
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒<£๖๓ 

วันจันทร์ท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



ระเบียบวาระที่ ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
* - สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันจันทร์ท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรือ่งทีป่ระธานจะแจงัตอ่ทีป่ระชมุ

เรือ่ง รบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
สมยัวสิามญั (สมัยท่ี ๓) ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่วบัท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรือ่งทีเ่สนอ
๓.๑ ญตัตขิออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ย 

ตามข้อบญัญตัอิงคก์ารบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๒ ญตัตขิออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓

๓.๓ ญตัตขิออนมุตัแิกโ้ขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจา่ย 
ตามข้อบญัญตัอิงคก์ารบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓.๔ญตัตขิออนมุตัปิรบัเปลีm่ iฝฒัรเิวณในแบบแปลนโครงการขอ่มสราัง ิ
ถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟล้ทต์กิคอนกรตีโดยวธิ ี P avem ent 
In-Place Recycling ทางหลวงหอ้งถิน่ สายทาง ลป.ถ. ๑ - 0๐๕๘ 
บา้นแมสุ่ก -  บา้นขาม ชว่งบา้นแมส่กุ หมู่ท่ี ๑ -  บา้นทุง่คา หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลแมส่กุ อำเภอแจห้ม่ จงัหวดัลำปาง

๓.๕ ญตัตขิออนมุตัปิรบัเปลีย่นฝงับรเิวณในแบบแปลนโครงการกอ้สรา้ง ' 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็เฃือ่มระหวา่งบา้นปา่แข หมู่ท่ี ๗ ตำบลบาแกว้ 
อำเภอเกาะคา -  บา้นแมก่ัด๊ หมู่ท่ี ๓ ตำบลทุง่งาม อำเภอเสรมิงาม 
จงัหวดัลำปาง

๓.๖ ญตัตขิออนมุตัปิรบัเปลีย่นฝงับรเิวณในแบบแปลนและปรบัลดคา่งาน 
โครงการกอ้สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ทางหลวงหอ้งถิน่ สายทาง 
ลป.ถ.๑-๐ ๐๑ ๖  บา้นนากวา้วกิว่-บา้นหวัทุง่ อำ๓อแม่ทะจังหวัดลำปาง

๓.๗ ญัตติการกำหนดวันเร่ืมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓
๓.๘ ญัตติการกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
สมยัสามญั สมยัแรก ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วนัจนัทรท์ี ่ ๑๗ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง

ผูม้าประชมุ
๑.นายพษิญพล 
๒.นายบญุเลศิ 
๓.น.ส.มนชยา 
๔.นายอำนวย 
๕.นายถาวร 
๖.นายประลทิธี ้
๗.นายวเิชยีร 
๘.นายนกิร 
๙.นายพเิชฐ 
๑๐.นายมติร 
๑๑.นายสมบรูณ ์
๑๒.นายธรีพล 
๑๓.นายนพินธ ์
๑๔.นางสปุราณ ี
๑๕.นายบญุเชดิ 
๑๖.นายจริพพิฒัน ์
๑๗.นายเดชทว ี
๑๘.พ.ต.ท.พมิล

ผูล้าประชมุ 
๑.นายณรงค์

ประสาน 
แสนเทพ 
ชรากร 
วรญาณกลุ 
บปุผาเจรญิ 
เตซะปลกู 
เรอืงบญุมา 
ธรรมลงักา 
ทนิอยู ่
ธรรมวงศ ์
รปูสะอาด 
ศรวีงษ ์
นิ'นทะสื 
เกดิมลู 
พรมศร 
วงศ์นฟ้ย 
ศรวีชิยั 
คงทอง

พินธิสืบ

ตำแหนง่ ประธานสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
ตำแหนง่ รองประธานสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง (๒) 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอเมอืงลำปาง 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอเมอืงลำปาง 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอเมอืงลำปาง 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอเมอืงลำปาง 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอเมอืงลำปาง 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอเมอืงลำปาง 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอเกาะคา 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอ เกาะคา 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอแจห้ม่ 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภองาว 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภองาว 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอวงัเหนอื 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอหา้งฉตัร 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอแมเ่มาะ 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอเถนิ 
ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอแมพ่รกิ

ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอเมอืงลำปาง

ผูข้าดประชมุ
๑.นายวสนัต ์
๒.นายรตันชยั 
๓.นายธรรมการ 
๔.นายเชน 
๕.นายปลินัธน์

อณุหเลขจติร ตำแหนง่ รองประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง (๑)
สมมื ตำแหนง่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอวงัเหนอื
ชมุศร ี ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอแมเ่มาะ
ปานสงัข ์ ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอเสรมิงาม
รตันวราภรณ ์ ตำแหนง่ สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เขตอำเภอสบปราบ



๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง

๒. นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง
๓. นางสาวเพ็ญสิริ ไซยวรรณ ตำแหน่ง
๔. นายธีทัต ธรรมธิกูล ตำแหน่ง
๔. นางพุดแก้ว พันธ์สุภา ตำแหน่ง
๖. นายบุญส่ง ศรีกอนติ ตำแหน่ง

๗. นางณัชซา สิทธิไพศาล ตำแหน่ง
๘. นางกนกพรรณ บันตาวัง ตำแหน่ง
๙. นายปรีชา ก้นหล้า ตำแหน่ง
๑๐. นายวรพงศ์ ยศเรืองศรี ตำแหน่ง
๑๑. นางอภิสรา บุตสีทา ตำแหน่ง
๑๒. นางดวงดาว อานุภาพยรรยง ตำแหน่ง
๑๓. นางสายใจ ฃันธิกุล ตำแหน่ง
๑๔. นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง
๑๔. นางนิตยา สายอุปราช ตำแหน่ง
๑๖. นางราตรี C/I cJl

lL ตำแหน่ง
๑๗. นายชูลักดึ๋ ตุ้ยบาง ตำแหน่ง
๑๘. นายภัทรพงศ์ เถายศ ตำแหน่ง
๑๙. นางสาวชุติน้นท์ ศรีนุต ตำแหน่ง
๒๐. นายสุทิตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง
๒๑. นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ ตำแหน่ง
๒๒. นางสาวป้ณรสิ ตันเกียรติชัย ตำแหน่ง
๒๓. นางสาวฐิติรัตน์ วงค์กํ่า ตำแหน่ง
๒๔. นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูต๊ะ ตำแหน่ง
๒๔. นางรุ่งระวี แผ่นทอง ตำแหน่ง
๒๖. นายไกรเชษฐ์ ทองบุตร ตำแหน่ง
๒๗. นายจักรพงษ์ คำอักษร ตำแหน่ง
๒๘. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง
๒๙. นายสมชาย อุดมสารี ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ติ'หน้าท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองค์กษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองกิจการสภาฯ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัสดุและประมวลผล
หัวหน้าฝ่ายประซาลัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการค์กษา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
หัวหน้าฝ่ายลำรวจและออกแบบ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 
นิติการ
หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผังเมืองฯ



๓

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ
๓๐. นางปราณี แกว้ขดั ตำแหนง่ นกัจดัการงานทัว่ไปชำนาญการ
๓๑. นางนงลกัษณ์ พรมพนัธ์ ตำแหนง่ เจา้พนกังานธรุการชำนาญงาน
๓๒. นางธญิาดา จนัจะ๊วงศ์ ตำแหนง่ เจา้พนกังานธรุการชำนาญงาน
๓๓. นายบญีญา สรุยิะ ตำแหนง่ นกัจดัการงานทัว่ไปปฏปิตีกิาร
๓๔. นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหนง่ เจา้พนกังานธรุการปฏบิตังิาน
๓๕. นายพรฑศพล ขมพศูรี ตำแหนง่ เจา้พนกังานธรุการปฏปิตีงิาน
๓๖. นางสาวนพมาศ ขัยยาคำ ตำแหนง่ เจา้พนกังานธรุการปฏบิตังิาน
๓๗. นางเตอืนใจ ภกัดวีงศ์ ตำแหนง่ นกัประซาสมัพนัธป์ฏบิตักิาร
๓๘. นายทศพร อนิตะ๊รกัษา ตำแหนง่ ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีบ่รหิารงานทัว่ไป
๓๙. นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหนง่ นกัการภารโรง
๔๐. นางศรสวรรค์ ธมิา ตำแหนง่ ผูช้ว่ยประซาสมัพนัธ์
๔๑. นางศภฺมาส ธรรมสิทธ้ิ ตำแหนง่ ผช้ว่ยเจา้พนกังานสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว

เริม่ประชมุ เวลา ๑๔.๓๕ น.
เมือ่สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง มาประชมุ ครบองคป์ระชมุจำนวน 

๑๘ คน แลว้ นางสมพร กาไวย ์ เลขานกุารสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดใหส้ญัญาณเชญิสมาซกิ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เขา้หอ้งประชมุ
นางสมพร กาไวย ์ บัดน้ีสมาซิกครบองค์ประชุมแล้ว เรยีนเชญิทา่นพษิณพุล ประสาน ประธานสภาองค์การ
เลขานกุารสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึน้จุดเทยีนธูปบชูาพระรัตนตรัยและทำหนา้ทีป่ระธาน

ดำเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ ประกาศสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง เร่ือง 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปพี.ศ. 
๒๕๖๓ ตามทีส่ภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จงัหวดัลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 
ทีป่ระชุมได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๒๙ มีนาคม 
๒๕๖๓ น้ัน เนือ่งจากฝ่ายบริหารมเีร่ืองเสนอใหส้ภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง 
พจิารณา จงึอาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๒๒,๒๔ แหง่พระราขบญัญติัองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับบีจจุบัน ประกอบกับความตามข้อ ๒๐ 
และข้อ ๒๓ แหง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาห้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปิจจุบัน จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง สมัยสามัญ ่สมัยแรก ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ท่ี ๑๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จงึประกาศมาเพือ่ 
ทราบ ประกาศ ณ วันท่ี ๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๓ ลงขือ่นายพษิณพุล ประสาน ประธานสภา



นางสมพร กาไวย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เลขานุการสภาฯ
นายพิษณุพล ประสาน วันนีเ้ปน็การประชมุสภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำปาง สมยัสามญั สมัยแรก ประจำป ี
ประธานสภาฯ พ.ศ.๒๕๖๓ ผมขอดำเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระ
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุม

เร่ืองแรก รายงานผลการใขจ้า่ยเงนิสะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ดว้ยองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง รายงานขอ้มลูการเบกิจา่ยเงนิสะสมขององคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ดงันี ้
๑.ในคราวประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั สมยัที ่ ๑ ประจำป ี
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่วันที ่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไดอ้นมุตัใิหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปางใขจ้า่ยเงนิสะสม ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๗ โครงการ 
จำนวนเงนิ ๕๗,๓๕๖,๖๖๐ บาท (หา้สบิเจด็ลา้นสามแสนหา้หมืน่หกพนัหกรอ้ยหกสบิบาท 
ลว้น) ไดเ้บกิจา่ยไปแลว้จำนวน ๒๓ โครงการ เปน็จำนวนเงนิ ๑๙,๘๐๒,๐๐๐ บาท 
(สบิเกา้ลา้นแปดแสนสองพนับาทลว้น)
๒.ในคราวประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัวสิามญั สมยัที ่ ๒ ประจำป ี
พ.ศ.๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่ ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ ไดอ้นมุตัใิหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
ใชจ้า่ยเงนิสะสม ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗๖ โครงการ จำนวนเงิน 
๖๔,๘๗๗,๐๐๐ บาท (หกสบิสีล่า้นแปดแสนเจด็หมืน่เจด็พนับาทลว้น) ไดเ้บกิจา่ยไปแลว้ 
จำนวน ๒ โครงการ เปน็จำนวนเงนิ ๙๙๓,๐๐๐ บาท (เกา้แสนเกา้หมืน่สามพนับาทลว้น) 
รวมเบกิจา่ยทัง้หมดจำนวน ๒๕ โครงการ เปน็จำนวนเงินทัง้สิน้ ๒๐,๗๙๕,๐๐๐ บาท 
(ยีส่บิลา้นเจด็แสนเกา้หมืน่หา้พนับาทถว้น) รายละเอยีดปรากฏตามหนงัสอืทีแ่จกใหก้บั 
ทกุทา่น หากทา่นตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สอบถามไดท้ีก่องคลงั 
เร่ืองท่ีสอง รายงานผลการเบกิจา่ยโครงการเงนิกูเ้งนิทนุสง่เสรมิกจิการองคก์ารบรหิาร 
สว่นจังหวัด (ก.ส.อ.) ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง รายงานขอ้มลูการเบกิจา่ย 
โครงการเงนิกูเ้งนิทนุสง่เสรมิกจิการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (ก.ส.อ.) ณ วันท่ี ๓0  
มกราคม ๒๕๖๓ ดงันี้
๑.สญัญากูเ้งนิเลขที ่ ๔๓๙/ ๒๕๖๒ ลงวันที ่ ๑๗ มถินุายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ โครงการ 
จำนวนเงิน ๖๔,๐๑๒,๖๘๗ บาท (หกสิบส่ีล้านหนึง่หม่ืนสองพนัหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทล้วน) 
ไดเ้บกิจา่ยแลว้จำนวน ๑๗ โครงการ เปน็จำนวนเงนิ ๕๘,๖๔๗,๖๘๗ บาท (หา้สบิแปค- 
ลา้นหกแสนสีห่มืน่เจด็พนัหกรอ้ยแปดสบิเจด็บาทลว้น)
๒.สญัญากูเ้งนิเลขที ่ ๔๔๐/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ โครงการ 
จำนวนเงิน ๕๔,๑๖๖,๗๘๙ บาท (หา้สบิสีล่า้นหนึง่แสนหกหมืน่หกพนัเจ็ดร้อยแปดสบิเกา้- 
บาทลว้น) ไดเ้บกิจา่ยแลว้จำนวน ๖ โครงการ เปน็จำนวนเงนิ ๒๓,๖๖๒,๗๘๙ บาท 
(ยีส่บิสามลา้นหกแสนหกหมืน่สองพนัเจด็รอ้ยแปดสบิเกา้บาทลว้น)



๕

นายพิษถ4พล ประสาน ๓.สัญญากู้เงินเลขที่ ๔๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ กับยายน ๒๔๖๒ จำนวน ๓ โครงการ
ประธานสภาฯ จำนวนเงนิ ๔๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท (สีส่บิสามลา้นหกหมืน่บาทถว้น) ไดเ้บกิจา่ยแลว้จำนวน 

๑ โครงการ เปน็จำนวนเงนิ ๗,๙๐๔,๖๘๐ บาท (เจด็ลา้นเกา้แสนสีพ่นัหกรอ้ยแปดสบิ 
บาทถว้น)
รวมเบกิจา่ยทัง้หมดจำนวน ๒๔ โครงการ เปน็จำนวนเงินทัง้สิน้ ๙๐,๒๑๔,๑๔๖ บาท 
(เกา้สบิลา้นสองแสนหนึง่หมืน่หา้พนัหนีง่รอ้ยหา้สบิหกบาทลว้น) รายละเอยีดปรากฏตาม 
หนงัสอืทีแ่จกใหก้บัทกุทา่น หากทา่นตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สอบถามได้ท่ี 
กองคลงั
เรือ่งทีส่าม จดัทำโครงการตกิอบรมและทศันศกึษาดงูานเพือ่พฒันาสกัยภาพการ 
ปฏบิติงิานสำหรบัสมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๓ ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดก้ำหนดจดัทำโครงการตกิอบรม 
และทศันศกึษาดงูานเพือ่พฒันาสกัยภาพการปฏบิติงิานลำหรบัสมาซกิสภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ระหวา่งวนัที ่ ๒ - ๖ เมษายน 
๒๔๖๓ ณ กรงุเทพมหานคร จงัหวดัเพชรบรุ ี และจงัหวดักาญจนบรุ ีโดยจดัตกิอบรม 
ในวันที ่ ๒ เมษายน ๒๔๖๓ ณ โรงแรมลำปางเวยีงทอง อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัด 
ลำปางและทศันศกึษาดงูาน ณ กรงุเทพมหานคร จงัหวดัเพชรบรุแีละจงัหวดักาญจนบรุ ี
ขอความกรณุาทา่นสมาซกิไดก้รอกแบบตอบรบัเชา้รว่มโครงการดงักลา่วดว้ย ซึง่ทาง 
เจา้หนา้ทีไ่ดแ้จกใหก้บัทกุทา่นแลว้หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถสอบถาม 
ไดท้ีฝ่า่ยกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางหรอืหวัหนา้อภสิรา บตุสทีา ซ่ึงเป็น 
ผูด้แูลรบัผดิชอบในการจดัทำโครงการนี้
เรือ่งทีส่ี ่ ประกาศการใชแ้ผนการดำเนนิงาน ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดจ้ดัทำแผนการดำเนนิงานประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๓ ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง งบประมาณรายจา่ย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ซึง่ไดป้ระกาศใชเ้มือ่วนัที ่ ๒๗ กนัยายน ๒๔๖๒ โดย 
นำแผนงาน/โครงการซึง่เปน็ภารกจิในความรบัผดิขอบของแตล่ะลำนกั/กอง ทีป่รากฏใน 
ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๓ ทีส่อดคลอ้งกบัดวัซีว้ดัในแผนพฒันา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง(.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๔) และแผนการจดัหาพสัด ุ ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ รวมทัง้โครงการจากเงนิอดุหนนุเฉพาะกจิและเงนิสะสม โดย 
กำหนดรายละเอยีดกจิกรรมและชว่งเวลาทีจ่ะดำเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
โดยผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสนบัสนนุการจดัทำแผนพฒันาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปางและคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เมือ่วันที ่ ๓ 
ธนัวาคม ๒๔๖๒ เรยีบรอ้ยแลว้ จงึไดป้ระกาศการใชแ้ผนการดำเนนิงาน ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ เมือ่วันที ่ ๔ ธนัวาคม ๒๔๖๒ จึงแจง้ใหท้ีป่ระชมุสภาแหง่นีไ๋ด ้
รบัทราบโดยทัว่กนั



นายพิษถJพล ปร: 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระท่ี ๒

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓

:สาน เรือ่งทีห่า้ ขอเชญิรว่มพธิเีปดิโครงการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วจงัหวดัลำปาง “ เทศกาล 
ดอกเสีย้วบานบา้นปา่เหมีย้ง” ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง รว่มกบัอำเภอ 
เมอืงปาน องคก์ารบรหิารสว่นตำบลแจซ้อ้น อทุยานแหง่ชาตแิจซ้อ้นและชมุซนบา้น 
ปา่เหนีย้ง ไดร้ว่มจดัโครงการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วจงัหวดัลำปาง “ เทศกาลดอกเสีย้วบาน 
บา้นปา่เหมีย้ง” ในระหวา่งวนัที ่ ๒ ๑ -๒ ๓  กมุภาพนัธ ์ ๒(ะ๖๓ ณ บรเิวณลานดอกเสีย้ว 
บา้นปา่เหมีย้ง หมู่ท่ี ๗ ตำบลแจซ้อ้น อำเภอเมอืงปาน จงัหวดัลำปาง โดยจดัพธิเีปดิงาน 
ในวนัเสารท์ี ่ ๒๒ กมุภาพนัธ ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บรเิวณลาบดอกเสีย้ว บา้น 
ปา่เหมีย้ง หมู่ท่ี ๗ ตำบลแจซ้อ้น อำเภอเมอืงปาน จงัหวดัลำปาง จงึขอเรยีนเชญิสมาชกิ 
ทกุทา่นรว่มพธิเีปดิงาน ตามวนั เวลาและสถานทีด่งักลา่ว ในงานทา่นจะไดร้บัพงิดนตร ี
โฟลค์ซองและจากหงาคาราวาน 
-ตอ่ไปเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่ ๒
รบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัวสิามญั 
(สมยัที ่ ๓) ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๒
- รายงานการประขมุ มืทัง้หมด ๑๓ หนา้ เชญิทา่นสมาชกิตรวจสอบ 
•ทา่นใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชมุ ขอเชญิ
- ไมม่ทืา่นใดแกไ้ขในรายงานการปกระชมุ ผมจะขอมตใินทีป่ระชมุ 
•ขณะนีม้สืมาชกิอยูใ่นทีป่ระชมุจำนวน ๑๕ คน ครบองคป์ระชมุ
- สมาชกิทา่นใดเหน็ขอบใหร้บัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่น 

จงัหวดัลำปาง สมยัวสิามญั สมัยที ่ ๓ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่วันที่
๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมอื จำนวน ๑๕ เสยีง
- สมาชกิทา่นใดไมเ่หน็ขอบใหร้บัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง สมยัวสิามญั สมัยท่ี ๓ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่วันที่
๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๒ โปรดยกมอื ไม,มี
เปน็อนัวา่ทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ขอบ จำนวน ๑๕ เสยีง ใหก้ารรบัรองรายงาน 
การประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัวสิามญั สมยัที ่ ๓ ประจำป ี
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่วนัที ่ ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง

•ตอ่ไประเบยีบวาระที ่ ๓ 
เรือ่งทีเ่สนอ
๓.๑ ญตัตขิออบมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตั ิ
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ในญตัตนิีม้เืรือ่งโอน จำนวน ๒ เรือ่ง ผมจะขอมตเิปน็เรือ่ง ๆ
- ขอเชญิฝา่ยบรหิารแถลง เรือ่งแรก

๖



๗

บางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน มติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๓ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นขอบอนุมิติให้กันเงิน
นายกอบจ.ลำปาง กรณีมิได้ก่อหนี้ผู้พัน ตามข้อบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง
รายการที ่ ๓ หนา้ ๑๙๓ คา่จดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
น้ัน เนือ่งจากกองการศกึษาฯ ไดด้ำเนนิการตรวจสอบเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะ 
พืน้ฐานครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ ปรากฏวา่ครภุณัฑด์งักลา่ว ตามเกณ ฑร์าคากลางและ 
คณุลกัษณะพืน้ฐานครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ ประจำป ี พ .ศ.๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที ่ ๑๕ 
มนีาคมพ.ศ.๒๕๖๒ ไดม้กีารปรบัเปลีย่นเกณฑค์ณุลกัษณะเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่า่ย จงึ 
มคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ขคำซืแ้จงงบประมาณรายจา่ยใหถ้กูตอ้ง รายละเอยีดตามเอกสาร 
บญัชแีกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณแนบทา้ย เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ย 
ความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายจา่ยโครงการ 
ดงักลา่ว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแกไ้ขเปลีย่นแปลง ดำซืแ้จงงบประมาณรายจา่ย 
ในหมวดคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ทีท่ำใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรือ 
เปลีย่นแปลงสถานทีก่อ่สรา้งใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิองสภาทอ้งถิน่ ขอ้ ๓๑ การโอน การ 
แกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายการทีไ่ดเ้บกิดดัปหีรอืขยายเวลาใหเ้บกิดดัป ี
ไว ้จะกระทำไดต้อ่เมือ่ไดร้บัอนมุตัจิากผูม้อีำนาจใหเ้บกิดดัปไีว ้หรอืขยายเวลาเบกิดดัป ี
จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตัติอ่ไป

นายพิษญพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภิปราย ขอเซิญ ไม่มี ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๕ คน

ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๕ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม,เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหบังสีอท่ี ลป 
๕๑๐๐๓/๖๙๕ลงวันท่ี ๔คุมภาพันธ์๒๕๖๓ไม่เห็นซอบจำนวน-เสียง งดออกเสียงจำนวน-เสียง

- ต่อไปเรือ่งทีส่อง ขอเชญิฝา่ยบรหิารแถลง



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น มตสิภาสมยัสามญั (สมยัที ่ ๒) คร้ังที ่ ๓ ประจำป ี
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมือ่วันที ่๒๗ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เหน็ชอบอนมุตัใิหก้นัเงินกรณมีไิด ้
นายกอบจ.ลำปาง กอ่หนีผ้กูพนัตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กอง

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๓ 
หน้า ๑๙๐ ค ่าจ ัดซ ื้อเก ้าอ ี้ จำนวน ๑๒๐,๙๐๐ บาท เนื่องจากกองการศึกษาฯ ได้
ตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว ปรากฏว่ามีข้อความผิดพลาด ตกหล่น จึงมีความ'จำเ'ปีนต้อง 
แก้ไขคำซี้แจงงบประมาณให้ถูกต้อง รายละเอียดตามเอกสารบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงดำ 
ขี้แจงงบประมาณแนบท้ายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติ 
แก ้ไขเป ล ี่ยน แป ลงดำข ี้แจงงบ ป ระมาณ รายจ ่ายโครงการด ังกล ่าว ตามระเบ ียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕ 
๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ดำขี้แจงงบประมาณรายการที่ได ้เบ ิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบ ิกดัดปีไว้ จะกระทำได้ 
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีไว้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี จึงเรียนมาเพื่อ 
โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายพิษณุพล ประสาน - ตามทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลงไปแลว้นัน้ มสีมาชกิทา่นใดมขีอ้สงลยัทีจ่ะซกัถาม 
ประธานสภาฯ หรอืจะอภปิราย ขอเชญิ ไม่มี ขณะนีม้สีมาชกิอยูใ่นทีป่ระขมุจำนวน ๑๕ คน

ครบองคป์ระขมุ ผมจะขอมตทิีป่ระขมุ
- สมาชกิทา่นใดเหน็ขอบอนมุติใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงดำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตาม 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื จำนวน ๑๕ เสยีง
- สมาชกิทา่นใดไมเ่หน็ขอบอนมุติใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงดำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ย 
ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๕ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ดำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป 
๕๑๐๐๓/๗๘๙ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธี ๒๕๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไป ๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- ในญตัตนิีม้เีรือ่งโอน จำนวน ๒ เรือ่ง ผมจะขอมตเิปน็เรือ่ง ๆ
- ขอเชญิฝา่ยบรหิารแถลง เรือ่งแรก



นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ตามข้อบญัญติ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
แทนปลัดอบจ.ปฏบิตัิหน้าท่ี รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓งบประมาณต้ังจ่ายไว้กองช่างหมวดคา่ครุภณัฑ ์
นายกอบจ.ลำปาง ทีด่นิและสงิกอ่สรา้งประเภทครภุณัฑโ์รงงาน รายการท ี ่ ๑ หนา้ ๓๒๒ คา่จดัซือ้พดัลม

อตุสาหกรรม จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท น้ัน
เน ือ่งจากกองชา่งไดต้รวจสอบโครงการดงักลา่วขา้งตน้ปรากฏวา่ต ัง้งบประมาณ ไว ้
ผดิประเภทไมเ่ปน็ไปตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที ่ ๒๗ มถินุายน พ.ศ. ๒๔๔๙ แนวทางการพจิารณาสิง่ของที ่
จดัเปน็วสัดแุละครภุณัฑต์ามหลกัการจำแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ พดัลม 
ปรากฏอยูใ่นประเภทครภุณัฑล์ำนกังาน จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณ ใหถ้กูตอ้งตาม 
หลกัการจำแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณฯ ดงันี ้
โอนลด
งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธาหมาดคา่ครุภณัฑท์ีด่นิและสิง่กอ่สร้าง 
คา่ครภุณัฑ์
ประเภทครภุณัฑโ์รงงาน
รายการที ่ ๑ หนา้ ๓๒๒ คา่จดัซือ้พดัลมอตุสาหกรรม จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท เพ ือ่จา่ย 
เปน็คา่จดัซือ้พดัลมอตุสาหกรรมแบบแขวนผนงัพรอ้มขาประกบั จำนวน ๓๐ ตัว  ๆ ละ 
๔,๘๐๐ บาท รวมจำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาทฯ 
โอนเพิม่ (ตัง้รายการใหม)่
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดคา่ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
คา่ครภุณัฑ์
ประเภทครภุณัฑส์ำนกังาน
รายการท ี ่ ๖ คา่จดัซือ้พดัลมอตุสาหกรรม จำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท เพ ือ่จา่ยเปน็คา่ 
จดัซือ้ พดัลมอตุสาหกรรมแบบแขวนผนงัพรอ้มขาประกบั จำนวน ๓๐ ตวัๆละ๔,๘๐0  
บาท รวมจำนวน ๑๔๔,๐๐๐ บาท รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 
เพ ือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๔๔๓ หมวด ๔ การโอนและแกไ่ขเปลีย่นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การ 
โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยใบหมวดคา่ครภุณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ทีท่ำใหล้กัษณะ 
ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืโอนไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิอง 
สภาทอ้งถิน่ จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตัติอ่ไป 

นายพิษ๓พล ประสาน - ตามทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลงไปแลว้นัน้ มสีมาซกิทา่นใดมขีอ้สงสยัทีจ่ะซกัถาม
ประธานสภาฯ หรอืจะอภปิราย ขอเซญิ ไม่มี ขณะนีม้สีมาซกิอยูใ่นทีป่ระขมุจำนวน ๑๔ คน

ครบองคป์ระขมุ ผมจะขอมตทิีป่ระขมุ
■ สมาซกิทา่นใดเหน็ชอบอนมุตัใิหโ้อนงบประมาณรายจ่ายตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
โปรดยกมือ จำนวน ๑๔ เสียง



๑๐

นายพิษญพล ประสาน - สมาซกิทานใดไมเ่หน็ขอบอนมุตัใิหโ้อนงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์าร 
ประธานสภาฯ บรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทีฝ่า่ย

บรหิารแถลง โปรดยกมอื ไม่มื
มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นซอบจำนวน ๑๕ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ

รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/๗๔๓ 
ลงวันท่ี ๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไม่เห็นซอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ตอ่ไปโอนเร่ืองทีส่อง ซอเซญิฝา่ยบรหิารแถลง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราซการ บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่นตามข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณต้ังจ่ายไว้กองพัสดุและทรัพย์สิน 
นายกอบจ.ลำปาง หมวดเงนิเดอืนและคา่จา้งประจำ รายการที ่ ๔ หนา้ ๑๗๕ เงนิเพิม่ลำหรบัผูป้ฏบิตังิาน

ดา้นพสัดุ ต้ังไว้ ๕๐๔,๐๐๐ บาท น้ัน
เนือ่งจากาองพสัดแุละทรพัยส์นิ ไดต้รวจสอบโครงการดงักลา่วขา้งดน้ปรากฏ ดงันี ้
งานบรหิารงานคลงั หมวดเงนิเดอืนและคา่จา้งประจำ 
เงนิเดอืน (ฝา่ยประจำ)
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ซองพนักงาน
รายการที ่ ๔ หนา้ ๑๗๕ เงนิเพิม่สำหรบัผูป้ฏบิตังิานดา้นพสัด ุ จำนวน ๕๐๔,๐๐๐ บาท 
เพ ือ่จา่ยเปน็เงนิเพ ิม่ลำหรบัตำแหนง่ท ีม่ เืหตพุ เิศษ ตำแหนง่การปฏบิตังิานดา้นพสัดุๆ  
คาดวา่จะเหลอืจา่ย ซอโอนลดงบประมาณจำนวน ๕ ๐,๐๐๐ บาท เนือ่งจากมา่นปรบั 
แสงเดมิ ทีต่ดิตัง้อยูภ่ายในกองพสัดฯุ ตดิตัง้มาพรอ้มกบัการกอ่สรา้งอาคารลำนกังาน 
ปจัจบุนัเกดิการเสือ่มสภาพตามอายกุารใซง้านไมส่ามารถดำเนนิการซอ่มแซมใหม้สืภาพ 
การใซง้านไดต้ามปกต ิ กองพสัดฯุ จงีมคืวามจำเปน็จดัซือ้ผา้มา่นพรอ้มอปุกรณ ์ จำนวน 
๕๐,๐๐๐ บาท
จึงขออนมุตัโิอนงบประมาณ ดงันี ้
โอนลด
งานบรหิารงานคลงั หมวดเงนิเดอืนและคา่จา้งประจำ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ซองพนักงาน
รายการที ่ ๔ หนา้ ๑๗๕ เงนิเพิม่ลำหรบัผูป้ฏบิตังิานดา้นพสัด ุ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มลำหรับตำแหน่งที่มืเหตุพิเศษ ตำแหน่งการปฏิบัติงานด้านพัสดฯุ
โอนเพิ่ม (ตัง้รายการใหม)่
งานบรหิารงานคลงั หมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 
คา่ครภุณัฑ ์ ประเภทครภุณัฑง์านบา้นงานครวั
รายการที ่ ๑ คา่จดัซือ้ผา้มา่นพรอ้มอปุกรณ ์จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท รายละเอยีดตาม 
เอกสารแนบ เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จึงขออนมัุติโอน 
งบประมาณรายจา่ย ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณของ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
งบประมาณขอ้ ๒๗ การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและ



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรืองส่ิง ก่อสร้างที,ทำใหล้กัษณะปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิองสภาหอ้งถิน่ จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตัติอ่ไป 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบ้ติหน้าที ่
นายกอบจ.ลำปาง
นายพิษญพล ประสาน - ตามทีฝ่า่ยบริหารไดแ้ถลงไปแลว้นัน้ มีสมาขกิทา่นใดมฃีอ้สงสยัที่จะซกัถาม 
ประธานสภาฯ หรอืจะอภปิราย ขอเชญิ ไม่มี ขณะนีม้สีมาขกิอยูใ่นทีป่ระชมุจำนวน ๑๕ คน

ครบองคป์ระชมุ ผมจะขอมตทิีป่ระชมุ
- สมาขกิทา่นใดเหน็ขอบอนมุตัใิหโ้อนงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญต้อิงคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทีฝ่า่ย 
บรหิารแถลง โปรดยกมอื จำนวน ๑๕ เสยีง
- สมาขกิทา่นใดไมเ่หน็ขอบอนมุตัใิหโ้อนงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตัอิงคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทีฝ่า่ย 
บรหิารแถลง โปรดยกมอื ไม่มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๕ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/๑๓๗ 
ลงวันท่ี ๙  มกราคม ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ต่อไป ๓.๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
- ขอเชญิฝา่ยบรหิารแถลง

นางสาวพรรณี การะกัน เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาขกิสภาองคก์าร 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ดฉินันางสาวพรรณ ี การะกนั รองปลดัองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดร้บัมอบหมายจากนางสพุรรณ ี สขุสนัตรุ่์งเรือง รองปลดั 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั รกัษาราชการแทนปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปฏบัิต ิ
หนา้ทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบการใน ๓.๓ ญตัติขอ
อบมุต้แิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทีอ่งคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง ไดต้ัง้งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ 
ประกาศใชเ้มือ่วนัที ่ ๒๗ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ไปเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ เนือ่งจากสำนกัปลดั 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ไดต้รวจสอบโครงการทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ มคีวามจำเปน็ 
ทีจ่ะตอ้งแกไ้ขคำซีแ้จงประกอบงบประมาณรายจา่ย ดงันี ้งานบรหิารงานทัว่ไป
หมวดคา่ครภุณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ประเภทคา่ครภุณัฑส์ำนกังาน 
รายการที ่ ๖ หนา้ ๑๔๘ คา่จดัซือ้ขัน้วางแฟม้ จำนวน ๕๕,๐๐๐ บาท 
รายการที ่ ๗ หน้า ๑๔๘ คา่จดัซือ้โตะ๊คอมพวิเตอร ์ จำนวน ๘,๐๐๐ บาท 
รายการที ่ ๘ หนา้ ๑๔๙ คา่จดัซือ้ดู ้จำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท



นางสาวพรรณี การะกัน
รองปลัด อบจ.ลำปาง

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายพิษรนพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

เนือ่งจากสำนกัปลดัฯ ไดต้รวจสอบแลว้ ไดส้ง่คณุลกัษณะของครภุณัฑส์ำนกังาน
ดังกล่าวผิดพลาดไป ส่งผลใหค้ำข้ีแจงงบประมาณรายจ่ายกต้็องผดิพลาดไปตามทีส่ำนกัปลัด
ไดส้ง่ขอ้มลูมา จงึมคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ขคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยใหถ้กูตอ้ง
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร์
รายการที ่ ๑ หนา้ ๑๔๙ คา่จดัซือ้เครือ่งพมิพค์อมพวิเตอร ์จำนวน ๔,๒๐๐ บาท
รายการที ่ ๒ หน้า ๑๔๐ คา่จดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอร ์จำนวน ๖๘,๐๐๐ บาท
เนือ่งจาสำนกัปลดัไดด้ำเนนิการตรวจสอบเกณฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพืน้ฐานของ
ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ ประจำป ี พ.ศ.๒๔๖๒ ซึง่ประกาศใชเ้มือ่วนัที ่ ๑๔ มนีาคม พ.ศ.
๒๔๖๒ ปรากฏวา่ไมต่รงตามเกณฑค์ณุลกัษณะดงักลา่ว จงีมคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ขคำ 
ขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยใหถ้กูตอ้ง เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จึง 
ขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายจา่ย รายการดงักลา่ว ตามระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๔๔๑ ข้อ ๒๙ การแกโ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑ ์
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ทีท่ำใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืเปลีย่นแปลงสถานที ่
กอ่สรา้ง ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิองสภาทอ้งถิน่จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตัติอ่ไป
- ตามทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลงไปแลว้นัน้ มสีมาขกิทา่นใดมชีอ้สงสยัทีจ่ะซกัถาม
หรอืจะอภปิราย ขอเชญิ ไม่มี ขณะนีม้สีมาขกิอยูใ่นทีป่ระขมุจำนวน ๑๔ คน 
ครบองคป์ระขมุ ผมจะขอมตทิีป่ระขมุ
- สมาขกิทา่นใดเหน็ขอบอนมุตัใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตาม 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๓ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื จำนวน ๑๔ เสยีง
- สมาขกิทา่นใดไมเ่หน็ขอบอนมุตัใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายจา่ย 
ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๓ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื ไม่มี
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๔ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลงตามหนังสือที่ ลป 
๔๑๐๐๓/๗๙๐ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง
ต่อไป ๓.๔ ญัตติขออนุมัติปรับเปลี่ยนผังบริเวณในแบบแปลนโครงการซ่อม 
สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี Pavem ent In- 
Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๔๘ บ้านแม่สุก- 
บ้านขาม ข่วงบ้านเฟสุก หมู่ท่ี ๑ -บ้านทุ่งคา หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่สุก อำ๓อแจ้ห่ม 
จังหวัดลำปาง
- ขอเชญิฝา่ยบรหิารแถลง



นางสาวพรรณ ี การะกนั เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่ดารพ และสมาซกิสภาองค์การ 
รองปลดั อบจ.ลำปาง บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ดฉินันางสาวพรรณ ี การะกนั รองปลดัองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวฺดัลำปาง ไดร้บัมอบหมายจากนางสพุรรณ ี สขุสนัตรุ่์งเรือง รองปลดั 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั รกัษาราชการแทนปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปฏบ้ิต ิ
หนา้ทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบการใน ๓.๔ ญตัติขอ 
อนมุตัปิรบัเปลีย่นผงับรเิวณในแบบแปลนโครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบ 
แอสฟล้ทต์กิคอนกรตีโดยวธิ ี P avem en t In-Place Recycling ทางหลวงหอ้งถิน่ 
สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๕:๘ บา้นแมส่กุ - บา้นขาม ชว่งบา้นแม่สกุ หมู่ท่ี ๑ -  บา้นทุง่คา 
หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่สกุ อำ๓ อแจ้ห่ม จงัหวดัลำปาง ตามมตสิภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ลำป าง สมยัสามญั  สมยัที ่ ๒ ครัง้ที ่ ๔ ประจำป  ี พ .ศ .๒๕:๖๑ วนัพฤหสับดทีี ่ ๒๐ 
กนัยายน พ.ศ.๒๕:๖๑ ไดอ้นมุตัใิหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางกูเ้งินกองทนุสง่เสรมิ 
กจิการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (ก.ส.อ.) และคณะกรรมการเงนิทนุสง่เสรมิกจิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัไดม้มีตใิหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางกูเ้งนิทนุสง่เสรมิ 
กจิการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เพือ่ดำเนนิโครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจร 
แบบแอสฟล้ทต์กิคอนกรตี โดยวธิ ี P avem en t In-Place Recycling ทางหลวงทอ้งถิน่ 
สาย ลป.ถ.๑-๐๐๕:๘ บา้นแมส่กุ-บา้นขาม ชว่งบา้นแมส่กุ หมู่ที ่ ๑ -บา้นทุง่คา หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลแมส่กุ อำเภอแจห้ม่ จงัหวดัลำปาง ขนาดผวิจราจรกวา้ง ๕:.๐๐ เมตร ยาว 
๒,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕: เมตร พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ ๑๐,๕:๐๐ ตารางเมตร รายละเอยีด 
ต าม แบ บ แป ล น อ งค ก์ ารบ รหิ ารส ว่น จ งัห วดั ล ำป างได ด้ ำเน นิ ก ารต าม ระเบ ยีบ  
กระทรวงการคลงั ในเรือ่งการหาผูร้บัจา้ง เมือ่ลงไปในพืน้ทีแ่ลว้ ปรากฏวา่กองชา่ง ได ้
รายงานบญีหาการกอ่สรา้งโครงการดงักลา่ว จะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นผงับรเิวณในแบบ 
แปลนตอ่นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เนือ่งจากพืน้ทีโ่ครงการบางสว่นม ี
บญีหาจะตอ้งปรบัเปลีย่นแกไ้ขพกิดัในการดำเนนิการกอ่สรา้ง ดงันี ้
ตำแหนง่กอ่สรา้ง เดมิ
จดุเริม่ดน้โครงการ STA ๐+๐๐๐ แก้ไขเป็น จดุเริม่ดน้โครงการ STA ๐+๙๗๗
จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๐+๓๐๐ แก้ไขเป็น จุดสิ้นสุดโครงการ STA ๒+๑๐๐
จากการปรบัเปลีย่นแผนผงับรเิวณงานไม,กระทบตอ่คณุภาพของงาน และปรมิาณงานไม่
มกีารเปล ีย่นแปลงแตอ่ยา่งใด แตเ่น ือ่งจากสภาแหง่น ีไ้ดเ้ปน็ผูอ้นมุตัโิครงการเงนิกู้
ดงักลา่ว จึงได้นำเสนอโครงการแก้ไขจุดพิกัด จุดเร่ิมดน้โครงการ STA ๐+๐๐๐ แก้ไขเป็น
จุดเร่ิมด้นและจุดส้ินสุดโครงการให้สภาแห่งน้ีพิจารณา จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตัิ
- ตามทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลงไปแลว้นัน้ มสีมาซกิทา่นใดมขีอ้สงสยัทีจ่ะซกัถาม
หรือจะอภิปราย ขอเซิญ ไม่มี ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๕: คน 
ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซกิทา่นใดเหน็ขอบอนมุตัใิหป้รบัเปลีย่นผงับรเิวณในแบบแปลนโครงการซอ่มสรา้ง 
ถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟล้ทต์กิคอนกรตีโดยวธิ ี P av em en t In-Place 
Recycling ทางหลวงทอ้งถิน่ สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๕:๘ บา้นแมส่กุ - บา้นขาม ช่วง 
บา้นแม่สุก หมู่ท่ี ๑ -  บา้นทุง่คา หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่สกุ อำ๓ อแจ้หม่ จงัหวดัลำปาง ตามที่



นายพษิณพุล ประสาน ฝา่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื จำนวน ๑๕ เสยีง
ประธานสภาฯ - สมาขกิทา่นใดไมเ่หน็ขอบอนมุตัใิหป้รบัเปลีย่นผงับรเิวณในแบบแปลนโครงการซอ่ม

สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสพิลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี P av em en t In-Place 
Recycling ทางหลวงห้องถิ่น สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๕๘ บ้านแม่สุก - บ้านขาม ซ่วง 
บ้านแม่สุก หมู่ท่ี ๑ -  บ้านทุ่งคา หมู่ท่ี ๔ ตำบลแม่สุก อำ๓ อแจ้ห่ม จังหวัดลำปางตามที่ 
ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มื

มตทิีป่ระชมุ เปน็อนัวา่ทีป่ระชมุแหง่นีม้มืตเิหน็ชอบจำนวน ๑๕ เสยีง อนมุตัใิหป้รบัเปลีย่นผงั
บรเิวณในแบบแปลนโครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางผวิจราจรแบบแอสฟล้ทต์กิ 
คอนกรตีโดยวธิ ี P a v e m e n t In -P lace R ecycling ทางหลวงทอ้งถิน่ สายทาง 
ลป.ถ.๑-๐๐๕๘ บา้นแมส่กุ - บา้นขาม ชว่งบา้นแมส่กุ หยูท่ ี ่ ๑ -  บา้นทุง่คา 
หมู่ที ่ ๔ ตำบลแมส่กุ อำ๓ อแจห้ม่ จงัหวดัลำปาง ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลงตามหนงัสอื 
ท่ี ลป ๕๑๐๐๕/๓๘๗ ลงวนัที ่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง 
งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง

-ตอ่ไป ๓.๕ ญตัตขิออนมุตัปิรบัเปลีย่นผงับรเิวณในแบบแปลนโครงการกอ่สรา้งถนน 
คอนกรตีเสรมิเหลก็เชือ่มระหวา่งบา้นปา่แข หมูท่ี ่ ๗ ตำบลนาแกว้ อำเภอเกาะคา
-  บา้นแมก่ึด๊ หมูท่ี ่ ๓ ตำบลทุง่งาม อำเภอเสรมิงาม จงัหวดัลำปาง
- ขอเขญิฝา่ยบรหิารแถลง

นางสาวพรรณ ี การะกนั เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาขกิสภาองคก์าร 
รองปลดั อบจ.ลำปาง บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ดฉินันางสาวพรรพ ี การะกนั รองปลดัองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดร้บัมอบหมายจากนางสพุรรณ ี สขุสนัตรุ่์งเรือง รองปลดั 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั รกัษาราซการแทนปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปฏบ้ิต 
หนา้ทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบการใน ๓.๕ ญตัติขอ 
อนมุตัปิรบัเปลีย่นผงับรเิวณในแบบแปลนโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
เชือ่มระหวา่งบา้นปา่แข หมู่ท่ี ๗ ตำบลนาแกว้ อำเภอเกาะคา -  บา้นแมก่ัด๊ หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลทุง่งาม อำเภอเสรมิงาม จงัหวดัลำปาง ตามมตสิภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ลำปาง สมยัวสิามญั (สมัยที ่ ๑) ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่วันที ่ ๓๐กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ไดม้มืตเิหน็ขอบใหใ้ชจ้า่ยเงนิสะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการที ่ ๑๑ โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็เชือ่ม 
ระหวา่งบา้นปา่แข หมู่ที ่ ๗ ตำบลนาแกว้ อำเภอเกาะคา เชือ่มบา้นแมก่ัด๊ หมู่ที ่ ๓ 
ตำบลทุง่งาม อำเภอเสรมิงาม จงัหวดัลำปาง ขนาดผวิจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรอืพืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ ๖ ,๐๐๐ ตารางเมตรรายละเอยีด 
ตามแบบ ใน วงเงนิ งบประมาณ  ๓,๕ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .- บาท(สามลา้นหา้แสนบาทถว้น) 
เน ือ่งจากกองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดร้ายงานปญ็หาการกอ่สรา้ง 
โครงการฯ ดงักลา่วตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นผงับรเิวณในแบบแปลน โดยขอเปลีย่นแปลง 
แกไ้ขพกิดัทีจ่ะดำเนนิการ ดงันี้



นางสาวพรรณ ี การะกนั จดุกอ่สรา้งเดมิ
รองปลดั อบจ.ลำปาง จดุเริม่ตน้โครงการ (ช่วงท่ี ๑) STA ๐+๐๐๐ N ะ ๒๐๐๔๖๑๖ E ะ ๔๓๔๒๓๙ แก้ไขพกัิด

เปน N ะ ๒๐๐๕๖>๑๓ E ะ ๔๓๔๒๐๙
จดุสนัสดุโครงการ (ชว่งที ่ ๑) STA ๑+๓๗๐ N ะ ๒๐๐๕:๕๓๐ แกไ้ขเปน็ STA ๑+๓๔๐ 
พกิดัยงัคงเดมิ
จดุสนัสดุโครงการ (ชว่งที ่ ๒) STA ๑+๑๓๐ N ะ ๒๐๐๔๓๙๔ E : ๔๓๓๐๐๔ แกไ้ขเปน็ 
STA ๑+๑๖๐ N : ๒๐๐๔๓๖๖ E ะ ๔๓๒๙๙๗
จากการปรบั เปล ีย่นผงับรเิวณ ดงักลา่วไมก่ระทบต1อปรมิาณ งาน จงึขอเสนอเรือ่ง 
ดงักลา่ว ใหส้ภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางพจิารณา เนือ่งจากสภาแหง่นึไ๋ดเ้ปน็ 
ผูอ้นมุตัใิหใ้ชจ้ำยเงนิสะสมโครงการดงักลา่ว จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตั ิ

นายพิษเนพุล ประสาน - ตามทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลงไปแลว้นัน้ มสีมาขกิทา่นใดมขีอ้สงสยัทีจ่ะซกัถาม
ประธานสภาฯ หรอืจะอภปิราย ขอเฃญิ ไม่มี ขณะนีม้สีมาซกิอยูใ่นทีป่ระชมุจำนวน ๑๔ คน

ครบองคป์ระชมุ ผมจะขอมตทิีป่ระชมุ
- สมาชกิทา่นใดเหน็ชอบอนมุตัใิหป้รบัเปลีย่นผงับรเิวณใบแบบแปลนโครงการกอ่สรา้ง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็เชือ่มระหวา่งบา้นปา่แข หมู่ท่ี ๗ ตำบลนาแกว้ อำเภอเกาะคา 
-บา้นแมก่ัด๊ หมูท่ี๓่ ตำบลทุง่งาม อำเภอเสรมิงาม จงัหวดัลำปาง ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
โปรดยกมอื จำนวน ๑๔ เสยีง
-สมาซกิทา่นใดไมเ่หน็ซอบอบมุต้ใหป้รบัเปลีย่นผงับรเิวณในแบบแปลนโครงการกอ่สรา้ง 
ถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็เชือ่มระหวา่งบา้นปา่แข หมู่ท่ี ๗ ตำบลนาแกว้ อำเภอเกาะคา 
-บา้นแมก่ัด๊ หมูท่ี๓่ ตำบลทุง่งาม อำเภอเสรมิงาม จงัหวดัลำปาง ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
โปรดยกมอื ไม,มี

มดทิีป่ระชมุ เปน็อนัวา่ทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ซอบจำนวน ©๔ เสยีง อนมุตัใิหป้รนัเปลีย่นผงับรเิวณ
ในแบบแปลนโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิ เหลก็เช ือ่มระหวา่งบา้นปา่แข 
หมู่ที ่ ๗ ตำบลนาแกว้ อำ๓ อเกาะคา -  บา้นแมก่ึด๊ หมูท่ี ่ ๓ ตำบลทุง่งาม อำ๓ อ 
เสรมิงาม จงัหวดัลำปาง ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลงตามหนงัสอืที ่ ลป ๔๑๐0๔/๔๙๑ 
ลงวนัที ่ ๓๐มกราคม ๒๔๖๓ ไมเ่หน็ซอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน -  เสยีง 
'ตอ่ไป ๓.๖ ญตัตซิออนมุตัปิรบัเปลีย่นผงับรเิวณในแบบแปลนและปรบัลดคา่งาน 
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ทางหลวงทอ้งถิน่ สายทาง ลป.ถ. ๑- 
๐๐๑๖ บา้นนากวา้วกิว่ -  บา้นหวัทุง่ อำ๓ อแมท่ะ จงัหวดัลำปาง
- ขอเชญิฝา่ยบรหิารแถลง

นางสาวพรรณ ี การะกนั เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาซกิสภาองค์การ 
รองปลดั อบจ.ลำปาง บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ดฉินันางสาวพรรณ ี การะกนั รองปลดัองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดร้บัมอบหมายจากนางสพุรรณ ี สขุสนัตรุ่์งเรือง รองปลดั 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั รกัษาราขการแทนปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปฏปิต่ ิ
หนา้ทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ใหแ้ถลงประกอบการใน๓.๖ ญตัติขอ



นางสาวพรรณ ี การะกนั อนมุตัปิรบัเปลีย่นผงับรเิวณในแบบแปลนและปรบัลดคา่งาน โครงการกอ่สรา้งถนน 
รองปลดั อบจ.ลำปาง คอนกรตีเสรมิเหลก็ ทางหลวงทอ้งถิน่ สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๑๖ บา้นนากวา้วกิว่ -

บา้นหวัทุง่ อำเภอแมท่ะ จงัหวดัลำปาง ตามมตสิภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
สมยัสามญั สมยัที ่ ๒ คร้ังที ่ ๔ ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๑ เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ ๒๐ กนัยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ อนมุตัใิหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง กูเ้งนิกองทนุสง่เสรมิกจิการ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (ก.ส.อ.) โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ทางหลวง 
ทอ้งถิน่ สาย ลป.ถ.๑-๐๐๑๖ บา้นนากวา้วถิว่ บา้นหวัทุง่ อำเภอแมท่ะ จงัหวดัลำปาง 
งบประมาณ ๓ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดร้ายงาน 
ปญ้หาการกอ่สรา้งโครงการดงักลา่ววา่ตำแหนง่กอ่สรา้งโครงการมอียู ่ ๒ ชว่ง ขนาดผวิ 
จราจรกวา้ง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร พืน้ทีร่วมไมน่อ้ยกวา่ ๕,๐๑๐ ตารางเมตร ไม่ 
สามารถดำเนนิการกอ่สรา้งตามผงับรเิวณทีร่ะบไุวใ้นแบบแปลนได ้ท0าใหม้คีวามจำเปนี 
ทีจ่ะตอ้งปรบัผงับรเิวณการกอ่สรา้งโครงการดงักลา่ว ดงันี้
- ตำแหนง่กอ่สรา้ง เดมิ
จดุเรมิตนโครงการ (ชว่งท ๑) STA ๐+๐๐๐ จากN: ๒๐๐๐๐๗๘ E: ๐๕๕๓๓๒๑ แก้ไข 
เปนี N: ๑๙๙๙๔๒๓ E: ๐๕๕๓๒๓๒
จดุสิน้สดุโครงการ (ชว่งที ่ ๑) STA ๐+๐๐๐ จากN: ๑๙๙๙๘๒๗ E: ๐๕๕๓๑๗๐ แก้ไข 
เปน N: ๑๙๙๙๗๑๕ E: ๐๕๕๓๑๖๖
จดุเริม่ดน้โครงการ (ชว่งที ่ ๒) STA ๐+๐๐๐ จากN: ๑๙๙๗๒๕๖ E: ๐๕๕๓๓๓๕ แก้ไข 
เปน N: ๑๙๙๙๗๑๕ E: ๐๕๕๓๑๖๖
จดุสนิสดุโครงการ (ชว่งท ๒) STA ๐+๕๖๐ จากN: ๑๙๙๗๒๒๓ E: ๐๕๕๓๘๑๘ แก้ไข 
เปน N: ๒๐๐๐๒๑๔ E: ๐๕๕๓๓๐๓
จากการปรบัเปลีย่นผงับรเิวณดงักลา่วไมส่ง่ผลกระทบตอ่โครงสรา้งของโครงการแตไ่ด้
เกดิผลกระทบกบัคา่ระดบั จงึปรบัลดคา่งานดนิลกูรงั โดยปรบัระดบัถดลง พรอ้มทัง้ได้
คำนวณ ปรมิาณ งานกอ่สรา้งท ีจ่ะตอ้งมทีำการปรบัลดลง ตามท ีเ่ราไดก้ำหนดพกิดั
รายละเอยีดดงัน ี ้ งานทีผู่ร้บัจา้งไมต่อ้งคำเนนิการเพิม่ คือ
๑. งานรองพืน้ทางลกูรงับดอดัแนน่ จำนวน ๓๐๐ ลกูบาศกเ์มตร
๒. งานไหลท่างหนิคลกุบดอดัแนน่ จำนวน ๑๗๒ ลกูบาศกเ์มตร
รายการคำนวณปรมิาณงานกอ่สรา้ง

นายพษิณพุล ประสาน คา่งาน ตามราคาทีท่ำสญัญาจา้ง (๑) = ๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประธานสภาฯ คา่งาน ทีท่ำไดจ้รงิ (๒) = ๒,๓๐๓,๔๕๒.๗๖ บาท

รวมคา่งานทีจ่ะตอ้งปรบัลดลง (๑)-(๒) = ๑๑๖,๕๔๗.๒๔ บาท (หน่ีงแสนหน่ึง
หมืน่หกพนัหา้รอ้ยลีส่บิเจด็บาทยีส่บิลีส่ตางค)์
เพ ือ่ใหก้ารดำเนนิการโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ทางหลวงทอ้งถิน่ 
สาย ลป.ถ.๑ -๐ ๐ ๑ ๖  บา้นนากวา้วถิว่ ถงึบา้นหวัทุง่ อำเภอแมท่ะ จงัหวดัลำปาง ซ่ึง 
สภาไดอ้นมุตัใิหกู้เ้งนิก.ส.อ. เปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึเสนอเรือ่งดงักลา่วใหส้ภา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางพจิารณา จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตัิ
- ตามทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลงไปแลว้นัน้ มสีมาชกิทา่นใดมฃีอ้สงสยัทีจ่ะซกัถาม
หรอืจะอภปิราย ขอเชญิ ไม่มี ขณะนีม้สีมาชกิอยูใ่นทีป่ระชมุจำนวน ๑๖ คน



นายพิษญพล ประสาน
ประรานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายวิเชียร เรืองบุญมา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

ครบองคป์ระชมุ ผมจะขอมตทิีป่ระชมุ
- สมาขกิทา่นใดเหน็ขอบอนมุตัใิหป้รบัเปลีย่นผงับรเิวณในแบบแปลนและปรบัลดคา่งาน 
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ทางหลวงหอ้งถิน่ สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๑๖ 
บา้นนากวา้วกิว่ -  บา้นหวัทุง่ อำเภอแมท่ะ จงัหวดัลำปาง ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
โปรดยกมอื จำนวน ๑๖ เสยีง
■ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้ปรับเปล่ียนผังบริเวณในแบบแปลนและปรับลดค่างาน 
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ทางหลวงทอ้งถิน่ สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๑๖ 
บา้นนากวา้วกิว่ -  บา้นหวัทุง่ อำเภอแมท่ะ จงัหวดัลำปาง ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
โปรดยกมอื ไม่มี
เป็นอนัว่าที่ประชุมแห่งนีม้ืมติเห็นชอบจำนวน ๑๖ เสี ยง อนุมัติให้ปรับเปล่ียนผัง 
บริเวณในแบบแปลนและปรับลดค่างาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางหลวงท้องถิ่น สายทาง ลป.ถ. ๑ -๐๐ ๑๖ บ้านนากว้าวกิ่ว -  บ้านหัวทุ่ง อำ๓ อ 
แม่ทะ จังหวัดลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสิอที่ ลป ๔๑๐๐๔/๒๔๖ 
ลงวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๔๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน -  เสียง

-ต่อ่ไป ๓.๗ ญัตติการกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓
-ตามขอ้บงัคบัการประชมุไดก้ำหนดใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่นำปรกึษาในทีป่ระชมุสามญั 
ประจำปสีมยัแรกของแตล่ะป ี โดยใหส้ภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดักำหนดวนัเริม่สมยั 
ประชมุสามญัประจำปขีองแตล่ะสมยั และวนัเริม่สมยัประชมุสามญัประจำปสีมยัแรก 
ของปีถัดไป ดังน้ัน จึงขอใหส้ภาแหง่นีไ้ดห้ารือ วา่จะกำหนดวนัเริม่สมยัประชมุสามญั 
สมยัทีส่อง ประจำป ี พ.ศ.๒๔๖๓
- ขอเชญิทา่นวเิชยีร เรอืงบญุมา
เรยีนทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาชกิผูท้รง 
เกยีรตทิกุทา่นขอเสนอวนัจนัทรท์ี ่ ๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เปน็วนัเริม่สมยัประชมุ 
สมยัสามญั สมยัที ่ ๒ ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๓
- ขอผู้'รับรอง
- ผูร้บัรองถกูดอ้ง
- มสีมาชกิทา่นใด จะเสนออกีหรือไม ่ ถา้ไมม่ผีมจะขอมตใินทีป่ระชมุแหง่นี้
- ฃณะนีม้สีมาชกิอยูใ่นทีป่ระชมุจำนวน ๑๖ คน ครบองคป์ระชมุ
- สมาชกิทา่นใดเหน็ขอบกำหนดใหว้นัจนัทรท์ี ่ ๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
เปน็วนัเริม่สมยั ประชมุสมยัสามญั สมยัที ่ ๒ ประจำปพี.ศ.๒๔๖๓ โปรดยกมอื 
จำนวน ๑๔ เสยีง
- สมาชกิทา่นใดไมเ่หน็ชอบกำหนดใหวั้นจันทรท์ี ่ ๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๖๓
เปน็วนัเร่ิมสมยัประชมุสมยัสามญั สมัยท่ี ๒ ประจำป ี พ.ศ.๒๔๖๓ โปรดยกมอื ไม่มี



มติท่ีประชุม

นายพิเซฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายพิษก4พล ประสาน 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
นายพิษลเพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายสมบูรณ์ รูปสะอาด 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

บายพิษถเพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๕ เสียง กำหนดให้วันจันทร์ 
ท่ี ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นวันเร่ิมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสิยง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง 
-ต่อไป ๓.๘ ญัตติการกำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
- ขอใหส้ภาแหง่นีไ้ดก้ำหนดวนัเริม่สมยัประชมุสามญัประจำปสีมยัแรกของปถีด้ไป คือ 
กำหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๔ ขอเขญิ
- ขอเขญิทา่นพเิซฐ ทนิอยู่
เรยีนทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาชกิผูท้รง 
เกยีรตทิกุทา่นขอเสนอวนัจนัทรท์ี ่ ๑๕ กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปน็วนัเริม่ 
สมยัประชมุ สมยัสามญั สมยัแรก ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๔
- ขอผู้'รับรอง
- ผูร้บัรองถกูตอ้ง
- มสีมาชกิทา่นใด จะเสนออกีหรือไม่
- ถ้าไม่มี ผมจะขอมตใินทีป่ระชมุแหง่นีเ้ลย
- ขณะนีม้สีมาชกิอยูใ่นทีป่ระชมุจำนวน ๑๖ คน ครบองคป์ระชมุ
- สมาชกิทา่นใดเหน็ขอบกำหนดใหว้นัจนัทรท์ี ่ ๑๕ กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เปน็วนัเริม่สมยัประชมุ สมยัสามญั สมยัแรก ประจำปพี.ศ.๒๕๖๔ โปรดยกมอื 
จำนวน ๑๖ เสยีง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔โปรดยกมือ ไม่มี 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๖ เสียง กำหนดให้วันจันทร ์
ท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวันเร่ิมสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปเข้าส่ระเบียบวาระที่ ๔ 
เรื่องอื่น ๆ
วันนีมี้นติิกร ลำนกัปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดได้เข้าร่วมด้วย จะไดอ้ธิบายเกีย่วกบัเร่ือง 
การแบง่เขตเลอืกต ัง้ ถา้หากสมาชกิทา่นใดมขีอ้สงสยัจะซกัถาม เซน่ทำไมเขตพืน้ที ่
เลอืกตัง้ของเราตอ้งเพิม่อกี ๒ หมูบ่า้น อะไรทัง้หลาย กจ็ะใหน้ติกิรไดข้ีแ้จงรายละเอยีด 
-ฃอเชญิทา่นสมบรูณ ์ รปูสะอาด
เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาชกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ทา่นผูบ้รหิารและผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น ผมมคีวาม 
ประสงคใ์หท้า่นนติกิรไดข้ีแ้จงรายละเอยีด แนะนำกอ่น แลว้คอ่ยซกัถาม ขอขอบคณุ 
-ฃอเชญิทา่นนติกิร ทีร่บัผดิขอบเกีย่วกบัการแบง่เขตเลอืกตัง้ ขอเชญิขีแ้จงรายละเอยีด



นายจักรพงศ์ คำอักษร 
นิติกรชำนาญการ

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายจักรพงศ์. คำอักษร นิติกรชำนาญการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางให้นำเรียนชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งของสมาซิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในปี ๒๕๖๓ ที่คาดว่าอาจจะมีการเลือกตั้งในเร็ววัน
ผมขอนำเรยีนกอ่นวา่การแบง่เขตเลอืกต ัง้ ตามหลกัของระเบยีบทีไ่ดน้ำเสนออยูบ่น 
หนา้จอ มมีลูเหตทุีม่าจากพระราซบญัญตักิารเลอืกตัง้สมาซกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิาร 
หอ้งถิน่ พ .ศ.๒๕๖๒ และระเบยีบของคณะกรรมการเลอืกตัง้วา่ดว้ยการเลอืกตัง้ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ประกอบกบัหนงัลอืของสำนกังานกกต. ทีแ่จง้แนวทางในการแบง่เขตเลอืกตัง้ให ้
ทกุอปท.ในเขตจงัหวดัลำปาง ไดด้ำเนนิการเหมอืนกนัทกุทอ้งถิน่ ระเบยีบดงักลา่ว
หรอืพระราชบญัญตัดิงักลา่วมกีารกำหนดหลกัเกณฑก์ารแบง่เขตเลอืกตัง้วา่โดยยดึหลกั 
วา่ประซากรจำนวนราษฎรของเขตเลอืกตัง้ท ีจ่ะแบง่ตอ้งใหม้จีำนวนใกลเ้คยีงกนัมาก 
ทีส่ดุ พ ืน้ท ีแ่ตล่ะเขตเลอืกตัง้กใ็หม้เีขตเลอืกตัง้ตดิตอ่กนัคอืหลกัเกณฑ ์ และอาจจะม ี
รายละเอยีดปลกียอ่ยลงไปอกีนดิหนอ่ย การแบง่เขตเลอืกตัง้ครัง้น ี ้มวีธิกีารคดิ กำหนด 
วา่การแบง่เขตเลอืกต ัง้ของแตล่ะเขตเลอืกต ัง้ใหม้จีำนวนแตกตา่งกนัไดไ้มเ่กนิ  ๑๐ 
เปอรเ์ซน็ต ์วธิคีำนวณ ๑๐%  ของกรณดีงักลา่ว ผมกไ็ดน้ำตวัอยา่งเสนอชีน้ทีห่นา้จอ ผม 
ขอยกตวัอยา่งอำเภอเมอืงจงัหวดัลำปาง มจีำนวนราษฎร ไมใชจ่ำนวนผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 
คอืจำนวนราษฎรของอำเภอเมอืงจงัหวดัลำปางมทีัง้หมด ๒๒๗,๐๔๙ คน ตรงนี ้สมาซิก 
สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีจ่ะพงึมใีนเขตของอำเภอเมอืง จำนวนทัง้หมด ๙ 
คน การแบง่ตรงนีก้ เ็ปนีการแบง่ตามพระราซบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั วา่ 
สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
เนือ่งจากวา่มจีำนวนราษฎรตัง้แต ่ ๕ ๐๐,๐๐๐ แต่ไม,เกนิ ๑,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  ใหม้ไีดจ้ำนวน 
๓๐ คน แบง่ออกมาแลว้ของอำเภอเมอืงลำปางมสีทิธทิีจ่ะไดส้มาซกิสภาทัง้หมด ๙ คน 
กเ็อา ๙ หารจำนวนราษฎรทัง้หมด กจ็ะไดจ้ำนวนของราษฎรของแตล่ะเขตทีจ่ะพงึมอียู ่
ท่ี ๒๕,๒๒๗ คน ตรงนีเ้ปน็คา่กลางของแตล่ะเขตเขตทีจ่ะพงึม ี และวธิกีารดวูา่แตล่ะเขต 
เลอืกตัง้ทัง้ ๙ เขต จะตอ้งมจีำนวนราษฎรแตกตา่งกนัไมเ่กนิ ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์ เม ือ่เรา 
ไดจ้ำนวนคา่กลางคอื ๒๕,๐๐๐ เราถอืเปน็คา่กลางสงูไดไ้มเ่กนิ ๕ % ตากวา่คา่กลาง 
ไมน่อ้ยกวา่ ๕ % เพราะฉะนัน้การแบง่เขตเลอืกตัง้ทัง้ ๙  เขต จำนวนราษฎรแตล่ะเขต 
จำนวนตรสดุอยูท่ ี ่ ๒๓,๙๖๖ คน จำนวนสงูสดุตอ้งไมเ่กนิ ๒๖,๔๘๘ คน ทัง้นีท้ัง้นัน้ 
พยายามใหอ้ยูใ่นคา่กลางอยูใ่กลเ้คยีงกบั ๒๕,๒๒๗ คน ใหม้ากทีส่ดุ นีค้อืหลกัเกณฑ!์น 
การแบง่เขตเลอืกตัง้ของกกต. ทีก่ำหนดใหท้กุทอ้งถิน่ดำเนนิการใหเ้ปน็รแูบบเดยีวกนั 
หมดทกุแหง่ นืค่อืหลกัเกณฑค์รา่ว  ๆ ขอขอบคณุ
มีสมาซิกท่านใด มีข้อสงลัยจะซักถามหรือไม, ถ้าหากไม่มีนอกจากเรื่องการแบ่งเขตเลือกต้ัง 
แล้วมีสมาซิกท่านใดมีเรื่องอื่น  ๆ จะเสนออีกหรือไม่ ขอเซิญเสนอ 
-ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เนื่องจากบีญหาต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง 
ในวันนี้มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบีญหาภัยแล้ง นํ้าแห้ง อบจ.ลำปางจะมีวิธ ีการช่วยกัน 
สนับสนุนแก้ไ,,ขอย่าง'โร เขตอำเภอแม่ทะ ในวันนี้นั้าที่ขาวบ้านนำไปอุปโภคบริโภค



นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

๒๐

นํ้าจะอาบนํ้ายังไม1มีเลยผมจะถามผู้บริหารอบจ. ท่านจะช่วยสนับสนุนงบประมาณได้ 
อย่างไร วันนี้ที่อำเภอแม่ทะตำบลดอนไฟ หัวเสือ วังเงิน ขาดนํ้า รถของศูนย์สร้างทาง 
ต ้องไปช่วยบริการน ํ้าให ้ก ับซาวบ ้าน อบต.ทุกแห่ง ต้องสนับสนุนบรรทุกนํ้าไปให้ 
ซาวบ้าน วันนี้ อบจ.จะช ่วยแก ้ไขป ีญหาภ ัยแล ้งอย ่างไรบ ้าง ท ่านประธานขายแต ่ 
โครงการทางความคิด โครงการแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ ท่านทำไต้จริงหรือไม่ ตามที่ท่าน 
ไต้เอาข้อมูลไปให้ขาวบ้านและให้ส่งโครงการมา บอกอำเภอละเจ็ดถีงแปดสิบล้าน 
ท่านช่วยขี้แจงด้วย ท่านลงพื้นที่ไปให้ผู้ใหญ่บ้านส่งโครงการเข้ามาจะเป็นจริงไต้เมื่อไหร่ 
เพราะฉะนั้น ป้ญหาเหล่านี้อย่าเป็นการหลอกซาวบ้าน ไปหาเสียงอย่างเดียวไมใต้ พูด 
แล้วต้องทำไต้ ต้องเป็นจริงไต้ด้วย ปีญหาต่างๆ ที่ท่านไปให้ความหวังซาวบ้าน ขาวบ้าน 
เขามีความหวังล้าพูดแล้วทำไม่ไต้จะอายเขา ขอฝากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ด้วยว,านั้าแม่จางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจหล่อเลี้ยงคนอำเภอแม่ทะ จะทำอย่างไรที่จะให้นํ้า 
แม่จางไหลไปตามลำห้วย ผมคิดแล้วว่าถ้าหากอบจ. สนับสนุนปีมนํ้า ท่อส่งนํ้า เอาไปให้ 
ขาวบ้าน ตรงนี้จะแก้ปัญหาไต้ เพราะฉะนั้น ผมขอฝากผู้บริหารอบจ.ช่วยสนับสนุน 
โครงการเหล่านี้ด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเขิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาซกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ทา่นผูบ้รหิารและผูเ้ขา้รว่มประขมุทกุทา่น ผมขอ 
เสรมิ ทา่นบญุเลศิ แสนเทพ ตามท ีท่ า่นจะเอาพลงัน ํา้โซลา่เซลล ์ในพืน้ทีแ่จห้ม่ผมก ็
รบัปากไวอ้าทติยน์ีเ้ดอืนนีจ้ะมา ผมกล็งพืน้ทีไ่ปภบัผอ.ไปเอง จนปานนีท้างโรงพยาบาล 
กส็อบถามมาวา่ทา่นสจ.เขาจะมาเมือ่ไร เพราะตอนนีโ้รงพยาบาลกร็อนํา้อยู ่ ขอใหท้า่น 
ไตต้อบคำถามพรอ้มกบัคำถามของทา่นบญุเลศิ แสนเทพ ทเีดยีว ขอขอบคณุ 
สบืเนือ่งมาจากผมไตป้ระสานงานกบัทา่นผอ.ลำนกังานทรพัยากรนัา้ภาค ๑ ทา่นบอกวา่
มงีบประมาณ เหลอืจา่ยจากป ี ๒๕๖๒ พรอ้มกบังบประมาณป ี ๒๕๖๓ พืน้ทีจ่ดุไหนที ่
ขาดแคลนในเรือ่งนัา้ใหป้ระสานมา เพราะวา่ของทา่นผอ.จะไมส่ามารถแยกไตเ้ปน็ทัง้ 
ระบบไมใ่ชต่วัละสีแ่สนหา้แสน แตข่องผอ. เปน็ทัง้ระบบทา่นไตม้แีผนงานสว่นหนึง่ที ่
ไตร้บั ความเดอืดรอ้น  เพ ราะตอ้งใข เ้วลาใน การออกแบ บ  ตอนนีอ้อกแบบไปขอ 
งบประมาณเปน็เฟส เฟสแรกเปน็งบประมาณป ี ๒๕๖๒ เงนิเหลอืจา่ยป ี ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
๒๕๖๔ เปน็แผนงานระยะยาวทีเ่หลอืจา่ยป ี ๒๕๖๒ นา่จะไตม้ารอ้ยกวา่ลา้น และในปี 
๒๕๖๓ ประมาณสองสามรอ้ยกวา่ลา้น ปี ๒๕๖๔ ถา้มปีญ้หาในการวางแผนระยะยาว
สว่นหนึง่เราจะลดตน้ทนุใหก้บัพีน่อ้งซาวบา้น แตว่า่คงไมท่นัใจทา่นเพราะเปน็การ 
แกป้ญี'หา'ระยะยาว สบืเนือ่งมาจากไตร้บัการรอ้งเรยีนจากพีน่อ้งชาวบา้นทกุอำเภอไมว่า่ 
จะเปน็เขตทา่นพมิล คงทอง ทางอำเภอเถนิ อำ๓ อสบปราบ อำเภอแมท่ะ อำ๓ อเสริมงาม 
อำเภ อ เกาะคา ท ีไ่ตร้บัความเดอืดรอ้นทีจ่ะตอ้งทำนาเพ ีอ่เอาขา้วปะทงัชวีติ ใน 
ระยะเวลาสีเ่ดอืนซาวบา้นจะตอ้งใชเ้งนิเปน็คา่ใขจ้า่ยคา่ไฟเพ ีอ่จะเพีอ่จะปลกูขา้วเลีย้ง 
ชพี ขึน้อยูก่บัขนาดเครือ่งสบูนํา้ ถา้เครือ่งขนาดเลก็กเ็สยีคา่ใชจ้า่ยนอ้ยประมาณแสน 
กวา่บาท สบูขนาดใหญป่ระมาณ สีแ่สนถงึเจด็แสนบาท ผมก็จะไต้ลดต้นทนุใหก้บัพีน่อ้ง 
ชาวบา้น แลว้ใหท้างนายกทำหนงัสอืไปประสานกบักรมทรพัยากรนํา้ภาค ๑ ตอนน้ีก็ไต้



นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายพิษญพล ประสาน
ประธานสภาฯ

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

ออกแบบเพิ่มเติม ถ้าหากท่านอยากจะรู้ความความเคลื่อนไหว ผมก็จะเอาเบอร์ติดต่อให้ 
ท่านไปเลย เบอร์ท่านโดยตรงเพราะว่าเป็นงบประมาณของกรมทรัพยากรนํ้ากระทรวง 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซ่ีงมีท่ีมาและท่ีไปผมไม่ไข่คนหลอกลวง ท่านบุญเลิศ แสนเทพ 
ผมจริงใจ -ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ
เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาชกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ตามทีท่า่นพดูมาทา่นจรงิใจ ผมไปอำเภอเมอืงปาน 
และ ทีท่า่นพดูทัง้หมดใหส้ง่โครงการไมท่ราบวา่ทา่นพดูในฐานะ ส.ส. หรอืรฐัมนตร ี
หรอือะไร ทีว่า่จะนำงบประมาณไปลงอำเภอแมท่ะกีล่บิลา้นแปดสบิลา้นรอ้ยลา้น ผม 
ไป อำเภ อ เม อืงป าน ท า่น ยกต วัอยา่งท ีท่ า่น เอาไป ลงท ีอ่ ำเภ อ เม อื งป าน เขต ท ีท่ า่น  
รบัผดิขอบมา ๑ โครงการ วา่ทา่นทำสำเรจ็ท ีอ่ำเภอเมอืงปานได ้ส.ส.กถ็ามผมวา่ทา่น 
ส.จ.อ.เมอืงปาน ไดโ้ครงการมาตัง้หลายรอ้ยลา้น อำเภอแมท่ะไมใดบ้า้งผมเปน็สจ.เขต 
อ.แมท่ะผมบอกวา่ไมไ่ด ้ผมบอกของผมของจรงิ ผมนำงบประมาณขององคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง ไปพฒันาถนน แหลง่นํา้ ผมทำไดจ้รงิ แตท่ีท่า่นพดูมานีผ้มไมใ่ช่
วา่ทา่นพดูในฐานะสจ.หรอืฐานะอะไรทีท่า่นจะเอาเบอรโ์ทรมาให ้ และใหผ้มจะโทรไป 
สอบถาม เขากไ็มรู่จ้กัผมไมม่ปืระโยฃน ํ ลำหรบัผมจะโทรมาหา แตท่ ีท่ า่นเอามาพดูเอา 
ไปลงพืน้ทีอ่ำเภองาว ใหท้า่นนพินธ์ นันทะสี ยนืยนัจำนวนแปดลบิลา้น รอ้ยยีส่บิลา้นไป 
ลงที ่ อำเภอแมพ่รกิ ไมท่ราบวา่ทา่นนำงบประมาณ มาจากไหน ผมไมรู่ว้า่ทา่นเปน็ 
รฐัมนตรเีงาหรอืเปลา่จะเปน็ขอ้เทจ็จรงิหรอืไม, ผมขอสอบถามทา่นประธานโดยตรงวา่ 
วนัน ีใ้นพ ืน้ท ีอ่ำเภอแมท่ะ ผูใ้หญบ่า้นทกุหมูบ่ า้นไดโ้ทรมาสอบถามผมทกุหมูบ่ า้น 
เพราะวา่ประสานงานผา่นทา่นพรนมิติร สง่โครงการมาทีป่ระธานสภาโดยตรงไมผ่า่น 
สจ.ในพืน้ที ่ มอืยูค่รัง้หนึง่มคืนประสานวา่ไปชว่ยรบัทีป่รกึษาหรอืผูต้ดิตามรฐัมนตร ี
พลงังานจะเขา้พ ืน้ท ีผ่มกบ็อกวา่ ทา่นไมไ่ดป้ระสานมาทีผ่ม ผมคงไมไ่ดไ้ปตอ้นรบั ถา้ 
โครงการมาเปน็จรงิไดผ้มกก็ย็นิดดีว้ยในฐานะเพือ่นสมาชกิทา่นประธานสภากอ็ยา่ไป 
หลอกเขามาก อันไหนท่ีจริงก็ใหพ้ดูจริง อนัไหนทีเ่ทจ็กอ็ยา่เอาไปโฆษณาซวนเขือ่มาก 
เกินไป กจ็ะทำใหอ้นาคตเครดติความนา่เขือ่ถอื ก็จะใข้ไม่ได้ ขอขอบคณุ 
ตอ้งขอขอบคณุทา่นบญุเลศิ แสนเทพ เปน็อย่างสงู ในเร่ืองงบประมาณเปน็เร่ืองงบประมาณ 
ของ'ขาต ิ งบประมาณป ี ๒๕๖๓ เรือ่งเสยีบบตัรแทนกนักย็งัไมจ่บ ขืง่ผม'ได'้รบัการ
ประสานงาน ตามทีเ่ราไดน้ำเรยีนปญีหาใหโ้ดยเฉพาะพืน้ทีไ่มม่ ื สจ.เชน่ เขตพืน้ทีข่อง 
ทา่น นรินัดร ์ ปญัญาลทิธึ ๋ ผมเขา้ไปดแูลทีแ่มถ่อด เขตทา่นคมสนั จติรมัน่ พืน้ทีส่าม 
ตำบล ในสว่นนีแ้บบพึง่เสรจ็เขาพึง่โทรมาหาผมสว่นโรงพยาบาลแจห้ม่สบูนํา้จากหนอง 
ปงี วนันัน้เขากค็ยุกบัทา่นสมบรูณ ์ รปูสะอาดดว้ยตนเอง วันที ่ ๑๔ กมุภาพนัธ ์วนัวา 
เลนไทน ํ ผมกค็ดิวา่เรากเ็ตรยีมความพรอ้มรบัทราบปญัหาทกุอยา่ง คอืเราจะเปลีย่น 
อนัดบัแรก เราแกป้ญัหาเรือ่งเรือ่งนํา้กนินัา้ใขน้ัา้อปุโภคบรโิภค โดยเฉพาะโรงพยาบาล 
เมอืงปาน โรงพยาบาลแจห้ม่ หรอืโรงพยาบาลไหนทีเ่ขาจะจดัการใหก้อ่น และอีกสว่น 
หนึง่ทีส่ามารถจะของบประมาณไปไดค้อืกระทรวงพลงังาน ซึง่เขาจะใหอ้งคก์ารบรหิาร



นายพิษ{นุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

นายสมบูรณ์ รูปสะอาด 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

นายพิษ{นุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายนิพนธ์ นันทะสี 
ส.อบจ.อ.งาว

ส่วนจังหวัดเราจะขอไป ให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเสนอมา แล้วเราขอไป แต่ต้องเข้า 
ซ่องทางเขาโดยท่านผอ.สำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๑ ท่านสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ก็โด้
มอบหมายให้กับท่านเฉลิมพล มิ่งเขื้อ ไต้คีย์พาสทิดไป ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยุ่งยาก 
ขนาดไหน แต่ท่านต้องแยกประเด็นเมื่อเขาให้โอกาส ผมก็คิดว่าก็คงจะไม่เสียหาย
อะไรที่จะดึงงบประมาณมาไต้ ซึ่งเป็นเงินแผ่นดิน แต่ล้าเป็นเงินผมผมจัดการให้ท่านบุญ 
เลิศ แสนเทพ ให้เสร็จเลยตอนนี้ พอดึเป็นงบประมาณแผ่นดิน ขอเขิญฝ่ายบริหารไต้
ตอบข้อซักถามท่านบุญเลิศ แสนเทพ ก่อนเรามีแนวทางแก้!,ขปัญหา 
-ฃอเชิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน ผมจะเสริม 
ตามที่ท่านสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ที่ไต้รับปากไว้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม ที, 
จะดำเนินการขุดเจาะกำลังจะเริ่มดำเนินการแล้ว เพราะงบประมาณจะผ่านแล้ว แต่ที่ 
ท่านผอ.คุยไว้ไม่มืลายลักษณ์อักษร เดือนนี้หรือเดือนหน้า แต่อย่าไปพูดอย่างนั้นดืกว่า 
ต้องมีลายลักษณ์อักษรว่าจะมาเดือนไหนแต่ว่าทางอบจ. รับปากไว้แล้วแตกหาผู้รับเหมา 
ไว้แล้ว ผมในฐานะสจ.ในพื้นที่ ไต้นำสาธารณสุขอำเภอมาพบกับนายก เขาก็รับปากไป 
แต ่ว ่าตอนน ี้ดำเน ินการเร ิ่มจะเจาะแล ้วหาผ ู้ร ับ เหมาแล ้ว ขอขอบคุณผู้บริหารด้วย 
ขอขอบคุณ
-ฃอเชิญท่านนิพนธ์ นันทะสี

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาชกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายนายนพินธ ์ นันทะสี สมาชกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดั เข ต อ ำเภ อ งาว ตามท ีท่ า่นบญุ เลศิ  แสนเทพ ไตก้ลา่วถงึเร ือ่ง 
งบประมาณทีท่า่นประธานสภาไดไ้ปรบัปากไวห้ลาย  ๆ พืน้ท่ี กต็อ้งขอขอบคณุในความ 
หว่งใยความหวงัดขีองทา่นประธานสภาทีม่ตีอ่พีน่อ้งประขาซนในหลาย  ๆ เขตอำเภอใน 
พืน้ท ีจ่งัหวดัลำปาง ถงึแมว้า่จะไมไ่ตถ้งึ ๗๐ ลา้นไตซ้กั ๑๐ ลา้นกด็ใีจ ดใีจในความ 
ปรารถนาดขีองทา่น แตถ่า้จะใหผ้มพดูถงึในเรือ่งของงบประมาณทีเ่ราจะสามารถทีจ่ะ 
แก็ไฃปญ้หาใหกั้บพีน่อ้งประซาซน ไตจ้ริง  ๆ กค็อืงบประมาณองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปางของเรา ซ ึง่ถอืวา่เรากม็กีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะสามารถนำงบประมาณมา 
แกไ้ขปญัหาใหก้บัพีน่อ้งประซาซน โดยผมมโีอกาส ไตเ้ขา้ไปนัง่คยุกบัทา่นผูอ้ำนวยการ 
กองซา่งในเรือ่งของการแกไ้ขปญัหาเรือ่งของภยัแลง้ ทา่นกค็ยุวา่องคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัเขยีงใหมเ่ขามรีถขดุเจาะบอ่บาดาลเพีอ่แกป้ระซาซนในจงัหวดัเชยีงใหม ่ จำนวน 
๓ กัน ซึง่ถอืวา่เปน็การแกไ้ขปญัหาใหก้บัพีน่อ้งประซาซนโดยตรง เพราะในเรือ่งการ 
แก1้ฃปญัหาเรือ่งแหลง่นํา้ทีเ่รามมีโีอกาสประสบมาไมว่า่การจะทำอา่งเกบ็นํา้ หรอืทำนบ 
ดิน เราจะตดิปญั ห าใน เร ือ่งซองเขตพ ืน้ ท ีป่ า่ ซ ึง่เราไมส่ามารถท ีจ่ะดำเน นิ การไต  ้
นอกเหนอืจากนัน้ในการทำฝายซะลอนํา้หรอืทำฝายใหญ่ๆ  ใบเซตล0านีา้หรอืวา่แมน่ ํา้ 
ใหญ่ๆ  เรากต็อ้งขออนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ซึง่เปน็ปญัหาทีเ่ราไมส่ามารถทีจ่ะดำเนนิการ 
แกไ้ขไต้ โดยตอ่เนือ่ง ในสว่นทีผ่มสนบัสบนุความคดิซองทา่นผูอ้ำนวยการกองซา่งคอื 
ถ า้เราส าม ารถน ำงบ ป ระม าณ ขอ งเราม าจดัซ ือ้ รถขดุ เจาะน ํา้บ าดาลให ก้บั พ ีน่ อ้ง 
ประซาขนกจ็ะสามารถเขา้ถงึพีน่อ้งประซาซนในหลายพืน้ทีน่ืพ่ ีน่อ้งประซาซนมคีวาม



บายนิพนธ์ บันทะสี 
ส.อบจ.อ.งาว

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายพิเขฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

พร้อมในเรื่องของพื้นที่และก็มีต้องการที่จะขุดเจาะโดยที่เราไม่ต้องไปหวังพึ่งจาก 
หน่วยงานอื่น ผมมีโอกาส ได้คุยกับผมก็สนับสนุนแนวคิดของท่าน นอกจากนั้นในเรื่อง 
ของภัยแล้งก็จากที่เราทราบว่าหลายพื้นที่ก็มีปีญหาก็อยากฝากท่านรักษาการนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในเรื่องของการแก้ไข'ปิญหาภัยแล้งกับพี่น้องซาวบ้าน 
อย่างเซ่นในเขตพื้นที่อำเภองาว เขตพื้นที่รับผิดขอบของผม หลายตำบล หลายท้องถิ่น 
เขาก็ส่งหนังสือร้องของบประมาณมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ก็ฝากให้ผมมา 
ซ่วยติดตามด้วย ก็ฝากฝากมาทางผู้บริหารช่วยพิจารณาแล้ว ก็ฝากท่านผู้อำนวยการ 
กองช่างช่วยส่งช่างเข้าไปสำรวจดูความจำเป็น ป้ญหาของพี่น้องซาวบ้าน ล้าสามารถ 
ดำเนินการไต้ในช่วงนี้จะเป็นเรื่องที่ด ีอย่างยิ่ง เพราะว่าต ั้งแต่ช ่วงน ี้ เดือนกุมภาพันธ์ 
มีนาคม เมษายน พฤษภาคมกว่าจะฝนตกลงมา อีกหลายเดือนโดยเฉพาะปีนี้น่าจะแล้ง 
กว่าหลายปีที่ผ่านมา ก็ฃอฝากท่านผู้บริหารช่วยพิจารณาเพี่อเป็น การแก้ไขป้ญหาให้กับ 
พี่น้องซาวบ้านด้วย ขอขอบคุณ 
-  ขอเซิญท่านพิเซฐ ทินอยู่

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาชกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายพเิขฐ ทนิอยู ่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขตอำเภอเกาะคา ในสว่นทีเ่ราไดว้พิากษ ์ แนวทางการทำงาน ผมได้ 
มโีอกาสเขา้รว่มตัง้แตท่ีป่รกึษาหรอืผูช้ว่ยรฐัมนตรพีลงังาน มาประขมุทีอ่งคก์ารบรหิาร 
สว่น จงัห วดัลำปางของเรา ซีง่'วนัน ัน้กม็ทีา่นประธานสภา และทมีงานทา่นนายก 
ผูอ้ำนวยการกองชา่งและหลายทา่นทีเ่กีย่วขอ้งในสว่นขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปางไดป้รกึษาหารอืและวางแผนงาน ลา้เรายอ้นไปถงึวนัทีท่า่นผูว้า่ราซการจงัหวดั 
ลำปางไดเ้ขา้มา จะเหน็ไดว้า่แนวคดิทีด่คือืวา่งบประมาณทีเ่รามจีำกดัเราจะทำในสงิที ่
จำเปน็เรง่ดว่น ตามลำดบัความสำคญั อยา่งเชน่ลานพระนเรศวรมหาราข เราไดย้อมสง่ 
มอบพืน้ทีใ่หก้บัโยธาธกิารจงัหวดัลำปาง เทศบาลตำบลเกาะคากส็ง่ใหโ้ยธาธกิารจงัหวดั 
เพีอ่ของบประมาณ สีส่บิถงึหกสบิลา้นบาท เราจะชอ่มแซมในสว่นของอาคารจำนวน ๔ 
หลงัทีเ่สยี เราทำนํา้พแุปดลา้นบาท เราทำหนิคลกุบรเิวณทางโดยรอบ เพราะฉะนัน้ 
บางอยา่งทีเ่ยอะมาก  ๆ เราสามารถสง่ฃอทีก่ระทรวง ทบวง กรมได้ งบประมาณของเรา 
กใ็ขใ้นกรณจีำเปน็เรง่ดว่น กเ็ปน็แนวคดิทีด่ ื เชน่เดยีวกบัแนวคดิท ีเ่ราไดอ้ภปิรายเมือ่ 
ลกัครู ่ กระทรวงพลงังาน วนัท ีม่าประขมุเปน็ทมีงานพลงังาน เหมอืนกบัทีท่า่นผูว้า่ 
ราซการจงัหวดัลำปางไดอ้ธบิายไวว้า่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางตอ้งเขา้ไปเสนอ 
ขอรบังบประมาณ เองทกุแหง่ท ัว่ประเทศ แตใ่นสว่นของเทศบาล อบต. ตอ้งผา่น 
ท า่นผ ูว้ า่ราขการจงัหวดัไปนำเสนอให  ้ เพราะฉะน ัน้  ทมีงานท ีม่าในวนัน ัน้มาจาก 
กระทรวงพลงังาน ซีง่ทา่นไดน้ำเรยีนวา่งบประมาณป ี ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ มอียูส่องรอ้ยกวา่ 
ลา้นบาท แตม่คีนขอจรงิแคร่อ้ยกวา่ลา้น ถอืวา่เปน็อกีชอ่งทางหนึง่ทีค่นยงัเขา้ไมถ่งึ ผม 
กลบัมองวา่ลา้ทมีงานของเขามาเอง เรากม็แีต,เรือ่งสำรวจพืน้ที ่ในแตล่ะเขตพืน้ทีจ่ำนวน 
๓๐ เขต มตีรงไหนบา้ง เขากบ็อกวา่ทางโคง้ทีอ่นัตราย กเ็ปน็เรือ่งไฟสอ่งสวา่ง หรอืเปน็ 
ผวิจราจรท ีเ่กดิอบุ ตั เิหตบุ อ่ย  ๆ ซีง่เราก'็ไดเ้สนอ'ไป ผมเข ือ่วา่เปน็โอกาสหน ึง่ท ีเ่รา 
สามารถสง่ของบประมาณกบัหนว่ยงานระดบัทีส่งูกวา่ แตบ่นพืน้ฐานการทำงานอาจจะ 
ไมร่วดเรว็ อยา่งเชน่หอ้งถิน่ของเรา งบประมาณองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางเรา



บายพิเซฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

บาย'พิษณุ'พล ประสาบ 
ประธานสภาฯ 
นายเดชทวี ศรีวิชัย 
ส.อบจ.อ.เถิน

สามารถบริหาร กำหนดอย่างชัดเจนว่าผ่านสภาแล้ว เงินท่วมแล้วสามารถจะอุดหนุนได้ 
ก ็จะง่ายกว ่างบประมาณจากส ่วนกลาง การประสานงบประมาณส่วนกลางอาจจะ 
เหนื่อยกว่า แต่สิงที่ได้มาก็คุ้มค่า เราจะเห็นว่าในวันนี้มีพื้นที่ของเพื่อนสมาซิกเรา 
ก่อสร้างสูบพลังงานไฟฟ้าให้ หลังจากที่เราก่อสร้างให้แล้ว จนถึงวันนี้เป็นปีเศษแล้ว ยัง 
มีปีญหาว่าผู้บริหารในพื้นที่ยังไม,อยากรับมอบ ก็เกิดปีญหาเรื่องค่าบริหารกระแสไฟฟ้าที่ 
เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ ป ้ญหาการประกอบอาชีพเกษตร มีป้ญหาระดับหนึ่งเรื่อง 
ส ินค้าเกษตร ภ ัยแล้ง หรือโรคแมลงต่าง  ๆ ซ ึ่งเป็นสินค้าที่ล ้าค้ญ ดังนั้น วันนี้ล ้าเรา 
ดำเนินการในเรื่องโซลาเซลล์แล้วไปช่วยสูบนํ้าแต่ละจุดได้โดยใช้พลังงานโซลาเซล ผม 
ค ิดว ่าด ้น ท ุน การผล ิตใน ภาคเกษตรลดลงแน ่น อน  เพราะฉะน ั้น  ถ ้าเราป ระส าน  
งบประมาณได้ก็จะเป็นโอกาสที่ดี ในภาพรวมของภาคเกษตร ก็พยายามให้กำลัง ท่านใด 
หรือหน่วยงานไหนที่ประสานงาน ในส่วนของคณะผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนรับผิดขอบ ก็ 
ขอให้กำลัง ถ้าทำได้ก็จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวม และในพื้นที่รับผิดขอบของผมก็มี ถ้า 
หากได้มาแล้วก็ถือว่าเป็นแบบอย่างในปีลัดไปก็จะขอตาม ขอขอบคุณ 
-  ฃอเชิญท่านเดชทวี ศรีวิชัย

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาซกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายเดชทว ี ศรวีชิยั สมาซกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง อำเภอเถนิ เขต ๒ เนือ่งจากมเีพือ่นสมาซกิไดอ้ภปิรายไปเมือ่ 
ซกัครูเ่ก ีย่วกบัการบรหิารจดัการการแกไ้ขปญีหาเรือ่งน ํา้ ผมวา่ถา้เรามองลกึไปถงึขัน้ 
ทีว่า่จะไปทำการเกษตรเปน็ขัน้ทีส่งูมาก เอาแคป่ระคบัประคองใหม้แีหลง่ผลติประปาก ็
ถอืวา่เปน็บญุมากแลว้ โดยเฉพาะเขตพืน้ทีผ่มคอ่นขา้งเปน็เขตไกลปนีเทีย่ง โดยเฉพาะ 
ตำบลแมว่ะ เขา้ส ู ่ ฤดแูลง้จรงิ  ๆ น ํา้ผลติประปาแทบไมม่ ี ตอ้งเอารถดบัเพลงิไป
บรกิารนํา้ใหข้าวบา้น ซึง่เปน็เรือ่งทีห่ดหูจ่ติใจมากเลย เมือ่ซกัครูท่า่นสมาซกิไดอ้ภปิราย 
เก ีย่วกบัเรือ่งชดุขดุเจาะบาดาลผมเคยเหน็และทราบวา่ทางนครสวรรคแ์ละอบจ.บาง 
แหง่เขาม ี เร ือ่งน ีผ้มวา่นา่จะเปน็ประเดน็ท ีเ่ราจะมาเถยีงมาสนบัสนนุกนั  หาขอ้มลู 
มาแลว้ลงมาสรปุกนัวา่เราสามารถทำไดใ้นกรอบ มากนอ้ยแคไ่หน และอกีประเดน็หนึง่ 
ทีท่า่นบญุเลศิ แสนเทพ ขออนญุาตเอยนามไดก้ลา่ว ถงึกรณทีีท่า่นไดโ้ปลงพืน้ทีถ่อืเปน็
เร ือ่ งท ีด่  ี ม สี ม าซ กิของเราบ างท า่น อยา่งท า่น ป ลีนั ธน  ์ รตัน วัราภรณ  ์ เคยตดิตอ่  
ประสานงานเรือ่งงบประมาณมาลงขดุลอกแมน่ ีา้วงัเยอะแยะมากมายเลยเปน็เรือ่งท ีด่  ี
ถา้ทา่นมคีวามสามารถทีม่คีอนเนค็ฃัน่ในกระทรวงเปน็เรือ่งด ี แตว่า่บางครัง้การนำเสนอ 
อาจจะหมิน่เหมไ่ป เราไมไ่ดม้องถงึเบือ้งลกึเบือ้งหลงั จะเปน็นมุมองวา่ในฐานะตวัแทน 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางเปน็สมาซกิสภาทา่นหนึง่ มมุมองชาวบา้นกอ็าจจะ 
มองวา่ประธานสภาทา่นยงัทำไดแ้ลว้ทา่นสจ.ทา่นอืน่ทำไมนึง่เฉย นำงบประมาณมาท ี
๘๐ ลา้น ๑๐๐ ลา้น ถา้แบบนีแ้ลว้ผมวา่นา่เปน็หว่งเปน็หว่งเปน็เพือ่นสมาซกิ อยา่งเชน่ 
ในเขตพืน้ทีอ่ำเภอเถนิ ในใจของผมอยากจะลงเปน็พนัๆ ลา้น แตว่า่ถา้ลงไปแลว้ทำไมไ่ด ้
ผลรบัตอบกลบัมาสะทอ้นมาเลย สจ.เดชทว ี ศรวีชิยั ทำไมทา่นประธานประสานงาน
เกิดเหตุอะไรงบประมาณถึงหายไปได้ แต่ภาวนาขอให้ได้จริง ๆ อย่างเช่นท่านปิลันธน ์
รัตนวราภรณ์ นำงบประมาณไปลงในเขตแม่น้ําวังท่ีขุดลอก ได้เยอะมากมากมาย ท่ี



๒๕

นายเดชทวี ศรีวิชัย สำคัญที่สุดอยากจะฝากนำเรียนไปยังฝ่ายบริหารด้วย ขอช่วยกรุณาหวังเป็นอย่างยิ่ง
ส.อบจ.อ.เถิน เรื่องชุดเจาะบ่อบาดาลขอเอาเป็นกรณีตัวอย่างขอเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะว่าป้จจุบันเรา

แกป้ญัหาภยัแลง้เปน็การแกป้ญัหาเฉพาะหนา้ แด,ละพืน้ทีจ่ะเหน็วา่เมือ่เขา้สูฤ่ดแูลง้มา 
นํา้กใ็กลจ้ะหมดแลว้เอากระสอบทรายไปกัน้ พอนํา้หลากมาหายไปหมด แตล่า้เปน็เฃงิ 
รุก เซงิรกุหมายถงึการทีเ่ราทำไปเพือ่จะเจาะใหไ้ดเ้ลย แตเ่ซงิรบัในปจัจบุนัหมายถงึเรา 
ไปทำฝายกัน้นํา้เลก็ๆ นอ้ย  ๆ อนันีเ้ปน็เซงิรบัรอรบัอานสิงฆจ์ากเทวดา ปจัจบุนัในเขต 
บา้นผม ผมขอเลา่ยอ้นกลบัไปทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสโุขทยัดว้ย 
ท า่น บ อกวา่ใน เขตพ ืน้ ท ีข่องท า่น ส รา้งฝายส รา้งอ า่งเกบ็ น ํา้เยอะแยะมากมาย ผม 
อยากจะขอเสนอใหท้า่นอยา่สรา้งเยอะไดไ้หม บา้นผมไมม่นีํา้แมแ้ตห่ยดเดยีว ผมกต็อบ 
ไปวา่ตรงนีต้อ้งโทษเทวดา ฝายเกบ็น ํา้ อา่งเกบ็นํา้ ถา้นํา้มจีรงิๆ ก็ต้องล้นไป ผมกต็อบ 
ไปวา่อา่งเกบ็นํา้ทีใ่ขผ้ลติประปาบา้นผมยงัไมม่ปีญัญาจะสบูนํา้ฃึน้มาทำนีา้ประปาเลย 
ทา่นคดิไดอ้ยา่งไร ในฐานะทีเ่ปน็เพือ่นกนักบัอบจ.สโุขทยั กพ็ดูกนัตรง  ๆ ทา่นลงมาดใูน 
พืน้ทีเ่ถอะ แตถ่า้นํา้หลากไหลทางเขตอำเภอเถนิ เขตบา้นผมกกัเกบ็ไว,้ท้ังหมด เปน็การ 
เหน็แกต่วัผมกบ็อกบา้นผมจะผลติประปานีา้ดืม่ใหซ้าวบา้นยงัไมไ่ด ้ ทา่นจะไปหวงั
เอานํา้จากสายแมม่อก อำเภอเถนิ ไปทำนาปรงั ทา่นกค็ดิผดิแลว้ ผมอยาก จะนำเรยีน 
และอยากฝากไวด้ว้ย อยากจะทำในเซงิรกุไมใ่ชเ่ซงิรบั,ทกุอปท.ทกุพืน้ที ่ กจ็ะมกีาร 
บรหิารจดัการแบบนี ้ลา้แลง้มากจ็ะแจกกระสอบทราย เมือ่ไหรจ่ะมคีวามคดิวสิยัทศัน ์
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงซกัท ี พอนีา้หลากมาไปหมด พอปหีนา้เอาอกีทำอยา่งนีซ้ ํา้ซากทกุป ี
ตัง้แตผ่มเปน็สมาซกิสภาเทศบาลตำบลเวยีงมอกมาจนถงึมาปจัจบุนัรว่ม ๒๐ กวา่ป ี ก็ได้ 
เหน็วธิกีารบรหิารจดัการ ถา้หากวา่เรามนีมิติใหมท่ ีด่  ี ถา้หากวา่องคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัสำปาง ลองไปคกิษาเครือ่งชดุเจาะบอ่บาดาลมาแบบลกึซึง้วา่ ซดัระเบยีบอะไร 
ตรงไหนหรือไม่ เรือ่งงบประมาณผมวา่ทำไดเ้ครือ่งชดุหนึง่ชดุใหญท่ีส่ดุ ประมาณ ๑๐ 
กวา่ลา้น ถา้เรามซีกั ๓ ชุด ตรงนีเ้ปน็การแกป้ญัหาเซงิรกุจรงิ  ๆ แลง้ทีไ่หนไปเจาะทีน่ัน่ 
แหลง่ผลตินํา้ประปาทีไ่หนไม'ม ี เราชดุ เจาะให เ้ลยตรงน ัน้  แตต่อ้งใชใ้นกรณอีกุเฉนิ 
โดยเฉพาะบา้นผมเจาะบอ่บาดาล อยูป่ระมาณสบิกวา่จดุแลว้ แตไ่มต่รงกบัพืน้ทีจ่ะขึน้ 
ไปผลตินัา้ประปาสำหรบัใชใ้นหมูบ่า้น ขอฝากไว ้ และเรือ่งนโยบายผมภาวนาฃอลีง่ 
คกัดืส่ทิธ่ี ้ขอใหท้า่นจงประสบความสำเรจ็ นำงบประมาณมาใหซ้าวจงัหวดัลำปางใหไ้ด ้
ขอขอบคณุ

นายพิษณุพล ประสาน ขอบคุณท่านเดชทวี ศรีวิชัย ผมอยากจะกราบเรียนท่านสมาซิกทุกท่านได้รับทราบ ผมเป็น
ประธานสภาฯ เพียงผู้ประสานงาน ผมนามสกุลประสานประสานสิทธิให้ซาวบ้านที่ไหนมีปัญหาเรื่อง

อะไรโดยเฉพาะมีช่องทางอยู่ช่องทางหนึ่งที่ผมได้ประสาน โดยเรามีด้นทุนอยู่คือกรม 
ทรัพยากรนํ้าท่านมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเครื่องสูบ ในเขตพื้นที่ไหน ถ้ามีโอกาส 
ท่านใช้เครื่องสูบ ที่ใช้ใฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ซาวบ้านต้องเลึยค่าใช้จ่าย องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องร่วมกันจ่ายค่าพลังงาน พลังงานเหล่านี้เราเปลี่ยนเป็นโซส่าเซลล์ได้ อันนี้ถ้า 
ท่านไม่เชื่อผมก็ให้ท่านโทรไปสอบถามโดยตรง ท่านรู้ผมก็มีโอกาสไปเจอท่านโดยบังเอิญ



นายพิษณุพล ประสาน และไดเ้ลา่สูป่ญัหาแตล่ะทีใ่หเ้ขาฟง้แลว้ เขากห็ยบิยืน่มาให ้ เรากต็อ้งรบัไว ้ตามทีไ่ด้บอก
ประธานสภาฯ ไปวา่ใหอ้ำเภองาวหมดไปแลว้ ๖๐ ลา้น เปน็เพยีงการออกแบบครา่ว  ๆ ในวงเหลา้ ใคร

กบ็อกวงเงินทีใ่หท้า่นไปจงัหวดัลำปางสองสามรอ้ย หมดไปแลว้นะ ไปพืน้ทีอ่ำเภองาว 
ไปอำเภอแมพ่รกิหมดเทา่นัน้ อะไรอยา่งนี ้ กเ็พยีงแคใ่นแวดวงทีเ่รารบัประทานอาหาร 
ดว้ยกนั เรากด็ใีจกฃ็อทา่นชว่ยเสรมิอกีหนอ่ย กบ็อกเอาเลยใครมปีญัหาเรากจ็ะจดัให ้
๒.กองทนุพลงังานทดแทนของกระทรวงพลงังาน เขามเีงนิกองทนุหนึง่หมืน่ลา้น แต่คน 
เขา้ชอ่งทางขอเงนิเหลอื ในแตล่ะปมีงีบประมาณเหลอืเขากบ็อกใหช้อ่งนี ้ผมกบ็อกวา่ 
ทา่นชว่ยขอความกรณุาทา่นมาชว่ยใหก้บัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง มาประสาน 
กบัคนทีร่บัผดิขอบ ผมกบ็อกกบัทา่นสพุรรณ  ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง ทา่นกม็อบใหก้บั 
ผูอ้ำนวยการกองชา่ง กม็อบใหก้บัหวัหนา้เฉลมิพล มิ,งเขือ้ ตอนนีก้ย็งัจะสามารถเขา้พาส 
เวดิ เขา้ขอไดอ้ยูเ่ลย ในหนึง่ปมีเีงนิเหลอื เหลอือกีหลายพนัลา้น แตต่อ้ง เขา้ชอ่งใหถ้กู 
แตจ่ะทำอยา่งไรผมกต็อ้งบอกทา่น ณ วนันี ้ผมอยากจะบอกใหท้า่นวา่ บา้นไหนที่
ตอ้งการจะเปลีย่นไฟฟา้สว่นภมูภิาคเปน็โซลา่เซลล ์ กต็อ้งเขา้ชอ่งทางทีห่วัหนา้เฉลมิพล 
มืง่เซือ้ ๒.สบูนัา้ในเขตใต้ทัง้หมด ตอนนีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเครือ่งสบูนีา้แตล่ะตวัหนึง่ 
แสนถงึเจด็แสนบาท ทา่นกใ็ขพ้ลงังานบรสิทุธี ้ ตรงนีก้ย็งัมงีบประมาณเหลอือยู ่ แตท่า่น 
กต็อ้งเขา้ชอ่งทางใหถ้กูตอ้ง ทา่นตอ้งไปตรวจสอบใหอ้งคก์รปกครองสว่นหอ้งถิน่ที ่
รบัผดิขอบตรวจสอบวา่เครือ่งสบูกีแ่รง ถา้ไมม่ปีระสทิธภิาพทางกองทนุพลงังานทดแทน 
ทา่นยนิดเีปลีย่นใหห้มดทัง้ระบบ เพ ือ่ลดตน้ทนุใหก้บัซาวบา้น ตอนนีเ้ศรษฐกจิไมด่ ี
คา่ใชจ้า่ยสงู เขากต็อ้งการใหซ้าวบา้นมเีงนิอยูใ่นกระเปา๋เปน็การกระตุน้เศรษฐกจิทา่น 
รฐัมนตรชีว่ยทีม่าเจอกนัในวนักอ่นทา่นพเิซฐ ทนิอยู ่ กม็ารว่มตอ้นรบัพรอ้มกบัผม ผม 
ไมไ่ตบ้อกวา่จะไตง้บประมาณอยา่งโนน้อยา่งนี ้ เรามาเริม่ตน้ดว้ยกนัเปน็โอกาสของ 
บา้นเมอืงเรา ถ้าผมมีเงินผมแจกตอนน้ีเลยหมดเท่าไหร่ถึงกัน ขอเซิญท่าน'บุญเขิด พรมศร

นายบุญเชิด พรมศร เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาขกิสภาองคก์าร
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมก็ดใีจท่ีไตฟ้ง้คำพดูทา่นประธานไต้โต้ตอบกบัทา่น

สมาขิกว่ามีเงินเหลือเป็นหมื่นๆ ล้าน แต่จะสำเร็จวันไหนไม่รู้ ข้อเท็จจริงคือที่อบจ.ของ 
เราด ีกว ่า งบประมาณอยู่ในมืออยู่ก ับผู้บริหารคือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ล ำป าง ท ี่จะไต ้ผล ักต ันก ัน ผ ม ว ่าความ เด ือ น ร ้อ น ต ่าง  ๆ ใน แ ต ่ล ะอ ำเภ อ น ำม า 
ปรึกษาหารือกับท่านนายก ท่านผู้อำนวยการกองช่างจะมีผลลำเร็จกว่า วันนั้นผมไปที่ 
ตำบลปกยางคก ผมจะย้ายเขต ๒ มาอยู่เขต ๑ ผมก็ดีใจ มีคนมาพูดให้ผมฟ้งว่าไม่ต้อง 
ห่วงเรื่องงบประมาณ เดี๋ยวนี้ท่านประธานสภามาหาแล้ว งบประมาณเต็มที่ทำไปแล้ว 
ไม่กี่วันคงจะไต้เราก็หลงดีใจนึกว่าจะไต้มาวันนี้ วันพรุ่งนี้ แตกยังหายแต่เขาบอกว่าสจ. 
ไม'รู้เรื่องเลยเหรอ ซี่งผมก็ไม'รู้เรื่องจริง  ๆ ผมก็เส ียหายด้วยเราเป ็นสจ.เราไม่ร ู้เลยว่า 
งบประมาณตรงไหน แต่เราไม่รู้จริงๆ เพราะไม่ใช่หน้าที่ของเรา เพราะเป็นนอกเขต 
หน้าท ี่ของเรา ในหน้าท ี่ท ี่อบจ.เราต้องรู้งบประมาณ มีเท่าไหร่จะจัดงบอะไร
อย่างไรนั้นเรารู้แน่นอน แต่อันนี้เราไม่รู้แต'ท่านมีขื่อแล้วเอาตัวนี้มาอ้างกับผม ผมก็บอก 
ว่าทำขนาดนี้ก็ดีแล้วเพื่อจะช่วยอีกแรง จะไต้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อย ที่จะต้องย้ายเขต
อยู่ที่ตำบลปงยางคก ตำบลห้างฉัตร ตำบลหนองหล่ม ๓ ตำบล ผมออกจาก ๔ ตำบลนั้น 
มา จะมาอยู่ตรงน ี้ ก็เป็นสิ่งที่ด ีแต่ก็ขอให้เป็นความจริงอย่างท่านนิพนธ์ นันทะสีไต้ 
อภิปรายเมื่อสักครู่ และท่านบุญเลิศ แสนเทพ ไต้อภิปรายไว้ขอให้ท่านติดตามจริง ๆ

๒๖
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ถา้จะใหพ้วกเราไปตดิตามไมได ้ทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่งกไ็มไ่ด ้ เพราะคนละหนว่ยงาน 
เพราะระดบัสงูขึน้ไป ตอ้งเปน็รฐัมนตรเีปน็ส.ส. ถงึจะตดิตามได ้ แตพ่วกเราเปน็สจ. 
ตดิตามไมไ่ด ้ผมกฝ็ากความหวงัไวก้บัทา่นนายกองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชว่ยดแูล ท่ี 
ไหนมคีวามเดอืดรอ้นเรือ่งนํา้ ทกุวนันีเ้ดอืดร้อนแนน่อน แตใ่นเขตพืน้ทีข่องผมยงัคงม ี
ทางทศิเหนอื หา้งฉตัร และดา้นทศิใตม้นีํา้ชลประทานเขา้มาถงึหมดแลว้ กฃ็อฝากถา้ 
จะจดัสรรงบประมาณหรอืจะทำบอ่บาดาล ตัง้งบประมาณไปเลยบอ่หนึง่ประมาณลา้น 
กวา่บาท หรอืบางทอีาจจะไมถ่งึประมาณหา้แสนบาท เปน็การหาแหลง่นํา้ใหซ้าวบา้น 
ตรงนีเ้ปน็สงิทีเ่ปน็ประโยซนใหก้บัพีน่อ้งประซาขนแนน่อน กอ็ยากฝากนายกทีจ่ะดแูล 
ประซาซนซองจงัหวดัลำปาง ทีม่หีนา้ทีป่ฏบิตัแิทนนายกทกุวนันี ้ขอขอบคณุ 
-ฃอเชญิทา่นมติร ธรรมวงศ์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายมิตร ธรรมวงศ์ สมาชิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลาปง อ ำเภ อ เกาะคา เขต ๓ ท ่านประธานสภา ผมขออนุญาต 
ขอบคุณไปถึง คณะผู้บริหารทุกท่าน ทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการ 
ก่อสร้างฝายซะลอนํ้าถึงแม้จะเป็นการแก้ไขนืญหาที่ปลายเหตุ แต่ถือว่าเป็นการแก้ไขที่ 
ประซาซนได้รับการแก้ไขในความเดือดร้อนทั้งหมด พี่น ้องประซาซนประมาณ ๔ 
หมู่บ้านที่ได้รับนํ้าจากการสร้างฝายกั้นนํ้าวังในครั้งนี้ ความสูงประมาณ ๒ เมตร หลาย 
พันครัวเรือนที่ได้รับผลประโยซน้ในครั้งนี้แตกมีป้ญหาตามมาในเรื่องซองการกัดเซาะใต้ 
ฝาย ซึ่งก็จะต้องแก้ไขและดำเนินการซ่อมบำรุงต่อไป อีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะฝาก 
ถึงผู้อำนวยการกองช่างในเรื่องงบประมาณปี ๒๕๖๒ ในเซตพื้นที่รับผิดซอบของผม 
ตอนนี้ผ ่านเข ้ามาป ีงบประมาณปี ๒๕๖๓ ประมาณ ๕ เดือนแล้ว แต่งบประมาณปี 
๒๕๖๒ ยังค้างอยู่ท ี่ย ังไม่ดำเนินการอีกจำนวน ๒ โครงการด้วยกัน เป็นโครงการลาน 
ก ีฬ าและอาคารอเน กป ระส งค ์ ซ ึ่งไม ่น ่าจะซ ับซ ้อนอะไรมากน ักอยากจะฝากถ ึง 
ผู้อำนวยการกองช่างช่วยดูแลโครงการนี้ เพราะพี่น้องประซาซนฝากถามมากลัวจะตก 
หล่นไป ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านเดซทวี ศรีวิชัย

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาชกิสภาองศก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายเดซทว ี ศรวีชิยั สมาชกิสภาองศก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง อำเภอเถนิ ผมขอเพ ิม่เตมิเรือ่งขดุเจาะบอ่บาดาล ทีอ่ยูใ่นเขต 
พืน้ทีซ่องผมทางฝา่ยปกครองทีเ่ขาสนบัสนนุ เปน็การขดุเจาะบาดาลเพ ีอ่การเกษตร แต่ 
ปรากฏวา่สง่ไปตัง้แตป่ ี ๒๕๖๑ ผมกเ็ลยไปสอบถามทางผ ูอ้ำนวยการทรพัยากรน ํา้ 
บาดาล ทีอ่ยูใ่กล ้  ๆ ถามวา่ถงึควิเมือ่ไหร ่ ทา่นหวัเราะตอบมาเลย ทา่นบอกวา่ของป ี
๒๕๕๙ ยงัขดุเจาะไมเ่สรจ็เลย ผมตกใจเลย แลว้ไมท่ราบวา่เซาสง่ขอ้มลูไปอยา่งไร ผม 
พาขาวบา้นเสนอมาเตม็ไปหมด ซาวบา้นกม็าสอบถามวา่สจ.เม ือ่ไหรจ่ะได ้ ผมไป 
สอบถามขอ้มลูมาแลว้ป ี ๒๕๕๙ ยงัไมเ่สรจ็หมายความวา่โครงการซองป ี ๒๕๕๙ ทีท่อ่ 
กองเต็มไปหมดปี ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ยงัไมไ่ดด้ำเนนิการเลย ถา้จะใหด้กืด็อ้งพึง่พาตนเองกอ่น 
งบประมาณของอบจ.มเีทา่ไหร่รีบดำเนนิการเลยครับ ฝากทางผูบ้ริหารดว้ย ขอขอบคุณ



นายพษิ*นพุล ประสาน ทำไมถงึลา่ชา้ การขดุเจาะยาก เดีย๋วผมจะใหท้างฝา่ยบริหาร และจากทีผ่มมีประสบการณ ์
ประธานสภาฯ มาตอนนีเ้ราไมส่ามารถจะขดุเจาะไดต้ามอำเภอใจ ตอ้งอยูท่ ีท่รพัยากรธรรมชาตแิละ

สงิแวดลอ้มดว้ย ตอ้งใหเ้ขาอนญุาตกอ่น พืน้ทีข่องผมกย็งัขาดแคลนนํา้หมูบ่า้นแจช้อ้น 
เหนอืตัง้แต ่ ๔-๕ เดอืนแลว้เพิง่เสรจ็ ผมอยากจะนำเรยีนทา่นบญุเจดิ พรมศร ท่ีผมได้รับ 
การรอ้งเรยีนมาสว่นใหญผ่มเปด็เปน็เฟสบุก๊ ผมเปน็คนสาธารณะ เขารอ้งเรยีนมาผม 
ต้องไป ดใูหเ้ขาวา่จะใชฃ้อ่งทางไหน จะชา้หรอืเรว็กอ็ยูท่ ีง่บประมาณแผน่ดนิจะให้
เขาขืน่ใจอุน่ใจ แตล่า้เรามงีบประมาณของเรากจ็ะรวดเรว็ขึน้ แตล่า้ของกรมทรพัยากร 
น ํา้กจ็ะเปน็ขบวนการขัน้ตอนไป อยา่งเขน่ พ ืน้ ท ีต่ ดิ เขตป า่ ไมส่ามารถจะท ำตาม 
อำเภอใจเราไดห้มด แตกได!้ปขึแ้จงใหก้บัเขาไดส้รา้งความเชา้ใจกบัเขา ผมกว็า่จะเปน็ 
การดไีมม่ากกน็อ้ย กจ็ะเกดิอานสิงรองบประมาณสว่นกลางกบัจงัหวดัเรากเ็ปน็โอกาสที ่
ดี ท า่น อยา่ไป คดิวา่จะตอ้งไดผ้ม ท ำห น า้ท ีพ่ าเขาไป ดวูา่ม กีรอบ ใน การใช ้
งบประมาณอยา่งไร จะไดใ้ชง้บประมาณในขว่งไหนผมเองกเ็ปน็ผูป้ระสานงานให ้ตาม 
ความเดอืดรอ้นของพีน่อ้งประขาซน 
-ขอเจญิฝา่ยบรหิาร

นางสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง เรียนประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพ และสมาจิกสภาองค์การ 
รองปลดัอบจ.รกัษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่านดิฉันในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
แทนปลดัอบจ.ปฏบิตัหินา้ที ่ ขอขอบคณุทกุทา่นทีไ่ดอ้ภปิรายในวนันี ้ตลอดระยะเวลาสีเ่ดอืนสบิเจด็วนัในวนันี ้
นายกอบจ.ลำปาง ตอ้งยอมรบัวา่ทมีงานบรหิารชา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุคน ไมว่า่

จะเปน็ชา้ราขการ ลกูจา้ง พนกังานจา้ง ลกูจา้งรายวนั ทำงานกนัอยา่งเขม้แขง็ ทำงาน 
กนัอยา่ง เปน็ทมี หา้ยทุธศาสตรท์ ีเ่ราด0าเนนิการอยูไ่มว่า่จะเปน็โครงสรา้งพ ืน้ฐาน 
เศรษฐกจิสงัคม อนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การพฒันาอบจ.ของเราทกุ 
ดา้น ดา้นบรหิาร ดา้นพฒันาองคก์ร อกีท ัง้ยงัเปน็นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
นโยบายจงัหวดั ซึง่เราจะตอ้งปฏบิตัติามนัน้ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัของเราไมน่ิง่ 
นอนใจ และภาคสว่นตา่งกบ็รูณาการทีจ่ะทำงานกบัหนว่ยงานของเรา ไมว่่าสว่นไหนก ็
ตอ้งการอบ จ.ลำป าง ไปเปน็คณ ะกรรมการหรอืไปทำงาน เพ ราะวา่เขากต็ อ้งการ 
งบประมาณจากเรา ทางทมีผูบ้รหิารทำงานกนัมาสีเ่ดอืนกวา่ทำงานกนัมาเยอะมาก ท่ี 
ผา่นมาไม'วา่จะเปน็ปญีหาภยัแลง้หรอืปญ็หาตา่ง  ๆ อยา่งเขน่  ปญ็หาไฟปา่หมอกควนั 
ปญ็หาเชือ้ไวรสัโคโรนา่หรอืC0VID-19 ปญีหาผกัตบขวา ปญีหาภยัแลง้นัา้ขาดแคลน
ต่าง  ๆ สำหรับเรื่องป็ญหาภัยแล้ง ดิฉันจะให้ทางผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้ตอบ ซึ่งท่าน 
จะคลุกคลีตรงนี้ ส่วนในเรื่องของท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด เรื่องอุดหนุนระบบประปา 
ของโรงพยาบาลแจ้ห่ม ซึ่งคณะผู้บริหารโรงพยาบาล แจ้ห่มและสาธารณะสุขจังหวัดก็ได้ 
ทำหนังสือมาที่อบจ.ลำปาง ดิฉันเองในนามผู้บริหารก็ได้ปรึกษาหารือกับทางทีมแล้วว่า 
ในเรื่องนี้เราน่าจะช่วยเหลือประซาซน เราก็ได้น่าเรื่องที่ผู้ค ุยกันน่าเช้าสู่กระบวนการ 
แผน อาจจะส่าช้าไปบ้าง เพราะในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรามีโครงการของเราหมดแล้ว 
โครงการน ี้เป ็นโครงการท ี่แทรกเช ้ามา ซ ึ่งเราจะต ้องทำเป ็นโครงการเง ินอ ุดหน ุน 
เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องรอเงินโอนจากโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นหรือว่าเงินเหลือ 
จ ่ายต่าง  ๆ หรือโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว เราต้องเอามารวบรวมกันเพื่อตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ อุดหนุนโรงพยาบาลแจ้ห่ม แล้วจะต้องน่าเข้าสู่สภาและทุกท่านจะต้อง 
ทราบ ซ่ึงในเร็ว  ๆ น ี้ ตอนนี้เราไปส่งหนังสือฉบับนั้นเช้าแผนแล้ว ก็หน้าจะบรรจุเช้าใน



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ไปในแผน แล้วดิฉันก็จะได้ดำเนินการตามที่กล่าวมา สำหรับเรื่องภัยแล้งต่างๆ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ เราไมใด้นิ่งนอนใจหากสมาซิกสภาท่านใดมีการร้องของมาทางทีมบริหารก็ดูแลให้ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ทุกท่าน แต่รายละเอียดทางผู้อำนวยการกองช่างจะเป็นคนกล่าวต่อไป หากท่านใด 
นายกอบจ.ลำปาง มีเรื่องภัยแล้งจริง  ๆ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราก็ยังมีเงินสำรองจ่าย เงินงบ

กลางที่จะเอาไว้ด ูแลราษฎรและประซาขน อยากให้ท่านทำหนังสือมา ตามที่เคยได้ 
ปรึกษากับ
ท่านผู้ว่าราฃการจังหวัดลำปางแล้ว หากว่าเราแจ้งผ่านอำเภอมาได้จะเป็นการดี 
อำเภอจะได้รับรู้ด้วย เพราะทางอำเภอจะต้องรายงานท่านผู้ว่าราซการจังหวัด 
ลำปาง หากผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นก็อยากให้ผ่านทางอำเภอด้วย 
แล้วส่งมาให้เรา เราจะได้แก็ไฃปีญหาเดือดร้อนให้กับประซาซน ตามความจำเป ็น 
เร ่งด ่วนต่อไป สำห รับ เร ื่องภ ัยแล ้ง ต ้องขอให ้ท ่านผ ู้อำนวยการกองช ่างได ้ข ี้แจง 
ขอขอบคุณ

นายธีทัต ธรรมธิกูล เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาซกิสภาองคก์าร
ผู้อำนวยการกองข่าง บรหิารสว่นจงัหวดัสำปางทกุทา่น กระผมนายธทีตั ธรรมธิกลู ตำแหนง่ผูอ้ำนวยการกอง

ชา่ง จะฃอขีแ้จง้และตอบขอ้ซกัถามของทา่นสมาซกิสภา ทา่นแรกทา่นบญุเลศิ แสนเทพ 
ไดก้รณุาเปน็หว่งเรือ่งปญ้หาล0านํา้จางไมม่นีํา้ ป็ญหาของล0านํา้จางในปทีีแ่ลว้ ผมกไ็ดเ้ขา้ 
รว่มประขมุกบัทา่นผูว้า่ราซการจงัหวดัสำปางประมาณเดอืนเมษายน-พฤษภาคม ปีท่ี 
แล้วล0านีา้จางวกิฤตมาก ทา่นลองนกึภาพล0านํา้จางรบันํา้จากเขือ่นแมจ่างของอำเภอแม ่
เมาะ ซ ึง่เข ือ่นแมจ่าง การไฟฟา้เปน็ผูส้รา้งเขือ่นเพ ือ่กกัเกบ็น ํา้ไวผ้ลติกระแสไฟฟา้ 
ปรมิาณนํา้ในเขือ่นแมจ่างมาจากไหนมาจากสามแหลง่ คอืหนึง่รอรบันํา้ฝน สองนํา้จาก 
ธรรมซาต ิ สามการไฟฟา้ซือ้นํา้จากเขือ่นกิว่ลมเพือ่เตมิเขา้ในล0าน ํา้จาง ปญ็หาคอืการ 
ไฟฟา้ไดก้กัเกบ็นํา้ไวค้อืนํา้ไปไมถ่งึปลายทางของอำเภอแมท่ะ ผมยกตวัอยา่งล0านํา้จางม ี
ฝายทัง้หมดยีส่บิสีฝ่ายทีก่กัเกบ็นํา้ ฝายสดุทา้ยทีล่งแมน่ ํา้วงัคอืฝายวงัพรา้ว ปีที,แลว้นํา้ 
ไมถ่งึวงัพรา้วเพราะอะไร เจอฝายทัง้ยีส่บิส ีป่ดิประตหูมด น ํา้จากเขือ่นแมน่ ํา้จางไม ่
สามารถถงึวงัพรา้วได ้ แคเ่จด็ฝายขฺองอำเภอ แมเ่มาะ เชน่ฝายแมจ่าง ฝายสบเดีน๋
ฝายบา้นใหม ่ ฝายสบปา็ด ฝายสบเมาะ ฝายสบเมาะใหม ่ แคเ่จด็ฝายเกบ็น ํา้แมจ่าง นํา้ก ็
ไมม่าถงึอำเภอแมท่ะแลว้ ยิง่อำเภอแมท่ะมอีกีสบิเจด็ฝาย เชน่ฝายหวัเสอื ฝายบา้นลอ้ม 
ฝายบา้ปงเปา ฝายสบเปาีะ ฝาย'นาโ1ทัง ฝายนากวา้ว ฝายสบทะ ฝายบา้นหนอง ฝาย 
บา้นตอ สดุทา้ยฝายวงัพรา้ว ปญิหานีจ้ะถอืวา่เปน็ปญ้หาระดบัจงัหวดักว็า่ได ้ถามวา่เรา 
จะแลป้ญีหาอยา่ง'ไร เด ีย๋วทา่นผูว้า่กค็งเซญิอบจ.หรอืหนว่ยงานตา่ง  ๆ มาแลป้ญิหา 
เหมอืนปทีีแ่ลว้ แตเ่ราจะแลป้ญีหาเฉพาะหนา้กค็อื ปจีจบุนัอบจ.มรีถบรรทกุนํา้สามคนั 
ทีช่ว่ยได ้ กค็งจะชว่ยนำรถบรรทกุนํา้ชว่ยสนบัสนนุในภารกจินี ้ถามวา่จะเอาเครือ่งสบู 
นํา้ไปสบูนํา้ขีน้ใหซ้าวบา้นไดห้รอืไม ่ กส็บูไมไ่ด้เพราะไม,มนีีา้ ฃอขีแ้จงทา่นสมาซกิสภา 
ในเรือ่งน ี ้และเรือ่งทีท่า่นนพินธ ์ นนัทะส ี และทา่นเดขทว ี ศณวีขิยั อยากจะสนบัสนนุ 
เรือ่งรถขดุเจาะบอ่บาดาล กระผมไดม้โีอกาสไปดงูานทีอ่บจ.เขยีงใหม ่ ผูอ้ำนวยกองชา่ง 
บอกวา่ปนีีเ้ขยีงใหมโ่ซคดมีาก ปญีหาภยัแลง้แลป้ญิหาไดด้เืพราะเขาจดัซือ้รถขดุเจาะบอ่ 
บาดาล จำนวนสามคนั หนึง่คนัจะมรีถประกอบประมาณหา้ขดุ ใซค้นสีค่นราคา 
ประมาณสบิหา้ลา้นบาท ขุดได้ลึกสุดประมาณสองร้อยห้าสิบเมตร อบจ.เขียงใหม่มีสามคัน 
เขาจะแบง่เขตเหนอืเขตกลาง และเขตใต ้ เขยีงใหมจ่งึจะไมค่อ่ยมปีญีหาเรือ่งภยัแลง้



๓๐

นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผู้อำนวยการกองข่าง

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายพิษถ{พล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

เพราะเกิดที่ไหนขุดเจาะ ท่ีน้ัน ถ้าอบจ.ของเราได้นำรถนี้มาใช้ก็จะแก้ป้ญหาให้ราษฎร 
ได้อย่างทั่วถึงและอย่างดี ผมขอฝากท่านสมาซิกสภาถ้ามีโอกาสก็ช่วยผลักดันเรื่องนี้
จะได้เป็นประโยชน์กับขาวบ้าน สุดท้าย ที่ผ่านมาท่านรักษาการนายกได้สั่งการให้กอง 
ช่างแกไฃปีญหาภัยแล้งในแม่นั้าวัง เซ่น จัดซื้อปูน ซ้ือกล,องแกลเบี้ยน ให้ในเขตตำบลนา 
แก้ว บ้านบ้าแข งบประมาณหนึ่งแสนหกพันบาท ที่ได้จัดซื้อไปแล้ว และในเขตท่าผาอีก 
หกหมื่นบาทได้ดำเนินการไปแล้ว และได้นำเครื่องจักรกลร่วมบูรพาการกับซาวบ้านสบ 
จาง ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา ในการปรับปรุงซ่อมแซมฝายเก็บนํ้าเพื่อแก้ป้ญหา 
ภัยแล้งตามคำร้องของต่อไป และทางท่านบุญเซิด พรมศร ได้สอบถามผมว่างบประมาณ 
ท ี่แก ้ไขป ีญ หาเก ี่ยวก ับภ ัยแล ้ง นํ้า ให ้ร ีบดำเน ินการ ผมก ็ร ับปากท ่านว ่าจะร ีบ  
ดำเนินการให้เซ่นฝาย และท่านนิพนธ์ นันทะสี ฝากเรื่องทำนบดินและก็เรื่องฝาย ก็จะ 
เร่งรีบดำเนินการให้ กระผมมีเรื่องที่จะซื้แจงให้สภาเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ 
-ฃอเซิญท่านพิมล คงทอง

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาซกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมพ.ต.ท.พมิล คงทอง สมาซกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เขตอำเภอแมพ่รกิ เก ีย่วกบัภยัแลง้ กระผมมคีวามเปน็หว่ง 
มาก โดยเฉพาะอกีไมก่ีว่นัชา้งหนา้ตอ้งแลง้แนน่อน และมหีลายหอ้งที ่ หลายหอ้งถิน่ 
หลายหมูบ่า้น ขาดแคลนนัา้ และมหีลายหมูบ่า้นเซน่กนัทีไ่ดร้บัขา่ววา่ เขามนีํา้ประปา 
แตว่า่เครือ่งสบูนัา้กำลงันอ้ยสบูนํา้ในบอ่กำลงันอ้ยเขาอยากไดเ้ครือ่งสบูนํา้ ผมก็แนะนำ 
วา่ลองไปประสานทีท่อ้งถิน่ กไ็ดร้บัคำตอบมาอยา่งสวยหรวูา่ ไมม่งีบประมาณเขากถ็าม 
ผมวา่อบจ.ลำปาง จะสนบัสนนุได้หรือไม ่ งบประมาณคงไมม่ากเทา่ไหร ่ คงไมเ่กนิ
หนึง่แสนบาท และผมเขือ่วา่หลายพืน้ทีข่าดไดโวส่บูนํา้ทีก่ำลงัไมพ่อ ยกตวัอยา่งทีอ่ำเภอ 
แมพ่รกิ มหีมูบ่า้นหนึง่เขาอยากไดต้วันี ้ผมเลยแนะนำไปวา่ลองไปประสานทีอ่งคก์าร 
บรหิารสว่นตำบลหรอืเทศบาล เขากบ็อกวา่เขาประสานไปแลว้และตอบไดค้ำเดยีววา่ไม ่
มงีบประมาณ เขาเลยฝากผมมาวา่ทาง อบจ.จะสนนัสนนุไดห้รือไม ่ ผมไม่ได้รับปาก แต่ 
อยากนำเรยีนใหท้างผูบ้รหิารไดร้บัทราบวา่ลา้สนบัสนนุไดก้เ็ปน็โอกาสด ี เพือ่นสมาซกิ 
จะไดช้ว่ยแกไิฃปญ็หาให้กบัขาวบา้น ขอขอบคณุ 
'ขอเซญิทา่นบญุเลศิ แสนเทพ

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาซกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น วนันีผ้มขอกลบัเชา้มาสูห่นา้ทีส่มาซกิสภา ขออนญุาต 
ตดิตามโครงการ เน ือ่งจากโครงการทีผ่า่นสภาไปแลว้เมือ่ป ี ๒๕๖๑ ตอนนีป้ ี ๒๕:๖๓ 
แลว้ ผมคดิวา่หลายพืน้ทีย่งัไมไ่ดด้ำเนนิโครงการทีผ่า่นสภาไปแลว้ ไมส่ามารถนำมา 
ปฏบิตัใิหเ้ปน็จรงิได ้ตอนนีง้บประมาณป ี ๒๕:๖๑ ยงัคงดา้งอกีเยอะ วนันีเ้ราไดผู้บ้รหิาร 
ขดุใหมไ่ดผู้อ้ำนวยการกองชา่งคนใหม ่ ผมขอใหท้า่นชว่ยตดิตามโครงการทีด่า้งป ี ๒๕:๖๑ 
๒๕:๖๒ ๒๕:๖๓ เพือ่แกไ้ขปญ็หาใหก้บัซาวบา้น อยา่งนอ้ยเปน็การกระตุน้ เศรษฐกจิ 
อยา่งนอ้ยกเ็ปน็การชว่ยแกป้ญ้หาใหก้บัซาวบา้น งบประมาณผา่นสภาอนัศกัดิส้ทิธีแ้หง่ 
น๋ีไปแล้ว กต็อ้งรบีนำมาปฏบิตัใิหเ้ปน็จรงิได ้ปทีีแ่ลว้งบประมาณป ี ๒๕๖)๑ งบประมาณ 
ตกไปก็มี แล้วกันเงินไว้ปี ๒๕๖)๑ กย็งัเหลอือกีเยอะแยะ หลายพืน้ทีท่ีย่งัไมส่ามารถ



นายบุญเลิศ แสนเทพ 
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ประธานสภาฯ

นายนิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง
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นายอำนวย วรญาณกุล 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นำมาปฏิบ้ติให้เป็นจริงได้ ปี ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะโดยเฉพาะเขตผม 
งบประมาณลังคงค้างอยู่อยางน้อยไม่ตํ่ากว่าสิบห้าล้านที่ไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ปี 
๒๕๖๒ ยี่ส ิบกว่าล้าน ผมพูดภาพรวมทั้งหมดผมเชื่อว่าในจังหวัดลำปาง งบประมาณ 
อบจ.ลังเหลือเป็นร้อย  ๆ ล้าน ที่ท่านลังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้ ที่ผ่านสภาแห่งนี้ไป 
ฝากเจ้าหน้าท ี่ ผู้บริหารที่จะขับเคลื่อนองค์กรเหลำนี้ให้รีบปฏิบัติหน้าที่ของท่านด้วย 
ความขยันขันแข็งให้นำสิ่งที่สภาได้อนุม้ติไปแล้วเอามาปฏิบัติให้เกิดประโยขนํแก่ขุมขน 
ได้แล้ว ชาวบ้านเขารอความหวังจากท่าน ขอขอบคุณ

ผมอยากจะแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ เซ่นท่านพิมล คงทอง เดี๋ยวถ้าเสร็จจากการ 
ประขุม เรามาพ ิจารณาดูกรอบการทำงานว่าจะใช้งบประมาณของเราจะได้ไหม มี 
ประซาซนส่วนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนมาก เซ่นที่อำเภอวังเหนือ ซาวบ้านไม่มีนํ้าใช้ 
เขตพื้นที่ของท่านรัตนขัย สมมี บ้านวังใหม่ เก ือบไปนอนกันที่ศาลากลางแล้ว ได้ 
ร ้องเรียนผ่านผมมาทางเฟสบุ๊ก ผมเลยเข้าไปดูแลให้ ก็ต ้องหาทางให้การซ่วยเหลือ 
ซาวบ้านด้วย มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ -ซอเชิญท่านนิกร ธรรมลังกา 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่านกระผมนายนิกร ธรรมลังกาสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเมืองลำปาง ผมขออภิปรายลัน  ๆ นิดเดียว 
เพียงแต่ว่าวันนี้ เราเห็นว่าภัยแล้งหรือภัยพิบัติอื่น  ๆ มาเยอะ แต่ผมเข้าใจว่าถ้าเราจะมี 
มาตรการอะไรก็ตามพอจะเป็นไปได้หรือไม่ ซ่วงนี้ล้าหากเราจะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อมา 
เยียวยาปีญหาแต่ละพื้นที่ ส้ัน  ๆ แค่นี้ ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านอำนวย วรญาณกุล

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเมืองลำปาง ผมขออนุญาตฝากไปลังฝ่ายบริหารว่า 
ตามที่เราทราบว่างบประมาณในแต่ละปีมีอีกหลายโครงการที่ลังไม่ได้สร้างหรือหลาย 
โครงการที่ลังไม่ได้เนินการ ผมอยากจะฝากฝ่ายบริหารว่าบางทีเราต้องปรับเปลี่ยนการ 
คิดการทำงานบ้าง งานบางทีไปโหลดที่กองซ่างเยอะเป็นไปได้หรือไม่งบประมาณที่ลัง 
ค ้างจ ่าย ไม,ได้ด้างเฉพาะแค่กองซ่าง หรือค้างที่จ ังหวัดลำปาง เราอย่าไปมองภาพแค่ 
จ ังหวัดลำปาง ให ้มองภาพรวมทั้งประเทศด้วยว่าเง ินท ี่เหลืออยู่ท ี่ล ังค ้างจ ่ายเพ ื่อให ้ 
ออกมากระตุ้นเศษฐกิจ เป็นไปได้ไหม นอกจากเราจะทำงานทางด้านกองช่างแล้ว งาน 
ท างด ้าน ก อ งก ารศ ึก ษ าห ร ือ งาน ท างด ้าน กอ งอ ื่น   ๆ ช ่วยก ระจ ายงาน  กระจาย 
งบประมาณไปหน่อย จะได้มีงานจากอบจ.เข้ามาเยอะ  ๆ เงินจะได้ใช้จ่ายหมุนเวียนใน 
ประเทศซาติให้ได้เยอะขึ้น กระตุ้นเศษฐกิจไปด้วย เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดืล้าเรากระจาย 
อย่างเซ่นในเขตเทศบาล เขตอำเภอเมืองงานขุดลอก อาจจะน้อย เป็นไปได้หรือไม่ งาน 
ทางด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว อบจ.ช่วยสนับสนุน เข้าไปอีก เงินตรงนั้นจะได้พื่นฟู 
จังหวัดลำปางได้ง ่ายขึ้น ก ็อยากฝากเรียนไปลังฝ ่ายบริหารด้วยว่าเป ็นอ ีกมุมมองอีก 
มุมมองหนึ่งเราช่วยกันพัฒนาประเทศได้ ก็อยากจะเสริมความคิดเรื่องเกี่ยวกับว่าการขุด 
เจาะนํ้าบาดาล ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะงบประมาณเราเยอะ สิ่งไหนที่เราช่วยได้



๓๒

นายอำนวย วรญาณกุล อย่างเซ่น อบต.เล็ก  ๆ เขาไม่มีงบประมาณเยอะ เงินสิบล้านหายาก แต่อบจ.เรารถ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง คันหนึ่งสิบล้านสิบห้าล้าน สามารถใช้ได้งานได้เป็นสิบปี สามารถ,ช่วย'ไห้เกษตกรมี

ความหวังได้ ที่ไหนมีภัยแล้งรถเราสามารถไปได้ กระผมในฐานะสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด มีความยินดีอย่างยิ่งล้าฝ่ายบริหารจะพิจารณาเรื่องนี้ให้ความลำคัญ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอขอบคุณ

นายพิษญพล ประสาน -ฃอเชิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด 
ประรานสภาฯ
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับท่านอำนวย วรญาณกุล และท่าน

นิพนธ์ นันทุสิ ขออนุญาตเอ่ยนาม เรื่องรถขุดเจาะนํ้าบาดาลสำคัญมาก ผมเคยท่างาน 
มานานแล้วผมเคยทะเลาะกับท่านปลัดสมบูรณ์ ปิงกาวี เพราะท่านได้ยุบกองขุดเจะลง 
ไป ผมคิดว่า ไม่น่าจะยุบกองนี้ ท่านบอกว่าไม,มีคน ผมว่าก็ต้องเปิดกรอบ เพราะว่า 
เรื่องนํ้านึ่สำคัญ ซึ่งแห้งแล้งทุก  ๆ ปี ล ้าเรามีรถอย่างน้อย ๓ ขุด หรือ ๒ ขุด ก็ได้
ต้องจัดซื้อที่ได้มาตรฐาน สามารถขุดเจาะได้ล ึก  ๆ เพ ื่อม ีน ํ้าท ี่พอใช้ เพราะว ่าเง ิน  
งบ ประมาณ ของเรา ก ็ม ีการเปล ี่ยนแปลงท ุกป ี ผมไม ่อยากให ้ม ีการเปล ี่ยนแปลง 
งบประมาณ ตั้งงบประมาณไว้เลย งบประมาณขุดเจาะเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน ผมขอ 
ฝากไว้ด้วย ขอขอบคุณ

นายพิษ*นุพล ประสาน มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ จะให้ฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของ
ประธานสภาฯ ท่านนิกร ธรรมลังกา เรื่องปิญหาภัยพิบิติทางธรรมชาติ ภัยแล้ง ทั้งหลาย เราสมควรที่

จะจ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านสมาซิก

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่านดิฉันในนามผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณทุกท่าน ลำหรับการจ่ายขาดเงินสะสม ต้องขอนำเรียนตรงนี้ว่า ตามที่ท่าน 
นายกอบจ.ลำปาง ประธานสภาได้แจ้งไปก่อนหน้านี้ เรายังด้างการใช้จ่ายเงินสะสมปี พ.ศ.๒๕๖๒ และพ.ศ.

๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๓ โครงการ จำนวนเงินหนึ่งรัอยยี่สิบสองล้านเศษ ณ เวลานี้เราพื่ง 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณตรงนี้ไปและบางรายการเราก็ยังไม่ได้ท่าสัญญา เราได้เบิกจ่าย 
ไปทั้งหมดเพียงยี่สิบกว่าล้านบาท จากงบประมาณร้อยกว่าล้านบาท ดิฉันเห็นว่าบิญหา 
ต่าง  ๆ ของราษฎรที่จะให้ความช่วยเหลือก็มีความสำคัญ แต่ขอเวลาอีกลักพัก น่าจะเป็น 
เดือนเมษายน อยากให้เงินสะสมที่ค้างอยู่ตรงนี้ อยากให้ระบายออกไปบ้างซึ่งอบจ.ของ 
เรา นอกจากเงินสะสมที่เราจ่ายขาดมาสองรอบแล้ว ก็ยังมีเงินกู้ก.ส.อ. ซึ่งก็ยังด้างคาอยู่ 
ตรงนี้เราได้ปรึกษาหารือกันในที่ประขุมของคณะผู้บริหารตลอด และผู้อำนวยการกอง 
คลังก็แจ้งมาตลอดว่า ตรงน ี้เราย ังค ้างการเบ ิกจ่ายอยู่ อยากให้มีการระบายบ้าง และ 
งบประมาณที่เบิกตัดปีไว้ ทั้งที่ก่อหนี้ผูกพันและไมใต้ก่อหนี้ผูกพัน ของปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
มีอยู่เยอะมาก เรากำลังคลี่คลาย และกำลังจะท่าให้ดีซื้น ซึ่งเราก็ไม่ได้นึ่งบอนใจวันนี้เรา 
ได้คุยกับท่านผู้อำนวยการกองช่าง ในงบประมาณของปี ๒๕๖๓ งบประมาณของรัฐบาล 
ที่เป็นเงินอุดหนุนที่ย ังไม่เข้ามา เราก็จะดำเน ินการจัดซื้อจ ัดจ้างและจะขมวดห้ายใน 
ประกาศว่า เราจะท่าสัญญาได้ก็ต่อเมื่อ มีเงินงบประมาณเข้ามา ก็จะพยายามท่า ตอนนี้ 
หน้าจะค่อย  ๆ คลี่คลายแล้ว ถึงเวลานั้นอยากให้ทั้งสมาซิกทั้งหมดมีปีญหาต่าง ๆ



๓๓

นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง ซาวบ้านต้องการอะไร อย่างไร รีบรวบรวมข้อมูลและโครงการเข้ามาเพื่อส่งให้กอง 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ช่าง และกองช่างจะได้ส่งเข้าสู่แผนและจะได้สำรวจ เตรียมที่จะดำเนินการจ่ายขาด 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบ้ติหน้าที่ เงินสะสมต่อไป เหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่า  ๆ ที่จะถึงเดือนเมษายนนี้ ดิฉันคิด 
นายกอบจ.ลำปาง ว่างบประมาณน่าจะได้เบ ิกจ่ายหรือทำสัญญาเกินห้าสิบเปอร์เซนต์ ถึงตอนนั้นเราจะ

ทำงานอย่างสบายใจ ดิฉันขอนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบตรงนี้ เรารวบรวม
โครงการเข้ามาดืกว่า ส่วนโครงการที่ได้รับความเดือดร้อน บิญหาสาธารณภัย ต่าง  ๆ
ภัยแล้ง ต่างๆ ให้แจ้งมาได้เลย เดี๋ยวเราจะแก้บิญหาให้ประชาซน โดยเราจะใช้ งบกลาง 
หรือเงินสำรองจ่ายให้ ขอขอบคุณ

นายพิษ*นุพล ประสาน มีสมาซิกท่านใดมีเรื่องภัยพิบ้ติจะเสนอ หรือมีเรื่องอื่น  ๆ จะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ -ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีทัต ธรรมธิกูล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ผู้อำนวยการกองช่าง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธีทัต ธรรมธิกูล ตำแหน่งผู้อำนวยการกอง

ช่าง กระผมได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการที่ 
สำนักงบประมาณอุดหนุนให้อบจ.ของเราจำนวน ๒ โครงการ ที่เราขอรับการสนับสนุน 
ไปในปี ๒๕๖๒ โครงการแรกโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตผสม 
ยางพารา ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ .(ริ)—OOS) คา บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ บ้านวังตม ช่วง 
บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสัก อำเภ อ แม ่เม าะ จังหวัดลำปาง ได้รับ 
งบประมาณจำนวนเก้าล้านเก้าแสนหนี่งหมื่นบาทถ้วน อีกโครงการคือ โครงการซ่อม 
สร้างผิวจราจรแบบ แอสฟ้ลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา สายทาง ลป.ถ. ๑-๐๐๔ ๙
บ้านทุ่มเนี้ง บ้านแม่มอก หัวนํ้า ช่วงบ้านทุ่มเนิ้ง หมู่ที่ ๓ บ้านหัวนํ้าพัฒนา ตำบลแม่ 
มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง งบประมาณที,ได้รับแจ้งมา เก้าล้านแปดแสนสองหมื่น
บาท ตอนนี้กองช่างกำลังจัดทำแบบแปลนและราคากลางเพื่อส่งให้พัสดุจัดหาต่อไป ขอ 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป ขอขอบคุณ 

นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราขการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันขอตอบดำถามของท่านอำนวย วรญาณกุล 
แทนปลัดอบจ.ปฏินัติหน้าที่ ขอขอบคุณที่ท่านได้เล็งเห็นตรงที่ว่ากองช่างมีปริมาณงานเยอะในประงบประมาณปี
นายกอบจ.ลำปาง ๒๕๖๔ ที่จะถึงนี้ ที่เราจะต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติ เพื่อเป็นข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔ เราต้อง

มาปรับกันอีกที เราน่าจะมอบหมายงานทางด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับกองช่าง ส่วน 
งานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม หรืองานพัฒนาอะไรต่าง  ๆ น่าจะมอบหมายให้กองอื่น 
เพื่อแบ่งเบาภาระของกองช่าง เราค่อยมาปรับกันอีกทีว่าจะมีความเหมาะสมจะไปลง 
ตรงไหน เพื่อเราจะได้ดำเนินงานให้รวดเร็ว และกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างที่ท่านอำนวย 
วรญาณกุล ได้กล่าวไว้ ขอขอบคุณ

นายพิษ*นุพล ประสาน ผมมีอีกเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์ ตามที่ท่านพิมล คงทอง ได้กล่าวไว้ว่าขณะนี้ภาวะ 
ประธานสภาฯ ในช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ เราเจอบ ิญหาภ ัยแล ้ง เราก็สามารถกู้ว ิกฤตโดยการด้นทุน ลด

ค่าใช้จ ่ายให้ก ับพี่น ้องขาวบ้าน บ้านไหนถ้าติดขัดในเรื่องนํ้าประปา นํ้ากินนั้าใช้ นั้า 
อุปโภคบริโภค ถ้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีข้อบกพร่อง ก็สามารถทำหนังลือมาที่เราก่อน
แล้วเราจะหาช่องทางให้ว่าต้องใช้งบประมาณส่วนไหน จะต้องถามนิติกรก่อนว่าเข้า



นายพิษ*นุพล ประ' 
ประธานสภาฯ

ปีดประชุม

หลักเกณฑ์หรือไม่ ถ้าเข้าหลักเกณฑ์เราจะของบประมาณจากส่วนกลาง เพราะว่าตอนนี้ 
นโยบายของภาครัฐ สำคัญที,สุดคือแก้ป้ญหาเรื่องนํ้ากินนํ้าใช้ สองท่านสมาซิกทุกท่าน 
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านจะจัดสรรงบประมาณจากหลายกิจกรรม ส่วน 
หนึ่งจะเป็นสนามกีฬา แก้ปัญหาภัยแล้ง ใครอยากได้สนามฟุตซอล ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งของท่าน แต่ต้องจบในเรื่องที่ดิน ผมก็จะเป็นผู้ประสานสิทธิ 
ให้กับท่านและมีคำตอบให้ท่านตลอด 
- มีสมาซิกท่านใด จะเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่ ขอเชิญ
-ไม่มี ผมขอปิดประชุม 
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ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง
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