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รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เม่ือวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔ เวลา ๑๔.๐0 -  ๑๖.๔๐ น.
ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้มาประขุม

๑. นายคัลปี สะคำปีน 
๒. นายชัยณรงค์ ภู,พีสิฐ 
๓. นายศราวุฒิ ณ ลำพูน 
๔. นายธนารักษ์ วงศ์ษา 
๔. นายพัฒนเดช สมบูรณ์ขัย

ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๒
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๓

๖. นายปวีณวัซร์ ศรีพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๔
๗. นางสาวเข็มเพชร สมนาคักด้ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๖ 
๘. จ.ส.อ.'ธีระคักด้ี อุปะละสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๗ 
๙. นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๘ 
๑๐.นายเฃมชาติ สุคันธวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๙

ฯ

๑๑.นายสุพจน์ ปีนสุรัตน์ 
๑๒.นายบุญเลิศ อินบุรี

สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง เขต ๑ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง เขต ๓

๑๓.นายนิวัติ เพียรพนัสสัก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๑
๑๔.นายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๒
๑๔.นายสุรชัย ฃัติปัญญา 
๑๖.นายถนอม เมืองสุวรรณ์ 
๑๗. นายสุรสิทธ้ี วงศ์การณ์ 
๑๘.นายสุริยัน ปัญญา 
๑๙. นายศิรคักด ทองยอด 
๒๐.จ.ส.อ.บุญทวี อินตาชัย 
๒๑.นายอดุลย์ มโนรมย์ช่ืน 
๒๒.นายหิรัญ ขัยนุ 
๒๓. นายสิทธิชัย มูลทา 
๒๔. นายสุวรรณ หอยแก้ว

สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๑ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๒ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๓ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๑ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๒ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๓ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๔ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง



ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายชัชวาล ฉายะบุตร 
๒. นายธีรวัฒน์ วงศ์วิริยะ 
๓. นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 
๔. นายวิชัย บุญอุดมพร 
๔. นายวิทยา สะคำปีน 
๖. นายแสวงชัย ยศกาศ 
๗. นายชัยภัทร สะคำปัน 
๘. นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ 
๙. นางสุดสงวน จักร์คำ 
๑๐ .นายดรุณพัฒน์ อินดี 
๑๑ .นางณัซขา สิทธิไพศาล 
๑๒.ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี

๑๓.นางวลัยพร คิริคง 
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๑๔.นายพิทักษ์ อ่อนน้อม 
๑๖.นางสาวเอ่ียมคิริ สุริยะ 
๑๗.นางสาวณปภัฃ อุตตมชัย 
๑๘.นางอุไรวรรณ ชันปัญญา 
๑๙.นางธัญญา หวันชัยศรี 
๒๐. นางอริศรา อินยาศรี 
๒๑.นายพิเดซ จันทร์คิริ 
๒๒.นางวรรณรดา สิงห์แก้ว 
๒๓.นางสาวเกตุมณี เทพคำ 
๒๔.นางปียะนุช ปีนตาสุข 
๒๔.นายธงชัย ศรีธิหล้า
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ผู้อำนวยการกองข่าง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประขาซน
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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เลขานุการฝ็ภาฯ - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ที่จะเริ่มในเวลานี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ลงนามและเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๔ ท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วจึงขอเรียนเชิญประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จุดธูป เทียน บูขาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งทำหน้าที่ประธานสภา 
ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ - “วันน้ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ได ้เข ้าร ่วมประช ุมท ั้งห มด ๒๔ ท่าน ซ ึ่งม ีผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมไม ่น ้อยกว ่าก ึ่งห น ึ่ง  ถ ือว ่าครบ 
องค์ประชุมแล้ว จึงขอเปีดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง 
คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ บัดนี้

เช ิญ ท ่า น เล ข า น ุก า ร ส ภ า ฯ  อ ่า น ป ร ะ ก า ศ  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังห ว ัดลำพ ูน
เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีมติใน 
คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คร้ังแรก เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ และมีมติ 
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ มีกำหนดสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ น้ัน

เพื่อให้การปฏิบัติเปีนไปตามพระราฃบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันท่ี 
๘ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประธานสภาฯ - ผมขอเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี



ประธานสภาฯ - ผมขอเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- วันน้ีมีเร่ืองท่ีจะแจ้งให้ทราบ ๒ เร่ือง ดังน้ี

เร่ืองท่ี ๑ เร่ือง การฉีดวัคซีนบีองกันโรคไวรัสโควิด - ๑๙ 
เนื่องจากจังหวัดลำพูนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
และคณะผู้บริหาร ร่วมฉีดวัคซีนบีองกันโรคไวรัสโควิด-๑ ๙ ในวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในโอกาสนี้ 
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปและมีความประสงค์ 
จะร่วมฉีดวัคซีนบีองกันโรคไวรัสโควิด-๑๙ กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สามารถแจ้ง 
ความประสงค์ได้ท่ี คุณปณิตา สิงหนาท โดยวันนี้สมาชิกสภาที่อายุไม่เกิน ๖๐ ปี ได้ไปฉีดวัคซีนบีองกัน 
โรคไวริสโควิด - ๑ ๙  ณ โรงพยาบาลลำพูน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประซาขนเรียบร้อยแล้ว 
ขอขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่เชิญทางสมาชิกสภาองค์การนิรหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วม 
ฉีดวัคซีนบีองกันโรคไวรัสโควิด -๑๙ คร้ังน้ีด้วยครับ

เรื่องที่ ๒ ด ้วยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้มีฃ้าราชการโอนย้ายมาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณคนใหม่ 
คือ คุณณปภัซ อุตตมชัย ซึ่งแต่เดิมท่านได้ปฏิบัติราชการอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและ 
ได้ไปรับตำแหน่งใหม่ท่ีสูงข้ึนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และได้มีโอกาสกลับมารับตำแหน่ง 
ยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาจังหวัดลำพูนต่อไป ขอเชิญท่านณปภัช อุตตมชัย 
แนะนำตัวต่อท่ีประชุมสภาฯ ครับ

นางสาวณปภัช อุตุตมขัย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวณปภัช ยุตตมชัย 
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โอนย้ายมาจากตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เดิมเคยรับราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุ 
แต่งต้ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และได้ไปรับตำแหน่งท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็น 
ระยะเวลา ๙ เดือน และได้มีโอกาสโอนย้ายกลับมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 
๖ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ขอฝากเนื้อฝากตัวต่อทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทุกท่าน 
และคงจะได้ร่วมงานกับทางสมาชิกสภาฯ เพ่ือพัฒนาจังหวัดลำพูนต่อไป ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ ๓ ประจำป ี พ .ศ . ๒๔๖๔ เมื่อวันที่ 
๔ มีนาคม ๒๔๖๔



ประธานสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๓๓ กำหนดให้สภาท้องถ่ิน 
รับรองรายงานการประชุมสภาทุกคราว ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการ 
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณารับรอง

- ต ่อไป เป ็น การร ับ รองรายงาน การป ระช ุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๔๖๔ เมื่อวันที่ 
๔ มีนาคม ๒๔๖๔ มีสมาขิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมหรือไม่

ประธานสภาฯ - ถ้าไม มี่ ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๓ ประจำปี ๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๔๖๔

- เนื่องจากระเบียบวาระที่ ๓ และ ๔ เป็นกระทู้ถามของ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงฃอช้ีแจงข้อระเบียบ ดังน้ี

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๘๙ ระบุว่าเมื่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธี้ซักถามได้อีก ๓ ครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไป 
เพราะคำตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาอนุญาต การซักถามน้ันผู้ต้ังกระทู้ถามมีสิทธ้ี 
ที่จะขี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จำเป็นแต่ต้องไม่เป็นการอภิปราย ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธี้ที่จะ 
ไม ่ตอบกระทู้ถามเม ื่อเห ็นว่าเร ื่องน ั้นๆ ย ังไม ่ควรเป ีดเผยเพราะเก ี่ยวก ับผลประโยฃน์สำค ัญ 
ของทางราขการในกรณีท่ีไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถ่ินแจ้งให้สภาท้องถ่ินทราบภายในกำหนดเวลา 
ตามข้อ ๙๔ ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่งสมาขิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถาม 
เกินกว่า ๑ กระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถ่ินอนุญาต

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระท่ี ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ ก ร ะ ท ู้ถ าม ข อ ง น าย ศ ิร ศ ัก ด  ท องย อด  ส ม าช ิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำ๓ อลี้

ประธานสภาฯ - เน่ืองด้วย นายศิรศักดึ๋ ทองยอด สมาขิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้ได้ยื่นกระทู้สอบถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เร่ือง การบริหารเคร่ืองจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ซึ่งรายละเอียด 
ได้ส่งให้สมาขิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านค์รศักดึ๋ ครับ



f

๖

นายสิรศักดี้ ทองยอด - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศิรศักดี้ ทองยอด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้

ผมได้ยื่นกระทู้ถามเรื่องการบริหารจัดการเครื่องจักรกล 
ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเกิดปัญหาหลายด้านสมาชิกเขตต่าง  ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน 
และได้ขอเครื่องจักรกลเข้ามาแต่ว่าปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไม่สามารถสนองตอบ 
ให้ทุกเขตได้ทันท่วงที จึงอยากทราบการบริหารจัดการของเครื่องจักรกล ดังน้ี

ข้อที่ ๑ อยากทราบว่าเครื่องจักรกลหนักที่ม ีอยู่ใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปัจจุบันมีจำนวนท้ังหมดเท่าไหร่

ข้อท่ี ๒ เครื่องจักรกลที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นสามารถใข้งานจริง 
ได้เท่าไหร่ มีแผนซ่อมแซมเท่าไหร่และจะต้องจำหน่ายท้ิงเท่าไหร่ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากกระทู้ถามของสมาชิกสภา 
ท่านศิรศักดึ๋ ทองยอด เกี่ยวกับจำนวนเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน 
ว่าใข้งานได้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ทางสมาชิกๆ ก็คงพอจะได้ทราบเกี่ยวกับสภาพเครื่องจักรกลต่างๆ 
ว่าความเป็นจริงกับท่ีมองเห็นน้ันไม่เหมือนกัน หลายท่านรวมทั้งผู้ที่มาติดต่อราซการก็จะเห็นว่าเครื่องจักร 
เคร่ืองกลของ อบจ.ลำพูน มีมากมาย ซึ่งทุกคนก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้การดำเนินการก็คงจะเป็นไปอย่าง 
ราบรื่นในการที่จะนำเครื่องจักรออกไปปฏิบัติงาน เหลือข่วยพี่น้องประขาซน แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว 
ส่วนที่จอดไว้นั้นคือส่วนที่ชำรุดเสียหายรอทีจ่ะซ่อมแซม เครื่องจักรบางเครื่องก็มีอายุการใข้งาน 
เกินกว่า ๑๕ ปี ส่วนเครื่องจักรเครื่องใหม่ที่เห็นนั้นเป็นของโครงการเดิม ก่อนที่ผู้บริหารขุดปัจจุบัน 
จะเข้ารับตำแหน่ง บางเคร่ืองไม,สามารถท่ีจะใข้งานได้จริงหรือใข้ไดํไม่เต็มกำลังสมรรถภาพและไม่เข้ากับ 
งานท ี่ใข ้อย ู่เป ็นประจำ ในส ่วนของจำนวนท ี่ใข ้งานได ้และท ี่รอซ ่อมบำร ุงน ั้น  ผมขอให้ 
ท่านวิขัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งดูแลเกี่ยวกับงานกองข่างได้รายงาน 
ให้ทางสมาชิกสภาได้รับทราบต่อไปครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านวิชัย ครับ



นายวิขัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติท ุกท่าน กระผมนายวิชัย บุญอุดมพร 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นเครื่องจักรกลที่ได้ซื้อสะสมมา ๔ - ๕ ปีย้อนหลังไป จำนวนเครื่องจักรที่มี 
อายุการใช้งาน ๑๕ - ๒๐ ปีข้ึน'ไปมีประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และที่มีอายุการใช้งาน ๑๕ ปีลงมา 
จะเป็นเคร่ืองจักรค่อนช้างใหม่อีกประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ โดยการซ้ือเคร่ืองจักรขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนนั้น เป็นการซื้อมาเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าและอีกประการหนึ่งซื้อมาเพื่อใช้งานใหม่ 
เพ ื่อรองร ับ การพ ัฒ น าถน น เส ้น ท างใน อน าค ตซ ึ่งย ังไม ่ส าม ารถท ี่จะใช ้งาน ได ้อย ่าง เต ็ม ท ี่ 
สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีอยู่ทั้งหมด๖๔ คันมีทั้งเครื่องจักรกลหนัก 
และเครื่องจักรกลเบาขอแยก จำนวน ดังต่อไปน้ี

๑. เครื่องจักรรถขุดตีนตะขาบรถแบคโฮ จำนวน ๘ คัน 
รถขุดแขนยาว จำนวน ๒ คัน รถขุดแขนสั้น จำนวน ๖ คัน มีอายุการใช้งาน เกินกว่า ๑๕ ปี 
จำนวน ๕ คัน อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมบำรุง จำนวน ๓ คัน

๒. รถบดถนน จำนวน ๘ คัน มีอายุการใช้งาน 
เกินกว่า ๑๕ ปี จำนวน ๔ คัน อยู่ระหว่างดำเนินการการซ่อมบำรุง จำนวน ๑ คัน เตรียมขาย 
ทอดตลาด จำนวน ๒ คัน

๓. รถมอเตอร์เกรดเดอร์ จำนวน ๓ คัน มีอายุการ 
ใช้งานเกิน ๒๐ ปี จำนวน ๑ คัน อยู่ระหว่างการดำเนินซ่อมบำรุง จำนวน ๑ คัน

๔. รถแทรกเตอร์ฟาร์ม จำนวน ๒ คัน เป็นรถตักหน้า 
ขุดหลัง จำนวน ๑ คัน รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน

๕. รถบรรทุกป้า จำนวน ๗ คัน มีอายุการใช้งาน 
เกิน ๑๕ ปี จำนวน ๕ คัน เตรียมขายทอดตลาด จำนวน ๑ คัน อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมบำรุง 
จำนวน ๑ คัน

๖. รถบรรทุกเทท้าย จำนวน ๑๖ คัน อายุการใช้งาน 
เกิน ๑๕ ปี จำนวน ๑๐ คัน เตรียมขายทอดตลาด จำนวน ๒ คัน อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมบำรุง 
จำนวน ๑ คัน

ดำเนินการซ่อม จำนวน ๑ คัน
๗. รถเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๓ คัน อยู่ระหว่าง

๘. รถบรรทุกเครื่องอัดอากาศ จำนวน ๓ คัน 
๙. รถกระเช้า จำนวน ๒ คัน มีอายุการใช้งาน 

เกิน ๑๕ ปี จำนวน ๑ คัน เตรียมขายทอดตลาด จำนวน ๑ คัน



พ่วงตัดหญ้า) จำนวน ๒ คัน 

กว่า ๑๕ ปี จำนวน ๒ คัน

๑๐. รถซ่อมบำรุงถนน จำนวน ๑ คัน
๑๑. รถบรรทุกยางมะตอย จำนวน ๑ คัน
๑๒.รถแทรกเตอร์ฟาร์ม ติดตั้งอุปกรณ์(พ่วงเป่าถนน, -

๑๓.รถเทรลเลอร์ จำนวน ๓ คัน มีอายุการใช้งานเกิน

๑๔. รถซ่อมบำรุงเคล่ือนท่ี จำนวน ๑ คัน
๑๕.ซ าก รถ ท ี่ได ้ร ับ อ ุบ ัต ิเห ต ุ ร อ ข าย ท อ ด ต ล าด

จำนวน ๒ คัน
สรุปมีเคร่ืองจักรกลท้ังหมด จำนวน ๖๔ คัน อยู่ระหว่าง 

การซ่อมบำรุงอยู่ จำนวน ๑๐ คัน รอจำหน่ายขายทอดตลาด จำนวน ๖ คัน และใช้งานได้จริง 
จำนวน ๔๘ คัน สำหรับเคร่ืองจักรกลท้ัง ๔๘ คันน้ี จะเป็นชุดทำงานซ่อมถนนลาดยาง ชุดชุดลอกแม่น้ํา 
สำคลองและชุดชุดเจาะบ่อบาดาล โดยท้ัง ๓ ประเภทน้ี จะใช้ทำงานทดแทนและสนับสนุนการทำงานซ่ึง 
กันและกัน การซื้อเครื่องจักรของ อบจ. ที่ผ่านมานั้นไม่ได้ซื้อเพื่อแยกเป็น ๒ ชุด ชุดเหนือหรือชุดใต้ 
แต่อย่างใด แต่ซื้อเพ่ือเสริมการทำงานให้คล่องตัวและสามารถใช้งานทดแทนและสนับสนุนกันได้เท่าน้ัน 
ขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกสภา ทราบตามท่ีท่านได้ประสงค์ขอทราบจำนวนเคร่ืองจักรท้ังหมดของ อบจ.
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ท่านศิรศักด้ี มีช้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านศิรศักดื้ ครับ

นายศิรศักดิ๙ ทองยอด - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายศิรศักดี้ ทองยอด 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้

เน่ืองจากเคร่ืองจักรท่ีมีอยู่ปีจจบันสามารถใช้ได้แค่ ๔๘ คัน 
โดยแยกประเภทแล้วไม่สามารถตอบสนองให้เพียงพอกับความเดือดร้อน ของพี่น้องประซาชน 
จ ังห ว ัดลำพ ูน ได ้ ผ ม ข อ ส อ บ ถ าม ว ่า เค ร ื่อ งจ ัก ร ท ี่อ ย ู่ร ะ ห ว ่างด ำ เน ิน ก าร ซ ่อ ม บ ำร ุงน ั้น  
ทาง อบจ. จะซ่อมบำรุงเองหรือน่าส่งซ่อมบำรุงภายนอก เพราะผมมีความเห็นว่าความชำนาญในเรื่องงาน 
ซ่อมบำรุงจะมีผลกับประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่จะน่ามาใช้งาน และอีกประการหนึ่งผมเห็นควร 
แบ่งสัดส่วนการใช้เครื่องจักรให้ขัดเจนในการที่บริหารจัดการ เพราะทุกเขตทุกที่มีความเดือดร้อน 
แตกต ่างก ันบางคร ั้ง เคร ื่องจ ักรลงพ ื้นท ี่ท ่างานแต ่ในพ ื้นท ี่ห ่างไกลไม ่ได ้ร ับการตอบสน อง 
ก็จะเกิดผลกระทบกลับมาหาทาง อบจ. ครับ ขอบคุณครับ



ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เกี่ยวกับคำถามในเรื่องการซ่อมบำรุง 
เนื่องจากเครื่องจักรที่อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมบำรุงนั้นมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๕ ปี ทำให้การหา 
ที่ซ่อมบำรุงในป้จจุบันเป็นเรื่องยากพอสมควร โดยส่วนมากจะรอจำหน่ายมากกว่า ในส่วนน้ีขอ'ให้'ทาง 
ผู้อำนวยการกองช่างท่ีรับผิดขอบอยู่ในป็จจุบัน ได้ข้ีแจงให้ทางสมาชิกสภาได้รับทราบด้วยครับ

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ

นายพิทักษ์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการกองช่าง

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายพิทักษ์ อ่อนน้อม 
ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- ขออนุญาตขี้แจงเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
ตามที่ท่านผู้บริหารได้นำเรียนในเบื้องด้น เครื่องจักรกลของ อบจ.ลำพูน ส่วนใหญ่ ๕๐ เปอร์เซนต์ 
มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๕ ปี ที่มีอายุเกิน ๒๐ ปี มีถึง ๒๐ คัน ฉะนั้นในส่วนของการซ่อมบำรุง 
ที่ผ่านมานั้นจะแบ่งการซ่อมบำรุงออกเป็น ๒ ประเภท คือ การซ่อมบำรุงปกติตามระยะเวลากำหนด 
และการซ่อมหนัก ก็คือเมื่อเครื่องจักรเกิดความเสียหายก็จะนำส่งเช้าโรงซ่อมโดยทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนมีนายช่างเครื่องกลอยู่ ๓ คน ถ้าเป็นการซ่อมท่ัวไป เช่น การเปล่ียนสายไฮโดรลิคน้ัน 
ทางโรงซ่อมสามารถซ่อมได้แต่หากเป็นการซ่อมหนัก เข่น แขนของแบคโฮเสียหายก็ต้องส่งบริษัท 
ซ่อมโดยตรง ขออนุญาตข้ีแจงครับ

ประธานสภาฯ - ท่านศิรคักด้ี มีช้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านสืรศักดิ๋ ครับ

นายศิรศักด ทองยอด - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายศิรศักดึ๋ ทองยอด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้

จากท ี่ได ้ร ับพ ิงจากท ่าน ผ ู้บร ิห ารและผ ู้อำน วยการ 
กองช่างน้ันทำให้รับทราบปิญหาได้ว่า เครื่องจักรกลในป็จจุบันนั้นมีสภาพที่เก่าเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงได้ 
ในล ักษณ ะน ี้ผมม ีความเห ็นว ่า คงไม,เก ิน ความส ามารถของผ ู้บร ิห ารท ี่จะบร ิห ารจ ัดการได ้ 
ส่วนไหนท่ีสมควรจำหน่ายส่วนไหนท่ีสมควรเพ่ิมก็ควรดำเนินการ เพ่ือให้เกิดประโยขนํกับพ่ิน้องประชาขน



๑๐

ดีกว่าที่จะต้องเสียค่าซ่อมบำรุงซ่อมแซมที,สิ้นเปลืองกว่าซื้อเครื่องจักรใหม่ ซี่งก็จะไม่เกิดประโยชน์ 
กับพี่น้องประซาขนแต่อย่างใด และผมรู้สึกมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับท่านนายกๆ ที่มีค'วามมุ่งมั่น 
ที่จะพัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีฃ้ึน ซึ่งในระยะเวลาสามสี่เดือนที่ผ่านมานั้นก็มีหลายสิ่ง 
หลายอย่างที่พ ัฒนาขึ้น ทั้งคณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และข้าราชการ ก็มีการปรับตัวให้เข้ากับ 
การทำงานมากขึ้น ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหารช่วยดูแลเรื่องบริหารจัดการ 
เคร่ืองจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านศิรศักดื้ ทองยอด 
ท ี่ได ้สอบถามในเรื่องเครื่องจ ักรน ี้ เร ื่องการจ ัดหาเคร ื่องจ ักรน ั้น เราจำเป ็นต ้องม ีงบประมาณ  
ในการดำเนินการและส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ก็จะมีงบประมาณของทางส่วนกลางงบหนึ่ง 
เรียกว่างบพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โดยงบประมาณนี้จะให้ส่วนราขการทุกภาคส่วน 
ของแต่ละจังหวัด ดำเนินการเสนอโครงการเพี่อจัดซื้อเครื่องจักรเพี่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
และเคร่ืองจักรท่ีไต้มาน้ันจะให้ทาง อบจ. บริหารจัดการ โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้เสนอขอจัดซื้อรถแบคโฮ จำนวน ๓ คัน และส่วนราชการอื่นในจังหวัดลำพูนของบจัดซื้ออีก 
จำนวน ๓ คัน ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนในส่วนนี้ก็จะมีรถแบคโฮที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
บริหารจัดการ จำนวน ๖ คัน โดยท่านผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูนจะเป็นผู้สั่งการให้ อบจ. มีอำนาจ 
ในการดำเนินการ ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางที่เร็วที่สุดที่จะไต้เครื่องจักรมาแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลา 
พอสมควร เน่ืองจากมีหน่วยงานส่วนราขการในจังหวัดอ่ืนก็ฃอใช้งบประมาณส่วนน้ีเช่นกัน ในส่วนของ 
งบประมาณในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ใช้ในการจัดหาเครื่องจักรนั้น 
ก็มีอย่างจำกัดทำให้จำเป็นต้องพิจารณาซื้อเครื่องจักรในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งก็จะไต้ร่วมปรึกษาหารือ 
น่าเสนอต่อสภาฯ เพ่ีอพิจารณาอนุมัติกันต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ท่านศิรคักัด มีช้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ
- ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประชุมรับทราบร่วมกัน นะครับ
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง กระทู้ถามของจ่าสิบเอกธีระศักดิ๋ อุปะละสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ 
อำ๓ อเมือง เร่ือง การบริหารเครื่องจักรกลขององค์การ 
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน  ประจำป ี พ .ศ .๒๕๖๔  
เกี่ยวกับการขอจัดสรรเครื่องจักรกลที่ใซ้ในภารกิจของ



( ร ) G )

องค ์การบร ิหารส ่วนจังหว ัดลำพ ูนสน ับสน ุนพ ื้นท ี่ 
รับผิดชอบเพื่อการให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ- 
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้การ 
สนับสนุน

ประธานสภาฯ - เนื่องด้วย จ.ส.อ.,ธีระศักดื้ อุปะละสกุล สมาขิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง ได้ยื่นกระทู้สอบถามนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน เร่ือง การบริหารเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 
เก่ียวกับการขอจัดสรรเครื่องจักรกลที่ใข้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สนับสนุนพ้ืนท่ี 
ร ับผ ิดขอบเพ ื่อให ้การปฏ ิบ ัต ิงานเป ็นไปด ้วยความรวดเร ็วม ีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล 
ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญทานธีระศักดิ๙ ครับ

จ.ส.อ.ธุระศักดิ๋ อุปะละสกล - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ธีระศักดี้ อุปะละสกุล 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง

ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาผ่านถึงท่านผู้บริหาร 
เกี่ยวกับการบริหารเครื่องจักรกลของ อบจ.ลำพูน ซึ่งความเป็นจริงก็คงเป็นกระทู้ถามต่อเนื่อง 
จากท ่านค ิรศ ักด ี้ เม ื่อส ักคร ู่กรณ ีอ ัตราเคร ื่องจ ักรกลท ี่ได ้แจ ้งให ้สมาข ิกสภาฯ ได้ร ับทราบ 
ว่ามีศักยภาพเป็นอย่างไร ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาขิกสภาๆ สมัยแรกแต่อยู่ท้องถิ่นมา ๑๐ กว่าปี 
มีความคิดมาโดยตลอดว่าหากมีโอกาสเข้ามาสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้ว การพัฒนาจาก 
ระดับจังหวัดสู่ท้องถิ่นคงจะราบรื่นไปด้วยดี แต่เมื่อได้รับทราบเรื่องของเครื่องจักรกลแล้วยอมรับว่า 
รู้สึกท้อใจอย่างหนัก ตามที่ท่านได้แจ้งให้ทราบว่ามีงบประมาณในการซ่อมแซมอยู่ ก็ขอฝากทาง อบจ. 
ใช้งบประมาณในส่วนนี้ให้เกิดประโยขน์เพื่อเครื่องจักรกลจะได้ใช้ในการสนับสนุน อปท. ในพื้นท่ี 
ของจังหวัดลำพูน ซึ่งต้องยอมรับว่า ณ ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง  ๆ ที่จะทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็อยู่ที่การบริหารจัดการในด้านเครื่องจักรกล ซ่ึงเป็นหัวใจหลักท่ีทาง 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทุกท่าน มีความเชื่อมั่นในคณะผู้บริหารและกองช่าง 
ซ ึ่งเป ็นผ ู้ด ูแลบริหารจ ัดการในเร ื่องน ี้ กระท ู้ท ี่อยากจะเร ียนถามกรณ ีท ี่ม ีการใช ้งบประมาณ  
ในการซ่อมแซมเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักเครื่องจักรกลเบาตามที่ได้แจ้งแล้ว ผมก็ได้ปรึกษาหารือกับ 
สมาขิกหลายท่าน ต่างก็มีความต้องการให้การบริหารจัดการขอรับการสนับสบุนจากองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยากขอเสนอให้มีการบริหารจัดการ 
เคร่ืองจักรกลโดยแบ่งเป็น ๒ โซนได้หรือไม่ ยกตัวอย่าง เช่น เคร่ืองจักรกลโซนเหนือ ได้แก่ อำเภอป่าซาง 
อ ำเภ อ เม ือง อำเภอแม ่ท า อำเภอบ ้านธ ิ และเครื่องจ ักรกลโซนใต้ ได้แก่ อำเภอท ุ่งห ัวช ้าง 
อำเภอเวียงหนองส่อง อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการรวดเร็วมีประสิทธิภาพ



มีประสิทธิผล เพราะว่าที่ผ่านมาการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจาก อบจ. เกิดความล่าช้า 
บางที่บางแห่งต้องรอเป็นระยะเวลาหลายเดือน ซึ่งทำให้การทำงานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรก็อยาก 
ขอเรียนหารือท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านผู้บริหาร เรื่องแนวทางการบริหารจัดการเครื่องจักรกล 
ตามท่ีไต้นำเสนอน้ี ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เร่ืองนี้ก็เป็นเรื่องหนี่งที่ทางผู้บริหาร 
ไต้หารือกันในส่วนของผมก็เห็นด้วย ตามท่ีเราได้ไปทัศนศึกษาท่ีจังหวัดน่านก็ไต้ไปเห็นการบริหารจัดการ 
เคร ื่องจ ักรกลของ อบจ.น ่าน โดยเคร ื่องจ ักรแต ่ละค ันก ็ม ีหมายเลขศ ูนย ์เคร ื่องจ ักรท ี่ข ัด เจน 
ทั้งนี้เร ื่องการแยกโซนเครื่องจักรกลนั้น ก ็ต ้องขึ้นอยู่ก ับลักษณะภูม ิประเทศของแต่ละจังหวัด 
หากจังหวัดไหนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นวงกลมมีศูนย์เครื่องจักรเดียว ก็จะสามารถออกพ้ืนท่ีไต้ท่ัวถึง 
แต่หากเป็นลักณะภูมิประเทศที่มีความยาวก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งศูนย์เครื่องจักร เพื่อจะไต้ 
ไม่ต้องขยับขยายถ่ายโอนเครื่องจักรกลไปมาเป็นการเสียเวลา แต่ท้ังน้ีและทั้งนั้นก็เหมือนท่ีท่านธีระศักดึ๋ 
ได้กล่าวไว้ เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีมากมายแต่ไซ้งานไต้จริงไม,มาก 
เครื่องจักรใหม่ที่มีก็เป็นเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะทาง เซ่น เครื่องจักรสำหรับใช้ทำถนน ซึ่งในความ 
เป็นจริงการท่าถนนเองนั้น เป ็นเรื่องที่ย ุ่งยากทั้งเรื่องเครื่องจักรและบุคลากรเป็นการสิ้นเปลือง 
งบประมาณโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ แม้กระทั่งกรมทางหลวงก็ยังใช้วิธ ีจ ้างบริษ ัทเอกซน 
ในการท่าถนน แต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ยังมีแนวคิดในการตั้งศูนย์เครื่องจักรทั้ง ๒ จุด 
หากเรามีเครื่องจักรพร้อมก็จะไต้พิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง และอีกประเด็นหนึ่ง 
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแต่ละขุดนั้น เป็นเครื่องจักรที่มีวัตถุประสงค์ 
การใช้งานไม่เหมือนกันทั้งต้านท่าถนนเพื่อการเกษตร ขุดซ่อมแซมถนนลาดยาง ขุดขุดเจาะนั้าบาดาล 
และเกี่ยวกับการขุดลอก ซึ่งแต่ละท้องถิ่นถึงจะแบ่งโซนเป็นโซนเหนือโซนใต้ ป็ญหาความเดือดร้อน 
ก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่าง เซ่น ขุดเครื่องจักรกลท่าถนนอาจจะมืความความจำเป็นสำหรับทางโซนใต้ 
ส่วนในโซนเหนือ เซ่น เขตอำเภอเมืองก็คงไม่มืความจำเป็นมากนัก เพราะฉะนั้นการแบ่งวัตถุประสงค์ 
ของเครื่องจักรแต่ละโซนก็อาจจะมีความยุ่งยาก แต่ทั้งนี้หากจะเป็นการลดเวลาและเพื่อความรวดเร็ว 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ยังจะคงดำเนินการในเรื่องนี้ แต่ในขณะนี้เรื่องความพร้อมทั้ง 
เรื่องเครื่องจักรและบุคลากรที่มือยู่คงยังไม่สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ไต้ ทั้งนี้ผมก็ไต้หารือ 
กับทางกองซ่างในการบริหารจัดการในส่วนของเครื่องจักร เพื่อจะแก้ไขปิญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ 
ให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นและสามารถกระจายไปไต้ทุกพื้นที่เท ่าที่สามารถท่าไต้ ทั้งนี้ต ้องอาศัย 
ความร่วมมือจากท่านสมาซิกฯ ในแต่ละพื้นปรึกษาหารือร่วมกันว่าจุดไหนสำศัญมืความจำเป็นเร่งต่วน



๑๓

เพราะถ้าแย่งกันอย่างนั้นแล้วทางผู้บริหารก็จะลำบาก ในส่วนของอุปสรรคและ!)ญหาที่เกิดข้ึนผมขอให้ 
ท่านรองนายกฯ ท่านวิขัย บุญอุดมพร ได้ข้ีแจงให้ทางสมาซิกสภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านวิชัย ครับ

นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติท ุกท่าน สำหรับวัตถุประสงค์การใชั 
เครื่องจักรกลในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น เพื่อทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา 
ด้านถนน ด้านแหล่งน้ํา ด้านขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ ๓ ขุด ในส่วนการทำงบประมาณน้ัน 
ต้องอยู่ในแผนงานและข้อบัญญัติ เช่น ในแต่ละปี อบจ. จะต้องมีแผนงานในการทำถนนลูกรังหินคลุก 
บดอัดตามสภาพเครื่องจักรที่เรามีเพ ื่อนำบรรจุให ้อยู่ในข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณ เช่น ท ี่อำเภอล ี้ 
อำเภอทุ่งหัวข้างหรืออำเภอบ้านธิ เป็นต้น แผนงานทั้งหมดนี้ก็จะปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติเครื่องจักรกล 
จะลงพ้ืนท่ีทำงานตามแผนในข้อบัญญัติน้ัน สำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลก็ต้องอยู่ในแผนงานข้อบัญญัติ 
เช่นกัน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะวางแผนในการทำงานอย่างราบรื่นไปตามลำดับ ตามวงเงินงบประมาณ 
แต่ละงวดที่เข้ามา ส่วนปีญหาที่เกิดขึ้นก็ดือที่ส่วนนอกเหนือไปจากแผนและในช่วงเวลาก่อนที่ถุศูฝน 
จะเข้ามาก็จะเป็นป้ญหามากโดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาฯ เพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง โดยระหว่างเดือน 
กุมภาพันธ์ถ ึงมีนาคมก็จะได้รับปีญหาความเดือดร้อนจากขาวบ้านขอให้ข ุดลอก ขุดบ่อบาดาล 
กำจัดผักตบชวา ก่อนที่ถุดูฝนจะเข้ามาซึ่งป็ญหาทั้งหมดนี้ก็จะระดมเข้ามาในช่วงนี้มากมาย จนบางคร้ัง 
เคร่ืองจักรกลของทาง อบจ. หมุนเวียนการทำงานไม่ทันก็เลยทำให้รู้สึกว่างานล่าข้าเป็นด้น ในส่วนน้ีขอ 
กราบเรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่านว่าทาง อบจ. ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ 
สำหรับข้อกระทู้ถามที่ท ่านสมาชิกสภาขอหารือ ให ้จ ัดสรรเครื่องจักรแบ่งเป ็น ๒ โซนนั้น
โดยสภาพข้อเท็จจริงตามที่ท่านนายกได้แจ้งไว้ เช่นเขตอำเภอเมืองในส่วนการสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
นั้นคงไม่ค่อยจำเป็น แต่สำหรับโซนใต้นี่ก็ยังมีความจำเป็นมากดังนั้นในเรื่องการจัดสรรเครื่องจักร 
เป็น ๒ โซนน้ันทาง อบจ. ยังไม,ได้มีแนวทางการปฏิรูปจัดระเบียบวางแผนอย่างชัดเจน ท้ังน้ีท่านนายก 
ก็เคยปรารภว่าถ้าทำได้ก็จะเป็นผลดี แต่ทั้งนี้ก็มีข้อจำกัดในการดำเนินการ เช่นหากต้องสร้างศูนย์ 
เครื่องจักรไว้ที่โซนใต้จำเป็นต้องมีพื้นที่ประมาณ ๕ -๑ ๐  ไร่ สำหรับเป็นที่พักคนงานหรือ 
สร้างโรงจอดเครื่องจักรสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ ทั้งหมดนี้ก็จำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างและงบประมาณ 
ป ระ เภ ท ของเค ร ื่องจ ักรก ็จะต ้องส อดค ล ้องก ับ ส ภ าพ ป ีญ ห าใน พ ื้น ท ี่ ท ั้งห มดน ี้จ ีงจำเป ็น  
ต้องมีการวางแผนหารือการทำงาน อย่างไรก็ดีหากท่านนายกมีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ 
ก็จะได้หารือกันต่อไป ในส่วนของเครื่องจักรกลที่ท่านนายกได้กล่าวไว้ ในส่วนของงบพัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานราก ผมได้นำเสนอท่านนายกเพื่อให้ทาง อบจ. เขียนโครงการเสนอขอรถแบคโฮ จำนวน ๖ คัน 
โดยงบประมาณนี้จะจัดสรรให้แต่ละจังหวัดโดยทาง อบจ. เป็นผู้เสนอโครงการขอไป โดยมีรถแบคโฮ 
จำนวน ๖ คัน และยังมีเครื่องจักรกลอื่นเกี่ยวกับการเกษตรอีกหลายเครื่อง หากได้เครื่องจักรกล



ร)๔

ในงบส่วนนี้ ก ็จะท ำให ้ก ารด ำเน ิน ก ารเร ื่อ งแ บ ่งโซ น เค ร ื่อ งจ ัก รก ล เป ็น ร ูป ธรรม ม าก ข ึ้น  
สำหรับการแก้ปีญหาในเบื้องต้นที'ทางสมาซิกสภาฯ ได้เสนอเข้ามาและยังไม่มีในแผนงานข้อบัญญัติ 
เป็นโครงการใหม่ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ขอให้ท่านได้วางแผนสำรวจ 
ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม -  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเสนอเข้ามาเพื่อทาง อบจ. จะไต้รวบรวม 
แล้วมาวางแผนการแก้ปัญหาต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ท่านธีระคักด้ี มีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านธีระศักด ครับ

จ.ส.อ.ธีระศักดิ๙ อุปะละสกุล - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.'ธีระสักด อุปะละสกุล 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง

ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้ขี้แจงให้สมาซิกสภาฯ 
ทุกท่านได้รับทราบ เกี่ยวกับป้ญหาและข้อขัดข้องเกี่ยวกับเครื่องจักรกลซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
ครั้งต่อไปหากมีงบประมาณหรือมีการจัดซื้อเครื่องจักรกล ตามที่ฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ทางสภาฯ 
การจัดสรรเก่ียวกับเครื่องจักรกลคงจะมีความขัดเจนยิ่งขึ้น แล้วผมก็ยังมีความหวังว่าการบริหารจัดการ 
ภายใต้การนำของท่านนายกและผู้บริหาร ตลอดทั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จะไต้ท ่างานร่วมกันตามที่ได ้ต ั้งปณ ิธานไว้เพ ื่อลำพูนบ้านเฮา และคงจะสำเร็จล ุล ่วงไปด้วยดี 
ทั้งนี้ทั้งนั้นขอฝากความหวังไว้กับท่านนายก คณะผู้บริหารและสมาซิกสภาทุกท่าน ที่จะได้ร่วมกัน 
บริหารจัดการและช่วยกันทำงานให้สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ของทางราขการต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาซิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณท่านธีระคักดึ๋ อุปะละสกุล ด้วยครับ ผมขออนุญาต 
เสริมท่านรองวิชัย ท่านไม่ได้เรียนปญหาให้สมาซิกสภาฯ ได้รับทราบอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เรื่องบุคลากร 
ซ ึ่งม ีความสำคัญยิ่งกว่าเครื่องจักรกล หากมีเครื่องจักรแต่ไม่มีบุคลากรก็ไม่มีประโยชน์นะครับ 
ปิญหาเป็นปัญหาใหญ่ท ี่จะต้องเร่งเพ ิ่มอัตรากำลัง เพราะโดยส่วนมากแล้วผู้ม ีทักษะก็จะไปขับ 
ให้กับบริษัทเอกขนซ่ึงมีอัตราค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าหน่วยงานราซการ เร่ืองน้ีก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีจะต้องหา 
ทางแก้ไขกันต่อไป อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณท่านธีระคักด ด้วยครับ ผมคิดว่าหากเราสามัคคีช่วยกัน 
แก้!ขปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ท่านธีระคักด๋ึ มีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ
- ถ้าไม่มี ถือว่าท่ีประขุมรับทราบร่วมกัน นะครับ



ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕

ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เรื่อง ข้อเท็จจริง
อันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคของ 
กรมทรัพยากรนํ้า ภาค ๑ จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการ 
ก่อสร้างฝายบ้านโฮ่ง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโอ่ง 
อำ๓ อบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ของ นายสุรชัย ฃัติบีญญา 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ 
อำ๓ อบ้านโอ่ง

ประธานสภาฯ - เนื่องด้วย นายสุรชัย ชัติบีญญา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอบ้านโอ่ง ได้ยื่นข้อสอบถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 
เรื่อง ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคของกรมทรัพยากรนํ้า ภาค ๑ 
จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับการก่อสร้างฝายบ้านโอ่ง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง 
จังหวัดลำพูน ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกๆ ทุกท่านแล้ว

- เขิญท่านสุรชัย ครับ

นายสุรชัย ขัติบีญญา - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรชัย ชัติบีญญา สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอบ้านโอ่ง

ด้วยประซาชนในเขตอำเภอบ้านโอ่งได้รับความเดือดร้อน 
เกี่ยวกับการก่อสร้างฝายนํ้าล้นโอ่งหลวง ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว 
ซึ่งฝายนํ้าล้นโอ่งหลวงตั้งอยู่ที่บ้านโอ่ง หมู่ท่ี ๒ ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน 
โดยงบประมาณของกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสัญญา 
เลขท่ี สทภ ๑/๓๖/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เร่ิมสัญญาตั้งแต่วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๒๐ วัน งบประมาณค่าดำเนินการ 
ก่อสร้าง ๓๐,๐๘๓,๓๒๗.- บาท บีจจุบันยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เน่ืองจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปกรณ์ 
วิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างได้ทิ้งงานมานานกว่า ๓ ปีแล้ว ทำให้ฝายนํ้าล้นโอ่งหลวงและผู้ที่ใช้นํ้า 
ได ้ร ับความเด ือดร้อนไม ่ว ่าจะเป ็นเกษตรกร ท ี่ม ีสวนมะม่วงลำไยและพืชผลทางการเกษตร 
ดังนั้นข้าพเจ้าจีงมีข้อสอบถามเพื่อขอให้ท่านหรือหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง 
ดังน้ี

๑ .สำนักงานทรัพยากรนั้าแห่งชาติภาค ๑ ได้มีการบริหาร 
สัญญาโครงการดังกล่าว เพื่อให้การซ่อมแซมปรับปรุงฝายนั้าล้นโอ่งหลวงดำเนินการจนแล้วเสร็จ 
หรือไม่อย่างไรและในช่วงเวลาปีจจุบัน จะแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวน



ในพื้นที่ด ังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนนํ้า สำหรับทำการเกษตรในระยะเร่งด่วน 
และในระยะยาวอย่างไร

๒. จังหวัดลำพูนจะมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร 
ขาวสวนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการขาดแคลนนํ้าจากฝายนํ้าล้นโอ่งหลวงสำหรับทำการเกษตร 
ในพื้นที่ดังกล่าวในระยะเร่งด่วนและระยะยาวอย่างไร ข้าพเจ้าจึงขอทราบรายละเอียดและข้อเท็จจริง 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ตามพระราฃบ ัญ ญ ัต ิองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด
พ.ศ.๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๓๒ หัวหน้าหน่วยงานราขการจะขี้แจง 
ด้วยวาจาหรือเป็นหนังลือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได้ 
ในกรณีข้อสอบถามที่ ๑ ทางสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งขาติ ภาค ๑ จังหวัดลำปาง ได้ทำหนังสือข้ีแจง 
เป็นลายลักษณีอักษรรายละเอียดตามที่ทางเจ้าหน้าที่ ได้ส่งให้สมาซิกทุกท่านแล้ว ในข้อสอบถามท่ี ๒ 
ทางจังหวัดลำพ ูนได้มอบหมายให้ท ่านรองผู้ว ่าราขการจังหวัดลำพ ูน ท่านซัขวาลย์ ฉายะบุตร 
เป็นผู้ตอบข้อสอบถามในประเด็นท่ี ๒ ครับ

- เชิญท่านรองผู้ว่าฯ ครับ

นายขัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายขัขวาลย์ ฉายะบุตร 
รองผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูน ท่านวรยุทธ เนาวรัตน์ 
เพ่ือข้ีแจงในประเด็นข้อสอบถามตามระเบียบวาระท่ี ๕ ดังน้ี

ข้อสอบถามที่ ๑ ตามหนังสือของสำนักงานทรัพยากรนํ้า 
แห่งขาติ ภาค ๑ ได้ทำสัญญาตามที่ท่านสมาซิกได้กล่าวไป งบประมาณ ๔๐,๕๒๐,๕๐๐.- บาท
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปกรณ์ วิศวกรรมโยธา เมื่อดำเนินการไปแล้วเกิดบีญหาในเรื่องของ 
การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเกินระยะเวลา ๓๒๐ วัน ทางสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ภาค ๑ จึงได้ 
บอกเลิกสัญญาไป เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ในการนี้ส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งขาติ ภาค ๑ 
ก็ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในส่วนของทางจังหวัด 
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจผลกระทบความเสียหายจากการก่อสร้าง 
ที่ไม่แล้วเสร็จ และได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากท่านอธิบดีกรมทรัพยากรบํ้า 
เป็นกรณีเร่งด่วนเน่ืองจากเป็นงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ และได้เสนอขอแก้ไขบีญหาดังกล่าว โดยขอใช้ 
งบประมาณจาก โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดลำพูน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขณะน้ีอยูในระหว่างการนำเสนอขอรับการสนับสนุน ซ่ึงงบประมาณน้ีจะใช้ได้ 
ถึงเพียงส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เท่าน้ัน ก็จะเหลือระยะเวลาเพียง ๕ เดือนเท่านั้น ซึ่งงบประมาณ 
ส่วนนี้จะได้รับอนุมัติหรือไม่ต้องรอผลการพิจารณาอีกที ขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของงบประมาณ



ในช้ันน้ีได้ทำหนังสือถึงท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ในส่วนน้ีเป็นเร่ืองของการซ่อมแซมฝายน้ําล้นโอ่งหลวง บ้านโอ่งหมู่ท่ี ๒ ครับ

ข้อสอบถามท่ี ๒ ในส่วนของการแก้ปีญหากรณีเร่งด่วน 
ท ่านนายอำเภอบ้านโอ่ง ได้ม ีหนังสือจากอำเภอบ้านโอ่ง ในการขอรับการสนับสนุนจากทาง 
องค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ในการข ุดลอกหน ้าฝายเพ ื่อให ้ม ีน ํ้าในการรองรับเบ ื้องต ้น 
โดยสำนักงานทรัพยากรนี้าแห่งชาติ ภาค ๑ จะ'ได้สนับสนุนเคร่ืองสูบน้ําฃนาด'ใหญ่'ในกรณีท่ีมีน้ํา
อยู่หน้าฝายเป็นการชั่วคราวในระยะเวลารองบประมาณซ่อมแซม เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวนี้ 
เป็นงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วเลยมางบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึงงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ซ่ึงงบประมาณก็ได้ถูกพับไป จีงมีความจำเป็นต้องของบประมาณปี พ.ศ.๒(ร:๖๕ ซึ่งต้องใข้ระยะเวลา 
พอสมควร จึงได้ขอใข้งบประมาณจากโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ทันแล้วเสร็จก่อนสิ้นปี พ .ศ.๒๕๖๔ สำหรับประเด็น
การให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนตามท่ีได้นำเสนอน้ัน ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรของอำเภอ 
บ้านโอ่ง ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ก็อยู่ในระหว่างที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
พิจารณาสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรกล เพื่อดำเนินการขุดลอกหน้าฝายดังกล่าวทั้งนี้หากสามารถ 
ขุดลอกแล้วเสร็จหน้าฝนมีนี้าเพียงพอ ก็จะสามารถใช้เครื่องสูบนั้าจากสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ 
ภาค ๑ สูบนํ้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้และในขณะเดียวกันก็จะพิจารณาว่ามีหน่วยงานอื่นใดบ้าง 
ที่จะสามารถสนับสนุนได้ซ่ึงขณะน้ีก็ได้หารือกับทางปีองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในส่วนน้ีต้อง 
พิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณส่วนไหนเพื่อการแก่ไขปีญหากรณีเร่งด่วน เช่นในเร่ืองของการปีองกัน 
และยับยั้งภัยพิบัติว่าจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ทั้งน้ีหากได้รับการสนับสนุน 
เครื่องจักรกลในการขุดลอกหน้าฝาย ก็จะมีเครื่องสูบนํ้าในการสูบนํ้าให้กับประขาซนในพื้นที่ 
ในเบื้องด้นก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนงบประมาณที่ฃอรับการสนับสนุนไป ประมาณ ๒๒ ล้านบาทเศษ 
ตามท่ีได้ขอไว้จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ท่านสุรขัย มีข้อสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม, ครับ
- ถ้าไมมี่ ถือว่าท่ีประขุมรับทราบร่วมกัน นะครับ
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๖

ประธานสภาฯ - เชิญท่านติรศักดี้ ครับ

นายศิรศักดึ๋ ทองยอด - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายศิรศักดี้ ทองยอด สมาขิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้

ก ่อนจะเริ่มประขุมในระเบ ียบวาระที่ ๖ ขออนุญาต
ท่านประธานพักการประขุม ครับ



ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖

- ท่านศิรศักด้ี ทองยอด ขอเสนอพักการประขุม
- มีท่านสมาขิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น 

หรือไม่
- ถ้าไม่มีฃอพักการประชุม ๑๐ นาทีครับ

๖ .๑  ญ ัต ต ิข ออน ุม ัต ิโอน เง ิน งบ ป ระม าณ รายจ ่าย  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อโอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ 
และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อโอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ 
และโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกๆ ทุกท่านแล้ว

- เขิญท่านนายกแถลงญัตติ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศไข้ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๔๖๓ น้ัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นต้องขอ 

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยโอนลด จำนวน ๓๐ รายการ 
เพ่ือโอนเพ่ิม จำนวน ๑ รายการ และโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ ดังน้ี

๑. โ อ น ล ด  จ ำ น ว น  ๓๐ ร า ย ก า ร  เ ป ็ นเ ง ิ น
๒๒.๐๑๖■ ๘๐๐.-บาท ประกอบด้วย

๑.๑ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๔,๒๙๖,๔๐๐.-บาท

๑.๒ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๓,๔๒๐,๔๐๐.-บาท

๑.๓ ก อ ง ก าร ศ ึก ษ า  ศ าส น าแ ล ะ ว ัฒ น ธ ร รม  
จำนวน ๖ รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๖,๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๑.๔ กองข่าง จำนวน ๑๗ รายการ รวมเป็นเงิน
จ่านวน ๗,๙๐๐,๐๐๐.-บาท



บาท
๒. โอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒.๒๐๐.0๐0.-

เงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท 

เปนเงิน ๑๙.๘๑๖.๘๐๐.-บาท

๒.๑ กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ รวมเป็น 

๓. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ

๓. ๑ ส ำน ัก ป ล ัด อ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด
จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๗๐๔,๔๐๐.-บาท

๓.๒ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๑,๒๑๒,๔๐๐.-บาท

๓.๓ กองช่าง จำนวน ๓ รายการ รวมเป ็นเง ิน
จำนวน ๑๗,๙๐๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขออนุมัติ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์และหมวดที่ดิน 
และส่ิงก่อสร้าง รายละเอียดตามบัญฃีขออนุมัติโอนเงินๆ

โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๓

ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติโอน 
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเดิมหรือไม่
- ถ้าไม,มี ต่อไปจะเป็นการลงมติเพื่อขออนุมัติโอนเงิน 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพ่ือโอนเพ่ิม จำนวน ๑ รายการ และโอนต้ังจ่าย 
เป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ

- มีสมาขิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพ่ือโอนเพ่ิม จำนวน ๑ รายการ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จำนวน ๑๐ รายการ โปรดยกมือ ๒๒ เสียง



๒๐

- สมาซิกฟานใด ไม่อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อโอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ และโอนตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ โปรดยกมือ - เสียง

- ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๒๒ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน
- ต่อไปเป็นรายการท่ี ๖.๒

๖.๒ ญ ัตต ิขออนุม ัต ิโอนเงินงบประมาณ ประจำป  ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ 
ใหม่ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดฯ)

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกๆ แถลงญัตติ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส,วนจังหวัด 

ลำพูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศใช้ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ น้ัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นต้องขอ 

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยโอนลดจำนวน ๓ รายการ 
เพ่ือโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ดังน้ี

๑.๐๑๖■ ๘๐๐.- บาท ประกอบด้วย
๑. โ อ น ล ด  จ ำ น ว น  ๓ ร า ย ก า ร  เป ็ นเง ิ น

๑.๑ หน้า ๒๕๓ ข้อ ๑๐ โ ค ร ง ก าร เผ ย แ พ ร ่ 
ประขาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายใต้สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ GI และสินค้า OTOP จังหวัดลำพูนทั้งใน 
และต่างประเทศ ต้ังไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด จำนวน ๔๐๐■ ๐๐๐-บาท



๑.๒ หน้า ๒๕๗ ข้อ ๑๔โครงการเทศกาลปลา “ปลาอะด้ือ” 
ต้ังไว้ ๓๐๐.๐๐๐.-'นาท ขอโอนลด จำนวน ๑๑๖■ ๘๐๐.-บาท

๑.๓ หน้า ๒๖๗ ข้อ ๐๑ โครงการขับเคลื่อนทุนทาง 
วัฒนธรรมชุมซนจังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด จำนวน ๔๐๐■ ๐๐๐.-บาท

๒.โอนต ั้งจ ่ายเป ็นรายการใหม ่ จำนวน ๑ รายการ
เปนเงิน ๑.๐๑๖■ ๘๐๐.-บาท

๒.๑ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฝ็าเพดานห้องปฏิบ ัต ิงาน 
ผู้บริหารชั้น ๓ ผนังโดยรอบพร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ต้ังไว้ ๑,๐๑๖,๘๐๐.-บาท ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑.๐๑๖■ ๘๐๐.-บาท

เน ื่องจาก สำน ักปลัดองค์การบริหารส ่วนจังหวัด
ได้ดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปรากฏว่าบริเวณชั้น ๓ 
ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชำรุดทรุดโทรมจากการ 
เส่ือมสภาพ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราซการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ได้ตามปกติ ดังน้ัน จึงขอโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ในคร้ังน้ี

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขออนุมัติ 
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายละเอียดตามบัญขีขออนุมัติโอนเงินๆ

โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๖๓

ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ 
โอนเพ่ิมโอนลด ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
ของสภาท้องถ่ิน”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติโอน 
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
- ถ้าไม,มี ต่อไปจะเป็นการลงมติเพื่อขออนุมัติโอนเงิน 

งบ ป ระม าณ รายจ ่าย  ป ระจำป ีงบ ป ระมาณ  พ .ศ .๒๔๖๔ เพ ื่อโอน ต ั้งจ ่ายเป ็น รายการให ม ่ 
จำนวน ๑ รายการ ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ



- มีสมาขิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประชุม
- สมาขิกท่านใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ โปรดยกมือ 
๒๒ เสียง

- สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ โปรดยกมือ

- เสียง

- ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๒๒ เสียง
- ไม,อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๗

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้า
หน่ วยงานภาคร ั ฐ และภาคเ อกชนที ่ เ ก ี ่ ยวข ้ อง  
เป ็นคณ ะกรรมการการส ีกษาขององค ์การบร ิหาร  
ส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขอความเห็นซอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกซนที่เกี่ยวข้อง 
เป็นคณะกรรมการการศึกษาซององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกๆ 
ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกแถลงญัตติ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีคำสั่ง 

ท่ี ๑๑๑๘/๒๙:๖๐ ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕:๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ซึ่งมืวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และจะครบวาระการดำรงตำแหน่งใน 
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ น้ัน

ใ น ก า ร แ ต ่ง ต ั้ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศ ึก ษ า ข อ ง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางและหลักเกณฑ ์การจ ัดทำแผนพัฒนาการศ ึกษาของ



๒๓

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ 
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ
(๓) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการโดย

ตำแหน่ง

หรือส่วนท่ีเก่ียวข้อง
(๔) ผู้อำนวยการสำนักหรือกอง กรรมการโดยตำแหน่ง

(๕) ประธานคณะกรรมการการศึกษา กรรมการโดย 
ตำแหน่ง ข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง

(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถ่ินเห็นชอบ กรรมการ 
(๗) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกซน กรรมการ

ท่ีเก่ียวข้องท่ีสภาท้องถ่ินเห็นขอบ (ถ้ามี)
(๘) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กรรมการและเลขานุการ
โดยให้กรรมการโดยตำแหน่ง ร่วมกันพิจารณาสรรหา 

ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือเป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
ขณะนี้ คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูนซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งใน 
วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังน้ัน เพื่ออนุวัติแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖ 
ลงวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกขนที่เก ี่ยวข ้อง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนได้พ ิจารณา และได้ม ีการตอบรับจากผู้ทรงคุณวุฒ ิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกซน ที่เก ี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์โดยตรง และเกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งในการศึกษาของส่วนราชการ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและการศึกษาเอกขน ที่ได้รับการยอมรับทั่วไป จำนวน ๗ ราย เพื่อเสนอให้สภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายซ่ือ ดังต่อไปน้ี

๑ )นายอรรณพ ป้ญญาโกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒)นายสุรพล โพธาเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) นายสุรพงษ์ ชมภูแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) เจ้าคณะจังหวัดลำพูน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน



หน่วยงานภาครัฐ

๕) ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน หน่วยงานภาครัฐ 
๖) ท้องถ่ินจังหวัดลำพูน หน่วยงานภาครัฐ
๗)ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน

จึงเสนอต ่อสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน 
มาเพ ื่อขอได้พ ิจารพา ให้ความเห็นขอบตามรายขื่อข้างต้น แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แทนคณะกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งได้รายงาน 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามความข้างต้นดังกล่าวแล้ว

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
- เชิญท่านนิวัติ ครับ

นายนิวัติ เพียรพนัสลัก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิวัติ เพียรพนัสสัก สมาขิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอแม่ทา

กระผมอยากจะเร ียนสอบถามเก ี่ยวก ับหล ักเกณ ฑ ์ 
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒ ิคณะกรรมการสถานศึกษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งเท่าที่สังเกต 
โดยเฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน ซึ่งผมก็รู้จักเป็นอย่างดีสนิทกันพอสมควร อยากเรียนถามว่า 
โรงเร ียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูนน ั้นส ่วนใหญ่จะอยู่ท ี่อำเภอบ้านโอ่ง อำเภอล ี้ 
ทำไมผู้ทรงคุณวุฒิถึงไม่สรรหาทางอำเภอบ้านโอ่ง อำเภอลี้บ ้าง หรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๓ ท่าน 
ต้องจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งผมตั้งข้อสังเกตว่าทุกท่านต่างจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ซึ่งความเป็นจริงทางอำเภอบ้านโอ่ง และอำเภอลี้ ก็มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ต้านการศึกษา 
อยู่ไม่น้อย ขอเรียนถามทางผู้เกี่ยวข้องว่าการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตรงนี้จำเป็นหรือไม1 ว่าจะต้องอยู่ที่ 
อำเภอป่าซางหรืออำเภอเมืองครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติท ุกท่าน กรณีการเลือกผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการประสาน 
ขอความร่วมมือเพราะบางท่านเกษียณอายุราซการแล้ว ก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อการศึกษาของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในส่วนนี้คือคุณสมบัติแรกที่ต้องมืก็คือ ต้องมืความเสียสละที่จะ 
บริหารงานต้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็คงไม่เก่ียวกับเหตุผลอื่นใด ในประเด็นน้ี



ขอให้ท่านรองนายกฯ ท่านวิทยา สะคำปีน ซึ่งรับผิดขอบงานด้านการศึกษาของ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ได้ช้ีแจงให้สมาขิกสภาได้รับทราบเพ่ิมเติมครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านรองนายกฯ ครับ

นายวิทยา สะคำปีน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิทยา สะคำปีน รองนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องด้วยกรณีนี้เป็นการแต่งตั้งโดยคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย 
และตามที'ท่านนายกได้นำเรียนให้ท่ีประขุมทราบแล้ว ว่าอันดับแรกที่เราพิจารณาก็คือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทางด้านการศึกษาที่ใส่ใจในเรื่องของการบริหารการศึกษา และที่สำคัญก็คือเรื่องของการมีจิตอาสา 
ที่อยากจะมาช่วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการที่จะดูเรื่องแผนการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งผมเป็นผู้ติดต่อประสานขอความร่วมมือทั้ง ๓ ท่าน 
และท้ัง ๓ ท่าน กัได้อาสาท่ีอยากจะเข้ามาดูแลองค์กรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เพ่ือเยาวชนท่ีศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีผลสัมฤทธ้ีทางการศึกษาได้ 
เป ็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต ด ้วยเหต ุผลน ี้คร ับไม ่ได ้เก ี่ยวข ้องก ับสถาบ ันการศ ึกษา 
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะว่าทั้ง ๓ ท่านเป็นบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา 
และที่สำคัญก็อย่างท ี่ได ้นำเรียนก็ค ือจ ิตอาสาในการที่จะมาทำงาน เพ ื่อองค์กรการศึกษาของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งตำแหน่งนี้ไม่ได้มีค่าตอบแทนแต่อย่างใดมาด้วยใจนื่คือคุณสมบัติ 
ท่ีได้นำเสนอให้กับทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
- ถ้าไมมี่ ต่อไปจะเป็นการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบ 

แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เป็นคณะกรรมการการศึกษา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ

- มีสมาขิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใด เห ็นขอบ ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ ๒๒ เสียง

- สมาขิกท่านใด ไม,เห็นขอบ ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
และห ัวหน ้าหน ่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท ี่เก ี่ยวข ้อง เป ็นคณะกรรมการการศึกษาของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ - เสียง



- ผลการลงมติ
- เห็นขอบ ๒๒ เสียง
- ไม,เห็นขอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๘

ระเบียบวาระที่ ๘ เร่ือง การประกาศใข้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และเปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศใข้
แผนพ ัฒ นาท ้องถ ิ่น  (พ .ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ ิ่ม เต ิม  ครั้งท ี่ ๑/๒ ๕๖๔ และเป ล ี่ยน แป ลง 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้สภารับทราบ ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่ง 
ให้สมาซิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงประกาศใข้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้จัดทำแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ .ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ ิ่มเต ิมครั้งท ี่ ๑/๒๕๖๔ และเปลี่ยนแปลงครั้งท ี่ ๑/๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนให้กับประขาขน 
ในพื้นที่และสอดคล้องกับความจริงตามสภาพพื้นที่ โดยเกิดประโยขน์สูงสุดต่อประขาซน และใข้เป็น 
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำป ี โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้อนุมัติและประกาศใข้แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนท่ีง ๒ ฉบับ ไปแล้วดังน้ี

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม 
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

๒. แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง 
คร้ังที, ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อท่ี ๒๒ ข้อท่ี ๒๒/๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ ๒๔ ซ่ึงกำหนด “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใข้



แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประซาขน 
ในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันกายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปีดประกาศ โดยเปีดเผยไม่น้อยกว่า 
สามสิบวัน”

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอแจ้ง 
การประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท้ัง ๒ ฉบับ ดังกล่าว เพื่อให้ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป

ประธานสภาฯ - “ที่ประขุมสภาได้รับทราบ ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ .ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒ ๕ ๖๔  และเปล ี่ยนแปลงครั้งท ี่ ๑/๒ ๕๖๔  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แล้วนะครับ”

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๙

ระเบียบวาระที่ ๙ เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) แกไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แกไข คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เพ่ือให้สภารับทราบ ซ่ึงรายละเอียดได้จัดส่งให้สมาซิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เซิญท่านนายกฯ แถลงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 
ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัดทำแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อแก้ไขปีงบดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างถูกต้อง และเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

อาศัยอำนาจตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วย 
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อท่ี ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน



โดยนายกองค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังห ว ัดลำพ ูน  ได ้อน ุม ัต ิและประกาศใช ้แผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศใช้ 
พ วันท่ี ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ซ่ึงกำหนด “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ 
อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง และประกาศให้ประซาขนในท้องถ่ินทราบ 
โดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปีดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”

ดังน ั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จ ึงขอแจ้ง 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป

ประธานสภาฯ - “ที่ประชุมสภาได้รับทราบ ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ .ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒ ๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แล้วนะครับ”

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑๐

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระอื่น  ๆ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่
- เชิญท่านหิรัญ ครับ

นายหิรัญ ขัยนุ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายหิรัญ ช้ยนุ สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอบ้านธิ

อ ยาก ฝ าก เร ียน ท ่าน ป ระธ าน ส ภ าถ ึงฝ ่ายบ ร ิห าร  
เร่ืองการประซาสัมพันธ์โครงการท่ีจะดำเนินการในพื้นท่ี ซึ่งโดยปกติจะได้รับหนังสือขออนุญาตเอ่ยนาม 
จากท่านรองวิชัย ทุกครั้งผมก็จะได้ทำการประซาสัมพันธ์ทั้งทางวิทยุกระจายเสียงของกำนันผู้ใหญ่บ้าน 
และในที่ประชุมประจำเดือน แต่ทางบริษัทที่ลงพ้ืนท่ีดำเนินการไม,ได้แจ้งให้ทราบว่าจะเช้าดำเนินการ 
เม่ือไหร่ ท้ังน้ีในฐานะสมาชิกสภาฯ ตัวแทนพ้ืนท่ีต้องเช้าไปดูแล เพื่อรักษาผลประโยซน์ของทางราชการ 
อยากจะฝากไปทางฝ่ายบริหารถึงทางบริษัทผู้รับเหมา หากท่าสัญญาจ้างแล้วถ้าจะลงพื้นที่ดูงานหรือ 
ดำเนินงานขอซ่วยแจ้งสมาชิกฯ ในเขตพื้นที่รับทราบด้วย เพราะอย่างน้อยทางสมาชิกสภาฯ ในพ้ืนท่ี 
ก ็จะได้เป ็นห ูเป ็นตาแทนฝ่ายบริหารในการเช ้าร ่วมงาน ในครั้งน ี้ก ็อยากจะฝากประสานไปยัง



ทางฝ่าย,บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หากมีบริษัทหรือผู้รับเหมาที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่แล้วช่วย 
แจ้งให้สมาขิกฯ ในเขตได้รับทราบด้วยเพ่ือจะเข้าไปดูในพ้ืนท่ีครับ ขอบคุณครับผม

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านนิวัติ ครับ

นายนิวัติ เพียรพ1น'ฝีสัก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิวัติ เพียรพนัสสัก สมาขิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอแม่ทา

ขออนุญาตเรียนหารือและสอบถามท่านประธานสภา
ผ่านไปยังผู้เก่ียวข้อง ๓ ประเด็น ดังน้ี

ประเด็นที่ ๑ อยากเรียนสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองช่างในการขาดความระมัดระวังทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินราษฎร
เป ็นความรับผิดขอบของผู้ใด ซ ึ่งถ ้าห ากว ่าทางขาวบ ้าน ห ร ือราษ ฎรเร ียกร ้องความเส ียห าย 
ใครจะเป็นผู้รับผิดขอบ ยกตัวอย่างกรณีที่อำเภอแม่ทาทางเจ้าหน้าที่กองช่างนำรถไปถอยทับต้นลำไย 
ของพ่ีน้องประขาขน ทางพี่น้องประขาขนก็แจ้งมาที่ผมขอค่าเสียหาย ๒,๐๐๐.- บาท อันนี้เป็นตัวอย่าง 
บรรทัดฐานต่อไปถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของ อบจ. ออกไปปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีต่างๆ ทำให้เกิดความ 
เสียหายต่อทรัพย์สินพ่ีน้องประขาขนใครจะเป็นผู้รับผิดขอบ

ประเด็นที่ ๒ กรณีนี้ผมเคยได้สอบถามมาแล้วครั้งหนึ่ง
กรณีเก่ียวกับการจัดสรร รถรืเฟอร์หรือรถอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินของ อบจ. ที่ทางเทศบาลต่างๆ จะได้รับ 
จัดสรรจำนวน ๓ คัน ซึ่งยังจอดสงบน่ึงอยู่ท่ีเดิมมีเทศบาลทาสบเล้า เทศบาลเหมืองง่า และอบต.เวียงแก้ว 
ทั้งนี้ผมได้รับการสอบถามโดยตลอดว่าเมื่อไหร่ทาง อปท. ถึงจะได้รับการจัดสรรทั้งที่จัดซื้อมานานแล้ว 
แต่ยังจอดน่ึงสงบน่ึงอยู่ท่ี อบจ. ก็ไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหน คราวที่แล้วที่ได้สอบสอบถามทางผู้เกี่ยวข้อง 
ก็แจ้งว่าอยู่ระหว่างขอใข้ไฟฉุกเฉิน ซึ่งทางเทศบาล อบต. ก็มีความจำเป็นที่ต้องการใข้ทางเทศบาล 
อบต. ก ็ได ้แจ ้งว ่าความเป ็นจริงทาง อปท. ก็มีงบจัดซื้อ1ในส่วนนี้ แต่ว ่าเม ื่อได้ร ับจัดสรรแล้ว 
เขาก็มีข้อจำกัดให้เทศบาลหนึ่งที่ต่อ ๑ คัน ทางเทศบาล อบต. ก็ต้องรอจนถึงบัดน้ียังไม่ได้รับจัดสรร 
เลยฝากผมเพี่อสอบถามท่านประธานผ่านผู้เกี่ยวข้องว่า จะได้รับจัดสรรเม่ือไหร่อย่างไร

ประเด็นท่ี ๓ ขอฝากไปทางสำนักงานเลขานุการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเก่ียวกับเอกสารการประชุมท่ีนำส่งให้ทางสมาขิกสภาฯ ผมสังเกตุว่าไม่มีการเรียบเรียง 
เอกสารให้เป็นระเบียบวาระเหมือนทางฝ่ายบริหารที่ทำเป็นหมายเลขระเบียบวาระติดไว้ ก็ฃอฝากทาง 
สำนักงานเลขานุการๆ ช่วยเรียบเรียงเอกสารการประชุมที่ส่งให้ทางสมาขิกเป็นระเบียบวาระให้ด้วย 
และอีกเรื่องหน่ึงเก่ียวกับระเบียบวาระท่ี ๖.๑ และ ๖.๒ การปรับลดงบประมาณแต่ละรายการขอให้สรุป



๓๐

เป็นหน้าได้หรือไม่วาแต่ละกองปรับลดหรือโอนเพ่ิมป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ บางครั้งรายละเอียดที่จัดทำ 
ขึ้นนั้นทางสมาซิกสภาๆ ก็ดูไม่ทันหากมีสรุปแยกแต่ละกองให้ชัดเจนก็จะทำให้ดูได้สะดวกขึ้นครับ 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาช ิกสภาองค ์การบร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  ผ ู้ทรงเก ียรต ิท ุก  ประเด ็นท ่าน หิรัญ ชัยนุ 
เรื่องแจ้งประขาสัมพันธ์และแจ้งสมาซิกสภาฯ ในพื้นที่กรณีผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ ทางท่านประธานสภา 
ก็ได้แจ้งประสานกับท่าน ผอ.กองข่าง บ้างแล้ว ในจุดนี้ก็จะไปดำเนินการต่อไปครับขอให้ทางกองช่าง 
ต้องติดตามเพิ่มว่าทางผู้รับเหมาจะลงพื้นที่เมื่อไหร่อย่างไรและแจ้งให้สมาซิกฯ ในพื้นที่ได้รับทราบ 
ท่านนิวัติ เพียรพน้สสัก เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองช่างที่เข้าไปทำความเสียหาย ในเรื่องน้ี 
ถ้าไปทำความเสียหายขณะปฏิบัติหน้าที่ราขการทาง อบจ. ก็จะเป็นผู้รับผิดขอบ แต่ถ้าเป็นความเสียหาย 
อันเกิดจากการประมาท เช่น เมาสุราแล้วเกิดเหตุเจ้าหน้าท่ีก็ต้องรับผิดชอบตามวินัยครับ เร่ืองของสำนัก 
เลขาน ุการฯ ความเป ็นจร ิงแล ้วก ็เป ็น เอกสารช ุดเด ียวก ัน  ท ั้งน ี้หากท่านประสงค์จะให ้ทาง 
สำนักเลขานุการๆ ทำหมายเลขระเบียบวาระให้ชัดเจนต้องขอเสนอทางท่านประธานสภาฯ เพื่อพิจารณา 
ในเรื่องนี้ เรื่องรถการแพทย์ฉุกเฉินขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้ไฟวับวาบกับทางตำรวจ 
ซึ่งก็จะมีหลายขั้นตอนเนื่องจากว่าการแพทย์ฉุกเฉินนี้ ก็เป็นอีกหน่วยงานใหม่ท่ีกระบวนการขออนุญาต 
มีหลายข้ันตอนในเร่ืองน้ีผมก็ได้ติดตามอยู่ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านนายกครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นข้อ
สอบถามท่านนิวัติ เพียรพนัสสัก ในประเด็นที่ ๓ เรื่อง การทำสรุปบัญชีโอนลดตั้งเป็นรายการใหม่ 
ก็ขอฝากทางท่านผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณด้วยครับ ว่าตอนทำเป็นญัตติเข้ามา 
ขอให้ทำสรุปให้ทางสมาซิกสภาฯ ให้ชัดเจนเพื่อจะได้พิจารณาได้สะดวกขึ้น ส่วนเรื่องเอกสารระเบียบ 
วาระการประชุมขอฝากทางท่านเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยครับ

- มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านอดุลย์ ครับ

นายอดุลย์ มโนรมย์ข่ืน -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอดุลย์ มโนรมย์ข่ืน สมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอลี้

ขอเรียนขี้แจงสมาซิกสภาทุกท่าน เร่ืองถนนรอบพระธาตุ 
เจดีย์ศรีเวียงชัย ผมได้เสนอทาง อบจ. เพ่ือสร้างถนนเส้นน้ีให้พ่ิน้องประขาขนในพ้ืนใข้ระยะเวลาถึง ๘ ปี 
กว่าจะแล้วเสร็จ รอบแรกท่ีเสนอโครงการเข้ามาก็สร้างได้เพียงครึ่งเดียว จนเสนอรอบที่สองถึงแล้วเสร็จ



๓๑

อีกคร่ึงเม่ือไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมา แต่ที่ผมสังเกตดูแล้วรอนที่สองที่ดำเนินการจนแล้วเสร็จนี้ไมใช่การทำงาน 
ของบริษ ัทผู้ร ับเหมา แต ่เป ็นการทำงานของกองช ่าง อบจ. ซึ่งไม่ได้มาตรฐานของผู้ร ับเหมา 
โดยทาง อบจ.ได้ดำเนินการในรูปแบบการซ่อมแซมเหมือนวิถีครูบางานหน้าหมู่ เมื่อผมเข้าไปดูแล้ว 
เคร่ืองจักรอุปกรณ์ไม่มืความพร้อมทำให้ถนนท่ีสร้างไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งผมไดํไปสอบถามกับทางกองช่าง 
ก็ได้รับแจ้งมาว่าทำได้ตามศักยภาพของเครื่องจักรกล ทั้งนี้หากมีการขำรุดเสียหายขอให้แจ้งเข้ามา 
เพ ื่อทางกองช่างจะได้ดำเน ินการซ่อมแซมให้ ผมก็ขอนำเรียนสมาซิกทุกท่านและขออนุญาต 
ฝากท่านประธานสภาถึงท่านนายก ขอให้ช่วยปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีกว่าเดิมซักเล็กน้อยและขอให้ 
ทางกองช่างช่วยตีเส้นถนนให้ด้วย เพราะพี่น้องประขาขนสอบถามผมมาว่าถนนสร้างเสร็จแล้ว 
แต่ไม่มีเส้นจราจรขอให้ช่วยตีเส้นจราจรให้ด้วย เพราะเวลาใข้ถนนก็จะมีเรื่องของกฎจราจรและ 
ความปลอดภัยของผู้ใข้ถนน สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท่านอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ท่านรองนายกทั้ง ๒ ท่าน ท่านปลัด ท่านผู้อำนวยการกองช่างและสมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทุกท่าน ถนนรอบพระธาตุเจดีย ์ศรีเวียงขัยนี้เป ็นถนนสำคัญ 
เมื่อสร้างเสร็จก็จะเป็นหน้าเป็นตาของอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นถนนที่พื่น้องขาติพันธ์และพี่น้อง 
จากท่ีอ่ืนไดืใฃ้เพ่ือมาปฏิษัติธรรมสวดมนต์ภาวนาเกือบทุกวันทุกคืน เป็นถนนสายหนึ่งที่ทำเสร็จเรียบร้อย 
ขอขอบคุณท่านนายกอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ที่อนุม ัต ิให ้ทำถนนสายนี้ได้แต่ผมขอฝากท่านนายก 
ช่วยปรับปรุงแก้ไขอีกเล็กน้อยตีเส้นถนนให้พ่ืน้องประขาขนด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายก ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในประเด็นนี้ผมได้มีโอกาส 
ไปดูถนนสายนี้แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งท่านสมาขิกสภาฯ ในพื้นที่ทราบ เนื่องจากผมได้มีโอกาสไปที่ 
อำเภอทุ่งหัวข้างไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องประขาขน ที่ฃอความ1ช่วยเหลือ อบจ. เข้ามาและ 
ได้มีโอกาสเข้าไปดูถนนสายนี้ด้วย ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกหรือไม่ที่ทาง อบจ. ทำถนนเอง 
ได้ไปดูแล้วก็เปรียบเทียบกับผู้รับเหมาก็เหมือนตามที่ท่านอดุลย์ ได้กล่าวไว้ ทั้งนี้ก็อยากจะเรียนว่า 
โดยศักยภาพเครื่องจักรของ อบจ. แล้ว ก็คงสามารถทำได้แค่ซ่อมแซมจะนำไปสร้างเป็นถนนจริงๆ 
ก็คงไม่ได้ซึ่งถ้าจะทำถนนจริง  ๆ ก ็ด ้องมีป ีจจ ัยอ ีกหลายอย่าง ท ั้งเร ื่องเครื่องจักรและบุคลากร 
ผ ู้ม ีความ ชำน าญ  แต ่ท ั้งน ี้และท ั้งน ั้น เม ื่ออน ุม ัต ิไป แล ้วท าง อบจ. ก ็จะทำให ้ด ืท ี่ส ุดคร ับ  
วันนั้นที่ได้ไปสำรวจก็พบที่ต้องซ่อมแซมหลายจุด ซึ่งก็ได้สั่งการให้ทางกองช่างได้ดำเนินการแล้ว 
ในส่วนของเร่ืองตีเส้นถนนก็จะได้หาทางแก้ไขต่อไปครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
- เชิญท่านคืรศักดิ ครับ



นายศิรศักดิ ทองยอด - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศิรศักดื้ ทองยอด สมาขิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้

ก ร ะ ผ ม ม ีเร ื่อ งอ ยาก จ ะ ฝ าก ท ่าน ป ระ ธ าน เพ ื่อ ข อ  
พื่งบุญบารมีท่านนายกอีกเรื่องหนึ่ง ด ้วยเขตพื้นที่ของอำเภอลี้ เขต ๒ มีพื่บ้องปะกาเกอะญอ 
อยู่ ๖ หมู่บ้าน ซึ่งผมได้นำเรียนกับรองนายกฯ ท้ัง ๒ ท่านในเบื้องด้นแล้ว เรื่องพี่บ้องปะกาเกอะญอ 
ได้ทอผ้าส่งให้กับบริษัทอยู่ ๓ บริษัท ซึ่งเขามีรายได้เบ้นรายเดือน เดือนละประมาณ ๗๐๐ ถึง 
๒,๘๐๐ บาท มาตรฐานการทอผ้าก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์ภายใต้ส่ิงบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ได้กำหนดไว้ 
ผมอยากขอหารือท่านนายกว่าจะมีวิธีการใดหรือไม่ที่จะท่าให้ผลิตภัณฑ์นี้เบ้นแบรนค์ฃองเราเอง 
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีคนสั่งผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านนากลาง แต่ว่าไม่ได้มีข่ือในตรงน้ันเบ้นข่ือในนามของบริษัท 
ซ่ึงตัวผมเองไม่มีความขำนาญทางด้านน้ี เลยขอหารือทางเจ้าหน้าที่และทางผู้บริหาร เพื่อขอให้ช่วยดูแล 
ในเรื่องนี้ซี่งก็อาจจะเบ้นขื่อเสียงของ อบจ.ลำพูน เพราะเบ้นผลิตภัณฑ์ดั่งเดิมที่มีถิ่นฐานตรงนั้น 
ไม่ได้อพยพมาจากท่ีไหน ขอฝากนายกอีกเรื่องครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายก ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณท่านศิรศักดิ้ ทองยอด 
ที่ได้กรุณาแนะนำในประเด็นนี้ ทั้งนี้ทาง อบจ. ก็มีแนวทางในการที่จะพัฒนาให้พื่บ้องประซาขน 
จังหวัดลำพูน โดยเฉพาะผู้ที่มีโอกาสน้อยให้เขาสามารถท่ามาหากินได้ส่วนน้ีเบ้นสิ่งท่ีสำคัญท่ีทาง อบจ. 
ตั้งอกตั้งใจเปรียบเหมือนให้อุปกรณ์เบ็ดไปให้เขาหาปลาเอง แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหลายสิ่งหลายอย่าง 
ก็ไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควรโดยเฉพาะสถานการณ์ covid บ็จจุบัน ท่าให้ได้รับผลกระทบหลายที่ 
ทั้งสถาบันผ้าทอและร้าน OTOP ของ อบจ. เองเดือนก่อนทั้งเดือนก็ขายได้เพียง ๘๖.- บาท 
เพ ราะ ฉ ะ น ั้น ใน จ ุด น ี้ค งจ ะ ต ้อ งข อ ค ว าม ร ่ว ม ม ือ ผ ู้ร ู้จ าก ห ล ายฝ ่าย ม าศ ึก ษ าว างแ ผ น ให ้ด ื 
ก่อนท่ีจะดำเนินการแต่ก็อยู่ในแผนงานโครงการโดยตลอด และก็จะได้เขิญท่านศิรศักด้ี ร่วมปรึกษาหารือ 
ว่าจะมีทางไหนท่ีจะเบ้นไปได้เพราะท่านอยู่กับท้องถ่ินมาตลอดครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านธีระศักด ครับ



๓๓

จ.ล.อ.ธีระศักดี้ อุปะละสกุล - เร ียนประธานสภาองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ธีระศักดี้ อุปะละสกุล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง

ผมม ีเร ื่องเร ียนท ่านประธานสภาฝากไปยังกองช ่าง 
เนื่องจากถนนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ไปซ่อมแซมเกิดการชำรุด ซึ่งมีการซ่อมแซม 
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาบริเวณเขตติดต่อตำบลศรีบัวบานและตำบลบ้านกลาง เป็นสี,แยกบ้านศรีชุม 
ตำบลบ้านกลาง บ้านม้าตำบลศรีบัวบาน ไปทางอ่างเก็บนํ้าวังขมภูจากสี่แยกไปประมาณ ๑๐๐ เมตร 
ซ่ึงทาง อบจ. ไปซ่อมแซมประมาณ ๒ จุด โดยพ้ืนที่น้ันเป็นพ้ืนท่ีท่ีประซาซนใซ้สัญจรและใข้เป็นพ้ืนท่ี 
ในการท่องเที่ยวและการออกกำลังกายด้วย ซึ่งผมก็เห็นมาตลอดหลายปีแล้วมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง 
เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีนํ้าใต้ดินผ่าน ในการซ่อมแซมทุกครั้งหากว่ามีรถใหญ่หรือรถบรรทุกผ่านไป 
ผ่านมาถนนก็จะพังเหมือนเดิม ตรงจุดนี้มีการซ่อมแซมไปประมาณ ๒ - ๓ เดือน ตอนนี้ชำรุดแล้ว 
ท้ัง ๒ จุด ก็อยากขอเรียนท่านประธานสภาผ่านไปทางกองช่างช่วยเข้าไปตรวจสอบด้วยครับ 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ขออนุญาตฝากท่านผู้อำนวยการกองช่าง ช่วยสำรวจ
ตามที่ท่านธีระศักดี้ แจ้งเข้ามาด้วยครับ ขอบคุณครับ

- มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านสิทธิชัย ครับ

นายสิทธิชัย มลทา - เร ียนประธานสภาองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสิทธิขัย มูลทา สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอทุ่งหัวข้าง

ด ้ว ย ก ำน ัน ผ ู้ให ญ ่บ ้าน ใน เข ต อ ำเภ อ ท ุ่งห ัว ข ้างฝ าก  
ขอบพระคุณท่านนายกฯ ที่ไปเยี่ยมเยียนและดูแลพื้นที่ในเขตอำเภอทุ่งห ัวข้างที่ผ ่านมา เนื่องจากว่า 
ทางนายกฯ อปท. ทั้งสองสามที่ยังไม่พร้อมที่จะมาต้อนรับ ทั้งนี้โครงการที่เกี่ยวข้องของอำเภอทุ่งข้าง 
จะได้ประชุมแผนในวันพรุ่งนี้ซึ่งทางกองยุทธศาสตร์ๆ ก็คงได้ร่วมประชุมที่อำเภอ และอีกประเด็นหนึ่งคือ 
โครงการท ี่เสนอเข ้ามาเร ื่องสะพ านและเร ื่องเก ี่ยวก ับช ุดลอก หากทางฝ ่ายบร ิหารม ีกำหนดการ 
ที่จะนำเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่เมื่อไหร่แล้ว ขอแจ้งสมาชิกสภาฯ นายก อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 
ให้รับทราบด้วย เพราะทางพื้นที่จะได้เตรียมการต้อนรับเรื่องของฝากบ้าง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ



นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร ียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงสมาซิกสภาเรื่อง 
ออกพื้นที่อำเภอทุ่งหัวข้าง ขอแจ้งว่าไมใช่แค่อำเภอทุ่งหัวข้างที่ได้ออกพื้นที่ความเป็นจริงแล้ว 
ผมอยากจะออกไปทุกพื้นที่ท ี่ทางท่านสมาซิกเสนอมา อยากไปเห็นด้วยข้อเท็จจริงดังเซ่นถนน 
สายรอบพระธาต ุเจด ีย ์ศร ีเว ียงช ัย อยากจะไปดูว ่าศ ักยภาพของ อบจ. ทำได้แค่ไหนอย่างไร 
สิ่งไหนที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับ และเราจะต้องทำในสิ่งที่เราชำนาญใหัดีที่สุด 
ในส่วนเรื่องออกพื้นที่อำเภอต่าง  ๆ นั้นผมก็จะได้กำหนดวันออกพื้นที่อีกที หลังจากได้ฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคโควิด -  ๑๙ แล้วโดยมีกำหนดการฉีดใน วันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕:๖๔ ซ็่งทางสมาขิกสภา 
หลายท่านก็ได้ฉีดเรียบร้อยแล้ว ผมก็ฃอแสดงความยินดีด้วยหลังจากได้ฉีดวัคซีนแล้วก็คงจะได้ลงพื้นที่ 
ร่วมกับท่านสมาซิกสภาฯ ในพ้ืนท่ีเพ่ือดูป้ญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประขาขนต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่าน จ.ส.อ.บุญทวี ครับ

จ.ส.อ.บุญทวี อ ินตาชัย - เร ียนประธานสภาองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.บุญทวี อินตาชัย สมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอลี้

เท ่าท ี่ได ้ร ับฟ ้งการประช ุมมาต ั้งแต ่ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ผมก็มีความเห็นใจท่านสมาขิกสภาฯ ทุกท่าน พี่น้องประขาขนคิดว่าสมาขิกสภาขอสิ่งไหนต้องได้สิ่งนั้น 
แต่สิ่งไหนที่ท่านรับได้หรือรับไม่ได้ก็จ ะต้องมีวิธ ีการที่จะตอบแบ่งรับแบ่งสู้ เป็นวิธีการของแต่ละคน 
ท ั้งน ี้ผมเองก็ได ้ร ับปากพระภิกษุสงฆ์ไว้ เก ี่ยวก ับ เร ื่องเร ียนท ่านนายกท ่านสมาข ิกสภาฯ ทุกท่าน 
เพ ื่อร ่วมเป ็นกรรมการและประธานผ ้าป ่าสาม ัคค ี ถวายท ี่ว ัดแม ่อ ีไฮ วันที่ ๔ มิถ ุนาย ๒๔๖๔ นี้ 
ก็ขอเรียนเขิญทุกท่านตามบุญตามเจตนาครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านถนอม ครับ

นายถนอม เมืองสุวรรณ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายถนอม เมืองสุวรรณ์ สมาขิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอบ้านโอ่ง



อยากจะเร ียน ถาม ท ่าน ป ระธาน ผ ่าน ไป ย ังท ่าน น ายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่ท่านได้เคยแจ้งไว้ว่าจะมีนโยบายจัดซื้อเครื่องวัดไข้แบบขาตั้ง 
เพื่อให้กับหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดลำพูนไม่ทราบว่า ณ ป็จจุบันยังจะมีอยู่หรือไม่อย่างไร ขออนุญาต 
เรียนถามครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน 

ส ม าข ิก ส ภ าอ งค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน ผ ู้ท ร ง เก ีย ร ต ิท ุก ท ่าน ใน ป ร ะ เด ็น เร ื่อ งน ี้ข อ ให ้ 
ท ่านว ิข ัย บ ุญอุดมพร รองน ายกองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  ผ ู้ร ับผ ิดขอบในเร ื่องน ี้ซ ี้แจง 
ให้ทางสมาขิกด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านวิชัย ครับ

นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เร ียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน 

สมาข ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ผ ู้ทรงเก ียรต ิท ุกท ่าน กระผมนายว ิช ัย บ ุญอุดมพร 
ร อ ง น า ย ก อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด ล ำ พ ูน  ใ น เร ื่อ ง ก า ร จ ัด ซ ื้อ เค ร ื่อ ง ว ัด อ ุณ ห ภ ูม ิน ั้น  
ทางสาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีหนังสือมายัง อบจ. เพื่อขอรับการสนับสบุน โดยมติของคณะกรรมการ 
ควบคุมโรคของจังหวัดลำพูน ซึ่งตอนนี้ทาง อบจ. ก ็ได ้ดำเน ินการอยู่ในข ั้นตอนทำสัญญาคาดว่า 
ภายในอาทิตย์นี้คงทำสัญญาได้และจะเริ่มส่งของประมาณปลายอาทิตย์นี้ ภายในอาทิตย์นี้คงได้รับของ 
และจะได ้วางแผนในการแจกจ ่ายเป ็นรายอำเภอต ่อไป โดยท ่านนายกฯ ได้ส ั่งการในเบ ื้องด้นว่า 
ให้ส่งมอบเป็นรายอำเภอและทาง อบจ. ก็จะได้นัดหมายกับทางอำเภอไปและท่านสมาขิกสภาฯ ในพื้นท่ี 
จะได้รับทราบต่อไปครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ขออน ุญาตสอบถามคร ับ เร ื่องข ั้นตอนกระบวนการ
ที่จะมีข ั้นตอนอย่างไรและจะได้จำนวนทั้งหมดกี่เครื่อง และใครเป็นผู้ด ูแลรักษาครับ ขอช่วยชี้แจง 
ให้ทางสมาขิกสภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ

- เชิญท่านวิชัย ครับ

นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน 

สมาข ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน ผ ู้ทรงเก ียรต ิท ุกท ่าน กระผมนายว ิช ัย บุญอุดมพร 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขอแจ้งให้ทราบว่าเครื่องวัดอุณหภูมินี้เป ็นวัสดุอุปกรณ์



ที่ใช้ในการแพทย์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของ อสม. ทุกหมู่บ้านท่ีขอรับการสนับสนุน จำนวน ๕๙๔ หมู่บ้าน 
ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้สำรวจมาเรียบร้อยแล้ว สำหรับในการแจกจ่ายก็จะนัดหมาย 
เป็นรายอำเภอ โดยจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมจะได้นัดหมายหารือกับทาง อสม. ในการแจกจ่ายว่า 
จะเป็นตัวแทนรายตำบลหรือตัวแทนหมู่บ้าน ในเรื่องนี้ต้องขอความร่วมมือมายังท่านสมาขิกสภาๆ 
เพื่อประสานกับทาง อสม. ไว้ล่วงหน้าด้วยว่าจะให้เป็นรูปแบบไหนถึงจะสะดวกสำหรับทาง อสม. 
สำหรับกำหนดการอาทิตย์หน้าก็คงจะทยอยแจกได้ ตัวเครื่องจะเป็นแบบขาตั้งยี่ห้อที่ใข้จะเป็นยี่ห้อ HIP 
ซ่ึงใช้กันในทุกสถานท่ีแม้กระท่ังในระดับศูนย์การค้าก็ใข้ย่ีห้อน้ีครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านสุวรรณ ครับ

นายสุวรรณ หอยแก้ว - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ หอยแก้ว 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอเวียงหนองส่อง

เก ี่ยวก ับเรื่องฝายน ี้าล ้นโอ่งหลวง ท ี่กรมทรัพยากรน ี้า 
ได ้ท ำส ัญ ญ าจ ้างไป แล ้วแต ่บ ร ิษ ัท ร ับ จ ้างผ ู้ร ับ เห ม าท ิ้งงาน  ตอน น ี้ก ็เป ็นภาระให ้แก ่ทางจ ังห ว ัด  
ซึ่งทางจังหวัดก็มืแนวทางขอเครื่องจักรของ อบจ. ไปทำการขุดลอกนี้าฝาย เพื่อจะได้มืนี้าและจะได้ 
สูบนํ้าขี้นไปใช้เพื่อเกษตรกรในเขตพื้นที่ ผมอยากจะนำเสนอท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่านผู้บริหาร 
น ายก อ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน แล ะท างจ ังห ว ัด ส ำพ ูน  ก ็ค ือ จะม ืระ เบ ียบ ก ารข ุด ล อ ก  
ต่างค่าตอบแทนโดยใช้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการขุดลอกแหล่งนํ้าสาธารณประโยขนํ 
พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งการขุดลอกต่างค่าตอบแทนนี้ไม่ต้องเสียเงินงบประมาณ โดยวิธีการคือออกแบบแปลน 
โดยทางกรมเจ ้าท ่าคำนวณปริมาณ ความกว้าง ความยาว ความลึก ก ็จะได้เป ็นปริมาตรคิวออกมา 
แล้วทางเทศบาลหรืออำเภอก็ประกาศหาผู้ร ับจ้าง ผ ู้ร ับจ้างก ็จะขุดเอาทรายไปขายเป ็นค่าเครื่องจักร 
ค่านี้ามันโดยที่ไม่ต้องเสียงบประมาณของทางราชการ เพราะระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ 
ลำน ํ้าส ายรอง คือ น ํ้าแ ม ่ล ี้ น ํ้าแม ่ท า น ํ้าแม ่กวง เขาโอนให ้ทางท ้องถ ิ่น  อบจ. ห ร ือ เท ศบ าล 
หากเป็นห้วยหนองคลองบึงจะเป็นอำนาจของท่านนายอำเภอในเขตแต่ละอำเภอ ถ้าเป็นแม่นํ้าสายรอง 
ก็เป ็นอำนาจของท้องถิ่นอาจจะเป็นเทศบาลหรือ อบต. ออกประกาศการขอขุดลอกต่างค่าตอบแทน 
ตามที่ท่านรองผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูนได้แจ้งไว้ว่าจะ ขอเครื่องจักรทาง อบจ. เพื่อไปขุดลอกหน้าฝาย 
ก่อนฤดูฝนจะมาผมเลยอยากนำเสนอต่อสภาฯ ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้หารือกับท่านสจสุรช้ย ให้ท่านหารือ 
ก ับท ่านนายกเทศบาลหรือท ่านนายอำเภอในพื้นท ี่ เพ ื่อขอให้ออกประกาศขุดลอกค่าต่างตอบแทน 
โครงการน ี้ถ ้าให ้เอกขนทำผมคาดว ่านำจะใช ้เวลาประมาณ  ๓ เด ือนก็แล ้วเสร็จ แต่ถ้าให้ อบจ. 
ดำเนินการไม่น่าจะทันนํ้าที่จะมาก่อน เพราะว่าเครื่องจักรของ อบจ. แต่ละดันไม่มืศักยภาพเพียงพอ 
ในเร ื่องของเคร ื่องจ ักรกลผมอยากเร ียนท ่าน  ผอ.กองข่าง ว ่าการจะรับสม ัครคนขับหรือบ ุคลากร 
ท ี่จะมาด ูแลเคร ื่องจ ักรกลน ี้ ขอให ้ค ัดเลือกบุคลากรที่ม ืค ุณภาพมืเ!เม ือการทำงานให้ได้ประสิทธิผล



ถ้าเป ็นระบบเอกซนมีเครื่องจักรขนาดนี้ป ีหนึ่งต ้องรับงานไม่ต ํ่ากว่า ๕๐๐ ล้านบาท เพราะฉะนั้น 
เคร ื่องจ ักรกลและการบำร ุงด ูแลร ักษาเป ็น เร ื่องสำคัญ ถ ้าเป ล ี่ยน ถ ่ายน ั้าม ัน เคร ื่องตามระยะเวลา 
ก็จะสามารถใช้ได้เป็น ๑๐ ปีไม่เป็นอะไร เพราะฉะนั้นผมขอฝากท่าน ผอ. กองข่าง ซึ่งผมทราบว่า 
ท ่านเพ ิ่งโอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่ และทางกองข่างก ็ม ีการเปลี่ยนระบบดูแลควบคุมการทำงาน 
ของแต่ละหน่วยงานในแต่ละพ ื้นท ี่ร ับผ ิดขอบ ในส่วนเคร ื่องจ ักรกลของ อบจ. ถ ้าเท ียบก ับพ ื้นท ี่ 
และปีญหาของจังหวัดลำพูนแล้ว ก็ถือว่ามีไม่มากถนนใหญ่ก็ไม่ได้มีการดำเนินการ ซึ่งโดยศักยภาพ 
เครื่องจักรกลของ อบจ. ในขณะนี้การทำถนน ทำเรื่องบ ่อน ํ้า เร ื่องการเกษตร ต้องมีประสิทธิภาพ 
ท ี่ด ีกว ่าน ี้ ผม ได ้ท ราบ ข ่าวม าว ่าท างเจ ้าห น ้าท ี่กองข ่าง อบจ. ได ้นำรถแบคโฮบูมยาวไปขุดห ิน 
ซ ึ่ง เป ็น ก ารใช ้งาน ผ ิด ป ระเภ ท เพ ราะป ระเภ ท น ี้ใซ ้ข ุด ส วะ ข ุดข ี้เลนได ้ แต ่นำไปขุดห ินคอก็ห ัก 
ด้วยเหตุผลนี้ผมเลยขอฝากท่าน ผอ.กองข่าง ให ้ข ่วยดูแลเรื่องเครื่องจักรกลด้วย ทั้งเรื่องการทำงาน 
ว ิธ ีการใช ้งานให ้ถ ูกประเภท และกระผมขอเร ียนฝากเร ื่องฝายน ํ้าล ้น บ ้านโอ ่งก ับทางท ่านนายก 
ห าก ท ่าน ม ีโ อ ก าส พ บ ท ่าน ผ ู้ว ่าราฃ ก ารจ ังห ว ัด ล ำพ ูน ห ร ือ ท ่าน รอ งผ ู้ว ่าราข ก ารจ ังห ว ัด ล ำพ ูน  
ขอนำเรียนเกี่ยวก ับเรื่องแนวทางการแก้ไฃปญีหาฝายน ํ้าล ้นน ี้ ซ ึ่งผมคาดว่ากว่าจะได้ผู้ร ับเหมาใหม่ 
คงต ้องใช ้เวลาอ ีกประมาณ ๒ ปีกว่า เพราะต ้องมาคำนวณค่างานและงบประมาณใหม่ท ั้งหมด 
แต่ถ้าอยากแถ้ปีญหาเฉพาะหน้าก็ตามแนวทางที่ผมได้นำเสนอไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครัน

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านสุวรรณ หอยแก้ว 
ท ี่ท ่านม ีความขำนาญในเร ื่องเคร ื่องจ ักรกลและได้ให ้คำแนะนำแนวทางการใช ้เคร ื่องจ ักรมา 
ก็ฃอให้ทางกองข่างได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปนะครับ ส ่วนเร ื่องการขุดลอกฝายน ํ้าล ้นน ี้ 
ใน ประเด็นแรกก็คือไม่ใข่ฝายในส่วนรับผิดขอบของทาง อบจ. เพราะฉะนั้นที่ทางอำเภอบ้านโอ่ง 
ได้ทำหนังสือร้องขอมานั้นเราก็ต้องศึกษาว่าเช้าระเบียบข้อไหนหรือไม่อย่างไร ซึ่งก็อาจจะมีประเด็น 
หลายอย่างอาจจะซ ับช้อนกันอยู่ ในเรื่องน ี้ก ็ม ีคนทำผิดระเบ ียบหลายรายแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น 
ที่ท่านสมาซิกฯ ได้แนะนำมาก็มีทางเป็นไปได้ ตัวอย่างเข่นที่จังหวัดกำแพงเพซร ที่ได้มีการจัดสรร 
เพื่อให้ขุดทรายขึ้นไปขายได้ แต่ในส่วนนั้นเป็นแม่นํ้าสายใหญ่ที่มีการบริหารจัดการ ในส่วนน้ีเป็นหน้า 
ฝายซึ่งเรายังไม่ได้รับโอน ซึ่งตอนนี้ก็มีฝายทุ่งโป่งที่กำลังจะโอนให้ทาง อบจ. ประมาณ ๒ -  ๓ ท่ี 
เพราะทางอปท.ไม่มีศักยภาพในการดูแลซ่อมบำรุง ทางอบจ.ก็ต้องศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะ 
ถ ้าเก ิดขำร ุด เส ียห ายข ึ้น มาท าง อบจ. จะไม ่ม ีว ิศวกรขลประทานที่จะไปแกับ ีญหาต่างๆ ได้ 
ก็ต้องมาปรึกษาหารือกันก่อนเพราะเป็นคร้ังแรก ท่ีทาง อบจ. จะรับโอนฝายกั้นน้ํา และอีกประเด็นหน่ึง 
ในร ะเบียบการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ว่าหากเกินความสามารถขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 
ก็ให้โอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุดท้ายก็คือต้องรับโอน ถ้ารับโอนมาแล้วมีงบอุดหนุนเฉพาะกิจ



เพ ื่อมาบำรุงซ่อมแซมก็ไม่ม ีป ัญหา แต ่ว ่าจะเป ็นป ัญหาเร ื่องบ ุคลากรผ ู้ชำนาญในการบริหารจ ัดการ 
ในส่วนที่ท่านได้นำเสนอมานี้ ผมจะรับไปปรึกษาหารือกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ว่าจะมีแนว 
ทางการดำเนินการเรื่องนี้ได้หรือไม่อย่างไร หากทางท้องถิ่นมีอำนาจในการดำเนินการทำเป็นประกาศ 
ต่างค่าตอบแทนโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐก็จะเป็นเรื่องดีครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านบุญทวี ครับ

จ.ส.อ.บุญหวี อินตาชัย - เร ียนประธานสภาองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเก ียรติท ุกท ่าน กระผม จ.ส.อ.บุญทวี อินตาชัย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอลี้

จ าก เร ื่อ ง เค ร ื่อ งว ัด อ ุณ ห ภ ูม ิ ผ ม อ ย าก จ ะ เร ีย น ถ าม  
ท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหารท่านรองนายก ว่าสถานที่รับที่ไหนอย่างไรหรือจะให้ตัวแทนของ 
ท้องถ่ินไปมอบให้ได้หรือไม่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เร ียน ท ่าน  จ .ส .อ .บ ุญ ท ว ี อ ิน ต าช ัย  ตอน น ี้กำล ัง
อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ยังพอมีเวลาที่จะได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องของกระบวนการส่งมอบ 
ใน ส ่วน ท ี่เร าต ้อ งป ระ ส าน ก ับ ท างส าธ าร ณ ส ุข จ ังห ว ัด ล ำพ ูน อ ย ู่ห ร ือ ไม ่ ข อ เช ิญ ท ่าน น ายก ฯ  
ขี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ เชิญครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร ียนประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจังหว ัด 

ลำพ ูน  ส ม าช ิก ส ภ าอ ง ค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด ล ำพ ูน ผ ู้ท ร ง เก ีย ร ต ิท ุก  ต าม ห ล ัก ก าร แ ล ้ว  
ทางสาธารณสุขจังหวัด เป็นฝ่ายขอรับการสนับสนุนมาโดยการอุดหนุนแต่ละครั้งนั้นทาง อบจ. จะอุดหนุน 
เป ็นเงินงบประมาณ เช่น ท ี่ผ ่านมาโครงการห ้องแลปโควิด ทางองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน 
ก ็ได ้อ ุดหน ุนเง ินงบประมาณเพ ื่อให ้ทางโรงพยาบาลลำพ ูนจ ัดซ ื้ออ ุปกรณ ์ แต ่เคร ื่องว ัดอ ุณหภูม ิน ี้ 
ได้อุดหนุนให้เป็นเครื่อง ส ่วนวิธ ีการแจกจ่ายน ั้นก ็ต ้องให ้เร ็วท ี่ส ุด โดยอาจน ัดหมายก ับทางอำเภอ 
พร้อมสมาชิกสภาฯ แต่ละพื้นที่เพ ื่อนำไปมอบให้ตัวแทนของตำบลหรือหมู่บ้าน ในส่วนของตัวแทน 
รับมอบก็ให้ทาง อสม. วางแผนประสานกันในส่วนนี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม, ครับ
- เชิญท่านธนารักษ์ ครับ
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นายธนๆรักษ์ วงค์ษา - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธนารักษ์ วงค์ษา 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอเมือง

จากเร่ืองไฟส่องสว่างนวัตกรรมโซล่าเซลล์ พ่ีน้องประขาชน 
ผู้ใช้เส้นทางสัญจรระหว่างถนนสายสันปูเลย -  ปาเบ้า ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและท่านนายกๆ 
ในการติดตั้งที่รวดเร็วทันใจ และมีขาวบ้านฝากข้อสอบถามมายังท่านผู้บริหาร โดยขอสอบถามว่า 
อายุการใช้งานนวัฒกรรมโซล่าเซลล์นี้เป็นอย่างไร เพราะขาวบ้านกลัวจะมืปีญหาเหมือนไฟโซล่าเซลล์ 
ท่ีใช้กันทุกวันน้ีครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติท ุกท่าน โดยความเป็นจริงแล้วชุดโซล่าเซล์ 
ก็จะมืแบตเตอรี่แล้วก็หลอดไฟที่อยู่ช้างใน ตัวแบตเตอรี่ทางผู้ติดตั้งแจ้งว่ามืประกัน ๑ ปี แต่ตามที่ผู้ติดตั้ง 
ได ้แจ ้งมาเร ื่องอายุการใช ้งานมีอาย ุ ๕ ป ีแล้วก็ยังไม่เสีย แต่ทั้งนี้ท ั้งนั้นเราก็ต้องเตรียมโครงการไว้ 
ส ำห ร ับ การเป ล ี่ยน แบ ตเตอร ี่ ซ ึ่งตาม ท ี่ท างผ ู้ต ิดต ั้งร ับ ป ระก ัน ม าถ ้าอย ู่ได ้ ๕ ปีก็ไม,ม ืป ีญหา
แต่หากเสียภายใน ๑ ปี ทางผู้ติดตั้งก็จะนำมาเปลี่ยนให้ ในส่วนนี้ก็เป็นข้อตกลงหรือ TOR ที่เราได้ทำไว้ 
แต ่จะขอเพ ิ่ม เต ิม  คือ ต ่อไปการต ิดไฟส ่องสว ่างแบบโซล ่าเซลเป ็น เร ื่องของทาง อบจ. ทั้งหมด 
ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งตรงไหนก็ได้ เพราะไม่เหมือนไฟกิ่งท ี่เราต ้องไปติดตั้งตามเสาไฟฟ้าท ั่วไป 
เพราะฉะนั้นปีญหาที่จะเก ิดขึ้นก็ค ือต้องไปดูพ ื้นที่โดยพิจารณาจากความจำเป ็นด้วย ยกตัวอย่างเข่น 
ท างเท ศบ าลขอร ับ การส น ับ ส น ุน เช ้าม าแล ้วก ็อ าจจะ1ไปติดต ั้งจ ุดท ี่ม ี,ไฟส ่องสว ่างอย ู่แล ้วเป ็นต ้น 
ประเด็นนี้ทาง สตง. ก็ได้ม ืการทักท้วงมาจากประสบการณ์ของหลายๆ ท่ี ก็ต้องมีการตรวจติดตาม 
ในเรื่องน ี้เราก็จะได้ม ืการปรึกษาหารือก ันอีกครั้งหนี่ง ไฟโซล่าเซล์น ี้ก็เป็นบัญชีนวัตกรรมอย่างหนึ่ง 
ที่มืข้อกำหนดให้ต้องติดให้ห่างกัน ๓๐ เมตร แต่ก็สามารถอนุโลมกันไต้ในบางจุด และต้องไม่ฃํ้าซ้อน 
กับไฟส่องสว่างเดิมซึ่งจะเกิดเป็นป็ญหากับ อปท. เพราะทางท้องถิ่นเองก็อยากจะได้หลอดไฟแบบโซล่า 
เซลล์น ี้เพราะไม่ต ้องเส ียค่าไฟฟ้า แต่ก็จะ'ไปติดป็ญหากับ1ไฟส่องสว่างเดิมต่อก็ต ้องคำนึงถึงจุดนี้ด ้วย 
ในเรื่องนี้ก็จะได้หารือเรื่องเสนองบประมาณเพี่อขอไฟส่องสว่างในนี้ต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ก็อยากขอฝากท่านผู้อำนวยการกองช่างด้วยครับ
ในกระบวนการการติดตั้งขอให้ช่วยลงพื้นที่กำกับดูแลและตรวจสอบด้วย เพราะถ้าเราอาศัยผู้รับเหมา 
ติดต้ังแล้วทางผู้นำชุมชนเป็นผู้ควบคุม บางครั้งก็อาจจะเป็นการติดต้ังท่ีไม่เหมาะสม ผมก็ฃอฝากด้วยครับ 
ขอบคุณครับ
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- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
- ถ้าไม มี่ “ กระผมในนามสภาองค ์การบริหารส ่วน 

จังหวัดลำพูน ขอขอบคุณเพื่อนสมาซิก หัวหน้าส่วนราชการและข้าราขการทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม 
ทำให้ภารกิจของสภาฯ เสร็จสิ้นไปด้วยดี”

- การประชุมในวันนี้ ฃอป็ดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.

รับรองความถกต้อง

ส.ต.ท.

เลขานการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประชุม



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เม่ือวับท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประซฺมตรวจรายงานๆ ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
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(ลงซ่ือ) 'ร น ^ ^

(นายพัฒนเดช สมบูรณ์ชัย)
กรรมการ

(ลงซ่ือ)
(นายสุรสิทธ้ิ วงศ์การณ์)

กรรมการ/เลขานุการกรรมการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนโด้มีมติรับรองรายงานการประชุมๆในคราวการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

(นายกัลปี สะคำปีน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน


