
รายงาบการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕โ๖๕

วันที่ ๗ กันยายน ๒(£๖๔ เวลา ๑๔.0๐ -  ๑๔.๒๐ น.
ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้มาประขุม

๑. นายกัลบ สะค์าปีน 
๒. นายธนารักษ์ วงค์ษา 
๓. นายพัฒนเดช สมบูรณ์ชัย 
๔. นายปรีณวัขร์ ศรีพงษ์ 
๔. จ.ส.อ.ธึระคักด อุปะสะสกล 
๖. นายสิบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ 
๗. นายเขมชาต สุคันธวงศ 
๘. นายสุพจน์ บันสุรัตน์ 
๙. นายบุญเลิศ อินบุรี 
๑๐. นายนิวัติ เพียรพนสลัก

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมาซกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๒ 
สมาชกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๓ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๔ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๗ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๘ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๙ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป่าซาง เขต ๑ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฟ้าซาง เขต ๓ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต๑

๑๑. นายบ้ทธวัฒน์ เศวตศรพงศ์ 
๑๒.นายสุรชัย ชัติปิญญา 
๑๓. นายลนอม เมืองสุวรรณ 
๑๔. นายสุรลิหธ้ิ วงค์การณ์ 
๑๔. นายสุริยัน ปีญญา 
๑ ๖ .จ.ส.อ.บุญทวึ อินตาชัย 
๑๗. นายอดุลย์ มโนรมย์ช่ืน 
๑๘. นายหิรัญ ชัยน 
๑๙. นายสิทธิชัย มูลทา 
๒๐. นายสุวรรณ หอยแก้ว

สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๒ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๑ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๒ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๓ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๑ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๓ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๔ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวข้าง 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเรียงหนองส่อง

ผู้ลาประขุม
๑. นายชัยณรงค์ภ่พีสิฐ 
๒. นายศราวุฒิ ณ ลำพูน 
๓. นางสาวเข็มเพชร สมนาคักด๋ิ 
๔. นายศิรคัก่ลี้ ทองยอด

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๖
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๒



ผู้เข้าร่วมประซม
๑. สืบตารวจเอกนพพร ทมพัh สว่าง ผู้อ ัานวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเปียน และเรื่องร้องทุกข 

สำนกงานทองลิ่นอังหวัดลาพูน (แทน) ท้องลิ่นอังหวัดลาพูน/
ผวาราชการอังหวัดลาพูน

๒. นายอนลรณ วงศ์วรรณ นายกองคการบริหารส่วนอังหวัดสำพูน
รท. นายวิชัย บุญอุดมพร รองนายกองคทารบริหารส่วนอังหวัดสำพูน
๔. นายเสริมชัย สัเข๊ยววงศ์ เลขาบุการนายกองคการบริหารส่วนอังหวัดสำพูน
๔, นายนรินหริ คำสาร เลขาบุการนายกองค์การบริหารส่วนอังหวัดสำพูน
๖, นายชัยภัทร สะคำปีน เลขาบุการนายกองค์การบริหารส่วนอังหวัดสำพูน
ฟ. นายแสวงชัย ยศกาศ ทิปริกษานายกองค์การบริหารส่วนอังหวัดสำพูน
๘. นายสุพจน สุท!จระพันธ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหนาห รกษาราชการแหน 

ปลัดองค์การบริหารส่วนอังหวัดสำพูน
๙. นางสาวฌปภัซ อุตมชัย หัวหนาสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนอังหวัด
๑๐. ล.ต.ท.วฒภัทร เร่อนมณ เลขาบุการสภาองค์การบริหารส่วนอังหวัด
๑๑. นางโนซซา สิทธิไพคาล ผู้อัานวยการทองยุหธศาลตริและงบประมาณ
๑๒. นางวลัยพร ศ์ร่คง ผู้อำนวยการกองคลัง.
๑๓. นางสาวเยยมคิริ สุร่ยะ ผู้อำนวยการกองพัสดุและหรพย์สิน
๑๙. นาย'พชย จาอาบาล หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณซรรม (แทน) ผู้อำนวยการ

กองการเจ้าหน้าที่
๑๔. นางอุวิมล กันทะสิ ผู้อำนวยการกองการศ์กษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๖. นายสุกิจ ปีนตาสุข หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ แทน ผู้อำนวยการกองข่าง
๑๗. นางศรพรรณ หนลวน ห ัวหน ้าฝ ่ายก ิจการสภา รทษาราชการแทนผ ู้อำนวยการ 

กองสาธารณสุข
๑๘. นางธัญญา หวันชัยศร่' หัวหน้าฝ่ายการประชุม
๑ ๙ .นางวรรณรดา สิงห์แกว นักอัดการงานทั่วโปซานาญการ
๒0. นางปียะบุซ จนตาสุข นักอัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๒๑. นาย'วุฒิกล รุณริกษๆ นักอัดการงานทั่วไปปฎบติการ
๒๒. นางลาวภัทรพลาส กาญ'จนกุลดษฐ นักอัดการงานท่ัวไปปฎนัตีการ
๒๓. นางลาวอังคณา บุผาเลา นัก'อัดการงาน1ท่ัว,ไป,ปฏบัติกา'ร
๒๔. นางธรพร บุญเร่อง นักอัดการงานท่ัวไปปฎินัตการ
๒๔. นายธง'ชัย ศริธหล้า นักอัดการงานท่ัวไปปฎนัตการ
๒๖. นางลาววิภัซซา ดาราแจง เจ้าพนักงานธุรการปฐบ้ตงาน
๒๗.นายปฏภาณ อ่อนคา นักประซาสัมพันธ์ปฏนัตีการ



๓

เลขานุการสภาฯ - การประซมลภาองค์การบรหารส่วนจังหวัดลำพูน ลมัยสามัญ
สมัยท ี่สอง ครั้งท ี่ ๒ ท ี่จะ เร ิ่ม ใน เวล าน ี้ เลขาบ ุการส ภ าองค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดล ำพ ูน  
ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๕ ของระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขมสภาทองที่น 
พ .ศ. ๒๕๔๗ แก ้ไขเพ ิ่ม เตมถ ืง (ฉบับที่ ๒} พ .ศ .๒๕๕๔ โดยม ิส ม าช ิกลภาองค ์การบ ร ิห าร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ลงนามและเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๐ ทำนุ ขึ่งมิผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกวากึ๋งหนี้ง 
ถ ือว่าครบองค์ประชุม เม ื่อท ี่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเร ียนเช ิญประธานสภาองค์การบริหารส ่วน 
จังหวัดลำพูน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนุตรัย พร้อมทั้งทำหนาที่ประธานสภา ดำเนินการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยทีสอง ครั้งที ่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบ 
วาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ - *วันนี้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้เข้า
ร่วมประชุมทั้งหมด ๒๐ ท่าน ซี่งมิผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากงหนี้ง ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว 
จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บัดนี้

- ผมขอเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
วันนี้มิเรื่องที่จะแจ้งโห้ที่ประชุมได้รับทราบ จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้ 

เน ี้องด ้วยองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน ม ิค ้าส ั่งขององค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงวันที ๖ คันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
จำนวน ๒ ท่าน ขอเชิญท่านเลขาบุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทั้งสองท่านแนะน้าคัว 
ครับI f  e  บ

นายเสริมขัย ลีไขียววงค์,..เลขา.นการ.มกยกองค์ทารบ'ริหารส่วนI m วัดลำพู.น
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเสริมชัย ลี๋เขืยววงศ์ เลขาบุการนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผมขอเป็นส่วนหนี้งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อประโยขน้ลุขชองประชาฃนจังหวัดลำพูนต่อไปครั1ป ขอบคุณครับ

นายน้ริทรี คำส าร เลขานุการนายกองค์กาm l หา.รส่วนจังหวัดลํ!พูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนรินทรี คำสาร เลขาบุการนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ไว้วางใจ 
และผมพร้อมทึจะร่วมงานกับคณะบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนทุกท่าน เพื่อผล'กด'นให้องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูนไต้พฒนาไปข้างหน้าเพื่อข่วยเหลอพื่น้องประขาซนจังหวัดลำพูน ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ©

ระเบียบวาระที่ ๒ เร ื่อ ง  ร ับ ร อ ง ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ซ ม ส ภ า อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร
ส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขมสภา
ท้องทน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพมเติมถง (ฉบับที่ ๒) พ.ค.๖๕๕๔ ข้อ ๓๓ กำหนดให้สภาท้องกินรับรอง 
รายงานการประซมสภาทุกคราว ซึ่งบัดนี้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ทำการตรวจลอบ 
รายงานการประชุมคังกลำวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงซอไห้ท่ีประชุมได้พิจารณารับรอง

- ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ.๒!r ๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๖๕๖๕

- มืสมาซิกท่านใดจะแก้ไขล้อยคำในรายงานการประชุมหรีอไม่

ประธานสภาฯ - ล ้าไม่ม f  อว ่าท ี่ป ระช ุม ร ับ รองรายงาน ก ารป ระช ุม ส ภ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ค.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 
๒๒ สิงหาคม ๖๕๖๕

- ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง พ ิจารณ าญ ัตต ิขอความเห ็น ซ อบ ร ่างข ้อบ ัญ ญ ัต ิ เรื่อง
งบ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่าย  ป ระจำป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ . ๒๕๖๖ 
ในวาระที่สอง และวาระ ที่สาม

ประธานสภาฯ - ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน เสนอญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซ่ึงสภา'ได้มีมติ รับหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัติในวาระที่หนีง ในคราวการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันทิ 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติ 
เมอวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้วน้ัน ซึ่งการแปรญัตติ ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งรายงานผล 
การแปรญัตติให้สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เช ิญ ท ่านเลขานการสภา ได ้ซ ี้แจงเก ี่ยวก ับระเบ ียบในการ
พิจารณาข้อบัญญัติฯ ให้สภา ทราบ



เลขานุการสภาฯ - ตามระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประซม
สภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แกไฃเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๔

- ข้อ ๔๐ บัญญัติว่า เมอคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา 
แล้ว จะด้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเติม และตามที่รการแกไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงาน และ 
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มหรอไมมการแกไข 
เหิมเติมโนดอนหรอข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวด้วยการแปร 
ญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคัาแปรญัตติ 
ด้วย และไท้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก1สมาซกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสขั่วโมงก1อนวัน 
ประขมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให ้คณ ะกรรมการแปรญ ัตต ิไปร ่วมประซมสภาท ้องถ ิ่นด ้วย 
เพี่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง  ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

- ข้อ ๔๑ บัญญัติว่า ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สอง 
ใท้ป'รืกษ1าเรืยงตามลาคับ'ข้อเฉพาะที่มการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ แกไขเท่านั้น 
เว้นแต่ที่ประซนสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น ล้าที่ประซมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปร 
ญัตติ หรือเห็นด้วยกับการนกไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ ขอเปลี่ยนแปลงมติ 
น้ันอก

ประธานสภาๆ - ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองคํการบริหารส่วน
จังหวัดล้าพน เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ ในวาระท่ีสอง

- เชิญ'ประธานคณะกรรมการแปรญัดติร่างข้อบัญญัติ รายงานผล 
การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ ให้สภาทราบผล 
ดังกล่าวด้วย

นายนิวัติ เพียรพบัสสัก ประธานคณะกรรมการแปรณัตติฯ
- เรืยนประธานสภาองคํการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกสภา 

อ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน ผ ู้ท รง เก ียรต ิท ุก ท ่าน  กระผม น ายน ิว ัต ิ เพ ียรพบ ัสส ัก 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ขออนุญาตรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ด้งนี้

ตามที่ทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้มมติแต่งตั้ง 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ โดยมี 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๗ ท่าน ประกอบด้วย

๑. นายนิวัติ เพียรพนัสสัก 
๒. จ่าสิบเอก!)รคักด้อุปะละสกล 
๓. นายหิรัญ ชัยบุ 
๔. นายพัฒนเดข สมบูรณ์ชัย



๕. นายธนารักษ วงค์ษา 
๖. นายสุรซัย ข้ตปีญญา 
๗. นายสิบสวรรค์ เก่งสารกรรณ

T  _  _  _  i 1 ร'’ ท ุ V  ,  « s  SAK> น  « 1  <๙ oเตยคณะกรรมการแปรญัตตราง’ขอบัญญัตๆ เดปฎใ]ตหนาหรบคา 
แปรญัตติต้ังแต่'วันท่ี 10๓ สิงหาคม ๖๕๖๕ ถึงวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฎว่าไมมผู้มายื่นแปรญัตติ 
และคณะกรรมการไต้ประชุม เพื่อพิจารณาประเด็นร่างขอบัญญัติในการประชุม ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ 
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดามรายละเอียดที่ส ่งมาพร้อมนี้ กระผมจ็งขออบุญาตท่าน 
ประธานสภาฯ ไหเลขานการคณะกรรมการแปรญัตติ ไต้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างขอบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒๕๖๖ ในลำตบถัดไป เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วน 
วังหวัดลำพูน พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติๆ ครับ

นายสิบสวรรค์ ๓ งสาริกรรณ์ เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติๆ

สรุปบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เพื่อพิจารณาการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูน 

เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๖

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไต้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เบนเวลา 
๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ * ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. เมอครบ 
กำหนดระยะเวลาแต้ว ไม่มีผู้;มายื่นลำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง'ข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนวังหวัดลำพูน เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๖

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ไต้เชิญนายกองค์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูน 
เข ้าร ่วมประชุมกับคณะกรรมการแปรญัตต ิ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และไต้พ ิจารณา 
โดยละเอียดแต้ว ดังนี้

ข้อ ๑ ซื่อข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแกไข

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใข้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ตั้งจ่ายเป็น
จำนวน รวมทั้งสิ้น ๓๙๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยเก้าสิบสี่ล้านบาทท้วน)
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป แยกรายละเอียดตามแผนงานได้คังนี้



ด้านบริหารทั่วไป
๑. แผนงานบริหารท่ัวไป ยอดรวม ๑๑๖,๓๑๓,๐๒๑.-บาท
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๒.๑๓๒,๕๘๐.-บาท

ด้านบริการชุมขนและสังคม
๑. แผนงานการศึกษา ยอดรวม ๕๓,๙๑๙,๐๔๒.-บาท
๒. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม ๑๘,๓๕๐,๓๖๐.-บาท
๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม ๑ 1๐๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม ๓๐๐,๐๐๐.-บาท
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมซน ยอดรวม ๖,๙๐๔,ฟ๖๐.-บาท
๖. ฒพงานการศาส!ภ'M พ ร 'รมและนันทนาการ ยอดรวม ๒©,๐๑๗,๔๙๕.'บาท

ด้านการเศรษฐกิจ
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๑๕๒,๓๖๙,๙๑๔.-บาท
๒. แผนงานการเกษตร ยอดรวม ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

ด้านการดำเนินงานอื่น
๑. แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๑๙.๖๙๒1๘๒๘.-บาห

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๙๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

ไมมการแปรญัตติ ไม่มิการแก!ข

ข้อ ๕ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
ไม่มิการแปรญัตติ ไม่มิการแก!ข

ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่,ได ้?,บอบุมติ ให ้เป ็น ไป ต าม ระ เบ ียบ ก ระท รวงม ห าด ไท ยว ่าด ้วยว ิธ ีก ารงบ ป ระม าณ ข อ ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่มิการแปรญัตติ ไม่มิการแกเข

ข้อ ๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มิหน้าที่รักษาการให้เป็นไปดาม
ข้อบัญญัตินี้

ไม่มิการแปรญัตติ ไม่มิการแก!ข

ได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ©๕๖๖ ตามที่ได้มิการประซมพิจารณา มาพร้อมบันท้กนี้ด้วยแลว



๘

ประธานสภาฯ - ตามท ี่!ลขานการคณ ะกรรมการแปรญ ัตต ิๆ ได้อ่านบันท้ก
รายงานการประขุมของคณะกรรมการแปรญัตติให้สภาทราบแล้ว

- เป็นอันเสร็จสิ้นในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลาพูน ในวาระท่ีสอง ในขั้นตอนของสภา

- ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม เป็นการลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติ หรือไม่

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ค. ๒๕๔๙ แกIข,พมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ค. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ บัญญัติว่า การพิจารณาร่าง 
ข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มิการอภิปราย เว้นแต่ที่ประขุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มึการอภิปราย 
ล้ามิเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ให้ที่ประขุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
หรอไม่

- ต่อโปจะเป็นการลงมติ ก่อนจะลงมติขอให้เลขานการสภาฯ นับ
องค์ประขุม ด้วยครับ

- มิสมาขิก ๒๐ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใด เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรือง งบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน ตามที่ท่านนายกๆ 
เสนอ โปรดยกมือ ร)๙ เสียง

- สมาช ิกท ่าน1ใด ไม, เห ็นชอบ ให ้ตราเป ็น ข ้อบ ัญ ญ ัต ิ เร ือง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน ตามที่ท่าน 
นายกฯ เสนอ โปรดยกมือ - เสียง

ผลการลงมติ
- เห็นชอบ ๑๙ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน

- มติสภาครั้งนี้ เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรือง งบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน ได้

- ตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ค. ๒๕๔๐ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ บัญญัติว่า ภายในเจ็ดวันนับแต่วับที่สภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ได้มิมติเห็นขอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส่งร่างข้อบัญญัตินี้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณา

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔



ระเบียบวาระที่ ๔ ญ ัตต ิขออน ุม ัต ิแกไขเป ล ี่ยน แป ลงคำข ี้แจงงบ ป ระม าณ  
รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดลำพน

i l l  ะธานสภาฯ - ด ้วยนายทองคการบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ได้เสนอญัตติ
ขออนุมีฟ้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขื้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชงรายละเอียดได้จัดส่งใหสมาซิกๆ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูนผูทรงเกียรติทุกท่าน
ตามท องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ประกาศไซ้ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ่าบงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ณ วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๔๐๔ น้ัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจ่าเปีนต้องขอแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงคาขี้แจงงบ1ประมาณราย'จ่าย ประจ่าบิงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๕ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ในงบลงทุน ค่าครุภณท่ จ่านวน ๑๐ รายการ ดังน้ี

๑) หน ้า ๒๕:๗ ข้อ ๐ ๑  เค ร ื่อ ง ค อ ม พ ิว เต อ ร ์ สำหร ับ  
งานสำนักงาน {จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ีว)

๒) หน ้า ๒๕๘ ข้อ ๐๒ เค ร ื่อ ง ค อ ม พ ิว เต อ ร ์ สำห ร ับ  
งานประมวลผล แบบท่ี ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ น้ีว)

หริอ LED ลิ

กังหมีกพิมพ์

๓) หน้า ๒๕๙ ข้อ ๐๓ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์

๔) หน้า ๒๖๑ ข้อ ๐๔ เครื่องพิมพ์แบบรดหมีกพร้อมติดตั้ง

๕) หน้า ๒๖๑ ข้อ ๐๔ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
รายการที่ ๑ -  ๕ สำหรับใข้ในการปฎิบัติงานประจำกองสาธารณสุข

๖) หน้า ๑๔๙ ข้อ ๐๑ เคร ื่องปร ับอากาศ แบบแยกส่วน
ขนาด ๑๘;๐๐๐ ปีทียู



๑ ๐

๗) หน้า ๑๖๖ ข้อ ๐๕ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 
(จอแสดงภาพขนาดโม่น้อยกว่า ๑๙ น้ิว)

งานสำนักงาน
๘) หน้า ๑๖๗ ข้อ ๐๖ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ

๙) หน้า ๑๖๘ ข้อ ๐๗ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ขนิด
Network แบบท ๑ (๒๘ หน้า/นาที)

๑๐) หน้า ๑๖๙ ข้อ ๐๘ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
รายการที่ ๖ -  ๑๐ สำหรับใข้ในการปฎินัตงานประขากองการเจ้าหน้าที่

เนื่องจากในบีจจุบันได้มีการประกาศมาตรฐานกำหนดตามเกณฑ์ 
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 
๒๕๖๔ ของกระทรวงติจิท้ลเพื่อเศรษฐกีจและสังคม ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรฐาน 
เพื่มเติม1ข้ีน'จากเดืม จงมีความจำเป็นด้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงๆ ดังกคาว

โดยปฎบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยว ิธ ีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท้าให้ลักษณะ ปรมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อลรัาง 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน

ดังน้ัน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีประสํทธภาพ 
ประสิทธีผลและตรงตามวัตธุประสงค์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จงขอเสนอการ 
อน ุม ัต ิแก ้ไข เป ล ี่ยน แป ลงค ำช ี้แจงงบ ป ระม าณ รายจ ่าย  ประจ ัาป ีงบประมาณ  พ.ค. อ ๔๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ ตามบัญชีขออนุมัติ 
แก ้,เขเปล ี่ยนแปลงคำช ี้แจงงบประมาณรายจ ่ายฯ เพ ื่อให้ลภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 
พิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
- เชิญท่านนิวัติๆ ครับ

นายนิวัด เพียรพน้ลสัก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิวัติ เพิยรพนัสลัก สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๑

ตามท ี่ผมได ้ด ูตามรายการบ ัญ ช ีขออน ุม ัต ิแก ้เขเปล ี่ยนแปลง 
คำช ี้แจงที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพ ูนได้เสนอมาแล้วน ั้น ก ็ม ีข ้อล ังเกต ุว ่าในรายการ 
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้น ในข้อความคำชี้แจงทำไมมีการเปลี่ยนแปลงแค่เดือน ปี เท่านั้นถาไล่เรียงไป 
ตามรายการแล้วทุกรายการจะเปลี่ยนแปลงจาก เดือนพฤษภาคม ๒๔๖๓ เป็นเดือน ธันวาคม ๒๔๖๔

1



(รี)®

ทุกรายการอยากสอบทามว่า เราดำเนินการไม่ทันหริอใม่อย่างไรถึงได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะแค่เดือนและปี 
ของแต่ละรายการขออนุญาตลอบถาม ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดลำพูน
- เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาซิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในประเด็นข้อลอบถามนี้ขอให้ท่านเสริมขัย ลี้เขยววงค์ เลขานุการ 

นายกฯ ได้ซิใเจงให้ท่ีประชุมสภาได้รับทราบข้อมูล ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านเสริมขัยฯ ครัป

นายเสริมขัย ลี้เข ียว1<ไ£_เลขานุ.การนายกองค์การ.,บริหารส ่ว ^ฒ ว ัด ล ำพ ูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเสริมขัย ลี้เขียววงค์ เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ขออนุญาตขี้แจงท่านสมาชิกสภาฯ เนื่องด้วยในการตั้งข้อบัญญัติ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แต่เดิม'จะอางรงมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ.10๕๖๓ 
ซึ่งประกาศใข้ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ๖๕๖รท แต่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนยังไม่ได้
ดำเนินการจัดซื้อ ต่อมาได้มีการปรับปรุงบัญชิมาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับล่าลด ซึ่งประกาศใขัตั้งแต่ 
เดือน ธันวาคม ๒<£๖๔ จีงมีความจาเบนด้องเปลี่ยนแปลงดำขี้แจงงบประมาณให้เป็นบัญซิมาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ฉบับป็จจุบันขออนุญาตชี้แจง ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก หริอไม่
- เชิญท่านเขมซาติฯ ครับ

นายเขมชาติ สุคันธวงค์ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาซิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเขมซาติ สุคันธวงค์ สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๙

ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและได้แถลง 
ไว้ต่อสภาเมึ่อสักครู่ท ี่ผ ่านมานั้น ก็เป็นลี่งที่ดื แต่ก็มืข้อสงสัยข้อหนึ่งในหน้าที่ ๓ รายการที่ ๒ 
เป็นรายการสฟคคอมพิวเตอร์ที่มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพิ่มชี้นซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดื แต่ผมก็มี1ข้อ 
ติดใจสงสัยหน่ึงข้อ ในส่วนของหน่วยประมวลผลกลาง ข้อความเดิม จาก “ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB” 
เป็น “ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB" น้ัน ก็อยากจะถามว่าทำไมข้อความจำนวนนี้ถืงได้ลดลง ทำไมถืงไม่ต้ัง 
ให้มีขนาดที่สูงข้ีน ขออนุญาตสอบถามครับ ขอบคุณครับ



ประ3ซ Uflfl ว.!! - เชิญท่านนายกๆ ครับ

นายอนส,รณ.์.วพ ์ร ร ณ  นายกองค์การบูรหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิก?ภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในประเด็นข้อสอบถามนิ้ขอให้ส่วนราซการที่เกี่ยวข้องในคำ!แจงนี้ 

ใต้!แจงให้ที่ประซมสภาๆ ไต้รับทราบครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อานวยการกองสาธารณสุข ครับ

นางศรีพรรรณ หินสวน ห้วหน้าป้ายกิจการสภา รักษาราซการแหน ผู้รานวยการกองสาธารณสุข
-เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกลภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเก ียรติท ุกท่าน ติฉัน นางศรีพรรถ! หินสวน หัวหน้าฝาย 
กิจการสภา รักบาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ตามที่ท่านสมาชิกสภาไต้มึข้อสงสัยจากการเปลี่ยนแปลงคำ!แจง 
ในส่วนซองหน่วยประมวลผลกลาง CPU จากข้อความเติมไม่น้อยกว่า ๖ แกนหสัก โดยมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz เป็นหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า a  แกน 
หลัก และ ๑๖ แกนเส•มอน โดยมีควานเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๓ . GHz ชิงข้อความ 
ท ี่เปล ี่ยนแปลงคำ!แจงน ี้ เป ็นไปตามบัญชิมาตรฐานครุภ ัณ‘ค์คอมพิวเตอร์ที่ม ืการปรับ1ปรุงล่าสุด 
และเพ ื่อให ้การคำเน ้นการจัด!อจัตจ้าง เป ็นไปตามระเบียบการจัด!อจัดจ้าง ทางกองสาธารณสุข 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จีงมีความจำเป็นต้องขอเสนอเปลี่ยนแปลงคำ!แจงให้ตรงกับบญชิ 
มาตรฐานครุภัพฑ ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพื่มเติมอีกหรือไม่
- ล้าไม่มีสมาชิกอภิปรายเพื่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติ กอนลง 

มติขอไห้เลขาบุการสภาฯ นับองค์ประชุม ต้วยครับ
- มีสมาชิก ๒๐ คน ถือว่าครบองค์ประชุม
- สมาชิกท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปสงค์า!แจงงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่ท่านนายกฯ 
เสนอ โปรดยกมือ ๑๙ เสียง

- สมาช ิกท ่านใด ไม่อ.นมัอิ ไห ้แก ไข เป ล ี่ยน แป ล งคำ!แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบระมาณ พ.ค.๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่ท่าน 
นายกฯ เสนอ โปรดยกมือ - เสียง



ผลการลงมติ
- อนม'ติ ๑๙ เสียง
- ไม,อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสีย ๑ คน

- ต่อไปเป็นระเปียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๕ ญ ัต ต ิข อ อ น ุม ัต ิโ อ น เง ิน ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย  ป ร ะ จ ำป ี
พ .ศ .๒๕๖๔ ขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน

ประธานลภาฯ - ด ้วยนายกองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ได้เสนอญัตติ
ขออน ุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ ่าย ประจำป ี!©๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน 
ซึ๋งรายละเอยดได้จัดส่งให้สมาชกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนายกๆ แถลงญัตติ

นายอนุสรฬวงค์วรรณ นว!m  องค์การบริm i  ล ํวษจังหวัต.ลำพูน
- เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผ้หรงเกียรติทุกท่าน
ก่อนจะแถลงญ ัตต ิขออนุม ัต ิการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ด.๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระที่ ๕ บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ค.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ 
เอกสาร จึงมความจำเป็นVด้องขอแกิไขบัญชีขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ถูกตอง รายละเอียดดังนี้ต่อไปนี้

ดารางด้านโอนลด กองทุทธศาล.ต.!และ.งบประมทณ
๑) หน้าที ๒ ขอแก้ไขข้อความจาก ‘'‘จำนวน ๕ รายการ,’ เป็น “จำนวน ๔ รายการ”
๒) หน้าท่ี เอ ขอยกเลิกรายการที ๑ หน้า ๑๓๖ ข้อ ๐๑ เงินเดือนข้าราชการองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตง1ไว้ ๑๙,๒๓๕,๐๔๐.- บาท ขออนุมัติโอนจำนวน ๕๕๐1๐๐๐.- บาท
๓) หน้าท่ี ๒ รายการที ๒ หน้า ๑๖๙ ข้อ ๐๑ ขอแก้ไขข้อความจาก “ขออนุมัติโอนสด 

จำนวน ๙๒,๐๐๐.- บาท เป็น ‘‘ขออนุมัติโอนลด จำนวน ๖๔๒,๐๐๐.-บาท
ดารางด้านโอนลด กองช่าง
๔) หน้าที่ ๕ ขอแก้ไขข ้อความจาก “จำนวน ๒๕ รายก าร” เป็น “ จำนวน

๒๖ รายการ



๕) หน้าที่ ๗ ขอยกเลกรายการที่ ๑๘ หน้า๙©๔ ขอ ๑๙ ค่าก่อลร้างรางระบายนํ้า 
คอบกรตเสริมเหล็ก น้านปวง หมู่ท่ี ๗ ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง เชื่อมน้านปู หมู่ท่ี ๓ ตำบลลี้ 
อำเภอลี้ จังหวัดลาพูน ต้ังไว้ ๙๒๓,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน ๒๗๘,๐๐๐.-บาท

๖) หน้าที่ ๗ เพื่อทดแทนรายการที่ ๑๘ ที1ขอยกเลิก ขอเพิ่มรายการโอนลดรายการที่ 
๑๘ เป็น หน้า ๓๒๓ ข้อ ๑๘ ค่าก่อสร้างงานป้องกันการกัดเซาะและพังทลายของดนบริเวญคอสะพาน 
ข้ามลานาลี้ น้านแม่บอกเหน้อ หมู่ท่ี ๕ ตำบลคริวัขัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๑,๕๗๔,๐๐๐.- บาท 
ขออนุมัติโอนลด จำนวน ๒๐®,๐๐๐.- บาท

๗) หน้าที่ ๘ เพื่อทดแทนรายการที่ ๑๘ ที่ขอยกเลิกขอเพิ่มรายการโอนลดรายการที่ 
๒๖ หน้า ๓๑๓ ข้อ ๐๘ ค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรหันคลุก สายทางน้านอุดมพัฒนา หมู่ท่ี ๑๒ ตำบลศรี 
วิขัย เชื่อมน้านแมตน หมู่ท่ี ๓ ตำบลแมตน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๑,๕๗๔,๐๐๐.- บาท ขออนุมัติ 
โอนลด จำนวน ๗๗,๐๐๐๐.- บาท

ตํอไปเป็นตำแถลงญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ ขององคทารบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไดัประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบบระมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ญ วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ น้ัน

องค์ภารบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังน้ี

าข ข ย น ุม  พ พ น ล พ  M m  4น  ๑ ๓ S L X J U m J .
ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นลามร้อยเจ็ด-สินแป๒นาท) ดังน้ี

'๐1๓๗๘^บาท (สามสิน

๑. ลำน้กงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ 
๖๑๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาท)

๒. ก อ งย ุท ธ ศ าส ต ร ์แ ล ะ งบ ป ร ะ ม าณ  จำน วน  ๔ ร าย ก าร  งบ ป ระม าณ  
๙๕๕,๘๖๐.-บาท (เก้าแสบห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบบาท)

๓. กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ งบประมาณ ๒,๒๔๗,๐๐๐.-บาท (สองล้านสอง- 
แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาท)

๔. กองข่าง จำนวน ๒๖ รายการ งบประมาณ ๗,๐๓๕,๒๔๓.-บาท (เจ็ดล้านสาม- 
หมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบสามบาท)

๕. กองการศกไ!ท ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๕๒ รายการ งบประมาณ 
๑๓,๕๒๕.๘๐๐.-บาท (สิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาท)

๖. กองการเจ ัาหน ้าท ี่ จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๑,๖๔๗,๐๐๐.-บาท 
(หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาท)

๗. กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๕ รายการ งบประมาณ ๒,๔๙๐,๔๗๕.-บาท 
(สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาท)



๘. กองสารารณชุข จำนวน ๒๐ รายการ งบประมาณ ๗,๒ ๓๙,๐๐๐.-บาท 
(เจ็ดล้านสองแสบสามหมื่นเก้าพันบาท)

ข - อ ณA ง จ ่า .ร น ร า ย -ก า J ใหม ่ จำเนวน_๒i ภรา-ย.การนรวมเป็นเงิน
AS1๕&&£นร1๗๘.-'บาท (รามสิบฟ้า.ล้านหกแสนสามเอนเจ็ด|1นเฟ1ดบาท) ดังนี้

๑. สำน ักปล ัดองคการบริหารส ่วนจังหวัด จำนวน ๔ รายการ งบประมาณ 
๓,๓๕๗,๓๐๐.-'บาท (สามล้านลามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท)

๒. ส ำน ักงาน เลขาน ุการองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  จำนวน ๒ รายการ 
งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐.-บาท (หนี้งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท)

๓. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๗๔๘,๐๐๐.- 
บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาท)

๔. กองช่าง จำนวน ๙ รายการ งบประมาณ ๒๒,๔๓๖,๘๔๐.-บาท (ยี่สิบสอง- 
ล้านลี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาท)

๔. กองการศ ึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ 
๔.๕๘๓,๑๒๘.-บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนี้งร้อยยี่สิบแปดบาท)

ช. กองพัสดและทรัพย์สิน จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๒๑๖.๔๐๐.-บาท 
(สองแสนหนี้งหมื่นหกพันห้าร้อยบาท)

๗. กองสาธารณลุข จำนวน ๓ รายก าร งบประมาณ ๓ ,๑๒ ๑,๖ ๐๐.-บาท 
(สามล้านหนี้งแสนสองหมื่นหนี้งพันหกร้อยบาท)

ขออนมด'โอนเพ่ิม จำนวน ๑ รายการ-รวมเป็นเงิน..m(Lq บ!ทJ mนี่งแลน-
ห้าหมื่นบาท) ดังน้ี

๑. กองการศ ึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ 
๑๔๐,๐๐๐.-บาท (หนี้งแสนห้าหมื่นบาท)

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการด้านงบประมาณ เบนไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน จ็งขออบุมติโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่าย ประจำบงบประมาณ พ.ศ,๒๔๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และโอนเพิ่มในงบ 
ลงทุน รายละเอียดตามบัญซืขออบุมัติโอนเงินงบประมาณที่ได้เสนอให้สมาขิกทุกท่านไว้แล้ว

โดยปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบกระทรวงมห าดไทย ว่าด ้วย'ว ิธ ีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๓

ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอน 
เพิ่ม โอนลด ที่ท่าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”



องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน 
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อให้ลภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
พิจารณาอนุมัติจ่อไป

ประรานสภาฯ - มีสมาขิกท่าใมัดจะอภิปรายเพิมเติมอีก หรอไม่
- เขิญท่านนิวัติฯ ครับ

นายนิวัติ เพียรพน'สสัก - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาขิกลภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิวัติ เพียรพนิลสัก สมาขิกลภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๑

ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้แถลงญัตติ 
ขออนุมัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ซิ่งมีรายการโอนลดทั้งหมด 
๑๓๒ รายการ มีรายการที่ขอแก้ไขใหม่ คือ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จาก ๔ รายการ เป็น 
๔ รายการ และในส่วนของกองซ่าง แกไซจาก ๒๔ รายการ เป็น b b  รายการ ในประเด็นข้อสงสัย 
ขอสอบถานว่าในรายการพีขอแก้ไข.ปลื่ยนแปลงนั้น จำนวนยอดเงินเท่าเดิมใช่หริอไม่ รวมท้ังหมด ๑๓๒ 
รายการ เป็นจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓๕,๗๕๐,๓๗๘.-'บาท แต่ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนได้แถลงญัตติไปนั้น เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๗๕:๐,๓๗๘.- บาท ผมอยากขอสอบถามว่า 
จำนวนยอดเงินที่ได้แลดง ในบัญขิขออน ุม ัต ิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔อ๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓๕,๗๔๐1๓๗๘.-'บาท น้ัน 
เป็นจำนวนเงินท่ีถูทตองหริอไม่ขอสอบถามครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านเสริมขัยฯ ครับ

นายเสริมขัย ลี้เข ียววงค์ เลขานุการนายก:องค์กา.รม!หารส่วนจังห,วัดเธ็าพน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาขิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเสริมขัย ลี้เขียววงศ์ เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ขออน ุญาตแจ้งท ่านสมาขิกสภา ขอแจ้งย ืนยันยอดตามบัญชี 
ขออน ุม ัต ิโอนงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ .ศ .๒๕๖๔ รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 
๑๓๒ รายการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,ฝ ๔๐,๓๗๘.- บาท เป็นการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
๒๔ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๖๐๐,๓๗๘.- บาท และมีอีก ๑ รายการพีใมได้เป็นการตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ แต่เป ็นการโอนลดโอนเพิ่มที่ต ั้งไวัอยู่ในข้อบัญญัติอยู่แสัว ๑ รายการ จำนวนเงิน 
งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.-บ,าท ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหริอไม่
- เชิญท่านนิวตฯ ครับ



นายนิวัติ เพ ียรพนัสสัก - เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาซิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายนิวัติ เพียรพนสสัก สมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา เขต ๑

ขอขอบคุณท ่านเลขาน ุการนายกองค์การบริหารส ่วนจังหวัด 
ที่ได้กรุณาขี้แจงให้ทราบ แตในประเด็นทีผมได้สอบถามไปนั้นมีอยู่ ๒ ประเด็น คึอประเด็นแรกผม 
สอบถามว่ากองยุทธศาสตร์และงบประมาณที่มีรายการแกไขเปลี่ยนแปลงจากเดิม ๔ รายการ เป็น ๔ 
รายการ งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑,๖๖๔,๐๐๐.- บาท น้ัน เป็นจำนวนงบประมาณ 
เท่าเดิมใข่หริอไม่ และกองช่างทีได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจาก ๒๔ รายการ เป็น ๒๖ รายการ งบประมาณ 
ตั้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ ๘.๐๐๐.' บาท เป็นจำนวนงบประมาณเท่าเดิมใช่หริอไม่ และ 
งบประมาณรวมตั้งสิ้น €ท๕,๗๔๐,๓๗๘.- บาท น้ัน เป็นข้อมลที่ถูกต้องใช่หริอไม่ ขอสอบถามเพีมเติม 
ตรงน้ีครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกๆ ครับ

นายอนุสิ!ฝ-
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ขออนุญาตขี้แจงเพิ่มเติม จำนวนงบประมาณในรายการที่แก้ไข 

เปลี่ยนแปลงตามที่ได้แจ้งของกองช่างและกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนั้น จำนวนงบประมาณ 
เท่าเดิมครับ ขอบคุณครับ

ประธาน.สิทาท - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
- เชิญท่านเขมชาติๆ ครับ

นายเขมชาติ สุคันธวงศ์ - เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายเขมขาติ สคันธวงศ์ สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๙

ตามหท่านนายกๆ ได้แถลงขอโอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หลายโครงการผมก็เห็นด้วย แต่ก็ยังมีข้อสงสัยบางประการ ชี่งในส่วนของค่าตอบแทนหริอเงินเดือนนี้ 
คงไม่ติดใจสงสัยมากนัก แต่มีข้อสงสัยในส่วนของกองช่างเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างต่างๆ ชี่งสถานการณ์ 
ปิจจุบันของประเทศชาติเรานั้น เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงค่าวัสดุก่อสร้างมีราคาสูงขี้น กว่าประมาณการ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ได้ตั้งเอาไว้เมื่อหลายเดือนก่อน และยังเป็นโครงการตั้งไว้ 
ในขณะที่ราคาวัสดุยังมีราคาตํ่า แต่ในปิจจบันราคาวัสดุหลายอย่างปรับสูงขี้น แต่ทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนกสับขอปรับลดงบประมาณๆ ผมเองก็มีความกังวลว่าโครงการต่าง  ๆ จะไม่สามารถ 
ดำเน ินการได ้ และจะท่าให ้ม ีผลกระทบต่อการดำเน ินโครงการหรือไม ่ ผมก็อยากสอบถามว่า



การขออนุมัติโอนลดงบประมาณของกองซ่างในครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อโครงการที่จะดำเนินการ 
เพื่อแกัLฃปึญหาให้พ่ีน้องประชาชนหรอไม่ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกๆ ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผูทรงเกียรติทุกท่าน
ในการดำเนินการในครั้งนี้เปีนการดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับ 

ชิงในข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นไปตามที่ท่านสมาชิกๆ ได้ให้ดวามกงวลไว้ ว่าโครงการหลายโครงการตั้งไว้ 
ผ่านมาหลายเดือนแล้ว ค่าวัสดุก่อสร้างก็ได้มึการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้ผู้รับเหมาไม่มาเสนอโครงการ 
เนื่องจากว่าหากดำเนินการไปแล้ว กล้องประสบบีญหาการขาดทุนอย่างแน่นอน ในส่วน'นี้ก็เป็นเรื่อง 
ที่เราจะล้องหาทางแล้๒ป็ญหากันต่อไป แต่บางโครงการทีดำเนินการไปแล้วก็มีงบประมาณเหลือจ่าย 
ล้าเราไม่ดำเนินการในส่วนของงบประมาณที่เหลือลดห้ายก็ล้องคืนงบประมาณไปในส่วนนี้ถทก็ล้องดู 
เป็นโครงการไป ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ความเป็นห่วงครับ ชอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ขอเรียนขึ้แจงเพิ่มเติมท่านสมาซิกฯ ว่าในส่วนของโครงการที่ได้
ท่าการโอนลดโอนเพิ่มงบประมาณในครั้งนี้ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจัดขึ้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อย 
แล้ว และยังมิงบประมาณเหลือจ่ายในบางส่วน ที่ทางองค์การบริหารส่วน'จังหวัดลำพูน จะสามารถ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ไล้ ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงได้ดำเนินการขออนุมัติ 
โอนงบประมาณในครั้งนี้ มิเซ่นนั้นแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล้องดำเนินการคืน 
งบประมาณคงเหลือในส่วนนั้ ให้หน่วยงานทีโอนงบประมาณเงินอุดหนน มาให้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนต่อไปครับ

- มิสมาชิกท่านใดจะอภปรายเพิ่มเติมอีก หรอไม่
- เชิญท่านธืระคักดฯ ครับ

จ.ส.อ.ธีระศักดิ้ อุปะละสกล - เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.'ธีระศักด้ิ อุปะละสกล สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมอง เขต ๗

ในประเด ็นการโอนต ั้งจ ่ายเป ็นรายการใหม ่ของทางกองช ่าง 
ในหน้าท ี่ ๑๐ และหน้าที่ ๑๒ ผมมีข้อสงสัยอยากขอสอบถามท่านประธานสภาฯ ไปยังผู้เกี่ยวข้อง 
โดยในหน้าที่ ๑๐ ประเภทค่าปรับปรุงที่ตินและสงก่อสร้าง ข้อที่ ๑ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ ล้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ล้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ่ือ'ให้มีพ่ินท่ีใ'นการ 
รองวับกีจกรรมต่าง  ๆ และในหน้าที่ ๑๒ ข้อที่ ๓ งบประมาณประเภทจ่ายค่าปรับปรุงที่ตินและ 
สิ่งก่อสร้างเซ่นกัน แจ ้งว ่าเพ ื่อเป ็นค ่าต ่อเต ิมล ้านหน ้าอาคารองค ์การบริหารส ่วนจังหว ัดลำพ ูน



แต่ไม1ได้แจ้ง'ว่าเป็นการดำIนบการต่อเติมส่วน'โหน และแจ้งว่าตามแบบแปลบขององค์การบรหารส่วน 
จังหวัดลำพูน แต่ก็ไม่มแบบแปลบให้ทางลมาขิกสภาฯ ได้ดู และขอสอบทามอกหนงประเด็นว่า 
พื้นที่ทั้งสอง ที่แจ้งว่าบริเวณหน้าอาคารลำนกงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น .ป็นพื้นที่ 
เดียวกันหรือไม่แล้วเหตุใดถืงด้องแบ่งงบประมาณ ออกเป็น © ส่วน และในประเด็นต่อเติมขอลอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมว่าต่อเติมอะไร ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายอนสุรฝ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาขิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเก็ยรติทุกท่าน
ขอชี้แจงในประเด็นแรกคอพื้นที่ทั้ง ๖ ส่วนนี้เป็นพื้นที่หน้าอาคาร 

ลำน้กงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยในพื้นที่ส่วนแรก คือ หน้าลานจอดรถหลังเสาธงครับ 
ต ั้งแต่ตรงประตทางเข้าจนถงประดูทางออก ซึ่งแต่เดิมนั้บปูด้วยตัวหนอนมีรูแล้วก็เอาหญ้าปลก 
ไว้ตรงกลาง ชี้งเมื่อรถยนต์วิ่งฝานไปนาน  ๆ ก็จะเกิดการแตกห้กของตัวหนอน ซื่งทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ก็จะปรับปรุงให้เป็นบล็อกแบบกัอนปูให้เป็นลวดลายคล้ายดอกพิกล ตามรูปภาพ 
ที่เจ ้าหน้าท ี่ได ้แสดงบนจอโปรเจคเตอริ ซ ึงเมื่อดำ*นินการปรับปรุงลานนี้เสร็จแล้ว ก็จะเว้นไว้ 
เป็นลานอเนกประสงค์ ที่อาจจะจัดให้มีการจำหน่ายสนค้าทางการเกษตรผักปลอดสารพิษ ของที่น้อง 
เกษตรกรในจังหวัดลำพูน รวมทั้งอาจใซเป็นสถานที่จัดกิจกรรมอื่น  ๆในส่วนพ้ืนท่ีท่ี © ที่แจ้งว่าต่อเติม 
อาคารของสำน้กงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนั้น ก็คือต่อเติมตึกเติมของลำน้กงานองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตรงบริเวณขั้นสองของที่จอดรถชั่วคราวหน้าลำนักงาน ซึงขั้นบนของบริเวณ 
ที่จอดรถชั่วคราวนั้น แต่เดิมจะเป็นสวนหย่อมซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนิน1การ 
นำออกไปเริยบร้อยแล้ว และมโครงการจัดทำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ซึ่งตอนนี้พระพุทธรูบได้ฝากไจ้ ณ วัดพระธาตุหริภญขัย โดยต่อเติมที่ประดิษฐานไว้ 
ตรงบริเวณขั้นสองที่เป ็นสวนหย่อมเดิม และสร้างบันไดให้สามารถเดินชี้นไปกราบไหว้สักการะ 
ได้จากตรงบริเวณสวนหย่อมด้านล่าง หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แต่ไม่สามารถ 
เด ินทะลุเข ้าสำน ักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ เป ็นเพ ิยงแต่เด ินชี้นเพ ิ่อไปลักการะ 
พระพุทธรูปเท่าน้ัน ตามภาพที่,ทางเจ้าหน้าที่,เต้นำชี้นบนจอโปรเจคเตอริ ซึ่งตามประวัติของพระพุทธรูป 
องค์นี้ เป ็นพระพุทธรูปที่แต่เด ิมประดิษฐาน ณ จังหวัดลำพูน แต่ต่อมาไต้รับการคดเลือกให้ไป 
ประดิษฐานอยู่ท ี่ว ัดเบญจมบพิตร ร่วมกับอีกหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งในส่วนของพื้นที่ 
ท้ังสอง ที่ทางท่านสมาชิกฯ ไตส้อบถามน้ัน ไมได ้เป็นพื้นที่เดียวกันตามที่เด้ช้ีแจงไปแล้ว และในประเด็น 
ท่ี ๒ ในเรื่องของงบประมาณที่แยกทั้งสองพื้นที่นั้น เพราะว่าพื้นที่ส่วนหนี้งเป็นลานอเนกประสงค์ 
และพื้นที่อีกส่วนหนี้งเป็นการก่อสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นคนละส่วนกัน ขออนุญาตชิ้นจง 
ครับ ขอบคุณครับ



ประธานสภาฯ - มสมารกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเตมอกหรือโม่
- ถ้าไมมสมารกอภิปรายเพิ่มเตม ต่อไปจะเป็นการลงมติ ก่อนลง 

มติขอให้เลขานภารสภาฯ นบองคประซม ด้วยครับ
- มีสมาขิก ๒๐ คบ ถือว่าครบองค์ประซม
- สมาขิกท่านใด อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ขององค์การบรืหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่ท ่านนายกฯ เสนอ
โปรดยกมือ ๑๙ เ.สิยง

- สมาขิกท่านใด 1ม ่อ4ม ั5  ใฟ ้อน เง ิน งบ ป ระม าณ รายจ ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒๔๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรด 
ยกมือ - เสียง

ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๑๙ เสียง
- ไม่อนุมิ'ติ เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน

ต่อไปเป็นระเบียบวาระหึ ๖

ระเบียบวาระที่ ๖ ญ ัตต ิขออน ุม ัต ิขยายเวลาเบ ิกจ ่ายเง ินงบประมาณรายจ่าย
ป ระจำป ีงบ ป ระมาณ  พ .ศ .๒๔๖๔ กรณ ึม ั้ได ้ก ่อหน ี้ผ ูกพ ัน 
ไว ้เบ ิก ,จ ่าย1ใน'ป ีงบประมาณ พ .ศ .๒๔๖๖

ประธานสภาฯ - ด ้วยนายกองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลาพ ูน ได้เสนอญัตติ
ขออนุมัติขยายเวลาเบีกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔ช๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ 
ผูก?ในไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๖ ชี'งรายละเอึยดได้จัดส่งให้สมาขิกฯ หกท่านแล้ว

- เชญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายรนสรฌ์ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรืยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาขิก 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกยรติทุกท่าน
ตามที่ องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ได ้ต ั้งงบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรึอง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๙ 
และโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยมิรายจ่าย 
หมวดค่าครุภัณฑ ที่ดนและสิ่งก่อสร้าง ชีงสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้กันเงิน 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และขณะนี้ยงมิได้ดำเบินการก่อหนี้ผูกพันแต่อย่างใด น้ัน



เน ื่องจากการดำเน ินการตามโครงการข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณ 
รายจ ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่สามารถดำเน ินการก่อหนี้ผ ูกพ ันและเบิกจ่ายเงิน 
ได ้ท ันในวันทำการสดทายของป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (วันศกร ที, ๓๐ ก ันยายน ๖๕๖๕) 
แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการและใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ให้เบนไปตามวัตถประสงค์ของโครงการ จ ึงขออนุม ัต ิขยายเวลาเบ ิกจ ่ายต ่อไปในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีมิใดัก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ตินและสิ่งก่อสร้าง รวมจำนวน ๔ โครงการ 
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘,๑๗๔,๔๐๐.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถวน)
ตามบัญชรายละเอียดการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซี่งได้จัดส่งให้สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน 
ทุกท่านแล้ว

โดยถือปฏิบัติตามระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และกกรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ “ข้อ ๕๙ ในกรณีที่ม ีรายจ่ายหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสี่งก่อลร้าง ยังม,ได้ก่อหนี้ผูกพัน แตมัความจำเป็นจะด้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติเกันเงินต่อสภาท้องถนได้

ก รณ ีเม ื่อ ส ิ้น ส ุด ระ ยะ เว ล าก ารก ัน เง ิน ต าม วรรค ห น ึ่งแ ล ้ว  
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีใด้ดำเนินการก่อหนึ่ผูกพัน ให้ขออนุมัติเขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถืน หรือกรณีมีความจำเป็นด้องแกิไขเปลี่ยนแปลงรายการด้งกล่าวที่ทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หริอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถืน แล้วแต่กรณี และโครงการด้งกล่าวด้องมี 
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่าย
ไค้ตามข้อผูกพัน

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหถือจ่ายจากเงินด้งกล่าว 
ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม”

ด้งน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ 
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรณีมีได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ลภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน พิจารณาอนุมัติ
ต่อโป

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีก หรือไม่
- ล้าไม่มีสมาซิกอภิปรายเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติ ก่อนลง 

มติขอให้เลขานุการสภาๆ นับองค์ประชุม ด้วยครับ
- มีสมาซิก ๒๐ คน ถือว่าครบองค์ประชุม



- ลมาซกพ่านใด อแ^มัติ ให ้ขยายเวลาเบ ิกจ ่ายงบ ป ระม าณ
รายจ,าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีรได้ก'อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่พ่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมอ ๑๙ เสียง

- สมาซกพ่านใด ไม,อนุมัติ ใหขยายเวลาเบ ิกจ่ายงบประมาณ
รายจ ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ส.๒๕๖๖ ตามที่ท่านนายกๆ เสนอ โปรดยกมอ - เลียง

ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๑๙ เลียง
- ไม่อนุมัติ - เลียง
- งดออกเลียง ๑ คน

- ต่อไปเป็นระเปียบวาระที่ ๗

ระเบียบวาระที่ ๗ ญ ัต ต ขิ อ อ น ุม ัต ิก ัน เง ิน ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ ่า ย  ป ร ะ จ ำ ป ี
พ .ศ .๒๕๖๕ ก รณ ีม ิได ้ก ่อ ห น ี้ผ ูก พ ัน  ไ ว ้เบ ิก จ ่าย ใ น
ป ีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๖

ประธานลภาๆ - ด ้วยนายกองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลาพ ูน ได้เสนอญัตติ
ซออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้เบิกจ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ค.1©๕๖๖ ซึ่งรายละเอียดได้จัคส่งให้สมาซิกฯ ทุกพ่านแล้ว

- เชิญพ่านนายกๆ แถลงญัตติ

นายอนุสรณ์ วงศวรรณนายกองค์.การบS m m i m งหว้คลาพน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกยรติทุกพ่าน
ตามที่ องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ได ้ต ั้งงบประมาณ 

ตามข้อมัญโชตองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายจ่ายหมวด 
ค์าครุภัณข้ ท่ีดนและส่ิงก่อสร้าง และขณะน้ียังมิได้ดำเนุนการก่อหนี้ผูกพันแต่อย่างใด น้ัน

เนื่องจาก การดำเนินการตามโครงการข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และโอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ทันในวันทำการสุดฟ้าย 
ของปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๕ (วันศกร้ ที ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
มิความจำเบนที่จะด้องดำเนินการและใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถประสงค์ของโครงการ 
จ ํงฃ ออน ุม ัต ิก ัน เง ิน ไว ้เบ ิกจ ่ายต ่อไป ใน ป ีงบ ป ระมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณ ีม ิได ้ก ่อหน ี้ผ ูกพ ัน



หมวดค่าครุภ ัณฑ ์ ที่ด ินแสะสิ่งก่อสร้าง รวมจำนวน ๑๒ โครงการ รวมเป ็นจำนวนเงินทั้งส ิ้น 
๗๕,๓๗๐,๙๐๐.- บาท (เจ็ดสิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมนเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอยดการกัน 
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใร้เบกจ่ายในบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ฃ่ีงได้จัดส่งให้สมทขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทุกท่านแล้ว

โดยถือปฏิบัติตามระเปียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องกิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพมเติมถืง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ วรรคแรก “ในกรณีที่มิรายจ่ายหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อลร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่รความจำเป็นด้องใข้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นรายงาน ขออนมิตกันเงินต่อสภาห้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนี้งใ)”

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพน จึงขอเสนอญัตติชออนุมัติ 
ก ัน เง ิน ง บ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่าย ป ร ะ จ ำป ีง บ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ . ๒๕๖๕ กรณ ีม ิได ้ก ่อห น ี้ผ ูกพ ัน  
ไวัเปีกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๖ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาอนุมัติ 
ต่อไป

ประธานสภาๆ - มีสมาขิกท่านใดจะอภปรายเพิ่มเติมอีก หริอไม่
- ถ้าไม่รสมาขิกอภปรายเพิ่มเติม ต่อไปจะเป็นการลงมติ ก่อนลง 

มติขอให้เลขานการลภาฯ นับองค์ประขม ด้วยครับ
- รสมาขิก คน ถือว่าครบองค์ประขม
- สมาซิกท่านใด อนุมัติ ให้ก้นเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรณีมัเด้ก่อหนี้ผูกพัน ไวัเปีกจ่ายในจงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ท่าน 
นายกๆ เสนอ โปรดยกรอ เสียง

- สมาซิกท่านใด ใม ่อน ุม ัต ิ ให ้ก ัน เง ิน งบประมาณ รายจ ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒๕อ๕ กรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน โว้เปีกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ค.๒๕๖๖ ตามท่ี 
ท่านนายกๆ เสนอ โปรดยกมอ - เสียง

ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๑๙ เสยง
- ไม่อนุมัติ เสียง
- งดออกเสีย ๑ คน

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๘

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ



ประธานสภา - วาระอ่ืน  ๆ ม่สมาซกห่านใดจะอภปรายหรอไม่
- ทาไมม “ กระผมในนามสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ขอขอบค ุณ เพ ื่อน สมา?ก ห ัวห น ้าส ่วน ราขการและข ้าราขการท ุกห ่าน  ที่ได,เข ้าร ่วมประช ุม  
ทำให้ภารกิจของสภาฯ เสร็จสินไปด้วยค,,

- การประชุมในวันน้ี ขอปีดประซม
เลกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ น.

รบรองความถกตอง

ส.ต.ห.
{ร่̂ ภทัร เรส์นมถํ3)

เลขานการสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำพนู

frit
(นายธงซ'ย ศ?ธิหลำ)

นก้จัดการงานทัว่ไปปฎนต้การ 
ผู้บันหกการประชุม



เม่ือวนท่ี

สมัยวิสามัญ

รายงานการประขุมสภาองคํการบวิหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ลมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ค.๒๕๖๔ 

กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.0๐  บ, ณ หองประขุมสภาองค์การบวิหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประขุมตรวจรายงานฯ ในวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕
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(ลงช่ือ)
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(ลงช่ือ)
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สภาองค์การบวิหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มีมติรับรองรายงานการประขุมๆในคราวการประขุมสภาๆ 
มัยท่ีสอง คร้ังที ่ ๑ ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๕ เม่ือวันที ่ ๑๙ กนัยายน ๒๕๖๕ เรยีบรอ้ยแลว้

r^ L X

(นายกลัป ๋ สะคำปนี)
ประธานสภาองศก์ารบวหิารสว่นจงุัหวดัลำพนู


