ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของกลุ่มผู้ใช้น้ าก็ยังไม่ได้มีการจัดประชุมกัน เนื่องจากจัดการ
ประชุมไม่ได้ติดเงื่อนไขของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่มี
ข้อก าหนดห้ามการชุมนุมคนเกินกว่า ๓๐ คนขึ้นไป ท าให้ไม่สามารถเรียกประชุมกลุ่มผู้ใช้
น้ าได้ ดังนั้นกระผมจึงขอหารือว่าจะมีแนวทางในการด าเนินการอย่างไรในปีนี้ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการท าการเพาะปลูกท่ีจะมีถึงในเดือนพฤษภาคมนี้ 

 
 
 



-๘- 
 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ส าหรับการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้น้ าของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าทุ่งหลวง บ้านทุ่ง หมู่ ๕ 
ปลัด อบต.สบปราบ เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุมใหญ่ประจ าปีได้ เพราะติดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ไม่สามารถที่จะเรียกสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ ามาประชุมร่วมกันได้ ซึ่ง
มาตรการการห้ามการชุมนุมยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีก าหนด ท าให้ในช่วงฤดูการ
เพาะปลูกนี้ จะต้องมีการหารือเพ่ือหาแนวทางร่วมกันในการที่จะบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและไม่ท าให้เกษตรกรเดือนร้อน ในส่วนของดิฉันเองมีข้อเสนอ
ว่าแนวทางที่ดีเพ่ือแก้ปัญหาให้ทันการบริหารจัดการในฤดูเพาะปลูกปีนี้ เห็นควร เชิญ
คณะกรรมการชุดเดิมมาประชุมเพ่ือหาแนวทางการบริหารงานร่วมกัน รวมทั้งเรียนเชิญทาง 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่ง หมู่ ๕ บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๙ บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ ๑๒ และบ้านทุ่งเจริญ 
หมู่ ๑๑ มาร่วมประชุมเพ่ือหารือด้วย เพ่ือหาแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน และคงต้อง
ขอให้คณะกรรมการชุดเดิมได้ท าหน้าที่ต่อไปอีก ๑ ปี ในที่ประชุมสภาฯ มีท่านใดจะเสนอ
แนวทางบ้างค่ะ 

นายกอบลาภ บุญมา กระผมเสนอแนวทางตามที่ได้มีแนวทางปฏิบัติกันมาในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้น้ า 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านวัฒนา อ่างเก็บน้ าแม่เรียง ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกกลุ่มบ้านวังพร้าว บ้านสบเรียง บ้านวัฒนา ว่า

ได้มีการประชุมหารือแนวทางกัน โดยสรุป ให้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมเดิม
บริหารจัดการในการเปิด – ปิด และบริหารจัดการน้ าจากอ่างเก็บน้ าแม่เรียงไปอีกหนึ่งปี 
เนื่องจากไม่สามารถจัดการประชุมประจ าปีได้ ติดกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมก็ได้ครบวาระเช่นกัน ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการที่ไม่กระทบต่อการท านาของเกษตรกร ก็คงจะเป็น
แนวทางในการขอให้คณะกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนอีกหนึ่งปี  

นายพิชัย เครือจันต๊ะ กระผมขอเสริมเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขอให้เป็นการ 
รองนายก อบต. ตระหนักและรักษาวินัยของตัวเองในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 นี้ ควรมีการป้องกันตัวเองโดยเบื้องต้นให้มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างสม่ าเสมอ
หากออกนอกบ้านและมีการล้างมือบ่อย ๆ ดูแลสังคมโดยการกักตัวเองหากเกิดกรณีที่มีการ
พบปะกับกลุ่มเสี่ยงหรือกรณีมีลูก หลาน หรือคนรู้จัก ก็ขอให้ค าแนะน ามาตรการและแนว
ทางการปฏิบัติตนให้ถูกต้องด้วย 

นายกอบลาภ บุญมา กระผมขอขอบคุณทาง อบต.สบปราบ ที่ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงระบบประปา 
ผู้ใหญ่บ้านบ้านวัฒนา ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน บ้านวัฒนา หมู่ ๖ ซึ่งที่ผ่านมาจะ

ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของน้ าเพ่ือการอุปโภค ซึ่งพอได้ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท าให้ชาวบ้านสามารถมีน้ าใช้เพ่ือการอุปโภคอย่าง
เพียงพอ และในช่วงระหว่างด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ท าให้
ชาวบ้านไม่สามารถใช้น้ าจากระบบประปาหมู่บ้านได้ ทาง อบต.สบปราบ ก็ได้น้ ารถน้ าไป
แจกจ่ายน้ าให้กับชาวบ้านเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และ
ต่อไปทางหมู่บ้านจะดูแลรักษาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 



 


