
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๖  สิงหาคม ๒๔๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ -  ๑๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้มาประชุม

๑. นายกลปี สะคำปีน 
๒. นายขัยณรงค์ ภู่พิสิฐ 
๓. นายศราวุฒิ ณ ลำพูน 
๔. นายธนารักษ์ วงค์ษา 
๔. นายพัฒนเดช สมบูรณ์ขัย 
๖. นายปวีณวัขร์ ศรีพงษ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน อำเภอเมือง เขต ๔บ่

๗. นางสาวเข็มเพชร สมนาคักด้ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๖ 
๘. จ.ส.อ.ธีระศกด อุปะละสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๗ 
๙. นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๘
๑๐. นายเฃมชาติ สุคันธวงศ์ 
๑ ๑ .นายสุพจน์ ปีนสุรัตน์ 
๑๒. นายบุญเลิศ อินบุรี 
๑๓.นายนิวัติ เพียรพนัสสัก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๙ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง เขต ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง เขต ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๑

๑๔. นายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน อำเภอแม่ทา เขต ๒
๑๔.นายสุรขัย ขัติปีญญา 
๑๖. นายถนอม เมืองสุวรรณ์ 
๑๗. นายสุรลิทธ้ี วงศ์การณ์ 
๑๘. นายสุริยัน ปีญญา 
๑๙. นายศิรศักด ทองยอด 
๒๐.จ.ส.อ.บุญทวี อินตาขัย 
๒๑.นายอดุลย์ มโนรมย์ข่ืน 
๒๒. นายหิรัญ ขัยนุ 
๒๓. นายสิทธิขัย มูลทา 
๒๔.นายสุวรรณ หอยแก้ว

บ่
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๒ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๔ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวข้าง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง



๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสุภาพรรณ หม่ันเจริญ 
๒. ส.ต.อ.นพพร ใจพิมพ์สว่าง 
๓. นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 
๔. นายวิชัย บุญอุดมพร 
๔. นายวิทยา สะคำปีน 
๖. นายแสวงชัย ยศกาศ 
๗. นายชัยภัทร สะคำปัน 
๘. นายวรชัย อุตตมชัย 
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๑ ๐ .นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ 
๑๑. นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ 
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๒๔.นางวรรณรดา สิงห์แก้ว 
๒๔.นางสาวเกตุมณี เทพคำ 
๒๖.นายธงชัย ศรีธิหล้า
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(เลขานุการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายการประชุม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประซาซน 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน



๓

เลขานุการสภาฯ - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ที่จะเริ่มในเวลานี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๕: ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ลงนามและเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๔ ท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วจึงขอเรียนเขิญประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จุดธูป เทียน บูขาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งทำหน้าที่ประธานสภา 
ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ - “วันน้ีท่านสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ได ้เข ้าร ่วม ป ระช ุม ท ั้งห ม ด ๒๔ ท่าน ซ ึ่งม ีผ ู้เข ้าร ่วม ป ระช ุม ไม ่น ้อยกว ่าก ึ่งห น ึ่ง  ถ ือว ่าครบ 
องค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 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 เรียกประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

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

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีมติใน 
คราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คร้ังแรก เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ และมีมติ 
กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำป ี ๒๕๖๔ มีกำหนดสี่ส ิบท้าวัน นับตั้งแต่ 
วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๔ น้ัน

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

ประธานสภาฯ - ผมขอเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประขุม
- วันน้ีมีเร่ืองที่จะแจ้งให้ทราบ ๓ เร่ือง ดังน้ี



เร่ืองที่ ๑ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการ 
จ ังหวัดลำพ ูน ท ่านส ุภาพรรณ  หมื่นเจริญ เข ้าร ่วมในท ี่ประข ุมสภาแห ่งน ี้ ทราบมาว ่าท ่าน 
เป็นคนลำพูนด้วย ขออนุญาตท่านแนะนำตัว เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
และผู้เข้าร่วมประขุมได้รู้จักครับ

-  เชิญท่านรองผู้ว่าฯ ครับ

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องด้วยวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนติดภารกิจเลยมอบหมาย 
ให้ดิฉัน เข้าร่วมประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแทน ก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัว 
เนื่องจากว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บ้านเดิมเป็นคน 
จังหวัดลำพูนอยู่แล้ว พื้นเพก็เกิดที่จังหวัดลำพูนตั้งแต่เด็กและไดิไปศึกษาที่ต่างจังหวัดและได้กลับมาอยู่ 
จ ังหวัดลำพูนเม ื่อได้ร ับราชการ ครั้งแรกที่ได้ย้ายมาจังหวัดลำพูนเมื่อได้ร ับแต่งตั้งให้เป ็นปลัด 
อำเภอบ ้าซาง หลังจากนั้นได้ไปอยู่ที่ส่วนกลาง และได้มารับราชการที่เช ียงใหม่ จังหวัดลำปาง 
ชีวิตราชการส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ชีวิตราชการในจังหวัดลำพูนนอกจากเป็นปลัดอำเภอบ้าซาง 
ก็ได้มีโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอทุ่งหัวข้าง เม่ือปี พ.ศ.๒๕:๕๕ และได้ย้ายไปเป็นนายอำเภอ 
สบปราบ จ ังหว ัดลำปาง และน ายอำเภอแม ่ออน น ายอำเภ อแม ่แตงแล ะน ายอำเภ อส ารภ ี 
จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง ๒ ปีกว่า 
และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และส่าสุดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ก็รู้สึกดีใจที่ได้กลับมาจังหวัดบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่ง 
ม ีความร ู้ส ึกด ีใจท ี่จะได ้ร ่วมงาน ก ับท ุกท ่าน  ห ากม ีส ิ่งใดท ี่ท ี่จะช ่วยประสาน งานได ้ก ็ย ินด ี 
ในส่วนการมอบหมายงานให้ดูแลน้ัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องเศรษฐกิจ 
ก็เลยไม่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แต่ในงานด้านอ่ืน  ๆ ก็ยังคงได้ 
มีโอกาสประสานงานกันบ้าง อีกประเด็นหนึ่งที่ฃอฝากเตือนคือ เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานภายใต้ 
สถานการณ์โควิคในป็จจุบัน ลำดับแรกที่สุดนี้ต้องขอชอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ทั้งผู้บริหารซี่งได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์น ่าจากสภากาชาดไทย โดยในตอนแรก 
ที่กำหนดไว้ ๒๐,๐๐๐ โดส แต่ได้รับจัดสรรมา ๑๐,๐๐๐ โดส ซึ่งดูว่าอาจจะไม'เพียงพอกับจำนวน 
ประชากรแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่ง ท ี่จะช่วยผู้ด ้อยโอกาสตามเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยได้กำหนดไว้ 
ผ ู้บ ้วยติดเต ียงก ็จะได้ว ัคซ ีนท ี่ด ีมาฉ ีดให ้ ต ้องขอขอบคุณทางผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนเป็นอย่างสูง และมีอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ว่าได้ฝากมา เรื่องเกี่ยวกับการเน้นกำชับ 
เจ้าหน้าที่ตามที่ท่านได้ฝากไวิในการประขุมหัวหน้าส่วนราชการว่า ขอฝากทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ได้เน้นยํ้าเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตนตามวิถี New Normal ไม่ว่าจะเป็นด้านการทำงาน



หรือแม้แต่การใช้ชีวิตส่วนตัว โดยการหลีกเลี่ยงที่จะไปร่วมสังสรรค์และเดินทางไปยังพื้นที่สุ่มเสี่ยง 
ทั้งนี้หากเกิดมีประเด็นปัญหาขึ้นมาและมีปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปอยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์ ก็จะให้ทาง 
หน่วยงานต้นสังกัดลงโทษทางวินัยด้วย ในส่วนนี้คือประเด็นที่ฝากไว้ และขอฝากช่วยประขาสัมพันธ์ 
เรื่องเกี่ยวกับการรักษามาตรการเว้นระยะห่าง ทางด้านสถานการณ๎โควิดปัจจุบันนี้วันนี้ ลำพูนมีผู้ติดเขึ้อ 
เพ่ิม ๑๔ ราย เสียชีวิตไปท้ังหมด ๘ รายและ ๑๔ ราย นั้นติดเขึ้อภายในจังหวัด ๗ รายและมาจากที่อื่น 
อีก ๗ ราย สักษพะการติดเขึ้อโควิดของจังหวัดลำพูนในลำดับด้นก็คือติดกันภายในครอบครัว ลำดับท่ี ๒ 
ท ี่ต ิดข ึ้นมาเยอะก ็จากแรงงานท ี่เก ็บผลผลิตลำไยในสวน ขอความร่วมม ือท ุกท ่านเพ ื่อช ่วยก ัน 
ประขาสัมพันธ์โดยสถานการณ์การติดเชื้อช่วงก่อนนั้นจะอยู่ประมาณ ๓๐ คนต่อวัน ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ 
จะเป็นผู้ที่มีอายุ ๖๐ ข้ึนไป ผู้ท่ีนำเชื้อมาส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าแข็งแรง แต่หากว่าภายในบ้าน 
ผู้ปวยหรือผู้สูงอายุป่วยขึ้นมาก็จะรักษาให้หายค่อนช้างยาก โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว ณ ปัจจุบันนี้ 
อยู่ในห้อง ICU อีกหลายสิบคนใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ ก็ฝากประขาสัมพันธ์และฝากขอบคุณทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนอีกครั้ง โดยเฉพาะทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ที่สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและสถานที่ ส่าสุดก็เป็นบุคลากร ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนที่ได้เช้าร่วมประขุมบ่อยครั้ง ก็จะถูกขอรับการสนับสนุนอยู่เรื่อยๆ ส่วนนี้เราก็ถือว่า 
เป็นการทำงานในลักษณะบูรณาการร่วมกัน เพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากแนะนำตัวแล้ว ก็ต้องขอขอบคุณ 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ขอบคุณมากค่ะ

ประธานสภา - ขอขอบคุณท ่านรองผ ู้ว ่าราขการจ ังหวัดลำพ ูนครับ
เรื่องที่ ๒ เรื่องนโยบายสิทธิมนุษยขนขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบริหารและพนักงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ 
การใช้ชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงเรื่องของการเคารพสิทธิบุคคลและการยึดหลักสิทธิมบุษยขนเป็นสำคัญ 
ซึ่งได้เผยแพร่ความมุ่งมั่นและแสดงเจตนารมณ์เป็นนโยบายสิทธิมนุษยขนต่อสาธารณขนแล้วนั้น 
ตามเอกสารที่ได้แจ้งให้กับสมาขิกทุกท่านแล้ว ก็ขอความร่วมมือสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนทุกท่าน ลงนามตามบันทึกข้อตกลงร่วมกันตามหน้าที่หลักสิทธิมบุษยขน และหลังเสร็จ 
จากการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะมีพิธีมอบเงินสนับสนุนและสร้างโอกาสทาง 
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนผู้พิการทางสายตาทุกภูมิภาคและมีการถ่ายรูปร่วมกัน

เร่ืองท่ี ๓ เรื่อง โครงการวัคซีนสำหรับฉีดให้กับประขาซน 
กลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อทางสมาขิกสภาทุกท่านจะได้ข้อมูลอันเป็นจริงเพื่อจะได้ 
แจ้งให้กับพ่ืน้องประขาขนในพ้ืนท่ี ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ติดต่อกับทางสภากาขาดไทย 
เพื่อจองวัคซีน๒๐,๐๐๐ โดส และได้รับการจัดสรร ๑๐,๐๐๐ โดส เพื่อฉีดให้กับพื่น้องประขาซนจังหวัด 
ลำพูน จำนวน ๕,0๐0 คน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สภากาซาดเป็นผู้กำหนดนั้น มีอยู่ ๔ กลุ่มเปราะบางดังนี้



๖

๑. กลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และตั้งครรภ์ 
๒. กลุ่มผู้สูงอายุ ต้ังแต่ ๗๐ ปีข้ึนไป 
๓.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร 
๔. ผู้ท ี่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กครูผู้สอน 

ในโรงเรียนอนุบาล หรือครูบาอาจารย์ผู้ทำหน้าท่ีสอนหนังสือในโรงเรียน
๔. บุคลากรตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัด และบุคคลที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากติดขัดระเบียบข้อกฎหมาย
ซ่ึงท้ัง ๔ กลุ่มต้องไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ซึ่งรายละเอียด 

แนวทางการดำเนินการต่อไปนั้น ขออนุญาตท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ขี้แจง 
เพื่อสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ขี้นำไปแจงพี่น้องประขาขน ให้เข้าใจในทิศทาง 
เดียวกันครับ

- เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นๆยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีในการประขุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผมก็อยากขี้แจงเรื่องเกี่ยวกับวัคซีน โดยวัคซีนนี้เป็นของ 
สภากาขาดไทยเป็นวัคซีนขื่อ m odena เงื่อนไขสำคัญก็คือเป็นวัคซีนที่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ที่ได้รับจัดสรรเพื่อนำไปฉีดให้ประขาขนใน ๔ กลุ่มเปาหมายตามที่ท่านประธานสภาแจ้งไวโดยไม่คิด 
ค่าใข้จ่าย ราคาโดสละ ๑,๑๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐ โดส 
คิดเป็นเงินอยู่ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการจ่ายค่าวัคซีน 
และจะได้รับในเดือนตุลาคมเป็นด้นไป เงื่อนไขที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คิอจะฉีดให้กลุ่มเปราะบาง ๔ กลุ่ม 
ดังฺที่กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน นั้นหมายความว่ากลุ่มผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึง 
การฉีดวัคซีนได้ โดยเฉพาะกลุ่มแรกซึ่งสภากาชาดเน้นยํ้าก็คือกลุ่มผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ซ่ึงก็เป็นท่ี 
ทราบกันอยู่แล้วว่าไม่สามารถเดินทางเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ และกลุ่มบรรดาแพทย์ในถิ่นทุรกันดาร 
ในจังหวัดลำพูนก็จะเป็นพื้นท่ี อำเภอลี้ และอำเภอทุ่งหัวข้าง ในท่ีน้ีไม่ได้หมายความว่าเป็นพ้ืนท่ีทุรกันดาร 
แต่หมายถึงพ้ืนที่ท่ีมีระยะทางห่างไกล ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามารับการฉีดวัคซีนตามสถานที่ที่ทางจังหวัด 
จัดเตรียมไว่ได้ แต่ทั้งสองกลุ่มนี้ไม่ได้จำกัดว่าไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนอาจจะเป็นผู้ที่รับการฉีดวัคซีนเป็น 
เข็มท่ีสามหรืออาจเป็นผู้ท่ีไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน แตกเป็นท่ีแน่นอนว่ากลุ่มน้ีจะไดํโอกาสในการ 
เข้าถึงวัคซีนก่อน ประเด็นสุดท้ายท่ีประซาซนให้ความสนใจกันมากท่ีสุดไม่ใช่เฉพาะองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับการจัดสรร ก็คือประเด็นที่ว่ากลุ่มใดบ้าง 
ท่ีจะได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งหลังจากที่ได้ปรึกษาหารือกันแล้วก็เห็นว่าควรมอบหมายให้ทางคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัดลำพูน ซึ่งท่านผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน และก็ขณะนี้กำลังดำเนินการฉีด



วัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดลำพูนโดยร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ซึ่งตัวผมเองในฐานะตัวแทน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็เป็นคณะกรรมการร่วมด้วย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการ 
จัดสรรในคร้ังน้ีประมาณ ๕,๐๐๐ คน หากเทียบกับจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแล้วนั้น ยังไม่ถึงคร่ึงของ 
แต่ละกลุ่มด้วยซํ้าเพราะฉะนั้นแล้ว การได้รับวัคซีนไม่ทั่วถึงก็อาจจะเกิดเป็นป้ญหาเรื่องการเหลื่อมลํ้า 
ขึ้นมาได้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจึงได้มอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน 
เป็นผู้รับผิดขอบเกี่ยวกับการจัดสรรวัคซีนนี้ โดยผมในฐานะตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ไดให้ข้อสังเกตหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นเจ้าของวัคซีน ว่าในกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๕ กลุ่มนี้ 
ขอให้จัดสรรให้ทั่วถึงทั้ง ๘ อำเภอ ก็เป็นเงื่อนไขที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้สร้างขึ้น 
ซ่ึงพรุ,งน้ีก็จะมีการประชุมกับทางสภากาขาดไทยและทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดผ่านวีดีโอ 
คอนเพ่อเรนท์ ถึงเรื่องแนวทางการฉีดวัคซีนและกลุ่มเป้าหมาย อย่างใรก็ตามวัคซีนท่ีจะได้รับการจัดสรร 
อาจจะได้ประมาณเดือนตุลาคม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผ่านมานั้นข่าวการได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่สามารถ 
ท ี่จะระบ ุระยะเวลาท ี่แน ่ข ัดได ้ ในความเป ็นจริงอาจได้ร ับการจัดสรรในเด ือนพฤศจิกายนหรือ 
เดือนธันวาคมก็เป็นไปได้ ซึ่งสถานการณ์ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งขนิดของ 
วัคซีนท่ีได้รับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้สมาขิกสภาทุกท่านได้ประซาสัมพันธ์เพ่ือทำความเข้าใจกับ 
พี่น้องประซาขนได้รับทราบถึงระยะเวลาโดยประมาณ และกลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่มที่จะได้รับการจัดสรร 
วัคซีนนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของสภากาขาดไทย และในส่วนของการจัดสรรนั้นก็จะให้ครอบคลุม 
ท้ัง ๘ อำเภอ ลำหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีลงทะเบียนและไม่ได้รับการจัดสรรในรอบน้ี ก็จะได้รับการฉีดวัคซีน 
ตามรอบปกติของทางจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ก็เนื่องจากวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาไม,เพียงพอ ในส่วนของ 
ผู้ป่วยติดเตียงนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมโรค 
จังหวัดลำพูนว่าต้องไปฉีดให้ถึงท่ีบ้าน ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทางสมาขิกสภา ที่จะได้จัดทำบัญชี 
กลุ่มเป้าหมายนี้ของแต่ละอำเภอเพี่อการได้รับการจัดสรร ในส่วนของบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีฉีดวัคซีนผมก็ได้ 
ให ้ความ เห ็น ใน ท ี่ป ระช ุม ค ณ ะกรรม การควบ ค ุม โรคจ ังห ว ัดลำพ ูน  โดยจะขอใช ้บ ุคลากร 
ของโรงพยาบาลส ่งเสร ิมส ุขภาพตำบล ซ ึ่งในอนาคตก็อาจจะได ้ร ับการถ ่ายโอนให ้มาส ังก ัด 
กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งที่ประชุมก็รับเรื่องไว้ และตอนนี้ก็ทราบมาว่าทาง 
สาธารณสุขจังหวัดก็มีแนวทางที่จะให้บุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่งในการทำ 
หน้าที่นี้โดยแนวทางหลังจากฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านแล้วก็จะให้ อสม. สังเกตอาการครึ่งชั่วโมง 
และจะมีรถการแพทย์อุกเฉินประจำอยู่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่ง ก็ฃอแจ้งเพี่อให้ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับทราบและเข้าใจในทิศทางเดียวกันครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เร ื่องร ับรองรายงานการประช ุมสภาองค ์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔



ประธานสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ กำหนดให้สภาท้องถิ่น 
รับรองรายงานการประชุมสภาทุกคราว ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการ 
ตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณารับรอง

- ต ่อ ไป เป ็น การร ับ รองรายงาน ก ารป ระช ุม ส ภ า 
องค ์การบร ิหารส ่วนจังหว ัดลำพ ูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำป ี พ .ศ .๒๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีสมาขิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมหรือไม่

ประธานสภาฯ - ถ้าไม ่มี ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ .ศ.๒๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๔

- เนื่องจากระเบียบวาระที่ ๓ และ ๔ เป็นกระทู้ถามของ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงฃอขี้แจงข้อระเบียบ ดังน้ี

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ ข้อ ๘๙ ระบุว่าเมื่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีก ๓ ครั้ง เว้นแต่จะขอซักถามต่อไป 
เพราะคำตอบยังไม,หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาอนุญาต การซักถามนั้นผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิ 
ที่จะขี้แจงข้อเท็จจริงประกอบได้เท่าที่จำเป็นแต่ต้องไม่เป็นการอภิปราย ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะ 
ไม่ ตอบกระท ู้ถามเม ื่อเห ็นว ่าเร ื่องน ั้นๆ ย ังไม ่ควรเป ิดเผยเพราะเก ี่ยวก ับผลประโยฃน ์สำค ัญ  
ของทางราขการในกรณีท่ีไม่ตอบกระทู้ถามให้ผู้บริหารท้องถ่ินแจ้งให้สภาท้องถ่ินทราบภายในกำหนดเวลา 
ตามข้อ ๙๔ และตามข้อบัญญัติ ข้อ ๑๐๐ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งหนึ่งสมาขิกสภาท้องถิ่นคน 
หนึ่งจะตั้งกระทู้ถามเกินกว่า ๑ กระทู้ไม่ได้ เว้นแต่ประธานสภาท้องถ่ินอนุญาต

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถามของ นายหิรัญ ชัยนุ สมาขิกสภาองค์การ
บร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  เข ต อ ำเภ อบ ้าน ธ ิ เร ื่อง 
การต ิด ต ั้ง เค ร ื่องห ม ายจราจรและไฟ ฟ ้าส ่องส ว ่าง  
สาธารณะ

ประธานสภาฯ - เน่ืองด้วย นายหิรัญ ชัยนุ สมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอบ้านธิ ได้ยื่นกระทู้สอบถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เรื่อง การติดตั้งเครื่องหมายจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกฯ 
ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านหิรัญ ครับ



นายหิรัญ ชัยนุ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายหิรัญ ชัยนุ สมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอบ้านธิ

ขอขอบคุณท่านประธานสภาที่ได้บรรจุกระทู้ที่ผมได้ยื่น 
เพื่อสอบถามท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งได้ยื่นตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
เนื่องด้วยตามนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ได้หาเสียงก่อนที่จะมี 
การเลือกตั้ง ซึ่งนโยบายของท่านก็มีเรื่องของนํ้าไหลไฟสว่างทางดี มีความปลอดภัยต่อขีวิตพี,น้อง 
ประซาซนและคุณภาพชีวิตที่ดี นื่คือนโยบายของท่านนายกที่ได้หาเสียงภับพื่น้องประซาซน ผมก็ไม่ 
แนใจว่าถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่สร้างมาแต่อดีตจนถึงปึจจุบันนั้น ดูแล้วก็ยังขาดใน 
เรื่องของเครื่องหมายจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างหรือไฟกิ่งที่ย ังไม่ครบล้วนทั่วถึง ผมก็ยื่นกระทู้ 
โดยแยกเป็น ๒ ประเด็นคือ

ประเด ็นท ี่ห น ึ่ง  ค ือ ก าร ต ิด ต ั้ง เค ร ื่อ งห ม าย จ ร าจ ร  
ไฟสัญญาณเตือนบริเวณซุมซนวัดโรงเรียนและทางแยกต่างๆ ซึ่งถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูนยังไม่มีเครื่องหมายเหล่านี้ ก็อยากจะทราบแนวทางที่ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จะมีเครื่องหมายจราจรไฟสัญญาณให้เป็นถนนปลอดภัยสำหรับพี่น้องประขาซนที่ใซ้เส้นทางสัญจร 
ผมเซื่อว่าท่านนายกท่านได้วางแผนไว้แล้ว ผมเลยเอาข้อสังเกตนี้มาถามกระทู้เพ ื่อให้ท่านนายก 
ได้ขับเคลื่อน ในระหว่างที่เข้าทำหน้าที่ของสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแห่งนี้ใน 
ระยะเวลา ๔ ปี ผมมีความหวังว่าจะครบทุกสายเพราะเป็นถนนถ่ายโอนทั้งหมด ๖ อำเภอใน ๘ อำเภอ 
ยกเว้นอำเภอลี้กับอำเภอทุ่งหัวข้างที่เราไม่มีถนนถ่ายโอนเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ผมอยากฝากให้ทางฝ่ายบริหารได้มอบนโยบายกับทางกองซ่าง เพื่อทำการสำรวจถนนในความรับผิดขอบ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนว่ามีกี่แยกที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งสัญญาณไฟเตือนจราจร 
ท้ังหมดเท่าไหร่

ประเด็นที่ ๒ เร่ือง การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือไฟกิ่งบน 
ถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งตอนนี้ท่านนายกเริมที่จะให้มีการติดตั้งไฟกิ่งซึ่ง 
ดำเนินการไปแล้วหลายสาย แต่ผมก็อยากให้ติดตั้งให้ทั่วถึงทุกสายที่มีถนนครอบคลุมในทุกอำเภอ 
ท ั้งถนนที่เป ็นในส ่วนขององค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูนสร้างเอง และที่ได้รับถ่ายโอนมา 
ก็จะเกิดประโยซน์กับพื่น้องประซาซน ผมเซื่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใหญ่ทำงานระดับรัฐมนตรี 
วันนี้ที่ผมทำเป็นกระทู้สอบถามเข้ามาต้องขอโทษท่านด้วยเพราะไม่ได้หารือท่านไว้ก่อน พอดีผมขับรถ 
ผ่านมาเห็นถนนสาย อบจ. ไม่ค่อยสว่างก็เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหาย ผมก็ขอฝากท่านนายก 
และทีมงานบริหารวางแผนมอบหมายให้ทางฝ่ายกองซ่างดำเนินการ ก็คงจะเกิดประโยขน์ภับพื่น้อง 
ประซาขนในจังหวัดลำพูนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อย่างน้อยก็ไม่ต้องให้พ่ืน้องประซาซนต้องประสบอุบัติเหตุ 
ในการเดินทาง และสุดท้ายฺอยากจะถามเรื่องการดูแลรักษาสองข้างทางถนนของ อบจ. ซ่ึงรู้สึกว่าทุกวันน้ี



๑๐

จะเต็มไปด้วยหญ้าที่ขึ้นสองข้างทาง อบจ. จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร และขอขอบคุณท่านนายก 
ท่ีได้รับฟังปีญหาเพ่ีอหาแนวทางแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จากกระทู้ถามของสมาขิกสภา 
ท่านหิรัญ ขัยนุ เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและไฟสัญญาณเตือนบริเวณวัดและโรงเรียน 
ความเป็นจริงแล้วก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของถนนโดยท่ัวไป ถ้าเป็นถนนของกรมทางหลวงถนนสายหลัก 
ก็ต้องมีแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับ อบจ.นั้น การรับ การถ่ายโอน การซ่อมแซมหรือการสร้างถนน 
ยังไม่มีมาตรฐานขนาดนั้น ขึ้นอยู่ท ี่ความเดือดร้อนของพี่น ้องประขาขนเป็นหลักในการพิจารณา 
ดำเนินการในส่วนนี้ จุดสำคัญในความเป็นจริงแล้ว งบประมาณเรื่องถนนถ่ายโอนหรือถนนที่ อบจ. 
สร้างเองเมื่อได้ดำเนินการตามโครงการได้ครบถ้วนเรียบร้อยทุกสายแล้ว ถึงจุดนั้นก็จะเป็นการเก็บ 
รายละเอียดเรื่องเครื่องหมายจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่จำเป็น โดยความจำเป็นอันดับแรกก็คือ 
เร่ืองของไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ส่วนนี้ก็คือมาตรฐานในการทำถนนและเป็นแนวทางซึ่งองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการอยู่ ปีจจุบันถนนในความรับผิดขอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ที่ได้รับถ่ายโอนมีทั้งหมด ๔๔ สายทาง เป ็นถนนลาดยาง ๔๑ สายทาง ระยะทางรวม
๒๓๑.๙๑๗ กิโลเมตร และเป็นถนนลูกรัง ๓ สายทาง ระยะทางรวม ๖.๓๔๐ กิโลเมตร ซึ่งอยู่ระหว่าง 
ดำเน ิน การขอจดท ะเบ ียน ส ายท าง เป ็นถนนทางหลวงท ้องถ ิ่นก ับผ ู้ว ่าราซการจ ังหว ัดลำพ ูน 
หลังจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็จะสามารถเข้าไปดำเนินการ ในการจัดทำเครื่องหมาย 
จราจรดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ส่วนนี้ก็เป็นแนวทางท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะดำเนินการต่อไป 
ทั้งนี้ถนนที่ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงนั้นทาง อบจ. ก็ต้องไปสำรวจอีกว่า มีผลกระทบกับพี่น้อง 
ประซาขนหรือไม่ เพราะถนนหลายสายเมื่อทำการซ่อมแซมแล้ว ก็เป็นบีญหาทำนองว่าถนนซ่อมใหม่ 
สูงกว่าถนนเติมก็จะเป็นบีญหาเรื่องอุบัติเหตุอีก โดยเฉพาะทางลงไปในบ้านของพี่น้องประซาซน 
ก็จะลึกลงไปมาก คงเป็นบีญหาท่ีจะต้องช่วยกันหาแนวทางแก้ไขต่อไปอาจจะต้องทำไหล,ทางหรือทำบาง 
สิ่งบางอย่าง

เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) บริเวณถนนสาย 
ทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการไปแล้วเป็นส่วนมาก ซึ่งไฟฟ้าสาธารณะนี้ 
ต่อไปจะเป็นนวัตกรรมก็คือไฟโซล่าเซลล์ ในส่วนถนนท่ีได้รับถ่ายโอนมี จำนวนท้ังหมด ๔๔ สายทาง 
ประกอบด้วยอำเภอเมือง ๑๖ สายทาง อำเภอปาซาง ๑๑ สายทาง อำเภอบ้านธิ ๘ สายทาง 
อำเภอแม่ทา ๔ สายทาง อำเภอเวียงหนองล่อง ๔ สายทาง และอำเภอบ้านโอ่ง ๑ สายทาง 
ซ่ึงไม,มีของอำเภอลี้และอำเภอทุ่งหัวข้าง ทั้งสองอำเภอนี้ก็ยังไม่ได้รับการถ่ายโอน ซึ่งบีจจุบันทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ได้มีนโยบาย ให้ถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



(5)(5)

มีความสว่างไสวและปลอดภัยสำหรับพ่ีน้องประซาซนในการใช้สัญจรไปมา ที่ผ่านมานั้นก็ได้ติดตั้งระบบ 
ไฟโซล่าเซลล์เสาเด่ียวในถนน ๔ สายทาง รวมแล้วท้ังหมด ๑๐๗ ชุด งบประมาณ ๗,๔๙๐,๐๐๐.- บาท 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ได้มีการเพิ่มเติมแผนในการติดตั้งอีกจำนวน ๓ สายทาง รวม ๗๔ ด้น 
เป็นเงิน ๔,๒๔๐,๐๐๐๐.- บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้งบเหลือจ่ายเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจปี ๒๔๖๔ จำนวน ๓ สายทาง สายทางละ ๑๒ ด้นรวมจำนวน ๓๖ ด้น เป็นเงิน 
๒,๔๒๐,๐๐๐.- บาท และอยู่ระหว่างสำรวจโครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้ 
งบประมาณเหลือจ่ายปลายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ อีก ๗ สายทาง  ๆ ละ ๓๐ ด้น รวมเป็น 
จำนวน ๒๑๐ ด้น เป็นเงิน ๑๔,๗๐๐,๐๐๐.- บาท จะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ทั้งหมด 
ในแต่ละเส้นทาง อาจจะได้แค1 ๒๐ ด้นบ้าง ๓๐ ต้นบ้าง ก็มาจากข้อเรียกร้องของสมาซิกสภาที่ได้ลงไป 
สำรวจดูตามความจำเป็น ในส่วนนี้จะเป็นเฉพาะถนนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับการ 
ถ่ายโอนมาเท่านั้น ในส่วนของอำเภอลี้และอำเภอทุ่งหัวช้างก็คงต้องหาวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด 
เพี่อดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เนื่องจากว่า อบจ. ไม่สามารถที่จะติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนน 
ที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนได้ ต้องเป็นหน้าที่ของทางเทศบาลหรือ อบต. ที่จะทำได้ ซึ่งตอนนี้กำลังหา 
วิธีดำเนินการเพ่ีอให้ถูกระเบียบ

ใ น ป ร ะ เด ็น ท ี่เพ ิ่ม เต ิม เช ้า ม า  เร ื่อ ง ก า ร ต ัด ห ญ ้า  
ขอเร ียนให ้ทราบว่ารถต ัดหญ ้าช ้างทางขององค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูนน ั้นม ีอย ู่ค ัน เด ียว 
ทำให้การตัดหญ้าช้างทางของถนนทั้ง ๔๔ สายนั้นไม่ครอบคลุม ซ ึ่งก ็อยู่ระหว่างดำเน ินการ 
ต ั้งงบประมาณจัดซ ื้อรถต ัดหญ ้าเพ ิ่มอ ีก ๑ คัน จะเป ็นแบบที่สามารถตัดต้นไม้ต ้นเล ็กๆได้
และอาจดำเนินการจ้างบุคลากรเพิ่มขึ้นเพี่อให้สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมถนนทุกสายครับ ขอบคุณ 
ครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านหิรัญ ครับ

นายหิรัญ ขัยนุ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายหิรัญ ขัยบุ สมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอบ้านธิ

ขอขอบคุณท่านนายกอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ที่ได้ตอบกระทู้ 
ท่ีสอบถามไป ซึ่งท่านก็มีนโยบายที่ได้ขับเคลื่อนไปแล้วแต่ยังไม่ทั่วถึง ก็เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนนั้นมีถนนอยู่ในความรับผิดขอบหลายสายทาง และยังไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อน 
ตอนน ี้ท ่านก ็ได ้ม ีนโยบายข ับ เคล ื่อน ไปแล ้วท ุกพ ื้นท ี่ท ี่ม ีถน นท ี่ถ ่ายโอน อย ู่ ก ็ทำให้ในพื้นที่ 
เริ่มมีแสงสว่างค่อยเป็นค่อยไปตามที่ อบจ. จะมีงบประมาณเพี่อเช้าไปดำเนินการ ขอขอบคุณท่าน 
ที่ได้ให้คำขี้แจงในทีป่ระขุมในวันนี้ ผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประขาซนของจังหวัดลำพูน 
ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ลำหรับเรื่องสุดท้ายที่ท่านเพิ่มเติมเรื่องการตัดหญ้านั้น ที่ผมพูดก็หมายถึงว่า 
หากเราขอความร่วมมือไปยังท้องถิ่นซึ่งทางท้องถิ่นเอง ก็มีเครื่องมือที่ปฏิบัติเป็นหน้าที่อยู่แล้วในพื้นที่



อย่างน้อยเราก็ได้รับความร่วมมือในพ้ืนที่ของแต่ละท้องถิ่น ในส่วนของทาง อบจ. ก็เป็นผู้จัดการซ่อมแซม 
ถนนหนทางและให้ทางท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลเรื่องความเรียบร้อยของสองข้างทาง ผมก็อยากขอฝากท่าน 
นายกฯ หากเป็นไปได้ทาง อบจ. อาจทำเป็นหนังสือขอความร่วมมือไปยังท้องถิ่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก 
ขอบคณครับ

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ ๔

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔

กระทู้ถาม ของ จ่าสิบเอกธีระศักด อุปะละสกุล สมาขิก 
สภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำ๓ อ 
เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เรื่อง แนวทางการบริหาร 
จัดการการออกปฏิบ ัต ิงานเครื่องจักรกลขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพน

ประธานสภา - เนื่องด้วยจ่าสิบเอกธีระศักดี้ อุปะละสกุล สมาขิกสภา 
องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน เขต ๗ อำเภอเม ืองลำพ ูน  จังหวัดลำพูน ได้ย ื่นกระทู้ถาม 
เร่ือง แนวทางการบริหารจัดการการออกปฏิบัติงานเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านจ่าสิบเอกธีระศักดิ๋ ครับ

จ.ส.อ.ธีระศักด อุปะละสกุล - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ธีระคักด อุปะละสกุล 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมืองลำพูน

เนื่องจากกระผมได้หารือและสอบถามฝ่ายบริหารและ 
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระทู้ถามที่ได้ยื่นเสนอ และได้รับคำขี้แจงทำให้หายข้อสงสัยและเข้าใจ 
ในประเด็นบีญหาแล้ว และเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการประขุมสภาฯ เนื่องจากมืวาระการประขุม 
ท้ังส้ิน ๑๒ วาระ ฉะนั้นอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น 
พุทธคักราซ ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี๒) พ.ศ ๒๕๕๔ หมวดท่ี ๗ ข้อ ๙๗ กระผมจึงขอถอนกระทู้ถาม 
ออกจากวาระการประขม ขอบคณครับ

ประธานสภา 

ระเบียบวาระที่ ๕
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕

ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีมิได้ก่อ 
หน้ีผูกพัน ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



๑๓

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีมิได้ 
ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ตั้งงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
และโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีรายจ่ายหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขณะน้ียังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแต่อย่างใด น้ัน

เน ื่อ งจาก ก ารด ำเน ิน ก ารต าม โค รงก ารข ้อ บ ัญ ญ ัต ิ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน 
ได้ทันในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วันพฤหัสบดี ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงขออนุม ัต ิขยายเวลาเบ ิกจ่ายต่อไปในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพันหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมท้ังส้ิน จำนวน ๓ โครงการ 
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๕๑๒,๐๐๐.- บาท (สิบหกล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามบัญชี 
รายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้เบิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ึงได้จัดส่งให้สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทุกท่านแล้ว

โดยถือปฏิบ ัต ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ “ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นไต้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว 
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิไต้ดำเนินการก่อหน้ีผู้พัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดํไม1เกิน 
อีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสถานที,ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ 
ขยายเวลาเบ ิกจ ่ายเง ินได ้ไม ่เก ินอ ีกหน ึ่งป ีต ่อสภาท ้องถ ิ่น  แล้วแต่กรณ ี และโครงการดังกล่าว 
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้



กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้
เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม,ดำเนินการก่อหนีผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม”

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กรณีมิได้ก่อหนี้ 
ผูกพัน ไว้เบ ิกจ ่ายในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๕ เพ ื่อให ้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
- ถ้าไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติเพื่อขออนุมัติขยายเวลา 

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ไว้เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วย 
ครับ

- มีสมาขิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใด อนุมัติ ให ้ขยายเวลาเบ ิกจ ่ายเง ิน

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ โปรดยกมือ ๒๒ เสียง

- สมาขิกท่านใด ไม,อนุมัติ ให ้ขยายเวลาเบ ิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ โปรดยกมือ - เสียง

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

-ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๖

ระเบียบวาระที่ ๖  ญ ัตต ิขออน ุม ัต ิก ันเง ินงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ี
พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณ ีม ิได ้ก ่อหน ี้ผ ูกพ ัน ไว ้เบ ิกจ ่ายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒£๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕: ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ตั้งงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
และโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายจ่ายหมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และขณะน้ียังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันแต่อย่างใด น้ัน

เน ื่องจาก การดำเน ิน การตามโครงการข ้อบ ัญ ญ ัต ิ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ทันในวันทำการ 
สุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วันพฤหัสบดี ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) แต่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน มิความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกจ่ายต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวมท้ังส้ินจำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงิน ๑๔,๘๘๑,๒๐๐.- บาท 
(สิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดการกันเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ึงได้จัดส่งให้สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทุกท่านแล้ว

โดยถือปฏิบ ัต ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ .ศ .๒๕๔๗ และท ี่แก ้ไขเพ ิ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที่ ๔) พ .ศ .๒๕๖๑ “ ข้อ ๕๙ วรรคแรก
“ในกรณีที่มิรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มิความจำเป็นต้องใช้ 
จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
ระยะเวลาหนึ่งปี”

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ - มิสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่



- ถ้าไม,มี ต่อไปจะเป็นการลงมติเพื่อขออนุมัติกันเงิน 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ

- มีสมาขิก ๒๒ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใด อนุมัติ ให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โปรดยกมือ ๒๑ เสียง

- สมาขิกท่านใด ไม่อนุม ัต ิ ให ้ก ันเงินงใnJระมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
โปรดยกมือ - เสียง

- ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๒๑ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน

-ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๗

ระเบียบวาระที่๗ ญ ัตต ิ ข อ ค ว า ม เห ็น ข อ บ ร ่า ง ข ้อ บ ัญ ญ ัต ิ เร ื่อ ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภา - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขอความเห็นขอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ซึ่งรายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติฯ ได้จัดส่งให้สมาขิกทุกท่านแล้ว

- เขิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำพูนจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนอีก 
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอขี้แจงให้ท่าน 
ประธานสภาและสมาขิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ 
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปน้ี



๑.สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน มีสถานะการเงิน ดังน้ี

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๖๘๖,๙๙๓,๕๐๐.๑๓ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม จำนวน ๒๑๐,๗๓๘,๗๙๓.๕๒ บาท
๑.๑.๓ เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑๗๑,๒๒๙,๔๙๘.๔๐ บาท
๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย

จำนวน ๖ โครงการ รวม ๕,๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๑.๕ รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน จำนวน ๕๓ โครงการ

รวม ๑๐๑,๓๐๕,๒๑๐.๐๐ บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน ๐.๐๐ บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๕๓๖,๐๖๑,๕๕๗.๕๔ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จำนวน ๑๘,๗๔๒,๗๕๓.๗๐ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน ๑๓,๒๒๗,๒๔๒.๖๒ บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๑๑,๒๖๙,๐๖๕.๘๕ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน ๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๕๒๖,๗๑๑.๕๔ บาท
หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๘๑,๘๐๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๒๗๙,๒๐๔,๗๘๓.๘๓ บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน

๒.๒ เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 
๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๓๓๑,๑๑๖,๐๗๗.๘๖ บาท ประกอบด้วย

๒๑๓,๐๐๙,๒๐๐.๐๐ บาท 
๑๐,๐๐๙,๔๗๓.๔๖ บาท

งบกลาง จานวน ๙,๐๘๔,๘๙๔.๗๐ บาท
งบบุคลากร จำนวน ๙๑,๒๑๒,๒๑๙.๒๒ บาท
งบดำเนินการ จำนวน ๒๐๘,๖๙๗,๕๗๑.๐๑ บาท
งบลงทุน จำนวน ๑๘,๕๙๙,๕๕๒.๒๗ บาท
งบเงินอุดหนุน จำนวน ๓,๒๓๔,๘๔๐.๖๖ บาท
งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๒๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
๑๐,๐๐๙,๔๗๓.๔๖ บาทจานวน



๒.๔ มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
จำนวน ๑๔๖,๒๖๗,๗๗๘.๐๙ บาท

๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๐.๐๐ บาท
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จำนวน ๐.๐๐ บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ทำประมาณการรายรับและรายจ่ายลดลง 
จากป ีท ี่แล ้วเน ื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่าในปีงบประมาณ พ .ศ .๒๔๖๔ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ต้องขอรับเงินค่าไข้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจำหมู่บ้าน(อสม.) จากสำนักงบประมาณ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ดำเนินการเสนอ 
ขอตั้งงบประมาณในปี ๒๔๖๔ รายการเงินอุดหนุนค่าป่วยการ อสม. จึงทำให้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปลดลง จีงมีความจำเป็นต้อง 
ประมาณการรายรับลดลง เพ่ือให้สามารถใข้ในกิจการตามอำนาจหน้าท่ีและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ดังน้ี

๑ .ประมาณ การรายรับประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประมาณการไว้ท ั้งส ิ้น  
จำนวน ๓ ๙๑,๐๐๐,๐๐0.๐๐ บาท จำแนกเป็น

๑.๑ หมวดภาษีอากร 
๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต
๑.๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
๑.๔ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
๑.๕ หมวดรายได้จากทุน 
๑.๖ หมวดภาษีจัดสรร 
๑.๗ หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป

ประมาณการไว้ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการไว้ ๓,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ประมาณการไว้ ๔,๙๘๔,๒๐๐.๐๐ บาท 
ประมาณการไว้ ๓๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ประมาณการไว้ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

ประมาณการไว้ ๒๗๗,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ประมาณการไว้ ๘๔,๔๖๔,๘๐๐.๐๐ บาท

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๓ ๙ ๑,๐๐๐ ,๐๐๐.๐๐  บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของประมาณการรายรับ

๒.๑ จำแนกตามแผนงานด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
๑. ด้านการบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป ๑๐๒,๘๔๓,๑๒๒.๐๐ บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๒,๓๔๔,๙๖๐.๐๐ บาท

รวม ๑๐๔,๑๘๘,๐๘๒.๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๐ 
๒. ด้านบริการขุมขนและสังคม

แผนงานการศึกษา ๔๑,๘๖๐,๔๘๓.๐๐ บาท
๑๖,๓๒๖,๖๔๐.๐๐ บาทแผนงานสาธารณสุข



แผนงานสงคมสงเคราะห
แผนงานเคหะขุมขน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๘ 

๓. ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
แผนงานการเกษตร

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓๐๐,๐๐.๐๐ บาท 

๘,๐๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท 
๑๕,๓๔๐๓๔๐.๐๐ บาท 

๙๓,๓๘๔,๓๖๓.๐๐ บาท

๑๕๙,๐๓๖,๕๘๐.๐๐ บาท 
๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวม ๑๖๕,๐๓๖,๕๘๐.๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๑ 

๔. ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง ๒๗,๓๙๐,๙๗๕.๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๑
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๙๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒.๒ จำแนกตามรายจ่ายจากงบประมาณ ดังนี้
๑. งบกลาง ๒๗,๓๙๐,๙๗๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๑
๒. งบบุคลากร ๑๒๙,๓๘๕,๖๐๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๙
๓. งบดำเนินงาน ๑๒๔,๕๐๕,๐๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๔
๔. งบลงทุน ๑๐๓,๔๐๑,๐๐๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๕
๕. งบเงินอุดหนุน ๖,๓๑๗,๔๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๑
๖. งบรายจ่ายอื่น ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

จึงเสนอร่างข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาให้ความเห็นขอบต่อไป

ประธานสภาฯ - ญัตติ ขอความเห ็นขอบร่างข ้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ บัญญัติว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประขุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระและ 
วรรคท้ายบัญญัติว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการ 
พิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีข่ัวโมง นับแต่สภาท้องถ่ิน 
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น”



๒๐

ดังน้ัน ในการประขุมสภาครั้งนี้จะเป็นการพิจารณาใน 
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ วาระท่ีหน่ึง ตามข้อ ๔๗ ของระเบียบฉบับเดียวกัน เป็นการพิจารณาเพื่อรับ 
หลักการ หรือ ไม,รับหลักการเท่าน้ัน

- มีสมาซิกท่านใด จะอภิปรายก ่อนท ี่จะพ ิจารณารับ
หลักการหรือไม่รับหลักการ หรือไม่

- เชิญท่านหิรัญ ครับ

นายหิรัญ ชัยนุ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายหิรัญ ขัยนุ สมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอบ้านซิ

ผมมีข้อสังเกตในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ อยู่ ๒ ประเด็น ซึ่งความเป็นจริงเท่าที่ผมอ่านดูแล้วก็เห็นว่าครอบคลุม 
หลายเรื่อง ที่เกิดประโยชน์กับการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
และพ่ีน้องประชาซนท่ีจะได้รับผลประโยชน์ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่กระจายโดยจะมีอยู่ ๒ ส่วนด้วยกัน 
ส่วนท่ี ๑ คือเงินอุดหนุนส่วนราชการในหน้า ๒๓๘ ถึงหน้า ๒๔๐ จะเห็นว่าทั้งสามหน้านี้เป็นเงินอุดหนุน 
ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง-ลำพูน เป็นเรื่องของมัธยมศึกษา จำนวน 
๓ โครงการ  ๆ ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาทในส่วนนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับนักเรียนในส่วนนี้ขอชื่นขมที่ท่าน 
สนับสนุนการศึกษา แต่ที่ผมยังเห็นว่าไม1ทั่วถึงก็คือเรื่องของการสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และเขต๒ ซึ่งตอนนี้เรามีโรงเรียนขยายโอกาส ๘๙ โรง แต่ยังไม่อยู่ใน 
ข้อบัญญัติ อบจ. ซึ่งตอนนี้ย ังขาดครูภาษาอังกฤษ ผมในฐานะที่มีวิญญาณความเป็นครูก็เห็นว่า 
โรงเรียนทั้งหมด ๔๖ โรง ของโรงเรียนขยายโอกาสที่ยังขาดเรื่องของครูภาษาอังกฤษนี้ จะเป็นไปได้ 
หรือไม,ที่ทางฝ่ายบริหารได้ช่วยเหลือพิจารณาดูแล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาจังหวัดลำพูน เขต ๑ และเขต ๒ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 
มีโรงเรียนระดับมัธยมเหมือนกัน ให้ได้รับโอกาสหาวิทยากรครูภาษาอังกฤษเข้ามาช่วยเหลือนักเรียน 
ท้ัง ๘ อำเภอที่อยู่ในพื้นที่จ ังหวัดลำพูน ขอฝากท ่านนายกช่วยพ ิจารณาว่าจะม ีแนวทางอย่างไร 
เพราะไม่ปรากฏในข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ .ศ.๒๔๖๔ ส่วนที่ ๒ 
เรื่องเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในเรื่องการส่งเสริมของดีจังหวัดลำพูน ประเพณีวัฒนธรรม 
และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ซึ่งได้ดูแล้วทั้งหมดที่ได้รับการอุดหนุนก็จะมีอยู่ ๔ อำเภอ 
ไม่ทราบว่าทางผู้รับผิดขอบฝ่ายแผนได้ตรวจสอบหรือไม่ว่าจัดการงบประมาณกระจายได้อย่างทั่วถึง 
ตามนโยบายของท่านนายกที่ต้องการส่งเสริม เรื่องวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละอำเภอ ซึ่งตามที่ได้ดู 
ข้อบัญญัติแล้วอำเภอเมืองจะมีอยู่ ๓ ตำบล ที่ได้รับการจัดสรร มีตำบลศรีบัวบาน ตำบลเวียงยอง 
และตำบลป่าล ัก อำเภอปาซาง ตำบลแม่แรงได้รับ ๓ โครงการ อำเภอลี้ท ี่เทศบาลตำบลป่าไผ ่ 
อำเภอแม่ทาได้รับ ๒ แห่ง คือตำบลทาทุ่งหลวงและตำบลทากาศเหนือ ท่ีได้รับการสนับสบุนส่งเสริม



๒๑

ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวของดีจังหวัดลำพูน ของดีของจังหวัดลำพูนน้ัน 
ต่างก็มีทั้ง ๘ อำเภอ ผมไม่แน่ใจว่าทางผู้จัดท่าร่างข้อบัญญัติมีแนวทางการจัดสรรให้ ๔ อำเภอก่อน 
แล้วปีถัดไปค่อยอุดหนุนให้อีก ๔ อำเภอหรือไม่ หรือจะมีแนวทางใดหรือไม่ท่ีจะทำให้ได้รับการสนับสนุน 
ทุกอำเภอ อำเภอทุ่งหัวข้าง อำเภอบ้านโอ่ง มีประเพณีแห่แคร่หลวง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านธิ 
ก็ยังไม่ได้รับการจัดสรร สำหรับการจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณในส่วนนี้ต้องขอขื่นขมแต่ก็ยังขาดที่ว่า 
ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และจะมีแนวทางอย่างไร ที่จะสามารถให้การสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมของ 
จังหวัดลำพูนทั้ง ๘ อำเภอไปได้พร้อมถัน อยากขอฝากหารือท ่านประธานสภาถ ึงฝ ่ายบริหาร 
และผู้เก่ียวข้องว่าได้ตรวจสอบเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณในส่วนน้ีหรือไม, ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เขิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในเรื่องของงบประมาณอุดหนุน 
การศ ึกษ า ขอ เร ียน ให ้ท ราบ ว ่าก ่อน ท ี่จะได ้จ ัด ท ำข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบ ป ระม าณ รายจ ่ายป ระจำป ี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ในส่วนของมัธยมศึกษา 
ได้เข้ามาพบปะหารือ ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าครั้งนี้เป็นการจัดทำงบประมาณครั้งแรกของฝ่ายบริหาร 
กิจกรรมไหนที่เป็นประโยฃน์ต่อการศึกษาประกอบกับได้สอบถามผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย รวมถึงพิจารณา 
ก ิจกรรมท ี่เป ็นประโยชน ต์ ่อการศ ึกษ าและจากโครงการงบ ป ระม าณ เด ิม ท ี่ได ้รับการอนุม ัต ิ 
ของปีงบประมาณที่ผ่านมา และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็ไดีให้แนวทางในเร่ืองโครงการ 
ส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และได้จัดสรรงบประมาณไปส่วนหนึ่งเพื่อส่งเสริมในระดับ 
มัธยมศึกษาทั่วจังหวัดลำพูน หลังจากนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ ก็ได้เข้ามา 
ปรึกษาหารือภายหลัง ขื่งก็ปรากฏว่าทางฝ่ายบริหารได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับงบวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ต้องการให้กระจาย 
ไปทุกอำเภอนั้น ต้องเรียนว่าปีงบประมาณที,ผ่านมางบประมาณในส่วนนี้ไม่ได้ใช้เลยเนื่องมาจาก 
สถานกาณ์โควิด สำหรับในปีงบประมาณนี้ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลักในการ 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในแนวทางท่ีผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะร่วมกับท้องถ่ิน 
ในการให้การสนับสบุนการจัดงานประเพณีทั้งด้านการจัดสถานที่และของรางวัล ซ่ึงในส่วนน้ีทางผู้บริหาร 
พิจารณาเห็นว่างบประมาณด้านงานประเพณีท้องถิ่น ต้องให้เข้าหลักเกณฑ์อำนาจหน้าที่ของทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณให้ทั่วถึงทุกอำเภอนั้น ทางท้องถิ่นจะต้อง 
เป็นผู้กำหนดแนวทางการจัดงานและต้องให้เข้ากับหลักเกณฑ์อำนาจหน้าที่และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็มีผู้ที่รับผิดชอบในการจัดทำ 
เป ็นแนวทางเก ี่ยวก ับข ้อกำหนดการให ้การสน ับสน ุนการแหล ่งท ่องเท ี่ยวของจ ังหว ัดลำพ ูน



ซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการปรึกษาหารือเพื่อประขาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน และจะได้ลง 
พื้นที่เพื่อหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ใดแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก็จะต้องเป็นผู้ดูแลสถานที่ 
ท่องเท่ียวน้ันต่อไป ในส่วนนี้ก็คงจะเป็นหน้าที่ของท่านสมาขิกในแต่ละพื้นที่ที่จะไปสำรวจประสานงาน 
เพ ื่อเสนอเป็นข้อมูลในการให้การสนับสนุนด้านประเพณีวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท ี่ยวต่อไป 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านหิรัญ ครับ

นายหิรัญ ชัยนุ -เร ียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายหิรัญ ขัยนุ สมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอบ้านธิ

ขอขอบคุณ ท ่านนายกอน ุสรณ ์ วงค ์วรรณ ที่ท ่านได้ 
ให้คำตอบที่ขัดเจนซึ่งผมจะได้นำไปตอบกับหน่วยงานผู้ที่ฝากสอบถามเข้ามา ในฐานะตัวแทนของพี่น้อง 
ประขาขนจังหวัดลำพูน ต้องขอขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างสูง ที่ถึงแม้ว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาลำพูนจะได้เข้ามาหารือท่านภายหลัง อาจจะเนื่องจากขาดการวางแผนไม่เหมือน 
ทางฝ่งของมัธยม แต่ก็ยังได้รับการช่วยเหลือซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ว่าท่านดูแล้วข่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
ในส่วนของนโยบายด้านประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนั้น ก็ได้รับนโยบายท่ีต่อไปทางสมาขิกสภา 
จะต้องมีบทบาทในเรื่องการประสานงานไปช่วยดูแลวัฒนธรรมท้องถิ่นว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ 
โดยให้ท้องถ่ินเป็นผู้ริเร่ิมและทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นผูไปส่งเสริม สิ่งนี้ถือเป็นแนวทาง 
ที่ขัดเจนที่ทางสมาขิกสภาจะสามารถไปช่วยกันสนับสนุนให้เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวได้เห็นเป็น 
รูปธรรมในอนาคต ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านเฃมชาติ ครับ

นายเขมชาติ สุคันธวงค์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายเฃมชาติ สุคันธวงศ์ สมาขิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๙ อำเภอเมือง

จากถ้อยแถลงของท่านนายกที่ผ่านไปเมื่อลักครู่ ผมได้อ่าน 
ดูแล้วก็เห็นว่าครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ไดต้ามนโยบายท่ีท่านได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ การจัดงบประมาณ 
ครั้งนี้สมดุลเหมาะสมตามสภาวะของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนตามที่ได้มีการประสานร้องขอมา 
แต่ก ็ม ีข ้อสงสัยที่ต ้องการสอบถามเพ ื่อประกอบการตัดสินใจในการที่จะยกมือสนับสบุนต่อไป 
เกี่ยวกับฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หน้าท่ี ๒ ในส่วนของการบริหาร 
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ พอเข้าใจแต่ก็เกิดข้อสงสัยว่าในปีงบประมาณ



๒๓

พ.ศ.๒๕๖๔ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีรายรับรายจ่ายจริงเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งใน 
ข้อบัญญัติก็ไม,ได้ระบุให้ทางสมาซิกสภาได้รับทราบไว้ เพราะในระเบียบวาระนี้เป ็นการพิจารณา 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงไม่เอาฐานะการเงิน 
การคลังของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๔ แจ้งให้สมาซิกสภาได้รับทราบ ขอฝากสอบถามในประเด็นนี้ครับ 
ต่อไปในหน้าท่ี ๔ ในเรื่องของงบบุคลากรที่ประมาณการไว่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จำนวนเงิน 
๙๑,๒๑๒,๒๑๙.๒๒ บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ประมาณการ ต้ังไว้ ๑๒๓,๐๒๙,๗๐๐.- บาท 
ไม่ทราบว่ารายรับรายจ่ายจริงใขไปเท่าไหร่ขาดเหลือหรือไม่ ที่เป็นที่มาของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ที่ประมาณการต้ังไว้ ๑๒๙,๓๘๔,๖๐๑.- บาท อยากทราบว่าทำไมตั้งไว้เท่านี้ลำหรับงบประมาณบุคลากร 
บีจจุบันบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ มีน้อยกว่าหรือมากกว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ มากน้อยเพียงใด หรือมีแผนงานที่จะเพิ่มจำนวนบุคลากรหรือเพิ่มหน่วยงาน 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูนหรือไม่ ผมก ็อยากจะทราบข ้อม ูลเพ ื่อ เป ็นการประกอบ 
ในการตัดสินใจพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภา - เชิญท่านนายก ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในประเด็นข้อสอบถามนี้ฃอให้ท่านปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน ได้ข้ีแจงเพ่ือให้สมาซิกสภา ได้รับทราบครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดฯ ครับ

นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ขออนุญาตขี้แจงสำหรับรายการหน้า ๒ รูปแบบการจัดทำ 
ข้อบัญญัติจะเป็นรายละเอียดตามหน้าที่ ๔ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้จัดทำตามรูปแบบ 
ที่กำหนดไว้ แต่จะขอเพิ่มเติมรายละเอียดว่าในปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ประมาณการรายรับไว้ว่า 
จะได้รับงบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาทถ้วน ตอนนี้ได้รับงบประมาณแล้วเป็นจำนวนเงิน 
อยู่ที่ ๔๔๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ยังไม่ได้รับอีกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จึงเป็นที่มาของตัวเลข 
ประมาณการที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจากการวิเคราะห์ร่วมกับทางกองคลังในงบประมาณปี พ.ศ.๒๔๖๔ 
คาดว่าจะได้รับไม่ถึง ๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท แต่ก็ได้ติดตามเป็นระยะในข'วงเวลาที่เหลืออีก ๒ เดือนนี้ 
สำหรับงบบุคลากรเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีการเพิ่มฐานภารกิจหน้าที่เพิ่มขึ้น



กรอบอัตรากำลังก็เลยเพิ่มขึ้น ที่เห็นขัดเจนคือการจัดตั้งกองสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ดังนั้นงบประมาณ 
ที่ประมาณการไว้สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑๒๙,๓๘๕,๖๐๑.- บาท เป็นการประมาณ 
ทุกอัตรากำลังทำให้ยอดงบประมาณเพิ่มขึ้น ก็เป็นผลมาจากภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ที่เพิ่มขึ้นขออนุญาตนำเรียน ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ
- เฃิญท่านนิวัติ ครับ

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

จากระเบียบวาระการเสนอญัตติเก ี่ยวกับประมาณการ 
รายรับรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผมเองก็ได้มีเวลาศึกษาพอสมควรเดิมทีก็ยังมีฃ้อสังเกต 
ที'อยากสอบถามว่าโดยหลักแล้วการประมาณการค1าใข้จ่ายของแต่ละปีนั้น จะเพ ิ่มขึ้นอย่างน้อย 
๑๐ -  ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แตกเห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นี้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายลดลง 
ก็ได้ทราบเหตุผลจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ขึ้แจงงบประมาณในส่วนของการ 
ดำเนินงานเกี่ยวกับสาธารณสุขซึ่งถูกตัดงบไป จึงทำให้การประมาณการลดลงซึ่งโดยหลักแล้ว 
การประมาณการนั้นจะเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ผมก็มีข้อสังเกตในหน้าที่ ๒ ที่มีหลายท่านที่ยังสงสัยโดยเฉพาะ 
สถานะการคลัง ในส่วนของข้อ ๑ นั้นเป็นสถานะการคลังด้านรายรับ ในส่วนของข้อ ๒ เป็นการบริหาร 
งบประมาณซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่นำจะต้องเป็นปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ แม้ว่าจะยังไม่สิ้นปีงบประมาณประเด็นนี้ก็ฝากสอบถามครับ ในส่วนของหน้าที่ ๕ 
ที่มีสมาขิกหลายท่านได้ท้วงติงไว้ในส่วนของงบกลางซึ่งได้ประมาณการเพิ่มขึ้น จากในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑,๑๔๑,๒๐๖.- บาท เพิ่มในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๕ เป็นจำนวน 
๒๗,๓๙๐,๙๗๕.- บาท ส่วนที,ตั้งงบประมาณลดลงคืองบดำเนินการจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ตั้งไว้ ๓ ๑ ๒ ,๑ ๒ ๙ ,๖ ๙ ๔ .-บาท ป ีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๕ ต ั้งงบประมาณ ลดลง เหลือ
๑๒๔,๕๐๕,๐๒๐.- บาท โดยสาเหตุนั้นก็มาจากที่ถูกตัดงบประมาณไปในส่วนนี้ก็ไม,ได้มีข้อสงสัย 
แต่อย่างใด ในส่วนต้ังแต่หน้าท่ี ๗ ซึ่งเป็นรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายเมื่อเทียบกับข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ น้ัน ไม่มียอดรวมทั้งหมดของแต่ละรายการ 
ซึ่งถ้ามียอดรวมสรุปไว้ประกอบการพิจารณาก็จะเป็นเรื่องที่ดี ทั้งนี้หากจะทำเป็นข้อบัญญัติฉบับที่ถูกต้อง 
แล้วอยากขอฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องข่วยรวมยอดแต่ละรายการให้ด้วย ในส่วนอื่นนั้นดูแล้วครอบคลุม 
ทุกด้านต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้จัดทำถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดูรายละเอียดมากมาย ในส่วนของประเด็น 
ท ี่ถ ูกพาดพิงขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านนายหิรัญ ขัยนุ สมาขิกสภาผู้ทรงเกียรติได้ท ้วงติงเกี่ยวกับ 
งบประมาณสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละอำเภอ ซึ่งอำเภอแม่ทาได้รับงบประมาณ 
ถึง ๒ เทศบาล คือ เทศบาลตำบลทากาศเหนือและเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ที่ได้รับงบประมาณ



สนับสนุนในส่วนน้ีผมได้สอบถามไปยังเทศบาลท่ีไม่ไดร้ับการสนับสบุน ก็ได้รับทราบว่าไม่ได้จัดทำแผน 
เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ด้วยเหตุผลนี้ผมอยากฝากท่านสมาซิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ช่วยติดตามทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ เพ่ือจัดทำแผนเสนอของบประมาณสนับสนุนในส่วน 
นี้
และขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ฉบับน้ีไว้ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร ียนประธานสภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเพิ่มเติมที่ท่านสมาซิกสภา 
ท้ัง ๒ ท่าน ที่ได ้สอบถามเรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ข้อมูลปีงบประมาณในหน้าท่ี ๒ ที่มีข้อสงสัยว่าควรจะเป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หรือปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ในความเป็นจริงต้องเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงเป็นตัวเลข 
รายรับจริง ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ น้ันยังไม,สิ้นปีงบประมาณจึงยังไม่สามารถท่ีจะนำข้อมูล 
มาเปรียบเทียบได้คงเป็นเพียงข้อมูลประมาณการเท่านั้น ตังนั้นจึงต้องไข้ข้อมูลของปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อใช้ในการจัดท่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ขอเรียนข้ีแจ้งให้สมาซิกสภาได้รับทราบ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านสุวรรณ ครับ

นายสุวรรณ หอยแก้ว - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุวรรณ หอยแก้ว สมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอเวียงหนองส่อง

ผมได้อ ่านร่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณครอบคลุมทุกเขตทุกอำเภอเท่าที่จำเป็น 
ที่พื่บัองประขาขนต้องการ ตามที่สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและท่านนายกได้ลงพื้นที่ 
ดูความเดือดร้อนของพี่น ้องประขาขน ผมดูแล้วฝ่ายบริหารนำโดยท่านนายกอนุสรณ์ วงค์วรรณ 
ท่านลงพ้ืนท่ีเพื่อไปดูไปรับฟ้งความเดือดร้อนจากพ่ีน้องประขาขนจริง งบประมาณปีนี้อาจจะลดน้อยลง 
เพราะว ่าเก ี่ยวก ับการเก ็บจ ัดเก ็บภาษ ีหรือเหต ุผลท ี่ทราบอยู่แล ้วว ่าตอนน ี้อย ู่ไนภาวะ covid-19 
การจัดงบประมาณโดยรวมก็ตามความต้องการที่มีความเดือดร้อนจริง เก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐานเก่ียวกับ 
โครงการด้านต่างๆ ก่อนที่จะลงมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕



ท ่านสมาช ิกสภาท ุกท ่านคงจะได ้อ ่านรายละเอ ียดโครงการในแต ่ละเขตแต ่ละพ ื้นท ี่ของท ่าน 
ผมเองเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาหลายสมัยผ่านนายกมาหลายท่าน ไม่เคยเห็นว่า 
ม ีน าย ก ค น ไห น ท ีล่ ง พ ื้น ท ี่ไป ร ับ ฟ ้งป ัญ ห าท ีแ่ ท ้จ ร ิงข อ งพ ี่น ้อ งป ระซ าซ น  ก ็เห ็น ว ่าท ่าน  
นายกอนุสรณ์ วงค์วรรณ เป็นคนที่มีความจริงใจที่จะพัฒนาดูแลพี่น้องประขาขนจังหวัดลำพูน แต่ทั้งนี้ 
จะให็ได้ทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปไม่ได้คงต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะท่านเข้ารับตำแหน่งปีนี้ 
เป็นปีแรกการกระจายงบประมาณสามารถครอบคลุมได้ทุกเขตทุกพื้นที่ แต่ละโครงการอาจได้รับ 
ไม่เท่ากันบ้างเป็นเรื่องปกติของแต่ละโครงการท่ีท่านขอมา ก่อนที่ท่านสมาชิกจะลงมติรับร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผมขอพูดเรื่องการจัดงบประมาณที่ผ่านมาหลาย 
นายกไม่ได้เป็นในลักษณะนี้การจัดสรรงบประมาณในสมัยนี้ทุกเขตทุกพื้นที่ ได้รับการจัดสรรในระดับ 
เดียวกันหมดมีความใกล้เคียงในงบประมาณ อาจจะมีแตกต่างกันบ้างเราก็ต้องเข้าใจ ก่อนจะลงมติ 
ผมก็ขอฝากเพ ื่อนสมาชิกท ุกท ่านได้ด ูว ่าร่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ ท่านสมควรที่จะพิจารณาเห็นขอบหรือไม่ในส่วนของผมแล้วผมขอสนับสบุนครับ 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
- เชิญท่านนิวัติ ครับ

นายนิวัติ เพียรพนัสสัก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิวัติ เพียรพนัสสัก สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอแม่ทา

ประเด็นที่ท่านนายกได้กรุณาตอบข้อสอบถามเกี่ยวกับร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒£๖๕ หน้า ๒ น้ัน ผมก็ยังมีความคลางแคลงใจ 
โดยหลักตามความเข้าใจของผมแล้วน่าจะเป็นข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ หมายความว่า 
ข้อมูลรายรับในส่วนน้ีต้องเป็นข้อมูลถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งนี้หากพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในหน้าที่ ๒ สถานะการคลังนั้น จะเห็นว่า 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
เพราะฉะน้ันส่วนข้อ ๒ ที่เรากำลังจะพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ก็ควรจะเป็น 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพี่อให้เอกสารนี้ถูกต้องสมบูรณ์ก็อยากขอทางผู้เกี่ยวข้อง 
ได้ข้ีแจงอีกคร้ัง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ขี้แจงครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน



ในส่วนนี้เป ็นวิธ ีการงบประมาณ โดยข้อเท ็จจริงแล ้ว 
ในข้อ ๒ นี้เป ็นรายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.๒£๖๓ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จะเป็นประมาณการรายรับให้ท่านสมาชิกดูจากหน้า ๕ ในหัวข้อปี ๒๕๖๓ จะเป็นรายจ่ายจริง และ 
ปี ๒๕๖๔ จะเป็นประมาณการก็เนืองจากว่ายังไม,สิ้นปีงบประมาณ ในส่วนนี้ฃอให้ท่านปลัดได้ชี้แจง 
เพ่ิมเติมเพ่ือให้สมาชิกสภาได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดฯ ครับ

นายเสริมชัย ลี้เขียววงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ข้อมูลในส่วนน้ีจะเป็นแบบฟอร์ม 
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ลงข้อมูลท่ีได้ระบุไว้ในร่างข้อบัญญัติ 
โดยส่วนที่ ๑ สถานการณ ์คล ัง ข้อที่ ๑ งบรายจ ่ายท ั่วไปจะเป ็นสถานะการคล ังป ี ๒๕๖๔ 
ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ส่วนข้อ ๒ การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
เพื่อเอาไว้เปรียบเทียบกับรายรับรายจ่ายจริงครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนิวัติ ครับ

นายนิวัติ เพียรพนัสลัก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิวัติ เพียรพน้สลัก 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอแม่ทา

ในส่วนของการจัดทำงบประมาณนี้ผมยังไม่ค่อยมีความ 
เข ้าใจเพ ียงแต่อยากให ้เอกสารข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๕ 
มีความถูกต้องสมบูรณ์ ท ั้งน ี้หากทางฝ่ายบริหารและเจ้าหน ้าท ี่งบประมาณยืนยันความถูกต ้อง 
ผมก็ถือว่าเอกสารถูกต้องครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ
-ถ ้า ไ ม มี่ ต ่อไปจะเป ็นการลงมต ิ ก ่อนลงมติขอให ้

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ
-มีสมาชิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม 
-สมาชิกท่านใด เห็นควร รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ในวาระท่ีหน่ึง ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ ๒๒ เสียง



-สมาช ิกท ่านใด เห็นควร ไม,ร ับ ห ล ักการ แห่งร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เร่ือง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ในวาระท่ีหน่ึง ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ - เสียง

- ผลการลงมติ
- รับหลักการ ๒๒ เสียง
- ไม่หลักการ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน

ประธานสภาฯ - เม่ือผ่านวาระท่ีหน่ึงไปแล้วดังน้ัน ในการพิจารณา
วาระท่ีสองขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบข้อบังคับการประขุมฯ ด้วยครับ

เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประขุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ข้อ ๔๙ บัญญัติว่า “ญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติพ ิจารณา 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติน ั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพ ิจารณาโดยละเอียด 
และที่ประขุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย”

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนด 
ตามวรรคหน่ึง ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ินผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ 
คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเข่นเดียวกับการเสนอญัตติ

เพื่อปฏิบัติตาม ข้อ ๔๙ ของระเบียบฉบับเดียวกันเห็นควร 
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ และ ข้อ ๑๐๔ บัญญัติว่าภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และ 
ข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมือำนาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นขุดต่าง  ๆ ตามความจำเป็นแก่ก ิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และ ข้อ ๑๐๗ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือก 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
บุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก 
สภาท้องถ่ินรับรอง ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถ่ิน เป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง

การเสนอขื่อให ้เสนอไต้โดยไม่จำก ัดจำนวน เว้นแต่ 
ท่ีประขุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใข้บังคับโดยอนุโลม และข้อ ๑๒ บัญญัติ 
ว่า ให้นำความในข้อ ๘ มาใข้บังคับโดยอนุโลม คือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอขื่อสมาชิก 
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งขื่งในกรณีนี้คือ กรรมการในคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก 
สภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิรับรองไต้เพียงครั้งเดียว ข่ือท่ีเสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถ่ิน



ลงคะแนนเลือกจากซื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนซื่อตัวและซื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอซื่อคนละหนึ่งซื่อ 
เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประขุมประกาศคะแนนต่อที่ประขุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุด 
เป็นผู้ได้รับเลือกถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่ เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น 
โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลากเฉพาะ 
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอซื่อและการรับรองตามวรรคหน่ึง ให้นำความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม และให้ประธานท่ีประขุมเชิญสมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน

ประธานสภาฯ - เลขานุการสภาฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับระเบียบวิธีการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติแล้ว ผมขอปรึกษาสมาชิกสภาทุกท่านว่าคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติฯ เราจะมีทั้งหมดกี่คน ซึ่งตาม ข้อ ๑๐๓ (๑) ข้อระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๔ กำหนดให้มีจำนวน 
ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอด้วย

- เชิญท่านขัยณรงค์ ครับ
นายขัยณรงค์ ภู่พิสฐิ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่เคารพ กระผม นายขัยณรงค์ ภู่พิสิฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอเมือง 
ขอเสนอคณะกรรมการแปรร่างข้อบัญญัติให้มีจำนวน ๗ คน

ประธานสภาฯ - ขอผู้'รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง

๑. นายสืบสวรรค์ เก่งสา'ริกรรณ์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๘ อำเภอเมือง

๒. นายปวีณวัขร์ ศรีพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำ๓ อเมือง

- มีผู้'รับรองถูกต้อง
- ท่านขัยณรงค์ ภู่พิสิฐ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๗ คน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่
- ถ้าไม่มื เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติ มี ๗ คน
- ต ่อไปจะทำการเล ือกคณะกรรมการแปรญ ัตต ิร ่าง

ข้อบัญญัติ ตามข้อบังคับการประขุมสภาฯ ข้อ ๑๐๗ ให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้โดยอนุโลมโดย 
ให้เสนอซื่อที่ละหนึ่งซื่อและทำการเลือกจนกว่าจะครบทั้ง ๗ คน จึงขอเชิญสมาชิกเสนอซื่อผู้ที่
เห็นสมควรเป็นกรรมการแปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติ คนท่ีหน่ึง ด้วยครับ

นายเขมชาติ สุคันธวงศ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่เคารพ กระผม นายเขมขาต ิ สุคันธวงศ์ สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๙
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อำเภอเมือง ขอเสนอขื่อ นายกัลป้ สะคำปัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ 
อำเภอเมือง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนทีห่น่ึง

ประธานสภาฯ - ขอผู้,รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง

๑. นายสุริยัน ปัญญา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอลี้

๒. นายขัยณรงค์ ภู่พิสฐิ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๕ อำเภอเมือง

- มืผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอข่ือสมาชิกๆ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่
- ท้าไฝมี เป ็นอันว่าท ี่ประขุมให้ นายก ัลป ๋ สะคำปัน

เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนทีห่น่ึง
- ต่อไปเชิญสมาชิกฯ เสนอข่ือผู้ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีสอง ด้วยครับ

นายสุรขัย ขัตปิัญญา - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ท ี่เคารพ กระผม นายสุรขัย ขัต ิป ัญญา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ 
อำเภอบ้านโอ่ง ขอเสนอข่ือ นางสาวเข็มเพชร สมนาศักดิ๙ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เขต ๖ อำเภอเมือง เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนทีส่อง

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง

๑. นายสุพจน์ ปันสุรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอป่าซาง

๒. นายสุรสิทธิ วงศ์การณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส,วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอบ้านโอ่ง

-มืผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอข่ือสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่
- ท้าไม่มี เป ็นอันว่าท ี่ประขุมให้ น างส าวเข ็ม เพ ซ ร- 

ส มนาศักดิ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่สอง
- ต ่อไปเช ิญสมาช ิกฯ เสนอข ื่อผ ู้ท ี่เห ็นสมควรเป ็น 

กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนทีสาม ด้วยครับ
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นายปวีณวัขร์ ศรีพงษ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่เคารพ กระผม นายปวีณวัชร์ ศรีพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอเมือง 
ขอเสนอ นายธนารักษ ์ วงค์ษา สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอเมือง 
เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่สาม

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง

๑. นายพัฒนเดข สมบูรณ์ขัย สมาซิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอเมือง

๒. นายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ สมาซิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอแม่ทา

-มีผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอข่ือสมาซิกๆ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่
- ถ้าไม มี่ เป ็นอันว่าที่ประขุมให้นายธนารักษ ์ วงค์ษา

เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนทีส่าม
- ต ่อไปเช ิญสมาซิกฯ เสนอขื่อผ ู้ท ี่เห ็นสมควรเป ็น 

กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีส่ี ด้วยครับ

นายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงค์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่เคารพ กระผม นายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ 
อำเภอแม่ทา ขอเสนอขื่อ จ.ส.อ.ธีระคักด้ี อุปะละสกุล สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เขต ๗ อำเภอเมือง เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีส่ี

ประธานสภาฯ - ขอผู้'รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง

๑. นายศิรศักดี้ ทองยอด สมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอลี้

๒. นายศราวุฒิ ณ ลำพูน สมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอป่าซาง

- มีผู้'รับรองถูกต้อง
- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอข่ือสมาซิกฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
-ถ ้า ไ ม มี่ เป ็นอ ันว ่าท ีประข ุมให ้ จ .ส .อ .ธ ีระค ัก ด ึ๋ -

อุปะละสกุล เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีส่ี



กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีห้า ด้วยครับ

นายบุญเลิศ อินบุรี - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่เคารพ กระผม นายบุญเลิศ อินบุรี สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอป่าซาง 
ขอเสนอซ่ือ นายพัฒนเดช สมบูรณ์ชัย สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอเมือง 
เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนทีห้่า

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง

๑. นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ สมาขิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๘ อำเภอเมือง

๒. จ.ส.อ.ธีระคักดี้ อุปะละสกุล สมาขิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง

-มืผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาขิกท่านใดจะเสนอซ่ือสมาขิกๆ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่
- ถ้าไมมี่ เป็นอันว่าทีประชุมให้ นายพัฒนเดช สมบูรณ์ชัย

เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีห้า
- ต ่อไปเช ิญสมาขิกฯ เสนอซ ื่อผ ู้ท ี่เห ็นสมควรเป ็น 

กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนทีห่ก ด้วยครับ

นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่เคารพ กระผม นายสืบสวรรค์ เก่งสา'ริกรรณ์ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๘ 
อำเภอเมือง ขอเสนอซ่ือ นายสุรสิทธิ วงศ์การณ์ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ 
อำเภอบ้านโอ่ง เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนทีห่ก

ประธานสภาฯ - ขอผู้'รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง

๑. นายธนารักษ์ วงค์ษา สมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอเมือง

๒. นายชัยณรงค์ ภู่พิสิฐ รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน

-มืผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาขิกท่านใดจะเสนอซ่ือสมาขิกๆ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่
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- ท้าไฝมี เป็นอันว่าที่ประขุมให้ นายสุรสิทธิ วงศ ์การณ ์
เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีหก

- ต ่อไปเช ิญสมาขิกๆ เสนอข ื่อผ ู้ท ี่เห ็นสมควรเป ็น 
กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่เจ็ด ด้วยครับ

นายธนารักษ์ วงศ์ษา - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่เคารพ กระผม นายธนารักษ์ วงค์ษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอเมือง 
ขอเสนอขื่อ นายสืบสวรรค์ เก ่งสาร ิกรรณ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๘ 
อำเภอเมือง เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่เจ็ด

ประธานสภาฯ - ขอผู้,รับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง

๑. นายสุริยัน ปัญญา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอลี้

๒. นายปวีณวัขร์ ศรีพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอเมือง

-มืผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอข่ือสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
-ถ ้าไม,มี เป ็นอ ันว ่าท ี่ประข ุมให ้ น า ย ส ืบสวรรค ์ -

เก่งสา'ริกรรณ์ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่เจ็ด
- ครบแล้วนะครับเป็นอันว่าสภาฯ ได้คณะกรรมการแปร 

ร่างข้อบัญญัติคร ท้ัง ๗ คนแล้ว ผมขอประกาศรายขื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทั้ง ๗ คน 
ดังน้ี

๑ .นายกัลป๋ สะคำปัน สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน เขต ๑ อำ๓ อเมีอง

๒. นางสาวเข ็มเพชร สมนาศักดึ๋ สมาซิกสภาองศ์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพน เขต ๖ อำ๓ อเมีอง

๓. นายธนารักษ์ วงศ์ษา สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพน เขต ๒ อำ๓ อเมีอง

๔. จ.ส.อ.ธีระศักดึ๋ อุปะละสกุล สมาซ ิกสภาองศ์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพน เขต ๗ อำ๓ อเมือง

๔. นายพัฒนเดฃ สมบรณ์ชัย สมาซิกสภาองศ์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพน เขต ๓ อำเภอเมีอง



๖. นายศุรสิทธิ วงศ์การณ์ สมาขิกสภาองศ์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำ๓ อบ้านโอ่ง

๗. นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ สมาขิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๘ อำเภอเมือง

- ต่อไปเป็นหน้าท่ีของเลขานุการสภา พิจารณานัดประขุม 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คร้ังแรก

เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุม
สภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ข้อ ๑๐๙ บัญญัติว่าการบัดประขุมและเปีด 
ประขุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรกให้เป็นหน้าที่ของ เลขานุการสภาท้องถิ่นจึงขอบัดประขุม 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ในวันนี้ วันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ หลังจากเสร็จสิ้นการ 
ประขุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อเลือกประธาน 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ

ประธานสภาฯ - ต ่อไปเป ็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญ ัตต ิ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติๆ ซึ่งตามระเบียบ ข้อ ๔๙ วรรคแรกให้ที่ประขุมสภาท้องถิ่น 
เป็นผู้กำหนด และข้อ ๔๕ วรรคท้าย บัญญัติว่าให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ 
ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

ดังน้ัน ขอให้ท่านสมาขิกได้เสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำ
แปรญัตติด้วยครับ

นายขัยณรงค์ ภู่พิสิฐ -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่เคารพ กระผม นายขัยณรงค์ ภู่พิสิฐ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๕ อำเภอเมือง

ขอเสนอ กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณๆ เป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแตว่ันที่ ๑๗- ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓0 น. ถึง 
๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ณ ห้องทำงานลำนักงานเลขานุการองศ์การบริหารส่วนจังหวัด

ประธานสภาฯ

ส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอบ้านโอ่ง

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอเมือง

- ขอผู้'รับรองด้วยครับ 
ผู้รับรอง

๑. นายสุรขัย ฃัติบีญญา สมาขิกสภาองค์การบริหาร 

๒. นายพัฒนเดข สมบูรณ์ขัย สมาขิกสภาองค์การ

-มืผ้รับรองถกต้อง



ญัตติเป็นเวลาอ่ืนอีกหรือไม่
-มีสมาขิกท่านใดจะเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร

- ถ้าไม่มี เป็นอันว่าสภาฯ มีมติให้กำหนดระยะเวลาเสนอ 
คำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณๆ เป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่ วันท่ี ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
ระหว่างเวลา 0๘.๓0 น. -๑๖ .๓ ๐  น. ของทุกวัน ณ ห้องทำงานสำนักงานเลขานุการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด สำหรับการนัดประขุมขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบด้วย

เลขานุการลภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อ ๑๑๔ บัญญัติว่า 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น จะกำหนดนัดประขุมเมื่อใดให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาขิกสภาท้องถิ่น 
ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้าไม,น้อยกว่ายี่ส ิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลานัดประขุม 
ซึ่งในวันนี้ที่ประขุมคณะกรรมการแปรญัตติจะกำหนดวันประขุม และเมื่อถึงกำหนดวันประขุมได้แล้ว 
จะแจ้งให้ผู้บริหารและสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ยื่นคำแปรญัตติได้ทราบในวันท่ีท่านได้ย่ืน 
คำแปรญัตติ

ประธานสภาฯ - เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประขุมพิจารณาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น สภาฯ จะนัดประขุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ในวาระท่ีสอง และวาระที่สาม ซึ่งผมจะได้มี 
หนังสือนัดประขุมอีกคร้ัง

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๘

ระเบียบวาระที่ ๘ เร่ือง การประกาศใข้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑ -
๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๔๖๔ และเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ ๒/๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๔ และเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนหวัดลำพูนเพ่ือให้สภารับทราบ ซ่ึงรายละเอียดได้จัดส่งให้สมาขิกทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินฯ 
ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน



๓๖

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕;๖๔ และเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โครงการถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระขนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๔๖๔), โครงการเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ โครงการพิ่นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและ 
ศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ ของจังหวัดลำพูน, โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน 
ทดแทนเศรษฐกิจฐานราก และโครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ เพื่อแกไขปัญหาความเดือดร้อน 
ให้ประขาขนในพื้นที่ โดยสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
ประชาขน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี๓) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๑ และข้อ 
๒๔ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท้ัง ๒ ฉบับ ไปแล้ว ดังน้ี

๑. แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๔ ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๔๖๔ 

๒. แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๔ ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศ พ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๔๖๔

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน และข้อ ๒๔ ซ่ึงกำหนด “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและ 
นำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรพาการ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประขาขนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใข้และปีดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอแจ้งการ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท้ัง ๒ ฉบับ ดังกล่าว เพื่อให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป

ประธานสภาฯ - “ที่ประชุมสภาได้รับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ .ศ.๒๔๖๑ -๒๔๖๔) เพ ิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๔๖๔ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๔๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้วนะครับ”

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๙



ระเบียบวาระที่ ๙ เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ และเปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ ขององศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ และเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ 
ขององศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือให้สภารับทราบซึ่งรายละเอียดได้จัดส่งให้สมาขิกทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกๆ แถลงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินฯ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วย องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ และเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ 
ขององศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามโครงการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และโครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นการแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนให้กับประซาขนในพื้นที่ 
ให้เกิดประโยฃน์ต่อประซาขนมากที่สุด โดยสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ เพื่อให้มีความ 
เหมาะสมสอดคล้องกับบีญหาและความต้องการของประซาซน อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดทำ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๑ ข้อ ๒๔ โดยนายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติและ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ซององศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท้ัง ๒ ฉบับ ไปแล้ว ดังน้ี

๑. แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๒. แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน และข้อ๒๔ ซ่ึงกำหนด “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและ 
นำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประขาซนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปีดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”



ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอแจ้งการ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท้ัง ๒ ฉบับ ดังกล่าว เพื่อให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป

ประธานสภาฯ - “ท่ีประขุมสภาได้รับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ และเปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้วนะครับ”

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑๐

ระเบียบวาระที่ ๑ 0  เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -
๒๕๖๕) แกไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เพ่ือให้สภารับทราบ ซ่ึงรายละเอียดได้จัดส่งให้สมาขิกทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน ฯ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้จัดทำแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อแก้ไขขื่อหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนและแผนงาน ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงบีจจุบัน และเพื่อใช้เป็นกรอบ 
ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ 
แผนพัฒนาห้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
พ .ศ .๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก ้ไขแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่นเป ็นอำนาจของผ ู้บร ิหารท ้องถ ิ่น  
โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  
๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ขององค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังห ว ัดลำพ ูน  ประกาศ ณ วันที่ 
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ซึ่งกำหนด “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว 
และนำไปปฏิบ ัต ิ รวมท ั้งแจ้งสภาท ้องถ ิ่น  คณ ะกรรมการบร ิหารงานจ ังหว ัดแบบบ ูรณ าการ



องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประขาซนในท้องถิ่นทราบ 
โดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอแจ้งการ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แกไข คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ ของ องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป

ประธานสภาฯ - “ท่ีประขุมสภาได้รับทราบ ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕)แกไข ครั้งท ี่๒/๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้วนะครับ”

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑๑

ประธานสภาฯ เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติด้วยวาจาเรื่อง การเสนอข่ือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเช้ารับการสรรหาเป็คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผมได้อนุญาตให้เสนอญัตติด้งกล่าวด้วยวาจา และได้บรรจุเช้าระเบียบวาระการ 
ประขุม ตามข้อ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

- เขิญท่านนายกๆ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาข ิกสภาองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ผ ู้ทรงเก ียรต ิท ุกท ่าน ในระเบ ียบวาระน ี้ขอให ้ 
ท่าน ว ิทยา สะคำบีน รองนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน เป ็นผ ู้อ ่านคำแถลงญ ัตต ิ 
ในระเบียบวาระที่ ๑๑

นายวิทยา สะค0าบีน - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวิทยา สะคำบีน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ให้อ่านแถลงญัตติ ในระเบียบวาระที่ ๑๑

ตามหนังสือจังหวัดลำพูน ด่วนที่สุด ท่ี ลพ ๐๐๒๓.๓/- 
ว ๑๒๔๕๖ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เร่ือง การเสนอขื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเช้ารับ 
การสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้พันจากตำแหน่งตามวาระ เม่ือวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยกฎกระทรวง กำหนดให้คณะกรรมการ 
ด้งกล่าวมีกรรมการจำนวนไม่เกินย่ีสิบเจ็ดคน และให้มีกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวนหนึ่งคน ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี โดยให้ดำเนินการสรรหากรรมการขุดใหม่ 
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง



โดยกฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีสรรหา การเล ือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน ่ง 
และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ 
คณะกรรมการด ังกล ่าว ม ีกรรมการจำนวนไม่เก ินยี่ส ิบเจ ็ดคน และให้ม ีกรรมการที่เป ็นผู้แทน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจำนวนหน่ึงคน ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

จังหวัดลำพูน ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วน 
ห้องถิ่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่ง เสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พิจารณาเสนอขื่อ 
ผู้แทน จำนวน ๑ คน เพื่อรับเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซ ึ่งองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  ขอเสนอข ื่อ  
นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาให้ 
ความเห็นขอบ จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มาเพื่อขอได้พิจารณาให้ความเห็นขอบ 
ตามรายขื่อข้างต้น

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
"ถ ้าไม มี่ ต ่อไปจะเป ็นการลงมต ิ ก ่อนลงมติขอให ้

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ
- มีสมา1ขิก ๒๔ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
"สมาขิกท ่านใด เห ็นขอบ ตามท ี่ท ่านนายกฯ เสนอ

โปรดยกมือ ๒๓ เสียง

โปรดยกมือ - เสียง
"สมาขิกท่านใด ไม่เห็นขอบ ตามที่ท่านนายกๆ เสนอ

- ผลการลงมติ
"รับหลักการ ๒๓ เสียง 
"ไม่หลักการ - เสียง
"งดออกเสียง ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๑๒ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระอื่น  ๆ มีสมาขิกท่านใดอภิปรายหรือไม่
- เชิญท่านอดุลย์ ครับ

นายอดุลย์ มโนรมย์ข่ืน -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ มโนรมย์ข่ืน สมาขิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอลี้



ประเด็นที่ ๑ ผม6บอฝากเรียนท่านประธานถึงท่านนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
ได้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี ๒๑ บ้านศรีเวียงขัย ตำบลนาทราย อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน ๔ บ่อ งบประมาณตั้งไว้หน่ึงล้านแปดแสนกว่าบาท ตอนนี้พี่น้องประซาชนบ้านศรีเวียงขัย 
ได้รับความเดือดร้อนมาก ไม่ทราบว่าโครงการตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้ว ผมได้สอบถามทาง 
กองช่างไปหลายคร้ัง ก็ได้รับคำตอบว่าอยู่ในระหว่างการขออนุญาตดำเนินการ และช่วงนี้ยังมีฝนตกอยู่ 
ทางพ่ีน้องประซาซนยังไม่ค่อยมีปีญหา หากเข้าสู่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน แล้วก็จะเป็นปีญหาใหญ่ 
ผมก็อยากฝากท่านประธานสภาถึงนายกองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ได้เร ่งทางกองช่าง 
เพี่อดำเนินการโครงการเพราะโครงการนี้ผ่านระยะเวลามานานมากยังไม่แล้วเสร็จ เมื่อพี่น้องประซาซน 
ได้รับความเดือดร้อนก็ได้สอบถามความคืบหน้าโครงการเข้ามา วันนี้มีโอกาสร่วมประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนเลยถือโอกาสสอบถามท่านประธานผ่านถึงท่านนายก ว่าทำไมโครงการนี้ 
ถึงได้เกิดความส่าข้า เพราะหมู่บ้านศรีเวียงขัยเป็นหมู่บ้านใหญ่มีนี้าประปาจุดเดียวที่ทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนเคยไปชุดเจาะให้การใข้น้ีาประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง

ประเด็นที่ ๒ ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ที่ได้ทำถนนรอบพระธาตุเจดีย์ศรีเวียงขัยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย พี่น้องประซาขนฝาก 
ขอบคุณท ่านนายกฯ มาด้วย ถนนสายน ี้เป ็นถนนที่ม ีความสำคัญต่อการจัดก ิจกรรมสวดมนต์ 
มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมากรวมทั้งประซาขนจากต่างจังหวัด พระธาตุเจดีย์ศรีเวียงขัยเป็นพระธาตุที่สำคัญ 
ที่ครูบาฯ ได้สร้างไว้และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ได้สร้างถนนเสริมเข้าไป เป็นแหล่ง 
ท่องเท่ียวท่ีสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน

ประเด็นที่ ๓ เรื่อง ถนนแอสพีลทํติกคอนกรีต หมู่ ๑๑ 
หมู่ ๑๘ ตอนนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้พิจารณาอนุมัติโครงการเรียบร้อย 
พี่น้องประขาขนหมู่ที่ ๑๑ หมู่ท่ี ๑๘ ฝากขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมากครับ 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในประเด็นโครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่บ้านศรีเวียงขัย 

ขอให้ทาง ผอ.กองช่าง ขี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบด้วยครับและประเด็นถนนที่ดำเนินการสร้างจนแล้ว 
เสร็จนั้นก็ฝากช่วยดูแลไมให้ถนนขำรุดเสียหายง่าย ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่าน ผอ.กองช่าง ครับ



นายพิทักษ์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการกองช่าง
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายพิทักษ์ อ่อนน้อม 
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขออนุญาตนำเรียนขี้แจงในส่วนของการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ของตำบลนาทราย อำเภอสี้ จำนวน ๔ บ่อ งบประมาณต้ังไว้ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท บ่อที่เจาะเป็นลักษณะ 
ของบ่อเหล็กฝาท่อที่ใข้เป ็นท่อเหล็ก ในกระบวนการก็คือต้องตำเนินการในการจัดซื้อท่อเหล็ก 
ตอน น ี้อย ู่ระห ว ่างการเสน อโครงการเพ ื่อจ ัดซ ื้อท ่อ เห ล ็กและกำล ังไต ้ร ับใบอน ุญ าตข ุด เจาะ 
สาเหตุที่ส่าข้าเนื่องจากว่าทางสี้เพิงส่งใบอนุญาตในการขุดเจาะมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอจัดซื้อท่อเหล็ก ในส่วนน้ีจะเร่งดำเนินการให้ครับขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านอดุลย์ ครับ

นายอดุลย์ มโนรมย์ช่ืน -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอดุลย์ มโนรมย์ข่ืน สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอสี้

ขอบคุณท่าน ผอ.กองช่าง ที่ตอบข้อสอบถามไต้รับทราบ 
ข้อมูลแบบนี้ ผมคิดว่าพ ื่น ้องประขาขนตำบลนาทราย คงมีความพอใจถึงจะข้าหน่อยก็ไม่เป็นไร 
ถ้าเราไม่รีบทำผมก็มีความกังวลว่างบประมาณส่วนนี้จะตกเป็นเงินสะสมไป ผมไต้ทราบข้อมูลว่าตอนนี้ 
ท่านนายกฯ ไต้กันเงินงบประมาณสำหรับโครงการท่ียังไม่ไต้ดำเนินการไว้แล้วผมก็รู้สึกโล่งใจ การทำงาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกับพื้นที่น ั้นต้องประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละพื้นที่ แต่ตำบลนาทรายนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การทำงานนั้นอาจส่าข้า 
เขตตำบลนาทรายเป็นพื้นที่ในเขตโครงการหลวง แตกไต้รับความร่วมมือจากทางโครงการเป็นอย่างดี 
การจัดทำโครงการที่ขอรับการสนับสนุนทั้งหมดก็ผ่านการประชาคมจากพี่น้องประขาขน เพราะฉะนั้น 
จะไม่ม ีป ีญหาเรื่องร้องเรียน โครงการทุกโครงการเสนอขอรับการสนับสบุนตามความต้องการ 
ของพ่ีน้องประขาขน เมื่อไต้รับข้อมูลขี้แจงจากท่านนายกฯ ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ผมก็จะได้นำไปแจ้ง 
ใท้พ่ีน้องประชาขนในตำบลนาทรายรับทราบต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่าน คิรศักดึ๋ ครับ

นายศิรศักด ทองยอด - เรียนประธานสกาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายคิรศักดี้ ทองยอด สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอสี้



วันนี้ผมรู้ส ึกภาคภูมิใจที่ม๊โอกาสเข้ามายืนตรงนี้มีท่าน 
นายกอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ที่เคยผ่านการบริหารงานระดับประเทศมาแล้ว และมีเพื่อนสมาขิกสภาทุกท่าน 
ที่มีความสามารถเฉพาะด้านแต่ละสาขา ซึ่งเป็นความหวังของพี่น้องประซาขนลำพูน เราผ่านระยะเวลา 
มาแล้ว ๘ เดือน ผมเห็นว่าความคาดหวังของพี่น้องประขาขนจังหวัดลำพูนไปในทางที่ดืได้เสียงตอบรับดื 
วันนี้เราร่วมกันพัฒนาจังหวัดลำพูนให้เจริญขึ้น เพราะฉะนั้นประธานสภาที่เคารพครับวันนี้จังหวัดลำพูน 
มีปัญหาเรื่องลำไยมีราคาตกตํ่ามาก เพราะฉะน้ันลำพูนคือลำไย ลำไยคือ,ชีวิตครับ ถ้าชีวิตอยู่ไม่รอดลำพูน 
ก็ล่มสลายครับ ผมได้เสนอญัตติด่วนไปแต่ท่านประธานสภาได้ซี้แจง ว่าไม่เข้าในส่วนของญัตติด่วน 
ผมก็เลยนำเร ื่องน ี้เพ ี่อมาปรึกษาหาร ือท ่านนายก ผมคิดว่านายกและสมาขิกสภาทุกท ่านเป ็น 
ผู้ท ี่ม ีความสามารถเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้ เราจะได้ร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาว 
อย่าให ้เก ิดป ัญหาอย่างน ี้ท ุกป ีเลยครับ เพราะล้าเก ิดปัญหาแบบนี้ท ุกปีแล้วก็เด ือดร้อนกันทุกปี 
เรามีความเห็นว่าถ้าเรามีการวางระบบที่ดื ผมมองว่าวันนี้ผลผลิตลำไยที่ออกมานั้นไม่ตรงตามความ 
ต้องการของตลาด ประกอบกับสถานการโควิดทำให้เกิดปัญหาขึ้น ถ้าเรามองในระยะยาวท่านนายก 
ม ีนโยบายซัดเจนที่จะด ูแลท ้องถิ่นในการพ ัฒนาเกษตรให ้ย ั่งย ืน หรือการแปรรูปด้านผลผลิต 
ถ้าเราส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ได้ ผลผลิตลำไยส่วนหนึ่งก็จะกระจายไปยังท้องถิ่นที่มีอยู่ประมาณ ๕๐ กว่า 
ท้องถิ่นหากกระจายออกไปได้ถึงราคาจะตกตํ่าราคาก็ขึ้น เพราะว่าเขาไม่ได้ตามเปัาที่ต้องการซื้อ 
ผมคิดว่าวันนี้จังหวัดลำพูนยังขาดความร่วมมือที่ดืแค,นั้นเองครับ ผมอยากขอฝากนายกซ่วยประสาน 
ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในประเด็นนี้ก็ด้องยอมรับว่าเป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกร 

แต่อยากเรียนท่านสมาขิกสภาทราบว่า องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็มีหน้าที่ที่รับผิดขอบมากมาย 
หากรับปัญหาท้ังหมดทุกอย่างก็คงไม1ได้ ปัญหาลำไยก็เป็นปัญหาที่มีมานานในส่วนของท่านผู้ว่าราขการ 
จังหวัดซึ่งรับผิดขอบโดยตรงท่านก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้นปัญหาเฉพาะหน้าส่วนที่สมาขิก 
พอจะข่วยเหลือพี่น้องประขาขนพื้นที่ได้ก็คือต้องไปประสานกับทางอำเภอทางจังหวัด ผมเองได้มีโอกาส 
ร่วมประขุมกับทางจังหวัดหลายครั้ง ก็มีวาระการประขุมเกี่ยวกับปัญหาลำไยอยู่ตลอด เพราะฉะนั้น 
ในฐานะของสมาขิกสภาที่จะสามารถช่วยเหลือได้ ก็จะเป็นแนวทางการประสานกับทางอำเภอในฐานะ 
ตัวแทนขาวบ้านเพ่ีอให้อำเภอประสานต่อกับทางจังหวัดหรือองศ์กรเพ่ีอเป็นแนวร่วมในการแก้ไขปัญหา 
สำหรับปัญหานี้เป็นปัญหาใหญ่ ปัญหาระดับกระทรวงระดับประเทศ ด้วยอำนาจหน้าที่ขององศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ก็คงไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาได้ ทั้งนี้ผมเองก็เคยมีความคิดที่จะหาตลาดใหม่ซึ่งทาง 
องศ ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน ก ็ต ้องทำอย ่างเต ็มท ี่ต ้องม ีโรงอบเป ็นขององศ ์การบร ิหาร



ส่วนจังหวัดลำพูน ต้องมีเครือข่ายท่ีไมไข่ตลาดที่ค้ากันอยูในปัจจุบัน อีกส่วนหน่ึงในเร่ืองของการประสาน 
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นนั้น ผมก็เคยทำเรื่องมะม่วงให้ทุก อบจ. ตอนนี้ก็ทราบว่าทางจังหวัด 
เขียงใหม่ก็ทำเรื่องลำไยแลกมังคุดโดยเครื่องบินทหารอากาศขนส่งมังคุดจากจังหวัดระยองมายังจังหวัด 
เขียงใหม่ และขนส่งลำไยจากจังหวัดเขียงใหม่ไปยังจังหวัดระยอง แตกยังไม1เกิดมูลค่าอะไรคงเป็นเพียง 
การแลกเปลี่ยนผลผลิตเท่านั้นไม่ได้ผลเท่าที่ควร ซึ่งในแนวทางนี้คงต้องมีความพร้อมในเรื่องปัจจัยและ 
ทิศทางที่ชัดเจนมากกว่านี้ เพราะฉะนั้นปัญหาเฉพาะหน้าในขณะนี้ ขอให้ติดต่อไปทางจังหวัดซ่ึงไต้มีการ 
หาแนวทางช่วยเหลือกัน แต่ก็มีปัญหาเนื่องจากตลาดปลายทาง เข่น ทางประเทศจีนไม่มีความต้องการ 
ผลผลิตก็จะเป็นปัญหาที่ไม่สามารถหาทางออกไต้ ในส่วนของเครือข่าย อบจ. ทั่วประเทศเท่าที่ไต้ 
ร่วมหารือก็คงพอจะไต้แค,เรื่องลำไย GI ซึ่งก็ยังไม่เป็นแนวทางที่แก็ไขปัญหาไต้แต่อย่างใด เพราะฉะนั้น 
ในตอนนี้คงจะเป็นแนวทางการประสานไปทางอำเภอทางพาณิชย์จังหวัดเท่านั้น ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ผ ม ข อ อ น ุญ าต ข ี้แ จงท ่าน ส ม าช ิก ส ภ าฯ  ท ุกท ่าน
กรณีที่ท่านศิรศักดิ้ ทองยอด พาดพิงว่าไม่ไต้บรรจุวาระกระทู้ด่วนท่านเข้าวาระการประขุม เนื่องจาก 
กระทู้'ที่ท่านศิรศักดี้ ไต้ยื่นเข้ามาไม่ไต้ยื่นถามเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี๒)พ.ศ.๒๕๕๔ข ้อ ๘๗ “กระทู้ถาม คือ คำถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อสอบถามผู้บริหาร 
ท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น” ท้ังน้ีผมก็ไต้ท่า 
เป็นหนังสือข้ีแจงท่านศิรคักด้ิ ทองยอด ไปรายละเอียดตามท่ีผมไต้ขี้แจงไว้ครับ

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม, ครับ
- เชิญท่านธีระศักดิ๋ ครับ

จ.ส.อ.ธีระศักดิ๙ อุปะละสกุล - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ธีระคักดี้ อุปะละสกุล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๗ อำเภอเมือง

มีข้อสอบถามท่านประธานสภาไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจาก 
เม่ือเข้ารับหน้าที่เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ก็ไต้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ ตำบลศรีบัวบาน 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เรื่องไฟโซล่าเซลล์ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไต้ติดตั้งให้กับ 
หมู่บ้านศรีบัวบาน หมู่ท่ี ๑ จำนวน ๒๗ ต้น ก็ปรากฏว่าไต้ถูกขโมยไป จำนวน ๙ ต้น ซึ่งผมไต้แจ้งมายัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจนปัจจุบันนี้เรื่องก็ยังเงียบ ซึ่งจากการที่ผมไต้ติดตามตามลำดับ 
ต้ังแต่ส่งหนังสือมา เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ก็ไต้ทราบจากเจ้าหน้าที่กองช่างไต้ให้เจ้าหน้าที่ 
ไปสำรวจเรียบร้อยแล้วและอยู่ในช่วงประกันของผู้รับเหมา แต่เนื่องจากว่าเป็นการถูกขโมยไม่ไต้เป็นการ 
ชำรุดตามสภาพการใช้งาน ต้องให้ทาง อบจ. ดำเนินการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อเอง ซ่ึงก็มี'ข้ันตอน 
ท ี่ต ้องแจ ้งความก ับทางเจ ้าหน ้าท ี่ตำรวจเพ ื่อ เป ็นหล ักฐานในการประกอบการต ั้งงบประมาณ  
ผ่านทางนิติกรของ อบจ. แล้วผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จนกระทั่งบัดนี้ผ่านมาเกือบ ๙ เดือน



ก็ยังไม่ได้รับการซ่อมไฟโซล่าเซลล์ดังที,ได้กล่าวมาก็อยากสอบถามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว เพราะว่า 
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ซาวบ้านหลายหมู่บ้านใช้เป็นทางผ่าน ไม,ว่าจะเป็น บ้านทุ่งยาว บ้านจำบอน 
บ้านดอนแก้วหรือที่ผ่านบ้านศรีบัวบานไปบ้านม้าแล้วไปนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ที่ใช้เดินทาง 
ทั้งกลางวันและกลางคืนในการทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมใช้เส้นทางลัดนี้ ผมก็อยากสอบถามผู้เกี่ยวช้อง 
ว่าตอนน้ีเร่ืองซ่อมไฟโซล่าเซลล์จำนวน ๙ ต้นน้ีได้ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ท่านธีระศักดี้ อุปะละสกุล สอบถามในประเด็นน้ีน้ัน 

ต้องเรียนให้ทราบกรณีที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เป็นความผิดของทางผู้รับเหมาและทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ถ้าหากเราจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยระเบียบนั้นก็คงต้องหาผู้กระท่าผิดก่อน 
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะดำเนินการในส่วนนี้ก็จะเป็นความผิดเรื่องของการท่าซํ้าช้อนอีก 
ก็จะเป็นบีญหา ในส่วนของความคืบหน้านั้นขอให้ทางผู้อำนวยการกองข่างได้ซี้แจงเพื่อให้สมาชิกสภา 
ได้รับทราบครับ

ประธานสภาฯ - เชิญผอ.กองช่าง ครับ

นายพิทักษ์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการกองช่าง
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายพิทักษ์ อ่อนน้อม 
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ขอนำเรียนกรณีไฟฟ้าโซส่าเซล หมู่ ๑ ตำบลศรีบัวบาน 
ที่โดนขโมยตอนนี้คือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้แจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
เพื่อให้ฝ่ายนิติกรดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนที่ได้รับความเสียหายนั้น ทางกองช่างได้สำรวจประมาณ 
การงบประมาณและได้ส ่งเรื่องไปยังทางกองยุทธศาสตร์และงบประมาณแล้ว ซึ่งก็ได้รับแจ้งว่า 
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการใช้งบซ่อมแซมได้ จำเป็นต้องตั้งเป็นงบประมาณใหม่เลยต้องรอ 
งบเหลือจ่ายปลายปีในการที่จะจัดซื้อ ในส่วนของผู้รับจ้างทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ 
ประสานมาให้เช้ามาตรวจสอบดูแลแล้ว ซึ่งทางผู้รับจ้างก็แจ้งว่าไม่ใช่ความผิดของผู้รับจ้างถึงแม้จะอยู่ 
ในช่วงประกันก็ไม่สามารถดำเนินการก็ได้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนต้องหางบซ่อมแซมเอง 
ในส่วนของการดำเนินการนั้นขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนในการสำรวจค่าใช้จ่ายท้ังหมด คงเหลือในส่วนของการ 
ต้ังงบประมาณเพ่ือดำเนินการซ่อมแซมต่อไป ขอบคุณครับ



ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านบุญทวี ครับ

จ.ส.อ.บุญทวี อินตาขัย - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.บุญทวี อินตาชัย สมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอสี้

เน ื่องในขณะปีจจุบ ันนี้ม ีการระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
ซึ่งเป็นที่น่ากลัวแม้แต่ผมมาประขุมวันนี้ครับท่านประธาน ผมก็ยังกลัวแม้แต่ทั้งประเทศทั้งลำพูนซึ่งตอนนี้ 
พี่น้องประขาขนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตืนก็ได้ถูกกักกันตัวไม,เว้นแม้กระทั้งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผมก็ไดไปเย่ียม 
เยือนเอาของไปให้ก็ต้องไปแขวนไว้กับประตูบ้าน ตอนนี้ทาง อบต. ก็ได้ฃ่วยเหลือถุงยังขีพได้แต่ไม่ท่ัวถึง 
ทั้งการใข้ซิวิตก็ลำบากจะออกมาซื้ออาหารก็ลำบาก ผมอยากจะฝากหารือท่านประธานถึงท่านนายกว่า 
เราจะมีแนวทางที่จะข่วยเหลือพี่น ้องประขาขนได้อย่างไรบ้าง ในเขตพื้นที่รับผิดขอบของผมนั้น 
มีอยู่ ๙ หมู,บ้าน ๑๖๘ ครัวเรือน จำนวนประขากร ๒๗๑ คน มีผู้ใหญ่บ้านที่ต้องกักตัวอยู่ ๔ หมู่บ้านก็มี 
หมู่ ๔, หมู่ ๖, หมู่ ๙ และหมู่ ๑๓ ก็ฃอฝากท่านประธานไปถึงท่านนายกขอให้ข่วยดูแลในส่วนน้ีอย่างน้อย 
เป็นถุงยังขีพก็ยังดี ซ่ึงวันน้ีทาง อบต. ก็ลงไปช่วยเหลือเป็นคร้ังท่ี ๒ แล้วครับ และผมขอฝากอีกหนึ่งเรื่อง 
คือเร่ืองการฉีดวัคซีนซ่ึงไม่มีใครพูดถึงเลยสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้านะครับ ก็ฃอฝากท่านนายกช่วยดูแลของ 
ผมก็คงมีอยู่สองเร่ืองท่ีฃอฝากถึงท่าน'นายกครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในประเด็นเร่ืองถุงยังขีพเรื่องนี้นั้นทางองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูนเราก็ได้มีแนวทางหารือกันไว้นานแล้วเหมือนกัน แตกมีปีญหาตามที่ได้ปรึกษากับทางท่าน 
ท ่าน ผ ู้ว ่าราขการจ ังห ว ัด  ซ ึ่ง เง ื่อนไขน ั้นก ็ค ือต ้องศ ักยภาพขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนถึงจะเข้าไปดำเนินการได้ ซึ่งก็มีระเบียบกำหนดไว้ว่าสามารถทำได้ 
เท่าไหร่และก็จะเป็นบีญหาเกิดการตำเนินการซํ้าซ้อนกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนนี้ก็มี 
ข ้อกำหนดอยู่และก็อาจซื้าซ ้อนกับทางกาขาดจังหวัด ซ ึ่งผมเองก็ได้หารือกับท่านผู้ว ่าราขการ 
จังหวัดสำพูน ก็ได้รับแจ้งว่าในความต้องการขณะนี้นั้น ไม่เกินศักยภาพที่ทางสภากาชาดจังหวัด 
จะให้ความช่วยเหลือได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางท่านผู้ว่าราขการจังหวัดก็ได้แจ้งให้วทาง องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนพิจารณาดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ แต่ในส่วนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ก็ต้องพิจารณาในเรื่องระเบียบความถูกต้องและความจำเป็นประกอบกับศักยภาพของทางกาขาดจังหวัด 
ท ั้งน ี้หากพ ิจารณาดำเน ินการแล้วก ็ต ้องให ้ท ั่วถ ึงท ั้งจ ังหวัดเพราะในทุกเขตต่างก ็ม ีความจำเป ็น



ในส่วนของพระสงฆ์น้ันก็มีทางกรมศาสนารับผิดขอบในส่วนน้ีอยู่แล้ว ขออนุญาตนำเรียนท่านสมาขิกครับ 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านสิทธิขัย ครับ

นายสิทธิขัย มูลทา - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสิทธิขัย มูลทา สมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอทุ่งหัวช้าง

ผมกีได้รับฝากจาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตะเคียนปม 
ขอฝากขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรณีที่ขอความข่วยเหลือเรื่องนํ้าตื้นเขิน 
นั้าแห้งแล้งและได้ขอรับการสนับสบุนเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้ความ 
ข่วยเหลือซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ไข้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๕ วันก็ดำเนินการ 
จนแล้วเสร็จทางกำนัน ผูใหญ่บ้าน ตำบลตะเคียนปมขอฝากขอบคุณท่านนายกมาด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายต่อหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านสืบสวรรค์ ครับ

นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์สวรรค์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายลืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณี 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๘ อำเภอเมือง

ผมมีข ้อสอบถามทางฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนในเร่ืองพิ่นัองประขาขนฝากถามเร่ืองของกล้องวงจรปีดฃอง อบจ.ลำพูน ซ่ึงก็ได้รับทราบใน 
เบื้องด้นว่ามีการจัดเก็บกล้องวงจรปีดเดิมอาจจะเนื่องจากเกิดการขำรุดเสียหาย ทางพี่น้องประขาขน 
ก็ฝากสอบถามว่าจะมีการนำมาเปล่ียนให้ใหม่หรือไม่ เพราะที่ได้รับทราบในข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าอยู่ใน 
ความรับผิดขอบของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งในหลายอำเภอก็มีปิญหากรณีเกิดอุบัติเหตุ 
หรือเกิดเหตุขโมยขโจรก็ไม่สามารถที่จะหาหลักฐานได้เพราะว่ากล้องวงจรปีดถูกถอดออกไป ผมก็อยาก 
ขอเรียนสอบถามว่ากล้องที่เสื่อมสภาพหมดอายุการใข้งานที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้ร้ือถอนออกไปน้ัน จะมีกล้องวงจรปิดขุดใหม่มาติดต้ังเปล่ียนให้หรือไม่อย่างไร เพื่อจะได้นำข้อขี้แจงใน 
เรื่องน้ีไปตอบให้พ่ืน้องประขาขนท่ีฝากสอบถามมาครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ



นายอนุฝึรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในประเด็นเรื่องกล้องวงจรปีดที่ทางองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูนได้ดำเนินการรื้อถอนน้ัน ผมก็ไม่ทราบถึงท่ีมาท่ีไปของโครงการน้ี เนื่องจากเป็นโครงการใน 
สมัยผู้บริหารชุดก่อนซ่ึงได้ทราบข้อมูลในเบ้ืองด้นน้ัน ก็ทราบมาว่าโครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วและคง 
ไม่มีการจัดทำเพิ่มเติมแล้ว ในประเด็นนี้ก็ฃอให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ขี้แจง 
เพ่ิมเติมให้ท่านสมาขิกสภาผู้สอบถามได้รับทราบเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านปลัดฯ ครับ

นายเสริมชัย ลี้เขียววงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเสริมขัย ลี้เขียววงศ์ ปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- สำหรับประเด็นกล้อง CCTV ที่ชุดเก่าที่ได้จัดทำ 
โครงการไปแล้วนี้ จะแบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกที่เสียแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้ดำเนินการจัดเก็บและจำหน่ายแล้ว ในส่วนท่ี ๒ คือ ส่วนท่ียังไข้งานได้อยู่น้ันทางกองพัสดุและทรัพย์สิน 
ได้ดำเนินการประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับโอนไปดูแลต่อไปและจบโครงการนี้ 
ครับ ขออนุญาตนำเรียนขี้แจงครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม, ครับ
- เชิญท่านนัทธวัฒนํ ครับ

นายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนัทธวัฒนํ เศวตศิรพงศ์ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอแม่ทา

วันนี้ผมมีข้อท้วงติงที่จะขอเรียนแจ้งในที่ประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแห่งนี้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารบางท่านที่กระทำการให้เกิด 
การทับข้อนและก่อให้เก ิดความบาดหมางไม่เข ้าใจกันในพื้นที่ อ ันส่งผลเสียต่อการปฏิบ ัต ิงาน 
ตามนโยบายและภารก ิจขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูนท ั้งภารก ิจท ี่ได ้ร ับมอบหมาย 
และภารกิจส่วนตัว ซึ่งการทับซ้อนนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อน ทำให้การดำเนินงานไม1 
เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกที่มุ่งหวังจะสร้างความรักความสามัคคีร่วมกันในการทำงานทั้ง ๓ ฝ่าย 
การกระทำน้ีอาจทำให้เกิดความแตกแยกและทำให้การทำงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านนายกได้ตั้ง 
ปณิธานไว้ ผมขอเร ียนข ี้แจงในท ี่ประช ุมอ ันทรงเก ียรต ิแห ่งน ี้ว ่าผมม ีความย ินด ีเป ็นอย ่างย ิ่ง



ที่จะปฏิบัติภารกิจงานในฐานะสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และพร้อมดำเนินงาน 
ตามนโยบายของท่านนายกในการดูแลแก้ไขปีญหาและการรับใช้พี่น้องประขาขนร่วมกับคณะผู้บริหาร 
และสมาซิกสภาทุกท่าน แต่ท ั้งนี้อยากให้ท่านผู้บริหารได้กำหนดความขัดเจนในการปฏิบัต ิงาน 
ที่ไม่ก่อให้เกิดความบาดหมางหรือความแตกแยกในพื้นที่ โดยเน้นยํ้าให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับผิดขอบการให้เกียรติซึ่งกันและกันในพื้นที่ และความตั้งใจอันดีที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกันโดยปราศจากข้อกังขาในการทำงานต่อไปในอนาคต ในข้อเสนอครั้งนี้ถือเป็นการ 
ท ้วงต ิงในการทำงาน ซ ึ่งผมอยากให้ท ่านผู้บริหารได้ทราบเพ ื่อปรับแนวคิดและกระบวนการ 
การปฏิบัติงานเพ่ือท่ีจะได้ร่วมกันทำงานพัฒนาท้องถ่ินต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในประเด ็นน ี้ผมเองคงจะมองเป ็นป ้ญหาส ่วนบ ุคคล 

ผมเองก็ไม่เห็นซ่องทางท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแห่งน้ีจะมีทางออกได้อย่างไร ก็คงจะขอให้ 
ทั้งสองฝ่ายหาทางออกปรองดองร่วมกันและกลับมาสมัครสมานสามัคคีกัน ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านถนอม ครับ

นายถนอม เมืองสุวรรณ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายถนอม เมืองสุวรรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๒ อำเภอบ้านโอ่ง

ผมอยากหารือเรื่องสวัสดิการของพนักงานลูกจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรณี นายกฤษขัย กันทะรันต์ อายุ ๓๐ ปี พนักงานขับเคร่ืองจักรกลเบา 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประสบอุบัติเหตุเส้นเลือดในสมองแตกขณะปฏิบัติหน้าที่ 
ในพื้นที่บ ้านอ่อมต้อ อำเภอล ี้ เมื่อวันที่ ๑๕: ก ันยายน พ .ศ.๒๕:๖๓ ก็จะร่วมปีแล้วเมื่อวันที่ 
๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๔ ท่านผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูนพร้อมนายกเหล่ากาขาดจังหวัดลำพูนนายอำเภอ 
บ้านโอ่ง ก ิ่งกาข าดอำเภ อบ ้าน โอ ่งพ ร ้อม คณ ะก ็ได ้ออกเย ี่ยม ให ้ก ำล ังใจและม อบ ถ ุงย ังฃ ีพ  
ซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้สอบถามว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบเรื่องหรือยัง ผมได้นำเรียนเรื่องนี้ 
เรียนปรึกษาท่านวิขัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งท่านก็ได้มอบหมาย 
เจ ้าหน ้าท ี่องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ผ ู้ม ีหน้าท ี่เก ี่ยวข้องลงพื้นที่สอบถามผู้ประสบเหตุ 
ซ ึ่งปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่และได ้ประสบเหตุ ใน ส ภาพ อาการเป ็น อ ัมพ าตคร ึ่งซ ีกข ้างขวาใข ้การไม ่ได ้ 
นอนติดเตียงเจาะคอพูดไม่ได้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและท่านภริยาพร้อมทิมงานที่ไปเยี่ยม



๕๐

รู้สึกหดหู่ใจมาก ที่พักบ้านหลังเก่าได้ถูกรื้อออกไปเนื่องจากมีสภาพพุพัง ต้องพักในโรงเก็บหอมมีบิดา 
มารดา ภรรยาและลูกอีก ๒ คน ผมก็อยากสอบถามว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะมีแนวทาง 
พิจาณาให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่อย่างไร ในฐานะพนักงานคนหนึ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูนขอหารือครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่านในประเด็นน้ีฃอให้ ผู้อำนวยการกองการ 
เจ้าหน้าที่ ข้ีแจงให้สมาขิกสภาได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่าน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ครับ

นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุพจน์ สุทธิจิระพันธ์ 
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ขออนุญาตนำเรียน กรณีเคส นายกฤษขัย กันทะรันต์ 
ที่ท่านถนอม เมืองสุวรรณ์ กล่าวถึงนั้นคือเป็นกรณีเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งทางญาติได้นำตัวส่ง 
โรงพยาบาลและหลังจากนั้นก็ยังมีการติดต่อกันอยู่ พอออกจากโรงพยาบาลแล้วทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนก็ได้ประสานประกันสังคมและพัฒนาสังคมจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาเคสนี้ 
ซ่ึงตอนน้ันทางบิดา มารดาและทางภรรยาก็ไม่ติดต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากท่ีไหนอีกและไม่ได้ติดต่อ 
กับทางประกันลังคัมซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่ได้ทราบเรื่องในภายหลัง จากท่านสมาขิกสภาที่ได้รับการ 
ร้องเรียนจากทางมารดาของเคสซึ่งเป็น อสม. พอทางกองการเจ้าหน้าที่ทราบเร่ืองก็ได้ดำเนินการให้นิติกร 
และฝ่ายสรรหาลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ก็ได้ทราบว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วทางญาติหรือ 
บิดามารดาไม่ได้ติดต่อไปยังประกันสังคม ซึ่งในการรักษาพยาบาลนั้นก็มีค่ารักษาเกิดขึ้น ในส่วนนี้ 
ประกันสังคมจะเข้าไปดูแลแต่ก็ปรากฏว่าทางญาติเคสไม,ได้ติดต่อไป ทางกองการเจ้าหน้าที่ก ็ได้ 
ด ำ เน ิน ก าร ป ร ะ ส าน ก ับ ท าง ป ร ะ ก ัน ส ัง ค ม เพ ื่อ ด ูแ ล เร ื่อ ง ค ่า ใ ข ้จ ่าย ค ่าร ัก ษ าพ ย าบ าล ใ ห ้ 
จนสำเร็จแล้ว ในส่วนกรณีเส้นเลือดในสมองแตกนั้นหากสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าเกิดขึ้นในขณะ 
ปฏิบัติหน้าที่ทางเคสก็จะได้รับเงินเดือนประมาณ ๑๕ ปี เดือนละ ๙,๐๐๐.- บาท แต่หากปรากฏไม่ใช่ 
ในขณะปฏิบัติหน้าท่ีเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนก็จะลดลง ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนท่ีทางประกันสังคมกำลัง 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ ณ วันนี้ทางเคสจะได้รับเงินเยียวยาจากทางประกันสังคมประมาณ ๔-๕ หม่ืน 
บาท ซึ่งทางกองการเจ้าหน้าที่ได้ประสานทางญาติและประกันสังคมเรียบร้อยแล้วขออนุญาตขี้แจงครับ 
ขอบคุณครับ



ประธานสภาฯ - มีสมาซิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
- เชิญท่านนิวัติ ครับ

นายนิวัติ เพียรพนัสสัก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิวัติ เพียรพนัสสัก สมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอแม่ทา

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนพร้อมทีมงานที่ไต้กรุณามอบรถอุบัติเหตุฉุกเฉินไปเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งทางเทศบาลฝาก 
ขอบคุณมาครับ เร่ืองท่ี ๒ ต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่ได้จัดทำเอกสารวาระการประขุมเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยดีมากต้องขอขื่นขมขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ เรื่องที่อยากฝากเรียนถามเป็นเรื่องสืบเนื่อง 
จากที่ผมเองไต้ลงพื้นที่เขตรับผิดขอบก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประขาขนเกี่ยวกับ รถขุดเจาะ 
บ่อบาดาลซ่ึงเรืองน้ีได้ส่งหนังสือมายัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนนี้ 
เกือบ ๖ เดือนแล้วก็ยังไม,ได้รับการขุดเจาะ โดยเฉพาะในเขตรับผิดขอบของผมนั้นมีอยู่ ๒ หมู่บ้าน 
เป ็น ห ม ู่บ ้านขาวเขาท ุกว ันน ี้ทางเทศบาลต ้องเอารถบรรท ุกน ํ้าไปให ้ท ุก เด ือน เด ือดร ้อนมาก 
เรื่องนี้ผมก็เคยลงพื้นที่ไปดูพร้อมทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านผู้ว่าราขการจังหวัดลำพูน 
ก็ไดืให้กำลังใจแก่ซาวบ้านว่าจะนำรถขุดเจาะมาให้ จนถึงบ้ดน้ีก็ยังไม่ไต้ขุดเจาะไม,ทราบว่ารถขุดเจาะบ่อ 
บาดาลของ อบจ. ซึ่งเป็นความคาดหวังของพี่น้องประซาชนตอนนี้อยู่ตรงไหนขำรุดหรือไม่อย่างไร 
ขอฝากเรียนถามไปทางกองช่างครับ และเป็นไปไต้ไหมถ้าหากว่าทางกองช่างหรือทาง องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ทำเป็นปฏิทินการออกปฏิบัติงานให้สมาซิกสภาได้ทราบว่ามีหมู่บ้านใดบ้างท่ีฃอขุดเจาะ 
บ่อนั้าบาดาลและตอนนี้รถขุดเจาะบ่อบาดาลดำเนินการอยู่ตรงไหนอย่างไร ทางสมาซิกสภาจะได้แจ้งให้ 
พ่ีน้องประขาขนได้รับทราบ อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องเกี่ยวกับการปรับถนนเพี่อการเกษตรก็ได้ทำเรื่องมาตั้งแต่ 
เดือนเมษายน ขณะนี้ถนนที่เคยขอรถเกรดของ อบจ. ไปเกรดนั้นขำรุดยิ่งกว่าเดิมถูกนํ้ากัดเซาะมากมาย 
ตรงนี้ผมก็ได้พยายามอธิบายให้ซาวบ้านเขาพีงว่า รถขุดเจาะบ่อบาดาลของ อบจ. มีจำนวนจำกัดมีไม่กี่คัน 
ตอนนี้ก็ดำเนินการที่อำเภออื่นอยู่ ผมก็อยากจะขอหารือทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนว่าจะทำ 
เป็นปฏิทินการออกปฏิบัติการของรถขุดเจาะไต้ไหม ขอบคุณครับ

ประธานสภา - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ประเด็นเรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล เรื่องปฏิทินนี้ทางอบจ.ก็ 

เคยมีแนวทางว่าจะจัดทำเหมือนกันแต่เนื่องด้วยบีจจัยหลายอย่างที่อาจทำให้คลาดเคลื่อน ทั้งเรื่องของ 
เครื่องจักรเสียหายเวลาก็จะเลื่อนไปทำให้ไม่สามารถที่จะระบุวันเวลาที่แน่นอนได้ เรื่องบุคลากรก็สำคัญ



ซึ่งตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก็ทำให้การทำงานอาจ 
ส่าข้าไปบ้างก็จะได้บริหารจัดการในเรื่องนี้ต่อไปก็อาจจะต้องใช้เวลาบ้าง ถึงแม้ว่าเครื่องจักรของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีหลายเครื่องแต่ไม่มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก็จะดำเนินการไม่ได้ 
และข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าเอกสารโดยเฉพาะใบอนุญาตขุดเจาะต้องครบถึงจะดำเนินการได้ 
ที่ตรงไหนเป็นที่สาธารณะหรือที่เอกขนต้องมีใบมอบอำนาจ โดยส่วนใหญ่ท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุน 
เครื่องจักรมายัง อบจ. จะขาดการดำเนินการด้านเอกสารในส่วนนี้ไปก็ทำให้การดำเนินการเกิดความส่าข้า 
ขอให้ทางผู้อำนวยการกองข่าง ขี้แจงเพิ่มเติมด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญ ผอ.กองช่าง ครับ

นายพิทักษ์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการกองช่าง
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายพิทักษ์ อ่อนน้อม 
ผู้อำนวยการกองช่าง

ในส่วนของรถขุดเจาะบ่อบาดาลนั้น องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนมีอยู่ท้ังหมด ๓ คัน คือรถขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๓๐๐ เมตร ขนาด ๒๐๐ เมตร และขนาด 
๑๐๐ เมตร ขณะนี้ในส ่วนของรถขุดเจาะขนาด ๒๐๐ เมตรนั้น กำล ังดำเน ิน การข ุด เจาะอย ู่ 
ในพื้นที่โรงเรียนนาทราย ตำบลนาทราย อำเภอล ี้ในส ่วนของรถข ุดเจาะขนาด ๓๐๐ เมตร 
ดำเนินการในพื้นที่ตำบลทาแม่ลอบแล้วเสร็จกำลังเข้าดำเนินการขุดเจาะในพื้นที่เทศบาลตำบลทาสบขัย 
ตามแผนงาน และรถขุดเจาะขนาด ๑๐๐ เมตร กำลังดำเนินการขุดเจาะพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ 
เน่ืองจากว่าโครงการตามแผนงานปี ๒๕๖๔ ในแผนงานมีท้ังหมดจำนวน ๒๔ บ่อ และในส่วนของบางแห่ง 
ที่ทำหนังสือขอเพิ่มเติมมาซึ่งเป็นการขอเพิ่มเติมนอกแผนครับ ซึ่งในส่วนของโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
นั้นต้องดำเนินการไปส่วนของงานที่ทำตามแผนทั้งหมดจึงจะดำเนินงานในส่วนของโครงการที่อยู่นอก 
แผนงานขอนำเรียนขี้แจงเพื่อทราบ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขอขี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของการออกขุดเจาะบ่อบาดาลนั้น 

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต้องดำเนินการตามแผนงานที่พื้นที่ได้ร้องขอเข้ามา ทางกองช่างก็ 
ได ้วางแผนเพ ื่อใข ้ฃนาดรถข ุดเจาะให ้ตรงตามความต้องการของแต ่ละพ ื้นท ี่ จะใช ้รถข ุดเจาะ 
ขนาด ๒๐๐ เมตร ไปขุดเจาะพื้นที่ที่มีความต้องการขุดเจาะ ๓๐๐ เมตรก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้น ก็ต้อง 
ดำเนินการตามแผนงานที่ตั้งไว้ในส่วนเรื่องปรับปรุงถนนการเกษตรนั้นขอเรียนว่าในการดำเนินการนั้น



จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรหลายประเภทในการดำเนินการอาจจะเป็นทั้งรถเกรดเดอร์และรถแบคโฮ 
ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจสภาพเครื่องจักรว่ามีเครื่อง 
ไหนบ้าง ท่ีสามารถออกปฏิบัติการไต้หรือไม่ไต้ แตกจะเร่งดำเนินการให้รวดเร็วครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนิวัติ ครับ

นายนิวัติ เพียรพนัฝึสัก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิวัติ เพียรพนัสสัก สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๑ อำเภอแม่ทา

ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
และผู้อำนวยการกองช่างที่ไต้ตอบข้อสอบถาม ผมก็ไต้รับทราบว่าตอนนี้เครื่องจักรอยู่ที่อำเภอแม่ทา 
แล้วกำลังจะไปดำเนินการที่ตำบลทาสบขัย ตามที่หนังสือที่แจ้งเช้ามาตั้งแต่เดือนเมษายน ก็จะไต้แจ้งผู้ท่ี 
ฝากสอบถามเช้ามาต่อไป ลำหรับเรื่องรถเกรดถนนซึ่งเป็นหลุมบ่อโดยเฉพาะที่ตำบลทาปลาดุก 
๑๕ หมู่บ้านทำหนังสือผ่านทางเทศบาลเช้ามาใน ๗ - ๘ หมู่บ้าน รวมกันขอดำเนินการปรับถนน 
ผมก็จะไต้นำข้อมูลขี้แจงท่านนายกในพื้นที่ต่อไป ที่ผมต้องการก็คืออยากให้ทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนจัดทำปฏิทินการออกปฏิบัติการของเครื่องจักรกล ผมเซึ่อว่าท่านสมาชิกทุกท่านก็มีความ 
ต้องการเกือบทุกพื้นที่ ที่ผ่านมาทางสมาชิกสภาก็จะสอบถามกันมาตลอดว่าตอนนี้เครื่องจักรดำเนินการ 
อยู่พ้ืนท่ีไหนทำไมพ้ืนท่ีน้ียังไม่ไต้ดำเนินการ ถ้ามีปฏิทินก็จะสามารถท่ีจะแจ้งพี่น้องประขาขน แจ้งองค์กร 
ครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีไต้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ใน ป ร ะ เด ็น เร ื่อ งป ฏ ิท ิน ก าร อ อ ก ป ฏ ิบ ัต ิก าร ข อ ง 

เครื่องจักรกลน้ัน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ไต้เคยมีแนวทางการจัดทำ แต่ในการปฏิบัติงาน 
นั้นระยะเวลาในการปฏิบัติงานอาจมีความคลาดเคลื่อนทั้งปีจจัยความพร้อมของเครื่องจักร หรือสภาพดิน 
พีาอากาศก็อาจทำให้ระยะเวลาคลาดเคลื่อนไปหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน แต่ทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนก็จะพยายามหาแนวทาง เพี่อให้สมาชิกสภาในแต่ละพื้นที่อย่างน้อยพอจะคาดการณ์ไดืใน 
เบ ื้องต ้น ว ่าเคร ื่องจ ักรของ องค ์การบริหารส ่วนจังหว ัดลำพ ูนน ั้น  จะลงพ ื้นปฏิบ ัต ิการไต ้ใน 
ช่วงเวลาไหนครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านติรศักดึ๋ ครับ



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

ขออนุญาตเสนอท่านประธาน ให้มีการประขุมตั้งแต่เข้า 
เนื่องด้วยทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นั้นมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องปรึกษาหารือกันถ้าเรา 
ดำเนินการประขุมตั้งแต่เข้าก็จะมีเวลาในการประขุมหารือเพิ่มขึ้นครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เรียนท่านศิรศักดี้ ทองยอด ครับทางสภาก็เป็นห่วงท่าน
สมาขิกสภาที่อยู่ไกล เข่น สมาขิกสภาทางอำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวข้าง จะเดินทางเข้าร่วมประขุมไม่ทัน 
ไม่เป็นไรปรับเวลาได้ครับ ขอรับเร่ืองไว้ขอบคุณครับ

- มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
- ถ้าไม่มี “กระผมในนามสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำพูน ขอขอบคุณเพื่อนสมาขิก หัวหน้าส่วนราฃการและข้าราฃการทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประขุม 
ทำให้ภารกิจของสภาฯ เสร็จส้ินไปด้วยดี”

- การประขุมในวันนี้ ขอปิดประขุม
เลิกประขุมเวลา ๑๘.๓๐ น.

รับรองความถูกต้อง 

(วุฒภัทร เรือ(นมณี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ผู้บันทึกการประขุม

จ,
(นายธงขัย 'ศรีธิหถ้า)
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