
 

 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.   
 
   เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม
แล้ว จึงได้ด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ขอเชิญนายพิษณุ  หลวงใน ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสบปราบ   ได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบในการเปิดประชุม สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๒ 
นายพิษณุ หลวงใน เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ ที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประธานสภาฯ  ประชุมทุกท่านกระผม นายพิษณุ    หลวงใน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนสบปราบ ขอ 

เปิดการประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  วันศุกร์ที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์  
๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ    ล าดับต่อไป
ขอเชิญเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายพิษณุ หลวงใน - เนื่องด้วยนายศรีจันทร์  ยะเงี้ยว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๕  ประสบอุบัติเหตุตกตนไม้  
ประธานสภาฯ บาดเจ็บต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลล าปาง จึงไม่สามารถมาร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 

สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๒ ได้ จึงได้ยื่นหนังสือลาการเข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงแจ้งให้ที่
ประชุมได้รับทราบ 

 - การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับสมาชิกสภาฯ ส าหรับปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้
สมาชิกสภาฯ ติดต่อขอรับหนังสือรับรองภาษีได้ที่ส่วนการคลัง เพ่ือน าเป็นหลักฐานการยื่น
ภาษีต่อสรรพกรภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ นี้ ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านถือว่าเป็นผู้มีรายได้
ที่ต้องยื่นแสดงรายได้ของตนเองทุกปี ขอให้เร่งด าเนินการและขอรับหนังสือรับรองจากส่วน
การคลังด้วย 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นายพิษณุ หลวงใน ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ พิจารณารายงานการประชุม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๒    
ประธานสภาฯ  ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑  วันที่  ๒๖  ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑   ที่ทางเลขานุการสภาฯได้แจกให้กับ  

สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว สมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงถ้อยค าหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่    
นายพิษณุ หลวงใน สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขถ้อยค าหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติในที่ประชุมโดย 
ประธานสภาฯ การยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง  ๒๐  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่  
๔.๑ การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ และ
ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป 

นายพิษณุ หลวงใน การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาประจ าปี    และการก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 
ประธานสภาฯ สมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญทางปลัดซึ่งเป็นเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
 

 



-๒- 
 
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 

 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 
นายพิษณุ หลวงใน สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมขอให้สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ ได้เสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ว่าเห็นควรมีกี่สมัย 
นายอ านาจ สิริป้อ กระผมขอเสนอ ๔ สมัย  
ส.อบต.หมู่ ๙  
นายพิษณุ หลวงใน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติเห็นชอบให้มี 
ประธานสภาฯ การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔ สมัย 
มติทีประชุม เห็นชอบ 
นายพิษณุ หลวงใน ล าดับต่อไปขอให้พิจารณาก าหนดในแต่ละสมัยจะก าหนดเมื่อใดมีก าหนดกี่วัน 
ประธานสภาฯ  
นายสายัญห์ ไชยเมืองมูล ขอเสนอก าหนดสมัยที่ ๒ เดือนเมษายน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๓๐  
ส.อบต. หมู่ ๖ สมัยที่ ๓ เดือนมิถุนายน ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  
 สมัยที่ ๔ เดือนสิงหาคม ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  
นายพิษณุ หลวงใน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ให้ความเห็นชอบการก าหนดระยะเวลาสมัยประชุม  
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
นายพิษณุ หลวงใน ต่อไปเป็นการก าหนดสมัยประชุมประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  
ประธานสภาฯ ได้เสนอการก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี ๒๕๖๓  
นายสุรีย์ เทพสิงห์ ขอเสนอเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยก าหนดในห้วง 
ส.อบต. หมู่ ๑๒ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
นายพิษณุ หลวงใน มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ ให้ความเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 



-๓- 
 

๔.๒ การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๑. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 

นายพิษณุ หลวงใน การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอ 
ประธานสภาฯ ให้ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณ ได้ชี้แจงรายละเอียดและสถานะการคลังให้ที่ประชุมสภาฯ 

ได้รับทราบและเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
ปลัด อบต.สบปราบ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 

๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายที่ก าหนด 

 (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

 (๓) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

 (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว 

  ดังนั้น ในส่วนของการรายงานสถานะการเงินการคลัง ขอให้ทางผู้อ านวยการกอง
คลังได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป 

นางวรัญญา ค าเชื้อ - ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ จ านวน ๑๐,๒๕๘,๐๘๖.๑๐ บาท 
ผู้อ านวยการกองคลัง - ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ จ านวน ๗,๒๐๒,๑๕๙.๖๖ บาท 
  หักลูกหนี้ภาษ ี    จ านวน   ๓๔,๐๗๙.๕๐ บาท 
  หัก เงินสะสมที่ขออนุมัติแล้ว  จ านวน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท 

     (ตามมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

 หัก ส ารองเงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร ๖ เดือน จ านวน ๕,๔๘๗,๖๐๐.- บาท 
      ส ารองเบี้ยยังชีพต่าง    ๓ เดือน    จ านวน ๒,๖๑๐,๐๐๐.- บาท 
 หัก กรณีฉุกเฉิน/สาธารณภัย     จ านวน    ๒๐๐,๐๐๐.- บาท 

  คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน ๑,๑๒๐,๔๐๖.๖๐ บาท 
 จึงน าเรียนรายละเอียดของข้อมูลทางด้านการคลังให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อไป 
 
 



-๔- 
 

นายพิษณุ หลวงใน จากการรายงานข้อมูลด้านการคลังของ ผู้อ านวยการกองคลัง แล้ว ก็ขอให้นายก อบต. ได้ 
ประธานสภาฯ ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เพ่ือประกอบการ

พิจารณาของสภาฯ ต่อไป 
ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา ตามท่ีได้รับการร้องเรียนมาจากราษฎรในพื้นที่ต าบลสบปราบ ว่าได้รับความเดือดร้อนใน 
นายก อบต.สบปราบ สัญจรไป – มา ในเส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรของราษฎร ท าให้เวลาเข้าสู่ช่วงฤดูท านา หรือ

การท าไร่ท าสวน ไม่ได้รับความสะดวกในการขนพืชผลทางการเกษตรหรือการเดินทางไป
ประกอบอาชีพ ท าให้ได้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน ประกอบกับถนน
สายต่าง   ก็เป็นถนนลูกรังที่มีการก่อสร้างมานาน และมีราษฎรใช้ร่วมกันเป็นจ านวนมาก 
ท าให้ถนนสายต่าง   ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะจากอุทกภัยหรือจากฝนที่ตกหนักในแต่
ละปี ท าให้ถนนช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ จนบางครั้งอาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ในส่วน
ของผู้น าหมู่บ้าน จึงได้น าปัญหาและความเดือดร้อนดังกล่าว ยื่นเรื่องมายังองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสบปราบ เพ่ือให้เร่งด าเนินการช่วยเหลือและแก้ไข ซึ่งการเร่งด าเนินการแก้ไข
ต้องด าเนินการในช่วงก่อนฤดูท านา หรือก่อนฤดูฝน และจากการตรวจสอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณในส่วนของการแก้ไขปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าวไว้ แต่ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต.สบปราบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จึงเห็นควรที่จะเสนอขอ
อนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร เป็นจ านวน 
เงินงบประมาณทั้งสิ้น  ๒๙๙,๖๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือ
ด าเนินการโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการจัดซื้อลูกรังเพ่ือซ่อมแซมถนนที่ช ารุด
เสียหาย ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้าน ดังรายละเอียด ดังนี้ 

  
รายการ หน่วย จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 

(เที่ยว) 
บ้านสบปราบ หมู่ที่ ๒ 
- ดินลูกรั งพร้อมปรับเกลี่ยสาย
ฮ่องป๋วย 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายเด่น
ป่าขาม – โทก 
บ้านวังพร้าว หมู่ที่ ๓ 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายทาง
ไปอ่างเก็บแม่เรียง 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายทุ่ง
หกฟ้า 
บ้านแพะ  หมู่ที่ ๔ 
- ดินลูกรั งพร้อมปรับเกลี่ยสาย
ห้วยแตล่าง 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายห้วย
ปาขี๋ 

 
ลบ.ม. 

 
ลบ.ม. 

 
 

ลบ.ม. 
 

ลบ.ม. 
 
 

ลบ.ม. 
 

ลบ.ม. 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
 

๑๘๐ 
 

๘๐ 
 
 

๔๐ 
 

๔๐ 

 
๑๑,๒๐๐.- 

 
๑๑,๒๐๐.- 

 
 

๒๕,๒๐๐.- 
 

๑๑,๒๐๐.- 
 
 

๕,๖๐๐.- 
 

๕,๖๐๐.- 

 
๒๐ 

 
๒๐ 

 
 

๔๕ 
 

๒๐ 
 
 

๑๐ 
 

๑๐ 



 
-๕- 

 
รายการ หน่วย จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 

(เที่ยว) 
บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายทุ่ง
หลวง 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายแม่
เสาะ 
บ้านวัฒนา หมู่ที่ ๖ 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายข้าง
โรงงานเซรามิค 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายหน้า
โรงเรียนบ้านวัฒนา 
บ้านทุ่งพัฒนา  หมู่ที่ ๙ 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายทาง
ไปบ่อขยะ 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายต้น
ค่า ไปแพะป่าซ้าน 
- ดินลูกรั งพร้อมปรับเกลี่ยสาย    
ฮ่องป๋ม 
บ้านใหม่วัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายดง
มะเฟือง 
- ดินลูกรั งพร้อมปรับเกลี่ยสาย
ทางเข้าประปาหมู่บ้าน 
บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑ 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายหัว
ฝาย – เด่นแม่อิม 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายเด่น
แม่อิมใน 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายทาง
ไปบ่อขยะ 
บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ ๑๒ 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายบ้าน
ห่าง 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายทาง
ไปอ่างแม่ทก 
 

 
ลบ.ม. 

 
ลบ.ม. 

 
 

ลบ.ม. 
 

ลบ.ม. 
 
 

ลบ.ม. 
 

ลบ.ม. 
 

ลบ.ม. 
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ลบ.ม. 
 
 

ลบ.ม. 
 

ลบ.ม. 
 

ลบ.ม. 
 
 

ลบ.ม. 
 

ลบ.ม. 

 
๑๔๐ 

 
๑๔๐ 

 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 
 

๑๐๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 
 
 

๔๐ 
 

๑๐๐ 
 
 

๘๐ 
 

๑๐๐ 
 

๑๒๐ 
 
 

๑๐๐ 
 

๑๘๐ 

 
๑๙,๖๐๐.- 

 
๑๙,๖๐๐.- 

 
 

๑๑,๒๐๐.- 
 

๑๑,๒๐๐.- 
 
 

๑๔,๐๐๐.- 
 

๑๑,๒๐๐.- 
 

๑๑,๒๐๐.- 
 
 

๕,๖๐๐.- 
 

๑๔,๐๐๐.- 
 
 

๑๑,๒๐๐.- 
 

๑๔,๐๐๐.- 
 

๑๖,๘๐๐.- 
 
 

๑๔,๐๐๐.- 
 

๒๕,๒๐๐.- 
 

 
๓๕ 

 
๓๕ 

 
 

๒๐ 
 

๒๐ 
 
 

๒๕ 
 

๒๐ 
 

๒๐ 
 
 

๑๐ 
 

๒๕ 
 
 

๒๐ 
 

๒๕ 
 

๓๐ 
 
 

๒๕ 
 

๔๕ 



 
-๖- 

 
รายการ หน่วย จ านวน งบประมาณ หมายเหตุ 

(เที่ยว) 
บ้านฮ่องปุ๊สามัคคี หมู่ที่ ๑๕ 
- ดินลูกรั งพร้อมปรับเกลี่ยสาย
หนองแยง 
- ดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยสายโป่ง
แดง 
 

 
ลบ.ม. 

 
ลบ.ม. 

 
 

 
๑๐๐ 

 
๑๒๐ 

 
 

 
๑๔,๐๐๐.- 

 
๑๖,๘๐๐.- 

 
 

 
๒๕ 

 
๓๐ 

 
 

รวมยอดงบประมาณทั้งสิ้น   ๒๙๙,๖๐๐.- ๕๓๕ 
 รายละเอียดดังกล่าว เป็นการออกส ารวจตามข้อเท็จจริงที่มีความเสียหายเกิดขึ้น จึงเห็น

ควรให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาเพ่ือประกอบการอนุมัติใช้เงินสะสมประจ าปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ต่อไป 

นายพิษณุ หลวงใน จากการชี้แจงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งรายละเอียดของการขออนุมัติใช้เงินสะสมใน 
ประธานสภาฯ ในครั้งนี้ จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๙๙,๖๐๐.- บาท จะมีสมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อซักถาม

เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ รายละเอียดทั้งหมดเหมาะสมกับความเดือดร้อนของราษฎรที่ยื่นค าร้อง
ขอมาครบถ้วนหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติม กระผมขอมติในที่
ประชุมสภาฯ โดยการยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง 
 ๒. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพักน้ า (สายหน้าบ้านนายอ านาจ สิริป้อ) 
นายพิษณุ หลวงใน ขอเชิญนายก อบต.สบปราบ ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือด าเนินการ 
ประธานสภาฯ ตามโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตพร้อมบ่อพักน้ า (สายหน้าบ้านนายอ านาจ สิริป้อ) 

เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณาประกอบการขออนุมัติต่อไป 
ร.ต.ชูเชิด ด่านอินถา สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยในแต่ละปีที่ผ่านมาท าให้บริเวณสองข้างทางของถนนคอนกรีต 
นายก อบต. เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเกิดน้ าท่วมขังท าให้ไหล่เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของราษฎร 

ประกอบกับถนนสายภายในหมู่บ้านโดยเฉพาะสายหน้าบ้านนายอ านาจ สิริป้อ เป็นถนนที่มี
ความคับแคบติดกับหัวสะพานข้ามล าห้วยสมัย ท าให้การสัญจรไป – มาไม่สะดวก รถวิ่ง
สวนทางกันไม่ได้ท าให้เกิดอันตราย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งตรงบริเวณดังกล่าว ดังนั้นใน
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต.สบปราบ จึงได้บรรจุโครงการนี้เป็นโครงการเร่งด่วนที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนได้ ซึ่งในส่วนของการขออนุมัติใช้เงินสะสมเพ่ือ
ด าเนินการโครงการก่อสร้างดังกล่าว เป็นการด าเนินการโครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
พร้อมบ่อพักน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ระยะทางรวมบ่อพักยาว ๖๔.๐๐ เมตร 
บ่อพักน้ า จ านวน ๕ จุด พร้อมป้ายโครงการ งบประมาณที่จะขออนุมัติใช้เงินสะสมทั้งสิ้น 
๑๓๐,๐๐๐.- บาท เพ่ือด าเนินการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 
จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติต่อไป 

นายพิษณุ หลวงใน จากการชี้แจงของนายก อบต.สบปราบ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีก 
ประธานสภาฯ หรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมโดยการยกมือขึ้น 
 



-๗- 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง 
 ๔.๓ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด

ครุภัณฑ์ (ส านักปลัด) 
นายพิษณุ หลวงใน ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดครุภัณฑ์ ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปก 
ปลัด อบต. ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้ท าบันทึกเสนอญัตติเข้าในวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพ่ือขออนุมัติสภาฯ ในการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือโอนไปตั้งเป็นรายการค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ ดังรายละเอียด
เหตุผลประกอบการพิจารณา ดังนี้  

 รายการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 โอนเพ่ิม เพ่ือตั้งจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ขอ

อนุมัติโอนเพ่ิม จ านวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท  เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ในการที่จะซ่อมแซมสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านวัฒนา 
ช ารุดเสียหายบางส่วน สาเหตุเกิดจากบริเวณแพหรือโป๊ะที่ใช้เป็นฐานรองรับเครื่องสูบน้ า
และ ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า เกิดรอยรั่วท าให้น้ าไหลซึมเข้าไปในแพหรือโป๊ะ ท าให้แพจมน้ า
เครื่องสูบน้ า ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืน   ได้รับความเสียหายบางส่วนเพราะจม 
อยู่ในน้ าท าให้ระบบเสียหาย ประกอบกับในช่วงของการกู้แพหรือโป๊ะขึ้น ท าให้มีความ
จ าเป็นต้องรื้อตัวอาคารของแพหรือโป๊ะบางส่วน จึงท าให้ในปัจจุบันนี้ได้ท าการถอดอุปกรณ์
ต่าง   ออกเพ่ือสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ท าให้ต้องมีความจ าเป็นต้องท าการติดตั้งระบบ
ใหม่พร้อมทั้งตรวจเช็คและซ่อมแซมในส่วนที่มีความเสียหาย ซึ่งความเสียหายดังกล่าวได้
ประสานให้ทางช่างชลประทานเข้ามาตรวจสอบและประเมินรายการความเสียหาย เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ทางช่างชลประทานได้ท าการสรุปรายละเอียดของการซ่อมแซม ดังนี้ 
๑. แพสูบน้ ารับน้ าหนักไม่เกิน ๕ ตัน  งบประมาณ ๓๖๘,๐๐๐.- บาท 
๒. ค่างานรื้อถอนแพและเครื่องสูบน้ าเดิม งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท 
๓. ค่าอบไล่ความชื้นของมอเตอร์ ขนาด 75 KW พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐.- บาท 
๔. ค่าอบไล่ความชื้นตู้ควบคุมมอเตอร์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐.- บาท 
๕. ประกอบและติดตั้งแพและเครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ ์งบประมาณ ๔๒,๐๐๐.- บาท 
รวมงบประมาณในรายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ทั้งสิ้น  ๕๐๐,๐๐๐.- บาท 
ดังนั้น จึงเป็นรายการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเป็นอย่างมากที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วง
ระยะเวลาระหว่างมีนาคม – เมษายน โดยต้องให้มีการด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนฤดูท านา 
ซึ่งช่วงฤดูท านาคือช่วงเดือน พฤษภาคมของทุกปี โดยจะขอเสนออนุมัติโอนลดจากรายจ่าย
ประจ าที่คาดว่าเพียงพอต่อการบริหารงาน โดยรายการขออนุมัติโอนลดงบประมาณ
รายจ่ายมีรายละเอียด ดังนี้ 
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๑. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ ๑๕๐,๐๐๐.- 
บาท คงเหลือหลังโอน ๕๐,๐๐๐.- บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนการเลือกตั้งต่าง   ต่อไป 
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 
๕๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี ๒๕๖๒ ไม่ได้ด าเนินการจัดงาน
ดังกล่าว จึงขอโอนลดในครั้งนี้เต็มจ านวน 
๓. โครงการประชาคมแผน ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐ 
คงเหลือหลังโอน ๑๐,๐๐๐.- บาท เพื่อใช้ในการประชาคมแผนต่อไป 
๔. โครงการเงินอุดหนุนศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้ง
นี้ ๖๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากนโยบายการอุดหนุนศูนย์บริการสาธารณสุขในปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ ไม่มีการอุดหนุนให้ทางศูนย์บริการสาธารณสุขแล้ว เปลี่ยนเป็นโครงการอุดหนุน
ทางด้านสาธารณสุขตามโครงการพระราชด าริแทน 
๕. โครงการเงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติโอนลด
ครั้งนี้ ๔๐,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๑๑๐,๐๐๐.- บาท เพ่ืออุดหนุนสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบลสบปราบ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทางพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ได้จัดสรรเงินโอนเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสบปราบจ านวน 
๑๐๕,๐๐๐.- บาท ดังนั้น อบต.สบปราบ จึงต้องโอนให้กับทางกองทุนสวัสดิการชุมชน
เท่ากับจ านวนที่ทางพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จัดสรรให้ทางกองทุนฯ  
๖. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (แผนงานบริหารทั่วไป) ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติ
โอนลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐.- บาท เนื่องจากตรวจสอบทางสิทธิและสวัสดิการของพนักงานแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีพนักงานท่านใดในส่วนของแผนงานบริหารทั่วไปมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ
บุตรในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ จึงขอโอนลดเต็มจ านวน 
๗. เงินส ารองจ่าย ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ ๘๐,๐๐๐.- บาท 
คงเหลือหลังโอน ๘๓,๒๐๐.- บาท เพื่อใช้ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือสาธารณภัยต่อไป  
รวมขออนุมัติโอนลดในครั้งนี้ ๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
จากรายละเอียดและรายการทั้งหมดที่น าเสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ได้แจกเอกสารให้กับทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
พิจารณาประกอบแล้ว ท่านใดจะมีข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

นายพิษณุ หลวงใน สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อย จะมีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิม 
ประธานสภาฯ เติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมสภาฯ โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์โดยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง 

๔.๔ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด
ครุภัณฑ์ (กองช่าง) 

นายพิษณุ หลวงใน ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงรายละเอียดของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ หมวดครุภัณฑ์ ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปก 
ปลัด อบต. ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น ดังนั้น จึงได้ท าบันทึกเสนอญตัติเข้าในวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ   สมัยแรก  



-๙- 
 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพ่ือขออนุมัติสภาฯ ในการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือโอนไปตั้งเพ่ิมในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
ก่อสร้าง รายการค่าเครื่องเจาะคอนกรีต จ านวน ๑ รายการ โดยมีเหตุผลประกอบการ
พิจารณา ดังนี้  

 รายการขออนุมัติโอนงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ขอเสนออนุมัติโอนเพ่ิม แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต ตั้ งไว้ ๕๗,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติ
โอนเพิ่มในครั้งนี้ ๒๘,๐๐๐.- บาท  เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอในการ
จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต เพราะราคาที่ขออนุมัติตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๕๒ นั้น เป็นราคาที่มีการก าหนดไว้เป็นเวลาหลายปี ประกอบ
กับในราคากลางของครุภัณฑ์ประเภทนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
จึงท าให้รายการและราคาได้มีการปรับสูงขึ้น ประกอบกับได้มีการสืบราคาตามท้องตลาดใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะในตลาดท้องถิ่นหรือในพ้ืนที่  ก็ ได้มีการปรับราคาสูงขึ้น ท าให้
งบประมาณท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติไม่สามารถจัดซื้อได้ หากไม่ด าเนินการจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้ใน
การบริหารงานทางด้านกองช่าง ก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื้องานและการ
บริหารงานได้ ประกอบกับเป็นนโยบายทางด้านงานช่างที่ต้องมีการตรวจเช็คคุณภาพของ
เนื้องานซึ่งเป็นความจ าเป็นในหลักวิชาช่างและหลักวิศวกรรม จึงมีความจ าเป็นขออนุมัติ
โอนเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้รวมจ านวนทั้งสิ้น   ๘๕,๐๐๐.- บาท 

 ขออนุมัติโอนลดจากแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติโอนลดในครั้งนี้ 
๒๘,๐๐๐.- บาท คงเหลือหลังโอน ๖๒,๐๐๐.- บาท ซึ่งคาดว่าเพียงพอกับการบริหารงานใน
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้างต่อไป 

 จากรายละเอียดดังกล่าว ได้แจกเอกสารให้กับทางสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแล้ว จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อเสนอหรือข้อซักถามเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่ 

นายพิษณุ หลวงใน สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อย จะมีท่านใดมีข้อซักถามเพ่ิม 
ประธานสภาฯ เติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติในท่ีประชุมสภาฯ โดยการยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์โดยคะแนนเสียง ๒๐ เสียง 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๕.๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายพิษณุ หลวงใน จากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในปัจจุบันได้มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดผล 
ประธานสภาฯ กระทบในด้านสุขภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทางหน่วยงาน

ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควันขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชน ได้ตระหนักและให้
ความส าคัญในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหา ส าหรับรายละเอียดแนวทางและ
มาตรการในส่วนของท้องถิ่น ขอเชิญทางปลัด อบต.สบปราบ ได้ชี้แจงต่อไป 

 
 
 



-๑๐- 
 

น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ตามท่ีจังหวัดล าปางได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการป้อง 
ปลัด อบต.สบปราบ กันไฟป่าและหมอกควัน ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ผ่านมาเพ่ือ

เตรียมความพร้อมรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพ
อากาศในพ้ืนที่จังหวัดล าปางอยู่ในระดับที่มีหมอกควันเกิดค่ามาตรฐาน มีผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในจังหวัดล าปาง และสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้ นทุกที ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวเกิดจากความไม่ตระหนักและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชนที่ยังคงยึดถือวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิม จุดไฟเผาป่าล่าสัตว์ หรือเพ่ือเตรียมพ้ืนที่การเกษตร ท าให้สถานการณ์และ
ปัญหาดังกล่าวทวีคุณเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ให้ อปท. ที่มีน้ าพุตามแยกต่าง   เปิดน้ าพุทุกจุดเพ่ือสร้างความชุ่มชื้นและบรรเทา
ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ 

 ๒. ให้ฉีดน้ าไปในอากาศเพ่ือให้ละอองน้ าฟุ้งกระจายในบริเวณย่านชุมชน ให้มีความชุ่มชื้น
อยู่เสมอ เพ่ือลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

 ๓. ขอความร่วมมือประชาชนรดน้ าภายในบริเวณบ้านของตนเอง เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น
และดักจับฝุ่นได้ 

 ๔. จัดเตรียมก าลังพล และเครื่องมืออุปกรณ์ดับไฟป่า รถบรรทุกน้ า ไว้ให้พร้อมส าหรับใช้
งานได้ตลอดเวลา 

 ๕. จัดชุดลาดตระเวนในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและหมอกควัน โดยประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 

 ๖. กรณีเกิดไฟป่าในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงให้รีบเข้าไปด าเนินการดับไฟ พร้อมทั้ง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานศูนย์ฯ และอ าเภอทราบ 

 ๗. ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนจุดเผาวัชพืชในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงและพ้ืนที่ใกล้บริเวณบ่อ
ขยะ เพ่ือป้องกันการลุกลามไปยังบ่อขยะ 

 ๘. จัดท าแนวกันไฟรอบบ่อขยะ และปรับปรุงไม่ให้มีการทับถมกันมากจนเกินไป เพ่ือ
ป้องกันการลุกไหม้บ่อขยะ 

 จากแนวทางและมาตรการทั้งหมดขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ช่วยในการแจ้งข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบและร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งขอให้เน้นย้ าเรื่องของการเผาวัชพืชหรือเผาขยะ กิ่งไม้ใบไม้
ภายในบ้านและสวน ห้ามมีการเผาโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐.- ถึง 
๒๐๐,๐๐๐.- บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเน้นย้ าห้ามผู้ที่มีต าแหน่งเข้าไปเกี่ยวข้องหรือ
ประกันตัวผู้ต้องหาโดยเด็ดขาด จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่านด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๒ การขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ กรณีไม่มีหนี้

ผูกพัน (ขอใช้เงินเหลือจ่ายประจ าปี ๒๕๖๑) 
นายพิษณุ หลวงใน เชิญปลัด อบต.สบปราบ ได้ชี้แจงรายละเอียดการขออุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพ่ือ 
ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบต่อไป 
 
 



-๑๑- 
 

น.ส.ธนักฐาธร ด่านอินถา สืบเนื่องจากที่ทาง อบต.สบปราบ ได้ยื่นเรื่องเพ่ือขอใช้เงินเหลือจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ปลัด อบต.สบปราบ กรณีเงินเหลือจ่ายจากโครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวัฒนา – 

สะพานเชื่อมระหว่างบ้านไร่ ต าบลนายาง โดยขอใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการดังกล่าว เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน บ้านวัฒนา หมู่ ๖ 
งบประมาณ ๔๒๖,๐๐๐.- บาท ซึ่งจากการขออุทธรณ์การใช้เงินเหลือจ่ายเพ่ือกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่ได้รับการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้
ผูกพัน จึงท าให้โครงการที่ขอใช้เงินเหลือจ่ายไปนั้นเป็นอันพับไป จึงน าเรียนให้ที่ประชุม
ได้รับทราบ เพ่ือพิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 ๕.๓ แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวัน

อาทิตย์ท่ี ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
นายพิษณุ หลวงใน เชิญปลัดได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ 
ประธานสภาฯ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งปฏิทินการเลือกตั้งฯ เพ่ือจะได้เข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับทราบอีกทางหนึ่ง 
น.ส.ธนัฏฐาธร ด่านอินถา ด้วยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน 
ปลัด อบต.สบปราบ ราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ในส่วนของแนว

ทางการปฏิบัติในการเลือกตั้ง และปฏิทินการเลือกตั้ง ได้มีการก าหนดออกมาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เป็นวันเลือกตั้งฯ 
 วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า 
 วันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  – วันเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้งฯ 
 และวันของการเพิ่มชื่อ  – ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ 
 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  รอบแรก วันที่ ๑๗ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
          รอบสอง วันที่ ๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 ส าหรับแนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้ง ในส่วนของหน่วยงานราชการของรัฐ ข้าราชการ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัด ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ด าเนินการเลือกตั้งฯ เมื่อได้รับการร้องขอ ให้มีการวางตัวเป็นกลางทางการเมือง การ
แต่งตั้ง (โยกย้าย) ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทให้พิจารณาเท่าที่
จ าเป็นเพ่ือไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้ง หน่วยงานราชการสนับสนุน
เกี่ยวกับสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้าย ดังนั้น จึงขอแจ้งให้สมาชิกสภาฯ และคณะ
ผู้บริหารได้รับทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายพิษณ ุหลวงใน จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะมีข้อเสนอ หรือข้อซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีท่าน 
ประธานสภาฯ ใดมีข้อซักถามเพ่ิมเติม หรือมีข้อเสนอแนะในที่ประชุมสภาฯ กระผมขอปิดการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสบปราบ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

 
 
 



 
 
 
 
 



 

 
 


