ช

รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔ เวลา ๑๔.๐0 - ๑๖.๔๐ น.
ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ผู้มาประขุม
ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๒. นายชัยณรงค์ ภู,พีสิฐ
๓. นายศราวุฒิ ณ ลำพูน
รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๒
๔. นายธนารักษ์ วงศ์ษา
๔. นายพัฒนเดช สมบูรณ์ขัย สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๓
๖. นายปวีณวัซร์ ศรีพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๔
๗. นางสาวเข็มเพชร สมนาคักดี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๖
๘. จ.ส.อ.'ธีระคักดี้ อุปะละสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๗
๙. นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๘
๑๐.นายเฃมชาติ สุคันธวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๙
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง เขต ๑
๑๑.นายสุพจน์ ปีนสุรัตน์
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง เขต ๓
๑๒.นายบุญเลิศ อินบุรี
๑๓.นายนิวัติ เพียรพนัสสัก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๑
๑๔.นายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๒
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๑
๑๔.นายสุรชัย ฃัติปัญญา
๑๖.นายถนอม เมืองสุวรรณ์ สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๒
๑๗. นายสุรสิทธี้ วงศ์การณ์ สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๓
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๑
๑๘.นายสุริยัน ปัญญา
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๒
๑๙. นายศิรคักด ทองยอด
๒๐.จ.ส.อ.บุญทวี อินตาชัย สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๓
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๔
๒๑.นายอดุลย์ มโนรมย์ชื่น
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ
๒๒.นายหิรัญ ขัยนุ
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง
๒๓. นายสิทธิชัย มูลทา
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง
๒๔. นายสุวรรณ หอยแก้ว
๑. นายคัลปี สะคำปีน

ฯ

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
๑๔. นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์
๑๔.นายพิทักษ์ อ่อนน้อม
๑๖.นางสาวเอี่ยมคิริ 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

รองผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูน
แทน โครงการฃลประทานจังหวัดลำพูน
นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เลขานุการนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ลำพูน
เลขานุการองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
(เลขานุการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองข่าง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประขาซน
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๓
เลขานุการฝ็ภาฯ
- การประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ที่จะเริ่มในเวลานี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ได้ดำเนิน การตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ลงนามและเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๔ ท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วจึงขอเรียนเชิญประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จุดธูป เทียน บูขาพระรัต นตรัย พร้อมทั้งทำหน้าที่ประธานสภา
ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ประธานสภาฯ
- “วันนี้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ได้เข้า ร่ว มประชุม ทั้ง หมด ๒๔ ท่าน ซึ่ง มีผ ู้เ ข้า ร่ว มประชุม ไม่น ้อ ยกว่า กึ่ง หนึ่ง ถือ ว่า ครบ
องค์ประชุมแล้ว จึงขอเปีดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ บัดนี้
เช ิญ ท ่า น เล ข าน ุก าร ส ภ าฯ อ ่า น ป ร ะ ก าศ
สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำพูน เรื่อง เรีย กประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำพูน
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เลขานุการสภาฯ
- ประกาศสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีมติใน
คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ และมีมติ
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ มีกำหนดสี่สิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น
เพื่อ ให้การปฏิบ ัต ิเปีน ไปตามพระราฃบัญ ญัต ิอ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่
๘ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ประธานสภาฯ

- ผมขอเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ประธานสภาฯ

- ผมขอเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- วันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
เรื่องที่ ๑ เรื่อง การฉีดวัคซีนบีองกันโรคไวรัสโควิด - ๑๙
เนื่องจากจังหวัดลำพูนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
และคณะผู้บริหาร ร่วมฉีดวัคซีนบีองกันโรคไวรัสโควิด-๑ ๙ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในโอกาสนี้
ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปและมีความประสงค์
จะร่วมฉีดวัคซีนบีองกันโรคไวรัสโควิด-๑๙ กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สามารถแจ้ง
ความประสงค์ได้ที่ คุณปณิตา สิงหนาท โดยวันนี้สมาชิกสภาที่อายุไม่เกิน ๖๐ ปี ได้ไปฉีดวัคซีนบีองกัน
โรคไวริสโควิด - ๑ ๙ ณ โรงพยาบาลลำพูน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประซาขนเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ที่เชิญทางสมาชิกสภาองค์การนิรหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วม
ฉีดวัคซีนบีองกันโรคไวรัสโควิด -๑๙ ครั้งนี้ด้วยครับ
เรื่องที่ ๒ ด้ว ยทางองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
ได้ม ีฃ ้าราชการโอนย้ายมาเพื่อ ดำรงตำแหน่งผู้อ ำนวยการกองยุท ธศาสตร์และงบประมาณคนใหม่
คือ คุณณปภัซ อุตตมชัย ซึ่งแต่เดิมท่านได้ปฏิบัติราชการอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและ
ได้ไปรับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และได้มีโอกาสกลับมารับตำแหน่ง
ยังองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อพัฒ นาจังหวัดลำพูนต่อไป ขอเชิญ ท่านณปภัช อุตตมชัย
แนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ
นางสาวณปภัช อุตุตมขัย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
- เรียนประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิก สภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ท รงเกียรติท ุกท่าน ดิฉัน นางสาวณปภัช ยุตตมชัย
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โอนย้ายมาจากตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริม
คุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เดิมเคยรับราชการเป็นหัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และได้ไปรับตำแหน่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเป็น
ระยะเวลา ๙ เดือน และได้มีโอกาสโอนย้ายกลับมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่
๖ พฤษภาคม ๒๔๖๔ ขอฝากเนื้อฝากตัวต่อทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทุกท่าน
และคงจะได้ร่วมงานกับทางสมาชิกสภาฯ เพื่อพัฒนาจังหวัดลำพูนต่อไป ขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัย แรก ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ เมื่อ วัน ที่
๔ มีนาคม ๒๔๖๔

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประธานสภาฯ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๓๓ กำหนดให้สภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมสภาทุกคราว ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการ
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง
- ต่อ ไปเป็น การรับ รองรายงานการประชุม สภา
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน สมัย สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๔๖๔ เมื่อวันที่
๔ มีนาคม ๒๔๖๔ มีสมาขิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมหรือไม่
ประธานสภาฯ
- ถ้า ไม่มี ถือ ว่าที่ป ระชุม รับ รองรายงานการประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๔๖๔ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๖๔
- เนื่องจากระเบียบวาระที่ ๓ และ ๔ เป็นกระทู้ถามของ
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงฃอชี้แจงข้อระเบียบ ดังนี้
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๘๙ ระบุว่าเมื่อผู้บริหารท้องถิ่น
ได้ต อบกระทู้ถ ามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธี้ซ ักถามได้อีก ๓ ครั้ง เว้น แต่จะขอซักถามต่อไป
เพราะคำตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาอนุญาต การซักถามนั้นผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธี้
ที่จะขี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จำเป็นแต่ต้องไม่เป็นการอภิปราย ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธี้ที่จะ
ไม่ต อบกระทู้ถ ามเมื่อ เห็น ว่า เรื่อ งนั้น ๆ ยัง ไม่ค วรเปีด เผยเพราะเกี่ย วกับ ผลประโยฃน์ส ำคัญ
ของทางราขการในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในกำหนดเวลา
ตามข้อ ๙๔ ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่งสมาขิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทู้ถาม
เกินกว่า ๑ กระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓

กระท ู้ถ าม ของ น ายศ ิร ศ ัก ด ทองยอด สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำ๓ อลี้

ประธานสภาฯ
- เนื่องด้วย นายศิรศักดึ๋ ทองยอด สมาขิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้ได้ยื่นกระทู้สอบถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรื่อง การบริหารเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ ซึ่งรายละเอียด
ได้ส่งให้สมาขิกฯ ทุกท่านแล้ว
- เชิญท่านค์รศักดึ๋ ครับ

f
๖

นายสิรศักดี้ ทองยอด
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิก สภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ท่าน กระผมนายศิรศักดี้ ทองยอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้
ผมได้ยื่นกระทู้ถามเรื่องการบริหารจัดการเครื่องจักรกล
ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเกิดปัญ หาหลายด้านสมาชิกเขตต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน
และได้ขอเครื่องจักรกลเข้ามาแต่ว่าปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไม่สามารถสนองตอบ
ให้ทุกเขตได้ทันท่วงที จึงอยากทราบการบริหารจัดการของเครื่องจักรกล ดังนี้
ข้อที่ ๑ อยากทราบว่าเครื่อ งจัก รกลหนัก ที่ม ีอ ยู่ใ น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่
ข้อที่ ๒ เครื่องจักรกลที่มีอยู่ทั้งหมดนั้นสามารถใข้งานจริง
ได้เท่าไหร่ มีแผนซ่อมแซมเท่าไหร่และจะต้องจำหน่ายทิ้งเท่าไหร่ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากกระทู้ถามของสมาชิกสภา
ท่านศิรศักดึ๋ ทองยอด เกี่ยวกับจำนวนเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในปัจจุบัน
ว่าใข้งานได้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ทางสมาชิกๆ ก็คงพอจะได้ทราบเกี่ยวกับสภาพเครื่องจักรกลต่างๆ
ว่าความเป็นจริงกับที่มองเห็นนั้นไม่เหมือนกัน หลายท่านรวมทั้งผู้ที่มาติดต่อราซการก็จะเห็นว่าเครื่องจักร
เครื่องกลของ อบจ.ลำพูน มีมากมาย ซึ่งทุกคนก็คิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้การดำเนินการก็คงจะเป็นไปอย่าง
ราบรื่นในการที่จะนำเครื่องจักรออกไปปฏิบัติงาน เหลือข่วยพี่น้องประขาซน แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว
ส่วนที่จอดไว้นั้นคือ ส่วนที่ชำรุดเสียหายรอทีจ่ ะซ่อมแซม เครื่อ งจัก รบางเครื่อ งก็ม ีอ ายุก ารใข้งาน
เกินกว่า ๑๕ ปี ส่วนเครื่องจักรเครื่องใหม่ที่เห็นนั้นเป็นของโครงการเดิม ก่อนที่ผู้บริหารขุดปัจจุบัน
จะเข้ารับตำแหน่ง บางเครื่องไม,สามารถที่จะใข้งานได้จริงหรือใข้ไดํไม่เต็มกำลังสมรรถภาพและไม่เข้ากับ
งานที่ใ ข้อ ยู่เป็น ประจำ ในส่ว นของจำนวนที่ใ ข้ง านได้แ ละที่ร อซ่อ มบำรุง นั้น ผมขอให้
ท่านวิขัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งดูแลเกี่ยวกับงานกองข่างได้รายงาน
ให้ทางสมาชิกสภาได้รับทราบต่อไปครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านวิชัย ครับ

นายวิขัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ท่าน กระผมนายวิช ัย บุญ อุดมพร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นเป็นเครื่องจักรกลที่ได้ซื้อสะสมมา ๔ - ๕ ปีย้อนหลังไป จำนวนเครื่องจักรที่มี
อายุการใช้งาน ๑๕ - ๒๐ ปีขึ้น'ไปมีประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ และที่มีอายุการใช้งาน ๑๕ ปีลงมา
จะเป็นเครื่องจักรค่อนช้างใหม่อีกประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ โดยการซื้อเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูนนั้น เป็นการซื้อมาเพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าและอีกประการหนึ่งซื้อมาเพื่อใช้งานใหม่
เพื่อ รองรับ การพัฒ นาถนนเส้น ทางในอนาคตซึ่ง ยัง ไม่ส ามารถที่จ ะใช้ง านได้อ ย่า งเต็ม ที่
สำหรับเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีอยู่ทั้งหมด๖๔ คันมีทั้งเครื่องจักรกลหนัก
และเครื่องจักรกลเบาขอแยก จำนวน ดังต่อไปนี้
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 มีอ ายุก าร
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 มีอ ายุก ารใช้ง าน
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
๗. รถเจาะบ่อ บาดาล จำนวน ๓ คัน อยู่ระหว่าง
ดำเนินการซ่อม จำนวน ๑ คัน
๘. รถบรรทุกเครื่องอัดอากาศ จำนวน ๓ คัน
๙. รถกระเช้า จำนวน ๒ คัน มีอ ายุก ารใช้งาน
เกิน ๑๕ ปี จำนวน ๑ คัน เตรียมขายทอดตลาด จำนวน ๑ คัน

๑๐. รถซ่อมบำรุงถนน
จำนวน ๑ คัน
๑๑. รถบรรทุกยางมะตอย จำนวน ๑ คัน
๑๒.รถแทรกเตอร์ฟาร์ม ติดตั้งอุปกรณ์(พ่วงเป่าถนน, พ่วงตัดหญ้า) จำนวน ๒ คัน
กว่า ๑๕ ปี จำนวน ๒ คัน

๑๓.รถเทรลเลอร์ จำนวน ๓ คัน มีอายุการใช้งานเกิน
๑๔. รถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ จำนวน ๑ คัน
๑๕.ซากรถที่ไ ด้ร ับ อุบ ัต ิเ ห ตุ รอข ายท อดตล าด

จำนวน ๒ คัน

สรุปมีเครื่องจักรกลทั้งหมด จำนวน ๖๔ คัน อยู่ระหว่าง
การซ่อมบำรุงอยู่ จำนวน ๑๐ คัน รอจำหน่ายขายทอดตลาด จำนวน ๖ คัน และใช้งานได้จริง
จำนวน ๔๘ คัน สำหรับเครื่องจักรกลทั้ง ๔๘ คันนี้ จะเป็นชุดทำงานซ่อมถนนลาดยาง ชุดชุดลอกแม่นํ้า
สำคลองและชุดชุดเจาะบ่อบาดาล โดยทั้ง ๓ ประเภทนี้ จะใช้ทำงานทดแทนและสนับสนุนการทำงานซึ่ง
กันและกัน การซื้อเครื่องจักรของ อบจ. ที่ผ่านมานั้นไม่ได้ซื้อเพื่อแยกเป็น ๒ ชุด ชุดเหนือหรือชุดใต้
แต่อย่างใด แต่ซื้อเพื่อเสริมการทำงานให้คล่องตัวและสามารถใช้งานทดแทนและสนับสนุนกันได้เท่านั้น
ขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกสภา ทราบตามที่ท่านได้ประสงค์ขอทราบจำนวนเครื่องจักรทั้งหมดของ อบจ.
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ท่านศิรศักดี้ มีช้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านศิรศักดื้ ครับ

นายศิรศักดิ๙ ทองยอด
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ท รงเกียรติท ุกท่าน กระผม นายศิรศักดี้ ทองยอด
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้
เนื่องจากเครื่องจักรที่มีอยู่ปีจจบันสามารถใช้ได้แค่ ๔๘ คัน
โดยแยกประเภทแล้ว ไม่ส ามารถตอบสนองให้เพีย งพอกับ ความเดือ ดร้อ น ของพี่น้องประซาชน
จัง หวัด ลำพูน ได้ ผม ขอส อบ ถาม ว่า เครื่อ งจัก รท ี่อ ยู่ร ะห ว่า งดำเน ิน การซ ่อ ม บ ำรุง น ั้น
ทาง อบจ. จะซ่อมบำรุงเองหรือน่าส่งซ่อมบำรุงภายนอก เพราะผมมีความเห็นว่าความชำนาญในเรื่องงาน
ซ่อมบำรุงจะมีผลกับประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่จะน่ามาใช้งาน และอีกประการหนึ่งผมเห็นควร
แบ่งสัดส่วนการใช้เครื่องจักรให้ขัดเจนในการที่บริหารจัดการ เพราะทุกเขตทุกที่มีความเดือดร้อน
แตกต่า งกัน บางครั้ง เครื่อ งจัก รลงพื้น ที่ท ่า งานแต่ใ นพื้น ที่ห ่า งไกลไม่ไ ด้ร ับ การตอบสนอง
ก็จะเกิดผลกระทบกลับมาหาทาง อบจ. ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เกี่ยวกับคำถามในเรื่องการซ่อมบำรุง
เนื่องจากเครื่องจักรที่อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมบำรุงนั้นมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑๕ ปี ทำให้การหา
ที่ซ่อมบำรุงในป้จจุบันเป็นเรื่องยากพอสมควร โดยส่วนมากจะรอจำหน่ายมากกว่า ในส่วนนี้ขอ'ให้'ทาง
ผู้อำนวยการกองช่างที่รับผิดขอบอยู่ในป็จจุบัน ได้ขี้แจงให้ทางสมาชิกสภาได้รับทราบด้วยครับ
ประธานสภาฯ

- เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ

นายพิทักษ์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการกองช่าง
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำพูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ท่าน กระผมนายพิท ัก ษ์ 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 ถ้าเป็นการซ่อมทั่วไป เช่น การเปลี่ยนสายไฮโดรลิคนั้น
ทางโรงซ่อมสามารถซ่อมได้แต่หากเป็นการซ่อมหนัก เข่น แขนของแบคโฮเสียหายก็ต้องส่งบริษัท
ซ่อมโดยตรง ขออนุญาตขี้แจงครับ
ประธานสภาฯ

- ท่านศิรคักดี้ มีช้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านสืรศักดิ๋ ครับ

นายศิรศักด ทองยอด
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ท รงเกียรติท ุกท่าน กระผม นายศิรศักดึ๋ ทองยอด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้
จากที่ไ ด้ร ับ พิง จากท่า นผู้บ ริห ารและผู้อ ำนวยการ
กองช่างนั้นทำให้รับทราบปิญหาได้ว่า เครื่องจักรกลในป็จจุบันนั้นมีสภาพที่เก่าเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงได้
ในลัก ษณะนี้ผ มมีค วามเห็น ว่า คงไม,เกิน ความสามารถของผู้บ ริห ารที่จ ะบริห ารจัด การได้
ส่วนไหนที่สมควรจำหน่ายส่วนไหนที่สมควรเพิ่มก็ควรดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยขนํกับพิ่น้องประชาขน

๑๐
ดีกว่าที่จะต้องเสียค่าซ่อมบำรุงซ่อมแซมที,สิ้นเปลืองกว่าซื้อเครื่องจักรใหม่ ซี่งก็จะไม่เกิดประโยชน์
กับพี่น้องประซาขนแต่อย่างใด และผมรู้สึกมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับท่านนายกๆ ที่มีค'วามมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาจังหวัดลำพูนให้เป็นไปในทิศทางที่ดีฃึ้น ซึ่งในระยะเวลาสามสี่เดือนที่ผ่านมานั้นก็มีหลายสิ่ง
หลายอย่า งที่พ ัฒ นาขึ้น ทั้งคณะผู้บ ริห าร สมาซิกสภาฯ และข้าราชการ ก็มีการปรับตัวให้เข้ากับ
การทำงานมากขึ้น ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บ ริห ารช่วยดูแ ลเรื่อ งบริห ารจัด การ
เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านศิรศักดื้ ทองยอด
ที่ไ ด้ส อบถามในเรื่อ งเครื่อ งจัก รนี้ เรื่อ งการจัด หาเครื่อ งจัก รนั้น เราจำเป็น ต้อ งมีง บประมาณ
ในการดำเนินการและส่วนหนึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลา ทั้งนี้ก็จะมีงบประมาณของทางส่วนกลางงบหนึ่ง
เรีย กว่างบพัฒ นาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก โดยงบประมาณนี้จะให้ส่วนราขการทุกภาคส่วน
ของแต่ละจังหวัด ดำเนิน การเสนอโครงการเพี่อ จัด ซื้อ เครื่อ งจัก รเพี่อ ส่งเสริม เศรษฐกิจ ฐานราก
และเครื่องจักรที่ไต้มานั้นจะให้ทาง อบจ. บริหารจัดการ โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ได้เสนอขอจัดซื้อรถแบคโฮ จำนวน ๓ คัน และส่วนราชการอื่น ในจังหวัด ลำพูน ของบจัด ซื้ออีก
จำนวน ๓ คัน ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนในส่วนนี้ก็จะมีรถแบคโฮที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
บริหารจัดการ จำนวน ๖ คัน โดยท่านผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูนจะเป็นผู้สั่งการให้ อบจ. มีอำนาจ
ในการดำเนิน การ ส่วนนี้ก็น ่าจะเป็น แนวทางที่เร็วที่ส ุดที่จะไต้เครื่องจักรมาแต่ก็ต ้องใช้ระยะเวลา
พอสมควร เนื่องจากมีหน่วยงานส่วนราขการในจังหวัดอื่นก็ฃอใช้งบประมาณส่วนนี้เช่นกัน ในส่วนของ
งบประมาณในการพัฒ นาขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำพูน ที่ใช้ในการจัดหาเครื่องจักรนั้น
ก็มีอย่างจำกัดทำให้จำเป็นต้องพิจารณาซื้อเครื่องจักรในส่วนที่จำเป็นเท่านั้น ซึ่งก็จะไต้ร่วมปรึกษาหารือ
น่าเสนอต่อสภาฯ เพี่อพิจารณาอนุมัติกันต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ท่านศิรคักัด มีช้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
- ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับทราบร่วมกัน นะครับ
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง กระทู้ถ ามของจ่า สิบ เอกธีร ะศัก ดิ๋ อุป ะละสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗
อำ๓ อเมือง เรื่อง การบริหารเครื่องจักรกลขององค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ประจำปี พ .ศ.๒๕๖๔
เกี่ยวกับการขอจัดสรรเครื่องจักรกลที่ใซ้ในภารกิจของ

(ร )G )

องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน สนับ สนุน พื้น ที่
รับผิดชอบเพื่อการให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผลในการให้การ
สนับสนุน
ประธานสภาฯ
- เนื่องด้วย จ.ส.อ.,ธีระศักดื้ อุปะละสกุล สมาขิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง ได้ยื่นกระทู้สอบถามนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน เรื่อง การบริหารเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เกี่ยวกับการขอจัดสรรเครื่องจักรกลที่ใข้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สนับสนุนพื้นที่
รับ ผิด ขอบเพื่อ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านเป็น ไปด้ว ยความรวดเร็ว มีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกฯ ทุกท่านแล้ว
- เชิญทานธีระศักดิ๙ ครับ
จ.ส.อ.ธุระศักดิ๋ อุปะละสกล
- เรีย นประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ธีระศักดี้ อุปะละสกุล
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง
ขออนุญ าตเรียนท่านประธานสภาผ่านถึงท่านผู้บ ริห าร
เกี่ย วกับ การบริห ารเครื่อ งจัก รกลของ อบจ.ลำพูน ซึ่ง ความเป็น จริง ก็ค งเป็น กระทู้ถ ามต่อ เนื่อ ง
จากท่า นคิร ศัก ดี้ เมื่อ สัก ครู่ก รณีอ ัต ราเครื่อ งจัก รกลที่ไ ด้แ จ้ง ให้ส มาขิก สภาฯ ได้ร ับ ทราบ
ว่ามีศักยภาพเป็นอย่างไร ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาขิกสภาๆ สมัยแรกแต่อยู่ท้องถิ่นมา ๑๐ กว่าปี
มีความคิดมาโดยตลอดว่าหากมีโอกาสเข้ามาสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้ว การพัฒนาจาก
ระดับจังหวัดสู่ท้องถิ่นคงจะราบรื่นไปด้วยดี แต่เมื่อได้รับทราบเรื่องของเครื่องจักรกลแล้วยอมรับว่า
รู้สึกท้อใจอย่างหนัก ตามที่ท่านได้แจ้งให้ทราบว่ามีงบประมาณในการซ่อมแซมอยู่ ก็ขอฝากทาง อบจ.
ใช้งบประมาณในส่วนนี้ให้เกิดประโยขน์เพื่อเครื่องจักรกลจะได้ใช้ในการสนับสนุน อปท. ในพื้นที่
ของจังหวัดลำพูน ซึ่งต้องยอมรับว่า ณ ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จะทำให้การทำงานมีความรวดเร็ว
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็อยู่ที่การบริหารจัดการในด้านเครื่องจักรกล ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ทาง
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทุกท่าน มีความเชื่อมั่นในคณะผู้บริหารและกองช่าง
ซึ่ง เป็น ผู้ด ูแ ลบริห ารจัด การในเรื่อ งนี้ กระทู้ท ี่อ ยากจะเรีย นถามกรณีท ี่ม ีก ารใช้ง บประมาณ
ในการซ่อมแซมเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนักเครื่องจักรกลเบาตามที่ได้แจ้งแล้ว ผมก็ได้ปรึกษาหารือกับ
สมาขิกหลายท่าน ต่างก็มีความต้องการให้การบริหารจัดการขอรับการสนับสบุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยากขอเสนอให้มีการบริหารจัดการ
เครื่องจักรกลโดยแบ่งเป็น ๒ โซนได้หรือไม่ ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องจักรกลโซนเหนือ ได้แก่ อำเภอป่าซาง
อำเภอเมือ ง อำเภอแม่ท า อำเภอบ้า นธิ และเครื่อ งจัก รกลโซนใต้ ได้แ ก่ อำเภอทุ่ง หัว ช้า ง
อำเภอเวีย งหนองส่อ ง อำเภอลี้ อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อให้การบริห ารจัด การรวดเร็ว มีป ระสิท ธิภ าพ

มีประสิทธิผล เพราะว่าที่ผ่านมาการขอรับ การสนับ สนุน เครื่องจักรกลจาก อบจ. เกิด ความล่าช้า
บางที่บ างแห่งต้อ งรอเป็น ระยะเวลาหลายเดือ น ซึ่งทำให้การทำงานไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรก็อยาก
ขอเรียนหารือท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านผู้บริหาร เรื่องแนวทางการบริหารจัดการเครื่องจักรกล
ตามที่ไต้นำเสนอนี้ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนี่งที่ทางผู้บริหาร
ไต้หารือกันในส่วนของผมก็เห็นด้วย ตามที่เราได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดน่านก็ไต้ไปเห็นการบริหารจัดการ
เครื่อ งจัก รกลของ อบจ.น่า น โดยเครื่อ งจัก รแต่ล ะคัน ก็ม ีห มายเลขศูน ย์เครื่อ งจัก รที่ข ัด เจน
ทั้ง นี้เรื่อ งการแยกโซนเครื่อ งจัก รกลนั้น ก็ต ้อ งขึ้น อยู่ก ับ ลัก ษณะภูม ิป ระเทศของแต่ล ะจัง หวัด
หากจังหวัดไหนมีลักษณะภูมิประเทศเป็นวงกลมมีศูนย์เครื่องจักรเดียว ก็จะสามารถออกพื้นที่ไต้ทั่วถึง
แต่หากเป็นลักณะภูมิประเทศที่มีความยาวก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งศูนย์เครื่องจักร เพื่อจะไต้
ไม่ต้องขยับขยายถ่ายโอนเครื่องจักรกลไปมาเป็นการเสียเวลา แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็เหมือนที่ท่านธีระศักดึ๋
ได้กล่าวไว้ เครื่อ งจัก รขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน มีมากมายแต่ไซ้งานไต้จริงไม,มาก
เครื่องจักรใหม่ที่มีก็เป็นเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะทาง เซ่น เครื่องจักรสำหรับใช้ทำถนน ซึ่งในความ
เป็น จริงการท่าถนนเองนั้น เป็น เรื่อ งที่ย ุ่ง ยากทั้ง เรื่อ งเครื่อ งจัก รและบุค ลากรเป็น การสิ้น เปลือ ง
งบประมาณโดยเฉพาะหน่ว ยงานของรัฐ แม้ก ระทั่ง กรมทางหลวงก็ย ัง ใช้ว ิธ ีจ ้า งบริษ ัท เอกซน
ในการท่าถนน แต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ยังมีแนวคิดในการตั้งศูนย์เครื่องจักรทั้ง ๒ จุด
หากเรามีเครื่อ งจัก รพร้อ มก็จ ะไต้พ ิจารณาดำเนิน การในเรื่อ งนี้อ ีก ครั้งหนึ่ง และอีกประเด็นหนึ่ง
เครื่อ งจัก รกลขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน แต่ละขุดนั้น เป็น เครื่องจักรที่มีวัตถุป ระสงค์
การใช้งานไม่เหมือนกันทั้งต้านท่าถนนเพื่อการเกษตร ขุดซ่อมแซมถนนลาดยาง ขุดขุดเจาะนั้าบาดาล
และเกี่ยวกับการขุดลอก ซึ่งแต่ละท้องถิ่นถึงจะแบ่งโซนเป็นโซนเหนือโซนใต้ ป็ญหาความเดือดร้อน
ก็ไม่เหมือนกันยกตัวอย่าง เซ่น ขุดเครื่องจักรกลท่าถนนอาจจะมืความความจำเป็นสำหรับทางโซนใต้
ส่วนในโซนเหนือ เซ่น เขตอำเภอเมืองก็คงไม่มืความจำเป็นมากนัก เพราะฉะนั้นการแบ่งวัตถุประสงค์
ของเครื่องจักรแต่ละโซนก็อาจจะมีความยุ่งยาก แต่ทั้งนี้หากจะเป็นการลดเวลาและเพื่อความรวดเร็ว
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ยังจะคงดำเนินการในเรื่องนี้ แต่ในขณะนี้เรื่องความพร้อมทั้ง
เรื่องเครื่อ งจักรและบุคลากรที่ม ือยู่คงยังไม่ส ามารถที่จะดำเนิน การในเรื่องนี้ไต้ ทั้งนี้ผมก็ไต้หารือ
กับทางกองซ่างในการบริหารจัดการในส่วนของเครื่องจักร เพื่อจะแก้ไขปิญหาความเดือดร้อนในพื้นที่
ให้เกิด ความรวดเร็ว ยิ่ง ขึ้น และสามารถกระจายไปไต้ท ุก พื้น ที่เท่าที่ส ามารถท่าไต้ ทั้งนี้ต ้อ งอาศัย
ความร่วมมือจากท่านสมาซิกฯ ในแต่ละพื้นปรึกษาหารือร่วมกันว่าจุดไหนสำศัญมืความจำเป็นเร่งต่วน

๑๓

เพราะถ้าแย่งกันอย่างนั้นแล้วทางผู้บริหารก็จะลำบาก ในส่วนของอุปสรรคและ!)ญหาที่เกิดขึ้นผมขอให้
ท่านรองนายกฯ ท่านวิขัย บุญอุดมพร ได้ขี้แจงให้ทางสมาซิกสภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านวิชัย ครับ

นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำพูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ท่า น สำหรับ วัตถุป ระสงค์การใชั
เครื่องจักรกลในการทำงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น เพื่อทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ด้านถนน ด้านแหล่งนํ้า ด้านขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ ๓ ขุด ในส่วนการทำงบประมาณนั้น
ต้องอยู่ในแผนงานและข้อบัญญัติ เช่น ในแต่ละปี อบจ. จะต้องมีแผนงานในการทำถนนลูกรังหินคลุก
บดอัด ตามสภาพเครื่อ งจัก รที่เรามีเพื่อ นำบรรจุใ ห้อ ยู่ใ นข้อ บัญ ญัต ิง บประมาณ เช่น ที่อ ำเภอลี้
อำเภอทุ่งหัวข้างหรืออำเภอบ้านธิ เป็นต้น แผนงานทั้งหมดนี้ก็จะปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติเครื่องจักรกล
จะลงพื้นที่ทำงานตามแผนในข้อบัญญัตินั้น สำหรับการขุดเจาะบ่อบาดาลก็ต้องอยู่ในแผนงานข้อบัญญัติ
เช่นกัน ทางเจ้าหน้าที่ก็จะวางแผนในการทำงานอย่างราบรื่น ไปตามลำดับ ตามวงเงินงบประมาณ
แต่ละงวดที่เข้ามา ส่วนปีญหาที่เกิดขึ้นก็ดือที่ส่วนนอกเหนือไปจากแผนและในช่วงเวลาก่อนที่ถุศูฝน
จะเข้ามาก็จะเป็นป้ญ หามากโดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาฯ เพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง โดยระหว่างเดือน
กุม ภาพัน ธ์ถ ึง มีน าคมก็จ ะได้ร ับ ปีญ หาความเดือ ดร้อ นจากขาวบ้านขอให้ข ุด ลอก ขุด บ่อ บาดาล
กำจัดผักตบชวา ก่อนที่ถุดูฝนจะเข้ามาซึ่งป็ญหาทั้งหมดนี้ก็จะระดมเข้ามาในช่วงนี้มากมาย จนบางครั้ง
เครื่องจักรกลของทาง อบจ. หมุนเวียนการทำงานไม่ทันก็เลยทำให้รู้สึกว่างานล่าข้าเป็นด้น ในส่วนนี้ขอ
กราบเรียนท่านสมาชิกสภาทุกท่านว่าทาง อบจ. ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
สำหรับ ข้อ กระทู้ถ ามที่ท ่า นสมาชิก สภาขอหารือ ให้จ ัด สรรเครื่อ งจัก รแบ่ง เป็น ๒ โซนนั้น
โดยสภาพข้อเท็จจริงตามที่ท่านนายกได้แจ้งไว้ เช่นเขตอำเภอเมืองในส่วนการสร้างถนนเพื่อการเกษตร
นั้นคงไม่ค่อยจำเป็น แต่สำหรับโซนใต้นี่ก็ยังมีความจำเป็นมากดังนั้นในเรื่องการจัดสรรเครื่องจักร
เป็น ๒ โซนนั้นทาง อบจ. ยังไม,ได้มีแนวทางการปฏิรูปจัดระเบียบวางแผนอย่างชัดเจน ทั้งนี้ท่านนายก
ก็เคยปรารภว่าถ้าทำได้ก ็จะเป็น ผลดี แต่ทั้งนี้ก็มีข้อจำกัดในการดำเนิน การ เช่นหากต้องสร้างศูนย์
เครื่อ งจัก รไว้ท ี่โซนใต้จำเป็น ต้องมีพ ื้น ที่ป ระมาณ ๕ -๑ ๐ ไร่ สำหรับเป็นที่พักคนงานหรือ
สร้างโรงจอดเครื่องจักรสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ ทั้งหมดนี้ก็จำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างและงบประมาณ
ประเภทของเครื่อ งจัก รก็จ ะต้อ งสอดคล้อ งกับ สภาพปีญ หาในพื้น ที่ ทั้ง หมดนี้จ ีง จำเป็น
ต้อ งมีก ารวางแผนหารือ การทำงาน อย่างไรก็ด ีห ากท่านนายกมีน โยบายที่จะดำเนิน การในเรื่อ งนี้
ก็จะได้หารือกันต่อไป ในส่วนของเครื่องจักรกลที่ท่านนายกได้กล่าวไว้ ในส่วนของงบพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ผมได้นำเสนอท่านนายกเพื่อให้ทาง อบจ. เขียนโครงการเสนอขอรถแบคโฮ จำนวน ๖ คัน
โดยงบประมาณนี้จะจัดสรรให้แต่ละจังหวัดโดยทาง อบจ. เป็นผู้เสนอโครงการขอไป โดยมีรถแบคโฮ
จำนวน ๖ คัน และยังมีเครื่อ งจัก รกลอื่น เกี่ย วกับ การเกษตรอีกหลายเครื่อ ง หากได้เครื่องจักรกล

ร)๔
ในงบส่ว นนี้ ก็จ ะทำให ้ก ารดำเน ิน การเรื่อ งแบ่ง โซนเครื่อ งจัก รกลเป็น รูป ธรรมมากขึ้น
สำหรับการแก้ปีญหาในเบื้องต้นที'ทางสมาซิกสภาฯ ได้เสนอเข้ามาและยังไม่มีในแผนงานข้อบัญญัติ
เป็น โครงการใหม่ซ ึ่งมีค วามจำเป็น เร่งด่ว นเพื่อ ช่ว ยเหลือ ประชาชน ขอให้ท่านได้วางแผนสำรวจ
ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเสนอเข้ามาเพื่อ ทาง อบจ. จะไต้รวบรวม
แล้วมาวางแผนการแก้ปัญหาต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ท่านธีระคักดี้ มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านธีระศักด ครับ

จ.ส.อ.ธีระศักดิ๙ อุปะละสกุล
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.'ธีระสักด อุปะละสกุล
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง
ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้ขี้แจงให้สมาซิกสภาฯ
ทุกท่านได้รับทราบ เกี่ย วกับ ป้ญ หาและข้อ ขัด ข้อ งเกี่ย วกับ เครื่อ งจัก รกลซึ่ง ก็ห วัง เป็น อย่างยิ่ง ว่า
ครั้งต่อ ไปหากมีงบประมาณหรือมีการจัดซื้อเครื่องจักรกล ตามที่ฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ท างสภาฯ
การจัดสรรเกี่ยวกับเครื่องจักรกลคงจะมีความขัดเจนยิ่งขึ้น แล้วผมก็ยังมีความหวังว่าการบริหารจัดการ
ภายใต้ก ารนำของท่านนายกและผู้บ ริห าร ตลอดทั้งสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
จะไต้ท ่า งานร่ว มกัน ตามที่ไ ด้ต ั้ง ปณิธ านไว้เพื่อ ลำพูน บ้า นเฮา และคงจะสำเร็จ ลุล ่ว งไปด้ว ยดี
ทั้งนี้ทั้งนั้นขอฝากความหวังไว้กับท่านนายก คณะผู้บริหารและสมาซิกสภาทุกท่าน ที่จะได้ร่วมกัน
บริหารจัดการและช่วยกันทำงานให้สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ของทางราขการต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณท่านธีระคักดึ๋ อุปะละสกุล ด้วยครับ ผมขออนุญาต
เสริมท่านรองวิชัย ท่านไม่ได้เรียนปญหาให้สมาซิกสภาฯ ได้รับทราบอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เรื่องบุคลากร
ซึ่ง มีค วามสำคัญ ยิ่ง กว่า เครื่อ งจัก รกล หากมีเครื่อ งจักรแต่ไม่ม ีบ ุค ลากรก็ไม่ม ีป ระโยชน์น ะครับ
ปิญ หาเป็น ปัญ หาใหญ่ท ี่จ ะต้อ งเร่ง เพิ่ม อัต รากำลัง เพราะโดยส่ว นมากแล้ว ผู้ม ีท ัก ษะก็จะไปขับ
ให้กับบริษัทเอกขนซึ่งมีอัตราค่าตอบแทนที่สูงกว่าหน่วยงานราซการ เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องหา
ทางแก้ไขกันต่อไป อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณท่านธีระคักด ด้วยครับ ผมคิดว่าหากเราสามัคคีช่วยกัน
แก้!ขปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ท่านธีระคักดึ๋ มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
- ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประขุมรับทราบร่วมกัน นะครับ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๕

ข้อสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เรื่อง ข้อเท็จจริง
อัน เกี่ย วกับ อำนาจหน้าที่ข องราชการส่ว นภูม ิภ าคของ
กรมทรัพยากรนํ้า ภาค ๑ จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับ การ
ก่อ สร้างฝายบ้านโฮ่ง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโอ่ง
อำ๓ อบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ของ นายสุรชัย ฃัติบีญญา
สมาขิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน เขต ๑
อำ๓ อบ้านโอ่ง

ประธานสภาฯ
- เนื่องด้วย นายสุรชัย ชัติบีญญา สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอบ้านโอ่ง ได้ยื่น ข้อสอบถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
เรื่อง ข้อ เท็จ จริงอัน เกี่ย วกับ อำนาจหน้าที่ข องราชการส่ว นภูม ิภ าคของกรมทรัพ ยากรนํ้า ภาค ๑
จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับ การก่อสร้างฝายบ้านโอ่ง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง
จังหวัดลำพูน ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกๆ ทุกท่านแล้ว
- เขิญท่านสุรชัย ครับ
นายสุรชัย ขัติบีญญา
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรชัย ชัติบีญญา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอบ้านโอ่ง
ด้วยประซาชนในเขตอำเภอบ้านโอ่งได้รับความเดือดร้อน
เกี่ยวกับการก่อสร้างฝายนํ้าล้นโอ่งหลวง ซึ่งรายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว
ซึ่งฝายนํ้าล้น โอ่งหลวงตั้งอยู่ท ี่บ ้านโอ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน
โดยงบประมาณของกรมทรัพ ยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามสัญญา
เลขที่ สทภ ๑/๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๒๐ วัน งบประมาณค่าดำเนินการ
ก่อสร้าง ๓๐,๐๘๓,๓๒๗.- บาท บีจจุบันยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ปกรณ์
วิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างได้ทิ้งงานมานานกว่า ๓ ปีแล้ว ทำให้ฝายนํ้าล้นโอ่งหลวงและผู้ที่ใช้นํ้า
ได้ร ับ ความเดือ ดร้อ นไม่ว ่า จะเป็น เกษตรกร ที่ม ีส วนมะม่ว งลำไยและพืช ผลทางการเกษตร
ดังนั้นข้าพเจ้าจีงมีข้อสอบถามเพื่อขอให้ท่านหรือหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง
ดังนี้
๑ .สำนักงานทรัพยากรนั้าแห่งชาติภาค ๑ ได้มีการบริหาร
สัญ ญาโครงการดังกล่าว เพื่อให้การซ่อมแซมปรับปรุงฝายนั้าล้นโอ่งหลวงดำเนินการจนแล้วเสร็จ
หรือ ไม่อ ย่างไรและในช่ว งเวลาปีจ จุบ ัน จะแก้ไ ขบีญ หาความเดือ ดร้อ นของเกษตรกรชาวสวน

ในพื้น ที่ด ัง กล่าวที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการขาดแคลนนํ้า สำหรับ ทำการเกษตรในระยะเร่ง ด่ว น
และในระยะยาวอย่างไร
๒. จังหวัดลำพูนจะมีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร
ขาวสวนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการขาดแคลนนํ้าจากฝายนํ้าล้นโอ่งหลวงสำหรับทำการเกษตร
ในพื้นที่ดังกล่าวในระยะเร่งด่วนและระยะยาวอย่างไร ข้าพเจ้าจึงขอทราบรายละเอียดและข้อเท็จจริง
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
- ตามพระราฃบัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
พ.ศ.๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๓๒ หัวหน้าหน่วยงานราขการจะขี้แจง
ด้วยวาจาหรือ เป็น หนัง ลือ ต่อ ประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ภายในเวลาอัน สมควรก็ได้
ในกรณีข้อสอบถามที่ ๑ ทางสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งขาติ ภาค ๑ จังหวัดลำปาง ได้ทำหนังสือขี้แจง
เป็นลายลักษณีอักษรรายละเอียดตามที่ทางเจ้าหน้าที่ ได้ส่งให้สมาซิกทุกท่านแล้ว ในข้อสอบถามที่ ๒
ทางจัง หวัด ลำพูน ได้ม อบหมายให้ท ่า นรองผู้ว ่า ราขการจัง หวัด ลำพูน ท่านซัข วาลย์ ฉายะบุต ร
เป็นผู้ตอบข้อสอบถามในประเด็นที่ ๒ ครับ
- เชิญท่านรองผู้ว่าฯ ครับ
นายขัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายขัขวาลย์ ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูน ท่านวรยุทธ เนาวรัตน์
เพื่อขี้แจงในประเด็นข้อสอบถามตามระเบียบวาระที่ ๕ ดังนี้
ข้อสอบถามที่ ๑ ตามหนังสือของสำนักงานทรัพยากรนํ้า
แห่งขาติ ภาค ๑ ได้ทำสัญญาตามที่ท่านสมาซิกได้กล่าวไป งบประมาณ ๔๐,๕๒๐,๕๐๐.- บาท
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพ ย์ปกรณ์ วิศวกรรมโยธา เมื่อดำเนิน การไปแล้วเกิดบีญ หาในเรื่องของ
การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเกินระยะเวลา ๓๒๐ วัน ทางสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ภาค ๑ จึงได้
บอกเลิกสัญญาไป เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ในการนี้ส่วนของสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งขาติ ภาค ๑
ก็ได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งในส่วนของทางจังหวัด
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจผลกระทบความเสียหายจากการก่อสร้าง
ที่ไ ม่แ ล้ว เสร็จ และได้เสนอขอรับ การสนับ สนุน งบประมาณจากท่า นอธิบ ดีก รมทรัพ ยากรบํ้า
เป็นกรณีเร่งด่วนเนื่องจากเป็นงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ และได้เสนอขอแก้ไขบีญหาดังกล่าว โดยขอใช้
งบประมาณจาก โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดลำพูน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขณะนี้อยูในระหว่างการนำเสนอขอรับการสนับสนุน ซึ่งงบประมาณนี้จะใช้ได้
ถึงเพียงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เท่านั้น ก็จะเหลือระยะเวลาเพียง ๕ เดือนเท่านั้น ซึ่งงบประมาณ
ส่วนนี้จะได้รับอนุมัติหรือไม่ต้องรอผลการพิจารณาอีกที ขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของงบประมาณ

ในชั้นนี้ได้ทำหนังสือถึงท่านอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕
ในส่วนนี้เป็นเรื่องของการซ่อมแซมฝายนํ้าล้นโอ่งหลวง บ้านโอ่งหมู่ที่ ๒ ครับ
ข้อสอบถามที่ ๒ ในส่วนของการแก้ปีญหากรณีเร่งด่วน
ท่า นนายอำเภอบ้า นโอ่ง ได้ม ีห นัง สือ จากอำเภอบ้า นโอ่ง ในการขอรับ การสนับ สนุน จากทาง
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ในการขุด ลอกหน้า ฝายเพื่อ ให้ม ีน ํ้า ในการรองรับ เบื้อ งต้น
โดยสำนักงานทรัพยากรนี้าแห่งชาติ ภาค ๑ จะ'ได้สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าฃนาด'ใหญ่'ในกรณีที่มีนํ้า
อยู่หน้าฝายเป็นการชั่วคราวในระยะเวลารองบประมาณซ่อมแซม เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวนี้
เป็นงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วเลยมางบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ จนถึงงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓
ซึ่งงบประมาณก็ได้ถูกพับไป จีงมีความจำเป็นต้องของบประมาณปี พ.ศ.๒(ร:๖๕ ซึ่งต้องใข้ระยะเวลา
พอสมควร จึงได้ขอใข้งบประมาณจากโครงการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ท ัน แล้วเสร็จก่อนสิ้น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับ ประเด็น
การให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนตามที่ได้นำเสนอนั้น ตามหนังสือขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรของอำเภอ
บ้านโอ่ง ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ก็อยู่ในระหว่างที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
พิจารณาสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรกล เพื่อดำเนินการขุดลอกหน้าฝายดังกล่าวทั้งนี้หากสามารถ
ขุดลอกแล้วเสร็จหน้าฝนมีนี้าเพียงพอ ก็จะสามารถใช้เครื่องสูบนั้าจากสำนักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ
ภาค ๑ สูบนํ้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้และในขณะเดียวกัน ก็จะพิจารณาว่ามีหน่วยงานอื่น ใดบ้าง
ที่จะสามารถสนับสนุนได้ซึ่งขณะนี้ก็ได้หารือกับทางปีองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในส่วนนี้ต้อง
พิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณส่วนไหนเพื่อการแก่ไขปีญหากรณีเร่งด่วน เช่นในเรื่องของการปีองกัน
และยับยั้งภัยพิบัติว่าจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ทั้งนี้หากได้รับการสนับสนุน
เครื่อ งจัก รกลในการขุด ลอกหน้า ฝาย ก็จะมีเครื่องสูบ นํ้าในการสูบ นํ้าให้ก ับ ประขาซนในพื้น ที่
ในเบื้องด้นก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนงบประมาณที่ฃอรับการสนับสนุนไป ประมาณ ๒๒ ล้านบาทเศษ
ตามที่ได้ขอไว้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ท่านสุรขัย มีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือไม, ครับ
- ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประขุมรับทราบร่วมกัน นะครับ
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖

ประธานสภาฯ

- เชิญท่านติรศักดี้ ครับ

นายศิรศักดึ๋ ทองยอด
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายศิรศักดี้ ทองยอด สมาขิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้
ก่อ นจะเริ่ม ประขุม ในระเบีย บวาระที่ ๖ ขออนุญ าต
ท่านประธานพักการประขุม ครับ

ประธานสภาฯ

- ท่านศิรศักดี้ ทองยอด ขอเสนอพักการประขุม
- มีท่านสมาขิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็น เป็นอย่างอื่น
หรือไม่
- ถ้าไม่มีฃอพักการประชุม ๑๐ นาทีครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

๖ .๑ ญ ัต ติข ออนุม ัต ิโ อนเงิน งบประมาณ รายจ่า ย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อโอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ
และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ

ประธานสภาฯ
- ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อโอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ
และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกๆ ทุกท่านแล้ว
- เขิญท่านนายกแถลงญัตติ ครับ
นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศไข้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๔๖๓ นั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยโอนลด จำนวน ๓๐ รายการ
เพื่อโอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ ดังนี้
๑. โ อ น ล ด จ ำ น ว น
๓๐ ร า ย ก า ร เป็ นเงิ 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 งก ารศ ึก ษ า ศาส น าและวัฒ น ธรรม
จำนวน ๖ รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๖,๓๐๐,๐๐๐.-บาท
๑.๔ กองข่าง จำนวน ๑๗ รายการ รวมเป็น เงิน
จ่านวน ๗,๙๐๐,๐๐๐.-บาท

๒. โอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๒.๒๐๐.0๐0.บาท

๒.๑ กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๑ รายการ รวมเป็น

เงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๓.

โอนตั้ง จ่า ยเป็น รายการใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ

เปนเงิน ๑๙.๘๑๖.๘๐๐.-บาท
๓.๑

ส ำน ัก ป ลัด องค์ก ารบ ริห ารส ่ว น จัง ห วัด
จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๗๐๔,๔๐๐.-บาท
๓.๒ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงิน จำนวน ๑,๒๑๒,๔๐๐.-บาท
๓.๓ กองช่า ง จำนวน ๓ รายการ รวมเป็น เงิน
จำนวน ๑๗,๙๐๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขออนุมัติ
โอนเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ หมวดค่าครุภัณ ฑ์และหมวดที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามบัญฃีขออนุมัติโอนเงินๆ
โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๓
ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
พิจารณาอนุมัติต่อไป
- มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเดิมหรือไม่
- ถ้าไม,มี ต่อไปจะเป็นการลงมติเพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อโอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ และโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ
- มีสมาขิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อโอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จำนวน ๑๐ รายการ โปรดยกมือ
๒๒ เสียง
ประธานสภาฯ

๒๐

- สมาซิกฟานใด ไม่อนุม ัต ิ ให้โ อนเงิน งบประมาณ
รายจ่า ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อโอนเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ และโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ โปรดยกมือ
- เสียง
- ผลการลงมติ
- อนุมัติ
๒๒เสียง
- ไม่อนุมัติ
-เสียง
- งดออกเสียง
๑ คน
- ต่อไปเป็นรายการที่ ๖.๒
๖.๒ ญัต ติข ออนุม ัต ิโ อนเงิน งบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อ โอนตั้ง จ่ายเป็น รายการ
ใหม่ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัดฯ)
ประธานสภาฯ
- ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว
- เชิญท่านนายกๆ แถลงญัตติ ครับ
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส,วนจังหวัด
ลำพูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นต้องขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยโอนลดจำนวน ๓ รายการ
เพื่อโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ ดังนี้
๑.

โ อ น ล ด จำนวน ๓ ร า ย ก า ร เป็ นเงิ น

๑.๐๑๖■ ๘๐๐.- บาท ประกอบด้วย
๑.๑ หน้า ๒๕๓ ข้อ ๑๐ โค รงก ารเผ ยแ พ ร่
ประขาสัมพันธ์ผลิตภัณ ฑ์ภายใต้สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ GI และสินค้า OTOP จังหวัดลำพูนทั้งใน
และต่างประเทศ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด จำนวน ๔๐๐■ ๐๐๐-บาท

๑.๒ หน้า ๒๕๗ ข้อ ๑๔โครงการเทศกาลปลา “ปลาอะดื้อ”
ตั้งไว้ ๓๐๐.๐๐๐.-'นาท ขอโอนลด จำนวน ๑๑๖■ ๘๐๐.-บาท
๑.๓ หน้า ๒๖๗ ข้อ ๐๑ โครงการขับเคลื่อนทุน ทาง
วัฒนธรรมชุมซนจังหวัดลำพูน ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ขอโอนลด จำนวน ๔๐๐■ ๐๐๐.-บาท
๒.โอนตั้ง จ่า ยเป็น รายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ
เปนเงิน ๑.๐๑๖■ ๘๐๐.-บาท
๒.๑ ค่า ปรับ ปรุง ซ่อ มแซมฝ็าเพดานห้อ งปฏิบ ัต ิง าน
ผู้บริหารชั้น ๓ ผนังโดยรอบพร้อมปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ตั้งไว้ ๑,๐๑๖,๘๐๐.-บาท ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑.๐๑๖■ ๘๐๐.-บาท
เนื่อ งจาก สำนัก ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ได้ดำเนินการสำรวจอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปรากฏว่าบริเวณชั้น ๓
ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชำรุดทรุดโทรมจากการ
เสื่อมสภาพ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราซการให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ได้ตามปกติ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน
ในครั้งนี้
เพื่อ ให้ก ารดำเนิน การบริห ารจัด การด้านงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขออนุมัติ
โอนเงิน งบประมาณรายจ่า ย ประจำปีง บประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ หมวดค่าที่ด ิน และสิ่งก่อ สร้าง
รายละเอียดตามบัญขีขออนุมัติโอนเงินๆ
โดยปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๓
ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่มโอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
พิจารณาอนุมัติต่อไป
- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
- ถ้าไม,มี ต่อไปจะเป็นการลงมติเพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ รายจ่า ย ประจำปีง บประมาณ พ .ศ.๒๔๖๔ เพื่อ โอนตั้ง จ่า ยเป็น รายการใหม่
จำนวน ๑ รายการ ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ

ประธานสภาฯ

- 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
๒๒เสียง
- ไม,อนุมัติ
-เสียง
- งดออกเสียง
๑ คน
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๗
ระเบียบวาระที่ ๗

ญัตติขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้า
หน่ วยงานภาครั ฐ และภาคเอกชนที ่ เกี ่ ยวข้ อง
เป็น คณะกรรมการการสีก ษาขององค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ
- ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขอความเห็นซอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณ วุฒ ิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกซนที่เกี่ยวข้อง
เป็นคณะกรรมการการศึกษาซององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกๆ
ทุกท่านแล้ว
- เชิญท่านนายกแถลงญัตติ ครับ
นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ได้ม ีค ำสั่ง
ที่ ๑๑๑๘/๒๙:๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕:๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ซึ่ง มืว าระการดำรงตำแหน่ง คราวละ ๔ ปี และจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ใน
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น
ใ น ก าร แ ต ่ง ต ั้ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร ก าร ศ ึก ษ าข อ ง
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ตามแนวทางและหลัก เกณฑ์ก ารจัด ทำแผนพัฒ นาการศึก ษาของ

๒๓

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖
ลงวันที่ ๔ มีน าคม ๒๕๕๙ ให้อ งค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น แต่ง ตั้ง คณะกรรมการการศึก ษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยประกอบด้วย
(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการ
(๓) ปลัด องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น กรรมการโดย
ตำแหน่ง
(๔) ผู้อำนวยการสำนักหรือกอง กรรมการโดยตำแหน่ง
หรือส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๕) ประธานคณะกรรมการการศึกษา กรรมการโดย
ตำแหน่ง ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมการ
(๗) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกซน
กรรมการ
ที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นขอบ (ถ้ามี)
(๘) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้กรรมการโดยตำแหน่ง ร่วมกันพิจารณาสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
ขณะนี้ คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดลำพูนซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งใน
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่ออนุวัติแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว ๑๓๑๖
ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกขนที่เกี่ย วข้อ ง ต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบจากสภาท้อ งถิ่น โดยองค์ก ารบริห ารส่ว น
จัง หวัด ลำพูน ได้พ ิจ ารณา และได้ม ีก ารตอบรับ จากผู้ท รงคุณ วุฒ ิแ ละหัว หน้า หน่ว ยงานภาครัฐ
และภาคเอกซน ที่เกี่ย วข้อ งเข้าร่ว มเป็น คณะกรรมการ โดยเป็น บุค คลที่ม ีค วามรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์โดยตรง และเกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งในการศึกษาของส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการศึกษาเอกขน ที่ได้รับการยอมรับทั่วไป จำนวน ๗ ราย เพื่อเสนอให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตามรายซื่อ ดังต่อไปนี้
๑)นายอรรณพ
ป้ญญาโกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
๒)นายสุรพล
โพธาเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
๓) นายสุรพงษ์
ชมภูแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔) เจ้าคณะจังหวัดลำพูน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

๕) ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐ
๖) ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน หน่วยงานภาครัฐ
๗)ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน

จึง เสนอต่อ สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
มาเพื่อ ขอได้พ ิจ ารพา ให้ค วามเห็น ขอบตามรายขื่อ ข้างต้น แต่ง ตั้งเป็น คณะกรรมการการศึก ษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แทนคณะกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งซึ่งได้รายงาน
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามความข้างต้นดังกล่าวแล้ว
ประธานสภาฯ

- มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
- เชิญท่านนิวัติ ครับ

นายนิวัติ เพียรพนัสลัก
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิวัติ เพียรพนัสสัก สมาขิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอแม่ทา
กระผมอยากจะเรีย นสอบถามเกี่ย วกับ หลัก เกณฑ์
การแต่ง ตั้ง ผู้ท รงคุณ วุฒ ิค ณะกรรมการสถานศึก ษาองค์ก ารบริห ารส่ว นท้อ งถิ่น ซึ่งเท่าที่ส ังเกต
โดยเฉพาะผู้ท รงคุณ วุฒ ิท ั้ง ๓ ท่าน ซึ่งผมก็รู้จักเป็นอย่างดีสนิทกันพอสมควร อยากเรีย นถามว่า
โรงเรีย นขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน นั้น ส่ว นใหญ่จ ะอยู่ท ี่อ ำเภอบ้า นโอ่ง อำเภอลี้
ทำไมผู้ทรงคุณ วุฒ ิถึงไม่สรรหาทางอำเภอบ้านโอ่ง อำเภอลี้บ ้า ง หรือว่าผู้ทรงคุณ วุฒ ิทั้ง ๓ ท่าน
ต้องจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งผมตั้งข้อสังเกตว่าทุกท่านต่างจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ซึ่งความเป็น จริงทางอำเภอบ้านโอ่ง และอำเภอลี้ ก็มีผู้ท รงคุณ วุฒ ิท ี่มีป ระสบการณ์ต้านการศึกษา
อยู่ไม่น้อย ขอเรียนถามทางผู้เกี่ยวข้องว่าการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตรงนี้จำเป็นหรือไม1 ว่าจะต้องอยู่ที่
อำเภอป่าซางหรืออำเภอเมืองครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำพูน
สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ท่าน กรณีก ารเลือ กผู้ท รงคุณ วุฒ ิ
คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการประสาน
ขอความร่ว มมือ เพราะบางท่านเกษีย ณอายุร าซการแล้ว ก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อการศึกษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในส่วนนี้คือคุณสมบัติแรกที่ต้องมืก็คือ ต้องมืความเสียสละที่จะ
บริหารงานต้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็คงไม่เกี่ยวกับเหตุผลอื่นใด ในประเด็นนี้

ขอให้ท่านรองนายกฯ ท่านวิทยา สะคำปีน ซึ่งรับ ผิดขอบงานด้านการศึกษาของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน ได้ชี้แจงให้สมาขิกสภาได้รับทราบเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านรองนายกฯ ครับ

นายวิทยา สะคำปีน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิทยา สะคำปีน รองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องด้วยกรณีนี้เป็นการแต่งตั้งโดยคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย
และตามที'ท่านนายกได้นำเรียนให้ที่ประขุมทราบแล้ว ว่าอันดับแรกที่เราพิจารณาก็คือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านการศึกษาที่ใส่ใจในเรื่องของการบริหารการศึกษา และที่สำคัญก็คือเรื่องของการมีจิตอาสา
ที่อยากจะมาช่วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการที่จะดูเรื่องแผนการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำพูน ซึ่งผมเป็น ผู้ต ิด ต่อ ประสานขอความร่ว มมือ ทั้ง ๓ ท่าน
และทั้ง ๓ ท่าน กัได้อาสาที่อยากจะเข้ามาดูแลองค์กรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เพื่อเยาวชนที่ศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีผลสัมฤทธี้ทางการศึกษาได้
เป็น คนดีข องสัง คมต่อ ไปในอนาคต ด้ว ยเหตุผ ลนี้ค รับ ไม่ไ ด้เกี่ย วข้อ งกับ สถาบัน การศึก ษา
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะว่าทั้ง ๓ ท่านเป็นบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
และที่ส ำคัญ ก็อ ย่า งที่ไ ด้น ำเรีย นก็ค ือ จิต อาสาในการที่จ ะมาทำงาน เพื่อ องค์ก รการศึก ษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งตำแหน่งนี้ไม่ได้มีค่าตอบแทนแต่อย่างใดมาด้วยใจนื่คือคุณสมบัติ
ที่ได้นำเสนอให้กับทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพื่อพิจารณา ขอบคุณครับ
- มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
- ถ้าไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ
- มีสมาขิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใด เห็น ขอบ ให้แ ต่ง ตั้ง ผู้ท รงคุณ วุฒ ิ
และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ
๒๒ เสียง
- สมาขิกท่านใด ไม,เห็น ขอบ ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
และหัว หน้า หน่ว ยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ย วข้อ ง เป็น คณะกรรมการการศึก ษาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ
- เสียง
ประธานสภาฯ

- ผลการลงมติ
- เห็นขอบ
๒๒ เสียง
- ไม,เห็นขอบ
- เสียง
- งดออกเสียง
๑ คน
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๘
ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่อง การประกาศใข้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และเปลี่ย นแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ
- ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศใข้
แผนพัฒ นาท้อ งถิ่น (พ .ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่ม เติม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๔ และเปลี่ย นแปลง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้สภารับทราบ ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่ง
ให้สมาซิกฯ ทุกท่านแล้ว
- เชิญท่านนายกฯ แถลงประกาศใข้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ครับ
นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่ม เติม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๔ และเปลี่ย นแปลงครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๒ ฉบับ เพื่อแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนให้กับประขาขน
ในพื้นที่และสอดคล้องกับความจริงตามสภาพพื้นที่ โดยเกิดประโยขน์สูงสุดต่อประขาซน และใข้เป็น
กรอบในการจัด ทำงบประมาณรายจ่า ยประจำปี โดยนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
ได้อนุมัติและประกาศใข้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ง ๒ ฉบับ ไปแล้วดังนี้
๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที, ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อที่ ๒๒ ข้อที่ ๒๒/๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ ๒๔ ซึ่งกำหนด “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใข้

แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประซาขน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันกายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปีดประกาศ โดยเปีดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน”
ดังนั้น องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำพูน จึงขอแจ้ง
การประกาศใช้แ ผนพัฒ นาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ทั้ง ๒ ฉบับ ดังกล่าว เพื่อให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป
ประธานสภาฯ
- “ที่ป ระขุม สภาได้รับ ทราบ ประกาศใช้แ ผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่ม เติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และเปลี่ย นแปลงครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แล้วนะครับ”
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๙
ระเบียบวาระที่ ๙

เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) แกไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ
- ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แกไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เพื่อให้สภารับทราบ ซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้สมาซิกฯ ทุกท่านแล้ว
- เซิญท่านนายกฯ แถลงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ครับ
นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัด ลำพูน
จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อแก้ไขปีงบดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
อาศัย อำนาจตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อที่ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

โดยนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ได้อ นุม ัต ิแ ละประกาศใช้แ ผนพัฒ นาท้อ งถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศใช้
พ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ซึ่งกำหนด “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่
อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง และประกาศให้ประซาขนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปีดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”
ดัง นั้น องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน จึง ขอแจ้ง
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป
ประธานสภาฯ
- “ที่ป ระชุม สภาได้รับ ทราบ ประกาศใช้แ ผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
แล้วนะครับ”
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๑๐
ระเบียบวาระที่ ๑๐

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

- ระเบียบวาระอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่
- เชิญท่านหิรัญ ครับ

นายหิรัญ ขัยนุ
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ท รงเกียรติท ุกท่าน กระผมนายหิรัญ ช้ยนุ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอบ้านธิ
อยากฝากเรีย น ท ่า น ป ระธาน สภาถึง ฝ่า ยบ ริห าร
เรื่องการประซาสัมพันธ์โครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งโดยปกติจะได้รับหนังสือขออนุญาตเอ่ยนาม
จากท่านรองวิชัย ทุกครั้งผมก็จะได้ทำการประซาสัมพันธ์ทั้งทางวิทยุกระจายเสียงของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
และในที่ประชุมประจำเดือน แต่ทางบริษัทที่ลงพื้นที่ดำเนินการไม,ได้แจ้งให้ทราบว่าจะเช้าดำเนินการ
เมื่อไหร่ ทั้งนี้ในฐานะสมาชิกสภาฯ ตัวแทนพื้นที่ต้องเช้าไปดูแล เพื่อรักษาผลประโยซน์ของทางราชการ
อยากจะฝากไปทางฝ่ายบริหารถึงทางบริษัทผู้รับเหมา หากท่าสัญญาจ้างแล้วถ้าจะลงพื้นที่ดูงานหรือ
ดำเนินงานขอซ่วยแจ้งสมาชิกฯ ในเขตพื้นที่รับทราบด้วย เพราะอย่างน้อยทางสมาชิกสภาฯ ในพื้นที่
ก็จ ะได้เป็น หูเป็น ตาแทนฝ่า ยบริห ารในการเช้า ร่ว มงาน ในครั้ง นี้ก ็อ ยากจะฝากประสานไปยัง

ทางฝ่าย,บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หากมีบริษัทหรือผู้รับเหมาที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่แล้วช่วย
แจ้งให้สมาขิกฯ ในเขตได้รับทราบด้วยเพื่อจะเข้าไปดูในพื้นที่ครับ ขอบคุณครับผม
ประธานสภาฯ

- มีสมาขิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านนิวัติ ครับ

นายนิวัติ เพียรพ1น'ฝีสัก
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิวัติ เพียรพนัสสัก สมาขิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอแม่ทา
ขออนุญ าตเรียนหารือและสอบถามท่านประธานสภา
ผ่านไปยังผู้เกี่ยวข้อง ๓ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ อยากเรียนสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองช่างในการขาดความระมัดระวังทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินราษฎร
เป็น ความรับ ผิด ขอบของผู้ใ ด ซึ่ง ถ้า หากว่า ทางขาวบ้า นหรือ ราษฎรเรีย กร้อ งความเสีย หาย
ใครจะเป็นผู้รับผิดขอบ ยกตัวอย่างกรณีที่อำเภอแม่ทาทางเจ้าหน้าที่กองช่างนำรถไปถอยทับต้นลำไย
ของพี่น้องประขาขน ทางพี่น้องประขาขนก็แจ้งมาที่ผมขอค่าเสียหาย ๒,๐๐๐.- บาท อันนี้เป็นตัวอย่าง
บรรทัดฐานต่อไปถ้าหากว่าทางเจ้าหน้าที่ของ อบจ. ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ ทำให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินพี่น้องประขาขนใครจะเป็นผู้รับผิดขอบ
ประเด็นที่ ๒ กรณีนี้ผมเคยได้สอบถามมาแล้วครั้งหนึ่ง
กรณีเกี่ยวกับการจัดสรร รถรืเฟอร์หรือรถอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินของ อบจ. ที่ทางเทศบาลต่างๆ จะได้รับ
จัดสรรจำนวน ๓ คัน ซึ่งยังจอดสงบนึ่งอยู่ที่เดิมมีเทศบาลทาสบเล้า เทศบาลเหมืองง่า และอบต.เวียงแก้ว
ทั้งนี้ผมได้รับการสอบถามโดยตลอดว่าเมื่อไหร่ทาง อปท. ถึงจะได้รับการจัดสรรทั้งที่จัดซื้อมานานแล้ว
แต่ยังจอดนึ่งสงบนึ่งอยู่ที่ อบจ. ก็ไม่ทราบว่าติดขัดตรงไหน คราวที่แล้วที่ได้สอบสอบถามทางผู้เกี่ยวข้อง
ก็แจ้งว่าอยู่ระหว่างขอใข้ไฟฉุกเฉิน ซึ่งทางเทศบาล อบต. ก็มีความจำเป็นที่ต้องการใข้ทางเทศบาล
อบต. ก็ไ ด้แ จ้ง ว่า ความเป็น จริง ทาง อปท. ก็ม ีง บจัด ซื้อ 1ในส่วนนี้ แต่ว ่า เมื่อ ได้ร ับ จัด สรรแล้ว
เขาก็มีข้อจำกัดให้เทศบาลหนึ่งที่ต่อ ๑ คัน ทางเทศบาล อบต. ก็ต้องรอจนถึงบัดนี้ยังไม่ได้รับจัดสรร
เลยฝากผมเพี่อสอบถามท่านประธานผ่านผู้เกี่ยวข้องว่า จะได้รับจัดสรรเมื่อไหร่อย่างไร
ประเด็นที่ ๓ ขอฝากไปทางสำนักงานเลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับเอกสารการประชุมที่นำส่งให้ทางสมาขิกสภาฯ ผมสังเกตุว่าไม่มีการเรียบเรียง
เอกสารให้เป็นระเบียบวาระเหมือนทางฝ่ายบริหารที่ทำเป็นหมายเลขระเบียบวาระติดไว้ ก็ฃอฝากทาง
สำนักงานเลขานุการๆ ช่วยเรียบเรียงเอกสารการประชุมที่ส่งให้ทางสมาขิกเป็นระเบียบวาระให้ด้วย
และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับระเบียบวาระที่ ๖.๑ และ ๖.๒ การปรับลดงบประมาณแต่ละรายการขอให้สรุป

๓๐
เป็นหน้าได้หรือไม่วาแต่ละกองปรับลดหรือโอนเพิ่มป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ บางครั้งรายละเอียดที่จัดทำ
ขึ้นนั้นทางสมาซิกสภาๆ ก็ดูไม่ทันหากมีสรุปแยกแต่ละกองให้ชัดเจนก็จะทำให้ดูได้สะดวกขึ้นครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ประเด็น ท่า น หิรัญ ชัยนุ
เรื่องแจ้งประขาสัมพันธ์และแจ้งสมาซิกสภาฯ ในพื้นที่กรณีผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ ทางท่านประธานสภา
ก็ได้แจ้งประสานกับท่าน ผอ.กองข่าง บ้างแล้ว ในจุดนี้ก็จะไปดำเนินการต่อไปครับขอให้ทางกองช่าง
ต้องติดตามเพิ่มว่าทางผู้รับเหมาจะลงพื้นที่เมื่อไหร่อย่างไรและแจ้งให้สมาซิกฯ ในพื้นที่ได้รับทราบ
ท่านนิวัติ เพียรพน้สสัก เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กองช่างที่เข้าไปทำความเสียหาย ในเรื่องนี้
ถ้าไปทำความเสียหายขณะปฏิบัติหน้าที่ราขการทาง อบจ. ก็จะเป็นผู้รับผิดขอบ แต่ถ้าเป็นความเสียหาย
อันเกิดจากการประมาท เช่น เมาสุราแล้วเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตามวินัยครับ เรื่องของสำนัก
เลขานุก ารฯ ความเป็น จริง แล้ว ก็เป็น เอกสารชุด เดีย วกัน ทั้ง นี้ห ากท่า นประสงค์จ ะให้ท าง
สำนักเลขานุการๆ ทำหมายเลขระเบียบวาระให้ชัดเจนต้องขอเสนอทางท่านประธานสภาฯ เพื่อพิจารณา
ในเรื่องนี้ เรื่องรถการแพทย์ฉุกเฉินขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตใช้ไฟวับวาบกับทางตำรวจ
ซึ่งก็จะมีหลายขั้นตอนเนื่องจากว่าการแพทย์ฉุกเฉินนี้ ก็เป็นอีกหน่วยงานใหม่ที่กระบวนการขออนุญาต
มีหลายขั้นตอนในเรื่องนี้ผมก็ได้ติดตามอยู่ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ
- ขอบคุณท่านนายกครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมประเด็นข้อ
สอบถามท่านนิวัติ เพียรพนัสสัก ในประเด็นที่ ๓ เรื่อง การทำสรุปบัญชีโอนลดตั้งเป็นรายการใหม่
ก็ขอฝากทางท่านผู้อำนวยการกองยุท ธศาสตร์และงบประมาณด้วยครับ ว่าตอนทำเป็นญัตติเข้ามา
ขอให้ทำสรุปให้ทางสมาซิกสภาฯ ให้ชัดเจนเพื่อจะได้พิจารณาได้สะดวกขึ้น ส่วนเรื่องเอกสารระเบียบ
วาระการประชุมขอฝากทางท่านเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยครับ
- มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านอดุลย์ ครับ
นายอดุลย์ มโนรมย์ขื่น
-เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอดุลย์ มโนรมย์ขื่น สมาซิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอลี้
ขอเรียนขี้แจงสมาซิกสภาทุกท่าน เรื่องถนนรอบพระธาตุ
เจดีย์ศรีเวียงชัย ผมได้เสนอทาง อบจ. เพื่อสร้างถนนเส้นนี้ให้พิ่น้องประขาขนในพื้นใข้ระยะเวลาถึง ๘ ปี
กว่าจะแล้วเสร็จ รอบแรกที่เสนอโครงการเข้ามาก็สร้างได้เพียงครึ่งเดียว จนเสนอรอบที่สองถึงแล้วเสร็จ

๓๑
อีกครึ่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา แต่ที่ผมสังเกตดูแล้วรอนที่สองที่ดำเนินการจนแล้วเสร็จนี้ไมใช่การทำงาน
ของบริษ ัท ผู้ร ับ เหมา แต่เป็น การทำงานของกองช่า ง อบจ. ซึ่งไม่ไ ด้ม าตรฐานของผู้ร ับ เหมา
โดยทาง อบจ.ได้ดำเนินการในรูปแบบการซ่อมแซมเหมือนวิถีครูบางานหน้าหมู่ เมื่อผมเข้าไปดูแล้ว
เครื่องจักรอุปกรณ์ไม่มืความพร้อมทำให้ถนนที่สร้างไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งผมไดํไปสอบถามกับทางกองช่าง
ก็ได้รับแจ้งมาว่าทำได้ตามศักยภาพของเครื่องจักรกล ทั้งนี้ห ากมีการขำรุดเสียหายขอให้แจ้งเข้ามา
เพื่อ ทางกองช่า งจะได้ด ำเนิน การซ่อ มแซมให้ ผมก็ข อนำเรีย นสมาซิก ทุก ท่า นและขออนุญ าต
ฝากท่านประธานสภาถึงท่านนายก ขอให้ช่วยปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีกว่าเดิมซักเล็กน้อยและขอให้
ทางกองช่างช่วยตีเส้น ถนนให้ด้วย เพราะพี่น ้อ งประขาขนสอบถามผมมาว่าถนนสร้างเสร็จแล้ว
แต่ไม่มีเส้นจราจรขอให้ช่วยตีเส้นจราจรให้ด้วย เพราะเวลาใข้ถ นนก็จ ะมีเรื่อ งของกฎจราจรและ
ความปลอดภัยของผู้ใข้ถนน สุด ท้ายนี้ผมขอขอบคุณ ท่านนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด ลำพูน
ท่านอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ท่านรองนายกทั้ง ๒ ท่าน ท่านปลัด ท่านผู้อำนวยการกองช่างและสมาขิกสภา
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ทุก ท่าน ถนนรอบพระธาตุเจดีย ์ศ รีเวีย งขัย นี้เป็น ถนนสำคัญ
เมื่อ สร้างเสร็จก็จะเป็น หน้าเป็น ตาของอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นถนนที่พื่น้องขาติพันธ์และพี่น้อง
จากที่อื่นไดืใฃ้เพื่อมาปฏิษัติธรรมสวดมนต์ภาวนาเกือบทุกวันทุกคืน เป็นถนนสายหนึ่งที่ทำเสร็จเรียบร้อย
ขอขอบคุณ ท่า นนายกอนุส รณ์ วงศ์ว รรณ ที่อ นุม ัต ิใ ห้ท ำถนนสายนี้ไ ด้แ ต่ผ มขอฝากท่านนายก
ช่วยปรับปรุงแก้ไขอีกเล็กน้อยตีเส้นถนนให้พื่น้องประขาขนด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายก ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำพูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ท่าน ในประเด็นนี้ผมได้มีโอกาส
ไปดูถนนสายนี้แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งท่านสมาขิกสภาฯ ในพื้น ที่ทราบ เนื่องจากผมได้มีโอกาสไปที่
อำเภอทุ่งหัวข้างไปดูค วามเดือ ดร้อ นของพี่น ้อ งประขาขน ที่ฃ อความ1ช่วยเหลือ อบจ. เข้า มาและ
ได้ม ีโอกาสเข้าไปดูถ นนสายนี้ด ้วย ซึ่งก็ไม่แ น่ใจว่าเป็น ครั้งแรกหรือ ไม่ท ี่ท าง อบจ. ทำถนนเอง
ได้ไปดูแล้วก็เปรียบเทียบกับผู้รับเหมาก็เหมือนตามที่ท่านอดุลย์ ได้กล่าวไว้ ทั้งนี้ก็อยากจะเรียนว่า
โดยศักยภาพเครื่องจักรของ อบจ. แล้ว ก็คงสามารถทำได้แค่ซ่อมแซมจะนำไปสร้างเป็นถนนจริงๆ
ก็คงไม่ได้ซึ่งถ้าจะทำถนนจริง ๆ ก็ด ้อ งมีป ีจ จัย อีก หลายอย่า ง ทั้ง เรื่อ งเครื่อ งจัก รและบุค ลากร
ผู้ม ีค วามชำนาญ แต่ท ั้ง นี้แ ละทั้ง นั้น เมื่อ อนุม ัต ิไ ปแล้ว ทาง อบจ. ก็จ ะทำให้ด ืท ี่ส ุด ครับ
วันนั้นที่ได้ไปสำรวจก็พบที่ต้องซ่อมแซมหลายจุด ซึ่งก็ได้สั่งการให้ทางกองช่างได้ดำเนินการแล้ว
ในส่วนของเรื่องตีเส้นถนนก็จะได้หาทางแก้ไขต่อไปครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- มีสมาขิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
- เชิญท่านคืรศักดิ ครับ

นายศิรศักดิ ทองยอด
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศิรศักดื้ ทองยอด สมาขิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้
ก ระผมม ีเ รื่อ งอยากจะฝากท ่า น ป ระธาน เพ ื่อ ขอ
พื่งบุญ บารมีท ่านนายกอีก เรื่อ งหนึ่ง ด้ว ยเขตพื้น ที่ข องอำเภอลี้ เขต ๒ มีพ ื่บ ้อ งปะกาเกอะญอ
อยู่ ๖ หมู่บ้าน ซึ่งผมได้นำเรียนกับรองนายกฯ ทั้ง ๒ ท่านในเบื้องด้นแล้ว เรื่องพี่บ้องปะกาเกอะญอ
ได้ทอผ้าส่งให้กับบริษัทอยู่ ๓ บริษัท ซึ่งเขามีรายได้เบ้น รายเดือ น เดือนละประมาณ ๗๐๐ ถึง
๒,๘๐๐ บาท มาตรฐานการทอผ้าก็เหมือนกับผลิตภัณฑ์ภายใต้สิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ได้กำหนดไว้
ผมอยากขอหารือ ท่านนายกว่าจะมีว ิธีการใดหรือ ไม่ท ี่จะท่าให้ผ ลิต ภัณ ฑ์น ี้เบ้น แบรนค์ฃ องเราเอง
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีคนสั่งผลิตภัณฑ์จากหมู่บ้านนากลาง แต่ว่าไม่ได้มีขื่อในตรงนั้นเบ้นขื่อในนามของบริษัท
ซึ่งตัวผมเองไม่มีความขำนาญทางด้านนี้ เลยขอหารือทางเจ้าหน้าที่และทางผู้บริหาร เพื่อขอให้ช่วยดูแล
ในเรื่อ งนี้ซ ี่งก็อ าจจะเบ้น ขื่อ เสีย งของ อบจ.ลำพูน เพราะเบ้นผลิตภัณ ฑ์ดั่งเดิมที่มีถิ่น ฐานตรงนั้น
ไม่ได้อพยพมาจากที่ไหน ขอฝากนายกอีกเรื่องครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายก ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอขอบคุณท่านศิรศักดิ้ ทองยอด
ที่ได้กรุณ าแนะนำในประเด็น นี้ ทั้งนี้ทาง อบจ. ก็มีแ นวทางในการที่จะพัฒ นาให้พ ื่บ้องประซาขน
จังหวัดลำพูน โดยเฉพาะผู้ที่มีโอกาสน้อยให้เขาสามารถท่ามาหากินได้ส่วนนี้เบ้นสิ่งที่สำคัญที่ทาง อบจ.
ตั้งอกตั้งใจเปรียบเหมือนให้อุปกรณ์เบ็ดไปให้เขาหาปลาเอง แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหลายสิ่งหลายอย่าง
ก็ไม่เอื้อ อำนวยเท่าที่ค วรโดยเฉพาะสถานการณ์ covid บ็จจุบัน ท่าให้ได้รับผลกระทบหลายที่
ทั้งสถาบัน ผ้าทอและร้าน OTOP ของ อบจ. เองเดือ นก่อ นทั้งเดือ นก็ข ายได้เพีย ง ๘๖.- บาท
เพ ราะฉ ะน ั้น ใน จุด น ี้ค งจะต้อ งขอความ ร่ว มม ือ ผู้ร ู้จ ากห ลายฝ่า ยมาศึก ษ าวางแผน ให ้ด ื
ก่อนที่จะดำเนินการแต่ก็อยู่ในแผนงานโครงการโดยตลอด และก็จะได้เขิญท่านศิรศักดี้ ร่วมปรึกษาหารือ
ว่าจะมีทางไหนที่จะเบ้นไปได้เพราะท่านอยู่กับท้องถิ่นมาตลอดครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- มีสมาขิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านธีระศักด ครับ

๓๓
จ.ล.อ.ธีระศักดี้ อุปะละสกุล

- เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน

สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำพูน ผู้ท รงเกียรติท ุก ท่าน กระผม จ.ส.อ.ธีระศักดี้ อุปะละสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง

ผมมีเรื่อ งเรีย นท่า นประธานสภาฝากไปยัง กองช่า ง
เนื่องจากถนนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ไปซ่อมแซมเกิดการชำรุด ซึ่งมีการซ่อมแซม
เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาบริเวณเขตติดต่อตำบลศรีบ ัวบานและตำบลบ้านกลาง เป็นสี,แยกบ้านศรีชุม
ตำบลบ้านกลาง บ้านม้าตำบลศรีบัวบาน ไปทางอ่างเก็บนํ้าวังขมภูจากสี่แยกไปประมาณ ๑๐๐ เมตร
ซึ่งทาง อบจ. ไปซ่อมแซมประมาณ ๒ จุด โดยพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ประซาซนใซ้สัญจรและใข้เป็นพื้นที่
ในการท่องเที่ยวและการออกกำลังกายด้วย ซึ่งผมก็เห็นมาตลอดหลายปีแล้วมีการซ่อมแซมบ่อยครั้ง
เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีนํ้าใต้ดินผ่าน ในการซ่อมแซมทุกครั้งหากว่ามีรถใหญ่หรือรถบรรทุกผ่านไป
ผ่านมาถนนก็จะพังเหมือนเดิม ตรงจุดนี้มีการซ่อมแซมไปประมาณ ๒ - ๓ เดือน ตอนนี้ชำรุดแล้ว
ทั้ง ๒ จุด ก็อ ยากขอเรีย นท่านประธานสภาผ่านไปทางกองช่างช่ว ยเข้าไปตรวจสอบด้ว ยครับ
ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- ขออนุญ าตฝากท่า นผู้อ ำนวยการกองช่า ง ช่วยสำรวจ
ตามที่ท่านธีระศักดี้ แจ้งเข้ามาด้วยครับ ขอบคุณครับ
- มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ

- เชิญท่านสิทธิชัย ครับ
นายสิทธิชัย มลทา

- เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำพูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ท่าน กระผม นายสิทธิขัย มูลทา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอทุ่งหัวข้าง
ด ้ว ยก ำน ัน ผ ู้ใ ห ญ ่บ ้า น ใน เข ต อ ำเภ อ ท ุ่ง ห ัว ข ้า งฝ าก
ขอบพระคุณ ท่านนายกฯ ที่ไ ปเยี่ย มเยีย นและดูแ ลพื้น ที่ใ นเขตอำเภอทุ่ง หัว ข้า งที่ผ ่า นมา เนื่อ งจากว่า
ทางนายกฯ อปท. ทั้งสองสามที่ยังไม่พร้อมที่จะมาต้อนรับ ทั้งนี้โครงการที่เกี่ยวข้องของอำเภอทุ่งข้าง
จะได้ประชุมแผนในวันพรุ่งนี้ซึ่งทางกองยุทธศาสตร์ๆ ก็คงได้ร่วมประชุมที่อำเภอ และอีกประเด็นหนึ่งคือ
โครงการที่เ สนอเข้า มาเรื่อ งสะพานและเรื่อ งเกี่ย วกับ ชุด ลอก หากทางฝ่า ยบริห ารมีก ำหนดการ
ที่จะนำเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่เมื่อไหร่แล้ว ขอแจ้งสมาชิกสภาฯ นายก อปท. กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ให้รับทราบด้วย เพราะทางพื้นที่จะได้เตรียมการต้อนรับเรื่องของฝากบ้าง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุส รณ์ วงค์ว รรณ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน

เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออนุญาตชี้แจงสมาซิกสภาเรื่อง
ออกพื้น ที่อ ำเภอทุ่ง หัว ข้าง ขอแจ้ง ว่าไมใช่แ ค่อ ำเภอทุ่งหัว ข้างที่ได้อ อกพื้น ที่ค วามเป็น จริงแล้ว
ผมอยากจะออกไปทุก พื้น ที่ท ี่ท างท่านสมาซิก เสนอมา อยากไปเห็น ด้ว ยข้อ เท็จ จริง ดัง เซ่น ถนน
สายรอบพระธาตุเจดีย ์ศ รีเวีย งชัย อยากจะไปดูว ่า ศัก ยภาพของ อบจ. ทำได้แค่ไหนอย่างไร
สิ่งไหนที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องยอมรับ และเราจะต้องทำในสิ่งที่เราชำนาญใหัดีที่ส ุด
ในส่วนเรื่องออกพื้น ที่อำเภอต่าง ๆ นั้นผมก็จะได้กำหนดวันออกพื้นที่อีกที หลังจากได้ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด - ๑๙ แล้วโดยมีกำหนดการฉีดใน วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕:๖๔ ซ็่งทางสมาขิกสภา
หลายท่านก็ได้ฉีดเรียบร้อยแล้ว ผมก็ฃอแสดงความยินดีด้วยหลังจากได้ฉีดวัคซีนแล้วก็คงจะได้ลงพื้นที่
ร่วมกับท่านสมาซิกสภาฯ ในพื้นที่เพื่อดูป้ญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประขาขนต่อไป ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญ ท่า น จ.ส.อ.บุญ ทวี ครับ

จ.ส.อ.บุญ ทวี อิน ตาชัย

- เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.บุญทวี อินตาชัย สมาซิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอลี้
เท่า ที่ไ ด้ร ับ ฟ้ง การประชุม มาตั้ง แต่ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ผมก็มีความเห็นใจท่านสมาขิกสภาฯ ทุกท่าน พี่น้องประขาขนคิดว่าสมาขิกสภาขอสิ่งไหนต้องได้สิ่งนั้น
แต่สิ่งไหนที่ท่านรับได้หรือรับไม่ได้ก็จ ะต้อ งมีว ิธ ีก ารที่จ ะตอบแบ่ง รับ แบ่ง สู้ เป็น วิธ ีก ารของแต่ล ะคน
ทั้ง นี้ผ มเองก็ไ ด้ร ับ ปากพระภิก ษุส งฆ์ไ ว้ เกี่ย วกับ เรื่อ งเรีย นท่า นนายกท่า นสมาขิก สภาฯ ทุก ท่าน
เพื่อ ร่ว มเป็น กรรมการและประธานผ้า ป่า สามัค คี ถวายที่ว ัด แม่อ ีไ ฮ วันที่ ๔ มิถ ุน าย ๒๔๖๔ นี้
ก็ขอเรียนเขิญทุกท่านตามบุญตามเจตนาครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญ ท่านถนอม ครับ

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

อยากจะเรีย นถามท่า นประธานผ่า นไปยัง ท่า นนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่ท ่านได้เคยแจ้งไว้ว ่าจะมีน โยบายจัด ซื้อ เครื่อ งวัด ไข้แบบขาตั้ง
เพื่อให้กับหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัด ลำพูน ไม่ท ราบว่า ณ ป็จจุบ ัน ยังจะมีอ ยู่ห รือ ไม่อ ย่างไร ขออนุญ าต
เรียนถามครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
ส มาขิก ส ภ าองค์ก ารบ ริห ารส ่ว น จัง ห วัด ลำพ ูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ท ่า น ใน ป ระเด็น เรื่อ งน ี้ข อ ให ้
ท่า นวิข ัย บุญ อุด มพร รองนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ผู้ร ับ ผิด ขอบในเรื่อ งนี้ซ ี้แ จง
ให้ทางสมาขิกด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

- เชิญท่านวิชัย ครับ

นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
สมาขิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ท่า น กระผมนายวิช ัย บุญ อุด มพร
ร อ งน าย ก อ ง ค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด ล ำพ ูน ใ น เร ื่อ ง ก าร จ ัด ซ ื้อ เค ร ื่อ งว ัด อ ุณ ห ภ ูม ิน ั้น
ทางสาธารณสุข จังหวัด ก็ไ ด้ม ีห นังสือ มายัง อบจ. เพื่อขอรับ การสนับ สบุน โดยมติข องคณะกรรมการ
ควบคุม โรคของจัง หวัด ลำพูน ซึ่ง ตอนนี้ท าง อบจ. ก็ไ ด้ด ำเนิน การอยู่ใ นขั้น ตอนทำสัญ ญาคาดว่า
ภายในอาทิตย์น ี้คงทำสัญ ญาได้แ ละจะเริ่ม ส่งของประมาณปลายอาทิต ย์น ี้ ภายในอาทิตย์นี้คงได้รับของ
และจะได้ว างแผนในการแจกจ่า ยเป็น รายอำเภอต่อ ไป โดยท่า นนายกฯ ได้ส ั่ง การในเบื้อ งด้น ว่า
ให้ส่งมอบเป็นรายอำเภอและทาง อบจ. ก็จะได้น ัดหมายกับ ทางอำเภอไปและท่านสมาขิกสภาฯ ในพื้นที่
จะได้รับทราบต่อไปครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

- ขออนุญ าตสอบถามครับ เรื่อ งขั้น ตอนกระบวนการ
ที่จ ะมีข ั้น ตอนอย่า งไรและจะได้จ ำนวนทั้ง หมดกี่เครื่อ ง และใครเป็น ผู้ด ูแ ลรัก ษาครับ ขอช่ว ยชี้แ จง
ให้ทางสมาขิกสภาฯ ได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ

- เชิญท่านวิชัย ครับ
นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
สมาขิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ท่า น กระผมนายวิช ัย บุญ อุด มพร
รองนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ขอแจ้งให้ท ราบว่าเครื่อ งวัด อุณ หภูม ิน ี้เป็น วัส ดุอ ุป กรณ์

ที่ใช้ในการแพทย์ ซึ่งเป็นที่ต้องการของ อสม. ทุกหมู่บ้านที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน ๕๙๔ หมู่บ้าน
ซึ่งทางสาธารณสุข จังหวัด ลำพูน ได้ส ำรวจมาเรียบร้อ ยแล้ว สำหรับ ในการแจกจ่ายก็จะนัด หมาย
เป็น รายอำเภอ โดยจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมจะได้น ัดหมายหารือกับทาง อสม. ในการแจกจ่ายว่า
จะเป็นตัวแทนรายตำบลหรือตัวแทนหมู่บ้าน ในเรื่องนี้ต้องขอความร่วมมือมายังท่านสมาขิกสภาๆ
เพื่อประสานกับทาง อสม. ไว้ล่วงหน้าด้วยว่าจะให้เป็นรูปแบบไหนถึงจะสะดวกสำหรับทาง อสม.
สำหรับกำหนดการอาทิตย์หน้าก็คงจะทยอยแจกได้ ตัวเครื่องจะเป็นแบบขาตั้งยี่ห้อที่ใข้จะเป็นยี่ห้อ HIP
ซึ่งใช้กันในทุกสถานที่แม้กระทั่งในระดับศูนย์การค้าก็ใข้ยี่ห้อนี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านสุวรรณ ครับ

นายสุวรรณ หอยแก้ว
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิก สภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ท รงเกียรติท ุกท่าน กระผมนายสุวรรณ หอยแก้ว
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอเวียงหนองส่อง
เกี่ย วกับ เรื่อ งฝายนี้า ล้น โอ่ง หลวง ที่ก รมทรัพ ยากรนี้า
ได้ท ำสัญ ญ าจ้า งไปแล้ว แต่บ ริษ ัท รับ จ้า งผู้ร ับ เหมาทิ้ง งาน ตอนนี้ก ็เ ป็น ภาระให้แ ก่ท างจัง หวัด
ซึ่ง ทางจัง หวัด ก็ม ืแ นวทางขอเครื่อ งจัก รของ อบจ. ไปทำการขุด ลอกนี้า ฝาย เพื่อ จะได้ม ืน ี้าและจะได้
สูบนํ้าขี้นไปใช้เพื่อเกษตรกรในเขตพื้นที่ ผมอยากจะนำเสนอท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่านผู้บ ริห าร
นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน และทางจัง ห วัด สำพ ูน ก็ค ือ จะมืร ะเบ ีย บ การขุด ลอก
ต่างค่าตอบแทนโดยใช้ระเบีย บของกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการขุด ลอกแหล่งนํ้าสาธารณประโยขนํ
พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งการขุด ลอกต่างค่าตอบแทนนี้ไม่ต ้องเสียเงิน งบประมาณ โดยวิธีการคือออกแบบแปลน
โดยทางกรมเจ้า ท่า คำนวณปริม าณ ความกว้า ง ความยาว ความลึก ก็จ ะได้เป็น ปริม าตรคิว ออกมา
แล้ว ทางเทศบาลหรือ อำเภอก็ป ระกาศหาผู้ร ับ จ้า ง ผู้ร ับ จ้า งก็จ ะขุด เอาทรายไปขายเป็น ค่า เครื่อ งจัก ร
ค่านี้ามัน โดยที่ไม่ต้องเสียงบประมาณของทางราชการ เพราะระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ
ลำนํ้า สายรอง คือ น ํ้า แม่ล ี้ นํ้า แม่ท า นํ้า แม่ก วง เขาโอนให้ท างท้อ งถิ่น อบจ. หรือ เทศบาล
หากเป็น ห้วยหนองคลองบึงจะเป็น อำนาจของท่านนายอำเภอในเขตแต่ล ะอำเภอ ถ้าเป็น แม่น ํ้าสายรอง
ก็เป็น อำนาจของท้อ งถิ่น อาจจะเป็น เทศบาลหรือ อบต. ออกประกาศการขอขุด ลอกต่า งค่า ตอบแทน
ตามที่ท่านรองผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูนได้แจ้งไว้ว่าจะ ขอเครื่อ งจัก รทาง อบจ. เพื่อไปขุดลอกหน้าฝาย
ก่อนฤดูฝนจะมาผมเลยอยากนำเสนอต่อสภาฯ ซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้หารือกับท่านสจสุรช้ย ให้ท่านหารือ
กับ ท่า นนายกเทศบาลหรือ ท่า นนายอำเภอในพื้น ที่ เพื่อ ขอให้อ อกประกาศขุด ลอกค่า ต่า งตอบแทน
โครงการนี้ถ ้า ให้เอกขนทำผมคาดว่า นำจะใช้เวลาประมาณ ๓ เดือ นก็แ ล้ว เสร็จ แต่ถ ้าให้ อบจ.
ดำเนิน การไม่น ่าจะทัน นํ้าที่จ ะมาก่อ น เพราะว่า เครื่อ งจัก รของ อบจ. แต่ล ะดัน ไม่ม ืศ ัก ยภาพเพียงพอ
ในเรื่อ งของเครื่อ งจัก รกลผมอยากเรีย นท่า น ผอ.กองข่า ง ว่า การจะรับ สมัค รคนขับ หรือ บุค ลากร
ที่จ ะมาดูแ ลเครื่อ งจัก รกลนี้ ขอให้ค ัด เลือ กบุค ลากรที่ม ืค ุณ ภาพมืเ!เมือ การทำงานให้ไ ด้ป ระสิท ธิผ ล

ถ้า เป็น ระบบเอกซนมีเครื่อ งจัก รขนาดนี้ป ีห นึ่ง ต้อ งรับ งานไม่ต ํ่า กว่า ๕๐๐ ล้า นบาท เพราะฉะนั้น
เครื่อ งจัก รกลและการบำรุง ดูแ ลรัก ษาเป็น เรื่อ ง สำคัญ ถ้า เปลี่ย นถ่า ยนั้า มัน เครื่อ งตามระยะเวลา
ก็จะสามารถใช้ได้เป็น ๑๐ ปีไม่เป็นอะไร เพราะฉะนั้น ผมขอฝากท่า น ผอ. กองข่าง ซึ่ง ผมทราบว่า
ท่า นเพิ่ง โอนย้า ยมารับ ตำแหน่ง ใหม่ และทางกองข่า งก็ม ีก ารเปลี่ย นระบบดูแ ลควบคุม การทำงาน
ของแต่ล ะหน่ว ยงานในแต่ล ะพื้น ที่ร ับ ผิด ขอบ ในส่ว นเครื่อ งจัก รกลของ อบจ. ถ้า เทีย บกับ พื้น ที่
และ ปีญหาของจัง หวัด ลำพูน แล้ว ก็ถือว่ามีไม่ม ากถนนใหญ่ก ็ไม่ได้ม ีการดำเนิน การ ซึ่งโดยศัก ยภาพ
เครื่อ งจัก รกลของ อบจ. ในขณะนี้ก ารทำถนน ทำเรื่อ งบ่อ นํ้า เรื่อ งการเกษตร ต้อ งมีป ระสิท ธิภ าพ
ที่ด ีก ว่า นี้ ผมได้ท ราบข่า วมาว่า ทางเจ้า หน้า ที่ก องข่า ง อบจ. ได้น ำรถแบคโฮบูม ยาวไปขุด หิน
ซึ่ง เป็น การใช้ง านผิด ประเภทเพราะประเภทนี้ใ ซ้ข ุด สวะ ขุด ขี้เลนได้ แต่น ำไปขุด หิน คอก็ห ัก
ด้ว ยเหตุผ ลนี้ผ มเลยขอฝากท่า น ผอ.กองข่าง ให้ข ่ว ยดูแ ลเรื่อ งเครื่อ งจัก รกลด้ว ย ทั้ง เรื่อ งการทำงาน
วิธ ีก ารใช้ง านให้ถ ูก ประเภท และกระผมขอเรีย นฝากเรื่อ งฝายนํ้า ล้น บ้า นโอ่ง กับ ทางท่า นนายก
ห ากท ่า น มีโ อกาส พ บ ท ่า น ผู้ว ่า ราฃ การจัง ห วัด ลำพ ูน ห รือ ท ่า น รองผู้ว ่า ราขการจัง ห วัด ลำพ ูน
ขอนำเรีย นเกี่ย วกับ เรื่อ งแนวทางการแก้ไ ฃปีญหาฝายนํ้า ล้น นี้ ซึ่ง ผมคาดว่ากว่าจะได้ผ ู้ร ับ เหมาใหม่
คงต้อ งใช้เวลาอีก ประมาณ ๒ ปีก ว่า เพราะต้อ งมาคำนวณค่า งานและงบประมาณใหม่ท ั้ง หมด
แต่ถ้าอยากแถ้ปีญหาเฉพาะหน้าก็ตามแนวทางที่ผมได้นำเสนอไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกฯ ครัน

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอขอบคุณท่านสุวรรณ หอยแก้ว
ที่ท ่า นมีค วามขำนาญในเรื่อ งเครื่อ งจัก รกลและได้ใ ห้ค ำแนะนำแนวทางการใช้เครื่อ งจัก รมา
ก็ฃ อให้ท างกองข่างได้ถ ือ เป็น แนวทางปฏิบ ัต ิต ่อ ไปนะครับ ส่ว นเรื่อ งการขุด ลอกฝายนํ้า ล้น นี้
ในประเด็นแรกก็คือไม่ใข่ฝายในส่วนรับผิดขอบของทาง อบจ. เพราะฉะนั้น ที่ท างอำเภอบ้านโอ่ง
ได้ทำหนังสือร้องขอมานั้นเราก็ต้องศึกษาว่าเช้าระเบียบข้อไหนหรือไม่อย่างไร ซึ่งก็อาจจะมีประเด็น
หลายอย่า งอาจจะซับ ช้อ นกัน อยู่ ในเรื่อ งนี้ก ็ม ีค นทำผิด ระเบีย บหลายรายแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ที่ท่านสมาซิกฯ ได้แนะนำมาก็มีทางเป็นไปได้ ตัวอย่างเข่นที่จังหวัดกำแพงเพซร ที่ได้มีการจัดสรร
เพื่อให้ขุดทรายขึ้นไปขายได้ แต่ในส่วนนั้นเป็นแม่นํ้าสายใหญ่ที่มีการบริหารจัดการ ในส่วนนี้เป็นหน้า
ฝายซึ่งเรายังไม่ได้รับโอน ซึ่งตอนนี้ก็มีฝายทุ่งโป่งที่กำลังจะโอนให้ทาง อบจ. ประมาณ ๒ - ๓ ที่
เพราะทางอปท.ไม่มีศักยภาพในการดูแลซ่อมบำรุง ทางอบจ.ก็ต้องศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะ
ถ้า เกิด ขำรุด เสีย หายขึ้น มาทาง อบจ. จะไม่ม ีว ิศ วกรขลประทานที่จ ะไปแกับ ีญ หาต่า งๆ ได้
ก็ต้องมาปรึกษาหารือกันก่อนเพราะเป็นครั้งแรก ที่ทาง อบจ. จะรับโอนฝายกั้นนํ้า และอีกประเด็นหนึ่ง
ในร ะเบีย บการกระจายอำนาจสู่ท ้อ งถิ่น ว่าหากเกินความสามารถขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น
ก็ให้โอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุดท้ายก็คือต้องรับโอน ถ้ารับโอนมาแล้วมีงบอุดหนุนเฉพาะกิจ

เพื่อ มาบำรุง ซ่อ มแซมก็ไ ม่ม ีป ัญ หา แต่ว ่า จะเป็น ปัญ หาเรื่อ งบุค ลากรผู้ช ำนาญในการบริห ารจัด การ
ในส่วนที่ท่านได้นำเสนอมานี้ ผมจะรับไปปรึกษาหารือกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ว่าจะมีแนว
ทางการดำเนิน การเรื่องนี้ได้ห รือไม่อย่างไร หากทางท้อ งถิ่น มีอ ำนาจในการดำเนิน การทำเป็น ประกาศ
ต่างค่าตอบแทนโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของรัฐก็จะเป็นเรื่องดีครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านบุญทวี ครับ

จ.ส.อ.บุญหวี อินตาชัย

- เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ท่า น กระผม จ.ส.อ.บุญ ทวี อิน ตาชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอลี้
จาก เรื่อ งเค รื่อ งวัด อ ุณ ห ภ ูม ิ ผ ม อ ยาก จะเรีย น ถ าม
ท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริห ารท่านรองนายก ว่าสถานที่รับที่ไหนอย่างไรหรือจะให้ตัวแทนของ
ท้องถิ่นไปมอบให้ได้หรือไม่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

- เรีย นท ่า น จ.ส.อ.บุญ ทวี อิน ตาชัย ตอนนี้ก ำลัง
อยู่ใ นกระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้าง ยัง พอมีเวลาที่จ ะได้ป รึก ษาหารือ กัน ในเรื่อ งของกระบวนการส่ง มอบ
ใน ส ่ว น ท ี่เ ราต้อ งป ระส าน กับ ท างส าธารณ ส ุข จัง ห วัด ลำพ ูน อยู่ห รือ ไม่ ขอเชิญ ท ่า น น ายกฯ
ขี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมครับ เชิญครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ลำพูน ส ม าช ิก ส ภ าอ งค ์ก ารบ ริห ารส ่ว น จัง ห วัด ล ำพ ูน ผ ู้ท รงเก ีย รต ิท ุก ตาม ห ล ัก ก ารแล ้ว
ทางสาธารณสุขจังหวัด เป็นฝ่ายขอรับการสนับสนุนมาโดยการอุดหนุนแต่ละครั้งนั้นทาง อบจ. จะอุดหนุน
เป็น เงิน งบประมาณ เช่น ที่ผ ่า นมาโครงการห้อ งแลปโควิด ทางองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
ก็ไ ด้อ ุด หนุน เงิน งบประมาณเพื่อ ให้ท างโรงพยาบาลลำพูน จัด ซื้อ อุป กรณ์ แต่เครื่อ งวัด อุณ หภูม ิน ี้
ได้อ ุด หนุน ให้เป็น เครื่อ ง ส่ว นวิธ ีก ารแจกจ่า ยนั้น ก็ต ้อ งให้เร็ว ที่ส ุด โดยอาจนัด หมายกับ ทางอำเภอ
พร้อ มสมาชิก สภาฯ แต่ล ะพื้น ที่เพื่อ นำไปมอบให้ต ัว แทนของตำบลหรือ หมู่บ ้าน ในส่วนของตัวแทน
รับมอบก็ให้ทาง อสม. วางแผนประสานกันในส่วนนี้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม, ครับ
- เชิญท่านธนารักษ์ ครับ
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นายธนๆรักษ์ วงค์ษา
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ท่าน กระผมนายธนารัก ษ์ วงค์ษ า
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอเมือง
จากเรื่องไฟส่องสว่างนวัตกรรมโซล่าเซลล์ พี่น้องประขาชน
ผู้ใช้เส้น ทางสัญ จรระหว่างถนนสายสัน ปูเลย - ปาเบ้า ขอขอบคุณ คณะผู้บ ริห ารและท่านนายกๆ
ในการติดตั้งที่รวดเร็วทันใจ และมีขาวบ้านฝากข้อสอบถามมายังท่านผู้บริหาร โดยขอสอบถามว่า
อายุการใช้งานนวัฒกรรมโซล่าเซลล์นี้เป็นอย่างไร เพราะขาวบ้านกลัวจะมืปีญหาเหมือนไฟโซล่าเซลล์
ที่ใช้กันทุกวันนี้ครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรีย นประธานสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน
สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำพูน ผู้ท รงเกีย รติท ุก ท่าน โดยความเป็น จริง แล้ว ชุด โซล่าเซล์
ก็จะมืแบตเตอรี่แล้วก็หลอดไฟที่อยู่ช้างใน ตัวแบตเตอรี่ทางผู้ติดตั้งแจ้งว่ามืประกัน ๑ ปี แต่ตามที่ผู้ติดตั้ง
ได้แ จ้ง มาเรื่อ งอายุก ารใช้ง านมีอ ายุ ๕ ปีแ ล้ว ก็ย ัง ไม่เสีย แต่ท ั้ง นี้ท ั้ง นั้น เราก็ต ้อ งเตรีย มโครงการไว้
สำหรับ การเปลี่ย นแบตเตอรี่ ซึ่ง ตามที่ท างผู้ต ิด ตั้ง รับ ประกัน มาถ้า อยู่ไ ด้ ๕ ปีก็ไม,มืป ีญ หา
แต่หากเสียภายใน ๑ ปี ทางผู้ติด ตั้งก็จะนำมาเปลี่ยนให้ ในส่วนนี้ก็เป็นข้อตกลงหรือ TOR ที่เราได้ทำไว้
แต่จ ะขอเพิ่ม เติม คือ ต่อ ไปการติด ไฟส่อ งสว่า งแบบโซล่า เซลเป็น เรื่อ งของทาง อบจ. ทั้งหมด
ซึ่ง สามารถนำไปติด ตั้ง ตรงไหนก็ไ ด้ เพราะไม่เหมือ นไฟกิ่ง ที่เราต้อ งไปติด ตั้ง ตามเสาไฟฟ้า ทั่ว ไป
เพราะฉะนั้น ปีญ หาที่จ ะเกิด ขึ้น ก็ค ือ ต้อ งไปดูพ ื้น ที่โ ดยพิจ ารณาจากความจำเป็น ด้ว ย ยกตัว อย่า งเข่น
ทางเทศบาลขอรับ การสนับ สนุน เช้า มาแล้ว ก็อ าจจะ1ไ ปติด ตั้ง จุด ที่ม ี,ไ ฟส่อ งสว่า งอยู่แ ล้ว เป็น ต้น
ประเด็น นี้ท าง สตง. ก็ไ ด้ม ืก ารทัก ท้ว งมาจากประสบการณ์ข องหลายๆ ที่ ก็ต ้อ งมีก ารตรวจติด ตาม
ในเรื่อ งนี้เราก็จ ะได้ม ืก ารปรึก ษาหารือ กัน อีก ครั้ง หนี่ง ไฟโซล่าเซล์น ี้ก ็เป็น บัญ ชีน วัต กรรมอย่า งหนึ่ง
ที่มืข้อกำหนดให้ต้องติดให้ห่างกัน ๓๐ เมตร แต่ก็สามารถอนุโลมกันไต้ในบางจุด และต้องไม่ฃํ้าซ้อน
กับไฟส่องสว่างเดิมซึ่งจะเกิดเป็นป็ญหากับ อปท. เพราะทางท้องถิ่น เองก็อยากจะได้ห ลอดไฟแบบโซล่า
เซลล์น ี้เพราะไม่ต ้อ งเสีย ค่า ไฟฟ้า แต่ก ็จะ'ไปติด ป็ญ หากับ 1ไ ฟส่อ งสว่างเดิม ต่อ ก็ต ้อ งคำนึง ถึงจุด นี้ด ้ว ย
ในเรื่องนี้ก็จะได้หารือเรื่องเสนองบประมาณเพี่อขอไฟส่องสว่างในนี้ต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ
- ก็อ ยากขอฝากท่า นผู้อ ำนวยการกองช่า งด้ว ยครับ
ในกระบวนการการติดตั้งขอให้ช่วยลงพื้นที่กำกับดูแลและตรวจสอบด้วย เพราะถ้าเราอาศัยผู้รับเหมา
ติดตั้งแล้วทางผู้นำชุมชนเป็นผู้ควบคุม บางครั้งก็อาจจะเป็นการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ผมก็ฃอฝากด้วยครับ
ขอบคุณครับ
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- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
- ถ้า ไม่มี “ กระผมในนามสภาองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดลำพูน ขอขอบคุณเพื่อนสมาซิก หัว หน้า ส่ว นราชการและข้าราขการทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม
ทำให้ภารกิจของสภาฯ เสร็จสิ้นไปด้วยดี”

- การประชุมในวันนี้ ฃอป็ดประชุม
เลิกประชุมเวลา

๑๖.๔๐ น.

รับรองความถกต้อง
ส.ต.ท.
เลขานการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้บันทึกการประชุม

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
เมื่อวับที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประซฺมตรวจรายงานๆ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
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สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนโด้มีมติรับรองรายงานการประชุมๆในคราวการประชุมสภาฯ
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน

