
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.   
 
   เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม
แล้ว จึงได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอเชิญนายอ านาจ สิริป้อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสบปราบ   ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบในการเปิดประชุม สมัยสามัญ     
สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๓ 
นายอ านาจ สิริป้อ เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประธานสภาฯ  ประชุมทุกท่านกระผม นายอ านาจ สิริป้อ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนสบปราบ   ขอ 

เปิดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนกุมภาพันธ์  
๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  ล าดับต่อไป
ขอเชิญเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑     
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓  วันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓   ที่ทางเลขานุการสภาฯ  ได้แจกให้กับ  

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

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถ้าม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ และก าหนดสมัย
ประชุมประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

นายอ านาจ สิริป้อ การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี    และการก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 
ประธานสภาฯ สมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญทางปลัดซึ่งเป็นเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ขอชี้แจงในส่วนของระเบียบว่าด้วย 
ปลัด อบต. ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) 

หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปี
ถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 



-๒- 
 

 ข้อ ๑๑ (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่าปี
นั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้น
มีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
และมีก าหนดกี่วัน 

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 การก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ เห็นควรให้มีการก าหนดอย่างน้อย ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ 
สมัย ซึ่ง ๒ สมัยอย่างน้อยต้องก าหนดในห้วงของเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม 

 ดังนั้น จึงขอชี้แจงข้อกฎหมายให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและด าเนินการต่อไป 
นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมขอให้สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ ได้เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ ว่าเห็นควรมีกี่สมัย 
นายประวัติ อินจันทร์ กระผมขอเสนอ ๔ สมัย  
ส.อบต.หมู่ ๔ 
ผู้รับรอง ๑. นายศรีจันทร์  ยะเง้ียว ส.อบต. หมู่ ๑๕ 
 ๒. นายโต    นันทะวิชัย  ส.อบต. หมู่ ๑๑  
นายอ านาจ สิริป้อ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบให้มี 
ประธานสภาฯ การก าหนดสมยัประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวน ๔ สมัย 
มติทีประชุม เห็นชอบ 
นายอ านาจ สิริป้อ ล าดับต่อไปขอให้พิจารณาก าหนดในแต่ละสมัยจะก าหนดเมื่อใดมีก าหนดกี่วัน 
ประธานสภาฯ  
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์ ขอเสนอก าหนดสมัยที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๓๐   
ส.อบต. หมู่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ 
ผู้รับรอง ๑. นางอ าพร  ค าภิโล  ส.อบต. หมู่ ๓ 
 ๒. นายวิโรจน์ อุ่นแก้ว   ส.อบต. หมู่ ๖ 
นายศรีจันทร์ ยะเงี้ยว ขอเสนอก าหนดสมัยที่ ๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  
ส.อบต. หมู่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ผู้รับรอง ๑. นายน้อย  ชมพู  ส.อบต. หมู่ ๒ 
 ๒. นายสุรีย์  เทพสิงห์  ส.อบต. หมู่ ๑๒ 
นายสุรีย์ เทพสิงห์ ขอเสนอก าหนดสมัยที่ ๔ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  
ส.อบต. หมู่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ผู้รับรอง ๑. นายฐานันดร  มูลกันทะ  ส.อบต. หมู่ ๔ 
 ๒. นายหยัด  ทินวัง  ส.อบต. หมู่ ๑๑ 
นายอ านาจ สิริป้อ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ให้ความเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาสมัยประชุม  
มตทิี่ประชุม เห็นชอบ 
 
 



-๓- 
 

นายอ านาจ สิริป้อ ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุมประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ ได้เสนอการก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๔ 
นายสายัณห์ ไชยเมืองมูล ขอเสนอเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยก าหนดในห้วง 
ส.อบต. หมู่ ๖ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
นายอ านาจ สิริป้อ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ให้ความเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

๔.๒ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (หมวดค่า
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามท่ีส านักปลัด อบต.สบปราบ ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  
ปลัด อบต.  ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์และเผยแพร่ ค่าจัดซื้อ 

เครื่องเล่นแผ่นดิสก์ AJ จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔,๘๐๐.- บาท นั้น จากการ
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามีรายละเอียดประกอบเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ไม่เป็นไปตามของการ
จัดซื้อและการเบิกจ่าย จึงขออนุมัติโอนลดรายการดังกล่าว เพ่ือโอนตั้งเป็นรายการใหม่ โดย
มีรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 
๑. โอนลดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ AJ จ านวน ๑ เครื่อง 
งบประมาณ ๔,๘๐๐.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ AJ จ านวน ๑ เครื่อง 
ส าหรับหอกระจ่ายข่าวในความรับผิดชอบของ อบต.สบปราบ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังนี้   - ขนาด ๒๘๘x๘๔x๒๕๕ มม. 
 - คุณสมบัติ ๙๐-๒๔๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ท ประเภท ll 
 - มีช่องเสียบ USB  
 - มีช่องเสียบไมค์ ๑ และไมค์ ๒ 
 - น้ าหนักตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๑.๖ กิโลกรัม 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๐ 
๒. โอนตั้งรายการใหม่เป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ 
จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๔,๘๐๐.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเล่นแผ่นดิสก์
ส าหรับหอกระจายข่าวในความรับผิดชอบของ อบต.สบปราบ โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังนี้  - มีช่องเสียบ USB  
 - มีช่องเสียบไมค์ ๑ และไมค์ ๒ 
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
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 - จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๐ 
ดังนั้น จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ในหมวดค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยการอนุมัติโอนงบประมาณในรายการดังกล่าว
เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) 
พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายอ านาจ สิริป้อ จากรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใน 
ประธานสภาฯ  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ปลัดได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อ 
                             ซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมสภาฯ โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  อนุมัติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

๔.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมารรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณา

เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป  
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามท่ีกองช่าง ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ปลัด อบต. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล ซึ่งรายละเอียดค า
ชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีรายละเอียดคุณลักษณะรายการไม่ครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ
ตามระเบียบฯ ได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียด
ขออนุมัติ ดังนี้ 

ข้อความเดิมตามข้อบัญญัติฯ ข้อความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 
จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท  
 เ พ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติ งานของกองช่าง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz และเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
จ านวน ๑ หน่วย 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๑ 
เครื่อง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.- บาท 
 เ พ่ือใช้ส าหรับในการปฏิบัติ งานของกองช่าง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก 
(6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz และเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน ๑ 
หน่วย 
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ข้อความเดิมตามข้อบัญญัติฯ ข้อความที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงผล โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
๑. เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
๒. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
๓. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถ
ในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๐๘.๑/ว.๑๒๔๘ ลงวันที่  ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ 
- ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.
๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๒๑ 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 12 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
๑. เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
๒. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่ไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
๓. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน ๑ หน่วย 
- มี DVD – RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อย
กว่า ๑ ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีว่า ไม่
น้อยกว่า ๓ ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ 
หน่วย 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๑/ว.๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ 
- ตามเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พ.ศ.
๒๕๖๒ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕) 
หน้าที่ ๑๒๑ 
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รายละเอียดการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ 
และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเสนอความจ าเป็นเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายอ านาจ สิริป้อ จากการชี้แจงรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมวด 
ประธานสภาฯ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองช่างที่ปลัดได้ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพ่ือ

เติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมสภาฯ โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม อนุมัติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

๔.๔ การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค) 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  เพ่ือให้สภาฯ ได้พิจารณาต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามท่ีแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือ 
ปลัด อบต. จ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ 

เหมืองอุมลอง สายบ้านนายหริ่ ง เตจ๊ะ ถึงทุ่ งนานางอัมพร ค าภิโล งบประมาณ 
๑๖๖,๐๐๐.- บาท จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในจุดด าเนินการก่อสร้างตามพิกัดทาง
ดาวเทียมปรากฏว่าพ้ืนที่ด าเนินการก่อสร้างอยู่ในพ้ืนที่ของบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒       
ต.สบปราบ ท าให้รายละเอียดของโครงการในการด าเนินการก่อสร้างมีความผิดพลาด
คลาดเคลื่ อนไป จึ งท า ให้มีความจ าเป็นที่ ต้องด าเนินการให้มีความถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท างบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ส่วนโยธา อบต.สบปราบ 
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  โดยขออนุมัติ
โอนลดโครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีติเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เหมืองอุมลอง สายบ้าน     
นายหริ่ง เตจ๊ะ ถึงทุ่งนานางอัมพร ค าภิโล ขนาดกว้าง ๐.๖๐-๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐.- 
บาท และขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โดยขออนุมัติโอนตั้งเป็นรายการ 
-โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ เหมืองอุมลอง สายบ้านนายหริ่ง    
เตจ๊ะ ถึงทุ่งนานางอัมพร ค าภิโล ขนาดกว้าง ๐.๖๐-๐.๘๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๑๐.๐๐ เมตรพร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๑๖๖,๐๐๐.- บาท 

 จึงเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
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นายอ านาจ สิริป้อ จากรายละเอียดการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใน 
ประธานสภาฯ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ปลัดได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมสภาฯ โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  อนุมัติโดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 ๔.๕ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  

นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการการใช้จ่ายเงิน 
ประธานสภาฯ สะสมที่ได้มีการอนุมัติแล้ว ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามท่ีได้มีมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที ่
ปลัด อบต. ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินงาน

ตามโครงการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ จ านวน ๑๗ 
โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นั้น จากการตรวจสอบของกองช่าง
ปรากฏว่ามีโครงการก่อสร้างบางโครงการที่มีรายละเอียดของโครงการไม่ครบถ้วน จึงขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการเพ่ือให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ
ของงานก่อสร้างต่อไป โดยมีรายละเอียดโครงการที่จะขอเพ่ิมเติมรายละเอียดปริมาณงาน 
ดังนี้ 

รายละเอียดโครงการที่ได้มีการอนุมัติแล้ว รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑. โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก(สาย
เหมืองฟอง )  บ้ านสบปราบ หมู่  ๒ ต .สบปราบ         
อ.สบปราบ จ.ล าปาง ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก 
๐.๖๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตรพร้อมป้าย
โครงการ งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐.- บาท 

๑. โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายเหมือง
ฟอง) บ้านสบปราบ หมู่ ๒ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.
ล าปาง ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร  พร้อมป้ายโครงการ 
งบประมาณ ๒๒๘,๐๐๐.- บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้าง
ส ร ะ ห น อ ง บั ว )  บ้ า น ฮ่ อ ง ปุ๊ ส า มั ค คี  ห มู่  ๑ ๕              
ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ งบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐.- บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างสระ
หนองบัว) บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ ๑๕ ต.สบปราบ อ.สบ
ปราบ จ.ล าปาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๐๘,๐๐๐.- 
บาท 

 
 ประกอบกับมีโครงการก่อสร้างบางโครงการมีพ้ืนที่ทับซ้อนกับโครงการที่ได้รับจัดสรรตาม

พระราชบัญญัติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเสริมก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวง
ท้องถิ่น ปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 97-003 บ้านแพะ 
หมู่ ๔ จ านวน ๒ ช่วง หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๔๘๐ ตารางเมตร จ านวน ๑ สาย 
งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งมีพ้ืนที่ความยาวทับซ้อนกับโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์
คอนกรีต (สายทางเข้า สนง.อบต.สบปราบ) บ้านแพะ หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ – ๕.๒๐  
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เมตร ยาว ๓๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๔.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๙๗,๐๐๐.- บาท ที่ได้รับการอนุมัติใช้เงินสะสม
จากสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีพ้ืนที่ความยาวทับซ้อนกับโครงการที่ได้รับจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ความยาวจ านวน ๖๔ เมตร ท าให้จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ ปริมาณงานของโครงการที่ได้อนุมัติใช้เงินสะสมไปแล้ว 
โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดโครงการที่ได้มีการอนุมัติแล้ว รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สาย
ทางเข้า สนง.อบต.สบปราบ) บ้านแพะ หมู่ ๔     
ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ล าปาง ขนาดกว้าง 
๔.๐๐ – ๕.๒๐ เมตร ยาว ๓๑๔.๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๔.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ 
๔๙๗,๐๐๐.- บาท 

๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายทางเข้า สนง.
อบต.สบปราบ) บ้านแพะ หมู่ ๔  ต.สบปราบ อ.สบปราบ     
จ.ล าปาง ขนาดกว้าง ๕.๒๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร     
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๑๔,๐๐๐.- บาท 

 จากรายละเอียดที่ได้มีการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีความยาวทับซ้อนกับ
โครงการที่ได้รับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ท าให้โครงการที่ได้อนุมัติใช้เงิน
สะสมมีงบประมาณเหลือ จ านวน ๘๓,๐๐๐.- บาท ส าหรับเหตุผลและความจ าเป็นเชิญ
นายก อบต.สบปราบ ได้ชี้แจงต่อไป 

ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา จากรายละเอียดที่ปลัด ได้ชี้แจงการใช้เงินสะสมกรณีท่ีมีรายการ ปริมาณงานไม่ถูกต้องและ 
นายก อบต. ได้เสนอขออนุมัติเพ่ิมเติมรายการปริมาณงานให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการทางด้าน

ช่างแล้วนั้น รวมทั้งโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางเข้า สนง.อบต.สบปราบ ที่
ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่มีความยาวทับซ้อนกัน
จ านวนความยาว ๖๔.๐๐ เมตร ท าให้โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้รับอนุมัติใช้
เงินสะสม ต้องมีความจ าเป็นตัดลดปริมาณงานลง จึงเป็นการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการฯ ท าให้งบประมาณคงเหลือจากการขออนุมัติใช้เงินสะสม จ านวน 
๘๓,๐๐๐.- บาท ซึ่งในงบประมาณที่คงเหลือในการใช้เงินสะสมในครั้งนี้กระผมจะขอเสนอ
ให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการใช้เงินสะสมจ านวน ๘๓,๐๐๐.- บาท ไปเพ่ิมให้กับโครงการ
เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายทางไปวัดม่อนหินขาว) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ ๑๑ ต.สบปราบ 
อ.สบปราบ จ.ล าปาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ
มีพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการงบประมาณ ๒๖๖,๐๐๐.- บาท 
โดยจะขอให้พิจารณาอนุมัติการใช้เงินสะสม จ านวน ๘๓,๐๐๐.- บาท ไปด าเนินการ
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางไปวัดม่อนหินขาว จากเดิมความยาว ๒๐๐.๐๐ 
เมตร เพ่ิมปริมาณงานเป็น ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ 
ตารางเมตร รวมงบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐.- บาท เนื่องจากถนนสายทางไปวัดม่อนหินขาว
ดังกล่าวได้การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง ในการจัดท า
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตโดยเริ่มต้นโครงการจากวัดม่อนหินขาวเข้ามาสู่ใน
หมู่บ้าน ท าให้มีพ้ืนที่ขาดหายไปจ านวนความยาว ๖๐.๐๐ เมตรที่จะท าให้เชื่อมกับโครงการ 
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เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางไปวัดม่อนหินขาว บ้านทุ่งเจริญ หมู่ ๑๑ ที่ได้รับการ
อนุมัติใช้เงินสะสมไปแล้วนั้น ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะขอใช้เงินสะสมที่เหลือจาก
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางเข้า สนง.อบต.สบปราบ จ านวน ๘๓,๐๐๐.- 
บาท ไปเพ่ิมงบประมาณให้กับโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางไปวัดม่อนหินขาว 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพ่ือให้การสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีรายละเอียดที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม ดังนี้ 

รายละเอียดโครงการที่ได้มีการอนุมัติแล้ว รายละเอียดโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม 
๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายทางไปวัด
ม่อนหินขาว) บ้านทุ่งเจริญ หมู่  ๑๑  ต.สบปราบ       
อ.สบปราบ จ.ล าปาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 
งบประมาณ ๒๖๖,๐๐๐.- บาท 

๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (สายทางไปวัดม่อน
หินขาว) บ้านทุ่งเจริญ หมู่ ๑๑  ต.สบปราบ อ.สบปราบ    
จ.ล าปาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๔๙,๐๐๐.- 
บาท 

ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด ทางกองช่างได้ด าเนินการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
ปริมาณงานและเพ่ิมวงเงินงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเสนอพิจารณาอนุมัติต่อ
ผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติการขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการที่ได้เสนอ และขอเพ่ิมเติมปริมาณงานให้มีความเหมาะสมต่อไป 

นายอ านาจ สิริป้อ จากการชี้แจงรายละเอียดการขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายละเอียดปริมาณงานตามโครงการที่ได้รับ 
ประธานสภาฯ การอนุมัติใช้เงินสะสมเป็นแล้วนั้น ตามมติที่ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/

๒๕๖๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดบางโครงการที่ไม่
ถูกต้องตามหลักทางด้านช่าง ประกอบกับมีบางโครงการได้มีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจที่ได้รับจัดสรรมาในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทับซ้อนกันท าให้ต้องมีความจ าเป็นต้องมีการ
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมรายละเอียดและปริมาณงานให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติใช้เงินสะสมและความเหมาะสมกับความ
ต้องการของชุมชนและประชาชนต่อไป ส าหรับรายละเอียดที่ทางนายก อบต.สบปราบและ
ปลัด อบต.สบปราบ ได้ชี้แจงมา มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อสอบถามหรือไม่ หากไม่มี
กระผมจะขอมติในท่ีประชุมสภาฯ ในการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ
การขออนุมัติใช้เงินสะสม โดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการแก้ไข เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
นายอ านาจ สิริป้อ ในระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  ขอเชิญทางปลัด ได้ชี้แจงเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ และหรือให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ขอเชิญได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เป็นล าดับต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ๑. การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
ปลัด อบต. ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๑๙ (๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
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ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๔๕ ก าหนดให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่
หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนไม่ถึงยี่สิบห้าคน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้าน
ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกันการ
นับจ านวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง และการรวม
หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งดังกล่าวให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการและประกาศให้ประชาชน
ทราบ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง ฯลฯ และระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๒ 
(๔) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้น
แต่กฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน มีผล
ใช้บังคับแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามที่กฎหมายก าหนด 
อ าเภอสบปราบจึงได้ส่งประกาศอ าเภอสบปราบ เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑ ฉบับ เพ่ือประกาศให้
ประชาชนได้รับทราบ โดยประกาศอ าเภอสบปราบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ อ าเภอสบปราบ จึง
ประกาศรวมหมู่บ้านที่มีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึงยี่สิบห้าคน เป็นเขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 

  ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
  ให้ บ้านสบปราบ หมู่ที่ ๒ ต าบลสบปราบ (พ้ืนที่นอกเขตเทศบาลต าบลสบปราบ) 
  ไปรวมกับ บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ต าบลสบปราบ เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน 
  ๒. องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
  ให้ บ้านวังพร้าว หมู่ที่ ๓ ต าบลสบปราบ (พ้ืนที่นอกเขตเทศบาลต าบลสบปราบ) 
  ไปรวมกับ บ้านแพะ หมู่ที่ ๔ ต าบลสบปราบ เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน 
       จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓  

นายธนารัฐ สายเทพ  นายอ าเภอสบปราบ ผู้ลงนาม 
 ๒. การแต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังเหตุ

และออกสนับสนุนเหตุไฟไหม้บ่อขยะและไฟป่าขององค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ  
 ด้วยสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่อยู่ในขั้นวิกฤตที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพ้ืนที่

บริเวณรอบบ่อขยะและพ้ืนที่ป่าจะเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันขึ้นเป็นประจ า โดยเฉพาะ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งเปน็ช่วงฤดูแล้งสภาพอากาศแห้งลมแรง
มักท าให้เกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจ า ประกอบกับในพ้ืนที่มีบ่อขยะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
จ านวน ๔ แห่งที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมพ้ืนที่ป่าชุมชนและที่ไร่ที่สวนของ
ประชาชนในพื้นที่ด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน นายก อบต.สบปราบ จึงเล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้เป็นผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และ
รวมทั้งให้เฝ้าระวังเหตุไฟไหม้บ่อขยะในพ้ืนที่ของตนรวมทั้งพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตพ้ืนที่ของ 
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ตนเองด้วย หากพบเจอขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือระงับเหตุโดยด่วนรวมทั้งให้การสนับสนุนใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป โดยค าสั่งได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุก
ทานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย 

 ๓. รายช่ือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเพื่อขอรับงบประมาณช่วยเหลือจากศูนย์คนไร้
ที่พึ่งจังหวัดล าปาง 

 ด้วยศูนย์คนไร้ที่พ่ึงจังหวัดล าปาง ได้ประสานให้งานพัฒนาชุมชน อบต.สบปราบ ได้ออก
ส ารวจบุคคลผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เพ่ือเสนอชื่อขอรับเงิน
ช่วยเหลือรายละ ๓,๐๐๐.- บาท โดยให้งานพัฒนาชุมชนได้ช่วยส ารวจบุคคลที่เข้าข่าย
ขอรับการช่วยเหลือตามประเภทที่ทางศูนย์ฯ ได้ก าหนด ซึ่งทางงานพัฒนาชุมชนได้
ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บัดนี้ทางศูนย์ฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือ
รายละ ๓,๐๐๐.- บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

  ๑. นางติ๊บ  สิบต๊ะ  บ้านเลขท่ี ๗/๑ หมู่ ๔ 
  ๒. นางสุน  ชะระ   บ้านเลขที่ ๖๒ หมู่ ๕ 
  ๓. นางสน  เรือนทิ บ้านเลขท่ี ๘๔ หมู่ ๕ 
  ๔. นายทองอยู่ อินจร บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๕ 
  ๕. นางตุ่นแก้ว มูลน้อย บ้านเลขที่ ๑๒/๖ หมู่ ๖ 
  ๖. นางจันทร์ดี หมื่นมะโน บ้านเลขท่ี ๑๒๕ หมู่ ๙ 
  ๗. นางปิ๋ว  ฟูท า บ้านเลขท่ี ๓๔/๑ หมู่ ๑๑ 
  ๘. นางจันทร์แก้ว เตจ๊ะค า  บ้านเลขท่ี ๕๘ หมู่ ๑๑ 
  ๙. นางพิน  ยะด้วง  บ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ ๑๑ 
  ๑๐. นางนงลักษณ์ รินมูล  บ้านเลขที่ ๘๗ หมู่ ๑๑ 
  ๑๑. นายแก้วมูล  ตุ่นวัน  บ้านเลขท่ี ๓๒ หมู่ ๑๑ 
  ๑๒ นางลอย  ปงกา  บ้านเลขท่ี ๖๘ หมู่ ๑๕  
 จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและช่วยประสานผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวให้น าสมุดบัญชี

ที่ใช้แนบให้กับเจ้าหน้าที่ไปปรับยอดได้ เนื่องจากเงินได้โอนเข้าบัญชีให้กับผู้ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือและบางรายก็เป็นบัญชีของผู้ดูแลต่อไป 

 ส าหรับเรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่

นายอ านาจ สิริป้อ จากการชี้แจงเรื่องข้อราชการทั้งหมด มีสมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้า 
ประธานสภาฯ ไม่มีกระผมจะขอเชิญทางผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ซึ่งได้รับเกียรติจากทางผู้ใหญ่บ้านเข้า

ร่วมประชุมขอเชิญครับ 
นายสินชัย เทพสิงห์ กระผมนายสินชัย เทพสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่ง หมู่ ๕ ขอเสนอเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ สาธารณะภายในหมู่บ้าน  ซึ่งบางจุดของหมู่บ้านซึ่งในอยู่ในที่ชุมชนยังไม่มีเขตไฟฟ้าเข้าถึง

อยากขอให้ทาง อบต. ได้ประสานทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนและ
ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือที่จะได้ด าเนินการในการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตาม
เส้นทางไป – มาระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งโครงการนี้ได้ร้องขอมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่มี
หน่วยงานใดเข้าด าเนินการ กระผมอยากฝากทางสภาฯ แห่งนี้ไว้เพื่อพิจารณาต่อไป 
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ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา จากที่ข้อเสนอแนะของผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ได้เสนอมานั้น ขณะนี้ทางกระผมได้ด าเนินการ 
นายก อบต. ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางการไฟฟ้าจะด าเนินการ

มาส ารวจพ้ืนที่ที่ยังขาดระบบไฟฟ้าสาธารณะเข้าถึง โครงการนี้จะด าเนินการพร้อมกันทุก
หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ อบต.สบปราบ โดยจะให้ทางการไฟฟ้ามาส ารวจพ้ืนที่ทั้งหมด
เพ่ือให้ทางการไฟฟ้าเป็นผู้ประเมินราคาและเป็นหน่วยด าเนินการในการติดตั้งระบบไฟฟ้า
สาธารณะ โดย อบต.สบปราบจะได้ตั้งงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนเพ่ืออุดหนุนให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการต่อไป 

นายพิษณุ หลวงใน กระผมนายพิษณุ หลวงใน ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ เกียรติไปร่วมพิธีเปิดป้ายและการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

ส าหรับวันนี้ผมมีเรื่องมาน าเสนอและขอให้ทางผู้บริหารและสมาชิกสภาได้พิจารณาใน
การบูรณาการท างานร่วมกัน โดยมีเรื่องน าเรียนในที่ประชุม ดังนี้ 

 ๑. การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ขอให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันในการ
เฝ้าระวัง ดูแลพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง พ้ืนที่ป่า พ้ืนที่บริเวณบ่อขยะ โดยขอให้
ประสานทางผู้ใหญ่บ้านอีกทางก็ได้ในการช่วยกัน โดยทางผู้ใหญ่บ้านจะได้ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ออกร่วมในการระงับเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเพ่ือเป็น
ก าลังเสริมต่อไป และในเรื่องนี้ทางอ าเภอก็ได้สั่งการก าชับผู้ใหญ่บ้านในทุก ๆ พ้ืนที่ให้ความ
ใส่ใจและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ให้มีการออกลาดตะเวนเป็นประจ าทุกวันเพ่ือเฝ้าระวัง
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

 ๒. ขอรับการสนับสนุนซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านของบ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ 
ซึ่งตอนนี้ได้ใช้งบประมาณของหมู่บ้านซ่อมไปแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้ท าให้ช่วงนี้ไม่
สามารถใช้หอกระจายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ
ทราบ ซึ่งกระผมได้ท าหนังสือมายัง อบต.สบปราบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และช่างก็ได้เข้าไป
ด าเนินการตรวจสอบแล้วเพ่ือที่จะด าเนินการเสนอขออนุมัติซ่อมแซมต่อไป จึงขอให้ทาง 
อบต.สบปราบได้เร่งด าเนินการต่อไป 

 ๓. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากบ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ ใช้น้ าจากระบบประปา
หมู่บ้าน โดยใช้แหล่งน้ าจากแม่น้ าวัง แต่ปรากฏว่า ณ ขณะนี้แม่น้ าวังได้ตื้นเขินมากท าให้น้ า
แห้งตรงบริเวณที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ า ประกอบกับมีหมู่บ้านที่อยู่เหนือแม่น้ าวังขึ้นไปได้ท า
การก้ันน้ าไว้ใช้เพ่ือการเกษตรด้วย จึงท าให้น้ าในส่วนบริเวณที่ใช้ผลิตระบบประปาหมู่บ้าน
แห้งขอด ดังนั้นกระผมจึงได้ท าเรื่องร้องขอความอนุเคราะห์มายัง อบต.สบปราบ ในการขอ
กระสอบทรายเพ่ือใช้ในการกั้นแม่น้ าวังเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากว่าตอนนี้น้ าเริ่มมีปริมาณ
น้อยลงไปเรื่อย ๆ จึงขอให้ทาง อบต.สบปราบ เร่งด าเนินการ 

 ๔. กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้ด าเนินการสร้างแท้งค์และระบบประปาผิวดินให้กับบ้านใหม่
วัฒนา หมู่ ๑๐ โดยได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งทางปลัด และช่าง ได้ออกไปตรวจดูความเรียบร้อยแล้ว ก่อนได้มอบเป็น
ทรัพย์สินของ อบต.สบปราบ ปรากฏว่าระบบยังไม่สามารถผลิตประปาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากระดับน้ าอาจจะไม่เพียงพอต้องมีการปรับปรุงระบบให้สามารถใช้ 
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งานได้ หรือไม่ก็ต้องประสานให้ทางกรมทรัพยากรน้ าบาดาลเข้ามาด าเนินการตรวจสอบหา
สาเหตุเพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

 ๕. กรณี อบต.สบปราบได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส าหรับเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ กระผมอยากทราบความ
คืบหน้าว่าด าเนินการไปถึงไหน แล้วด าเนินการในส่วนไหนบ้างในการปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าในครั้งนี้ 

 ๖. การขออนุญาตใช้พ้ืนที่สาธารณะในการสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านสบเรียง โดยจะ
มาขอใช้พ้ืนที่ที่สาธารณะของบ้านใหม่วัฒนา ซึ่งกระผมว่ามันน่าจะมีรายละเอียดและแนว
ทางการด าเนินการที่ชัดเจนมากกว่านี้  ไม่ทราบว่าทาง อบต.สบปราบ ได้รับการ
ประสานงานจากทางชลประทานบ้างไหม ทางผมได้รับการติดต่อจากนายสมนึก เข็มเงิน
เจ้าหน้าที่จากชลประทาน ฝากทาง อบต.สบปราบ ประสานข้อมูลการด าเนินงานโครงการ
ดังกล่าวด้วย เพราะอาจมีผลกระทบกับบ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ และเรื่องของการขอใช้
พ้ืนที่ในการตั้งสถานีฯ ซึ่งเป็นที่สาธารณะของหมู่บ้าน 

 ๗. เชิญร่วมงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ ณ วัดวัฒนาราม ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงขอ
เชิญสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณีสรงน้ าพระธาตุ 

 กระผมมีเรื่องน าเรียนสอบถามและน าเรียนเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ 
นายอ านาจ สิริป้อ กระผมขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ใน 
ประธานสภาฯ ครั้งนี ้ ซึ่งทางเราได้รับทราบปัญหาความต้องการและแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน

เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
ส าหรับเรื่องสอบถามท่ีทางผู้ใหญ่ได้สอบถาม กระผมขอเชิญปลัดได้ชี้แจงเพ่ิมเติมต่อไป 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา จากการสอบถามและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ ขอชี้แจง 
ปลัด อบต. ในประเด็นที่เกี่ยวข้องและที่ทาง อบต.สบปราบ ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นมา แต่ส าหรับ

บางเรื่องจะรับเป็นผู้ประสาน ติดตาม ด าเนินการอย่างเร่งด่วนต่อไป ซึ่งในเรื่องต่าง ๆ  นี้ขอ
ชี้แจงตามล าดับ ดังนี้ 

 ๑. เรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพ้ืนที่ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้บูรณาการ
ร่วมกันในการเฝ้าระวังและสนับสนุนการป้องกันและระงับไฟป่า ซึ่งการเฝ้าระวังและ
ประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นจุดส าคัญในการที่จะร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟป่าหมอก
ควันในพ้ืนที่ รวมทั้งบริเวณบ่อขยะ ซึ่งขอความร่วมมือทางชุมชนให้การสนับสนุนในการเฝ้า
ระวังและแจ้งข่าวให้กับทาง อบต.สบปราบ ด้วย เนื่องจากเรามีบ่อขยะจ านวน ๔ บ่อ ซึ่งอยู่
ในพ้ืนที่ของแต่ละชุมชน ขอความร่วมมือและฝากช่วยประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ 

 ๒. การซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านของบ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ ณ ขณะนี้ทาง 
อบต.สบปราบ ได้ด าเนินการให้ช่างออกส ารวจและประเมินราคาในการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว หากได้มีการเสนอราคามาจากทางช่างแล้ว ทาง อบต.สบปราบ 
จะเร่งด าเนินการโดยด่วนค่ะ 

 ๓. เรื่องกระสอบทรายเพ่ือใช้กั้นแม่น้ าวัง ซึ่งบ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ ได้ใช้น้ าจากแม่น้ าวัง
ในระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันได้ประสบปัญหาน้ าในแม่น้ าวังแห้งขอด ซึ่งในปีนี้ได้เกิด
ปัญหาภาวะภัยแล้งเกิดข้ึนทั่วประเทศ ในส่วนของแหล่งน้ าในพื้นที่เราก็ประสบปัญหานี้ 
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เช่นกัน ส าหรับการขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายส าหรับกั้นน้ าเพ่ือไว้ใช้ในการผลิต
ประปาหมู่บ้าน ทาง อบต.สบปราบ ได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการ
จัดซื้อกระสอบทรายเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ โดยได้ด าเนินการสั่งซื้อ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ทางหมู่บ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ ได้เตรียมความพร้อมใน
การจัดท าแนวกั้นกระสอบทราย และให้ประชาชนร่วมด าเนินการในรูปของการจัดกิจกรรม
จิตอาสา ส่วนของทาง อบต.สบปราบ จะได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในการท าแนวกั้นกระสอบ
ทรายแม่น้ าวังต่อไป 

 ๔. เรื่องการก่อสร้างระบบประปาโดยการติดตั้งระบบประปาใต้ดินของส านักงานทรัพยากร
น้ าบาดาล นั้น ทาง อบต.สบปราบ ยังไม่ได้ลงนามรับมอบจากส านักงานทรัพยากรน้ า
บาดาล เนื่องจากตรวจสอบแล้วระบบยังไม่สามารถด าเนินการสูบน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อาจจะเกิดจากน้ าใต้ดินมีไม่เพียงพอ จึงได้ท าหนังสือแจ้งให้ทางส านักงานทรัพยากรน้ า
บาดาลเข้ามาด าเนินการส ารวจและตรวจสอบร่วมกันก่อน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา เพ่ือให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนได้ใช้น้ าอย่างทั่วถึงกัน 

 ๕. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ซึ่งทาง อบต.สบปราบ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๓ 
โดยได้รับการจัดสรร จ านวน ๒ สถานี คือบ้านใหม่วัฒนา หมู่ ๑๐ และบ้านฮ่องปุ๊สามัคคี 
หมู่ ๑๕ การด าเนินการเป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ทางชลประทานได้ให้ความ
เห็นชอบก าหนดแนวทางการปรับปรุงและซ่อมแซม ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
สถานีละ ๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท โดยให้ด าเนินการในส่วนของการปรับปรุงท่อส่งน้ า คลองส่ง
น้ าที่ช ารุดเสียหายและติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพ่ิมอีก ๑ ตัว การด าเนินการอยู่ในขั้นตอนของ
การด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ เพ่ือหาผู้รับจ้างในการด าเนินงานซึ่งจะต้องด าเนินการ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นี้ ส าหรับรายละเอียดของการด าเนินการสามารถติดต่อขอดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองช่าง 

 ๖. เรื่องการจัดตั้งสถานีสูบน้ าบ้านสบเรียง หมู่ที่ ๗ ทาง อบต.สบปราบ ไม่ได้รับการ
ประสานงานจากทางหน่วยงานใดเลย ทางคุณสมนึก เข็มเงิน เจ้าหน้าที่ชลประทานไม่ได้มี
การประสานงาน จึงไม่ทราบข้อมูลและเรื่องกระบวนการต่าง ๆ ส าหรับประเด็นที่ว่ามีการ
ขอใช้พื้นที่สาธารณะประจ าหมู่บ้านนั้น การขอใช้ต้องเป็นไปตามระเบียบฯ การขออนุญาต
ใช้พื้นที่ส าหรับที่ดินสาธารณะต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อน ถึงแม้จะเป็นที่ดิน
สาธารณะของหมู่บ้าน แต่ต้องผ่านกระบวนการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ดังนั้น
เรื่องนี้จึงฝากทางท่านผู้ใหญ่บ้าน ได้ประสานความคืบหน้าและกระบวนการต่าง กับทางผู้
ประสานงานของชลประทานให้เข้ามาประสานทาง อบต.สบปราบ ด้วย แต่หากไม่มีการใช้
พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของทาง อบต.สบปราบ ก็ถือว่าเป็นพ้ืนที่นอกเขต ต้องประสาน
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ต่อไป 

 จึงขอน าเรียนชี้แจงข้อซักถามที่ทางผู้ใหญ่พิษณุ หลวงใน ได้สอบถามตามประเด็นต่าง ๆ 
เพียงเท่านี้ค่ะ ท่านผู้ใหญ่พิษณุ หลวงใน มีอะไรสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็
ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะ 

 



-๑๕- 
 
นายอ านาจ สิริป้อ จากการชี้แจงของปลัด อบต.สบปราบ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอ 
ประธานสภาฯ เชิญสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อเสนอแนะในที่ประชุมอีกหรือไม ่
นายวิเชียร น้อยพยัคฆ์ กระผมขอฝากการด าเนินงานโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางไปวัดม่อนหินขาว  
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ มีบางช่วงที่พ้ืนถนนมีการเสริมผิวให้สูง หากมีการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตขอให้ปรับพ้ืนที่

ถนนให้ได้ระดับด้วยเพราะเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ จึงฝากให้เน้นเรื่องการปรับพ้ืนที่ถนน
ให้ดีก่อนด าเนินการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา รับทราบและถือปฏิบัติค่ะ จะประสานให้กองช่าง ได้เน้นย้ าผู้รับจ้างต่อไป 
ปลัด อบต.  
นายโชคชัย ยะชะระ กระผมขอฝากเรื่องการเฝ้าระวังไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งที่ผ่านมาเห็นมีการทิ้งขยะกันบริเวณปาก 
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ ทางเข้าบ่อขยะ โดยเฉพาะชาวบ้านที่น าขยะไปทิ้งเอง เช่น ผู้ที่น าเศษปูน เศษกระเบื้องที่มี

การรื้อถอนเพ่ือสร้างบ้าน รวมทั้งกิ่งไม้ใบไม้ โดยเฉพาะกิ่งใบมะกรูดที่มีการรับซื้อกัน ขอ
ฝากทางผู้ใหญ่บ้านได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลด้วย หากจะ
ทิ้งให้น าไปทิ้งภายในบริเวณบ่อ เพ่ือเปิดทางให้กับรถขยะของทาง อบต.สบปราบ ที่ได้น า
ขยะไปทิ้งด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสินชัย เทพสิงห์ กระผมขอฝากเรื่องการขุดดิน ขนดิน และถมดินของเจ้าของรถบริการรับขน ขุดดิน และ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ ถมดิน เนื่องจากปัจจุบันได้ก่อให้เกิดปัญหาเศษดินหล่นบนถนน หรือมีฝุ่นตามถนน บางราย

ไม่มีการป้องกันการหล่นของดิน ไม่มีการคลุมผ้าปิดเวลามีการขนดิน เวลาขุดดินเสร็จก็ไม่มี
การท าความสะอาดบริเวณที่ใช้เส้นทาง ท าให้เกิดปัญหาความสะอาด ความเดือดร้อนใน
การสัญจรไปมา ชาวบ้านเดือนร้อนกันมาก กระผมจึงอยากฝากเรื่องการหามาตรการในการ
บังคับใช้กฎหมายกับทางผู้ประกอบการในการขุดดิน ขนดินและถมดิน เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในส่วนของทางชุมชนผู้น าก็จะหารือกันในเรื่องมาตรการของ
หมู่บ้านในการบังคับใช้ร่วมกันอีกทางหนึ่ง 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ขอบคุณส าหรับขอเสนอที่ดีค่ะ ส าหรับเรื่องนี้ทาง อบต.สบปราบ ได้ออกเตือนผู้ให้บริการ 
ปลัด อบต. ไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือที่ดี บางรายยังไม่เข้าใจด้วยซ้ า จากข้อเสนอของ

ผู้ใหญ่ เห็นด้วยที่จะมีมาตรการเด็ดขาดเพ่ือใช้บังคับกับผู้ประกอบการนี้ เพ่ือป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ หากหมู่บ้านมีมาตรการบังคับใช้ทาง 
อบต.สบปราบ จะเป็นฝ่ายน ามาตรการนั้นมาประกาศบังคับใช้กับผู้ประกอบการร่วมถึงผู้ที่
รับบริการ(ประชาชน)ด้วยต้องให้ความร่วมมือในการใช้มาตรการนี้ร่วมกัน  

ที่ประชุม รับทราบ 
นายพิชัย เครือจันต๊ะ ผมขอเรียนเรื่องท่ีไปประชุมหัวหน้าส่วนที่อ าเภอสบปราบ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
รองนายกฯ อบต. มีประเด็นที่เกี่ยวข้องคือเรื่องของการจัดงานกีฬามวลชลสบปราบสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ ซึ่งปีนี้

ทาง อบต.สมัย ได้รับธงเป็นเจ้าภาพต่อจาก อบต.สบปราบ แต่ในการประชุมหัวหน้าส่วน
ครั้นนั้น ทาง อบต.สมัย เรียนว่าไม่พร้อมที่จะจัดงานกีฬามวลชลสบปราบสัมพันธ์ เนื่องจาก
ไม่มีงบประมาณ และบุคลากรที่จะด าเนินงาน จะขอเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป แต่ทางท่าน
นายอ าเภอสบปราบ จึงได้ให้ทาง อบต.สมัย ได้กลับไปทบทวนและพิจารณาใหม่ ให้ไป
ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมมาอีกครั้ง โดยให้ก าหนดมาว่าจะสามารถท าได้ไหม เมื่อไร  



 
 
 
 



 


