
จดหมายข่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

 ประจ าวันท่ี 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

102 หมู่ 4 ต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จงัหวดัล ำปำง 52170 

054-344529 องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลสบปรำบ  www.sopprap.go.th 

     วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น. 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบได้ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านแพะ  หมู่ที่ 4  ณ วัดบ้านแพะ 
ต าบลสบปราบ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่ น 
(พ.ศ.2566-2570) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งน้ี เพื่อ
ปฏิบัติตามมาตรการโควิด – 19 จึงได้ก าหนดให้
ตัวแทนของหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 
,  ผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่บ้าน ,คณะกรรมการหมู่บ้ าน , 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน,ตัวแทนกลุ่ม
อาชีพ , สมาชิกสภา ฯ และตัวแทนราษฎรในหมู่บ้าน
เข้าร่วมประชุมประชาคมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม  22  คน 
 
  



จดหมายข่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
  ประจ าวันท่ี  22 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 

102 หมู่ 4 ต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จงัหวดัล ำปำง 52170 

054-344529 องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลสบปรำบ  www.sopprap.go.th 

 
          วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบได้ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี  หมู่ที่ 15  ณ วัดชัยศรีภูมิ ต าบล
สบปราบ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อแก้ไข
ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งน้ี เพื่อ
ปฏิบัติตามมาตรการโควิด – 19 จึงได้ก าหนดให้ตัวแทนของ
หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,
คณะกรรมการหมู่บ้าน , อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน,ตัวแทนกลุ่มอาชีพ , สมาชิกสภา ฯ และตัวแทน
ราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมประชาคมดังกล่าว โดยมี
ผู้เข้าร่วมประชุม  27  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      



จดหมายข่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

 ประจ าวันท่ี 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

102 หมู่ 4 ต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จงัหวดัล ำปำง 52170 
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     วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น. 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบได้ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านทุ่ง  หมู่ที่ 5 ต าบลสบปราบ  
ณ ศาลารวมใจ เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งน้ี เพื่อ
ปฏิบัติตามมาตรการโควิด – 19 จึงได้ก าหนดให้
ตัวแทนของหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 
,  ผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่บ้าน ,คณะกรรมการหมู่บ้ าน , 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน,ตัวแทนกลุ่ม
อาชีพ , สมาชิกสภา ฯ และตัวแทนราษฎรในหมู่บ้าน
เข้าร่วมประชุมประชาคมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม  23  คน 
 
  



จดหมายข่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

 ประจ าวันท่ี 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

102 หมู่ 4 ต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จงัหวดัล ำปำง 52170 
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     วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบได้ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน  บ้านทุ่งเจริญ  หมู่ที่ 11  ต าบล
สบปราบ  ณ ศาลา SML เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2566-2570 )  และทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อแก้ไข
ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
และเพื่อใช้ เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ทั้งน้ี  เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ 
โควิด–19 จึงได้ก าหนดให้ตัวแทนของหมู่บ้านเข้า
ร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,
คณะกรรมการหมู่บ้าน , อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน,ตัวแทนกลุ่มอาชีพ , สมาชิกสภา ฯ 
และตัวแทนราษฎรในหมู่ บ้ านเข้ าร่วมประชุม
ประชาคมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  29  คน 
 
  



จดหมายข่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

 ประจ าวันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

102 หมู่ 4 ต ำบลสบปรำบ อ ำเภอสบปรำบ จงัหวดัล ำปำง 52170 
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     วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบได้ประชุม
ป ร ะ ช าคมหมู่ บ้ า น    บ้ า น วั ฒน า   หมู่ ที่   6         
ต าบลสบปราบ  ณ ศาลาประจ าหมู่บ้าน เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเพื่อ ใช้ เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ทั้งน้ี  เพื่อปฏิบัติตาม
มาตรการโควิด–19 จึงได้ก าหนดให้ตัวแทนของ
หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ,คณะกรรมการหมู่บ้าน , อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน,ตัวแทนกลุ่มอาชีพ , 
สมาชิกสภา ฯ และตัวแทนราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วม
ประชุมประชาคมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  
21  คน 
 
  



จดหมายข่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

 ประจ าวันท่ี 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
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     วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบได้ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน  บ้านใหม่วัฒนา  หมู่ที่ 10  ต าบล
สบปราบ  ณ ศาลาประจ าหมู่บ้ าน เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเพื่อ ใช้ เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ทั้งน้ี  เพื่อปฏิบัติตาม
มาตรการโควิด–19 จึงได้ก าหนดให้ตัวแทนของ
หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ,คณะกรรมการหมู่บ้าน , อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน,ตัวแทนกลุ่มอาชีพ , 
สมาชิกสภา ฯ และตัวแทนราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วม
ประชุมประชาคมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  
29  คน 
 
  



จดหมายข่าว 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 

 ประจ าวันท่ี 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
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     วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30น. 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบได้ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน  บ้านทุ่งพัฒนา  หมู่ที่  9  ต าบล
สบปราบ  ณ ศาลา SML เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2566-2570 )  และทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อแก้ไข
ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
และเพื่อใช้ เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ทั้งน้ี เพื่อปฏิบัติตามมาตรการโค
วิด–19 จึงได้ก าหนดให้ตัวแทนของหมู่บ้านเข้าร่วม
ประชุม ได้แก่ ผู้ ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ,
คณะกรรมการหมู่บ้าน , อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน,ตัวแทนกลุ่มอาชีพ , สมาชิกสภา ฯ 
และตัวแทนราษฎรในหมู่ บ้ านเข้ าร่วมประชุม
ประชาคมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  29 คน 
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     วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. 
องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบได้ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน  บ้านทุ่ งรวงทอง  หมู่ที่  12  
ต าบลสบปราบ  ณ ศาลาวัดบ้านทุ่ง เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) และ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และเพื่อ ใช้ เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ทั้งน้ี  เพื่อปฏิบัติตาม
มาตรการโควิด–19 จึงได้ก าหนดให้ตัวแทนของ
หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ,คณะกรรมการหมู่บ้าน , อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน,ตัวแทนกลุ่มอาชีพ , 
สมาชิกสภา ฯ และตัวแทนราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วม
ประชุมประชาคมดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  
29 คน 
 
  


