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เลขานุการสภาฯ - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีหน่ึง คร้ังท่ี ๑ ที่จะเริ่มในเวลานี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก ้ไขเพ ิ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที่ ๒) พ .ศ .๒๕๕๔ โดยม ีสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ลงนามและเข ้าร ่วมประช ุมจำนวน ๒๒ ท่าน เม ื่อท ี่ประชุมพร้อมแล้ว 
จึงขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 
พร้อมทั้งทำหน้าที่ประธานสภา ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ีหน่ึง คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ - “วันนี้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำพูน ได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๒๒ ท่าน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบ 
องค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยที,หน่ึง 
คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บัดน้ี

- เช ิญเลขาน ุการสภาฯ อ ่านประกาศสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เร่ือง เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ีหน่ึง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เลขานุการสภาฯ - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยท่ีหน่ึง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ 
ญัตติและเรื่องอื่น  ๆ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และประธานสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเปีนเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ใน 
การบริหารงาน การดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่ 
กฎหมายกำหนด

ฉะนั้น อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่ง 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีหน่ึง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีกำหนด ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
เป็นต้นไป จ ึงประกาศให ้ทราบโดยท ั่วก ัน  ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ม ิถ ุนายน พ .ศ .๒๕๖๕ 
นายกัลบี สะดำบีน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ดังต่อไปน้ี
- ผมขอเร ิ่มดำเน ิน การประช ุมตามระเบ ียบวาระ



ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
- วันน้ีมีเร่ืองท่ีจะแจ้งให้ทราบ จำนวน ๒ เร่ือง ดังน้ี 
เร่ืองท่ี ๑ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้

แต่งต้ังท่ี1ปรึกษากิตติมคักดี้ จำนวน ๔ ท่าน ดังน้ี
๑. นายบรรจง ไชยรังษี ประธานท่ีปรึกษากิตติมคักด้ิ
๒. นายสุทธิ1พงษ์ ใหม่วัน ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ้ 
๓. นายนรินทร์ คำสาร ที่ปรึกษากิตติมคักด้ิ 
๔. นายองอาจ นพฤทธ้ิ ท่ีปรึกษากิตติมคักด้ิ
๔. นายเสริมชัย ลี้เขียววงค์ ท่ีปรึกษากิตติมคักด้ิ 

ท้ังน้ีต้ังแต่วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๔ เป็นต้น1ไป
เร่ืองท่ี ๒ วันนี้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ท่านอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ร่วมประชุมในวันน้ี
- ท่านมีเร่ืองจะแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบหรือไม่ครับ
- เชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ครับ

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กระผมนายอนุพงศ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว ่าราชการ 
จังหวัดลำพูน

เนื่องจากวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ติดราชการ 
ที่กรุงเทพมมหานคร จึงได้มอบหมายให้ผมเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมัยวิสาสมัญ สมัญที่หนื่ง ในวันนี้ครับ ในส่วนภารกิจของจังหวัดลำพูน ขอเรียนให้ทราบว่า 
ทางจังหวัดลำพูนได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งทางองค์การบริหาร 
ส่วนตำบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลตำบลทุกแห่ง โดยที่ผ่านมานั้นทางจังหวัดลำพูนก็ได้รับ 
ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยท่านนายกอนุสรณ์ วงค์วรรณ ในการสนับสบุน 
ภารก ิจต ่าง  ๆ ท ั้งด ้านงานนโยบาย งานเร ่งด ่วน งานด้านการพ ัฒนาแก้ไขบีญหา ที่ผ ่านมา 
ในระเบียบวาระการประชุมในวันนี้นั้น มีหลายญัตติที่เปีนเรื่องการแก้!ชบีญหาของพี่น้องประชาชน 
ที่จะได้ขอมติความเห็นชอบจากทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทั้งเรื่องการบริหารจัดการ 
งบประมาณโดยทางฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อแก้บีญหาและพัฒนา 
ในด้านต่าง  ๆ เพี่อพี่น้องประชาชน รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ท ี่จะต้องบูรณาการกับพื้นที่ด ้วย ซึ่งความจำเป็นของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น 
จะเป็นพื้นที่ทั้งจังหวัดโดยมีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนของพี่น้อง 
ประชาชน ที่ประสานและดูแลในเรื่องกิจการต่าง  ๆ ให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งขอนำเรียนว่าทางจังหวัดลำพูนมีความยินดีที่จะสนับสบุน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม



การทำงานของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกับทางสมา1ขิกสภาองค์การบริหาร- 
ส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูนท ุกเขต และขออน ุญ าตแจ ้งภ ารก ิจงาน ของท างจ ังห ว ัดลำพ ูน  ในวันที, 
๒๘ กรกฎาคม ๒๕:๖๕: ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันโอชา พร้อมด้วยคณะจะมีกำหนดการ 
ตรวจเยี่ยมราชการของจังหวัดลำพูน ซึ่งวันนี้ในช่วงบ่าย ก็จะได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับ 
โดยในเบ้ืองต้นได้กำหนดลงพ้ืนท่ีท่ีตำบลน้ําดิบ อำเภอป่าซาง โดยทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในราชอาณาจักรจังหวัดลำพูน เป็นผู้ประสานงานในการเตรียมการต้อนรับ โดยกำหนดการเบื้องต้น 
ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึง เวลา ๑๐.๐๐ น. และหลังจากรับประธานอาหารกลางวัน 
ในช่วงบ่ายจะเป็นกำหนดการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการ ที่เป็นการแก้ป่ญหาของจังหวัดลำพูน 
ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ท่ีเป็นรูปธรรม ขออนุญาตนำเรียนในเบ้ืองต้นครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ขออนุญาตเรียนถามท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ตามที่ทางจังหวัดลำพูนได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการไปยัง ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนหลังใหม่นั้น มี 
ความสะดวกสบายหรือไม,อย่างไรครับ

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กระผมนายอนุพงศ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว ่าราชการ 
จังหวัดลำพูน

ตาม ท ี่ท างจ ังห ว ัดลำพ ูน ได ้ย ้ายไป ป ฏ ิบ ัต ิราชการ 
ณ ศูนย์ราชการหลังใหม่ก็ได้รับความอนุเคราะห์ จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นอย่างดี 
ในการปรับปร ุงภ ูม ิท ัศน ์ของศ ูนย ์ราชการหล ังใหม ่ เพ ื่อบร ิหารจ ัดการอำนวยความสะดวก 
ในการให้บริการพี่น้องประชาซน ซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ.๒๕:๖๕: และก็จะคงอยู่ดูแล 
พี่น้องประชาชนจังหวัดลำพูนตลอดนับจากนี้ไป ส่วนอาคารศูนย์ราชการหลังเก่านั้นอยู่ระหว่าง 
การหารือมอบหมายภารกิจให ้ก ับทางองค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น ในการดูแลรักษาในเรื่อง 
ของความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ต่าง  ๆ ซึ่งทางจังหวัดลำพูนก็จะพยายาม 
ปรับปรุงดูแลพื้นที่และอาคารให้คงสภาพไว้ ส่วนศูนย์ราชการหลังใหม่ขณะนี้ได้มีการดำเนินการ 
ปรับปรุงในเรื่องของสถานที่จอดรถบริเวณรอบอาคาร ให้มีหลังคากันแดดกันฝนกันร้อนได้ลำหรับ 
พี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่จะไปติดต่อราชการ ซึ่งในโอกาสต่อไปที่จะมีการเรียนเชิญหน่วยงาน 
เพ ื่อ เข ้าร ่วมประช ุมย ังศ ูนย ์ราชการหล ังใหม ่น ี้ จะม ีความสะดวกสบายมากยิ่งข ี้'น ซ ึ่งคาดว่า 
จะมีพื่น้องประชาชนเข้าไปรับบริการมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัดลำพูนตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการแห่งนี้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ยากไร้ ที่จะไปติดต่อขอรับความช่วยเหลือ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างอำเภอ การเดินทาง 
ก ็ต ้องยอมร ับว ่าย ังม ีความลำบากอยู่ ท ่านผู้ว ่าราชการจังหวัดลำพ ูนก็ม ีความเป ็นห่วงในเรื่อง 
ของการเดินทางของพี่น้องประชาชน ก็จะได้หาแนวทางเพี่อปรับปรุงอำนวยความสะดวกให้กับ 
พ่ีน้องประชาชนต่อไป ขออนุญาตเรียนต่อท่ีประชุมได้รับทราบในเบ้ืองต้นครับ ขอบคุณครับ



๖

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ครับ
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังค ับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ กำหนดให้ 
สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมสภาทุกคราว ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
รับรอง

- ต ่อ ไ ป เป ็น ก า ร ร ับ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ช ุม  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ .ศ.๒๕๖๕ 
เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมหรือไม่

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ .ศ .๒๕๖๕ 
เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
ร า ย จ ่ า ย  ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . ๒ ๕๖ ๔  
(กรณีกันเงิน) โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
(กรณีกันเงิน) ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกๆ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีมติ 

อนุม ัต ิให ้ก ันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมีได้ก่อหนี้ผูกพัน ไว้เบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ น้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไข 
เปล ี่ยนแปลงคำข ี้แจงงบประมาณ รายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๔ (กรณีก ันเงิน)



โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่าง จำนวน 
๒ รายการ ดังน้ี

๑ .ตามบ ัญช ีโอนเง ินงบประมาณรายจ ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๔๖๔ อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๔๖๔ หน้า ๑๔๘ ข้อ ๐๔ 
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) บ้านสันเจดีย์ - ยางส้ม หมู่ท่ี ๔ 
(ทต.บ้านโฮ่ง) เชื่อมบ้านส้อง หมู่ท่ี ๙ (อบต.เวียงกานต์) ตำบลบ้านโฮ่ง อำ๓ อบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
ตังไว้ ๒,๑๔๐,๐๐๐.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตังนี้
๑ .๑  เปล่ียนแปลงคำช้ีแจง จาก “ช่วงท่ี ๑ กว้าง ๔ ฌดร 

ยาว ๑.๓๓๐ ฌตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม'น้อยกว่า ๔.๓๒๐ ดารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๓๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม,น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตร” เป็น “กว้าง ๓.๙๐ -  ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑.๔๓๗ เมตร หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔.๖๙๘.๔๐ ดารางเมตร”

๑.๒ เปล ี่ยน แปลงคำช ี้แจง จาก “แก้ไข ครั้งที่ 
๔/๒๔๖๔ รายการท่ี ๓ หน้า ๔” เป็น “ เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๔/๒๔๖๔ รายการที่ ๑ หน้า ๒”

๒.ตามบ ัญช ีโอนเงินงบประมาณรายจ ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ครั้งที่ ๑๐/๒๔๖๔ อนุมัติเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๔๖๔ หน้า ๑๔๖ ข้อ ๑๒ 
ค่าก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำเหมืองหลวง บ้านเกาะทราย หมู่ท่ี ๔ (ทต.ทากาศ) 
เชื่อมบ้านดอยคำ หมู่ที่ ๑๓ (ทต.ทากาศเหนือ) ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ตั้งไว้ 
๒,๘๘๙,๐๐๐.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตังน้ี
๒.๑ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จาก “ขนาดความยาว 

๘๐๐ เมตร” เป็น “กว้าง ๑ เมตร สูง ๑ เมตร ยาว ๔๓๔ เมตร”
๒.๒ เปล ี่ยน แปลงคำช ี้แจง จาก “แก้ไข ครั้งที่ 

๔/๒๔๖๔ รายการที่ ๗ หน้า ๙ ” เป็น “ เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๔/๒๔๖๔ รายการท่ี ๒ หน้า ๓”
เนื่องจาก เพ ื่อให ้โครงการมีความเหมาะสมและ 

สอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี ในการปฏิบัติงานจริง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มีการเปล่ียนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๔/๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ ในครั้งน้ีเพื่อให้การดำเนินการ 
บร ิหารจ ัดการด ้านงบประมาณ เป ็นไปอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ ประส ิทธ ิผลและม ีความค ุ้มค ่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขออนุม ัต ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ (กรณีกันเงิน) งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 
รายละเอียดตามบัญชีขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณฯ

โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๖๓ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง



๘

งบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ 
จากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจึงขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณีกันเงิน) 
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพื่มเติม หรือไม่
- ถ ้า ไ ม มี่ ต ่อ ไ ป จ ะ เป ็น ก าร ล งม ต ิก ่อ น จ ะ ล งม ต ิ 

ขอให้เลขานุการสภาๆ นับองค์ประขุมด้วยครับ
- มีสมาซิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาซิกท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง 

งบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณีกันเงิน) ตามที่ท่านนายกๆ เสนอ 
โปรดยกมือ ๒๒ เสียง

- สมาซิกท่านใด ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณีกันเงิน) ตามที่ท ่านนายกฯ เสนอ 
โปรดยกมือ - เสียง

ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๒๒ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน
- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาซิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เซิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศใซ้ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ น้ัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย



ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕: ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
จำนวน ๒ รายการ และค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ดังน้ี

๑) หน้า ๒๕๑ ข้อ ๐๑ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ต้ังไว้ 
๓๕,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน๕ ช ุด ๆ ล ะ ๗,๐๐๐.-บาทเพื่อใช้ 
ในการปฏิบัติงานประจำกองสาธารณสุข

ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง ดังน้ี
๑.๑ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโต๊ะทำงาน จาก 

“ขนาดความกว้างใม่น้อยกว่า ๑๒๐ เฃนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร” เป็น “ขนาดใม่ 
น้อยกว่า ร)๒๐ X ๖๐ X ๗๕ เซนติเมตร (กว้าง X ลึก X สูง)”

๑.๒ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช ี้แจงเก ้าอ ี้ทำงาน 
จาก “เบาะทุ้มหนังแห้’, เป็น “วัสดุทุ้มด้วยหนังเทียม”

๑.๓ ขอเพ ิ่ม เต ิม ข ้อความ เก ้าอ ี้ท ำงาน  “ขนาด 
ไม่น้อยกว่า ๕๘X ๖ ๕ X ๙ ๓ -  ๑๐๒ เซนติเมตร (กว้าง X ลึก xสูง)”

๒) หน้า ๒๕๒ข้อ ๐๒ โต ๊ะทำงานพร้อมเก ้าอ ี้ ต้ังไว้ 
๖๐,๐๐๐.-บาท เพ ื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้จำนวน๔ ช ุด ๆ ล ะ ๑๕,๐๐๐.-บาท 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานประจำกองสาธารณสุข

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง ดังน้ี
๒.๑ ขอเพิ่มเติมข้อความต่อท้ายเป็นโต๊ะทำงานเหล็ก

ข้อความว่า “มีกระจกบิเดหับหน้าโต๊ะ”
๒.๒ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงโต๊ะทำงาน จาก 

“มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมต'ร สูง ๗๕เซนติเมตร” เป็น “ขนาด
ไม,น้อยกว่า ๑๒๐ X ๖๐ X ๗๕ เซนติเมตร (กว้าง X ลึก X สูง)”

๒.๓ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเก้าอี้ทำงาน จาก
“เบาะทุ้มหนังเทียม” เป็น “วัสดุทุ้มด้วยหนังเทียม”

๒.๔ ขอเพ่ิมเติมข้อความเก้าอ้ีทำงาน “ขนาดไม่น้อยกว่า 
๖๗ X๗๒ X ๑๑๔ - ๑๒๔ เซนติเมตร (กวาง X สก ง)”

เน่ืองจาก คณะกรรมการการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
และราคากลางงานจัดซ้ือครุภัณฑ์สำนักงาน ตรวจสอบพบว่า ครุภัณฑ์สำนักงานท้ัง ๒ รายการ ไม่เป็นไปตาม 
รายละเอียดคุณลักษณะและงบประมาณที่ตั้งไว้ จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงๆ

๓) หน้า ๓๓๗ ข้อ ๐๖ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมดันสระ 
เก็บนํ้าห้วยแม่ป๋วงตอนบน บ้านหนองป่าตึง หมู่ท่ี ๒ ตำบลทุ่งหัวข้าง อำเภอทุ่งหัวข้าง จังหวัดลำพูน 
ต้ังไว้ ๘๕๘,๐๐๐.-บาท

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง ดังน้ี



๑๐

เป็น “สระเก็บนา” 

เป็น “สระรั่ว”

๓.๑ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจง จาก “คันสระเก็บน้ํา” 

๓๒ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจง จาก “คันสระรั่ว”

๓ ๓ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ จาก “เพิ่มเดิม 
คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๔ รายการท่ี ๔๗ หน้า ๓๗” เป็น “แก้ไข คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๔ รายการที่ ๑ หน้า ๒”

เน่ืองจาก เกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์เอกสารและ 
องค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน ได ้ม ีการแก ้ไขรายการด ังกล ่าวตามแผน พ ัฒ น าท ้องล ิ่น  
(พ .ศ .๒๕:๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้’เขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ

โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องล่ิน

ดังน้ัน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จึงขอเสนอการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ และค่าที่ดิน 
และส่ิงก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ตามบัญชีขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ 
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเดิม หรือไม่
- ถ ้าไม'มี ต ่อ ไป จ ะ เป ็น ก ารล งม ต ิก ่อ น จ ะ ล งม ต ิ 

ขอให้เลขานุการสภาๆ นับองค์ประขุมด้วยครับ
- มีสมาขิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ท่านนายกๆ เสนอ โปรดยกมือ ๒๒ เสียง
- สมาขิกท่านใด ไม่อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ - เสียง
ผลการลงมติ

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

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๕



ระเบียบวาระที่ ๕ ญ ัตติขออนุมัต ิโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเปีน 

ที่จะต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องจากห้องปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ได้แก่ ห้องนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและห้องรับรอง ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น ๓ 
ของอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไต้ก่อสร้างมามากกว่า ๒๐ ปี ซึ่งบีจจุบัน 
เกิดการขำรุด ทรุดโทรม ตัวผนังและฝ็าเพดานพบรอยรั่ว มีนํ้าไหลซึมหลายจุด และบนตัวฝืาเพดาน 
มีนกอาศัยและแพร่พ ันธุเป ็นจำนวนมาก ก่อให้เก ิดมลภาวะส่งกลิ่นและฝ่บละอองตลอดเวลา 
ซึ่งเป็นอันตรายแก'สุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงไต้ดำเนินการ 
ขยาย ปรับปรุงและตกแต่งห้องปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั้งหมดแล้ว และต้องดำเนินการติดตั้ง 
เครื่องปรับอากาศเพิ่ม แต่ยังมิไต้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงมีความประสงค์ที่จะขอตั้งงบประมาณ 
เพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่จำเป็น จำนวน ๔ รายการ ตังน้ี

๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแงเพดาน ขนาด ๔๒,๐๐๐
บ ีท ีย ู

๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแงเพดาน ขนาด ๓๖,๐๐๐
บ ีท ีย ู

๓. เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู
๔. เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู
ตังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงมีความ 

จำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังน้ี



๑. ‘ยออนุมัติโอนลด ของกองฝึาธารณสุข จำนวน ๑
รายการ รวมเป็นเงิน ๔๖๑■ ๔๐๐.-บาท

๑.๑ หน้า ๒๖๓ ข้อ ๐๑ โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ โอนลดจำนวน ๔๖๑,๔๐๐.-บาท

๒. ขออนุมัติโอนดั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของลำนักงาน 
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๔๖๑.๔๐๐.-บาท

๒.๑ เครื่องปรับอากาศ แบบฝืงเพดาน ขนาด
(£๒,๐๐๐ บีทียู ด้ังไว้ ๘๘,๐๐๐.-บาท

๒.๒ เครื่องปรับอากาศ แบบผ้เงเพดาน ขนาด
๓๖,๐๐๐ บีทียู ตังไว้ ๓๒๔,๐๐๐.-บาท

๒.๓ เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐
บีทียู ด้ังไว้ ๓๐,๙๐๐.-บาท

๒.๔ เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด
๑๒,๐๐๐ บทียู ตังไว ๑๘,๔๐๐.-บาท

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อดั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในงบลงทุน รายละเอียดตามบัญชีขออนุมัติโอนเงินงบประมาณท่ีได้เสนอให้สมาซิกทุกท่านไว้แล้ว

โดยปฏิบ ัต ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน 
ไปดั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่
- ถ ้า ไ ม มี่ ต ่อ ไป จ ะ เป ็น ก ารล งม ต ิก ่อ น จ ะ ล งม ต ิ 

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วยครับ
- มีสมาซิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประชุม
- สมาซิกท่านใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ ๒๒ เสียง
-สมาซ ิกท ่านใด ไม่อนุม ัต ิ ให้โอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ - เสียง



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

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็น 

ที่จะต้องใช้จ่ายเงินสะสมเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ค.๒๕๖๕ ซึ่งเป็นโครงการ/กิจการ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเป ็นไปตามแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่นขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน ในการปรับปรุง 
สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้มีสภาพสมบูรณ์ได้มาตรฐาน สามารถใช้งาน 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการผีเกซ้อมของนักกีฬา และรองรับการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 
ระดับภูม ิภาค ระดับประเทศ อีกท ั้งยังอำนวยความสะดวกในการให้บริการประซาขนในการ 
ออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของผู้มาใช้บริการทุกช่วงวัยและเป็นการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของประซาขนในจังหวัดลำพูนให้ดีข้ึน

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าเพื่อประโยซน์สูงสุดซองประซาซนในจังหวัดลำพูน จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงิน 
ส ะส ม ป ระจำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ .๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ จำนวนท ั้งส ิ้น  
๒๔,๙๑๑,๘๔๙.-'บาท (ย่ีสิบส่ีล้านเก้าแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียด 
ดังต่อไปน้ี

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑ รายการ ดังน้ี

๑.๑โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ 
สนามฟ ุตซอล งบ ป ระม าณ ต ั้งไว ้จำน วน  
๑๐,๓๙๔,๒๐๐.-บาท (สิบล้านสามแสนเถ้าหมื่น 
ส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน)



๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประ๓ ทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ดังน้ี

๒.๑ โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา 
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน งบประมาณตั้งไว้จำนวน ๑๔,๐๒๕,๒๕๙.-บาท (สิบส่ีล้านสอง- 
หม่ืนห้าพันสองร้อย ห้าสิบเก้าบาทถ้วน)

๒.๒ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬา- 
กลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน งบประมาณต้ังไว้จำนวน ๔๙๒,๔๐๐.-บาท (ส่ีแสนเก้าหม่ืนสอง- 
พันส่ีร้อยบาทถ้วน)

ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมียอดเงิน 
สะสม ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๑๖๔,๔๙๙,๘๐๙.๕๙ บาท 
(หน่ึงร้อยหกสิบส่ีล้านสี่แสนเก้าหม่ืนเก้าพันแปดร้อยเก้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
รับเงิน การเบ ิกจ่ายเง ิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ระบุว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ด้งต่อไปน้ี

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการขุมขนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ 
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือก ิจการที่จ ัดทำเพ ื่อบำบัดความเดือดร้อน 
ของประซาขน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย 
กำหนด

(๒) ได้ส ่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมลำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรไม่น ้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เม ื่อได ้ร ับอน ุม ัต ิให ้ใช ้จ ่ายเง ิน สะสมแล ้ว 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องดำเนินการก่อหน้ีผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป 
หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว



ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จีงฃอเสนอ 
โครงการโซ้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จำนวน ๓ รายการงบประมาณ ๒๔,๙๑๑,๘๔๙.-'บาท (ยี่สิบส่ีล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย- 
ห้าสิบเก้าบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมๆ เพื่อให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ประธานสภาฯ - ตามที่ นายกฯ ได ้แถลงญ ัตต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสมฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จำนวน ๓ รายการไปแล้วนั้น เพื่อให้การพิจารณาอนุมัติใช้จ่าย 
เงินสะสมฯ ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งต่อไปจะเป็นการลงมติเรียงตามลำดับเปีนรายการ ตั้งแต่รายการ 
ท่ี ๑ ถึงรายการที่ ๓

- มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่
- เชิญท่านเขมชาติ ครับ

นายเขมชาติ สคันธวงศ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กระผมนาย นายเขมขาติ สุคันธวงศ์ สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๙

ขอเสนอให ้พ ิจารณาญ ัตต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ท้ัง ๓ รายการ ในคราวเดียวครับ

ประธานสภาฯ - ท่านเฃมชาติ สุคันธวงศ์ ได้เสนอที่ประขุมเพื่อพิจารณา
ญัตติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ท้ัง ๓ รายการ ในคราวเดียว

- มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ
- ถ ้า ไ ม มี่ ต ่อ ไป จะ เป ็น ก ารล งม ต ิก ่อ น จะล งม ต ิ 

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประขุมด้วยครับ
- มีสมาชิก ๒๔ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
•สมาชิกท ่านใด เห ็นชอบ ให ้พ ิจารณาญ ัตต ิใช ้จ ่าย 

เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ท้ัง ๓ รายการในคราวเดียวตามที่ท่านเฃมขาติ สุคันธวงศ์ 
เสนอ โปรดยกมือ ๒๓ เสียง

•สมาชิกท่านใด ไม ่เห ็นขอบให้พิจารณาญัตติใช้จ่าย 
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ท้ัง ๓ รายการในคราวเดียวตามที่ท่านเขมขาติ สุคันธวงศ์ 
เสนอ โปรดยกมือ - เสียง

ผลการลงมติ
- เหนชอบ ๒๓ เสิยง
•ไม่เห็นชอบ เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน

- ผลการลงมติที่ประขุมจะพิจารณา ญัตติใช้จ่ายเงิน 
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ท้ัง ๓ รายการในคราวเดียว



- มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่ 
- ถ ้า ไ ม มี่ ต ่อ ไป จ ะ เป ็น ก ารล งม ต ิก ่อ น จ ะ ล งม ต ิ

ขอให้เลขานุการสภาๆ นับองค์ประชุมด้วยครับ
- มีสมาซิก ๒๔ คน ถือว่าครบองค์ประชุม
- สมาซิกท่านใด อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ค.๒๔๖๔ ท้ัง ๓ รายการ ตามท่ีท่านนายกๆ เสนอ โปรดยกมือ ๒๓ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม1อน ุม ัต ิให้ใข้จ่ายเงินสะสม ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ท้ัง ๓ รายการ ตามท่ีท่านนายกๆ เสนอ โปรดยกมือ - เสียง
ผลการลงมติ

- อนุมัติ ๒๓ เลียง
■ ไม่อนุมัติ - เลียง
- งดออกเลียง ๑ คน

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๗

ระเบียบวาระที่ ๗ ญ ัตต ิขออน ุม ัต ิแก ้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ปร ับปรุง
ซ่อมแซมของสถานศึกษาในลังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติเปลี่ยนแปลงสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาซิกๆ ทุกท่านแล้ว

- เซิญท่านนายกๆ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้ 

ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ไว้เบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖,๔๑๒,๐๐๐ บาท(สิบหกล้านห้า- 
แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ 
สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๔ น้ัน

องค ์การบริหารส ่วนจังหว ัดลำพ ูน ขออนุมัติแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จากเดิม ๔ แห่ง ให ้เหลือเพ ียงสถานศึกษาเด ียว ได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน เพื่อให้การปรับปรุงซ่อมแซมครอบคลุม เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางด้าน 
การจัดการศึกษา มีมาตรฐานการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลกรทางการศึกษา 
และนักเรียนให้ดียิ่งข้ึน



โดยปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก็ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใข้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง- 
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุด 
ระยะเวลากันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน 
ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก่ไข 
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่น 
แล ้วแต ่กรณ ีและโครงการด ังกล ่าวต ้องม ีว ัตถ ุประสงค ์เด ิมตามท ี่ได ้ร ับอน ุม ัต ิให ้ก ัน เง ิน ไว ้ 
กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหน้ีผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เม่ือส้ินสุดระยะเวลา 
การกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม'ได้ดำเนินการก่อหน้ี 
ผูกพันหรือไม1มีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้จำนวนเวินน้ันตกเป็นเงินสะสม

ดังนั้น เพ ื่อให ้การบร ิห ารจ ัดการด ้านงบประมาณ  
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จึงขอเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ปรับปรุงซ่อมแซมสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนจากเดิม ๔ แห่ง ให้เหลือเพียงสถานศึกษาเดียว ได้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่
- ถ ้า ไ ม มี่ ต ่อ ไป จ ะ เป ็น ก ารล งม ต ิก ่อ น จ ะ ล งม ต ิ 

ขอให้เลขานุการสภาๆ นับองค์ประขุมด้วยครับ
- มีสมาขิก ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

ปรับปรุงซ่อมแซมของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่ท่านนายกๆ เสนอ 
โปรดยกมือ ๒๒ เสียง

- สมาขิกท่านใด ไม่อนุมัติ ให้แล้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่
ปรับปรุงซ่อมแซมของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ 
โปรดยกมือ -เส ียง

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

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๘



ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕:) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕: ขององค์การ 
บริหารส่วน,จังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด ้วยนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน  ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพ่ือให้สภารับทราบ ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เช ิญ ท ่านนายกฯ แถลงประกาศใช ้แผนพ ัฒนา
ท้องถ่ินๆ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการ 

จ ัดทำแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามโครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นการแก้ไขบีญหา 
ความเดือดร้อนให้กับประซาซนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาซนมากที่สุด โดยสอดคล้องกับ 
ความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบีญหาและความต้องการซองประซาซน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไซเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๔ 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศใช้ ณ วันท่ี 
๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงแผน 
พัฒนาท้องถิ่นและข้อ ๒๔ กำหนดให้ '‘ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไป 
ปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง และประกาศให้ประซาซนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอแจ้งการ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป



ประธานสภาฯ - ที่ประขุมสภาฯ ได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
แล้วนะครับ

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๙

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด ้วยนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน  ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนเพ่ือให้สภารับทราบ ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เข ิญ ท ่านนายกฯ แถลงประกาศใช ้แผนพ ัฒนา
ท้องถ่ินฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ ิ่มเต ิม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๑ ฉบับ ตามโครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นการแก้ไขบีญหา 
ความเดือดร้อนให้กับประขาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยขน์ต่อประขาขนมากที่สุด โดยสอดคล้องกับ 
ความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบีญหาและความต้องการของประขาขน 
และเพ ื่อใช้เป ็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม
คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศใช้ ณ วันท่ี ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ ๒๔ 
ซึ่งกำหนด “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมท้ัง 
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวช้อง และประกาศให้ประขาขนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันท่ีประกาศใช้และปีดประกาศโดยเปีดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอแจ้ง 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป



๒๐

ประธานสภาฯ
ท้องถ่ิน (พ.ศ.๒(£๖๑ 
แล้วนะครับ

- ที่ประ1ชุมสภาฯ ได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนา 
๒๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๑๐

- เรื่องอื่น ๆ
- ระเบียบวาระอื่น  ๆ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่
- เชิญท่านธีระดักดี้ ครับ

ระเบยบวาระทิ ๑0  
ประธานสภาฯ

จ.ส.อ.ธีรคักดิ๋ อุปะละสกุล -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ธีระศักดิ้ อุปะละสกุล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๗

วันนี้มีเรื่องที่ขอสอบถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยัง 
ทางฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวช้อง จำนวน ๒ เร่ือง ดังน้ี

เรื่องที่ ๑ เกี่ยวกับการติดตามผู้รับเหมาซ่อมแซมถนน 
สายทางบ้านสะแล่งถึงบ้านศรีบัวบาน ถนนสายทางท่ี ลพ.ถ.๑๐๐๔ ซึ่งมีสภาพแตกร้าวเป็นหลุมเป็นปอ 
โดยได้แจ้งเรื่องมายังกองซ่างมานานแล้วและได้ติดตามสอบถามกีได้รับทราบข้อมูลว่า ได้แจ้งเรื่อง 
ด ังก ล ่าวให ้ผ ู้ร ับ เห ม าเป ็น ท ี่เร ียบ ร ้อ ยแ ล ้ว  แต่ ก ็ย ังไม ่ได ้ร ับ การซ ่อมแซม แต ่ประการใด 
ซึ่งบีจจุบันถนนสายนี้เริ่มมีความทรุดโทรมและได้ขยายความเสียหายออกไป ทำให้การสัญจรของ 
ประซาซนในพื้นที่มีความยากลำบากยิ่งขึ้น เลยอยากขอสอบถามทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ว่าจะมีแนวทางหรือมาตรการที่จะเร่งหรือแจ้งเตือนหรือวิธีการอื่นใดหรือไม่ เพื่อให้ผู้รับเหมาเร่ง 
ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายทางดังกล่าว

เรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับบีญหาการปฏิบัติงานในพื้นที่
ซึ่งในช่วงที่ผมได้เข้ารับตำแหน่งในซ่วงแรกนั้น ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้มีนโยบายในการที่จะให้ทางสมาชิกสภา ได้มีส่วนร่วมในการดูแลร่วมพัฒนากับทางองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือเขตรับผิดขอบ ไม่ว่าจะเป็นการประซุมของเทศบาลหรือทางพื้นที่ขุมซน 
ก็ม ีความประสงค์ท ี่จะเช ิญให ้ทางสมาชิกสภา เช ้าร ่วมประขุมเพ ื่อจะได้ร ับทราบบีญหาและ 
ความต้องการของส่วนรวม ในการที่จะร่วมดูแลพื้นที่พร้อมกับผู้นำขุมซน ทั้งเรื่องของการประสาน 
ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็จะผ่านเรื่อง 
มายังสมาชิกสภาเพื่อลงนามรับเรื่อง ทำให้สมาชิกสภาที่ได้รับทราบบีญหาและได้ติดตามประสานเรื่อง 
กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ และนำเรื่องน้ันแจ้งกลับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้นำขุมขนในพื้นที่ แต่ในช่วงหลังที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ได้แจ้งให้ทางสมาชิกสภาที่ได้รับทราบ บางครั้งก็มีพื่น้องประขาซนมาสอบถามเรื่องที่ทางเทศบาล 
เช้ามาสำรวจในพื้นที่ซึ่งบางครั้งก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว โดยที่ทางสมาชิกาสภาก็ไม่ทราบเรื่อง 
ทำให้ไม่มีข้อมูลที่จะตอบคำถามให้กับพื่น้องประซาขนได้ เพราะไม่ได้รับการแจ้งจากทางเทศบาล 
ในส่วนของหนังสือที่ขอรับการสนับสนุนมายังทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น แต่ก่อนก็จะมีส่วน



ที่ให้ทางสมาขิกสภาได้เซ็นต์รับทราบและติดต่อประสานงาน กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
แต่ช่วงหลังมานั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะติดต่อประสานโดยตรง กับทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ทำให้เวลาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนลงพื้นที่สมาขิกสภาในพื้นที่ 
ไม่ทราบเรื่อง เลยอยากขอหารือในเรื่องขั้นตอนการทำหนังสือขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือ 
มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น ยังมีความจำเป็นที่จะต้องให้ทางสมาขิกสภาลงนามเพื่อ 
รับทราบอีกหรือไม่ เพราะบางทีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ทำหนังสือประสานมาโดยตรงมายัง 
หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทำให้สมาขิกสภาไม่ทราบเรื่องก็เป็นปิญหาหลายพื้นที่ 
เหมือนกัน หรือจะมีแนวทางใดหรือไม่เพ่ือให้ทางสมาขิกสภาฯ ในพ้ืนที่ได้รับทราบและเข้าไปกำกับดูแล 
การดำเนินงานโครงการในพ้ืนท่ีครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เขิญท่าน1นายก ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในประเด็นเรื่องที่ ๑ ขอให้
ทางกองช่างขี้แจงให้ทางสมาขิกสภาได้รับทราบด้วยครับ

ประธานสภาฯ - เชิญกองช่าง ครับ

นายสุกิจ ปีนตาสุข หัวหน้าม่ายสำรวจและออกแบบ
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติท ุกท่าน กระผมนายสุกิจ ปีนตาสุข 
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรณ ีถน น ส ายท างบ ้าน ส ะแล ่งถ ึงบ ้าน คร ืบ ัวบ าน  
สายท่ี ลพ.ถ.๑๐๐๔ เนื่องจากถนนสายนี้เป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ด้วยแอสพิลทํติก 
งบประมาณดำเนินการเป็นของ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า สาเหตุ 
ของการขำรุดเสียหายนั้นเกิดจากรับนั้าหนักรถบรรทุก ซึ่งได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการปรับปรุง 
ซ่อมแซมในจุดที่เสียหายแล้ว ทั้งนี้หากทางผู้รับจ้างยังเพิกเฉยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ก็จะดำเนินการหักค่าค้ําประกันสัญญาจ้างซ่อมแซมได้ครับ ขออนุญาตขี้แจงครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายก ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในประเด็นท่ี ๒ ต้องยอมรับว่าคงเป็น 
ปีญหาของบางพ้ืนท่ี ฝ่ายบริหารน้ันให้เกียรติท่านสมาขิกสภาฯ ทุกท่านในการที่ดูแลพ้ืนที่ และประสาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำขุมซน เพราะผมถือว่าสมาขิกสภาทุกท่านก็คือตัวแทนของพี่น้อง



ประขาขน ที่ผ่านมานั้นก็มีหลายพื้นที่ มีป็ญหาที่ทางสมาขิกสภาเองไม่สามารถประสานงานกับพื้นที่ได้ 
อาจเป็นทั้งเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องความไม่เข้าใจในการประสานงานร่วมกัน ก็ได้มีองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นหลายแห่งเข ้ามาหารือโดยตรงกับทางฝ่ายบริหาร ซึ่งทางฝ่ายบริหารเองก็อยากให้ทาง 
สมาขิกสภาได้ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ี เพื่อบูรณาการการทำงาน 
ร่วมกันโดยคำนึงถึงประโยขน์ฃองพี่น ้องประขาขนที่จะได้รับ ในความเป็นจริงนั้นสมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือกำกับดูแล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง แต่เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเท่านั้น เข่นเดียวกับทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนเอง ก็ไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทางผู้นำขุมขน 
ไม่มีอำนาจที่จะไปกำหนดมาตรการหรือแนวทาง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านเรื่อง 
ไปยังสมาขิกสภาในพ้ืนท่ีได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใดขอรับการสนับสนุนกับทาง อบจ.โดยตรง 
ก็เป็นหน้าที่ของ อบจ. ที่ต้องให้การสนับสนุนตามที่ได้รับการร้องขอเข้ามา องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนนั้น ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละอำเภอ และได้จัดสรร 
งบประมาณส่วนหนึ่งไว้ เพื่อให้ทางสมาขิกสภาพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนหรือเหตุฉุกเฉิน 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประขาขนที่จะได้รับ ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนน้ี 
โดยได้มอบหมายให้ทางรองนายก ท่านวิขัย บุญอุดมพร ดูแลในเรื่องนี้ แต่ในบางครั้งก็อาจมีความล่าข้า 
เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนที่ทางจังหวัดลำพูน ได้ขอรับการสนับสนุนเข้ามาประกอบกับจำนวนบุคลากร 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ยังมีไม่เพียงพอกับเครื่องจักรที่มี เพราะฉะนั้นแล้วในประเด็น 
ปีญหาเรื่องนี้ ผมก็อยากให้ทางสมาขิกสภาในแต่ละพื้นที่ได้ประสานงาน กับทางองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้ได้ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น 
ต้องยอมรับว่าบางครั้งก็ไม,ได้แจ้งให้ทางสมาขิกสภาได้รับทราบ และก็ได้กำขับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ที่จะลงพื้นที่ให้แจ้งทางสมาขิกสภาเพื่อรับทราบเป็นแนวปฏิบัติแล้ว และก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 
ได้ประสานผ่านประธานสภา ท่านกัลป๋ สะคำปีบ เข่น กรณีการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ตามถนนถ่ายโอนของ อบจ. ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานผ่านท่านกัลป็ สะคำปีน และสมาขิกสภา 
ในแต่ละพื้นที่ ร ่วมกำก ับด ูแลการปฏ ิบ ัต ิงานร ่วมก ันข ี้จ ุดต ิดต ั้ง ให ้เป ็นไปตามความจำเป ็น 
ด ังน ี้แล ้วก ็ขอให ้ทางสมาขิกสภาทุกท ่าน ได้ประสานกับท่านวิข ัย บุญอุดมพร ในการขอรับ 

การสนับสนุนงบประมาณเร่งด่วนได้โดยตรง หากเหนือบ่ากว่าแรงอย่างไรแล้ว ก็มาปรึกษากับผมได้ครับ 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ
- เขิญท่านบุญทวี ครับ

จ.ส.อ.บุญทวี อินตาชัย - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.เอกบุญทวี อินตาขัย 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๔



ตามท่านนายกได้ซี้แจงไปเมื่อสักครู่ ขออนุญาตแจ้ง 
ต่อที่ประชุมสภา ว่าด้วยความเป็นสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้วนั้น ผมเองยินดี 
ที่จะร่วมประสานการทำงานในเขตพื้นที่รับผิดขอบทั้งหมด ทั้งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทางผู้นำชุมชน แต่ก็มีบางพื้นที่ที่ไม่ประสงค์จะร่วมประสานการทำงานร่วมกับทางสมาซิกสภาฯ 
ผมก ็ม ีความเห ็น ว ่าท ั้งท างองค ์กรป กครองส ่วน ท ้องถ ิ่น  ผ ู้นำชุมชน และทางสมาซ ิกสภา 
ต ่างก ็ม ีจ ุดประสงค ์ท ี่เหม ือนก ันน ั้นค ือ ต ้องการพ ัฒนาพ ื้นท ี่และให ้บร ิการพ ี,น ้องประชาชน 
ตามอำนาจหน้าที่โดยจะทำงานร่วมกันหรือไม่นั้นไม่สำคัญ ส่วนตัวชองผมนั้นพร้อมจะประสานงาน 
กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วมกับทุกฝ่าย ทั้งเรื่องขอความอนุเคราะห์เครื่องจักร 
และขอรับการสนับสนุนในด้านต่าง  ๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อพัฒนาพื้นที่ 
และให้บริการพี่น้องประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไปขออนุญาตชี้แจงครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก หรือไม,
- เชิญท่านสืบสวรรค์ ครับ

นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๘

วันนี้มีข้อหารือท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหาร 
เร่ืองที่ ๑ เร่ือง ถนนถ่ายโอนของ เขต ๘ อำเภอเมือง ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม 
ได้ขอรับการสนับสบุนไฟวับวาบ ในจุดเสี่ยงอันตรายบริเวณบ้านหนองเรือ ถนนสายทาง ลพ.๑๐๑๑ 
ซึ่งเป็นถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่ทราบว่าทางผู้บริหารหรือทางกองช่าง 
ได้รับหนังสือจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนามแล้วหรือไม่ หากได้รับแล้วขออนุญาต 
สอบถามถึงแนวทางว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น จะสามารถให้ความอนุเคราะห์ 
เรื่องดังกล่าวได้อย่างไร เพราะว่าจุดเสี่ยงดังกล่าวนี้ในเวลาคํ่าคืนเกิดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
เน ื่องจากเป ็นสามแยกจ ุดอ ับแสงและเป ็นเส ้นทางเช ื่อมไปยังตำบลบ ่าส ัก ซ ึ่งทางท ่านนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม ท่านณัฐวุฒิ อุประโจง ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ไฟวับวาบ 
มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้ว ปีญหาของถนนสายนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือ บริเวณบ้านบ่อโจง 
ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเวลามีฝนตกจะมีนั้าฝนขังบริเวณที่นาของชาวบ้าน ป็ญหาก็คือท่อระบายนั้าขนาดใหญ่ 
ของถนนสายนี้อุดตัน ทำให้นํ้าระบายไม่สามารถระบายได้ทำให้เกิดนํ้าท่วมขังและส่งกลิ่นเน่าเหม็น 
สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทางเทศบาลตำบลบ้านแป้นได้ประสานมายัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูนแล้วหรือยัง ผมเลยชอสอบถามว่าทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนจะมีแนวทางแก้ไขปีญหา ให้พี่น้องประชาชนได้หรือไม่อย่างไร และในโอกาสหน้า 
อยากขอความอนุเคราะห์ไฟถนนส่องสว่างโซล่าเซลล์สำหรับถนนสายน้ีด้วยครับ

เร ื่องท ี่ ๒ ต ั้งแต ่ท ี่ผม ได ้ร ับ ตำแห น ่งส ม าซ ิกส ภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นเวลาเกือบ ๒ ปี ได้ติดตามการขอรับการสนับสบุนเครื่องจักร 
เพี่อบดอัดถนนเลียบลำเหมืองดอยตั้ง หมู่ท่ี ๖ บ้านป่าตึง ตำบลเหมืองจี้ ซึ่งถนนสายน้ีได้มีการร้องขอ



มาต้ังแต่สมัยท่านนายกนิรันดร ด่านไพบูลย์ จนถึงสมัยท่านนายกอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ผมก็ได้ทำหนังสือ 
มาอ ีกครั้งเพราะไม่สามารถท ี่จะต ิดตามเร ื่องเด ิมได ้ ในส่วนของประเด็นปีญหาทั้งสองเรื่องนี้ 
ขอฝากท่านประธานสภาๆ ผ่านไปยังฝ่ายบริหารและส่วนที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการด้วยครับ 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เซิญท่านนายก ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในประเด็นของถนนถ่ายโอนนั้น 
ทางองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะได้ให้ทางกองช่างพิจารณาดำเนินการต่อไป ในส่วนของ 
ถนนเพื่อการเกษตรตามที่ได้รับทราบปิญหามานั้น ปรากฏว่ายังมีเจ้าของพื้นที่บางคนยังไม่อนุญาต 
ให้ดำเนินการ ทำให้ทางองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนยังไม่สามารถดำเนินการได้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เขิญท่านสืบสวรรค์ ครับ

นายลืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ - เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ 
สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๘

ในประเด ็น เร ื่องเจ ้าของพ ื้นท ี่บางพ ื้น ท ี่ไม ่อน ุญ าต 
ให้ดำเนินการบดอัดถนนนั้น ตอนนี้ทางผู้ใหญ่บ้านที่ประสานขออนุญาตเจ้าของพื้น ที่ได้แจ้งมาให้ 
ทางผมได้รับทราบว่า ได้ดำเนินการขออนุญาตกับเจ้าของพื้นที่ซึ่งก็ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการ 
เรียบร้อยแล้วและก็ได้สอบถามความคืบหน้ามายังผมโดยตลอด ดังนั้นจึงขออนุญาตสอบถาม 
ฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาฯ อีกคร้ังครับ หากได้กำหนดการหรือแนวทางดำเนินงานอย่างไรแล้ว 
ขอความอน ุเคราะห ์ให ้ทางกองช ่างได ้แจ ้งให ้ทราบด ้วย เพ ื่อจะได้นำข ้อมูลไปขี้แจงให ้ทาง 
พี่น้องประซาชนและผู้นำขุมขนได้รับทราบต่อไป เพื่อจะเป็นผลงานของทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนในสมัยของท่านนายกอนุสรณ์ วงศ์วรรณ ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านสิทธิชัย ครับ

นายลืทธ'ชัย มูลทา - เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสิทธิชัย มูลทา สมาขิก 
สภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวข้าง

เรื่องที่ ๑ ขอสอบถามเรื่องถนนหน้าอำเภอทุ่งหัวข้าง 
ซึ่งทางองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังองศ์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนเรียบร้อยแล้วแตกไม่ปรากฏว่า ทางกองช่างได้ออกสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการแต่อย่างใด 
และอีกหลายโครงการก็ยังไม่ได้ดำเนินการ ผมอยากจะขอหารือว่าในปีงบประมาณถัดไปในส่วนของ



งบประมาณที่จัดสรรให้ทางสมาขิกสภานั้น ขอเป็นค่าเชื้อเพลิงทั้งหมดได้หรือไม่เพราะถนนส่วนใหญ่ 
ในอำเภอทุ่งหัวข้างน้ัน เป็นถนนทางการเกษตรก็จะเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประซาขน

เรื่องที่ ๒ ทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านขอขอบคุณท่าน 
นายกอน ุสรณ ์ วงศ ์วรรณ  ท ี่สน ับสน ุนค ่าเด ินทางเพ ี่อไปด ูการสร ้างอน ุสาวร ีย ์ร ัชกาลท ี่ ๕ 
เพี่อมาประดิษฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวข้าง ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕:๖๕: 
ท่ีผ่านมา

เรื่องที่ ๓ ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งหัวข้าง 
ฝากสอบถามความคืบหน้าเรื่องการบดอัดถนนหน้าสถานี ซ ึ่งทางสถานีตำรวจภูธรทุ่งหัวข้าง 
ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้ว ทั้งนี้หากมิความคืบหน้า 
ประการใดขอความอนุเคราะห์ทางผู้เกี่ยวข้องแจ้งให้ทราบด้วยครับ เพี่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปแจ้ง 
ยังสถานีตำรวจภูธรทุ่งหัวข้างต่อไปครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เร ียนท ่านส ิทธ ิข ัย ม ูลทา ขอช ื้แจง1ในเร ื่องของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นอำนาจหน้าที่ของทางผู้บริหาร ที่จะเสนอญัตติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี เพี่อให้ทางสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพิจารณาอนุมัติ ทางสมาขิกสภาฯ ไม่มีอำนาจ 
ที่จะเสนอให้ทางฝ่ายบริหารตั้งเป ็นงบนํ้าม ันเชื้อเพลิงตามที่ท ่านเสนอมา ทั้งนี้ทางสมาขิกสภา 
ม ีห น ้าท ี่ป ระส าน ก ับ ท างองศ ์กรป กครองส ่วน ท ้องถ ิ่น  เพ ี่อร ับ ท ราบ บ ีญ ห าและป ระส าน  
เพี่อขอรับงบประมาณจากองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพี่อจัดทำโครงการตามงบประมาณที่ได้รับ 
โดยต้องเป็นโครงการสิ้นสุดนะครับ ในส่วนของงบนํ้ามันเชื้อเพลิงนั้นจะมีแยกงบประมาณต่างหาก 
ในส่วนของงบประมาณนั้ามันเชื้อเพลิงและล่อลื่น ฃอชื้แจ้งให้ทางสมาขิกสภาได้รับทราบครับ 
ในประเด็นท่ีสองและประเด็นท่ีสาม เรียนเชิญท่านนายกขี้แจง

- เชิญท่านนายก ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ต้องขอแจ้งให้ทางสมาขิกสภา 
ได้รับทราบว่าทางองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต้องปฏิบัติตามระเบียบการตั้งงบประมาณ 
ตามที่ท่านประธานสภา ได้ชื้แจ้งให้ทางสมาขิกสภาได้รับทราบไปแล้ว ส่วนไหนที่ทางองศ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนดำเนินการได้ ทางองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ยินดีทำให้พื้นที่ แต่เร่ืองไหน 
ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีในระเบียบ ทางองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็ไม่สามารถ 
ดำเน ินการได ้ ส ่วน ป ระเด ็น เร ื่องเคร ื่องจ ักรน ั้น ก ็ม ีกำห น ดการของฝ ่าย เคร ื่องจ ักรอย ู่แล ้ว  
ทางฝ่ายบริหารจะได้เร ่งร ัดติดตามให้อ ีกครั้ง แต่ท ั้งนี้ท ั้งนั้นก็ต ้องดูความพร้อมของเครื่องจักร 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับในประเด็นเร่ืองบดอัดถนนหน้าลานสถานีตำรวจภูธรทุ่งหัวข้างน้ัน 
หากเป็นพื้นที่บริเวณถนนหน้าสถานีตำรวจ ทางองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็สามารถดำเนินได้ 
ตามอำนาจหน้าที่ แต่หากเป็นในบริเวณพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรทุ่งหัวข้าง ทางองศ์การบริหาร



๒๖

ส่วนจังหวัดลำพูนก็ไมมอ0านาจหน้าท่ีในการดำเนินตรงน้ัน ท้ังน้ีของให้ทางท่านสมาซิกสภาๆ ได้ประสาน 
กับทางสถานีตำรวจภูธรทุ่งหัวช้างและทางกองช่างเพื่อความขัดเจนอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านอดุลย์ ครับ

นายอดุลย์ มโนรมย์ช่ืน - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายอดุลย์ มโนรมย์ช่ืน 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๔

ตามท ี่ได ้ร ่วมท ่างานก ับท ่านนายกองค ์การบร ิหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนที่ผ ่านมานั้นท่านได้ปฏิบ ัต ิตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ถ ูกต้อง 
เพราะหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแล้วก็จะท่าให้เกิดบีญหา เช่น เรื่องเครื่องจักรกลที่เป็นบีญหา 
ที่ทางสมาซิกสภาได้เคยหารือกันในที่ประชุม ว่าให้มีการแบ่งโซนเครื่องจักรกลเป็นโซนเหนือโซนใต้ 
ผมก็มีความเห็นว่าคงจะท่าได้ยาก ตามที่ท่านนายกได้ซี้แจงไว้ทั้งเรื่องความพร้อมของเครื่องจักรกลและ 
ความพร้อมด ้านบ ุคลากรท ี่ไม ่เพ ียงพอ ซ ึ่งท ่านนายกองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูนน ั้น  
ก็ได้มีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วที่กระจายเครื่องจักรให้ทั่วทุกเขตพื้นที่ ผมมีความเห็นใจทั้งทาง 
ท่านนายกและเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงานทุกท่าน ตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เจาะบ่อบาดาล 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของผมซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร เจ้าหน้าที่ผู้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานก็ได้ดำเนินการ 
มาแล้วเกือบสองเดือน ผมเองก็บอกให้ช่างผู้ปฏิบัติงานว่าไม่ต้องรีบร้อน และก็ปรากฏว่าบีจจุบัน 
ได้ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลสำเร็จไปแล้วหนึ่งบ่อ ท่ีหมู่ ๘ ซาวบ้านก็ดีใจมาก ผมเองก็เช้าใจว่า 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็มีภารกิจหลายที่ทั่วจังหวัดลำพูน ผมขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร 
รวมถึงพี่น้องประซาซนก็ฝากขอบคุณท่านนายกมา ณ ที่น้ี ที่ได้อนุเคราะห์เครื่องจักรกลลงพื้นที่ท่าถนน 
ให้พ่ีน้องประขาซนได้สัญจร และให้ความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลตามที่ได้ขอรับการสนับสบุนมาด้วยดี 
ตลอดมา ทั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ีให้แนวทาง 
ในการดำเนินโครงการ ทั้งโครงการท่าถนนสาย ๑๐๖ เชื่อมลำพูน -  เถิน ซ่ึงถือเป็นโครงการใหญ่ 
มีคุ้มค่ากับงบประมาณ ทั้งนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประสานโดยตรงกับทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ผมเองก็ไม่ม ีป ิญหาอะไรถือเป ็นเป ้าหมายที่ต ้องการจะพัฒนาพื้นท ี่ร ่วมกัน 
ผมขอฝากเรื่องเครื่องจักรกลอีกหนึ่งเรื่องกรณีถนนสายเกษตร ซ่ึงช่วงน้ีเป็นช่วงหน้าฝนผมก็ได้แนะนำ 
ให้พ่ีน้องประชาซนได้ท่าหนังสือถือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอเรื่องต่อมายังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนและให้ท่านนายกเป็นผู้พ ิจารณาความจำเป็น ผมเองเป็นสมา1ซิกสภาก็มีหน้าที่ 
ด้านนิติบัญญัติเพี่อพิจารณางบประมาณ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้จัดสรรโครงการให้ท่ัวถึง 
ท้ัง ๒๔ เขต ผมมีความเห็นว่าแนวทางการบริหารงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
มีแนวทางการปฏิบัติท่ีถูกต้องแล้วครับ ขอบคุณครับ



ประธานฝีภาฯ - ผมขอให้ความเห็น ในประเด็นระเบียบวาระอื่น ๆ
อยากขอให้ทางสมาซิกลภาฯ ได้นำเรื่องบีญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประซาซนเข้ามาหารือ 
ในที่ประชุมร่วมกันมากกว่า ในประเด็นที่จะมายกย่องซมเชยท่านนายกนั้นไม่มีความจำเป็นให้แค่ 
พอประมาณก็พอเพราะท่านนายกก็ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นขอให้นำเรื่อง 
ท ี่จะแก้ไขบีญหาให้พ ี่น ้องประชาชนเป็นประเด็นหลัก ส ่วนที่จะอภิปรายค่อยอภิปรายในช่วง 
ที่เสนอข้อบัญญัติประจำปี ที่ทางประธานสภาๆ จะได้เปิดโอกาสให้สมาซิกสภาๆ ทุกท่านได้อภิปราย 
ครับ ขอฝากไว้หน่ึงเร่ืองครับ

- มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
- เชิญท่านถนอม ครับ

นายถนอม เมืองสุวรรณ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายถนอม เมืองสุวรรณ์ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๒

ตามที่1ได้รับฟ้งสมา1ซ ิกสภาอภิปรายเก ี่ยวก ับผลงาน 
ของสมาชิกสภาทุกท่าน ผมตั้งข้อสังเกตว่าหากสมาชิกท่านใดอภิปรายเรื่องผลงานของเครื่องจักร 
ที่ได้รับการสนับสนุนมาก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างดี หากสมาซิกสภาเขตไหนไม่กล่าวถึงเลย 
ก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนยกตัวอย่างอำเภอบ้านโอ่ง เขต ๒ บ้านห้วยแพ่ง ตำบลบ้านโอ่ง
ทำเรื่องขอรถเครนเพี่อไปซ่อมหลังคาวิหารวัดห้วยแพ่ง ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๕ จนถึง{เจจุบัน 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ทางผู้ใหญ่บ้านห้วยแท่งก็ได้สอบถามมาตลอดว่าเครื่องจักรจะมาเมื่อไหร่ 
ผมเองก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ได้รับข้อมูลจาก อบจ. เลย และยังมีเรื่องเครื่องจักรในพื้นที่อ ื่นอีก 
ท ั้งเร ื่องรถแมคโครเพ ื่อช ุดลอกปรับภูม ิท ัศน ์ บ ้านแม่หาด หมู่ที่ ๖ และเครื่องจักรบดอัดถนน 
เพี่อการเกษตรก็ไม่ได้รับคำตอบแต่อย่างใด

เรื่องที่ ๒ วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้ออกสำรวจแหล่งท่องเที่ยวถนนสาย ๑๐๖ ซึ่งทางสมาซิกสภาเองก็ติดภารกิจร่วมประชุมสภาในวันนี้ 
ทำให้ไม่ได้ลงพ้ืนท่ีสำรวจ ขอฝากให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้จัดสรรเวลาไม่ให้ซํ้าซ้อน 
กันด้วย เพราะเป็นเรื่องสำคัญทั้งเรื่องการประชุมสภาและเรื่องการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว

เร่ืองท่ี ๓ เรื่องสัญญาณไฟจราจรตรงแยกเครือสหพัฒน์ 
มีพ่ีน้องประชาชนหลายคนฝากถามว่าโดนใบส่ังโดยกล้องส่งมาให้ท่ีบ้านทุกคร้ัง เพราะสัญญาณไฟเตือน 
กระพริบแค่แปบเดียว ก็เป็นสัญญาณไฟแดงทำให้หลายคนได้รับใบสั่งไป ผมก็ฃอหารือว่าทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะมีแนวทางแก้ไขบ้เญหานี้ได้หรือไม่อย่างไร ขออนุญาตสอบถาม 
๓ ประเด็นครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ผ ม ข อ อ น ุญ า ต ใ ห ้ค ว า ม เห ็น ใ น ป ร ะ เด ็น ท ี่ ๓
เรื่องสัญญาณไฟจราจร หากเรากระทำผิดฝ่าไฟแดงก็ต้องได้รับใบสั่งครับ ทั้งทางเจ้าหน้าที่องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนหลายท่านและทางประธานสภาก็ได้รับใบสั่งมาแล้วครับ แล้วเราก็ต้องชำระ 
ค่าปรับตามกฎหมายครับ ในประเด็นท่ี ๑ และประเด็นท่ี ๒ เรียนเชิญท่านนายกครับ



นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาช ิกสภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูนผู้ทรงเก ียรติท ุกท ่าน ในประเด็นเครื่องจักรน ั้น 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีกำหนดการออกปฏิบัติงานของเครื่องจักรกลในแต่ละพื้นที่ 
อย่างทั่วถึงอยู่แล้ว ทั้งนี้อยู่ที่ความจำเป็น ความพร้อมของทั้งเครื่องจักรและบุคลากร ตามท่ีได้ข้ีแจงไป 
แล้วในเบ้ืองต้นขออนุญาตขี้แจง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ
- เชิญท่านธนารักษ์ ครับ

นายธนารักษ์ วงค์ษา - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายธนารักษ์ วงค์ษา สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๒

ขอหารือท่านประธานสภาผ่านถึงฝ่ายบริหาร ประเด็น 
เรื่องความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่ เนื่องจากว่าสมาชิกสภาในแต่ละพื้นที่ 
ทุกท่านต่างก็เห็นว่าพื้นที่เขตของแต่ละเขตต่างมีความจำเป็นเร่งด่วน ผมเลยอยากขอหารือว่าขอให้ตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาความเร่งด่วน เพื่อลงพื้นที่พิจารณาความจำเป็นเร่งด่วนที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ 
เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการเครื่องจักรครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ในประเด็นนี้ผมมีความเห็นว่าทางท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็ได้บริหารจัดการตามความลำดับความจำเป็นขอแต่ละพื้นที่อยู่แล้วครับ

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ครับ
- เชิญ1ท่านศิรคักด ครับ

นายศิรดักดิ๋ ทองยอด - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายศิรคักดิ๋ ทองยอด สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๒

โดยบริบทการทำงานของแต่ละพื้นที่นั้นต่างกัน ท้ังพ้ืนท่ี 
ชุมชนเมืองและชนบท เช่น เขตอำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและไม่มีถนนถ่ายโอน 
ท างส ม าช ิกส ภ าใน เข ตด ังกล ่าว  ก ็พ ยายาม ป ระส าน ก ับ ท างองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  
เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาในเขตพื้นที่รับผิดชอบและให้บริการพี่น้องประซาซน ซ่ึงในการทำงาน ๒ ปี 
ที่ผ่านมานั้น ผมได้พูดมาโดยตลอดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการทำงานที่ค่อนช้างดี 
ชาวบ้านคิดบวกกับทาง อบจ. เพราะฉะนั้นบางเรื่องที่เล็กน้อย ผมก็จะไม่ประสานกับท่านนายก 
แต่จะประสานมายัง ท่านวิชัย บุญอุดมพร ซึ่งก็แก้ป้ญหาร่วมกันได้ดีมาโดยตลอด วันนี้ผมจะไม่พูด 
ในเรื่องนี้เพราะว่าทำงานได้ดีอยู่แล้ว แต่เน ื่องด้วยทางโรงพยาบาลลี้ นายแพทย์เผ ่าพงศ์ สุนทร



ได้ฝากสอบถามเรือง1ของเครื่องระบบนํ้า R0 ซึ่งท่านนายกฯ ได้คุยในรายละเอียดกับทางนายแพทย์ไว้ 
และทางนายกเทศบาลตำบลลี้ขอฝากสอบถามเรื่องรถ EMS ซ่ึงได้เข้าแผนไว้แล้ว ซ่ึงปีน้ีจะได้ ๒ คัน 
คือ เทศบาลตำบลลี้ และเทศบาลตำบลหนองข้างคืน ขอฝากสอบถามสองเร่ืองครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เขิญท่านนายก ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาช ิกสภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูนผู้ทรงเก ียรติท ุกท ่าน ในประเด ็นท ั้งสองเรื่องน ี้ 
ขอให้ ท่านพิเดข จันทร์คิริ ได้ข้ีแจงให้สมาชิกสภาได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านพิเดข ครับ

นายพิเดข จันทร์คิริ หัวหน้าฝายแผนและงบประมาณ
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติท ุกท่าน กระผมนายพิเดซ จันทร์คิริ 
หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ

ในประเด็นเรื่องของระบบนํ้า R0 ที่ทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดจะได้มอบให้กับทางสาธารณสุขจังหวัด ตอนนี้ได้เพิ่มเติมในแผนเรียบร้อยตามที่ท่าน 
สมาชิกสภาได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ และอยู่ในขั้นตอนการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งทางผู้อำนวยการ 
กองสาธารณสุขได้ทำหนังส ือแจ้งทางโรงพบาลไปแล้วว่า จะได้จัดงบประมาณสนับสบุนให้ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕ณ)๖ ในส่วนของรถการแพทย์ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ หรือรถ EMS น้ัน
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้เพิ่มในแผนเรียบร้อยแล้วเข่นกัน เหลือเพียงขั้นตอนการจัดสรร 
งบประมาณว่าจะให้อยู่ในงบประมาณปี พ.ค.๒๕๖๕ หรือปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตอนน้ีมีอยู่ ๒ คัน 
ท่ีจะได้รับ คือ ทางเทศบาลตำ1บลี้ และเทศบาลตำบลหนองข้างคืน ขออนุญาตนำเรียนครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายก ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจังหว ัดลำพ ูนผ ู้ทรงเก ียรต ิท ุกท ่าน ขอตอบในประเด็นของ 
ท่านธนารักษ์ วงค์ษา เร่ือง คณะกรรมการพิจารณาความเร่งด่วน แต่เดิมนั้นทางฝ่ายบริหารจะลงพื้นที่ 
เพื่อไปดูและพิจารณาด้วยตัวเองอย่างสมํ่าเสมอ แต่เนื่องด้วยภารกิจที่เพิ่มขึ้นทำให้ ฝ่ายบริหารไม่ค่อย 
ได้ลงพ้ืนท่ีเหมือนเดิม ก็ขอฝากทางสมาชิกสภาทุกท่านได้ข่วยกันพิจารณาถึงความจำเป็นในแต่ละพื้นที่ 
ด้วยครับ ขอบคุณครับ



๓๐

ประธานสภาฯ -ฃ อ อ น ุญ า ต ซ ึแ จ ง เพ ิ่ม เต ิม จ า ก ท ่า น น า ย ก ค ร ับ
เท่าที่ได้สังเกตการทำงานในป้จจุบันนี้ ทางท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ทางผู้อำนวยการกองข่าง 
ได้ลงพื้นที่สำรวจ ตามที่ทางสมาซิกสภาในแต่ละพื้นที่ได้ทำหนังสือขอรับการสนับสนุนเข้ามา 
เพื่อพิจารณาความจำเป็นเร่งต่วนอยู่แล้ว ขออนุญาตขี้แจงเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ

- มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
- ถ้าไม่มี “ กระผมในนามสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาซิก หัวหน้าส่วนราขการและข้าราฃการทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประขุม 
ทำให้ภารกิจของสภาๆ เสร็จส้ินไปด้วยดี”

- การประขุมในวันน้ี ขอปีดประขุม
เลิกประซฺมเวลา ๑๑.๔๕ น.

เลขานุการสภาองค่การบรัหารสวนจิงหวิดลำพูน

นักวัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ผู้บันทึกการประขุม



รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ีหน่ีง คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

เม่ือวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประขุมตรวจรายงานๆ ในวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒£๖๕

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

(นายเขมชาติ สุคันธวงค์)

ร^
(นายปวีณวัชรี ศรีพงษ์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงซ่ือ) '  JS กรรมการ
(นายสุรชัย ชัติป้ญญา)

(ลงซ่ือ)
(นายบุญเลิศ อินบุรี)

กรรมการ

(ลงซ่ือ) พ น ุ ' พ / ก ร ร ม ก า ร
(นายธนารักษ์ วงศ์,ษ'า)

(ลงซ่ือ) กรรมการ
(นายพัฒนเดช สมบฺรณ์ชัย)

(ลงซ่ือ) กรรมการ/เลขานุการกรรมการ
(นายสุรสิทธ้ิ วงศ์การณ์)

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มีมติรับรองรายงานการประขุมๆในคราวการประขุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ ลิงหาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

(นายกัลฟ้ สะคำปีน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน


