
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐0 - ๑๗.๒๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้มาประชุม

๑. บายกัลป๋ สะคำปีน 
๒. บายขัยณรงค์ ภู่พีสิฐ 
๓. บายครา1วฒ ณ ลำพูน 
๔. นายธนารักษ์ วงค์ษา 
๔. นายพีฒนเตช สมบุรณ์ขัย 
๖. นาอปริณวัช1ร์ ศรีพงษ์ 
๗. จ.ส.อ.ธระสักด อุปะละสกล 
๘. บายสิบสวรรค์ ๓งสาริกรรณ 
๙. นายสุพจน์ ปีบสรัตน์ 
๑๐. บายบุญเลศ อินบุรี 
๑๑. บาย'นิวัติ เพียรพบัสสัก 
๑๒. นายบัทธวัฒน์ เศวตศิรพง.ศ 
๑๓. นายลรขัย ขด'ปีญญา 
๑๔. นายถนอม ฟ้องสุวรรณ์ 
๑๔. นายสุรสิทธ้ิ วงศ์การณ 
๑๖. ขาอสุรัยน ปีญญา 
๑๗. บายศิรศักด้ิ ทองยอด 
๑๘. จ.ส.อ.บุญทวี อินตาขัย 
๑๙. นาออดุล:ย มโนรมยช่ืบ 
๒อ. บายหิรัญ ชัยนุ 
๖๑. นายสิทธิขัย มลทา 
๒๒. บายสุวรรณ หอยแก้ว

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพบ 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฟ้อง เขต ๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฟ้อง เขต ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฟ้อง เขต ๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฟ้อง เขต ๗ 
ลมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฟ้อง เขต ๘ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอปาซาง เซต ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอปาซาง เขต ๓ 
สมาชิกสภาองค์ทารบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลำพูน อำเภอแมทา เขต ๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง เขต ๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอ,บ้าน'โซ่ง เขต ๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอํง เขต ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอล้ี เซต ๑ 
สมๆซกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอล้ี เขต ๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอล้ี เขต ๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอล้ี เขต ๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดลำพูน อำเภอ'ทุ่งหั'วช้าง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

ผู้ลาประชุม
๑. นายเขมชาติ สุคันธวงศ์ สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฟ้อง เขต ๙
๒. นางลาวเข็มVพชร ลมนาคักด สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฟ้อง เขต ๖



ผู้เข้าร่วมประชุม
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๒๔. นางสาววาลนา สมใจ
๒๔. นาสาวสุรางค้พร ไซยวงษ์
๒๖. นายวสุ ไชยาคิรินทรโรจน์
๒๗. นางวรรณรดา สิงห์แก้ว
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๒๙. นางสาวภัทรสิลาล กาญจน-กลติษฐ
๓๐. นางธีรพร บุญเรือง
๓๑. นายธงขัย ศรืธิหล้า
๓๒. นางลาวพัชรินทร์ ฟองมล
๓๓. นายสุขีพ พัวพรสวรรค์

น้องถ่ินจังหวัดค้าพน (แหน) ผู้ร่าราชการจังหวัดค้าพน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัลค้าพูน 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค้าพูน 
ท่ีปริกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค้าพูน 
ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค้าพูน 
ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค้าพูน 
ผู้อานวยการกองการเจัาหน้าท่ี รักษาราชการแหน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หัวหน้าค้านกปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดค้าพูน 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองพัลดุและทรพย์สิน 
หัวหน้าม่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม (แหน) ผู้อำนวยการ 
กองการเจัาหน้าท่ี
ผู้อำนวยการกองการคิกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผู้อำนวยการกองช่าง
หัวหน้าม่ายกิจการสภา รักษาราชการแทนผู้อำนวยกา 
กองสาธารณสุฃ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าม่ายนโยบายและแผนงาน 
หัวหน้าม่ายงบประมาณ 
หัวหน้าม่ายค้ารวจและออกแบบ 
หิวหน้าม่ายบริหารงานท่ัวไป 
หัวหน้าฝ่ายภารประชุม 
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
น้กจัลการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยนักประซาสัมพันธ์



เลขานุการสภาฯ - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน

สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ที่จะเริมในเวลานี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ โดยมีสมาซิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน ลงนามและเข ้าร ่วมประช ุมจำนวน ๒๒ ท่าน เมื่อท ี่ประชุมพร้อมแล้ว 

จึงขอเรียนเซิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จดธป เทียน บูชาพระรัตนตรัย 

พร้อมท้ังทำหน้าท่ีประธานสภา ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ

สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ บระจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
- *

ประธานลภาฯ - ก่อนจะเริ่มการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง

คร้ังท่ี ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเซิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนท้ังสองท่าน 

ทำหน้าท่ีประจำบัลลังก์ด้วยครับ เชิญครับ

- "วันนี้ท่านสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำพูน ได้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๒๒ ท่าน ชงมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากิ่งหมี่ง ถึอว่าครบ 

องค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง 

คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ค. ๒๕๖๕ ณ บัดนี้

- เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร 

ส ่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง เร ียกประช ุมสภาองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดลำพ ูน สมัยสามัญ 

สมัยท่ีสอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เลขานุการสภาๆ - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๐๕

ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มิมติ 
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คร้ังแรก เม่ือวันที ๑๔ กุมภาสันธ ๒๕๖๕ และมี 
มติกำหนด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปี ๒๕๖๕ มีกำหนดสี่สิบฟ้าวัน นับแต่วันท่ี 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๕ น้ัน

เพื่อใฟ้การปฏิบัติเบนไปดามพระราชบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต้ังแต่วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
ถึงวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๕ จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
นายกัลปี สะคำปีน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



ประธานสภาฯ
ลังต่อไปน้ี

ระเบียบวาระที่ ๏

ประทนสภา!L

๔

- ผมขอเร ิ่มดำเน ินการประขมตามระเบ ียบวาระ

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประซม
- ไม่มี บ่ะครับ

ประธานสิภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสิภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน สมัยวิสามัญ สมัยท่ีหน่ึง คร้ังท่ี ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒© รถนายน ๒๕๖๕

ประธานสิภาๆ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสิภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถ๊ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ กำหนดให้ 

สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมสภาทุกคราว ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ได้ท้าการตรวจสอบรายงานการประชุมลังกลาวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จังขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 

รับรอง

- ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดคาพน สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 

๒๑ รถนายบ ๒๕๖๕ มีลมาซิกท่านใดจะแก้ไขก้อยดำในรายงานการประชุมหรีอไม่

ประธานสภาฯ - ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคาพูน สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

เม่ือวันท่ี ๒๑ มีถนายน ๒๕๖๕

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระท่ี ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติขออนมัติโอนเงนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติขออนมัติโอนเงนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซ่ึงรายละเอียดได้ส่ง 
ให้สมาซิกๆ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ



นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกพ่าน

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศใช้ 
ช้อบัญญตงบ-ประมาณ-ราย1จ่าย ประจำป็งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ น้ัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รโครงการหมีความ 
จำเป็นเร่งควบในการจัดบริการสาธารณะเพ่ือแกัเขป้ญหาความดองการของประซาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน 
จึงมีความจำเป็น ต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังน้ี

ช น ^ ป ี m.ป็-นเงิ^^ ดังน้ี
๑. ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 

๔๐ รายการ งบประมาณ ๖๕,๐๔๔,๐๐๐.-'บาท
๒. กองช่าง จำนวน ๑๗ รายการ งบประมาณ

๒๓,๗๘๙.๗๐๐.-บาท
๓, กองการเจ้าหน้าท่ี จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ

๔๔๙,๗๐๐.-นาท

ขออ-นุม1ัโ3น|ง;จ่าย.เป็นรายการใหม่ จำนวน. ๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๕๙.๓๓๓,๔๐๐.-บาท
๑. ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 

๑ รายการ งบประมาณ ๔๕๔๑๒,๗๐๐.-บาท ใต้แก่ ค่าจัดซ้ือท่ีดิน ต้ังไว้ ๔๕๔๑๒,๗๐๐.-บาท
๒. กองช่าง จำนวน ๓ รายการ งบประมาณ

๓,๙๒๐,๗๐๐.-'บาท ดังนิ
๒.๑ ค่าปรับปรุงช่อมแซมเสรีมผวจราจรแอสฟ้ลต้ 

คอนกรีต (Over Lay) สายทางบานม่วง หม่ท่ี ๘ (เทศบาลตำบลบ้านแป็น) เช่ือมบ้านลันมะโก หม่ท่ี ๔ 
(เทศบาลตำบลท่าเขียง'ทอง) ตาบ•ลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๙๓๖,๐๐๐.-บาท

๒.๒ ค่าปรับปรุงบ้องพักนักกีฬาสนามกีฬากลาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๔๙๙,๗๐๐.-บาท

๒.๓ ค่าก่อสรัางคลองส่งป้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านม้าใต้ หมู่ท่ี ๕, หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีบัวบาน เชื่อมบ้านประตูโขง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลาง 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๒,๔๘๕๐๐๐.-บาท

เพื่อใบ้การดำเนินการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความต้มค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จึงขออนุมั?!โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในงบลงทุน รายละเอืยดตามบัญชีขออนุมัติโอนเงินงบประมาณท่ีไต้เสนอใบ้สมาซิกทุกพ่านไว้แล้ว



๖

โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ืทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป 
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติซ่องสภาท้องถ่ิน’,

องคการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ิอให้สภาองคการบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน พิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภปราย หรือไม่
- เชิญท่านนิวัติ ครับ

นายนิวัติ เพียรพนลสัก - เรียนประธานสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมา1ซิกสภาองค์การบริหารส่วน,จังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระม'ม นายนิวัติ เพิยรพบัสลัก 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ร)

ขออนุญาตแสดงดวามคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นภาร 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เท่าท่ีดู'ข้อมลน้ัน การโอนงบประมาณ 
ครั้งนี้ ประมาณ ๔๙,๓๓๓,๔๐๐.-บาท โอนจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔ รายการ เป็นการจัด!อหิดิน 
๑ รายการ,ใข้งบ"ประมาณ1ท้ังส้ิน ๔๕,๔๑๒,๗๐๐.-บาท คิดเป็นงบประมาณท่ีโอนงบประมาณต้ังจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ผมอยากจะเรียนถามเก่ียวกับการโอนงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือท่ีดิน 
โดยส่วนตัวผมแล้วนั้น เห็นขอบในหลักการ เร่ือง การจัดซ้ือท่ีดินน้ันเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าไม่ขาดทุน 
แน่นอน แต่ในความจำเป็นนั้นผมอยากทราบว่าทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความ 
จำเป็นมากบัอยแค่ไหนท่ีจะดำเนินการจัดซ้ือท่ีดินแลวทำไมต้องต้ังงบประมาณ ไว้ท่ี ๔๕ ล้านกว่าบาท 
หรือ-ว่ามีการตกลงราคากันเรียบร้อยแล้ว ที่ดินที่จัดซื้อนั้นมีเนื้อที่ประมาณกี่ไร่ราคาไร่ละกี่บาท 
อยากขอหราบรายละเอียดในเรืองนี้เกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็น ซ้ืงเท่าท่ีได้พิงท่านนายกแถลงน้ัน 
ก็ยังไม่ละเอียดพอ ผมเองก็มีความหวงใยในเร่ืองเก่ียวกับการจัดซ้ือท่ีดินท่ีต้องใข้งบประมาณ จากการ 
•โอนงบประมาณถึง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ ผมเองก็มีบ่ระสบการณ์ท่ือยากจะแบ่งปีนให้พิง เม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
ผมเองได้ดำรงต์าแหน่งเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลำพูน มีงบประมาณบริหารจัดการ 
อ.ยู่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ก็มีนโยบายการจัดซื้อที่ดินเนื่องจากสถานที่ดำเนินการของ 
สหกรณ์ครูจังหวัดลำพูนนั้นคับแคบ ที่ในที่ประซมใหญ่สามัญได้มีมิมติอนุมัติให้คณะกรรมการ 
ดำเนินการจัดซื้อที่ดินประมาณ ๓๐ กว่าไร่ ผมเองได้ดำเนินการตามมติที่ประซม โดยเร่ิมจากการ 
ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดลำพูน เร่ืองการจัดซ้ือท่ีดินประมาณ ๓๐ -  ๔๐ ไร่ ในบริเวณ 
.เขตอำเภอเมีองลำพูน ซ่ึงหลังจากท่ีได้ประกาศไปแล้วน้ัน ก็ปรากฏว่ามีผูมาเสนอขายที่ดินประมาณ 
๒๐ กว่าราย ผมเองก็มีความห่วงใยในเรื่องการจัดซื้อที่ดินเพราะสหกรณ์ครูหลายแห่งมีคดิความ 
เนื่องจากมีการซ้ือขายในราคาสูง๓ นความจำเป็น และในประเด็นที่คณะกรรมการได้รับผลประโยซบั 
ตอบแทน ซ่ึงในประเด็นท่ีสองน้ีผมก็ได้รับกระแสย้อนมาบ้างแล้วเร่ืองผลประโยขบัท่ีทางคณะกรรมการ



จัดซื้อหรือผู้คำเนินการจะได้รับผมก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง กลับมาในส่วนของสหกรณ์ครู 
จังหวัดลำพูนท่ีผมได้เป็นคณะกรรมการจัดซ้ือน้ัน ทางสหกรณ์ฯ เองได้ต้ังคณะกรรมการข้ึนมา ๓ ชุด 
โดยชุดแรกนั้นมีหน้าท่ีไปลความเหมาะสมฅรวจสอบกับทางผังเมืองจังหวัดลำพน และราคา-ประเมิน 
ของกรมท่ีดิน หลังจากน้ันก็คัฅกรองผู้เสนอ จากจำนวน ๒๐ กว่าราย ให้เหลือ ๕ ราย คณะกรรมการ 
ชุดที่สองมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของราคาที่ดินพร้อมต่อรองราคาให้มี 
ความเหมาะสมและดำเนินการคัดเลือกให้เหลือเพียง ๓ ราย ซ่ึงช่วงน้ันก็มีกระแสหลายทางท้ังทาง 
เจัาของที่ดินที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเองและทางนายหน้า ว่าจำนวนที่ดินที่คัดเลือกมา ๓ รายนั้น 
มีผลประโยซนตอบแทนให้กับทางคณะกรรมการ ทำให้ทางสหกรณ์ครูจังหวัดลำพนก็ด้องชะลอเร่ืองน้ีไวั 
เน่ืองจากกระแสมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน จนสดท้ายแลัวก็ได้มีการประชุมเพ่ือหารือในเร่ืองน้ี และสุดท้าย 
แล้วก็ใม่ได้คำเนินการจัดซ้ือท่ีดินดังกล่าวเน่ืองจาก็มีกระแสท่ีแรงมาก บีจจุบันน้ีก็ร้สีกเสียดายท่ีไม่ได้ซ้ือ 
ที่ดินผืนนั้นไร้ เน่ืองจาก ณ บจจุบันนี้นั้น่ราคาที่ดินผืนดังกล่าวได้ปรับราคาขึ้นจากเดิมเป็นอย่างสูง 
หากได้คำเนินการจัดซ้ือท่ีดินผืนดังกล่าวสำเร็จ ก็จะเป็นสมบัติท่ีมีมูลค่าของทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
จังหวัดลำพน ในประเดินนี้ก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องที่ดินที่ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ที่จะคำเนินการจัดซ้ือน้ัน ผมเองก็อยากให้เพ่ิมความระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดซ้ือท่ีดินเร่ืองราคาและ 
ความจำเป็น ขอให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยส่วนตัวผมเองนั้น 
ไม่มิความเห้นทีขัดแย้ง หากจะคำเนินการจัดซ้ือในรูปแบบของคณะกรรมการก็จะเป็นประโยซน้อย่างย่ิง 
ส่าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แต่ท่ีอยากจะเริยนสอบถามนั้นก็จะเป็นประเดินในเรื่องของ 
เหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมในเร่ืองของราคา ก็อยากจะให้ทางผู้เก่ียวข้องได้นำเรืยนซ้ืแจง 
ให้ท่ีประชุมสภาฯได้รับทราบครัน ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายก ครับ

นา[ยm{ ล เ ร บ  ริห.า:ร-ล[ว.นจังหวัดลำ.ใรน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
- ในประเด็นเรื่องซองการจัดซึ๋อที่ดินนั้น เป็นเรื่อง 

ท่ีน่าหวาดกลัวสำหรับทุกแห่ง แต่ท้ังน้ีหากไม่กลัาท่ีจะคำเนินการแลัวก็จะเป็นตามทีท่านสมาชิกสภา 
ได้กล่าวไร้ว่าสุดท้ายแล้วก็เสียดายโอกาสท่ีไม่ได้คำเนินการซ้ือไวั ผมเองก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์น้ี 
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในประเด็นที่ ๑ นั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้พ ิจารณาแล้วมีงบประมาณเพียงพอที่จะคำเนินการจัดซื้อได้ มีทั้งเงินงบประมาณสะสม 
มากพอสมควร ทั้งนี้ยังมีวงเงินคู้ตามระเบียบอีก ซึ่งถือว่าเรื่องงบประมาณมีความพร้อมพอสมควร 
ไม่จำเป็นด้องกู้หน้ียืมสิน ถืงจะคู้มาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็มีคักยภาพพอท่ีจะข้าระหน้ี 
ท่ีคู้มาได้ ในประเด็นที่ ๒ ก็คือจุดท่ีว่าหากเราไม่ดำเนินการจัดซ้ือในโอกาสน้ี ก็คงไม่มีโอกาสอีกแล้ว 
เหมีอนที่ท่านสมาชิกๆ ได้กล่าวไร้ ว่ามูลค่าที่ดินนั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้น การลงทุนไม่มีขาดทุนแน่นอน 
โดยเฉพาะหากนำไปใข้ในกิจกรรมเพ่ือสาธารณะท่ีดินเป็นของรัฐ เหตุผลความจำเป็นในการจัดซ้ือท่ีดิน



๘

ประการแรกก็คือพ้ืนท่ีดำเบนงานฃององค์ภารบริหารส่วนจังหวัดลำพูนน้ัน เริ่มท่ีจะคับแคบพอสมควร 
ทั้งในเรื่องสถานที่จัดเก็บเครื่องจักรกลของทางกองช่าง ซึ่งในปิจจุบันนั้นเครื่องจักรหลายเครื่อง 
ต้องตากแดดตากฝนไม่มีโรงจอดและไรงซ่อมแซม เครื่อง-จักรก็มีเน้ือท่ีจัดเก็บท่ีจำกัด ประกอบกับ 
ในอนาคตนั้น ทางกองช่างจะยกฐานะเป็นลำนักช่าง ซ่ึงจะทำใหัมีปริมาณงาน จำนวนบุคลากร และ 
จำนวนเครื่องจักรที่เพิ่มมากขึ้น ขงทำใฟ้มีความจำเป็นท่ีต้องขยายพ้ืนท่ีเพ่ิอรองวับการบริการพ่ินัอง 
ประชาซนไต้อย่างท่ัว?ไง อีกส่วนหน่ีงก็คือเร่ืองของศูนย์สาธิตหม่อนไหม เป็นศูนย์สาธิตการปลกหม่อน 
เล้ียงไหม รวมถงการย้อมไหมที่จะสามารถส่งขายหรือน0าไปทอผ้าไหมต่อไต้ท่ี สถาบันผ้าทอมือ 
หริภูญขัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงก็มืสงบ่งข้ี,ทางภูมิศาสตร์ Gi ผ้าไหมยกดอกในจดน้ี 
ก็จะทำให้ทุกอย่างสมบุรณแบบเป็นส่ิงปงซ่ึหางภูมืศาสตร์ของจังหวัดลำพูนอย่างแท้จริง เพราะในความ 
เป็นจริงในปจจบันนั้น ไหมที่นำมาทอที่สถาบันผ้าทอมือหริภูญ,ขัยนั้น จะเป็นไหมที่ซื้อมาจาก 
จังหวัดเพขรบุรณบ้างท่ีเมืองจีนบัาง ซ่ึงก็ถึอว่าผ้าไหมน้ันเป็นของข้ึนซ่ึอของจังหวัดลำพูน ในส่วนของ 
ศูนย์สาธิตหม่อนไหมน้ันก็ต้องใชพ้ืนท่ีพอสมควร และยังมีในส่วนของวัทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องจากผมสังเกตเห็นว่าเวลาทางกองช่างมืความจำเป็นต้องสรรหาพนักงาน 
ขับเครื่องจักรกลหนักนั้น ยังเป็นเร่ืองท่ีลำบากพอสมควรเน่ืองจากบุคลากรท่ีมืความสามารถส่วนใหญ่ 
จะทำงานกับบริษัทเอกซนเน่ืองจากไต้วับค่าตอบแทนทีสูงกว่า ผมเองก็เลยมีความคิดว่าท่ีส่วนหน่ืงของ 
วิทยาลัยเทคโนโลยองค์กฺารบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรกล 
ท้ังเร่ืองการขับเคร่ืองจักรกลและเร่ืองการปารุงรักษา หากสามารถต้ังวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนบนพ้ืนท่ีคืบน้ี ก็อาจจะสามารถสร้างบุคลากรในส่วนน้ีข้ึนมาไต้ อาจจะเป็นส่วนหน่ืงท่ี 
จะไดเซประโยชน์จากพื้นที่ตรงนี้ อีกส่วนหน่ืงก็คิอศูนย์โคกหนองนาซ่ึงจะเป็นศูนย์สาธิต เพ่ิอเป็นการ 
เฉลิมพระเกยรรฯ พระบาทสมเด็จพระเจัาอยู่หัว ให้พ่ิน้องประซาขนไต้เข้ามาเริยนเและป้าไปปฏิบัติ 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยงต่อไป ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่จะได้จากการซิ้อที่คืนในครั้งนี้ 
ท่ีนอกเหนือจากว่าข้ึอมาโม่ขาดทุนแน่นอน ในประ*ด็นท่ีท่านสมาชิกมีขัอสงลัยว่าจะแตกต่างจากกรณี 
ของท่านอย่างไรน้ัน ก็คือท่ีดินท่ีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะ'จัด’ซ้ือน้ี'นเป็น'พ้ืนท่ีท่ีมี'บริเวณ 
ติดต่อกับพ้ืนท่ีโดยรอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประมาณการท่ีจะไดใช้ประโยชน์ตามท้ัเต้ 
แจ้งไปในตอนแรกน้ัน ไต้ประมาณการใวัที่ประมาณ ๕๐ ไร่ แต่ปีญหาอยู่ท่ีว่าการเอที่คืนผืนใหญ่นั้น 
ต้องดูว่าพ้ืนท่ีต้องติดเป็นผืนเคืยวกัน เพราะบางท่ีก็ขายบางท่ีก็ใม่ใต้ขายและต้องคูเร่ืองของถนนแสะ 
ทางเขาออกก็เป็นช้อจำกัดบ้าง ในกระบวนการข้ึนตอนท่ีไต้มาซ่ึงตัวเลขงบประมาณ ๕๕ ล้านกว่าบาท 
ผมขอให้คณะกรรมการฯ ท่ีได!ปสบหา ไต้อธิบายกระบวนการให้ท่ีประซุมไต้รับทราบในลำคับถัดไป 
ซึ่งกระบวนการค่อนช้างจะแตกต่าง จากกระบวนการของท่านสมาชิกท่ีไต้อภิปรายไปพอสมควรครับ 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญหัวหน้าสำนักปลัดฯ ครับ



นางสาวณปภัซ อุดมขัย หัวหน้าสำนักปสัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เรียนประธานลภาองคการบริหารส่วนจังหวัดลำพู,น 

สมาซิกลภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกยรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวณปภัซ อุตมขัย หัวหน้า 
ล0าน้กปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำหรับงบประมาณที่ขอโอนมาต้ังจายเป็นรายการใหม่ 
ในส่วนของการจัดซื้อที่ดิน ๔๔ ลัาน จะใช้ที่ดินประมาณ ๔๐ -  ๔๐ ไร่ เพ่ือรองรับ ๓ โครงการ 
ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้น่าเรียนซ้ืแจงไปแล้วในเบ้ืองด้น สำหรับวงเงน 
งบประมาณนั้นได้มาจากการที่คณะฟ้างานดำเนินการรวบรวมช้อมูลที่ดิน โดยพิจารณาจากที่ดิน 
โดยรอบของบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในรศัร ๑ กิโลเมตร ท้ังทางด้านเคริอสหพัฒน่ 
บริเวณหมูอ ินเตอรี บริเวณแพลนฟ้ปูนและด้านหลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ซึ่งทางคณะฟ้างานโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดๆ ได้พิจารณาจากการลงพื้นที่สำรวจ ได้สรบและ 
พิจารณาแปลงทึมีดวามเหมาะสมที่ลุดก็ดิอบริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ซึ่งจะรเน้ือท่ีติดกับพ้ืนท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยสรุปเบนเน้ือท่ีท้ังหมด ๓๓ แปลง 
ประมาณ ๑๑๒ ไร่ และได้ดำเนินการสอบถามทางสำนักงานธนารักษ์พ้ืนท่ีจังหวัดลำพูนและสำนักงาน 
ท่ีดินจังหวัดลำพูน ปรากฎว่าท่ีดินบริเวณด้านหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนน้ัน ไม่รการซ้ือขาย 
ในรอบ ๓ ปีVเผานมา ดังนั้นแล้วจ็งด้องใช้ราคาประเมินของกรมธนารักษ์.ซึ่งราคาประเมินจะอยู่ที่ 
ประมาณ ๒๘ ล้านบาหเศษ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มิการสอบถาม ไปยังธนาคาร 
พาณิชย์ จำนวน ๓ ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในส่วนของบริษัทบริหารสินทรัพย์ บสก. ซ่ึงท้ัง ๔ บริษัทแจ้งมาว่าไม่ได้มิ 
หน้าที่ในการประเมินสินทรัพย์ที่ไมใช่ของธนาคาร แต่ได้แบะน่าบริษัทท่ีมิหน้าที่และจดทะเบียนใน 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพ่ือใหัทาง องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน พิจารณาจ้างเหมาลงสำรวจพื้นที่ ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ตกลงให้ 
บริษัท แอดวานข แอพไพรขัล จำกัด ลงดำเนินการประเมินที่ดิน ๓๓ แปลง บริเวณด้านหลัง 
องค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดลำพ ูน สรุปเป ็นงบประมาณอยู่ท ี่ประมาณ ๔๘ ล้านบาทเศษ 
และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ลงพื้นที่สำรวจช้อมูลเพื่อติดต่อกับทางเจ้าของที่ 
ซึ่งครอบครองกรรมสิทธที่ดินจริงที่มิความประสงค์จะขายที่ดิน โดยให้แนบเอกสารโวนดท่ีดินให้ทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพื่อพิจารณา ซ่ึงทางเจ้าของท่ีดินมิความประสงค์จะขายท่ีดินให้กับ 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ เดือน มิถบายน ๒๔๖๖ จำนวน ๑๑๒ ไร่ เป็นจำนวนเงิน 
๖๘,๐๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ทั้งนื้จำนวนที่ดินนั้นเกินความจำเป็นของ ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน ทางคณะฟ้างานจืงได้เสนอข้อมูลให้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ได้พิจารณาตามความเหมาะสมและวัตถประสงค์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซ่ึงท่านนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาคัดเลือกมา ๑๘ แปลง โดยสรุปเบนราคาประเมิน
ของกรมซนารักษ์ เป็นจำนวนเงิน ๑๔1๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ราคาประเมินจาก บริษัทแอดวานช้- 
แอพไพรซัล จำกัด เป็นจำนวนเงินประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ และคิดเป็นจำนวนเงินจากราคา



๑๐

เจ้าของที่ดินเป็นจำนวนเงิน ๔๕,๗๑๒,๗๐๐ บาท ซี่งเป็นราดาที่ได้นำเสนอฅ่อที่ประซมในวันนี้ 
และเพื่อความละเขยดรอบคอบในการนำเสนอต่อที่ประซมส0ๆาๆ ในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสำพน ได้มีการประกาศเชิญซวนเจ้าของท่ีดินมาย่ืนเสนอราคา ปรากฎว่ามีเจ้าของท่ีดินจำนวน 
๑๗ แปลง เขามายื่นเสนอราคาต่อทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน คิดเบนราคาไร่ละ 
๙00,000 บาท รวมเป็นราคาที่ดิน ๔๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ ซื้งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่ทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนตั้งไว้ในแผนพัฒนาๆ ดังนั้นท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสำพูน จึงได้พิจารณาคัดเลือกแปลงท่ีดินเพ่ือให้มีราคาตรงดับจำนวนงบประมาณในแผนพัฒนา 
ทองถ่ินขององค์ทารบริหารส่วนจังหวัดสำพูนขออนญาตนำเรียน ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายก.  ๆครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกรงค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ขออนุญาตชี้แจงที่ประซมเพื่มเติมในประเด็นการ 

ชี้อที่ดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนที่จะได้ดำเนินการนั้น เป็นการซื้อขายโดยตรงดับ 
เจ้า'ของท่ีดิน ไม่ได้เป็นการซื้อผ่านนายหน้าเหมีอนหลายแห่งที่ท่าผิดระเบียบและเป็นคดิความ 
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น เป็นการเจรจาดับเจ้าของที่ดินโดยตรงและ 
มีคณะกรรมการต่อรองราคาอีกครั้ง ราคาที่ดินที่มีราคาสูงกว่าราคาประเมินนั้น ก็เป็นหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการๆ ที่จะดำเนินการให้ใด้ราคาที่อยู่ในงบประมาณดามแผนพัฒนาห้องถิ่นของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ตามท่ีท่านสมาชิกๆ ได้อภิปรายไว้หากเราไม่ได้ดำเนินการในตอนน้ี 
ในภายหน้าก็คงไม่มีโอกาลที่จะได้ดำเนินการอีกแล้ว ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนนั้น 
ได้พยายามทิจะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังดับ ทั้งยังได้สอบถามดับองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดยื่นที่ได้เคยดำเนินการในเรื่องนี้มาแล้ว เพื่อศกษาแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง 
ผมแองน้ันสัญญาว่าจะดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ มีความโปร่งใสสามารถตรวจลอบได้อย่างดิท่ีลด 
ท้ังน้ีส่ิงไหนท่ีดำเนินการแล้ว จะเป็นผลประโยซน้แก่ทางราชการก็ลมควรจะดำเนินการ ตามแนวทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนได้ศึกษามาน้ัน ก็พบว่าการซ้ือจากธนาคารจะเป็นวิธีท่ีปลอดภัยท่ีสูด 
เพราะมีการประเมินอะไรต่าง ๆ แล้ว ตามท่ีท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้ช้ีนจง เร่ืองการประเมินราคาท่ีดิน 
จากบริษัทเอกชนน้ันเป็นการประเมินราคาท่ีเพ่ือท่ีจะให้สินเชอ เพ่ือเป็นหลักค้ําประดันในการท่าสัญญา 
ดังนั้นราคาที่ได้รับการประเมินก็จะตั้ากว่าความเป็นจริงบ้าง ดังนั้นแล้วราคาประเมินที่ได้จาก 
บริษัทเอกซนดับหน่วยงานของรัฐนั้น จะเป็นราคาประเมินในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างดัน ท้ังน้ีก็ยังมี 
อีกหลายขั้นตอนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนและคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องต่าง  ๆ
ต้องดำเนินการเพ่ือให้งานน้ีสำเร็จไปได้ให้ถูกต้องตามระเบียบและโปร่งใสครับ ขอบคุณครับ

ประรานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ืมเติม หรือไม่
- เชิญท่านหิรัญ ครับ



นายหิรัญ ชัยน - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกฟาน กระผม นายหิรัญ ชัยนุ สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบานซิ

ตามที่ทานนายกได้แถลงเรื่องการโอนงบประมาณ 
เพ่ือ-จัด1ซื้อที่ดินและรายการอื่น  ๆ ต่อที่ประชุมสภาโนวันนี้ ผมเอง-น้ันทมค-วามรูสืกกังวลและเป็น,ห่วง 
แต่พอได้พ ิงท ่านนายกและผู้เก ี่ยวข้องได้ช ี้แจงในเรื่องกระบวนการดำเนินการจัดซื้อท ี่ด ิน 
และวัตถประสงค์ที่ด้องการดำเนินการก็ทำใหิมองเห็นผลประโยซนิที่จะได้รับ ก็ทำให้ตอนนี้นั้น 
รความสบายใจว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น คงไม่ดำเนินการที่จะทำให้ 
สมาชิกสภาฯ ได้รับความเดือดร้อน ส่วนตัวของผมเองน้ันก็ปีความน้ันใจในตัวท่านนายกฯ ในเร่ืองการ 
ทำงานตรงนี้ เม่ือท่านได้ช้ีแจงทำความเข้าใจแล้ว ผมก็ฃอขอบคุณท่านนายกฯ ท่ีได้ให้รายละเอียด 
ทั้งนี้ก็จะประกอบด้วยคณะกรรมการอีกหลายฝ่ายที่จะตองร่วมดำเนินโครงการนี้ไมใช่ว่าภารประชุม 
สภาฯ ในวันน้ีหากทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้พิจารณาอนุมัติแล้ว ทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนจะดำเนินการอย่างไร ก็คงตองติดตามข้ันตอนการดำเนินงานในกระบวนการต่อไป 
ผมมีความเห็นว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเมื่อได้พิงคำชี้แจงจากท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนและคณะทำงานเจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องช้ีแจงแล้ว ก็คงจะเกิดความสบายใจและคงเห็นด้วย 
สาหรับตัวผมเองนั้นก็เห็นซอบกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่จะพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้เบนด้นแบบ ในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการจัดซื้อต่างๆ ให้ถูกด้อง 
เป็นไปตามระเบียบ ผมก็ขอชินซมท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในจุฅน้ี ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หริอไม่
- เชิญท่านปริณวัชริ ครับ

นายปวีณวัชริ ศรี1พงษ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายปริณวัชริ ศรีพฺงษ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมีอง เขต ๔

ในความเห็นส่วนตัวของผมน้ันขอเรียนด้วยความเป็นห่วง 
อย่างหน้ีง หลังจากที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีการประชุมแผนพัฒนาห้องถน 
ขององค์การบริหารส่วนอังหวัดลำพูนและสภาฯ ได้มีมติเห็นซอบไปแล้วนั้น ในส่วนของผมเอง 
ท่ีเคยทำงานในเร่ืองน้ีมาหลังจากท่ีได้ประกาศเร่ืองการจัดช้ีอท่ีดินไปแล้วน้ัน ฟ้ยงเวลาไม่นานก็จะได้รับ 
โทรศัพทํเข้ามาสอบถามตลอดว่าจะมีการซ้ือขายท่ีดินจริงหริอไม่ จะซ้ือขายยังไงและมีการทำสัญญา 
หริอไม่ นับเป็นเรื่องท่ีได้รับความสนใจจากพ่ิน้องประซาซนและผู้เก่ียวข้องในส่วนต่าง  ๆ ในประเด็น 
ที่ผมมีความเป็นห่วงนั้นขอเรียนถามว่า ในราคาประเมินที่ดินที่ท่านหัวหน้าสำนักปลัดได้แจ้ง 
ต่อท่ี,ประชุมสภาฯ ว่ามีราคาประเมินไร่ละประมาณ ๙ แสนกว่าบาทน้ัน ราคาน้ีได้รวมราคาค่าโอน 
กรรมสิทธ้ิท่ีดินแล้วหรือยัง เพราะท่ีผมเป็นห่วงก็คือได้มีการทำสัญญานอกรอบหรือไม่ ผมขออภิปราย 
ด้วยความเป็นห่วง ผมเองก็มีความยินดีและดิใจที่จะมีการขยายพื้นที่ของที่ทำการองค์การบริหาร



ส่วนจังหวัดลำพูน©;อกไป แต่ชอใหดำเนินการด้วยความรอบคอบ เพราะตัวผมเองก็ได้รับกระแสข่าว 
ในเร่ืองน้ีมาพอประมาณ จึงขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาผ่านถงคณะบริหารครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกๆ ครับ

นายอนสรณ วงศ ์วธณ.นายกองศ์การ'บริหาร.สู่.ว1u im .วัด.ลำพูน
- เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเทยรคิหกท่าน
ในส่วนที่ท่านสมาชิกได้แสดงความเป็นห่วงนั้นผมเอง 

ก็ซอขอบคุณแต่ก็ฃอยืนยันว่าการดำเนินการเอที่ดินในครั้งนี้นั้น โดยนโยบายก็จะเป็นการซ้ือท่ีดิน 
จากเจัาของกรรมสิหธ้ิท่ีดินโดยตรงไม่ผ่านนายหน้า ในราฅาท่ีจะซื้อชายนั้นทางองค์การบริหารส่วน- 
จังหวัดลำพูนจะจ่ายให้กับเจัาของที่ดินโดยตรง หากท่ีดินแปลงไหนท่ีมืป้ญหาหลุดจำนองเป็นของ 
ธนาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็จะดำเนินการเอกับหางธนาคารโดยตรงเซ่นกันในประเด็น 
ที่เป็นข้อจำกัดนั้นก็ดิอด้องเป็นที่ดินผืนเดิยวกัน ทั้งนี้ผมแองฃอรับปากกับทางสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะดำเนินการซื้อกับเจ้าของท่ีดินโดยตรง 
เท่าน้ันครับ จอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มืสมาชิกท่านใดจะอภปรายเพ่ิมเติม หริอไม่
- เชิญท่านปริณวัชริ ครับ

นายปวีณวัชริ ศริพงษ์ - เริยนบระธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเก็ยรติทุกท่าน กระผม นายปริณวัชริ ศริพงษ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๔

ผมขออนุญาตสอบถามท่านนายกในประเด็นค่าโอน 
กรรมสิทธ้ิท่ีดินครับ ว่าในส่วนของกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีแจ้งราคาไร่ละ ๙ แลนบาทน้ัน ได้คดรวม 
ค่าโอนกรรมสิทธิ้ที่ดินแล้วหริอยัง ขอท่านนายกๆ หริอผู้เกี่ยวข้องใด้ขิ้แจงให้ทางสมาชิกสภาฯ 
ได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกๆ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหว ัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเก็ยรติทุกท่าน
ในประเด็นนี้ของให้ทางหัวหน้าลำนักปลัด ได้ซ้ีแจงให้

ทางสมาชิกสภาได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านหัวหนัาลำนักปลัดฯ ครับ



นางสาวณปภัซ อุดมช้ย หัวหน้าสำนกปลัดองค์การม!หา!สู่■วนจังหวัด
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 

สมาซิกลภาองค์การบริหารสวนจังหวัดสำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางลาวณปภัซ อุตมชัย หัวหน้า 
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในขั้นตอนกระบวนการนี้ จะเป็นเพียงการระบุในเรื่อง 
ของงบประมาณการจัดซ้ือท่ีดินเท่านั้น จะไม่ระบุใบส่วนของค่าโอนกรรมสิทธ้ีแต่อย่างใด ในส่วนของ 
ค่าโอนกรรมสิทธื๋ที่ดินนั้น จะอยู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของการพิจารณาผล ขออนุญาต 
นำเรียน ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - . ม ีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่
- เซิญท่านปริณวัซร์ ครับ

นายปริณ'วัชรี ศรีพงษ์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายปริณ'วัชรี ศรีพงบ้ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน อำเภอเมือง เขต ๔

ผมก็แสดงความเห้นว่าควรที่จะทราบค่าโอนกรรมสทธิ้ 
ของที่ดินแส่ละแปลงเพีอรวมกับการบระเมินราคาที่ดินด้วยครับ ผมขออนุญาตยกตัวอย่างตามข้อมูล 
ท่ีได้รับทราบมา เซ่น ท่ีดินแปลงที ๕๑๘๓๘ ค่าโอนกรรมสิทธ๋ิท่ีดินอยู่ท่ีประมาณเกีอบ ๑๔๐,๐0๐ บาท 
ส่วนน้ีเป็นตัวอย่างท่ีผมยกมาก็ขอผ่ากทางคณะทำงานได้พิจารณาดาเนินการ ด้วยความรอบคอบครับ 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่
- เชิญ1ท่าน'ธีระคักด้ิ ครับ

จ.ส.ร.'ธุระคักด่ิ อุปะละสกล - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ธีระคักด อุปะละสกล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน อำเภอเมือง เขต ๗

จากประสบการณ์ที่ไตัเคยดำรงตำแหน่งประธานสภา 
เทศบาลตำบลบ้านกลาง และได้ดำเนินการเรื่องการจัดซื้อที่ดินศนย์กีหาและนันทนาการจามเทริ 
ของตำบลบ้านกลางมานั้น ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ซื้แจงให้ที่ประชุม 
ได้รับทราบ และท่ีทางสมาซิกสภาหลายท่านได้แสดงความเป็นห่วง ด้เสนอแนวคิดและความตั้งใจ 
ท่ีจะให้เครงการน้ีลัมฤทธ้ิผล แดในส่วนรายละเอียดน้ันผมยังไม่ทราบว่าในวงเงิน ๔๔,๗๑๒,๗๐๐ บาท 
อยากเรียนสอบถามท่านประธานสภาฯ ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนว่า ท่านมึแนวทาง 
ในการบริหารจัดการงบประมาณนี้อย่างไรเป็นด้นว่า ท่านจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเป็นการผ่อนชำระ 
เป็นงวดผ่านธนาคารไหน ซื้ง'ในประเด็นนี้เคยเป็นปิญหากับทางเทศบาลตำบลบ้านกลางมาก่อน 
โดยทางสมาซิกสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางก็ได้มีข้อสอบถามในประเด็นนี้และทางผู้บริหาร



ของเทศบาลตำบลบ้านกลางกไต้ชี้!แจง'รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ในประเด็นนี้ก็อยาก 
ขอให้ท่านนายกๆ ไต้ชี้แจงให้สมาซิกสภาฯ ไต้รับทราบเพราะว่าสมาซิกหลายท่านก็มีความห่วงใย 
เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดน ขอเรียนถามท่านประธานลภาๆ ฝานไปยังท่านนายก 
องค์การบรีหารส่วนจังหวัดสำพูนครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ในระเปียบวาระนี้ เป็นภารพิจารณาโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.©๕๖๕ แสดงว่าทางองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสำชุนนั้น

มิงบประมาณพร้อมท่ีจะซอท่ีดินอยู่แล้วขออนุญาตช้ีแจงท่านสมาซิกครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่
-ถาไม ่ มี ต ่อไปจะเป ็นการลงมต ิก ่อนจะลงมต ิ

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมต้วยครับ

- มีสมาซิก ๒๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม
- สมาซิกท่านใดเฟ้นควร อนุมัติ ให้โอนงบประมาณ

รายจ’ายประขาบงบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๕ ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ ๑๙ เสียง
- สมาซิกท่านใดเฟ้นควร ไม่อนุมัติ ให้โอนงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๕ ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ - เสียง
ผลการลงมติ

- อนุมัติ ร)๙ เสียง
- ไม,อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสีย 6R คน

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๙

ระเบียบวาระที่ ๔ ญ ัต ต ิข อ ค วาม เฟ ้น ช อ บ ร ่างข ้อ ป ัญ ญ ัต ิ เร ื่อง

ง บ ป ร ะ ม า ณ รา ย จ ำ ย ป ร ะ จ 0าบ ื!งบ ป ระม าณ  

พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัด 

ลำพูน

ประธานสภาฯ - ต้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ไต้เสนอ

ญัตติขอความเฟ้นขอบว่างข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒๕๖๖ 

รายละเอียดตามว่างข้อบัญญัติฯ ซ่ึงไต้จัดส่งให้สมาซิก  ๆทุกท่านแล้ว

- เซิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ



นายอนุสรณ์ วง4วรรณ นายกรงค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน ลมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกพ่าน
บัดนี้ ถึงเวลานี้ผู้บริหารห้องนี้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะได้เสนอ 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนยกครั้งหน้ีง ฉะน้ัน 
ในโอกาสน้ี ผู้บริหารทองถ่ินองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จังขอซ้ีแจงให้พ่านประธานและสมาซิก 
ทุกพ่านได้หราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด้าฌินการ ในปีงบประมาโน 
พ.ศ.๒๕๖๖ ดังต่อไปน้ี 

๑. สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วันนี้ ๓๐ มธุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์กรปกครองส่วน 
ห้องถ่ิน มีสถานะการเงิน ดังน้ี

๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จำนวน ๗๓๗,๗๑๖,๓๓๘.๗๘ บาท
๑ .๑ .๒ เงินสะสม จำนวน ๑๓๙,๕๘๗,๙๕๐.๕๘ บาท
๑ .๑ .๓ ทุนลำรองเงินสะสม จำนวน ๑๙๒,๒๕๒,๘๒๘.๔๗ บาท
๑ .๑ .๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหน้ีผกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ

รวม ๑,๙๓๙.๐๐๐.๐๐ บาท
๑ .๑ .๕ รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผ ูกพัน จำนวน ๒๘ โครงการ 

รวม ๙๐,๖๖๒,๘๙๕.๕๐ บาท
๑.๒ เงินทู้คงค้าง จำนวน - บาท

๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒.๑ รายรับจริง จำนวน ๕๓๖,๑๘๖,๑๖๐.๐๘ บาท ประกอบด้วย

หมวดภารอากร จำนวน
หมวดค์าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน
หมวดรายได้จากสาธารณปโภค และกิจการพาณิชย์ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน
หมวดรายได้จากทุน จำนวน
หมวดภาษจัดสรร จำนวน
หมวดเงินอุดหนุ จำนวน

๑๙,๓๐๓,๔๗๘.๓๑ บาท 
๑๐,๘๕๘,๖๘๒.๕๙ บาท 

๗,๔๒๑,๑๗๐.๒๑ บาท 
จำนวน - บาท

๒๑๙,๐๕๙.๔๑ บาท 
๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท 

๒๗๙,๓๗๑.๙๖๙.๕๖ บาท 
๒๑๘,๙๙๙,๓๐๐.๐๐ บาท

‘1 ร  '  '

๒.๒ เงิน่อุดหนุนน้ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถ1ประสงค์ จำนวน ๕,๑๐๘,๓๕๐.๙๘ บาท 
๒.๓ รายจ่ายจริง จำนวน ๓๓๐,๘๙๘,๙๒๒.๓๙ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จำนวน ๑๔,๙๒๕,๑๕๔.๓๖ บาท
๙๓,๗๘๐,๑๙๐.๕๓ บาทงบบุคลากร จานวน



๑๖

งบดำเนินงาน จำนวน ๑๘๗,๔๑๘,๒๖๖.๕๙ บาท
งบลงทุน จำนวน ๓๐,๓๔๒,๓๑๐.๙๑ บาท
งบเงินอุดหนุน จำนวน ๔,๑๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

งบรายจ่ายอ่ืน จำนวน ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.๔ รายจ่ายท่ีจ่ายจากฝ็นอุดหนุนท่ีริฐบาลให้ใดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๕,๑๐๘,๓๕๐.๙๘ บาท 
๒.๕ มีการจ่ายเง๊นล่ะสมเพ่ือดาเนินการตามอำนาจหน้าท่ี จำนวน .๑๑,๕๔๙,00๐.0๐ บาท
๒.๖ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน - บาท
๒.๗ รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จำนวน - บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ได้ทำประมาณการรายรับและรายจ่ายเพ่ิมข้ึนจากป็ท่ี 
แล้ว เนื่องจากได้ริบการจัดสรรงบประมาถน้นหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ิมข้ึน ตามร่างพระราซบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จีงมีความจำเป็นตองประมาณการรายริบเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให้ลามารถใช!นกจการตามอำนาจหน้าท่ีและภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ด้งม

๑. ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประมาณการไวัท้ังสน 
จำนวน ๓๙๔,๐0๐,000.- บาท จำแนกฟน

๑.๑ หมวดภาษอากร ประมาณการไว้ ๘1๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการไว้ ๑5๖๐๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการไว้ ๗,๒.๔๐,๐๐๐ บาท

๑.๔ หมวด'ราย1ได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการไว้ ๒๙๑,๕๐๐ บาท

๑.๕ หมวดรายได้จากทุน 0 "

๑.๖ หมวดภาษจัดสรร 

๑.๗ หมวดเงินอดหนุนท่ัวไป

บระมาณการเว ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการไว้ ๒๗๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ประมาณการไว้ ๘๗,๕๖๘,๕๐๐ บาท

๒. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต้ังไว้ ๓๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของประมาณการรายรับ

๒.๑ จำแนกตามแผนงานด้านต่างๆ ด้งน้ี

๑. ด้านบริหารงานท่ัวไป
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รวม
คิดเบนร้อยละ ๓๐.๐๖

๑๑๖,๓๑๓,๐๒๑ บาท
๒,๑๓๒,๕๘๐ บาท

๑๑๘,๔๔๕,๖๐๑ บาท



๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงาบการศกใรท ๔๓,๙๑๙,๐๔๒ บาท
แผนงานสาธารณสุข ๑๘,๓๔๐,๓๖๐ บาท
แผนงานลังคมสงเคราะห์ ๑1๐๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมชน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานลร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖,๔๐๔,๗๖๐ บาท
แผนงานการศาลนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๒1๐๑๗1๔๙๔ บาท

รวม ๑๐๑,๙๙๑,๖๔๗ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๙ 

๓. ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุดลาหกรรมและการโยธา 
แผนงานการเกษตร

คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๕:
๔. ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 
คิดเป็นร้อยละ ๕

งบประมาณรายจ,ายท้ังล้ิน 
๒.๒ จำแนกตามรายจ่ายจากงบประมาณ ดังน้ี

รวม

๑๔'©.๓๖๙.๙๑๔ บาท 
๑,๔๐อ,๐๐๐ บาท 

๑๔๓,๘๖๙,๙๑๔ บาท

๑. งบกลาง 
๒. งบบุคลากร 
๓. งบดำเนินงาน 
๔. งบลงทุน 
๔. งบเงินอุดหบุบ 
๖. งบรายจ่ายอ่ืน

๑๙1๖๙๒,๘๒๘ บาท 
๑๓๔,๙๒๑,๐๒๔ บาท 
๑๒๓,๓๔๗,๗๙๐ บาท 
๑๑๐,๖๐๖,๓๘๐ บาท 

๔,๒๓๑,๙๗๘ บาท

๑๙,๖๙๒,๘๒๘ บาท

๓๙๔.๐๐๐,๐๐๐ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๔ 
คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๔ 
คิดเ'ปนร้อยละ ๓๑.๓๑ 
คิดเ'บ่น'ร้อยละ ๒๘.๐๗ 
คิดเบนรอยละ ๑.๓๓ 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔๒๐๐,๐๐๐ บาท

จํงเลนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ มาเพ่ือให้ 
ลภาองค์การบริหารล่วนจังหวัดลาพน พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานสภาฯ - ญัตติ ขอความเห็นขอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมลภาห้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๔๔๔ ข ้อ ๔๔ บัญญัติว่า “ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมลภาห้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นลามวาระ 
และ วรรคห้ายบัญญัติว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาลามวาระรวดเดียวไม่ไต้ 
และในการพิจารณาวาระที่ลอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอดำแปรญัตติไวัโม่น้อยกว่ายี่ลํบลี่ชั่วโมง 
นับแต่ลภาห้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณน้ัน”



- ดังน้ัน ในการประ'ชุมสภาครั้งนี้ จะเป็นการพิจารณา 
ในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่ง ตามข้อ ๔๗ ของระเปียบฉบับเดียวกัน เป็นการพิจารณา 
เพ่ือรับหลักการ หรือ ไม่รับหลักการเท่าน้ัน

- มีสมาซิกท่านใด จะอภิปรายก่อนที่จะพิจารณารับ
หลักการหรือไม่รับหลักการ หรือไม่

- เซิญท่าน1หิรัญ'  ๆครับ

นายหิรัญ ชัยนุ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายหิรัญ ขัยน สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ย า๓ อบ้านธ

ขอเรียนสอบถามท่านประธานสภาผ่านถึงคณะบริหาร 
ในการตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ค.๒๔๖๔ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ค.๒๔๖๖
ขอเรียนถามในเรื่องของงบประมาณหมวดการศึกษาว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔อ๔ นั้น
ได้ต้ังงบประมาณเงินอุดหนนใหิสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ไว้โครงการละ 
๑,๐๐๐,๐00 บาท จำนวน ๓ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในปีงบประมาณ 
พ.ค.๒๔๖อ ตั้งงบประมาณเงินอุดหนนลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมลำปาง ลำพูน
ต้ังไว้ ๑.๐๐๐,๐๐๐ บาท หายไป ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบเหตุผลว่าถูกดัดไปด้วยเหตุผลใด 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน?งเป็นพ้ืนท่ีปกครองอยู่ในเขตพ้ืนท่ีท้ัง ๘ อำเภอ จะได้รับ 
ผลประโยขนัจากตรงนั้แต่กลับถูกตัดงบประมาณไป ก็ฃออบุญ-าตสอบถามเร่ืองเหตุผลความ'จำเป็น 
โนส่วนของลำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และเขต ๒ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
ไม่ได้บรรจุเป็นข้อบัญญัติ ซึงท่านนายกโด้แจังว่าจะจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ให้ลำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และเขต ๒ เขตละ ๑ ล้านบาท แต่ไม่ได้รับการเปิกจ่าย 
เนึ่องจากไม่ได้อยู่ในข้อบัญญัติเลยไม่ได้แจ้งไปยังลำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน 
ท้ัง ๒ เขต และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ ต้ังไว้ในข้อบัญญัติเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนลำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง ลำพูน เขตละ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขอเรียนสอบถามเหตุผล 
ท่ีลดงบประมาณเงินอุดหนุนของลำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เพราะเหตุใด 
และงบประมาณเงินอุดหนุนลำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลำพูนท่ีจะจ้างครูภาษายังกฤษ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ ต้ังเงินอุดหนุนไว้ เขตการศึกษาละ ๔๐๐,๐๐๐ บาทน้ัน จะสามารถจ้าง 
ครูสอนภาษาอังกฤษได้ทั้งปีหรือไม่ เนื่องจากโรงเรียนขยายโอกาสทั้งสองเขตนั้นมีจำนวนที่มาก' 
พอสมควร ทั้งนี้เพื่อประโยซนัของนักเรียนทั้งระดับประถมและระดับมัธยม ขอฝากเรียนถาม 
ท่านประธานสภาๆ ผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ว่าเป็นไปได้หรือไม่ 
ท่ีจะสามารถเพ่ิมงบประมาณเงินอุดหนุนในส่วนน้ี เพ่ือจะสามารถนำไปพัฒนาการศึกษา ให้โเด้ทัดเทียม 
กับจังหวัดอ่ืน ในส่วนนี้เป็นประเด็นเรื่องการศึกษา และประเด็นท่ีสองในหน้าท่ี ๑๒๑ เร่ืองของถนน 
ดันดลองหมู่ ๔ บ้านห้วยไซเหนือ ตำบลห้วยยาบ ในปีงบประมาณพ.ค.๒๔๖๔ นั้นขอสอบถามทาง 
กองช่างว่าได้ส่งเรื่องขออนุญาตทางกรมฃลประทานเรียบร้อยแล้วหรือยัง และคาดว่าจะสามารถ



ด็าเนินการได้ในช่วงไหนและคงต้องน่าเร่ืองเข้าในเร่ืองท่ีประซมสภาฯ เพ่ือขออนุมัติกันเงินงบประมาณ 
ประจำปี พ.ศ.๖๕๖๕ เพ่ือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.!©๕๖๖ เพราะดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ค.๖๕๖๕ คงโม่ทันแล้ว จึงซอสอบถามเพ่ือคภามม่ันใจท่ีจะไต้น่าไปแจ้งให้พ่ืน้องชาวบานในถนนสาย 
ดังกล่าวไต้รับทราบต่อไป ขออนุญาตสอบลาม ๒ ประเด็นครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เซญท่านนายกฯ ครับ

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ลมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ในเรื่องงบประมาณอุดหนุบการศึกษานั้นขอชี้แจงว'า 
โดยหน้าท ี่ความรับรดซอบแล้วน ั้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเองก็ม ีโรงเรียน 
ในความรับรดซอบอยู่หลายโรงเรียน ในส่วนของงบประมาณเงินอุดหนุนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ทั้งระดับประถมและระดับมัธยม เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียนในจังหวัดลำพูนนั้น 
โดยความเป็นจริงแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งกีไม่ไต้ให้การสนับสบุน แต่องค์การบริหาร 
ส่วนจังฯทัดลำพูนยังคงให้การสนับลนุนในปีงบประมาณ พ.ค.๒๕๖๖ นี้ ท้ังท่ีความเป็นจริงแล้วในระดับ 
มัธยมน้ันเป็นเขตการศึกษาลำปาง ลำพูน ในส่วนของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับประถมก็มีป็ญหาในเร่ือง 
ของสถานการณ์โควัด ๑๙ น้าง ในการท่ีจะจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังน้ีแล้วขอให้หางผู้อำนวยการ 
กองการศึกษาและวัฒนธรรม ไต้ช้ิแจงเพ่ิมเติมให้สมาซิกสภาฯ ไต้รับทราบครับ สำหรับประเด็นเรื่อง 
ถนนสายดันคลอง หม่ท่ี ๔ น้านห้วยไขเหนือ ดำบลห้วยยาบ ขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่างไต้ช้ีแจง 
ให้สมาซิกสภาฯ ไต้รับทราบ ซอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เซิญท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ครับ

นวงฺJสวิมล...ทนหะ! ใ
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ติฉันนางสุวัมล กันทะสิ ผู้อำนวยการ 
กองการศึกษาและวัฒนธรรม

ขอชี้แจงประเด็นงบประมาณเงินอุลหนุนเขดพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ และ เขต ๖  เนี้องจากว่าในปีงบประมาณที่ฝานมา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่ไต้สนับสนนงบประมาณให้กับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท้ัง ๖ เขต 
และในปีงบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๖ นี้เป็นปีงบประมาณแรกที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
อาจจะสนับสนนให้โดยโครงการท่ีจะดำเนินการจะเป็นโครงการจัดหาครูสอนภาษาอังกฤษให้กับเขต 
พ้ืนท่ีการศึกษาท้ัง เอ เขต ช่วงระยะเวลา ๑ ภาคเรียนการศึกษา ภาคเรียนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงเป็น 
งบประมาณท่ีมีความเหมาะสม ลำหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
ไต้รับงบประมาณสนับสนน ๓ โครงการ  ๆ ละ ๑,000,000 บาท โครงการแรกเป็นโครงการแช่งขัน



๒๐

ศึลปหัตถกรรมนักเรียน ก็คือการแข่งขันทักษะทางวิชาการซองโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภายใน 
จังvrวิดลำพูน จำนวน ๑๗ แห่ง จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการท่ีสองเป็นโครงการจัดหาซ้ือ 
อุปกรถโเหกับนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ท้ัง ๑๕ แห่ง เป็นจำนวนเงิน 
๑.๐๐๐,๐๐๐ บาท และโดรงการท่ีสามเป็นโครงการสร้างศูนย์วัฒนธรรมจีนศึกษา ซ้ืงในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๖ นิ้คงจะเป็นในส่วนของงบประมาณเงินอุดหนนลำหรับอาคารโครงสร้างศูนย์จีนศึกษา 
ท่ีจะดำเนินการท่ีโรงเรียนธีรกานทบานโฮ่ง ซ้ืงไดัทำขัอตกลงกับ■เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูนไร้ว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะสนับสนนงบประมาณใหัปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
จีงเรียนมาเพ่ือทราบ ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - ประเด็นที่ท่านสมาซิกสอบถามด้วยความเป็นห่วงว่า
ปีงบประมาณ 11ศ.๒!๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนน้ัน ต้ังงบประมาณเงินอุดหนนเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาลำปาง ลำพูน ไร้ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และในปีงบประมาณ พ.ด.๒๕๐๖ น้ัน 
ปรับลดเหลือเพียง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทน้ัน ในส่วนของการพิจารณาเงินงบประมาณทางคณะผู้บรีหาร 
ต้องพิจารณาตามดวามเหมาะสม เพราะในส่วนของงบประมาณเงินอดหนนด้านการศึกษานั้น 
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็มโรงเรียนในความรับผิดขอบอยู่หลายแห่ง ทั้งนี้จะได้รับ 
การลนับสนนมากหรือน้อยนั้น คงเป็นไปตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ 
ร่างข้อบัญญัติ เพื่อใหัทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาให้ความเห็นซอบครับ 
ลำหรับประเด็นเรื่องถนนคันคลอง หม่ ๔ บ้านห้วยไจเหนือ ตำบลห้วยยาบ ท่ีท่านสมาซิกสอบถามว่า 
จะลามารถด็าเบินการได้เมื่อไหร่นั้น ในระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบวาระเพื่อพิจารณารับหกักการ 
ร่างข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เท่าน้ัน ในส่วนของประเด็นข้อสอบถามท่ีท่านสมาซิก 
สอบถามมานั้น ตองเป็นกระบวนการหลังจากที่ได้พิจารณาอนมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประขาบงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว องจะเป็น!นตอนที่จะสอบถามเรื่องการลำเนินการ 
โครงการด่าง ๆ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขออนญาตซ้ีแจง 
ท่านสมาขิกๆ ครับ

- มาขิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม อีกหรือไม่

- เซญท่านหิรัญๆ ครับ

นายหิรัญ ขัยน - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายหิรัญ ขัยน สมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธี

ขอขอบคุณท่านนายกๆ ที่ได้ซื้แจงในเรื่องของการ 
ตั้งงบประมาณเงินอุดหนนด้านการศึกษา ซ่ึงผมเองขอขอบคุณแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
ลำปาง ลำพูน และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ และเขต ๒ และจากทางฝ่ายกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีได้ซ้ืแจงขอมลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้Iด้รับทราบ 
ซึ่งบางโครงการก็เป็นโครงการตอเน่ืองมาจากปีงบประมาณก่อนก็ขอขอบคุณครับ อันน้ีก็เป็นผลจาก



การที่ท่านนายกองค์การ1บริหารส่วนจังหวัดล0'าพูนน้ัน เล็งเห็นถึงความสำคัญของด้านการศึกษา 
ตามท่ีท่านได้แจ้งไว้ว่า มืองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่งไม่ได้ให้การสนับสนุน แต่ทางองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลาพูนนั้น ยังให้การสนับสนนงบประมาณเงินอุดหนุนในส่วนนี้ ทั้งนี้ท่าน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะให้เฉพาะโรงเริยนที่ทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนเป็นเยู้รับผิดซอบเท่านั้น แต่เป็นการให้งบประมาณเงินอุดหนุนด้านการศึกษา 
ท้ังจังหวัดลำพูน ตรงน้ีก็เป็นส่ิงท่ีผมทำหนัาท่ีในฐานะท่ีเป็นอดีตข้าราชการครู ก็จะได้นำข้อมลในส่วนน้ี 
แจ้งให้กับทางเขตพิ่นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และเขตทั้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ท้ัง ๖ เขตได้รับทราบต่อไปและคงได้รับการขอบคุณจากหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดลำพูน 
มาถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นอย่างดี ขอบคุณครับ

ประธานสภาๆ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีก หรือไม่

- ถ้าไม่มีสมาซิกอภิปรายเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการ 

ลงมติก่อนลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม ด้วยครับ

- มีสมาซิก ๒๑ คน ถือว่าครบองค์ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นควร รับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจัาปีงบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๖ 

ในวาระท่ีหน้ีง ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ ๑๘ เสียง

สมาซิกท่านใดเห็นควร ไม่รับหลักการ แห่งร่าง 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

ในวาระท่ีหนัง ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ - เสียง

ผลการลงมติ
- รับหลักการ ๑๘ เสียง

- ไม่รับหลักการ - เสียง

- งดออกเสีย ต คน

ประธานสภาฯ - เม่ือผ่านวาระท่ีหน้ีงไปแล้ว ดังน้ัน ในการพิจารณา
วาระท่ีลอง ผมแจ้งระเบียบข้อบังคับการประชุมฯ ดังน้ี

ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข้อบังค ับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกัเขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒) พ.ส. ๒๕๕๔ข้อ ๔๙ บัญญัติว่า 
“ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้ คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
โดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร 
ญัตติด้วย”



ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติท่ีสภาท้องถ่ินกำหนด 
ตามวรรคหนึ่ง ผู้'บริหารท้องถิ่นหรอสมาซิกสภาท้องถิ่นผู้โดเฟ้นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ 
ก็ให้เสนอคำแปรญัตติล่วงหนัาเป็นหนังลือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน 
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีท่ีสมาซิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาซิกสภาท้องถ่ินรับรอง 
เซ่นเดียวกับการเสนอญัตติ

เพื่อปฏิบัติตาม ข้อ ๔๙ ของระเบียบฉบับเดียวกัน 
เฟ้นควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติๆ

และ ข้อ ๑๐๔ บัญญัติว่าภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และ 
ข้อ ๑๐๔ สภาท้องถ่ินมีอ็านาจเลือกสมาซิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม่ไต้เป็นสมาซิกสภาท้องถ่ินเป็น 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นซดต่าง  ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนิ้ 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

และ ข้อ ๑๐๗ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ 
วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาซิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอซื่อสมาซิก 
สภาท้องถ่ินหรือบุคคลท่ีไม่ไต้เป็นสมาซิกสภาท้องกินแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาซิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้ 
เสนอต้องมีสมาซิกสภาท้องถ่ินรบรอง ไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถ่ิน เป็นผู้เสนอไม่ต้อง 
มีผู้'รับรอง

การเสนอซื่อให้เสนอไดโดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ 
ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นๆวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใข้บังคับโดยอนโลมและ ข้อ ๑๒ 
บัญญัติว่า ให้นำความในข้อ ๘ มาใข้บังคับโดยอนโลม คอให้สมาซิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธีเสนอซ่ือ 
สมาซิกสภาท้องถนคนหนึ่งที่ตนเฟ้นสมควรให้เป็นผู้คำรงต้าแหน่งซึ่งในกรณีนิ้คึอ กรรมการ 
ในคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ การเสนอนั้นต้องมีสมาซิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 
สองคน โดยให้สมาซิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสทธีรับรองไต้เพียงคเงเดียว ซ่ือท่ีเสนอไม่จำกัดจำนวน 
และให้สมาซิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากซื่อเหล่านั้น โดยวิธีเซียนซื่อตัวและซื่อสกลของ 
ผู้ที่ถูกเสนอซื่อคนละหนึ่งซื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประรานที่ประซมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม 
สภาท้องถิ่น ผู้ไต้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ไต้รับเลือกล้ามีผู้ไต้คะแนนสูงสดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่ 
เฉพาะผู้ท่ีไต้คะแนนลงสุดน้ันโดยใข้วิธีเติม ล้าผลการเลือกใหม่ปรากฎว่า ยังมีผู้ไต้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
ยกให้ไข้วิธีการจับสลากเฉพาะผู้ไต้คะแนนสูงสุดเห่ากัน

ประรานสภาฯ - ตามที่ไต้แจ้งเกี่ยวกับระเบียบวิธีการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติแล้ว ผมขอปริกษาสมาซิกสภา ทุกท่านว่าคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เราจะมีท้ังหมดก่ีคน ซ่ึงตาม ข้อ ๑๐๓ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ,ศ.๒๔๔๗ แล้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๔๔๔ กำหนด 
ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน ขอเชิญสมาซิกๆ เสนอ



๒๓

สมาขิกสภาฯ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายศ็รคักดึ๋ทองยอด 
สมาขิกลภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอล้ี เขต ๒

ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ให้มี
จำนวน ๗ คน

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้รับรองถูกด้อง
- ท่านคิรคักดๆ เสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๗ คน มีสมาขิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่
- ถาไม่มี เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติให้มีคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ มีจำนวน ๗ คน
ต่อไปจะทำการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติ ดามข้อบังคับ การประซมสภาฯ ข้อ ๑๐๗ ให้นาวิธีการเลือกดามข้อ ๑๖ มาใข้โดยอนโลม 
โดย ให้เสนอข่ือท่ีละหน่ึงข่ือและทำการเลือกจนกว่าจะครบท้ัง ๗ คน

- ขอเชิญสมาขิกเสนอข่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการ
แปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติ คนท่ีหน่ึง ครับ

สมาขิกสภาฯ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายพัฒนเฅซ สม’บูรณ์1ขัย 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ6ภอเมือง เขต ๓

ขอเสนอข่ือ จ.ส.อ.ธีระคักด อุปะละสกล สมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๗ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีหน่ึง 
ครัใช

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้'รับรองถูกต้อง
- มีสมาขิกท่านใดจะเสนอขื่อสมาขิกๆ ท่านอื่นอีก 

หรือไม่ ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ท่ีประซมเห็นชอบ ให้ จ.ส.อ.'ธีระคักด้ิ อุปะละสกล เป็นกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ คนท่ีหน่ึง

- ต่อไปขอเชิญสมาขิกๆ เสนอขื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น 
กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีสอง ด้วยครับ

สมาขิกสภาฯ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายลืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๘

ขอเสนอข่ือ นายหิรัญ ชัยน สมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธี เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีสอง ครับ



ประรานสภาฯ - ขอผู้,รับรองด้วยครับ มีผู้'รับรองถูกต้อง
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอซื่อสมาขิกฯ ท่านอื่นอึก 

หรือไม่ ถ้าไม่มีเบนอนว่า ท่ีประชุมเห็นซอบ ให้ นายหิรัญ ชัยนุ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างขอบัญญัติ 
คนท่ีสอง

- ต,อไปขอเชิญสมาชิกๆ เสนอซื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น 
กรรมการแปรญัตติร่วงชัอบัญญัติ คนท่ีสาม ด้วยครับ

สมาชิกสภาฯ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.รี'ระอักค อุปะละสกล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาชุน อำเภอเมือง เขต ๗

ขอเสนอซ่ือ นายนิวัติ เพียรพนสสัก สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๑ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีสาม ครับ

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้1รับรองถูกต้อง
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอซื่อสมาขิกๆ ท่านอื่นอึก 

หรือไม่ ถ้าไม่มีเบนอันว่า ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ นายนิวัติ เพียรพบัสสัก เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง 
ข้อบัญญัติ! คนท่ีสาม

- ต่อไปขอเชิญสมาชิกๆ เสนอซื่อผู้ที่เห็นลมควรเป็น 
กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ! คนท่ีส่ิ ด้วยครับ

สมาชิกสภาฯ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรง๓ ยรติทุกท่าน กระผม นายปวีณวัชรี คริพงบ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขด ๔

ขอเสนอซื่อ นายพัฒนเดช สมบูรณ์ชัย สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๓ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ! คนท่ีสี, 
ครับ

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้'รับรองถูกต้อง
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอซ่ือสมาชิกฯ ท่านอ่ืนอึกหรือไม่ 

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ท่ี1ประชุมเห็น1ชอบ ให้ นาย1พัฒนเดช สมบูรณ์ชัย เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
คนท่ีส่ี

- ต่อไปขอเชิญสมาขิกๆ เสนอ1ซื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น 
กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีห้า ด้วยครับ



ฒาชิ-กสภาฯ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ่น

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนัทธวัฒน์ เศวตติรพงค์ 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๒

ขอเสนอซ่ือ นายธนารักษ วงค์ษา สมาซิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๒ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีหา ครับ

ประธาน■สภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ มืผู้รับรองถูกด้อง

- มืลมาซิกท่านใดจะเสนอซ่ือสมาซิกๆ ท่านอนอีกหรือไม่ 

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ท่ีประชุมเห็นชอบ ให้ นายธนารักษ์ วงค์ษา เบนกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

คนท่ีห้า

- ต่อไปขอเซิญสมาซิกฯ เสนอซื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น 

กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีหก ด้วยครับ

สมาชิกสภาฯ - เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายธนารักษ์ วงค์ษา 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เซต ๒

ขอเสนอซ่ือ นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ ลมาซิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต a เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีหก 

ครับ

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ มืผู้รับรองถูกต้อง

- มืลมาซิกท่านใดจะเสนอซ่ือสมาซิกฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 

ถ้า'ไม่มืเป็นอัน'ว่า ที่ประชุมเห็นขอบ ให้ นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรธน เป็นกรรมการแปรญัตติร่าง 

ข้อบัญญัติ คนท่ีหก

- ต่อไปขอเชิญสมาซิกฯ เสนอซื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น 

กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีเจ็ด ด้วยครับ

สมาชิกสภาฯ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายถนอม เมืองสุวรรณ์ 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบัานโฮ่ง เขต ๒

ขอเสนอซ่ือ นายสรชัย ชัติป้ญญา สมาซิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบัานโฮ่ง เขต ๑ เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ีเจ็ด ครับ



ประธานสภาๆ - ขอผู้รับรองด้วยครับ มีผู้,รับรองถูกต้อง

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอซ่ือ?เมาซิกฯ ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 

ถ้าไม่มีเป็นอันว่า ทิประชุมเห็น,ชอบ ใท้ นายสุรชัย ชัติบีญญา เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 

คนท่ีเจ็ด

- ครบแล้วนะครับเป็นอันว่าสภาได้คณะกรรมการแปร 

ญัตติร่างข้อบัญญัติๆ ครบท้ัง ๗ คน แล้ว ผมฃอประกาครายซ่ือคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติๆ 

ท้ัง ๗ คน ด้งน้ี

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ 
๑. จ่าสิบเอกธีรศกดี้ อุปะละสกล 
๒. นายหิรัญ ชัยนุ 
๓. นายนิวัติ เพียรพนัสลัก 
๔. นายพัฒนเดฃ ลมบูรณชัย 
๔. นายธนารักษ์ วงค์ษา 
๖. นายลีบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ 
๗. นายสุรชัย ชัติบีญญา

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯ พิจารณานัด
ประขมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คร้ังแรก

เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๗ ข้อ ®OK การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ครั้งแรกใท้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ในการนี้จีงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ ในวันนี้ วันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๖๔ หลังจากเสร็จล้ินการประชุมสภาๆ เรึยบรัอยแล้ว 
ณ ท้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติๆ

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคัาแปรญัตติ
ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติๆ ซ่ึงตามระเบียบ ข้อ ๔๙ วรรคแรกใท้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน 
เป็นผู้กำหนดและข้อ ๔๔ วรรคท้าย บัญญัติว่าใท้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่า 
รสิบสี่ช่ัวโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ด้งน้ันขอใท้สมาซิก 
ได้เสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติด้วยครับ



สมาชิกสภา'ๆ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรสิทธิ้ วงค์การณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๓

ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญ ัตต ิร ่าง 
ข้อ1บัญญัตงบประมาณ,ๆ  เบนเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๔.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ณ ห้องทำงานของประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาๆ - ขอผู้'รับรองด้วยครบ มผู้รับรองถูกต้อง
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหริอไม่ครับ
- ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาฯ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอ 

คำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณๆ เป็นเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง 
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. -  ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน ณ ห้องทำงาน 
ของประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำหรับการบัดประซมขอให้เลขานการสภาฯ 
ช้ีแจงระเบียบด้วย

เลขานุการสภาฯ - ตามระเบียบกระหรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น ท.ศ. ๖๕๕๗ แกไขเพมเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๕ บัญญัติว่า 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น จะกำหนดบัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
ผู้เสนอญัตติและผู้แปรญัตติทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาบัดประชุม 
ฃี่งในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติจะกำหนดวันประชุม และเม่ือถึงกำหนดวันประชุมได้แล้ว 
จะแจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้อื่นคำแปรญัตติ ได้ทราบในวันท่ีท่าน 
ได้อ่ืนคำแปรญัตติ

ประธานสภาฯ - เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมพิจารณาเสร็จ
เรียบรัอยแล้ว หลังจากนั้นสภาฯ จะบัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม 
ซ่ิงผมจะได้มีหบังสิอบัดประชุมอีกคร้ัง

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ขอความเห็นขอบบันทึกความตกลง (MOA)
ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายชุมขนของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จ ังหวัดลำพูน 
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น



ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้เสนอ
เร่ือง ‘บอความเห็นขอบบันทึกความตกลง (MOA^วามร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชนของ 
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาซิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกๆ แถลงญัตติ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ .นา.ยกองค์การบริห:หริ[ส่วนจังห!๗ าพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วยจังหวัดลำพูน ได้มีหนังสือท่ี ลพ ๐๐๒๓.๓/๑๑๒๘๓ 

ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เร่ือง การจัดทำบันทึกความตกลง (MOA) ในการจัดการมูลฝอยอันตราย 
ซมขนขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินภายในพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน โดยอ้างถึง บันทึกดวามตกลง (MOA) 
ฉบับเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งจังหวัดลำพูน โดยลำนักงานส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น 
จังหวัดลำพูน ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจงและลงนามในบันทึกความตกลง (MCA) ความร่วมมีอ 
ในการจัดการมูลผ่อยอันตรายขมซน ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน 
ใหม่ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจามเทว ข้ัน ๔ ศาลากลาง 
จ ังหวัดลำพ ูน โดยม ีการแก ัไขหน ้าท ี่ร ับผดขอบขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมากข้ึน และเพ่ือให้การจัดการมูลฝอย 
อันตรายซมชนในจังหวัดลำพูนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
รวมถึงให้สอดคล้องกับแนวทางการกำจัดมูลฝอยอันตรายของจังหวัดลำพูน โดยมีสาระลำศัญของ 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมีอ ดังน้ี

ข้อ ๑ วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดเก็บและขนอ้ายมูลฝอยอันตราย 

จากเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต0าบล ในจังหวัดลำพูนน่าไปกำจัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นเจัาภาพรับผิดขอบในการขนมูลฝอยอันตรายทั้งหมด 
ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดลำพูนไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวัซาการ 
เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใข้จ่ายของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๒ หลักการและเหตุผล
การจัดทำบันทึกความตกลง (MOA) ในการ,จัดการ 

มูลฝอยอันตรายซมซน ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ดำเนินการภายใต้พระราขบัญญัติรักษา 
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบัานเมือง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔/๑ 
โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นผู้ดำเนินการแทนราซการส่วนห้องถิ่นอื่น 
ประกอบกับประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓ วรรคสอง 
ไต้กำหนดว่า กรณีราชการส่วนห้องถิ่นมอบหมายหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนห้องถิ่นอื่น 
จะเป็นประโยขน่แก่ประขาชนในห้องถิ่นมากกว่าการที่ราชการส่วนห้องถิ่นจะดำเนินการเอง



ราชการส่วนห้องถ่ินอาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรอราชการส่วนห้องถ่ินอ่ืน ในการดำเนินการ 
เก็บ ขน หรือกำจัดมลฝอย โดยให้ปฎิบัติตามแนวทางใบประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ 
ให้แก,องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น เร่ือง การทำความตกลงร่วมมีอกันจัดทำบริการสาธารณะของ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน โดยอนโลม ซ่ึงในข้อ ๒ วรรคสอง กำหนดว่า ในการจัดทำบันทึกข้อตกลง 
ตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นประชุมปรืกษาหารือร่วมกัน โดยจัดทำบันทึกข้อตกลง 
เบนหนังสือและน่าเสนอสภาห้องถ่ินของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย'ปฏิบัติตามกฎหมาย 
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ คุ้มครอง ดูแล 
และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมฃาติและสงแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๔๔๐ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๔๒) มาตร ๔๗ (๗), เทศบาลมีอำนาจหน้าที่
ในการร ักษาความสะอาดของถนนและทางเด ินรวมต ั้งการกำจ ัดมลฝอยและส ิ่งปฎ ิกล 
ดามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๔๔๒) มาตรา ๔๐ (๓) 
และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าท่ีจัดให้มีและรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาด 
ของถนน ทางนา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมต้ังการกำจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ตามพระราชบัญญัติ 
สภาดำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๓๗ มาตรา ๒๒ (๓)

ข้อ ๓. เป้าหมาย

ส่วนราชการหมู่บาน/ชุมชนวัด โรงเรียนสถาน 

ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ตำบลหรืออ่ืนๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีรันผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินน้ันๆ ยกเว้นสถานประกอบการ 

ท่ีขออนญาตประกอบกิจการโรงงานตามท่ีกฎหมายกำหนด

ข้อ ๔. ระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บและขนย้าย

ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นต้นโป ตามท่ี 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะเป็นผู้ประสานงานกำหนดเวลาดำเนินการ

ข้อ ๔. งบประมาณค่าใช้จ่ายการขนมูลฝอยอันตราย

๔.๑ เทศบาล/องค ์การบริหารส ่วนตำบล 

รับรดชอบค่าใช้จ่ายในการรวบรวม บรรจุ และขน มูลฝอยอันตรายจากชุมซนในพื้นที่รับผ็ดซอบ 

ไปรวมที่เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ในวัน และเวลาที่องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูนกำหนด

๔.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีหน้าท่ี 

รับผิดขอบค่าใช้จ่ายในการซนและค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยอันตรายตั้งหมดของเทศบาล/ 

องค์การบริหารส่วนตำบล จากจุดรวบรวม ณ เทศบาลตำบลม่วงน้อย ไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลัก 

วชาการ



๓๐

ข้อ ๖. สถานท่ีรวบรวมมูลฝอยอันตราย
กำหนดให้สนามบร ิ เวณลานอเนกประสงค์  

ของเทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอบาซาง จังหวัดลำพูน เบนจุดรวบรวมมูลฝอยอันตรายจากซมซน 
ของเทศบาล/องค์การ'บริหารส่วนตำบล เพ่ือเตรียมส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนรวบรวม 
ขนส่งเพ่ือกำจัดต่อไป

ข้อ ๗. ขอบเขตความรับผิดซอบ
๗.๑ จังหวัดลำพูน (สถจ. ลำพูน/สนง.ทสจ.ลำพูน) 

สนับสนุน ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำและแก,เซซญหาในการบริหารจัดการมูลฝอยอันตรายซมซน 
ขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินภายในจังหวัด

๗.๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รวบรวม 
ข้อมูลมูลฝอยอันตรายชมซน พร้อมทั้งติดต่อบริษัทbอกซนทึใด,รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายมา 
คำเน้นการขนและนำมูลฝอยอันตรายซมซนของจังหวัดลำพูน ไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ต่อไป โดยให้ตำเน้นการตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด

๗.๓ เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล
(๑) กำหนดจุดรวบรวมขยะอันตรายในพ้ืนท่ี

รับผิดขอบ อย่างน้อยหมู่บ้าน/ซมชนละ ๑ จุด
{๒) ประซาลัมพันธรณรงค์/ลรัางความเข้าใจ

ให้กลุ่มเป็าหมายในพ้ืนท่ีทราบโดยท่ัวกัน
(๓) จัดส่งปริมาณข้อมูลมูลฝอยอันตราย 

ชุมชนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพร้อมแยกซน้ดและป้าหนักของมูลฝอยซมชนให้ซัดเจน และม 
เอกสารรับรองป้าหนักของมูลฝอยอันตรายท่ีจะรวบรวมส่งกำจัดกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

(๔) เก็บขน หรือ รวบรวมมูลฝอยอันตราย 
ซมซนจากจุดรวบรวมในหมู่บ้าน/ชุมซน มายังสถานที่รวบรวม/จุดรวบรวม ณ บริเวณหน้าเทศบาล 
ตำบลม่วงน้อย อำเภอบาซาง จังหวัดลำพูน หรือสถานที่อิ่นตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
กำหนด โดยให้เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบลคัดแยกมูลฝอยอันตรายตามประเภทใส่ถง Bigba§ 
พร้อมเขียนข้อความระบุประเภทมูลฝอยอันตรายและป้าหนักข้างถง มาให้เรียบร้อย

รายละเอียดดามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือๆ
ท่ีไต้ส่งให้กับสมาซิกทุกฟานแลว

เพ ื ่ อ ให ้ก า รปฏ ิบ ัต ิ เป ็น ไปตามประกาศ  

คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น เร่ือง การทำความตกลงร่วมมือกัน

จัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๔๘ ข้อ ๒ วรรค 

ห้าย ระบุว่า ใน่การจัดทำบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนง ให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นประชุม 

ปรึกษาหารอร่วมกัน โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือและนำเสนอสภาห้องถิ่นของแต่ละแห่ง



๓๑

พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นนั้น ท้ังน้ีให้ 

รายงานและจัดส่งสำ-เนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินทราบด้วย

ดังน ั้น องค ์การบร ิหารส ่ วนจ ั งหว ัดสำพูน 

จึงขอเลนอญัตติขอความเห็นชอบบันทึกความตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตราย 

ฃุมซนขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัดลำพูน ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 

และองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่น เพื่อให้ลภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน พิจารณาให้ความ

เห็นขอบต่อไป

ประธ.านสภา1ๆ - มืลมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ืมเติม หรือไม่

- เขิญท่านนิวัติๆ ครับ

นายนิวัติ เพียรพบัลสัก - เรืยนประธานลภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกลภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิวัติ เพิยรพบัสสัก 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๑

ขออนุญาตเรียนถามเรืองการทำบันทึกความลกลง 

MOA กับองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่น ตามท่ีได้ดูข้อมูลมาน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 

มืหบัาท่ีในความรับผิดขอบค่าใข้จ่ายในการขน และค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูล.ฝอย แต่ท่ีผมสังเกต 

ดูแล้วน้ันไม่ทราบว่า•พ้ืนท่ีดาเนินการครอบคลุม ทุกองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินในจังหวัดลำพูนหรือไม่ 

เพราะเท่าท่ีได้ดูข้อมูลก็มืบางแห่งท่ีไม่มีในบันทึกความตกลงน้ีในส่วนขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน 

ท่ีไม่ได้ทำ MOA นี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ ชอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ในประเด็นนี้เราได้เคยไปศกษาดูงานกันมาแล้วนะครับ 

ทั้งนี้ท่านห้องถิ่นจังหวัดลำพูนก็ร่วมเดินทาง ไปกับคณะฅืกษาดูงานขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูนครั้งนั้นด้วย ขอรบกวนท่านห้องถิ่นจังหวัดลำพูนได้อธิบายให้ท่านสมาขิกสภาๆ 

ได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านห้องถ่ินจังหวัดลำพูน ครับ



S 'นา๗ งุโรจน์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกึยรติทุกท่าน
ในขั้นตอนการดำเนินการแล้วนั้นทางจังหวัดลำพูนนั้น 

ได้เชิญทุกองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นในจังหวัดลำพูน เพ่ือทำบันท่กข้อตกลง MOA ในครั้งนี้
เพราะโดยหสักการแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะมีอำนาจในการกำจัดขยะมลฝอยขมซนค 
ในแต่ละพ้ีนท่ีต้องได้รับความยินยอม จากองค์กรปกครองส่วนท่องถ่ินน้ันก่อน หากองค์กรปกครองส่วน
ท่องถิ่นไหนไม่ได้มาทำบันทึกข้อตกลง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็จะไม่มีอำนาจในการ 
ดำเนินการได้ในความเข้าใจของผมนั้นน่าจะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นแล้ว แรทำในการ 
รวบรวมอาจจะยังไม่ครบจึงขอเรียนใฟ้พ่ืประซมได้ทราบ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ขอบคุณท่านท่องถ่ินจังหวัดลำพูน เป็นอย่างสูงดรับ
- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ืมเติมอีก หรือไม่
- ล้าไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ !ก่อนจะลงมติ

ขอใท่เลขาชุการสภาฯ นับองค์ประซมด้วยครับ
- มีสมาชิก ๒๒ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาชิกท่านใด เห็นขอบ บันทึกดวามตกลง (MCA) 

ความร่วมมือโนการจัดการมูลฝอยอันตรายขุมซนขององค์กรปกครองส่วนท่องถ่ินในพ้ีนพ่ืจังหวัดลำพูน 
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและองค์กรปกครองส่วนท่องถ่ินขน ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ 
โปรดยกรอ ๑๙ เสียง

- สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ บันทึกความตกลง (MOA)
ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายขุมซนขององค์กรปกครองส่วนท่องถ่ินในพ่ืนท่ีจังหวัดลำพูน 
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและองค์กรปกครองส่วนท่องถ่ินอ่ืน ตามท่ีท่านนายกๆ เสนอ 
โปรดยกมือ - เสียง

ผลการลงมติ
- อนมัติ ๑๙ เลียง
- ไม่อบุ#ติ - เลียง
- งดออกเลีย ๓ คน

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๖

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ขอความเห ็นชอบรับมอบท ี่ด ิน โฉนดเลขที่ 
๖๖๙๖ เลขท่ีดิน ๑๕๕๕



๓๓

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เสนอ
ญัตติชอความเห็นชอบรับมอบท่ีดิน โฉนดเลขท่ี ๖๖๙๖ เลขท่ีดิน ๑๕๕๕ ซ่ีงรายละเอียดได้ส่งให้สมาซิก 
ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ วง,ค์วรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด ้วยนายอภ ิชาต ิ ช ุ่ม เช ื้อและพวกรวม ๑๐ คน 

มิความประสงค์จะบริจาคที่ดิน โฉนดเลขท่ี ๖๖๙๖ เลขท่ีดิน ๑๕๕๕ เนื้อที่จำนวน ๓ ไร่ ๓ งาน 
๓๘ ดารางวา บริเวณพื้นที่ ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ให้แก่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อสร้างอาคารสำหรับการบริการสาธารณสุขและกิจการท่ีเก่ียวข้อง แก่ประซาชน 
ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงหนองส่องและอำเภอใกล้เคียง ทั้งนี้หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารสำหรับการบริการสาธารณสุขบนท่ีดินด้งกล่าว นายอภิชาติ ชุ่มเช้ือ 
และพวกรวม ๑๐ คน ขอเรียกคีนท่ีดินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนกลับมาเบนกรรมสิทธของ 
นายอภิชาติ ชุ่มเช้ือและพวกรวม ๑๐ คน ตามเดิม รายละเอียดตามท่ีได้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแล้วน้ัน

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๖๖๙๖ เลขท่ีดิน ๑๕๕๕ เน้ือท่ีจำนวน 
๓ ไร่ ๓ งาน ๓๘ ตารางวา ท่ีนายอภิชาติ ชุ่มเชื้อและพวกรวม ๑๐ คนมิความประสงค์จะมอบให้ 
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนน้ัน จากการตรวจสอบพบว่าท่ีดินแปลงดังกล่าวไม่มิภาระผูกพันใดๆ 
กรณึเจัาฃองที่ดินต้องการมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือใช้ในการบริการสาธารณสุข 
แก่ประชาชนน้ัน อยู่ในอำนาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ข้อระณี.ย..บ■ฯ / ชู้อ..'ห'กรี.อ/..■หนังร a lm m m ยฬ อง
๑. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย 

อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ค.๒๕๔๒ หมวด ๒ การกำหนดอำนาจและหน้าท่ีในการ 
จัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
มิอำนาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในห้องกินของตนเอง

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว๖๗๘๒ 
ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการวินิจฉัยนิญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พิจารณาแล้วมิความเห็นว่า ในการรับเอาพัสดุ1ท่ีมิผู้อุทิศ,ไห้เป็นกรรมสิทธ๋ิแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินหรือให้สิทธอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ ล้าการกระทำดังกล่าวมิเง่ือนไข 
หรือมิภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเม่ือได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินและเป็นไปตามระเปียบอนท่ีเก่ียวช้อง



๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ค. ๒๕:๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ส่วนท่ี ๑ การเก็บ การบันทึก 
การเบิกจ่าย

ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ 
ด้าเบินการตามหมวดนี้ เว้นแด่มีระเบียบของทางราซการหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การ 
บริหารพัสดุในหมวดน้ีไมไข้บังคับกับ งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้าง ท่ีปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง การเก็บและการบันทึก

ให้ดำเนินการ ดังต่อไปน้ี
ข้อ ๒๐๓ เม ื่อ เจ ้าหน ้าท ี่ได ้ร ับมอบพ ัสด ุแล ้ว

(๑) ลงบ ัญช ีหรือทะเบ ียนเท ึอควบค ุมพ ัสด ุ 
แล้วแด่กรณี แยกเป็นขนด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มี
หลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย

ตามข้อระเบียบๆ /กฎหมาย /หนังสือส่ังการท่ีเก่ียวข้อง 
ในการรับเอาพัสดุทิมีผู้อทึคให้เป็นกรรมสิทธแก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับ 
พัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ ถ้าการกระทำดังกล1าว มิเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนห้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นขอบจากสภาหน่วยการ 
บริหารราชการส่วนห้องถิ่นและเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง การรับบริจาคที่ดินดังกล่าว 
มีภาระติดพันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนต้องก่อสร้าง อาคารสำหรับการบริการสาธารณสุขค 
และกิจการอื่นทึเกี่ยวข้อง จังขอเสนอให้สภา.องค์การบริหารส่วนจังหวัดล่าพูนพิจารณาให้ความ 
เห็นขอบ ต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่
- เชิญท่านนิวัติฯ ครับ

นายนิวัติ เพียรพนัสสัก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล่าพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล่าพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิวัติ เพียรพนัสสัก 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๑

ฃออนญาตเรียนถามท ่านประธานสภาผ ่านไปยัง 
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็ถือเป็นเร่ืองท่ีดีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล่าพูนน้ัน 
จะได้รับมอบที่ดิน แต่ท่ีผมสังเกตดูในหนังสือท่ีผู้ฃอบริจาคแจ้งในวรรคท่ี ๒ ว่า “ท้ังน้ีหากองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารสำหรับการบริการสาธารณสุขและ 
กิจการที่เกี่ยว1ข้อง,, ทางผู้บริจาคจะขอเรียกคืน ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าทางผู้บริจาคนั้นได ้มีกำหนด 
ระยะเวลาให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดล่าพูนด้วยหรือไม่ ทั้งนี้หากระยะเวลา ๕ ปี ๑๐ ปี 
ข้างหน้าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้นไม่สามารถก่อสร้างอาคารได้แล้วผู้บริจาคประสงค์



จะเรียกคืน ทางองค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูนจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร ขออนุญาต 
ลอบถามครับ ขอบคุณครับ

ประธานลภาฯ - เชิญ'ท่านนายก  ๆครับ

นายอนุสรณ์ วงศวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ลมๆชิกสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในความ เป ็นจร ีงแล ้วน ั้น 'ในประเด ็น เง ื่อนไขน ี้ 

ทางผู้บรีจาคนั้นก็ไดํมีโครงการที่จะก่อลรัางอาคารอยู่แล้ว โดยขอให้ทางองค์การบรีหารส่วน 
จังหวัดลำพูนร่วมสมทบอีกส่วนหนึ่ง แต่ในทางระเบียบของทางพัสดุนั้น องค์การบรีหารส่วน 
จังหวัดลำพูนจะให้การสนับลนนโดยตรงไม่ได’ ต้องดำเนินการโอนที่ดินให้เป็นขององค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดลำพ ูนก่อน ถ ึงจะลามารถน ัาเง ินงบประมาณไปดำเน ินการบนท ี่ด ินตรงน ี้ไต ้ 
ในเร่ืองของระเบียบพัสดุของให้ทางผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ช้ีแจ้งให้ท่านสมาชิกลภาไต้รับ 
ทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญผู้ขานวยการกองพัสดุฯ ครับ

นา[งฺสา
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ 
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเรื่องเงื่อนไขในประเด็นนี้ 
ตราบใดท่ียังไม่ได้เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง 
หรีอดำเนินการใด  ๆในที่ดินตรงนั้นได้ ในประเด็นเรื่องระยะเวลาการก่อสร้างอาคารตามเอกสาร 
ที่ทางผู้บริจาคได้ระบุมานั้น ต้องอยู่ท ี่การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างต่อไป 
จังเรียนมาเพ่ือทราบ ชอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือไม่
-ถ ้าไม ่ม ี ต ่อไปจะเป ็นการลงมต ิก ่อนจะลงมต ิ 

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประซมด้วยครับ
- มีสมาชิก ๒๖ คน ถึอว่าครบองค์ประซม
- สมาชิกท่านใด เห็นขอบ ให้รับมอบที่ดินโฉนดเลขที่ 

๖๖๙๖ เลขท่ีดิน ๑๕๕๕ ตามท่ีท่านนายกๆ เสนอโปรดยกมือ ๑๙ เสียง
- สมาซิกท่านใด ไม่เห็นขอบ ให้รับมอบท่ีดินโฉนดเลขท่ี

๖๖๙๖ เลขท่ีดิน ๑๕๕๕ ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอโปรดยกมือ - เสียง



ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๑๙ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสีย ๓ คน

- ต่อ่ไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๗

ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ือง รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นตํ่าเพื่อประกัน
คุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภาฯ - ด้วยนายทองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เลนอ
เรื่อง รายงานการประเมินมาตรฐานขั้นต ํ่าเพ ื่อประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้สภารับทราบ ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้ 
สมาซกๆ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกๆ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นารกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วย ลำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตริ โดยลำนักงาน 

คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์!กรปกครองส่วนห้องถ่ิน ได้มิมติเห็นชอบให้มิการประเมิน 
มาตรฐานขั้นตร เพื่อการประกันคุณภาพการ'จัดบริการสาธารณะ'ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น 
ประจำปี พ.ศ.๖๕๖๕. ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ ตาม.ตัวช้ีวัด 
ในระบบมาตรฐานข้ันต่ํา การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ 
จำนวน ๘ ด้าน ๖๔ ติ'วช้ี'รัด ตามแบบประเมินผล ได้แก่ แบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน๑ 
เป็นแบบรวบรวมข้อมูลพื๋นฐานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน๒-๑ ถึง ๒-๖ เป็นแบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะในแต่ละด้านขององค์การบริหาร 
ส ่วนจ ังหว ัด และแบบ องค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังห ว ัดลำพ ูน๓ เป ็นแบบรวบรวมข ้อม ูล  
การประเมินความพงพอใจของประซาขนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยใข้ข้อมูลผลการดำเนินงานประจำงบประมาณปี พ.ศ.๒๔๖๔ บันทึกในโปรแกรมประมวลผล 
การประเมินมาตราฐานขั้นตร การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 
พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อดำเนินการประมวลผลในภาพรวม ซึ่งข้อมูลดังกล่าว จะใช้เป็นสัดส่วนคะแนน 
ประกอบการส่งประกวด อป'ห.ที่มิการบริหารจัดการที่ดี และเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดสรร 
เงินอุดหนุน และการกำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปกครองส่วนห้องถิ่น สามารถพัฒนา 
คุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้ดีรงขน พร้อมท้ังให้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบ



เพื่อให้การประเมินมาตรฐานขั้นตํ่า การจัดบริการ 
ลาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๕ เบนไปตามมติของลำนักงาน 
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น จํงขอรายงานผลการประเมิน 
มาตรฐาน'ข้ันต่ํา เพื่อประกันคุณภาพในการจัดการบริการลาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน ประจำปี ๖๕๖๕ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทราบต่อไป

ประธานสภาๆ - ท่ีประชุมสภาฯ ได้รับทราบ เร่ือง รายงานการประเมิน

มาตรฐานขั้นตำเพื่อประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ประจำปี พ.ศ.'©๕๖๕ แล้วน่ะครับ

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๘

ระเบียบวาระที่ ๘ เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ -

๖๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ด ้วยนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ค.๖๕๖® -  ๖๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๖/ปี๕๖๕ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนเพ่ือให้สภารับทราบ ซึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาซิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เซิญท่านนายกฯ แถลงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.๖๕๖® -  ๖๕๖๕) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ปี/๖๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

นายอนุสรณ์ วงศวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๖๕๖๑ - ๖๕๖๕) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๖/๖๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน จำนวน ๑ ฉบับ ตามโครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ เพ่ือเป็นการแก่ไขป็ญหาความ 
เดือดร้อนให้กับประซาซนในพ้ืนท่ีให้เกิดประโยฃน้ต่อประขาขนมากท่ีสุด โดยสอดคล้องกับความเป็นจริง 
ตามสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับป็ญหาและความต้องการของประชาซน และเพ่ือใช้เป็นกรอบ 
ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๖๕๔๘ และแก่ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไต้อนมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม 
คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศใช้ ณ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนฟ้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ฃงกำหนด บัห้ผู้บริหารฟ้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาฟ้องถิ่นทื่อนมตแล้ว 
และน่าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้ง สภาฟ้องถิ่น คณะกรรมการบรหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานท่ีเก่ียวช้อง และประกาคให้ประชาชนในฟ้องถิ่นทราบ 
โดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ืประกาศใช้และปิดประกาคโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน,’

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอแจ้ง 
การประกาศใช้แผนพัฒนาฟ้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๔ ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมสภาๆ ได้รับทราบ เร่ือง การประกาศใช้
แผนพัฒนาฟ้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) เพ่ิมเติม คร้ังท่ี ๒/๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน แล้วครับ

ระเบียบวาระที่ ๙

ประธานสภาฯ
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาฟ้องกิน (พ.ศ.๒๔๖๖ - ๒๔๗๐) เพมเติมและเปลยนแปลง ครังที ๑/๒๔๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพ่ือให้สภารับทราบ ซงรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกๆ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงประกาศใช้แผนพัฒนาฟ้องถ่ิน 
(พ.ศ.๒๔๖๖ -  ๒๔๗๐) เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน

นายอนสรณ วงค์วรรณ นายกองค์การ1บริหารลู่.วนจังหวั๗ 'าพูน
- เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ด0าเนินการ 

จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๐) เพิ่มเติม คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๔ และเปลี่ยนแปลง 
คร้ังท่ี ๑/๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามโครงการประสานแผนขององค์กรปกครอง 
ส่วนฟ้องถิ่นและโครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ เพื่อเป็นการแก้ไขบีญหาความเดือดร้อน 
ให้กับประชาขนในพื้นที่ให้เกิดประโยซน่ต่อประซาซนมากที่สด อีกทั้งใช้เป็นกรอบในการจัดทำ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนฟ้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถืง

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๙

เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาฟ้องถ่ิน (พ.ศ.๒๔๖๖ - 
๒๔๗๐) เพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี /๒๔๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

-ด ้วยนายกองค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังห ว ัดลำพ ูน



(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๖๕๖๑ ข้อ ๒๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนฟ้องถ่ินเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยซนของประชาซน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฟ้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ 
คณะกรรมการพัฒนาฟ้องถ่ิน ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน ได้ดัาเนินการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาฟ้องถ่ิน เม่ือ'วันท่ี ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕

โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ใด้อนมัติและ

ประกาศใข้แผนพัฒนาฟ้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท้ัง ๒ ฉบับ ไปแล้ว ดังน้ี

๑. แผนพัฒนาฟ้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) เพ่ิมเดิม 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๒, แผนพัฒนาฟ้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) 

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๕

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระฌืยบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดฟ้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนฟ้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมลง 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ซ่ึงกำหนด■“ให้ผู้,บริหารฟ้องถิ่น1ประกาศ'ใช้แผนพัฒนาท่ีอนมัดิแล้ว 

และน่าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาฟ้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรณาการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานท่ีเท่ียวข้อง และประกาศให้ประขาชนในฟ้องถ่ินทราบ 

โดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปีดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน’,

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จงขอแจ้งการ 

ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท้ัง ๒ ฉบับ ดังกลาว เพ่ือให้สภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป

ประธานลภาๆ - ที่ประชุมสภาๆ ได้วับทราบ เร่ือง การประกาศใช้

แผนพัฒนาฟ้องถ่ิน (พ.ศ!. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเดิม และ เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน แล้วควับ-

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑๐

ระเบียบวาระที่ ๑๐ เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาฟ้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ -

๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน



ประธานสภาฯ - ด ้วยนายกองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดสำพ ูน

ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถน (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๖๗๐) แก้ไซ คร้ังท่ื ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูนเพ่ือใท้สภาวับทราบ ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกๆ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกๆ แถลงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕อ๖ - ๒๖๗๐) แก,เข คร้ังท่ี ๒/๒๕อ๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัลสำชุนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ด ้วยองค ์การบริหารส ่วนจ ังหวัดสำพ ูน ได้จัดท่า 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ!. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน- 

จังหวัดลาพูน จาน,วน ๑ ฉบับ เพ่ือแก้ไขจดำเนินการและช่ือโครงการให้ถูกด้องและชัดเจน ตามรูปแบบ 

และการจำแนกประเภทรายวับ - รายจ่าย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสำพูนเบนไปอย่างถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงบจจบัน และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท่า 

ง*ชประมาณรายจ่ายประจำปี อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพมเติมถง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ 

ข้อ ๒๑ การแก้ไช:แผนพัฒนาท้องถ่ิน.เบนอำนาจของผู้บริหารท้องถ่ิน โดยนายกองค์การบริหารส่วน 

จ ังหว ัดสำพ ูน ได ้อนมัต ิ และประกาศใช ้แผนพ ัฒ นาท ้องถ ิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) 

แก้ไข คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน ประกาศใช้ ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียนกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถง 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ขอ ๒๔ ซ่ึงกำหนด "ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนา 

ท่ีอนุมัติแล้วแล:ะนาไปปฏิบัติ รวมใง้ังแจ้งสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรณาการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานท่ีเก่ียวช้อง และประกาศให้ประซาซนในท้องถ่ินทราบ 

โดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และป็ดประกาศโดยเปีดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”

ด้งนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน จึงขอ แจ้ง 
การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำชุน เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุนทราบ ต่อไป

ประธานสภาฯ - ที่ประซมสภาฯ ได้วับทราบ เร่ือง การประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) แก้ไข คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำพูน แล้วควับ



- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑๑

ระเบียบวาระที่ ๑๑ เร่ือง ฃอรับการถ่ายโอนภารกิจสถาป็อนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมนทราชินี และโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพตำบล “เพิ่มเติม,, ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๗

ประธานสภาฯ - ด ้วยนายกองคการบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน
ได้เสนอเรื่อง ขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล “ เพิ่มเติม,, ประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๔๖๗ ซ่ีงรายละเอียด 
ได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกทานแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนสรณ...วงศ์.'X1;_รณ-นา-ยกองjลํการ1บริหาร.ส่วนแจังุ■หวัดลำพูป
- เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัคลำพน 

ลมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ห้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ค. ๒๔๔๑ และแผนปฏิบัติการข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ อำหนดให้ลำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอน 

สถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น เพิ่อเป็นคูนยสุขภาพตำเนีนการตามภารกิจด้าน 
การเสริมสร้างสุขภาพ บีองกัน และปาบัดโรค และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยในระยะแรก 

ให้ถ่ายโอนดามความพรัอมขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในพื้นที่และระยะสุดห้าย หากองค์กร 

ปกครองส่วนห้องถ่ินใดไม่พรัอมรับการถ่ายโอน ก็ให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สถาน ีอนาม ัยในล ังก ัดลำน ักงานปล ัดกระทรวง 
สาธารณสุขหรือในบีจจุบันเรียกซ่ือวา “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมนทราชินีและ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,, ใฟ้ถือ'ว่าเป็นการ'จัด'บริการสาธารณะ1ข้ัน'พ้ืนฐานท่ีสมควร1ได้,รับ 
การพัฒนาให้เป็น “ลาข่ายความปลอดภัยทางลังคม (Social Safety Net) ของประซาขน เพ่ือให้ 
ประขาซนทุกกลุ่มสามารถเขาถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน1ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
และ1ได้รับการพัฒนาคุณภาพ1ชิวตท่ีดื และเหมาะสมกับสภาพการถนของห้องถิ่น ฉะนั้น การท่ี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะเสนอขอรับการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 
๖๐ พรรษา นวมนทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการอำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ยังเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์และคุณภาพซริฅท่ีดีฃองประซาซนในจังหวัดลำพูน กระผมขอเรียนรนยันต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มความพร้อม 
และคณามบุ่งมั่นที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน



พ แก1ประซาขน โดยในจ ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการ 
ขอรับการถ่ายโอนสถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมนทราชน และโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบล “เพ่ิมเติม’''จำนวน ๑๙ แห่ง

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและข้ันตอนการดำเนินการถ่ายโอน 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมีนทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
ซึ่งคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบประกาศใข้ 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกำทนตแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๒ (๔) กำหนดให้มีการประเมินความพร้อมองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เพื่อรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมีนท■ราชินี และ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ๔ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการเงินและ 
การจัดสรรทรัพยากร และด้านแผนพัฒนาสาธารณสุฃ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จะดำเนินการจัดส่งเอกลารขอรับการประเมินความพร้อมในประเด็นด้งกล่าว พร้อมด้วยหลักฐาน 
เอกสารไปยังลำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 
เพ่ือดำเนินการในส่วนท่ีเกียวจ้องต'อไป

กระผมขอเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

อันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า หลักการถ่ายโอนภารกิจสถานิอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

นวมีนทราชินิ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแนวหาง 

ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น คือ “งานไป เงินไป ตำแหน่งไป 

บุคลากรสมัครใจ” ซ่ึงกระผมขอให้คำม่ันสัญญาว่า จะดำเนินการบริหารภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัย 

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวม'นทราซน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล,ตามหลักธรรมภิบาล 

และยึดประโยชนีของประซาขนซาวจังหวัดลำพูนเป็นหลัก

กระผมหวั งว ่ า คงจะได้ ร ับความมีอร ่ วมใจจาก 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จ้าราชการ พนักงานในลังกัดองค์องค์การบริการบริหาร- 

ส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อผลักดันให้การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 

๖๐ พรรษา นวมีนหราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ 

แห่งกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ต่อไป

กระผมขอขอบคุณประธานสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทุกท่านท่ีได้ให้เกียรติรับฟ้งการแถลง 

ของกระผมในวันน้ี กระผมหวัง•ว่าจะได้รับความร่วมมือ ความไว้วางใจ และสนับสบุนการขอรับการถ่าย



โอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมีนทราซินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน เพ่ือประโยขน์สูงสุดของประซาซนซาวจังหวัดลำพูนลิบไป 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ - ที่ประซมสภาฯ ใด้รับทราบ เร่ือง ขอรับการถ่ายโอน
ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราซินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
“เพ่ิมเติม,, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วน่ะครับ

- มิลมาซิกท่านใดจะมีข้อสอบถาม หริอข้อเสนอแนะ

- ถ้าไม่มี ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑๒ 

เร่ืองอ่ืน ๆ

- วาระอื่น ๆ มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายหริอไม่
- ถ้าไม่มี “กระผมในนามสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูน ขอขอบคุณเพ่ือนสมาซิก หัวหน้าส่วนราชการและข้าราซการทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุม 
ท่าใหัภารกิจของสภาฯ เสร็จส้ินไปด้วยติ’,

- การประชุมในวันนี้ ขอป็ดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๐ น.

เพ่ิมเติมหริอไม่ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑๒ 

ประธานสภา

รับรองความถกด้อง

(วัฒิภัทร เริbนมณี}
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

(นายธงขัย คริธิหล้า)
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

ผู้บันทึกการประชุม
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