
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.   
 
   เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้อง
ประชุมแล้ว จึงได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอเชิญนายอ านาจ 
สิริป้อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ   ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
สบปราบในการเปิดประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๓ 
นายอ านาจ สิริป้อ เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วม 
ประธานสภาฯ  ประชุมทุกท่านกระผม นายอ านาจ สิริป้อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนสบปราบ 

ขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือน
ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล      
สบปราบ  ล าดับต่อไปขอเชิญเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
- การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นายอ านาจ สิริป้อ ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้ 
ประธานสภาฯ บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปาง ได้ด าเนินการรับสมัครรับเลือกตั้ งเป็นที่ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่  ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จังหวัดล าปางมีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง
จ านวน ๖ คน ได้แก ่  

หมายเลข ๑  น.ส.ตวงรัตน์  โล่สุนทร 
    หมายเลข ๒  นายประยูร   แก้วเดียว 
    หมายเลข ๓  นายบุญประสงค์  มิ่งเชื้อ 
    หมายเลข ๔  นายดาชัย    เอกปฐพี 
    หมายเลข ๕  นายศุภภัทร  มานะทัศน์ 
    หมายเลข ๖  นายจินณ์    ถาค าฟู 
 ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดเขตเลือกตั้งอ าเภอสบปราบ จ านวน ๔ คน 

ได้แก่    
หมายเลข ๑  นายสมเกียรติ  วังใน 

    หมายเลข ๒  นายชัยศรี    ค ามี 
    หมายเลข ๓  นายมานพ    มะโนรมย์ 
    หมายเลข ๔  นายปิลันธน์  รัตนวราภรณ์ 

 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ โดยทาง อบจ.ล าปาง จะมีหนังสือแจ้ง
เจ้าบ้านให้ได้รับทราบจ านวนและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหากรายชื่อตกหล่นหรือมี
รายชื่ออ่ืนเพิ่มเข้ามา  ก็สามารถเพ่ิมชื่อ – ถอนชื่อได้   ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๙  ธันวาคม  
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๒๕๖๓ ณ ส านักงานทะเบียนอ าเภอสบปราบ ส าหรับท่านใดที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ ก็ให้ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ และช่วงหลังการเลือกตั้งสิ้นสุดระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๓  ในวันเลือกตั้ง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านและ
ครอบครัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาจังหวัดและอ าเภอสบปราบ
เราต่อไป และขอให้ทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดล าปางในครั้งนี้ด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
- รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายอ านาจ สิริป้อ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔     
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๓  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ ที่ทางเลขานุการสภาฯได้แจกให้กับ  

สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรือเพ่ิมเติมอีก
หรือไม่    

นายอ านาจ สิริป้อ สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค าหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมโดย 
ประธานสภาฯ การยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๔.๑ การเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าท าประโยชน์ใน 
พื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต 

นายอ านาจ สิริป้อ การเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีขอเชิญปลัดได้ชี้ 
ประธานสภาฯ  แจงรายละเอียดของการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้รับแจ้งจากทางอ าเภอสบปราบว่า กรม 
ปลัด อบต. ป่าไม้ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วน
ราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ให้ส่วนราชการ หรือ 
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ภายใน ๑๘๐ วัน 
นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยให้ยื่นค าขออนุญาตตามแบบที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้) ก าหนด  
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ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ จึงได้มอบหมายให้กองช่างได้
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาต และภารกิจโครงการถ่ายโอนซึ่งในส่วนของกองช่าง อบต.สบปราบ ได้
ด าเนินการส ารวจตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ปรากฏว่ามีโครงการก่อสร้างที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตจ านวนทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ กระจายอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต.สบปราบ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขอใช้พ้ืนที่ป่า
ไม้ของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตาม
ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบการเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ต้องให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นค าขอตามแบบ พร้อมรายละเอียดโครงการและแผนผังแสดง
บริเวณที่ขอใช้พ้ืนที่ แผนที่สังเขปและแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ แสดงบริเวณที่
ขอใช้พ้ืนที่ หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน หนังสือแสดงการได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ซึ่ง
จากการส ารวจของกองช่างได้ด า เนินการยื่นค าขอเ พ่ือให้ทางส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง(กรณีเป็นป่าสงวนแห่งชาติ) และ
ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ล าปาง(กรณีเป็นเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้)
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอค าขอใช้พ้ืนที่เพ่ือ
เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ตามเอกสารที่แนบท้ายวาระการประชุมที่แจกให้ทุกท่านแล้ว  
(เอกสารหมายเลข ๑)  จ านวนทั้งสิ้น ๒๓ โครงการ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไม ่

นายอ านาจ สิริป้อ จากการชี้แจงรายละเอียดการขอใช้พ้ืนที่เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ และขอผ่อน 
ประธานสภาฯ ผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ามีส่วน

ราชการใดเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ซึ่งจากการส ารวจของ
กองช่าง ถือว่าเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนเราที่จะได้ใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่า
ไม้ในการประกอบอาชีพและเป็นผลดีในการที่ อบต.สบปราบ จะได้ด าเนินการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ดังกล่าวให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพจากรายละเอียดมีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ซึ่งการส ารวจของกองช่างที่ผ่านมาก็ได้มี
การประสานข้อมูลและลงพ้ืนที่ไปพร้อมกับสมาชิกสภาฯ ในแต่ละพ้ืนที่เป็นการ
เบื้องต้นแล้ว ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอ านาจ สิริป้อ ขอเชิญทางปลัด ได้ชี้แจงเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบและหรือให้ถือเป็นแนวทาง 
ประธานสภาฯ ปฏิบัติ ขอเชิญได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบ เป็นล าดับต่อไป 
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๑. รายงานการกันเงินรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ได้ด าเนินการขออนุมัติในการกัน 
ปลัด อบต. เงินต่อสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น บัดนี้จะ

ได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามโครงการที่ได้ขออนุมัติกันเงินต่อสภาฯ ไว้ 
ดังรายละเอียด ดังนี้ 

 กันเงินรายจ่าย กรณีก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ ๔ (จากแยก

บ้านนางตุ้ม เตชะค า – บ้านนายเสาร์ ตุ่นวัน) งบประมาณ ๓๙๔,๐๐๐.- บาท 
 ๒. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๐ (ต่อจากราง

รินสายทุ่งเหลา) งบประมาณ ๑๖๙,๐๐๐.- บาท 
 ๓. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๕ (สายบ้านนาย

ประสาท ชุ่มธิ) งบประมาณ ๓๗๔,๐๐๐.- บาท 
 ๔. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (ตอกเสาเข็ม)

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งพัฒนา สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ 
งบประมาณ ๑,๘๓๔,๐๐๐.- บาท 

 ๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ (สายข้างบ้านนายวันชัย     
มูลน้อย) งบประมาณ ๕๔,๐๐๐.- บาท 

 ๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ (สายบ้านนางจันทร์ พรมสืบ) 
งบประมาณ ๕๔,๐๐๐.- บาท 

 กันเงินรายจ่าย กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต หมู่ ๖ (สายข้างโรงเรียนบ้าน

วัฒนา) งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท 
 ๒. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ ๙  (สายบ้านนาย

สุทัศน์ เรือนปานันท์) งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐.- บาท 
 ๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ (สายข้างบ้านนายพลชนะ    

รังใจ) งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐.- บาท 
 ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ (สายบ้านนายเฉลิม เขียวราช) 

งบประมาณ ๓๔,๐๐๐.- บาท 
 จึงรายงานความคืบหน้าของโครงการที่ขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสบปราบ ส่วนโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณนี้ต่อไป จึงน าเรียนสภาฯเพ่ือทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๒. การรายงานรายรับ – รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร- 
ปลัด อบต. ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด 

๖  การรายงาน ข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ 



 

 
 
 
 



 
 

 


