
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ.๒ ๖๓ 

วันศุกร์ท่ี ๑๑ กันยายน ๒<£๖๓

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑©.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) ครั้งท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันที่ 
๓ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตาม 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓.๒ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น  ๆ (ถ้ามี)



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม
๑ .นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง ประธๅนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒.นายวสันค์ อุณหเลขจิตร ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๑)
๓.นายบุญเลิศ แสนุเทพ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์กุวัรบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๒)
๔.นายอำนวย วรญาณกุล ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอํเมืองลำปาง
๕.นายถาวร บุปผาเจริญ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอเมืองลำปาง
๖.นายณรงค์ พินธิสืบ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๗.นายประสิทธี้ เตซะปลูก ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๘.นายวิเชียร เรืองบุญมา ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๙.นายนิกร ธรรมลังกา ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือ‘งลำปาง
๑๐.นายพิเซฐ ทินอยู่ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
๑๑.นายมิตร ธรรมวงค์ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอ เกาะคา
๑๒.นายสมบูรณ์ รูปสะอาด ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้ห่ม
๑๓.นางสุปราณี เกิดมูล ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
๑๔.นายรัตนซัย สมมี ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์กฺารบริพารส่วนจังหวัด เขตอำ(ภอ'วังเพ'นือ
๑๕.นายธีรพล ศรีวงษ์ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๖.นายนิพนธ์ นันทะสี ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๗.นายบุญเชิด พรมศร ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
๑๘.นายจิรพิพัฒน์ วงศ์เปีย ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ .
๑๙.'นายธรรมการ ชุมศรี ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
๒๐.นายเดซทวี ศรวิชัย ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริพารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเถิน
๒๑.นายเซน ปานสังข์ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม
๒๒.นายปีลันธน์ รัตนวราภรณ์ ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ
๒๓.พ.ต.ท.พิมล คงทอง ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก

ผู้ขาดประชุม
e

๑.น.ส.มนชยา ซรากร ตำแหน่ง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง



๒

ผู้เข้าร่วมประขุม
๑. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง

๒. นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง
๓. นายธีทัต ธรรมธิกูล ตำแหน่ง
๔. นางสาวขุตินันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง
๔. นายปรีชา กันหล้า ตำแหน่ง
๖. นางสาวฐิติรัตน์ วงค์กํ่า ตำแหน่ง
๗. นายบุญส่ง ศรีกอนติ ตำแหน่ง

๘. นายสิทธิพงศ์ คำบุญฃู ตำแหน่ง
๙. นางสาวไ]ณรสี ตันเกียรติชัย ตำแหน่ง
๑๐. นายวรพงศ์ ยศเรืองศรี ตำแหน่ง
๑๑. นางดวงดาว อานุภาพยรรยง ตำแหน่ง
๑๒. นางกนกพรรณ บันตาวัง ตำแหน่ง
๑๓. นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง
๑๔. นางนิตยา สายอุปราช ตำแหน่ง
๑๔. นางจินตหลา ทองมุล ตำแหน่ง
๑๖. นายสุทิตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง
๑๗. นายภัทรพงศ์ เถายศ ตำแหน่ง
๑๘.นางจินตหลา ทองมุล ตำแหน่ง
๑๙. นางสุพัตรา หล้าสมศรี ตำแหน่ง
๒๐. นายจักรพงศ์ คำอักษร ตำแหน่ง
๒๑.นายบุรชัย อินฑรชัย ตำแหน่ง
๒๒. นายนิรันดร์ วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง
๒๓. นายสมชาย อุดมสารี ตำแหน่ง
๒๔. นางสุกัญญา ท้าวคำ ตำแหน่ง
๒๔. นางสาวพัชรี รูปงาม ตำแหน่ง
๒๖. นางสาวพิขญา เวชสวรรค์ ตำแหน่ง
๒๗. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง
๒๘. นางนงลักษณ์ พรมพันธ์ ตำแหน่ง
๒๙. นายปีญญา สุริยะ ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้'อำนวยการกอง‘บ่'i ง
ผู้อำนวยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ 
ผู้อำนวยการิกองพัสดุและทรัพย์สิน 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคัลัง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายฺวิชาการพัสดุและประมวลผล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายการบริหารง1นฑ่ัวไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
รักษาการในตำแน่งทั่วหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผังเมืองๆ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประซาสัมพันธ์ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บฯ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจ 
หัวหน้าฝ่ายการประขุม (เลขานุการสภาฯ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



๓

ผู้เข้าร่วมประชุม
๓๐. •นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงาน
๓๑. นายพรฑศพล ฃมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๒. นางสาวนพมาศ ชัยยาคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๓. นายสุรเซษฐ์ ซ่ือตรง ตำแหน่ง นักวิขาการศึกษาขำนาญการ
๓๔. นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง นักประซาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๓๕. นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ซ่ว ย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓๖. นางศรสวรรค์ ธิมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยประขาสัมพันธ์
๓๗. นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการภารโรง

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๕๐ น.
เม ื่อสมาข ิกสภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำปาง มาประชุม ครบองค์ประชุมจำนวน 

๒๓ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้สัญญาณเขิญสมา1ขิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย์ บัดนี้สมาขิกครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเขิญท่านพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้นบัลลังก์และทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบ

วาระ
นายพิษณุพล ประสาน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๓ 
ประธานสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 
“แม่แจํม แจ่มแต้หนา” ขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ไปเที่ยวงานแม่แจ่ม แจ่มแต้หนา ทำให้ 
กระตุ้นเศรษฐกิจ ที่พักเต็มหมด จำนวน ๔ วัน เราลงทุนไปแค1 สองแสนบาท เราน่าจะไต้รับ 
การตอบสนองจำนวนเจ็ดหลัก ก็เป็นผลดี เป็นบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ถ้าหากมีอำเภอใด ที่เป็นจุดแข็งสามารถทำกิจกรรมแบบนี้1ต้ ก็เป็นสิ่งที่ดีงาม

-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ

(สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
- รายงาบการประขุม มีทั้งหมด ๔๖ หน้า เขิญท่านสมาขิกตรวจสอบ 

นายพิษณุพล ประสาน •ท่านใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ขอเขิญ 
ประธานสภาฯ - ไมมท่านใดแกไขในรายงานการปกระขุม ผมจะขอมติในที่ประชุม

•ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๒๒ คน ครบองค์ประชุม



นายพิษณุพล ประสาน - สมาขิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒<๕๖๓

โปรดยกมือ จำนวน ๒๑ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่านจังหวัด 
ลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบ จำนวน ๒๑ เสียง ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไประเบียบวาระที่ ๓ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองท่ีเสนอ

๓.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไชเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์กำร 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบใน ๓.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๓ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้กองช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการที่ ๖ หน้า ๓๒๕: ค่าจัดซื้อกล้อง 
ถ่ายภาพความร้อน ในชั้นตอนการดำเนินการด้านพัสดุ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ 
สืบราคาจากท้องตลาด ปรากฏว่าไม,สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ เนื่องจากที่กำหนดไว้ 
จำนวน ๒๖๖,๕:๘๘ บาท ในขณะที่งบประมาณได้ตั้งไว้ จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท จีงมืความ 
จำเป็นต้องดำเนินการด้านงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ เนื่องจากเป็น 
ครุภัณฑ์ที่มืความจำเป็น ก็ได้ศึกษาจากหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค ๐๔๒๑.๕y  
ว๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติกรณีคณะกรรมการกำหนด 
ราคากลางราคากลางนั้นสูงกว่าเงินงบประมาณที่มือยู่ โดยให้พิจารณาดำเนินการใน ๒ 
แนวทาง ดังนี้ (๑) ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อขอเพิ่มวงเงิน หรือ (๒) หาก 
ไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม ส่วนราชการอาจปรับลดรายการตามความจำเป็นให้สอดคล้อง 
กับงบประมาณที่มือยู่ในบีจจุบัน ซึ่งกองช่างได้เลือกแนวทางที่ (๒) ซึ่งแนวทางที่ (๑) เป็น



นางสาวพรรณี การะกัน แนวทางที่เราได้รับงบประมาณจากสำนักงบประมาสJ แต่งบประมาณที่ตั้งจ่ายโครงการนี้ 
รองปลัดอบจ.ลำปาง เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงมืความจำเป็นที่จะต้องปรับลด

คุณลักษณะลง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแกไข 
เปลี่ยนแปลงคาขี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณข'ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕:๔๑ 
หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครูภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึง 
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายพิษณุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภิปราย ขอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
นายถาวร บปุผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน จากเรื่องที่ขอเสนอแก่ไขเปลี่ยนแปลงดำขี้แจงงบประมาณ ผมว่า

เป็นประเด็นที่คล้าย  ๆ กับการประขุมสภาครั้งที่ผ่านมา ที่ผมให้ฝ่ายบริหารท่าหนังสือหารือ 
ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น ลักษณะเนื้อหาคล้าย  ๆ กัน แต่วิธีการปฏิบัติแตกต่าง 
กัน เรื่องเดิมท่านสร้างเงื่อนไขขึ้นมามากมาย แต่พอเรื่องนี้ท่านก็อ้างหนังสือสั่งการ จริง คุ 
แล้ว หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติ ก็มีอยู่ สุดท้ายก็สรุปที่การเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงโครงการ 
ก็พอำนาจ'ของสภา ตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ เป็นการเปลี่ยนแปลงดำขี้แจง และวันก่อนผม 
ไม่ได้อยู่ตลอดการประขุม เนื่องจากติดภารกิจ ท่านทำเรื่องเข้ามาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงคำ 
ขี้แจง ซึ่งได้หารือกับท่านรองปลัดว่าในลักษณะการจัดท่าโครงการวันก่อนนั้น เนื้อหาโดย 
ละเอียดท่านท่าเป็นหัวข้อเปลี่ยนแปลงคำขี้แจง แต่ในเนื้อหาข้างในท่านคำเนินการโอนล๙ 
และเพิ่มใหม่และอ้างแผนใหม่ จริง  ๆ แล้ว การท่าในลักษณะนื้ก็ทำได้ แต่ควรจะไปอยู่ใน 
หมวด ๓.๑ แต่ท่านท่า ๓.๒ การหารือในครั้งนั้น ก็เข้าใจกันได้ ก็เลยอยากท่าความเข้าใจใน 
การทำงาน และสิ่งที่ผมได้พูดมาตลอดผมได้คำตอบมาแล้ว ผมไดิโทรปรึกษากับฝ่ายกฎหมาย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว ่าการเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงสามารถนำเข้าส ู่สภาได้เลย 
และในวันนี้เองมาพิจารณาดูแล้วท่านบอกว่าเป็นขั้นตอนด้านพัสดุ แต่หลักการของกฎหมาย 
เขากำหนดไว้ในลักษณะนั้น บทบัญญัติการเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงต่าง  ๆ ก็กำหนดไว้ซัดเจนใน 
พรบ.แต่ทุกวันนี้ ท่านไปยึดถือหนังสือสั่งการ ซึ่งหนังสือสั่งการ ท่านจะต้องตีความให้ดี ทำไม 
คนเราอ่านกฎหมายเหมือนกัน ทำไมต้องมีศาล ต้องมีทนาย เพราะการวินิจฉัยตามทิฐิตัวเรา 
เองไม่ได้ อย่างเข่นท่านตอบว่าไม่สามารถท่าได้ ผมก็บอกว่าให้[ทรประสานไปยังผู้อำนวยการ 
กองกฎหมาย ซึ่งผมก็ได้ปรึกษาหารือกับท่านแล้วท่านก็บอกว่า สามารถคำเนินการได้ ใน 
ลักษณะนี้ แต่กลับมายังลำปาง ท่านก็บอกว่าไม่สามารถท่าได้ นั่นคือ ความคิดของท่านเอง 
ผมอยากจะให้การท่างานราบรื่น คำว่า พรบ. กับหนังสือสั่งการ พรบ.มีคักดี้ศรืสูงกว่าอยู่แล้ว 
และการเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงไม ่ได ้เป ็นการสร้างโครงการใหม่ ก ็เป ็นโครงการเด ิม แต่ 
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจง เหมือนกับลักษณะนี้โครงการเดิม เปลี่ยนแปลงคำขี้แจง ทางสภาเราก็ 
ยอมรับได้ แต่การท่างานการปฏิบัติต ่าง  ๆ ต้องการให้ท่านลองพิจารณาดู และไม่ทราบว่า 
หนังสือที่ผมแจ้งให้ท่านหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ทราบว่าขณะนี้อยู่ใน



๖

นายถาวร บุปผาเจริญ ขั้นตอนไหนแล้ว ตอบกลับมาหรือยัง ถ้าหากให้มานั่งโต้เถียงกันก็ไม่จบเรื่องความคิดผม และ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ความคิดท่าน แตกต่างกัน ล้าท่านไต้ส่งหนังสือไปแล้วเมื่อได้รับตอบกลับมาแล้ว ขอให้แจ้^ให้

สภาทราบอีกครั้ง ผมยังมีอีกหลายเรื่อง จะอภิปรายในวาระอื่น  ๆ ประเด็นต่าง  ๆ ผมยังมีฃ้อ 
สงสัยอยู่การปฏิบัติงานในงบประมาณ ๒๕๖๔ และ ๒(ะ๖๓ ซึ่งแตกต่างกัน ผมขอเพียงแค'นี้ 
ก่อน ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน มีสมาขิกท่านใดมีข้อจะซักถาม อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
ประธานสภาฯ -ฃอเชิญฝ่ายบริหาร
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในข้อซักถามของท่านถาวร บุปผาเจริญ ดิฉันขอให้ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ กรมบัญขีกลาง ส่วนกลางเป็นผู้ตอบมาก่อน เราจะดำเนินการให้เป็นแนวปฏิบัติแนวทาง
นายกอบจ.ลำปาง เดียวกัน ให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นความคิดของแต่ละคน แต่ละฝ่าย ก็จะต้องมีกรรมการกลาง ดิฉัน

ได้ทำหนังสือไปเรียบร้อยแล้ว น่าจะได้คำตอบมาในเร็ว  ๆ น ี้ ถ้าไต้รับหนังสือมาแล้วจะแจ้งให้ 
สภาทราบ ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ - ไม่มี

-ฃณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๒ คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม 
■ สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมีติให้แก็ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ 
ตามที่ฝ่ายบริหารไต้แถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๙ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอบุม้ติให้แก้1ฃเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นขอบจำนวน ๑๙ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสีอ 
ที่ลป๕๑0๐๓/๔๕๒๙ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๓ไม่เห็นขอบจำนวน-เสียง 
งดออกเสียงจำนวน ๓ เสียง

ต่อไป๓.๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ 

ในญัตตินี้ได้แนบใบแทรกแก้ไขคำผิดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารที่แจกให้กับทุกท่าน
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง



๗

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารVI และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัตหิน้าที่ จังหวัดลำปาง จะได้เสนอ(ร่าง) ข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
นายกอบจ.ลำปาง รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๖๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ใน

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงฃอซี้แจงให้ท่านประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับ 
ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ ดังต่อไปน้ี 
๑.สถานะการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางมีสถานะการคลัง ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ๑,๐๔๓,๘๘๔,๘๘๘.๔๒ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม ๓๗๘,๓๘๖,๑๗๙.๑๔ บาท
๑.๑.๓ เงินทุนลำรองสะสม ๒๖๗,๓๓๖,๑๙๑.๔๙ บาท
๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผ ูกพันและยังไม่ได้เบ ิกจ่าย จำนวน ๑ ๙ ๐  โครงการ 
จำนวนงบประมาณ ๑๔๐,๒๐๔,๐๗๘.๓๓ บาท
๑ .๑ .๔ รายการกันเงินโดยไม่ก่อหนี้ผ ูกพัน จำนวน ๑๑๔ โครงการ จำนวนงบประมาณ
๑๔๔,๗๙๔,๔๐๐ บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จำนวน -  บาท
๒.รายการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ 
๒.๑ รายรับจริงทั้งสิ้น ๘๔๔,๘๔๓,๘๔๑.๙๒ บาท
หมวดภาษอากร จานวน ๓๔,๗๙๒,๔๒๒.๔๒ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน ๑๔,๔๘๒,๐๙๘.๗๔ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน ๘,๔๘๗,๔๗๓.๗๓ บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน ๒,๘๔๐,๐๓๙.๔๙ บาท
หมวดรายได้จากทุน จำนวน ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร จำนวน ๔๙๒,๖๗๗,๒๘๔.๔๔ บาท
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน ๑๙๐,๒๑๔,๔๒๓.๐๐ บาท
๒.๒ รายรับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๘๓,๒๐๔ ๒๒๒.๘๖ บาท
๒.๓ รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๖,๘๒๓,๐๐๐ บาท
๒.๔ รายจ่ายจริง จำนวน ๗๐๐,๙๔๔,๘๐๙.๗๔ บาท
ประกอบด้วย



นางสุพรรณ สุขสันต์ร่งเรอง งบกลาง 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ งบบุคลากร 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ งบดำเนินงาน 
นายกอบจ.ลำปาง งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน 
งบรายจ่ายอื่น

จำนวน (ะ๔,๐๘๓,๖๘๖.๑๒ บาท
จำนวน ๙๑,๐๙๔,๙๖๔.๓๓ บาท

จำนวน ๒๓๐,๔๗๓,๒๗๙.๗๔ บาท
จำนวน ๓๑๔,๖๐๐,๖๑๐.๘๘ บาท
จำนวน ๙,๖๒๓,๒๖๘.๖๗ บาท
จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ รายจ่ายจริงจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํรินวน๘๓,๒๐๔,๒๒๒.๘๖ บาท
๒.๖ รายจ่ายจริงจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๖,๘๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.การบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔
๓.๑ ประมาณการรายรับ จำนวน ๙๐๔,๘๖๙,๐๐๐ บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง จำนวน ๔๒,๔๘๐,๙๐๐ บาท
รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จำนวน ๔๔๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท
รา'ยได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒๙๒,๖๘๘,๑๐๐ บาท
๓.๒ ประมาณการรายจ่าย จำนวน ๙๐๔,๘๖๙,๐๐๐ บาท แยกเปน
รายจ่ายตามงบรายจ่าย จำนวน ๙๐๔,๘๖๙,๐๐๐ บาท
งบกลาง จำนวน ๔๓,๘๔๗,๖๙๔ บาท
งบบุคลากร จำนวน ๑๒๔,๐๔๙,๑๘๐ บาท
งบดำเนินงาน จำนวน ๔๔๓,๘๖๙,๐๒๐ บาท
งบลงทุน จำนวน ๒๔๑,๘๗๗,๐๙๑ บาท
งบอุดหนุน จำนวน ๓๐,๓๑๔,๒๘๔ บาท
งบรายจ่ายอื่น จำนวน ๙๐๑,๗๒๙ บาท
รายจ่ายตามแผนงาน จำนวน ๙๐๔,๘๖๙,๐๐๐ บาท
แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน ๑๔๙,๔๔๑,๙๒๐ บาท
แผนงานรักษาความสงบภายใน จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานการศึกษา จำนวน ๓๔,๑๑๓,๗๔๐ บาท
แผนงานสาธารณสุข จำนวน ๒๒๘,๙๖๔,๐๐๐ บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน ๔,๐๖๐,๐๐๐ บาท
แผนงานเคหะและขุมซน จำนวน ๑๓๖,๙๘๘,๘๘๔ บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมซน จำนวน ๓๗,๑๔๐,๐๐๐ บาท
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๓๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑๙๓,๙๙๑,๐๓๑ บาท
แผนงานการเกษตร จำนวน ๑๓,๙๐๑,๗๒๙ บาท
แผนงานงบกลาง จำนวน ๔๓,๘๔๗,๖๙๔ บาท



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย 
รองปลัดอบจ.รักษาราฃการ งบกลาง 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 
นายกอบจ.ลำปาง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่าสาธารณูปโภค 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
หมวดเงินอุดหนุน 
หมวดรายจ่ายอื่น

จำนวน ๙๐๔,๘๖๙,๐๐๐ บาท 
จำนวน ๔๓,๘๔๗,๖๙๔ บาท 
จำนวน ๑๒๔,๐๔๙,๑๘๐ บาท 
จำนวน ๔๓๔,๙๖๔,๐๒๐ บาท 
จำนวน ๘,๙๐๔,๐๐๐ บาท
จำนวน ๒๔๑,๘๗๗,๐๙๑ บาท 
จำนวน ๓๐,๓๑๔,๒๘๔ บาท 
จำนวน ๙๐๑,๗๒๙ บาท

รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาพรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ซึ่งได้นำเรียนให้พ่านทราบแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ จึงขอให้ที,ประชุมแห่งนี้ พิจารณา 

นายพิษณุพล ประสาน - เฃิญเลขานุการสภาชี้แจงขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ จังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
นางสมพร กาไวย์ ■ เรียนพ่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่เคารพ พ่านสมาซิกสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผู้ทรงเกียรติทุกพ่าน สำหรับขั้นตอนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ รวมท้ังแก้ไข 
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๔๔ ท่ีกำหนดไวในข้อ ๔๔, ๔๗, ๔๙ ,๔๐, ๔๑ และข้อ ๔๒ ให้ 
พิจารณาเป็นสามวาระ ในวาระที่หนึ่งเป็นขั้นตอนของการพิจารณาว่าจะรับหลักการแห่ง 
ร่างข้อบัญญัติหรือไม่ ในวาระที่สอง เป็นขั้นตอนแปรญัตติส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติ 
พิจารณาและสภาแห่งนี้จะต้องกำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 
แปรญัตติด้วย เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้วให้ส่งเข้า 
สภาพิจารณาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ 
แก้ไขเห่านั้น เป็นอันจบกระบวนการในวาระที่สอง ส่วนในวาระที่สาม เป็นขั้นตอนของ 
การลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ สำหรับวาระนี้ไม่มีการอภิปราย 

นายพิษณพุล ประสาน - ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ขอเชิญพ่านสมาซิกได้

ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์กาf บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ■ ขอเชิญพ่านถาวร บุปผาเจริญ

นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกพ่าน จากการทำร่างงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ เราได้ไข้ข้อมูล

พ้ืนฐานในปี พ.ศ.๒๔๖๓ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้เก้าร้อยกว่าล้านบาท สิ่งที่ผมเป็นห่วงเรื่อง



๑๐

นายถาวร บุปผาเจริญ งบประมาณที่จะเข้า และทราบว่าประเทศไทยในเวลานี้ประสบปัญหาภัยโควิด และสภาวะ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง เศรษฐกิจตกตํ่าเปีนอย่างมาก ก็เปีนที่น่าเชื่อได้ว่าเงินภาษี เงินงบประมาณต่าง  ๆ น่าจะเข้า

มาไม่เต็มตามที่เราได้ตั้งงบประมาณไว้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังน้ัน สิ่งที่ผมเป็นห่วง เราดำเนินการ 
ตั้งงบประมาณโดยไข้ฐานของข้อมูลเดิมในภาวะปกติ แล้วมาตั้งในภาวะที่ไม่ปกติ ก็เลยจะจอ 
สอบถามท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในประเด็นที,หนึ่งว่า ในกรณีถ้าหาก 
งบประมาณรายรับเข้ามาในจำนวนที่ลดลง ผมคิดว่าประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะเงินภาษี 
ต่าง  ๆ ลดลง ท่านมีแนวทางแก้ไขดำเนินการอย่างไรบ้าง เนื่องจากจะกระทบกับเงินลงทุน 
ต่าง  ๆ โครงการต่าง  ๆ และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อ่านคร่าว  ๆ แล้วผมคิดว่าด้วย 
ความตั้งใจในการทำงานของท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และความเป็น 
คนใจดีมากเกินไป เพราะผมดูข้อมูลในหมวดเงินอุดหนุน หน่วยงานต่าง  ๆ ค่อนข้างมาก 
พอสมควร สิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดและตามอำนาจหน้าที่จริง  ๆ ผมมองว่ายังได้รับการตอบสนองไม่เต็มที่ แล้วเราไป 
สนับสนุนกับองค์กรภายนอก ด้วยตัวเลขที่มากพอสมควร ในประเด็นนี้อยากฝากฝ่ายบริหาร 
ในการพิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรบ้าง ในหมวดเงินอุดหนุน ตามที่ผมได้อภิปรายเชื่อมโยงไป 
เพื่อรองรับว่าเงินงบประมาณเข้ามาไม่ถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ท่านได้วางแผนไว้หรือยังว่าจะตัด 
ลดโครงการอะไรบ้าง อย่างไร ให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบด้วย ประกอบการพิจารณา และใน 
ฐานะตัวแทนของประขาซน จะได้นำเสนอขี้แจงให้กับประขาขนได้ ซึ่งจากการได้ตรวจสอบดู 
โครงการต่าง  ๆในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เราจัดทำงบประมาณประมาณเก้าร้อยกว่าล้าน 
บาท แต่ในหมวดเงินลงทุน มีเพียงแค่สองร้อยห้าสิบกว่าล้านบาทเอง หากเทียบลัดส่วนแล้ว 
ถือว่าน้อย และอีกประเด็น ความห่วงใยในการดูแลเรื่องถนนที่อยู่ในความรับผิดขอบของ 
องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำปาง ท ั้งส ิ้นประมาณ ๗๐๐ กิโลเมตร หากพ ิจารณ าใน 
งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ การตั้งหมวดหมู่ การดูแลรักษาถนนต่าง  ๆ ถือว่าน้อยมาก 
อย่างเซ ่นโครงการซ่อมบำรุงรักษาถนนสายทางต่าง  ๆ พ ิจารณาดูแล้วแทบจะไม่ม ี ซ่ึงใน 
ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เราได้ตั้งงบประมาณการดูแลรักษาซ่อมสายทางต่าง  ๆ
เทียบลัดส่วนงบประมาณถือว่าค่อนข้างมาก แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการของประขาซน 
ในเรื่องการดูแลรักษาเส้นทางต่าง  ๆ อยากให้ท่านลองทบทวนการใข้งบประมาณปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ การด ูแลร ักษาเส ้นทางต ่าง  ๆ ขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหวัดลำปาง ท ่านจะ 
ดำเนินการอย่างไรบ้าง แม้แต่หมวดการซ่อมดูแลรักษาถนน ตั้งอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่มาก เซ่น หิน 
คลุก ยาง ที่ท่านได้ตั้งงบประมาณไว้จัดซื้อ ถ้าเทียบกับอัตราส่วนของถนนที่ท่านต้องดูแล 
จำนวนเจ็ดร้อยกว่ากิโลเมตร นั้นน้อยมาก ไม่สมดุลกับงบประมาณที่ท่านตั้งงบประมาณไว้ 
สิ่งนี้ถ้าหากเป็นไปได้อยากให้ท่านพิจารณาดู เพราะเป็นงานหลักที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ต้องดำเนินการเรื่องถนน ลองพิจารณาดูว่าเราจะปรับลดงบประมาณตรงส่วนไหนได้บ้าง 
และมาเพิ่มในหมวดการดูแลรักษาถนน และในเรื่องอื่น  ๆ การพิจารณาโครงการในปีนี้ ส่ิง 
หนึ่งท ี่ผมเคยฝากท่านรองปลัดในฐานะปฏิบ ัต ิหน้าที่นายก เก ี่ยวกับแผนงานต่าง  ๆ ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพูดในปีที่ผ่านมา คาดหวังว่าท่านน่าจะมีโครงการที่ผมฝาก 
ไว้ในหน้าที่ ๒๒๔ แผนงานสาธารณสุข โครงการบริการทางการแพทย์ฉ ุกเฉ ิน (E.M.S) 
จังหวัดลำปาง ตั้งไว้เพียงแค่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งครั้งนั้นผมได้ฝากท่านไว้ถึงโครงการลักษณะ 
นี้ในปี ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าจะมีภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) ได้
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แต่ด้วยการตั้งงบประมาณไว้น้อยขนาดนี้ ทำอะไรไม่ได้ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อถึงเวลา 
ก็ต้องโอนงบประมาณกลับไปใช้อย่างอื่นต่อ ต้องการให้ท่านพิจารณาโครงการบริการทาง 
การแพทย์ฉุกเฉิน (E.M.S) ท่านน่าจะเขียนโครงการให้ดี อยากเห็นลัมฤทธี้ผลในงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และในส่วนของโครงการอื่น  ๆ เซ่น โครงการเงินอุดหนุน 
ผมจะขอพูดถึงหน้า ๒๗๙ ท่านอุดหนุนหน่วยงานอื่นเพื่อจัดงานประเพณีต่าง  ๆ อย่างเซ่น 
โครงการบูรณาการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในงาน “ส่องสะเปา 
จาวสะกอน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณไว้ ๑,๙๕ ๐,๐๐๐ บาท งาน 
“สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง” ตั้งงบประมาณไว้ ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท เปีน 
การอุดหนุนหน่วยงานอื่นดำเนินการ ผมเคยอภิปรายไว้แล้วว่าโครงการในลักษณะนี้ถ้าเราจะ 
ทำเราก ็ควรลงม ือทำเอง ล้าหากอุดหนุนด้วยงบประมาณขนาดนี้แล้ว กิจกรรมน่าจะเปีน 
กิจกรรมหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คงไม่ใช่การอุดหนุน และหน้า ๒๘๓ 
โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดำเนินการเอง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จังหวัดลำปาง “ เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง” เป็น,โครงการที่องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางดำเนินการเอง ท่านตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เวลาจัดงานก็ 
จะเหมือนกับปีที่ผ ่านมา มืผู้ใหญ่ไปร่วมงานท่าน ผมไปร่วมงานท่านแล้ว ทำไมมีเพียงแต่ 
ช้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท ่านถามมาเลย ซึ่งการตั้งงบประมาณที่น้อย 
ขนาดนี้ ก็ทำอะไรได้ไม่มาก มืเพ ิยงแค่ช ้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่ไป 
ร่วมงาน งานประซาสัมพันธ์ งานอีเว ้นต์ต ่าง  ๆ “ เทศกาลดอกเส ี้ยวบานบ ้านป ่าเหม ี้ยง” 
งบประมาณ ๓ ๐๐,๐๐๐ บาท ทำอะไรไม่ได้เลย ล้าเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางแล้ว ต้องตั้งงบประมาณมากกว่านี้ ซึ่งอยู่ในวิสัยทัศน์ที่ท่านจะต้องทำ แต่ใน 
ทำนองกลับกันท่านไปตั้งงบประมาณอุดหนุน เทศบาลนครลำปาง ซึ่งเขาดำเนินการอยู่แล้ว 
อย่างเซ่นท่านอุดหนุนโครงการ “ส่องสะเปา จาวละกอน” ท่านอุดหนุนให้เทศบาลนคร 
ลำปาง หน้า ๒๗๙ แต่งานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเอง หน้า ๒๘๓ 
ท่านตั้งงบประมาณเพียงแค่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผมไม่ได้มองว่าเป็นอำเภอเมืองปาน เป็นบ้าน 
ของท่านประธานสภา แต่ผมกลับมองว่าเป็นโครงการของจังหวัดลำปาง ที่สามารถเชิดชู ได้ 
ในโครงการ “ เทศกาลดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง” ล้าหากท่านตั้งงบประมาณไว้เพียงแค่ 
๓ ๐๐,๐๐๐ บาท ท่านอย่าตั้งไว้เลยจะดีกว่า ไม่ต้องดำเนินการ ดำเนินการแล้วมีเพ ียงแค1 
ช้าราฃการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไปร่วมงานเพียงแค่นั้น อย่าทำดีกว่า เรื่องนี้ท่าน 
ประธานสภาต้องติดตาม เพราะเป็นบ้านท่านประธานสภา หากดำเนินการแล้ว ต้องทำให้ดี 
เฉพาะเพียงค่าสื่อประซาสัมพันธ์ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ก็หมดแล้ว ล้าหากท่านจะให้ 
คนไปร่วมงาน ต้องมีการวางแผนให้ประสบความสำเร็จ และหน้า ๒๘๓ โครงการจัดทำวีดิ 
ทัศน์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ผมไต้อภิปรายถึงการจัดทำเพจการสื่อสารในโลก 
โซเขียล จากการพิจารณาการตั้งงบประมาณในลักษณะนี้ สอบถามว่าโครงการจัดทำวีดิทัศน์ 
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงการจัดทำเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วย 
หรือไม่ จริง  ๆ แล้วการประซาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต่อไปต้องมืคน 
เฝ็าจอ เพื่อคอยตอบคำถามคนที่เช้ามาสอบถามในเพจ ถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่าง  ๆ และ 
สามารถแนะนำแหล่งท่องเที่ยวให้กับประขาซนไต้ เพราะปีนี้ท่านไต้จ้างพนักงานเพิ่มมากมาย 
ผมว่าน่าจะจัดพนักงานส่วนหนึ่งมาควบคุม นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อตอบข้อมูล เพ่ือ
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สื่อสารว่าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง มีอะไรบ้าง ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และโครงการอบรมสัมมนาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านตั้งงบประมาณไว้ 
เพียงแค่ ๔ ๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งน้อยมาก แต่ในทำนองเดียวกันท่านไปตั้งงบประมาณในส่วน 
ของข้าราชการ ประมาณล้านกว่าบาท ล้าเทียบอัตราสัดส่วนแล้ว ท่านไม่ยอมพัฒนาสมาชิก 
ในเรื่องการศึกษาดูงานด้วย การศึกษาดูงานถามว่ามีประโยชน์หรือไม่ ล้าหากเทียบกับปัญหา 
ที่เรามี การไปศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น  ๆ จะเห็นความแตกต่างระหว่าง 
องค์กรอย่างชัดเจน ยกตัวอย่าง ทำไมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น  ๆ เขาจัดทำงบประมาณ 
ดูแลประซาซนในเรื่องแหล่งนํ้าที่ใช้งบประมาณไม่เกินห้าแสนบาทได้ แต่องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ท่านปฏิเสธเลยว่าทำไมได้ ซึ่งประเด็นนี้ผมจะอภิปรายในวาระอื่น 'ๆ  ต่อไป ซ่ึง 
มีสมาชิกหลายท่านข้องใจมากเรื่องการจัดทำงบประมาณ ทำไมโครงการที่เกินศักยภาพชอง 
ท้องถิ่นแล้ว ทำไมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไม่สามารถทำได้ ซึ่งในคราวประชุมครั้ง 
ที่ผ่านมาทางสภาก็มีมติทำหนังสือไปถีงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางขอทบทวนหนังสือคำชี้แนะ 
ผมไมใช้คำว่าหนังสือสั่งการเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่กำกับดูแล องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด แต่ไม่มีอำนาจสั่งการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ก็เป็นเพียงแค่หนังสือชี้แนะการ 
จัดทำงบประมาณแค่น ั้นเอง และผมขอสอบถามถึงในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เป็นองค์กรท้องถิ่น มีหมวดค่าเช่าบ้าน ผมไม่ทราบว่าขณะนี้ระเบียบใหม่ ค่าเช่าบ้าน 
ในขณะนี้ค่าเช่าบ้านเบิกให้กับข้าราชการส่วนไหนบ้าง จริง  ๆ แล้วการรับโอนข้าราชการที่มา 
ปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผมเชื่อมั่นว่าเป็นคนในท้องถิ่นเป็นส่วนมากอยู่ 
แล้ว อยากฝากถึงท่านปฏิบัติหน้าที่นายก ฝากถึง คณะกรรมการจังหวัดว่า การพิจารณารับ 
โอนข้าราชการมา ถ้าไมใช่คนท้องถิ่นเราอย่ารับเพิ่มมาเลย เพราะต้องเบิกค่าเช่าบ้านอีก ต่าง 
ภูมิลำเนา ไหน  ๆ จะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว พยายามประหยัดงบประมาณ ใน 
ส่วนไหนที่สามารถจะประหยัดได้ในวันนี้ขออภิปรายรอบเดียวจบเลย และในส่วนค่าไฟฟ้า 
และค่านั้าประปา หน้าที่ ๑๗๑ ท่านตั้งค่านั้าประปาไว้จำนวน ๑,๘ ๐๐,๐๐๐ บาท และค่า 
กระแสไฟฟ้า จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผมอยากให้การใช้จ่ายในหมวดนี้เกิดประโยชน์และ 
ประหยัดกว่านี้ ผมไม่ทราบว่า ณ วันนี้ไฟฟ้าบริเวณถนนที่เปีดทิ้งไว้ ผมเคยแจ้งให้ท่านว่าปัด 
ได ้แล ้ว แต ่ถ ้าหากท ่านได ้ป ิดแล ้วก ็ด ี ซ ึ่งผมไม ่ได ้มาด ูใน เวลากลางค ืน  แต ่การใช ้ค ่า 
กระแสไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้งบประมาณไว้จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท ผมไม่ทราบข้อมูลว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ท่านได้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าไปเท่าไหร่ 
ก็อยากให้พัฒนาว่าค่ากระแสไฟฟ้า เราจะประหยัดได้อย่างไร และค่าน ั้าประปา ท่านตั้ง 
งบประมาณไว้ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ทำไมท่านไม,ดำเนินการเรื่องนั้าบาดาลใท้มีสภาพใช้ได้เอง 
น่าจะใช้งบประมาณสามล้านกว่าบาท ก็สามารถใช้นํ้าบาดาลเองได้ แต่เราไปตั้งค่านั้าประปา 
ไว้ ล้านกว่าบาท ใช้นั้าประปามารดนั้าสนามหญ้าผมว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ใช้กับท้องนํ้าเพียง 
อย ่างเด ียว ผมขอฝากเรื่องไฟฟ้าและนํ้าประปา และในหน้า ๑๘๘ โครงการผีเกอบรมเชิง 
ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีสากลชองเด็กและเยาวชนในจังหวัด 
ลำปาง ท่านจัดงบประมาณอุดหนุนเรื่องดนตรีสากล ผมอยากถามท่านว่าทำไมเรื่องดนตรี 
ไทย ท่านไม่คิดที่จะสนับสนุนเรื่องดนตรีไทยให้กับประซาซนคนลำปางในเรื่องดนตรีไทยบ้าง 
แต่ท่านสนับสนุนโครงการดนตรีสากล ก็อยากให้ท่านปรับปรุงในปี ๒๔๖๔ อยากเห็นอะไรที่ 
เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และหน้า ๑๙๘ เงินอุดหนุนโรงเรียนต่าง ๆ
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ค่อนข้างเยอะมาก หากมองในมุมกลับกันเรามีโรงเรียนวอแก้ววิทยา ในหน้า ๒๐๕ ซึ่งการ 
พัฒนาโรงเรียนวอแก้ววิทยา ก็ยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนวอแก้ว 
ว ิทยา ผมว่าทำไมเราไม่ทำบ้านเราให้ดีก่อน พยายามนำเงินที่เราไปอุดหนุนให้กับโรงเรียน 
ต่าง  ๆ มาดำเนินการให้โรงเรียนวอแก้ววิทยา ให้เป็นโรงเรียนที่น่าเรียน น่าศึกษา แต่ที,ผ่าน 
มาหลายปีแล้ว ถ้าหากท่านยังพัฒนาโรงเรียนวอแก้ววิทยาไม่สำเร็จ ผมว่าเราน่าจะยุบกอง 
การศึกษา ไปเลย ไม่น่าจะมีแล้ว ล้าหากยังทำเรื่องโรงเรียนวอแก้ววิทยาไม่ประสบผลสำเร็จ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต้องรับผิดขอบ ซึ่งการประเมิน LPA ท่านประเมินอยู่ 
ในลำดับที่ดีมาก ผมคิดว่าท่านจะผ่านในลักษณะที่ดีไต้อย่างไร เรามาประเมินลักษณะหน้าที่ 
รับผิดชอบของท่านเอง โรงเรียนวอแก้ววิทยาถึงไม่ผ่าน ก็ฃอให้ท่านจริงจังในการพัฒนา 
โรงเร ียนวอแก ้วว ิทยา ล้าหากท่านพัฒนาไม่ไต้ ก็ยุบไป เพราะไม ่ค ุ้มค ่าก ับงบประมาณ 
สุดท้ายนี้ เรื่องโรงงานกำจัดขยะ ครั้งที่แล้วผมก็ไม่เห็นชอบการใช้งบประมาณไปสนับสนุน 
โรงงานกำจัดขยะ ครั้งนี้ ก็เหมือนเดิม ผมไม่เห็นขอบการใช้งบประมาณยี่สิบกว่าล้านบาท 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง ไปสนับสนุนโรงงานกำจัดขยะ ในมุมมองของผม ผม 
มองว่าเป็นสิงที่ผิด เนื่องจากกฎหมายไม่ไต้มอบหมายภารกิจหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดดำเนินการกำจัดขยะเหมือนกับห้องถิ่นโดยตรง ท่านก็เลี่ยงกฎหมายกัน คำว่าเล ี่ยง 
กฎหมาย ท่านจัดทำ MOU จับมือกับห้องถิ่นแล้วท่านมาดำเนินการ ผมว่าระวัง หากวันหนึ่ง 
ล ้าเก ิดมืป ็ญหาขึ้นมา ท่านต้องรับผิดชอบในตรงนี้ ล ี่งท ี่ผมอภิปรายในเรื่องโรงกำจัดขยะ 
เพราะซัดเจน ตั้งแต่การเริ่มดำเนินการ การจัดทำ TOR เขาระบุซัดเจนเลยว่า การก่อสร้าง 
โรงงานกำจัดขยะเสร็จแล้ว ให้ถ่ายทอดความรู้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เวลา 
สองปี เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางดำเนินการเอง ในหลักการ TOR เดิม ก็ควร 
เป็นลักษณะแบบนั้น ล้าหากท่านไม่ดำเนินการเอง ท่านควรจะดำเนินการ ประมูลให้คนเช้า 
มารับช่วงกิจการต่อ ในทุกวันนี้ท่านก็ยังกํ้ากึ่งอยู่ กฎหมายที่ท ่านถืออยู่ ผมว่ายังกํ้ากึ่ง ไม่ 
ซัดเจน ทั้งการจ้างคนมาดูแลต่าง  ๆ ผมว่าไม่ถูกต้อง เพราะงบประมาณของเรา ยังนำไปลงที่ 
โรงงานกำจัดขยะอยู่การซ่อมแซมดูแลต่าง ๆท ั้งๆท ี่ก ่อสร้างโรงงานกำจัดขยะเสร็จแล ้ว 
ต้องเป็นรายไต้นำเช้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไม่ใช่รายจ่าย ในหลักการที่แท้จริง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต้องดำเนินการโรงงานกำจัดขยะออกมาให้สัมปทาน ผู้คนที่ 
มีความพร้อมดำเนินการในเรื่องนี้ ผมว่าให้เท ียบเคียงกับจังหวัดเชียงใหม่ก็ไต้ เชียงใหม่ก็ 
บริหารจัดการโรงงานกำจัดขยะไม่เหมือนกับจังหวัดลำปาง ถึงแม้เขาจะเปิดๆ ปิด  ๆ เพราะ 
ผู้รับสัมปทานไม่สามารถดำเนินการ นั่นคือหลักของกฎหมาย ท่านต้องดำเนินการตามหลัก 
กฎหมาย ณ วันนี้ท่านเลี่ยงกฎหมายกัน ณ เวลาหนึ่งคนที่เห็นคล้อยตามท่านอาจจะไม่เห็น 
คล้อยก็ไต้ ผมไต้อภิปรายไว้ในสภาทุกครั้งว่า การจัดทำงบประมาณ น่าจะไม,ถูกต้องตาม 
กฎหมาย ที่ผมอภิปรายทุกครั้ง เพื่อป้องกันตนเอง หากครั้งหน้ามีปัญหา ผู้อนุมัติ ผู้ทำสัญญา 
ต้องรับผิดขอบ ก็ฝากให้ท่านไปทบทวนดูกฎหมาย โรงงานกำจัดขยะลำปาง ควรนำออกให้ 
สัมปทานไต้แล้ว ล้าหากท่านไม่ดำเนินการเอง ก็ให้สัมปทาน จัดเก็บเขาปีละ สิบล้านบาท 
หรือยี่สิบล้านบาท จ่ายเงินเช้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถึงจะถูกต้อง แต่ในทุกวันนี้ 
ท่านนำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ยี่สิบล้านบาท นำไปซดเขย ไป 
จัดทำ MOU ในลักษณะให้ท้องถิ่นมาร่วมดำเนินการ ผมคิดว่าไม่ถูกต้อง เป ็นการเลี่ยง 
กฎหมาย ก็ฃอฝากเรื่องโรงงานกำจัดขยะ ในส่วนอ่ืน  ๆ ก็ไต้อภิปรายไปแล้ว และขอฝากเรื่อง
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ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ระยะทางเจ็ดร้อยกว่ากิโลเมตร เปีดดูในร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่มีการดูแลรักษาถนน เพราะฉะนั้น ท่าน 
สมาซิกสภาเตรียมตัวไว้ หลังฝนตกแล้ว ถนนพัง ท่านจะทำอย่างไรกัน ในปีพ.ศ.๒๔๖๓ งาน 
ซ่อมถนนก็ถือว่าเยอะมาก แตกยังไม่เพียงพอความต้องการของประขาขน ก็ฝากท่านปฏิบัติ 
หน้าที่นายกพิจารณาว่ามีงบประมาณส่วนไหนที่จะปรับเปลี่ยน มาจัดทำงบประมาณในการ 
ซ ่อมดูแลถนนให้ก ับประซาขนไต้บ ้าง ขอขอบคุณ ท ี่ผมไต ้อภ ิปราย และห ้วงต ิงเร ื่อง 
งบประมาณ ผมมีเพียงแค่บี้ ขอขอบคุณ 
-ขอเชิญท่านณรงค์ พินธิสืบ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายณรงค์ พีนธิสืบ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๔ อำเภอเมืองลำปาง ก่อนอื่นผมต้องขอขื่นซมคณะผู้บริหารโดยการนำ 
ของท่านสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ที่สามารถจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.๒๔๖๔ ให้สภาพิจารณาไต้ ซี่งเปีนงบประมาณเก้าร้อยกว่าล้านบาท ก็ฃอขื่นขมเป็นอย่าง 
ยิ่ง ถ้าผ่านสภาวันนี้ไปแล้วก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องจังหวัดลำปางได้ ถือว่ายังไม่ส่าข้า ขอ 
ขื่นซม ในเรื่องงบอุดหนุนให้หน่วยงานต่าง  ๆ ที่จริงแล้วเงินต่าง  ๆ ก็เป็นภาษีของราษฎรอยู่ 
แล้ว สิ่งไหนที่สามารถเกิดประโยชน์กับประซาขนไต้ โดยท่ีไม,ผิดกฎหมาย ผมก็ว่าสามารถทำ 
ไต้ เพราะเป ็นส ่วนหน ึ่งในภารก ิจขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำปางอย ู่แล ้ว ต้อง 
ดำเนินการในภาพรวมที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น เราสามารถดำเนินการได้ 
ในบางส่วนที่เราอยากให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประซาซนแต่ว่าเราทำไม่ได้ เซ่น อุดหนุน 
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เราก็ต้องอุดหนุน ผมคิดว่าเราน่าจะทำได้ ในส่วนของผมมีอยู่ 
สองประเด็น ผมขออนุญาตแก้ไขในรายละเอียดงบประมาณ ในหน้าที่ ๓๓๓ “โครงการเสริม 
ผิวจราจรแบบแอสพีลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑ -  บ้าน 
ลำปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง บ้านลำปางหลวง หมู่ท่ี 
๑ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง” ถ้าเราเขียนไว้ในลักษณะบี้แล้วจะเข้าใจ 
ว่าเป็นตำบลเดียวกัน จริง  ๆ แล้ว บ้านลำปางกลางมีจำนวน ๒ หมู่บ้าน คือตะวันออก และ 
ตะวันตก ซึ่งอยู่คนละตำบล ผมขอแก้ไขในรายละเอียดเป็น “โครงการเสริมผิวจราจรแบบ 
แอสพีลต์คอนกรีต เชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางตะวันออก หมู่ที่ ๑๑  ตำบลซมพู -  บ้าน 
ลำปางกลางตะวันตก หมู่ท่ี ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง บ้านลำปางหลวง หมู่ท่ี 
๑ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง” และมีข้อสอบถามในหน้าที่ ๒๖๒ และ 
๒๖๓ ข้อที่ ๑๓.โครงการจัดงาน “ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ ๓๓” และข้อที่ ๑๔.โครงการจัด 
งาน “Ceramic World C lass” อยากสอบถามว่าเป็นโครงการที่เราตำเนินการเองหรือว่างบ 
ที่เราร่วมตำเนินการกับสมาคมเซรามิกหรือเปล่า ถ้าตำเนินการเอง ผมก็เห็นด้วย ถือว่าเป็น 
สิ่งที่ดี เพราะถือว่าเป็นธุรกิจหลักของจังหวัดลำปาง ธุรกิจหนึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางเราถ้ามีส ่วนช่วยเหลือธุรกิจบี้ได้ จะเป ็นการดีอย่างยิ่ง แต่ผมอยากสอบถามว่าเป็น 
โครงการที่เราดำเนินการเอง หรือจัดร่วมกับเขา หรืออุดหนุน และหน้า ๒๖๓ ข้อที่ ๑๔ และ 
ข้อที่ ๑๖ เป็นการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าที่ผ่านมาธุรกิจ 
ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการเราได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เรื่องโควิด ๑๙ ที่ผ่านมาได้รับ
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ผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง แ.ละองค์การบริหารส่วนจงหวัดลำปางเราจัดงบประมาณส่งเสริมด้าน 
นี้ผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง ก็ต้องขอขอบคุณแทนธุรกิจในด้านนี้ แต่ในการจัดทำรายละเอียด 
ของโครงการ ผมอยากจะเสนอแนะผู้บริหารว่าในการจัดทำรายละเอียดโครงการต ่าง  ๆ
น ่าจะเช ิญ ต ัวแทนธ ุรก ิจมาร ่วมหาร ือในการจะลงรายละเอ ียดการจ ัดทำโครงการ ต้อง 
ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 
-ขอเชิญท่านประสิทธี้ เตขะปลูก

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายประสิฑธี้ เตซะปลูก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเมืองลำปาง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได ้จ ัดสรรงบประมาณเพื่อเป ็นประโยชน์ก ับพี่น ้อง 
ประซาซนจังหวัดลำปาง ผม1ขออภิปรายสนับสนุนท่านสมาชิกท่านถาวร บุปผาเจริญ ขอ 
อนุญาตเอ่ยนาม เรื่องไฟฟ้าสำนักงาน งบประมาณเรื่องไฟฟ้าเราตั้งงบประมาณร้อยกว่าล้าน 
บาท ผมมาดูแล้ว ภายในสำนักงานบ้านของเราเองยังไม่มืเลย ซึ่งท่านได้ตั้งงบประมาณค่า 
กระแสไฟฟ้าไว้ หลายสิบล้านบาท ฉะน้ัน ขอให้เรากลับมาดูบ้านเราก่อน อาจจะเป็นต้นแบบ 
ของเราก็เป็นได้ เพื่อติดตั้งไฟส่องสว่างถนนภายในสำนักงาน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 
ขอฝากฝ ่ายบริหารด ้วยว่าเราไปติดต ั้งภายนอกหมด ภายในสำน ักงานของเราน ่าจะเป ็น 
ต้นแบบการใช้พลังงานทดแทน หรือเป็นกรณีศึกษา เมื่อเราติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แล้ว ถ ้าหากเกิดป็ญหาเราก็ศ ึกษาภายในสำนักงานของเราได้ และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นการ 
ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าภายในสำนักงานได้ ขอฝากฝ่ายบริหารไว้ด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านอำนวย วรญาณกุล

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเมืองลำปาง หน้าที่ ๒๘๗ โครงการจัดทำหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 
จ ังหวัดลำปาง การประขุมสภาครั้งท ี่ผ ่านมาม ืการอภ ิปรายด ้วยว่า ม ีการจัดทำคู่ม ือการ 
ท่องเที่ยว เราได้อภิปรายกันว่าจะมืฉบับภาษาจีนด้วย แต่ในหน้า ๒๘๗ เราจะขาดภาษาจีน 
มีแต่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ขอฝากฝ่ายบริหารไว้ด้วย ส่วนอีกประเด็นเรื่องการอุดหนุน 
งบประมาณให้กับหน่วยงานอื่น ผมอยากจะให้ฝ่ายบริหาร ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้มื 
ประสิทธิภาพจริง  ๆ อย่างเข่น งานเซรามิกแฟร์ หรืองานต่าง  ๆ ที่ผ่านมา ผมไปดูแล้วอยาก 
ให ้งบประมาณที่อ ุดหน ุนไปเก ิดความคุ้มค ่ามากกว่าน ี้ ฝากเร ียนฝ ่ายบร ิหารด ้วยว ่าการ 
อุดหนุนงบประมาณ ขอให้เราตรวจสอบกันอย่างจริงจัง ก็หวังว่าครั้งต่อไปจะเกิดประโยชน์ 
มากกว่านี้ ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออภิปรายเพ ิ่มเต ิมท ่านอำนวย วรญาณกุล ในหมวดเงิน 
อุดหนุน ถ้าหากเป็นไปได็ในการประขุมครั้งหน้า หน่วยงานที่ฃอรับการสนับสบุนให้ท่านรอง
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ปลัดเชิญมาขี้แจงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนให้สภาทราบ เซ่นงานเซรามิคแฟร์ ท่านก็เชิญ 
ผู้ดำเนินการในการจัดงานมาขี้แจงให้กับสภาทราบว่าท่านขอรับเงินสนับสนุนเราไปจำนวนนี้ 
ท่านเอาไปทำอะไรอย่างไรบ้าง ถ้าเปีนไปไดํในส่วนของการอุดหนุนการประขุมสภาครั้งหน้า 
อยากให ้หน ่วยงานท ี่ร ับการสน ับสน ุนมาข ี้แจงก ับสภาให ้ร ับทราบเร ื่องของการร ับเง ิน 
สนับสนุน ท่านสมาชิกทุกคนจะได้รับทราบด้วยว่าเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ไปทำกิจกรรม อะไรอย่างไรบ้าง เปีนการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านนิกร ธรรมลังกา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง วันนี้ก็เปีนอีกวาระหนึ่งที่ทางฝ่ายบริหารได้จัดทำ 
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒(ร:๖๔ ถือว่าเป็นระยะเวลายาวนานที่สมาชิกสภาขุดนี้ 
ได้ทำงานร่วมกันตั้งแต่ปี ๒๔๔๔ จนถึงปี ๒๔๖๔ หลายครั้งที่ท่านพยายามจะทำให้ข้อบัญญัติ 
ดีท่ีสุด ในความรู้สึกของฝ่ายบริหารที่มาจากการเมืองและฝ่ายบริหารที่เป็นข้าราชการประจำ 
แตกถือว่าความพยายามของท่านแม้จะไม่เต็ม ๑๐๐ % แต่โดยภาพรวมถือว่าท่านก็ทำได้ดี 
พอสมควร ในฐานะที่ผมเคยทำงานท้องถิ่นมาก่อนที่บ้านเอื้อมมาก่อน ผมเข้าใจว่ากว่าเราจะ 
ทำแผน กว่าเราจะมาเป ็นงบประมาณประจำปีจะต้องดูหลาย  ๆ ม ิต ิเพราะว่ายุทธศาสตร์ 
ท้องถิ่นไม่เหมือนกับกรมต่าง  ๆ เพราะท้องถิ่นของเราถ้าพูดถึงเราทำงานแทนทั้งหมด ๑๐ 
กระทรวง เราทำงานแทนทั้งหมด ๔๐ กว่ากรม ดังนั้นเป็นเรื่องยากจะเอาใจคนทั้งโลกในเวลา 
เดียวกัน ในแต่ละเขตพื้นที่เรามี สมาชิกแต่ละเขต เราก็ต้องมองเขตเป็นหลักก่อน ในเขต
พ ื้นท ี่ของเราแต ่ละคร ั้ง แต ่ละคนที่พ ูดถึงแน ่นอนที่ส ุดโครงการที่เป ็นรูปธรรมที่ส ุดคือ 
โครงสร้างพื้นฐาน อันนี้สามารถสัมผัสได้ ความเป็นตัวแทนของท้องถิ่นของแต่ละเขตจะต้องมี 
หน่วยงานอื่นที่อยูในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การสาธารณสุข สถานีตำรวจ หรืออะไร 
ต่าง  ๆ ต้องมืปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารหน่วยงานอื่น ดังนั้นการร้องขอจากหน่วยงานอื่น ใน 
ฐานะที่เป็นตัวแทนขาวบ้านเราไม,สามารถปฏิเสธได้ ดังน้ัน ในวันนี้สิ่งที่ผู้อาวุโสหลายท่านที่ 
ได้ตั้งข ้อสังเกตในกระบวนการในการจัดทำงบประมาณ เราแน่งงบประมาณอุดหนุนให้ 
หน่วยงานอื่น แม้ไมใช่ภารกิจหลัก แต่นั้นก็ถึอว่าเราช่วยเหลือองค์กรในจังหวัดของเรา ผมก็ 
ถือว่าท่านทำได้ดีพอสมควร วันนี้ที่ผมอยากจะขอบคุณเป็นกรณีพิเศษ แม้ว่าจะไม่มากแต่ว่ามื 
ผลต่อโรงเรียนมัธยมในพื้นที่  ๆ ของผมมืโรงเรียนระดับประถมจำนวน ๔-๔ แห่ง โรงเรียน 
มัธยมจำนวน ๒ แห่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑ แห่ง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีจำนวน ๑ แห่ง แต่ท ่านมีความกรุณาดูแลด้านความต้องการผู้อำนวยการโรงเรียนผ่าน 
ลำนักงานพื้นที่เขตการศึกษา ถือว่าเป็นความสุขเล็ก  ๆ ของโรงเรียนมัธยมระดับตำบลบ้าน 
เอื้อมคือโรงเรียนโป่งหลวงที่ท่านอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการกีฬาให้เยาวชนต้อง 
ขอขอบคุณจากใจ แต่ส่วนด้านอื่น  ๆ โดยภาพรวมอาจจะตั้งข้อสังเกตว่างบลงทุน กับงบ 
พ ัฒนาด ้านอ ื่นอาจจะต ัวเลขอาจจะขย ับอาจจะคลาดเคล ื่อนไปบ ้าง ผมถือว่าท่านต้องมี 
เหตุผลรองรับแต่สิ่งที่ผมไม่ห่วงว่างบประมารจะท่วมหรือไม่ในปีถัดไป ด้วยภาวะโควิด ๑๙ 
หรือด้วยฐานะเศรษฐกิจกระบวนการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล จะส่งผลต่อการอุดหนุนให้เรา 
คือรัฐจัดเก็บให้อาจจะขาดตกบกพร่องไม่เป็นไปตามเปีา แต่สิ่งที่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะอย่าง



นายนิกร ธรรมลังกา น้อยที่สุดถ้าไม่ถีงเ'ป้าในเดือนกันยายน ๒(ราอ๔ ท่านสามารถจะระงับบางโครงการที่เกิน
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ความจำเป ็นได้ เราตั้งไว้อย่างนี้อันนี้เลขสวย ๙๐๔ เลขสวยมาก แต่อยากจะยํ้าเต ือนขอ

อนุญาตแทนพวกเราคือ โครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการที่มีรูปธรรมมากที่สุด ประขาซนได้รับ 
ประโยชน์มากที่สุด แต่ขออย่างเดียวว่าถ้างบไม่เพียงพอ ไม่ท่วมงบประมาณตาม ๙๐๔ ที่ตั้ง 
ไว้ ขออย่าไปแตะต้องโครงการที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของพวกเรา ไม1ว่าจะมาเจ็ดร้อย 
ล้านบาท แปดร้อยล้านบาท เถ้าร้อยล้านบาท งบพัฒนาของเราที่ขัดเจนที่สุดคือ สองร้อยกว่า 
ล้านบาท อย่าให้หายแม้แต่บาทเดียว ขอขอบคุณ 

นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเดซทวี ศรีวิชัย 
ประธานสภาฯ
นายเดชทวี ศรีวิชัย เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เถิน ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน จริงๆ แล้วกระผมตอนที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้น มีความกังวลมาก

พอสมควร ก่อนเข้าประขุมสภา ก็ได้ปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหาร ผมเป็นคนที่ค่อนข้างมุทะลุ 
ดุดัน เวลาอภิปรายค่อนข้างจะแฉออกมามากมาย แต่ด้วยหลักการและเหตุผลฝ่ายบริหาร 
ที่ตั้งเข้ามาตรงนี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเรายืนบนหลักการและเหตุผลแต่ยังมีข้อบกพร่องเล็กๆ 
น้อย  ๆ ที่อยากจะเพิ่มเติมเสริมแต่งให้สมบูรณ์แบบ เหมือนกับตอนนี้เราทานลาบแต่ไม่มีผักชี 
เลย แตกควรจะมีผักชีบ้าง อย่างเข่นกรณีที่เราเคยอภิปรายกันเป็นประจำทางงบกองช่าง เมื่อ 
ด ูรายละเอ ียดแล ้ว  กองช ่างย ังขาดงบประมาณ ไม ่ว ่าการซ ่อมแซมบำร ุงสายทาง แล้ว 
กระบวนการที่ผมเคยอภิปรายครั้งแล้วครั้งเล ่าเก ี่ยวกับระบบการทำงานของกองช่างเวลา 
ออกไปในพื้นที่สมัยตั้งแต่ผู้อำนวยการอนันต์ ตั้งเจียมศรี อยากจะให้กลับมาพิจารณาเพิ่มเติม 
ของกองช่างนิดหน่อย ตอนนั้นอาจจะมีการแปรญัตติอะไรก็ไม่ทราบภายหลัง แต่หากมีการ 
แปรญัตติอะไรฝ่ายบริหารมีอำนาจสามารถเพิ่มเติมได้ แต่สมาชิกเวลาแปร  ๆ สามารถแปรดัด 
อย่างเดียว ขอฝากตรงนี้ด้วย เมื่อดูสายทางที่เรารับผิดขอบตอนที่คุยตอนที่เปิดรายการก่อน 
เข้าประขุม ผมอยากจะยกให้ไปทั้งหมดถ้าหากเป็นไปได้ เพราะทุกวันที่มาทำหน้าที่องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผมทานยาไมเกรน เพราะสายทางนี้ ถูกด่าถูกตำหนิจากซาวบ้าน 
เยอะแยะมากมาย ตามที่ท่านสมาชิกหลายท่านอภิปรายว่าเกินศักยภาพของเราหรือไม่ เยอะ 
เกินไปหรือไม่ เราทำให้พอดีกับเราดีไหม เราจะไปหวังเงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่าง  ๆ จากกรม 
เข้ามาภายหลังนั้นเป ็นการหวังนํ้าบ ่อหน้าเพราะฉะนั้นอยากจะให้ปรับแก้ตรงนี้ เกี่ยวกับ 
งบประมาณกองช่าง งบลงทุนไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบการทำงานในพื้นที่ห่างไกลเป็น 
จุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมาก  ๆ ตามที่ท่านพิเขฐ ทินอยู่ ได้กล่าวไว้ก่อน 
จะเข้าการประขุมแล้ว เป็นจุดอ่อนจริง  ๆ เรื่องที่สอง งบซ่อมสายทางบำรุงซ่อมสายทาง มี 
กรณีตัวอย่างไม่ทราบว่าท่านพรรณี การะกัน ได้ไปวัดถํ้าสุขเกษมบ้างหรือไม่ ตอนนี้ก็ยังเป็น 
สภาพเดิมสายทางถ่ายโอนของเราเลย เข้าไปปรากฏว่าบางจุดมีต้นไม้รุกลํ้าเข้ามาถึงเส้นกลาง 
ถนนเลย ซาวบ้านไปไร่ไปนาต้องเอามีดฟ้นทิ้ง ผมอยากจะให้ลงไปดูด้วย เนื่องจากว่าตอนนั้น 
จะมีการจัดโครงการตัดหญ้าไหล,ทาง แต่ปรากฏว่าโครงการตรงนั้นตั้งแต่จ่ายขาดงวดก่อนปี 
๒๔๖๒ ต้องล้มเลิกโครงการดัวนี้ไป หลังจากที่ผมอภิปรายแล้วผมอยากจะเสนอให้พักประขุม 
ด้วย สำหรับขั้นตอนต่อไปนั้นผมคาดว่าท่านสมาชิกคงจะมีการแปรญัตติและทราบข่าวว่าจะ 
มีการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ตรงนั้นก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่ง แต่ผมอยากจะฝากฝ่าย 
บริหารเพิ่มเติมตรงนี้ สำหรับกองช่างไม่ว่าจะเป็นการซ่อม งบซ่อมแซมบำรุงอยากจะให้เพิ่ม



นายเดชทวี ศรีวิชัย
ส.อบจ.อ.เถิน

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

งบประมาณขึ้นมาอีก เพราะสายทางถ่ายโอนของเราค่อนข้างจะมีงบประมาณตรงนี้น้อยมาก 
โดยเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือและไม่เพียงแค่ตัดหญ้าเฉย  ๆ เส้นทางตรงนั้นมีต้นไม้ขนาดใหญ่ 
ร ุกลํ้าเข้ามาเกือบ ๓๐% ของพื้นที่ถนน ผมเชื่อว่าในไลน์ส่วนตัวของผมยังมีข้อมูลอยู่นายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอดส่งข้อมูลมาให้และร้องขอผ่านผมมาโครงการเสนอมาแล้ว 
ปรากฏว่าระยะเวลาผ่านมาปีกว่าเรายังไม่ได้ดำเนินการอะไรเลย และวัดถํ้าสุขเกษมเป็นพื้นที่ 
ท ี่น ักท ่องเท ี่ยวเข ้าไปท่องเท ี่ยว อำเภอเถ ินมาก และมีการกล่าวขานว่าถนนถ่ายโอนของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทำไมเป็นขนาดนี้ อยากจะให้รับตรงนี้ไปพิจารณาด้วย 
ขอขอบคุณครับ เมื่อสักครู่ผมขอเสนอพักเที่ยงก่อน ขอขอบคุณ 
-ขอเขิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ แสนเทพ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแม่ทะ เนื่องจากมีท่านสมาขิกอภิปรายหลายท่าน เรื่องการซ่อม 
บำรุงการพ ัฒนาไหล่ทางองค์การบริหารส ่วนจังหวัด ป ีงบประมาณ พ .ศ .๒£๖๒ ได้ตั้ง 
งบประมาณให้ทำการแผ้วทาง ถางปาไหล่ทาง ถนนสายทางขององัค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตั้งเป็นข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว แต่ในวันนี้กองข่างไม่ให้ตำเนินการ ผมบอกถนนสายแม่ทะ- 
ผาลาด ด้นกฐินณรงค์ จะคลุมถนนหมดแล้ว บ ้านแม ่ล ู่-สามขา ถนนขำรุด ผู้ใหญ่บ้าน 
ร้องเรียนมาถีงผู้อำนวยการกองช่าง นายกทำหนังสือถึงท่านไม่ทราบว่าไปดำเนินการแก้ไข 
แล้วหรือไม่ เมื่อตั้งงบประมาณไว้แล้วไมให้ทำ ทำไมไม่ให้ทำ คุณไม่ได้ยึดผลประโยชน์ของ 
ประขาซนเป ็นที่ต ั้ง ค ุณ ยึดอะไรเป ็นท ี่ต ั้งย ึดอำนาจค ุณ หรือเปล ่า เขาต ั้งเป ็นข ้อบ ัญญ ัต ิ 
ประกาศงานก็ไม่ยอมประกาศขึ้นงานก็ไม่ยอมขึ้น ตรงนี้คือผลประโยชน์ของซาวบ้าน ไปถาม 
เทศบาลแม่ทะ สมาขิกสภาเทศบาลได้โทรมาขอเงินผม เพื่อจะไปตัดต้นไม้บอกสายทางนี้ 
เม ื่อก่อนเจ้าหน้าที่ท ้องถิ่นจังหวัดลำปาง ผมไปทำงานที่ศาลากลางจังหวัดทำไมถนนรกจัง 
โทรมาหาผมสอบถามว่าใครรับผิดขอบ ผมก็บอกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แต่ผม 
ไม่ได้เป็นผู้บริหารท่านตั้งงบประมาณไว้แล้ว แต่ไม่ยอมดำเนินการ การบริหารจัดการแย่มาก 
กองช่างก็ไม่ทำ ทำไมไม่ทำเพราะเป็นประโยชน์ของขาวบ้าน เด ี๋ยวผมจะอภิปรายอีกรอบ 
เรื่องการจัดการถนนเพราะฝ่ายบริหารไม่ให้ทำ เมื่อไม่ให้ทำผมจะเอาไปทำเป็นถนนลาดยาง 
สายทาง ท่านก็บอกไม่ได้งานคนละประเภท คนละประเภทตรงไหนนี้งานถนนเหมือนกันเวลา 
คุณทำถนนหินคลุกและไปทำไฟฟ้าทำไมทำได้ อยากสอบถามท่านรองพรรณี การะกันตรงนี้ 
ทำไปเรียบร้อยแล้วโอนไปเรียบร้อยแล้วในสภา ทำไมทำได้ไฟฟ้ากับถนนคนละประเภท 
หรือไม่ อันน้ีไหล,ทางกับลาดยางประเภทถนนเหมือนกันและผิดระเบียบข้อไหน คุณเอา 
ระเบ ียบ ม าอ ้าง ว ันก ่อนท ่านรัฐมนตรีมหาดไทยท ่านก็บอกว ่าให ้ย ึดผลประโยชน ์ของ 
ประขาซนเป็นที่ตั้ง ไม่ได้ยึดหนังสือสั่งการจะกี่บาทก็ยึดผลประโยชน์ของประชาซน ไมใช่เอา 
อำนาจคุณ วันนั้นผมถามคุณ คุณก็บอกว่าทำไม่ได้ หินคลุกทำเป็นลาดยางทำไม่ได้แต่สุดท้าย 
ท่านนายกบอกว่าหินคลุกเป็นลาดยางดีกว่าเดิม ซึ่งผ่านสภาไปเรียบร้อย ยังทำได้แล้ววันนี้ 
แผ้วถางไหล่ทางทำเป็นลาดยางทำไมทำไมได้ คุณใข้ความรู้สึกส่วนตัวคุณใช่หรือไม่ ท่ีทำไม่ได้ 
ผิดกฎหมายข้อไหน ถ้าวันนั้นทำไม่ได้ วันนี้ค ุณติดคุกแล้วผมจะร้องคุณหินคลุกทำลาดยาง 
แล้วผ่านสภาเรียบร้อย วันนี้แผ้วทางถางป่า คุณบอกทำไม่ได้ ถามว่าผลประโยชน์เป็นของ
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ประซาขนไมใช่ประโยชน์เป็นของใครอย่าใช้ความรู้สึกของตนเองเป็นที่ตั้งอำนวยความ 
สะดวกให้ประขาขนได้รับผลประโยชน์สูงสุด คุณสอบได้ที่หนึ่งของประเทศใช่หรือไม่ แต่การ 
ทำงานของคุณมืปีญหาอันดับหนึ่งของประเทศ ขัดขวางการพัฒนาจังหวัด วันนี้ช้าราชการ 
อย่างนี้การบริหารจัดการจะทำให้บ้านเมืองเจริญได้อย่างไร ท่านสมาขิกถ้าเรามืผู้บริหารแบบ 
นี้ขัดขวางการทำงานของการพัฒนาบ้านเมือง ถ้าผมทำแล้วไม่ดีขี้นประซาซนไม่ได้ประโยชน์ 
อย่างน ี้ควรจะตำหนิผม ถ้าผมคิดแล้วประขาขนได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้ควรจะส่งเสริม 
สนับสนุนคุณทำให้งานเกิด คุณไม่ใช่ตัวแทนประขาซนผมมาจากประขาขนเลือกตั้ง คุณต้อง 
ทำให้ประซาขนได้รับผลประโยชน์สูงสุด สิ่งไหนก็ทำไม'ได้  ๆ แล ้วผมจะมาเป ็นตัวแทน 
ประขาซนเป็นปากเป็นเสียงให้ประซาซนได้อย่างไร ฝากท่านไปคิดใหม่แล้วเปลี่ยนวิธีคิดของ 
ท ่านเปล ี่ยนว ิธ ีค ิดให ้อำนวยความสะดวกให ้เก ิดข ึ้นก ับประซาซนให ้ประซาซนได ้ร ับ  
ผลประโยชน์สูงสุดอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นที่ตั้ง อย่ามือคติ ขอขอบคุณ 
-ฃอเขิญท่านพิเฃฐ ทินอยู่

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายพิเฃฐ ทินอยู่ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เขต ๒ อำเภอเกาะคา หน้าที่ ๑๙๙ ช้อที่ ๖ โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ 
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ “โรงเร ียนบ้านศาลาสามัคค ี ตำบ ลศาลา” แก้ไขเป็น 
“โรงเร ียนบ้านศาลาสามัคค ี ตำบ ลท ่าผา” อยากจะฝากกองแผนและงบประมาณว่าตอน 
ได้รับเรื่องมาตรงกันหรือไม่ ขออภิปรายในส่วนของร่างงบประมาณมีท่านสมาขิกหลายท่าน 
มีความกังวลได้แนะนำในส่วนของผู้บริหาร แต่ผมกลัวว่าท่านจะมองในบางเรื่องสับสน เพราะ 
ผมมืโอกาสได้ประสานงานกับทางสพป.ลำปาง เขต ๒ และได้ผลักตันเรื่องดนตรีสากลไป บาง 
โรงเรียนก็จะมืทั้งดนตรีไทยบางที่และดนตรีสากลตามขื่อ แต่การปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างส่วน 
ใหญ่ก็จะเป็นวงดุริยางค์หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ในเขต สพม.๓๕ ก็จะเป็นวงโยธวาทิต ขอนำ 
เรียนท่านสมาขิกได้ทราบว่าส่วนใหญ่ได้เป็นดนตรีสากลเป็นวง แต่เป็นเรื่องของวงโยธวาทิต 
หรือว่าดุริยางค์ ส่วนเรื่องค่ากระแสไฟฟ้าขออนุญาตเอ่ยนามท่านถาวร บุปผาเจริญ ผมก็ฃอ 
สนับสบุน การเปีดถึง ๔ ทุ่ม ถึง ๕ ทุ่มหรือเที่ยงคืน อาจจะต้องปีดเพื่อลดค่ากระแสไฟฟ้า 
สำนักงาน ผมก็เป็นคณะกรรมการ LPA ในการประเมินองค์กรเชื่อว่าวันนี้เราทำไฟส่องสว่าง 
สาธารณะคะแนนก็น่าจะดีขึ้น แต่ในเรื่องการใช้กระแสไฟผมอยากจะนำเรียนท่านผ่านไปยัง 
ท ่านผ ู้บร ิหารว ่าเราเองต ้องต ั้งหล ักด ี  ๆ ว ่าเร ื่องกระแสไฟเราต ้องช ัดเจน ผมไม่กลัวค่า 
กระแสไฟฟ้าที่เยอะขึ้น เพราะหนึ่ง ในวันนี้ห้องประขุมของเราไม่ได้จัดงานแต่งงาน เหมือน 
ที่ผ่านมายุคโควิด และมีหน่วยงานภายนอก ขอใช้อาคารเราหลายครั้ง เมื่อวานก็จะเป็นเรื่อง 
ความรู้เร ื่องของข้อกฎหมายจากอัยการจากพี่น ้องกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งอำเภอเกาะคาหลาย 
คร ั้งก ็เป ็นเร ื่องขยะ ประขาคมต่าง  ๆ ใช ้ห ้องประขุมเราเป ็นส ่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นค่า 
กระแสไฟฟ้าก็สูงขึ้นตามมา หรือตอนเย็นก็จะมืคนในอำเภอเมืองหรืออำเภอเกาะคา อำเภอ 
แม่ทะมาใช้บริการสนามฟุตบอล ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีการเปิดไฟ 
เรื่องของสปอร์ตไลท์เพื่อส่งเสริมการกีฬา ไฟส่องสว่างถนนภายในสำนักงาน เราพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานเรื่องของการทำแอสฟ้ลท์ติกตอนกรีตถนนรอบสำนักงาน นอกจากจะทำให้ 
ถนนดีแล้วผิวการจราจรที่ดีทำให้พื่น้องประซาซนหลายท่านมาเดินมาวิ่งกันก็เป็นประโยชน์



นายพิเซฐ ทินอยู่
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๒๐

อยู่ ๒ ส่วน ผมพยายามมองว่าไฟเปิดได้ แต่หลังจากที่คนกลับหมดสามทุ่ม สี่ทุ่มอาจจะปิด 
เปิดทั้งหมดทั้งแผงอาจจะเปิดด้นเว้นต้น ซึ่งร่ามียามประจำอยู่แล้ว เรื่องกระแสไฟต้องมอง 
ออกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่หนึ่งถ้าเปิดแล้วไม่ใช้ประโยชน์ก็คงต้องปิดหลังสี่ทุ่มก็ต้องปิด ถ้าพี่ 
น้องประซาขนเช้ามาใช้บริการพื้นที่มากขึ้นทั้งกีฬา การจัดห้องประชุม ใช้กระสำไฟฟ้าเยอะ 
ข้ึน ฉะนั้นฝ่ายบริหารก็ต้องเตรียมข้อมูลในการที่จะอธิบายกับผู้ที่สงสัย หรือเรื่อง LPA ก็ 
เช่นกัน ไม่ไต้บอกว่าปี ๒๕๖๒ ค่ากระแสไฟฟ้า สามล้านบาท ปี ๒๕๖๓ เพิ่มขึ้นเป็น ๕ ล้าน 
บาท แสดงว่าทำงานไม่ดี ก็คงไมใช่ ต้องบอกว่ามีประโยชน์นะมีกีฬามากขึ้น จัดห้องประชุม 
อำเภอมาขอ จังหวัดมาขอ วันสตรีสากลก็ฃอใช้พื้นที่ตรงนี้ ส่งเสริมการเกษตร เราก็อธิบายไต้ 
ว่าหอประชุมใช้บ่อยครั้งขึ้นจากประโยชน์ของหน่วยงานอื่น อยากให้เราตั้งหลัก ถ้าเราเช้าใจ 
คลาดเคลื่อนก็จะมองเรื่องตัวเลขเพียงอย่างเด ียว ค่ากระแสไฟ ๕ ล้านบาท ต้องแปรญัตติ 
เหลือ ๓-๔ ล้านบาท เมื่อแปรไปแล้วจะกระทบจากการไม่พอใช้ในปลายปี เราต้องตั้งหลักให้ 
ดี ถ้าเปิดแบบท่านถาวร บุปผาเจริญ ไต้นำเรียน ขออนุญาตเอ่ยนาม หลัง ๔ ทุ่มคนไม่มี ก็ 
ตัดให้น้อยลง นำเรียนข้อมูลเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ

:สาน -ฃอเชิญท่านนิพนธ์ นันทะสี

สี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคำขึ้แจงในหน้าที่ ๓๔๑ “โครงการ 
ก ่อสร้างสะพานคอนกรีตเสร ิมเหล ็กข ้ามลำห ้วยแม ่งาว หมู้'บ้านนํ้าร้อง หมู่ที่ ๓ ตำบล 
หลวงใต้ - บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๔ ตำบลหลวงเหนือ อ ำ เภ อ งาว ” แก้ไขเป็น “โครงการ 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำนํ้าแม่งาว หมู้บ้านนํ้าร้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลหลวงใต้ - 
บ้านดอนไชย หมู่ที่ ๔ ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว” เพราะลำนํ้าแม่งาวอยู่ในอำนาจหน้าที่ 
ของกรมเจ้าท่า ต้องฝากท่านผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องของการดำเนินการขออนุญาตในการ 
จัดสร้าง ในส่วนอื่น  ๆ การอภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๔ ต้องขอขอบคุณฝ่าย 
บริหารที่ไต้นำงบประมาณเช้าสู่สภาเพี่อการพิจารณาโดยตั้งงบประมาณการรายรับจำนวน 
เก้าร้อยสี่ล้านบาท สภาต้องร่วมกันพิจารณาเพี่อจะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประซาซน 
ซาวจังหวัดลำปาง ในหมวดแผนงานเคหะและการชุมขน ทั้งหมด ๔๒ โครงการ  ๆ จัดซ้ือโคม 
ไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในขัดเดียวกันหรือว่าโซส่าเซลล์ ต้องขอขอบคุณ 
ฝ่ายบริหารที่ไต้จัดท่าโครงการ เพี่อจะช่วยเหลือดูแลในสายทางของเราเพิ่มแสงสว่างและเพี่อ 
ความปลอดภัยของพี่น้องประซาซนในการเดินทางสัญจรไปมา ในส่วนที่ผมไต้มีโอกาสไต้ลง 
พื้นที่และไต้รับฟ้งป้ญหาจากพี'น้องประซาซน จาก ๔๒ โครงการ ทั้งหมด ๑๐๓ ล้านบาท 
มีแต่เสาไฟแสงสว่างล้วนๆ ไม่มีองค์ประกอบอย่างอื่น ผมมีโอกาสและไปรับฟ้งความคิดเห็น 
ประซาซนเพราะถนนสายทางของเรา อาจจะมีที่ว่าผ่านทางในชุมซนมีจุดแยกที่เขาอยากเพิ่ม 
ก็คืออย่างที่มีจุดแยก บริเวณโรงเรียนอาจจะเพิ่มไฟกระพริบเพี่อเป็นการเตือนผู้ที่ใช้เส้นทาง 
ให้มีความระมัดระวังในเขตชุมซน นอกจากนั้นก็เป็นป้ายสัญญาณจราจร และอีกเรื่องคือการ 
ตีเส้นจราจรมีความสำคัญมาก เพราะหลายสายทางของเราบางทีหน่วยงานเราไปซ่อมเอง 
แล้วไม่ไต้ท่าเครื่องหมายจราจรไว้ อาจจะเกิดป้ญหากับผู้ที่ใช้ถนน เวลาเกิดอุบัติเหตุร่วมกัน 
ตรงนี้ต ้องขอฝากทางท่านผู้อำนวยการกองช่าง ช ่วยดูแลในเรื่องนี้ด ้วย รับฟ้งจากพี่น้อง 
ประซาซนในเขตพื้นที่ และต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ไต้บรรจุงบประมาณปี ๒๕๖๔ ในเขต
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พื้นที่อำเภองาวหลาย  ๆโครงการมีความจำเป็นของพี่น้องประซาซน โดยเฉพาะสะพาน 
คสล . ท ี่พ ีน่ ้องประซาซนได้ร้องฃอก็ได้รับอนุมัต ิจากฝ่ายบริหารอยู่ ๓-๔ โครงการ พ ีน่้อง 
ประซาซนมีความจำเป ็นอย่างยิ่งท ี่จะใซ้ส ัญจรเพ ี่อขนส่งพ ืซผลทางการเกษตร และถนน 
หนทาง และขอฝากอีกเรื่องในหน้าที่ ๓๑๗ ท่านตั้งงบประมาณไว้จัดซื้อหินคลุก หินคลุกมี 
หลาย  ๆ ท่านได้อภิปรายแล้วว่าน้อยไปหน่อย อยากให้เพิ่มเพราะตอนนี้เริ่มจะหมดยุคถนน 
ลูกรังแล้ว หินคลุกมีความจำเป็นอย่างยิ่ง นอกจากสายทางของเรามีหลายสายทางที่พ ี่น ้อง 
ประซาฃนมีความจำเป็นที่จะใซ้เส้นทางในการเกษตรร้องขอมา เราก็ต้องไปซ่วยเหลือดูแล 
ตรงน้ีหรือไปซ่อมแซมถนสนให้กับพ่ีน้องประซาซน ผมมีเรื่องฝากแค่นี้ ขอขอบคุณ 
-ฃอเฃิญท่านสุปราณี เกิดมูล

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสุปราณี เกิดมูล สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เขต ๑ อำเภอวังเหนือ ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านรักษาการนายกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ตลอดเวลาที่ผ่านมาดิฉันมีกำลังใจจากท่าน เพราะว่าท่านเป็นคนที่ลงพื้นที่และ 
ตัดสินใจให้กับประขาซนพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอวังเหนือ ดิฉันมีอีกหนึ่งเรื่องคือผู้ว่าราชการ 
จังหวัดลำปาง ได ้ประกาศให ้อำเภอวังเหน ือเป ็นเขตภัยพ ิบ ัต ิ เทศบาลและอบต.เขาไม่ม ี 
งบประมาณเขาทำหนังสือมาเพ ี่อท ี่จะขอสนับสนุนเครื่องจักรกลของเราเข ้าไปช่วยเหลือ 
ประซาซน เพราะตอนนี้พื้นที่ในไร่นามีหินทรายเต็มไปหมด เขาไม่รับงบประมาณจากเกษตร 
เซาต้องการรถของเราเครื่องจักรกลของเราไปทำงานในเขตพื้นที่อำเภอวังเหนือ ซึ่งที่ผ่านมา 
ทาง ปภ.เขต ๑๐ ลำปาง ได้เข้าไปช่วยแล้ว แต่พื้นที่ในเขตอำเภอวังเหนือเกิดอุทกภัยที่ผ่าน 
มาได้ร ับความเส ียหายเป ็นวงกว้าง ขอฝากท่านผู้บริหาร ผ ู้อำนวยการกองช ่างและท ่าน 
รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเซิญท่านธีรพล ศรีวงษ์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธีรพล ศรีวงษ์ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เขต ๑ อำเภองาว ซอแกไขหน้าที่ ๓๒๒ ข้อ ๑ .ถนนลาดยาง “โครงการเสริมผิว 
จราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๔๒ บ้านร่องเห็ด -  
บ้านบ่ออ้อ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง” แก้ไขเป็น โครงการเสริมผิวจราจร 
แบบแอสฟ้ลตํคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๔๒ บ้านร่องเห็ด -  บ้าน 
บ่อห้อ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง” และขอฝากผู้อำนวยการกองช่าง การตั้ง 
งบประมาณเก ี่ยวก ับวัสด ุซ ่อมแซมสายทาง ประสบการณ์ที,ผ ่านมาในครั้งที่แล้วผมก็ได้ 
อภิปรายว่าค่าวัสดุการซ่อมแซมถนนสายทางเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้า 
ฝนสายทางของเรามีสภาพขำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานของรถ ไม่ว่ารถบรรทุกพิซผลทาง 
การเกษตร รถสาธารณะหรือแม้แต่รถส่วนบุคคล ถนนสายทางเป็นหลุมเป็นบ่อ ผมอยาก 
ทราบว่าในปีที่ผ ่านมาในขณะนั้น ท่านปลัดทองดี จอมวงศ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม โครงการ 
ททท.ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่า ในการซ่อมแซมเพราะว่าถนนสายทางของเราบางครั้ง 
เป็นหลุมไม่มาก บางครั้งผมต้องขอให้ อบต.ช่วย อย่างเซ่นตำบลบ้านแหง อบต.เขาก็ซื้อแอส



นายธีรพล ศรีวงษ์
ส.อบจ.อ.งาว

นายพิษถ{พล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายมิตร ธรรมวงศ์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

ฟ้ลท์เป็นถุงไปช่วย และการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมาก 
อยากขอฝากไว้ ถ้าหากเราปล่อยทิ้งไว้จะขยายพื้นที่จะหายไปเรื่อย  ๆ และการประขุมสภา 
ครั้งที่ผ ่านมาผู้อำนวยการกองช่าง ยังไม่ได้ให้สำเนารายละเอียดการติดตั้งโคมไฟพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ผมขอเลย ปีนี้ก ็ขอขอบคุณฝ่ายบริหารในเรื่องแสงสว่างสายทางท่านไปดูทาง 
หลวงขนบทก็ทำเพิ่มมากขึ้น ซี่งเราก็เพิ่งมาเริ่มด้นในป็นี้ และสายทางเราบางสายทางจะผ่าน 
เข้าผ่าน ๔-๔ หมู่บ้าน อยากจะขอความอนุเคราะห์จากกองช่างทำป้ายติดตั้ง ระยะทางจาก 
ทางเข้าไปผ่านหมู่บ้านนี้กี่กิโลเมตร จะเป็นสิ่งที่ดีมาก ผู้ที่เข้าไปแหล่งท่องเที่ยว หรือว่าเข้าไป 
ในพื้นที่จะได้ทราบว่าถนนสายทางนี้ผ่านหมู่บ้านอะไรบ้าง เพราะช่วงที่ผ่านมางบประมาณ 
ต่าง  ๆ อย่างเช่นโครงการเงินกู้ทั้งที่ปีที่ผ่านมาเอาไปลงสายทางเยอะ แม้แต่ท่านสมาซิกก็ได้ 
จัดงบประมาณลงไปเยอะก็เป็นสิ่งที่ดี เรื่องงบอุดหนุนของหลาย  ๆ หน่วยงาน ในเขตพื้นที่ 
ของผมที่เอาไปอุดหนุนสถานศึกษาที่ท่านนิพนธ์ นันทะสี ได้อภิปรายถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็น 
งบประมาณ ท ี่เราพ ิจารณ าแล ้ว สถานศ ึกษาย ังขาดแคลนในเร ื่องน ี้อย ู่ เราก ็ได ้จ ัดสรร 
งบประมาณลงไปความหลากหลาย ไม่ว่างบประเพณีอะไรต่าง  ๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุถือเป็นสิ่ง 
ที,ดี ขอขอบค ุณ ฝ ่ายบร ิห ารท ี่ได ้ม ีว ิส ัยท ัศน ์กว ้างไกลท ี่ได ้จ ัดทำงบประมาณ ให ้ท ั่วถ ืง 
ขอขอบคุณ
-ขอเซิญท่านมิตร ธรรมวงศ์

เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองศ์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายมิตร ธรรมวงศ์ สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา รู้สีกยินดีที่ได้มาร่วมพิจารณาร่างข้อบัญญัติปี ๒๔๖๔ คาดว่า 
เป็นข้อบัญญัติที่ดีอีกฉบับหนึ่ง แต่ถ้าหากมองกลับไปในงบประมาณปี ๒๔๖๓ แล้ว ผมก็รู้สึก 
ท้อแท้เหลือเกิน ป้จจุบันนี้งบประมาณปี ๒๔๖๓ จะสิ้นปีงบประมาณอยู่แล้ว แต่โครงการ
ในเขตพื้นที่รับผิดขอบของผมยังไม่ขยับแม้แต่โครงการเดียว ผมบอกตรง  ๆ เลยว่าช่างทำงาน 
ข้ามาก ตั้งแต่งานขุดลอกที่ใข้จ่ายเงินสำรองจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปีที่ผ่านมาเพื่อที่ทำ 
การขุดลอกอ่างเก็บนํ้าสระนํ้าให้กับพี่น้องประซาซนเพื่อจะรับนํ้าในฤดูฝนปีนี้ปรากฏว่าไป 
สำรวจแบบสำรวจในพื้นที่ซาวบ้านก็ดีใจว่าองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางออกสำรวจแล้ว 
จะมาช่วยแก้ไขปิญหาภัยแล้งจะได้มีนํ้าเพี่อใข้เลี้ยงสัตว์ การเกษตร มีต้นไม้ท่าขวางก็รืบตัดให้ 
ทันที ปัจจุบันเป็นอย่างไร ฝนมาเต็มที่แล้ว ซาวบ้านก็ถามว่าท่านสมาซิกยังไม่มาอีกเหรอ  ๆ
ผมก็ให้คำตอบไม่ได้ ผมไม่กล้าไปแถวนั้นเลย เพราะขาวบ้านตัดไม้กันหมดแล้ว อยู่  ๆ ก็บอก 
ว่าท ่านผู้ว ่าราซการจ ังหวัดลำปาง มีคำสั่งไม่ให้มีการขุดลอก ไม่ให้ดำเนินการจะต้องซอ 
อนุญาต ผมถามกองช่างว่างานขุดลอดการออกแบบทำไมล่าข้าเหลือเกิน แม้แต่งานอาดารใน 
งบประมาณปี ๒๔๖๓ ใข้งบประมาณเท่ากับปี ๒๔๖๒ งบประมาณเท่ากันอาคารแบบแปลน 
เหมือนกัน แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการเลยถามว่าทำงานแบบไหน ผมอยากจะ 
เสนอสับเปลี่ยนช่างบ้างน่าจะดี โครงการในเขตพื้นที่ซองผมไม่ได้ดำเนินการแม้โครงการเดียว 
จะสิ้นปีงบประมาณอยู่แล ้ว ตอนนี้กำลังพ ิจารณาร่างป ี ๒๔๖๔ แล้ว งานถนนหินคลุกก็ 
เช่นกัน งานไม่ได้ยาก ก็ยังไม,ได้ดำเนินการแม้แต่โครงการเลยฝากท่านผู้อำนวยการกองช่าง 
ช่วยกำขับ ช่วยขันน๊อตนายช่างด้วย ผมเข้าใจว่ามีงานเยอะแต่บางสิ่งบางอย่างเป็นโครงการที่ 
เคยทำมาในปีที่ผ่านมาแล้ว งบประมาณเท่ากัน โครงสร้างที่เหมือนกันน่าจะขยับออกไปบ้าง



นายมิตร ธรรมวงค์
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

ตรงนี้เองถ้ามองในปี ๒(ะ๖๔ กระผมขอชื่นชมในเรื่องการจัดทำหนังสือคู่มือแหล่งท่องเที่ยว 
ผมได้รับจำนวน ๓ เล่ม เอาไปแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่ขอบเที่ยว เพื่อน  ๆ ที่ขอบท่องเที่ยว 
ปรากฏว่าก็ชื่นชอบกันเพราะสามารถจะเข้าไปดูเนื้อหาได้รวดเร็ว บางท่านไม่มีความสะดวก 
ด้านโซเชียลเรื่องของต่าง  ๆ พอไปนั่งเปีดดูมีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดูและพิจารณาเข้าถึง 
ได้รวดเร็ว ผมก็ฃอสนับสนุนการทำวัสดุประเภทนี้ต่อไป ตามที่ท่านอำนวย วรญาณกุล ขอ 
อน ุญาตท ี่เอ ่ยนามได ้เสนอให ้เพ ิ่มเต ิมภาษาจ ีนเข ้าไปก็น ่าจะด ี ผมม ีข ้อเสนอเพ ียงเท ่าน ี้ 
ขอขอบคุณ
-ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ แสนเทพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแม่ทะ ผมอยากให้ท่านผู้บริหารที่จัดสรรงบประมาณอุดหนุน 
หน่วยงานอื่นให้ตรวจสอบด้วยอย่างเช่น เซรามิคแฟร์ เขาจัดงานก็ม ีการเช่าบ ูธ มีเงินเข้า 
สมาคม มีรายได้ขององค์กรหน่วยงาน มีเงินเหลือทุกปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
อุดหนุนไปแล้ว อย่างน้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ควรจะบูธเพื่อแสดงผลงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้าง ไม่ใช่อุดหนุนอย่างเดียว ม ีแต ่ขายเซราม ิคและนำเงินเข ้า 
บริษัทเขานำเงินคงเหลือให้สมาคม วันนี้สมาคมเขามีเงินซื้อรถตู้ขับแล้ว แล้วองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางได้อะไรบ้าง บูธที่แสดงผลงาน ผลงานปีที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้าง พื้นที่ถูก 
พัฒนาอะไรไปบ้าง ท่านทำไมไม่ค ิดและเอาไปทำโฆษณาบ้าง อ ุดหนุนให ้เขาอย่างเด ียว 
อุดหนุนเขาปีนี้เถ้าแสนบาท อุดหนุนเทศบาลนครหนึ่งล้านเก้าแสนบาท แล้วทำไมองค์กรของ 
เรา องค์กรอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางไม่จัดทำของตัวเองบ้าง ให้สมาชิกสภาไปจัดใน 
อำเภอบ้างได้หรือไม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดเองบ้างได้หรือไม่ งบประมาณเหล่าน ี้ 
อย่างเช่นท่านประธานสภานำงบประมาณไปจัดที่อำเภอเมืองปาน งบประมาณสามแสนบาท 
ใช่หรือไม่ แต่อุดหนุนเขาล้านเถ้าแสนบาท อุดหนุนให้เขาเก้าแสนบาท เราไม่ได้ชื่อเสียงเลย 
เจ ้า1ของเซรามิคมีเงินเปีนร้อยล้านบาท ท่านไปดูเจ้าของโรงงานดูทรัพย์สินเขา แล้วขาวบ้าน 
ได้อะไร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้อะไร ท่านต้องกลับมาคิดด้วย ฝากท่านการ 
ดำเนินการนุ่งแต่อุดหนุนเอาซื่อเสียงอย่างเดียว ชื่อเสียงคนอื่น ไม่ซื่อเสียงของเรา องค์กรเรา 
ควรจะได้รับการโฆษณาด้วย ได้ผลประโยชน์ที่เราอุดหนุนไปด้วย ผมขอชื่นซมฝ่ายบริหารอีก 
อย่างหนึ่ง ๘ ปีที่มาเปีนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เริ่มด้นผมเข้ามาถนนที่ 
ชำรุดเส ียหายจำนวนมาก วันนี้ถือว่า ๘ ปีที่มาเป็นครบวันที่ ๘ กันยายนมาแล้ว ๘ ปี การ 
พัฒนาท้องถิ่นการพัฒนาถนนคุณภาพถนนที่ทำ สมัยก่อนที่ผมเป็นประธานกรรมการตรวจ 
ติดตาม ผมแค่ขอประทาสโทษ ไข้เท้าถูพื้นถนนคอนกรีตฝ่นขึ้นเต็มเลย ใบจามจุร ิเต ็มเลย 
วันนี้ท่านไปดูมาตรฐานช่าง วันนี้ถนนสายทางพัฒนาขึ้นมาเยอะแต่อยากให้พัฒนาขึ้นไปอีก 
พัฒนาบริเวณทางโค้งมีปีาย มีการ์ดเรล ดัดหญ้า ดัดต้นไม้ที่ปิดบังภูมิทัศน์สร้างความอันตราย 
เหล่านี้ ท่านควรจะดำเนินการ ท่านบอกแค,ว่าไม่มีคน ท่านตั้งงบประมาณอะไรไวไม่ทำเลย 
วันนี้ผมไปเห็นทางหลวงขนบทเขาดัดหญ้า ดัดตันไม้ ม ีเขตบอกทาง วันนี้ถนนสายทาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถนนขนาด ๔ เมตร บ้านล้อมรั้วมาถึงถนนลาดยางแล้ว 
เพราะท่านไม่ไปบอกเขตทาง ท่านตรงไหนฐานรากของถนนอยู่ห่างไป ๒ เมตร วันนี้ซาวบ้าน



นายบุญเลิศ แสนเทพ
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายพิษณุพล ประสาน 
ประรานสภาฯ 
นายเดชทวี ศรีวิชัย 
ส.อบจ.อ.เถิน

ล้อมรั้วขึ้นไปถึงเขตทาง นี่ดือถนนสายทางท่านต้องไปคิดบอกว่าเขตทางของท่านถึงตรงไหน 
ปีกหนุดปีกหลักให้เขารู้วำพื้นที่เขาตรงไหนรับรองซาวบ้านเวลาเขาออกโฉนดที่ดินเขาต้อง 
ห่างอย่างน้อยเบ้นเมตร ๒ เมตร ตอนนี้ขาวบ้านก็รุกลํ้าถนน ที่ผมอภิปรายอยู่คือถนนสาย 
ทาง ท่านไปดูบ้านแม่ลู่สามขาซาวบ้านล้อมรั้วเอาเสาไฟฟ้าไว้ในบ้าน ตรงนี้เราไม่ไปดูแลเอา 
ใจใส่ถนนซองเราเราปล่อยให้เซารุกลํ้าที่เรา ความปลอดภัยก็ไม่มีล้อมรั้วลวดหนามติดขอบ 
ถนนเลย ตั้งแต่บ้านดอนไฟไปไต้เลยซึ่งเบ้นสายทางเราถ้าเรามีเจ้าหน้าที่เราไปดูบ้างสั่งเซา 
แก ้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะทำอย่างน ี้อ ันตราย ทำอย่างน ี้คนเด ินทางส ัญจรไปมาอาจเก ิด 
อุบัติเหตุ ซาวบ้านก็กลัวเจ้าหน้าที่ ซาวบ้านทำเพิงข้างทางแขวงการทางบอกไปซึ๋ให้รื้อถอน 
ซาวบ้านก็รีบทำเลยเพราะซาวบ้านกลัวถ้าไม่ทำผมแจ้งความ พื้นที่ไหนที่ซาวบ้านรุกเซตทาง 
แจ้งให้เขาเจ้าหน้าที่เรารีบไปดำเนินการ การบริหารจัดการฝากบอกผู้อำนวยการกองซ่าง ส่ิง 
ไหนที่บริหารที่ดิขึ้นก็ควรทำอย่างเซ่นโรงซ่อมด้านหลังเบ้นที่จอดรถอย่างเดียว ไม่รู้ใครทำงาน 
บ้าง ไม่รู้ว่าสามารถเปลี่ยนนํ้ามันเครื่องรถไต้ไหม ผมถาม'ว่าองค์กร'ใหญ่'ขนาดนี้มีซ่างมีอะไร 
ทำงานบ้างหรือไม่ ซ ่อมรถไต้บ ้างหรือเปล่าไม่ร ู้ ฝากท ่านบริหารจ ัดการ ล ูกจ ้างเราก ็ม ี 
เยอะแยะตัดหญ้า ตัดต้นไม้ไหล่ทางให้ความปลอดภัยกับประซาซนด้วย ฝากขอบคุณท่านฝ่าย 
บริหารด้วย สิ่งที่ผมนำเสนอซ่วยดำเนินการด้วย ขอขอบคุณ 
-ขอเซิญท่านเดซทวี ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมเดซทวี ศรีวิชัย สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ล ำป าง เขต ๑ อ ำเภ อ เถ ิน  ซออน ุญ าตด ูหน ้าท ี่ ๓๒๕ เร ียน ท ่าน ป ระธาน ผ ่าน ไป ย ัง 
ผู้อำนวยการกองซ่าง ลองดูตามผมด้วยซ่องทางถนนถ่ายโอนสายปางอ้าแสลม เดิมทีเบ้นของ 
รพซ.จะม ีความกว้างอยู่ ๘ เมตร แต่ป ีจจุบ ันทำจริง  ๆ ตลอดสายไม่เก ิน ๖ เมตร ที่ผม 
อภิปรายตรงนี้ค ือในร่างข้อบัญญัติที่ทำตรงนี้ ระบุกว้าง ๘ เมตร ตามข้อเท็จจริงเราทำ ๖ 
เมตรทั้งหมด และอยากจะให้ ผู้อำนวยการกองซ่างได้คำนวณตัวเลขใหม่ขนาดกว้าง ๖ เมตร 
ความยาวจะเบ้นเท่าไหร่อยากจะให้แก้ไขตรงนี้ก่อน จะไดไม่มีปีญหาเวลาจะดำเนินงานจะมี 
ปีญหาตามมาอีก ข้อเท็จจริงกว้าง ๖ เมตร ทั้งหมด ท่านลองคำนวณดูว่าผมอภิปรายซอแก้ไข 
ตรงนี้แล้ว และหน้าที่ ๓๒๖ เซ่นกัน โครงการที่ ๙ ท่านผู้อำนวยการกองซ่างลองดูตามด้วย 
ครับขออนุญาตท่านประธานขอหารือกับท่านผู้อำนวยการกองซ่างโดยตรงเลย โครงการลาด 
ยางผิวจราจรแอสฟ้ลทํคอนกรีต สายปางอ้าแสลม กว้าง ๘ เมตร แต่จริง  ๆ แล้วกว้าง ๖ 
เมตร ๘ เมตรรวมไหล่ถนน เบ้นหญ้ารกหมดแล้ว สายทางปีจจุบันที่เราสัญจรกันตลอดสาย ๙ 
กิโลเมตร จนถึงในหมู่บ้าน ๑๑ กิโลเมตร กว้าง ๖ เมตร ทั้งหมด ซ่วยแก้ด้วย ๘ เมตรไม่ได้ 
แล้ว ตอนนี้กว้าง ๖ เมตร หมด ที่โครงการที่เราดำเนินการทุกครั้งที่ผ ่านมาก็เบ้น ๖ เมตร 
ผมย ังแปลกใจกว ้าง ๘ เมตร ได ้อย่างไรถ ้า ๘ เมตร ในซ ่องทางบ ้านผมเต ็มหมดแล้ว 
ข้อเท็จจริงผมอยู่ในพื้นที่ผมทราบผ่านหน้าบ้าน กว้าง ๖ เมตร ทั้งหมด ของรพข.กว้าง ๘ 
เมตร จะเกินมาตรฐานไปหรือเปล่า บางทีมต้นไม้ขึ้นไหล่ทางหมดแล้วรื้อต้นไม้ออกหมดเลย 
เราต ้องมองข้อเท ็จจริงคำว่ากว ้าง ๖ เมตร เดือดร้อนซาวบ้านหรือไม่ ผมว่าไม่เดือดร้อน 
ขณะเดียวกันที่ผมอภิปรายตอนต้นรายการบอกว่าถนนสายปางอ้า ถนนถ่ายโอนต่อให้เพิ่ม 
งบประมาณอีก ๒๐ ล้านบาทก็ยังไม่ครบ ถ้ากว้าง ๘ เมตร ถนนก็สั้นลงแต่ผมอยากได้ยาวขึ้น



นายเดชทวี ศรีวิชัย
ส.อบจ.อ.เถิน

นายพิษรนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเดชทวี ศรีวิชัย 
ส.อบจ.อ.เถิน 
นายพิษรนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเดชทวี ศรีวิชัย 
ส.อบจ.อ.เถิน 
นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเดชทวี ศรีวิชัย 
ส.อบจ.อ.เถิน 
นายพิษณุพล ประสาน 
ประรานสภาฯ 
นายเดชทวี ศรีวิชัย 
ส.อบจ.อ.เถิน 
นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

—พัก
นางสมพร กาไวย์ 
เลขานุการสภาฯ

ต้องดูฃ้อเท็จจริงตั้งแต่ที่ผมทำงานมาจะกว้าง ๖ เมตร ทั้งหมดและไม่เดือดร้อนไม่มีการ 
ร้องเรียนอะไรทั้งสิ้น แต่ที่มีเรื่องเดือดร้อนร้องเรียนคือถนนลาดยางสายที่แม่ถอดที่เราไปทำ 
๔ เมตร ตรงนั้นจริง  ๆ แต่ถ้าเป็น ๖ เมตร ผมขอเสนอว่าให้คงมาตรฐานเป็น ๖ เมตรไว้ก่อน 
และไปดูหน้าที่ ๓๓๕: ถ้าหากมีการพักประขุมผมอยากจะหารือ โครงการพินฟูลำห้วยแม่มอก 
ข้อเท็จจริงซาวบ้านเขาเดือดร้อนเรื่องนั้าประปา เราอยากจะทำตรงหน้าประปาเป็นแก้มลิง 
ของห้วยแม่มอกตรงนั้น แต่ร่างข้อบัญญัติออกมาแล้วโครงการออกมาเป็นการขุดลอกขยาย 
ยาว ๒ กิโลเมตร ผมว่าสวนทางกับความจริงความต้องการของซาวบ้าน เพราะที่ผ่านมาผม 
นำเรียนกับท่านรองพรรณี การะกัน บอกว่านํ้าในห้วยแม่มอกไม่มีที่จะดูดขึ้นประปาเลย บ้าน 
เสลียมหวาน ๕: เดือน ไม่มีนํ้าประปา'ไข้ ต้องไปเข็นบ่อโยกแล้วเอารถเข็นใส่ถังนั้าไปใส่ บ้าน 
สะเลียมหวานมีสี่ร้อยกว่าหลังคาเรือน แต่ถามว่าเกินศักยภาพของเทศบาลหรือไม ก็เกินอยู่ 
แล้วไม่มีเงินงบประมาณที่จะดำเนินการ แต่เราจะทำก็ติดตรงนั้นติดตรงนี้ เราไม่ไต้ต่อว่าใคร 
เราต้องอยู่ใต้กฎหมายอันเดียวกันแต่ผมอยากจะปรับปรุงตรงนี้ขุดลอกฟินฟูลำห้วยแม่มอก 
ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ช่วยตรวจสอบให้ช่างที่รับผิดขอบมาหารือจะไต้แก้ไขตรงนี้ให้จบไป 
ก่อน หน้าที่ ๓๕:๓
ผมขอพักการประขุม ๑๐ นาที จะเริ่มประขุมอีกทีเวลา ๑๓.0๐ น 

ท่านประธาน ผมกำลังอภิปรายอยู่ ท่านขอพักประขุมไต้อย่างไร

๒๕

ท่านเป็นคนบอกผมจะให้ท่านประสานกับฝ่ายบริหารแก้ไข

ให้ผมอภิปรายเสร็จก่อน ผมกำลังอภิปรายในวาระอยู่ ท่านจะมาขอพักการประขุมไต้อย่างไร 
ผมท่าผิดอะไร
ท่านไม่ไต้ท่าผิดอะไร ก็ท่านเป็นคนเสนอขอพักก่อน ก็ให้ท่านประสานกับฝ่ายบริหารแล้ว 
เราก็มาประขุมกันต่อ จะไต้ไม่เลียเวลา
ท่านประธานน่าจะบอกว่า ท่านเดขทวี ศรีวิชัย ถ้าท่านอภิปรายเสร็จแล้วขออนุญาตพักการ 
ประขุมก่อน ผมก็มีเรื่องอีกนิดเดียว จริง  ๆ ผมจะพูดอีกไม่ถึง ๓๐ วินาที 
ท่านเดชทวี ศรีวิชัย อภิปรายต่อไต้เลย

หน้าที่ ๓๕:๓ โครงการนี้อยากจะให้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาโครงการ เพราะถ้าผ่านไปแล้วเวลาเรา 
ไปลงปฏิบัติงานแล้วจะมีบีญหา เพราะไม่ตรงวัตถุประสงค์ความต้องการ ขอขอบคุณ 
-ฃณะนี้เวลา ๑๒.๕:๕: น. ก่อนที่จะขอมติในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ 
ผมขอพักการประขุมชั่วคราว ๓๐ นาที และเริ่มประขุมต่อในเวลา ๑๓.๒๕ น.
๓๐ นาที ตั้งแต่เวลา ๑๒.๕๕ น. ถึง เวลา ๑๓.๒๕ น.—
บัดน้ีสมาขิกครบองค์ประขุมแล้ว เรียนเขิญท่านพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้นบัลลังก์และท่าหน้าที่ประธานดำเนินการประขุมตามระเบียบ 
วาระต่อ



๒๖

นายพิษCUพล ประสาน -เมื่อสมาซิกเข้ามาในที่ประขุมพร้อมแล้ว ผมขอดำเนินการประขุมต่อเพื่อพิจารณาใน 
ประธานสภาฯ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการต่อ
-ฃอเชิญท่านมิตร ธรรมวงค์

นายมิตร ธรรมวงค์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เกาะคา ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายมิตร ธรรมวงค์ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา ผมขออนุญาตแก้ไขข้อความในหน้าที่ ๓๔๓ บรรทัดที่ ๗
“คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดปากกว้าง®.๒๐ -  ๑ .๐๐ เม ต ร” แก้ไขเป็น “คอนกรีตเสริม 
เหล็กขนาดปากกว้าง๑.๐๐ -  ๑.๒๐ เมตร” น่าจะพิมพ์ผิดพลาด ขอขอบคุณ 

นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านพิเซฐ ทินอยู่ 
ประธานสภาฯ
นายพิเซฐ ทินอยู่ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เกาะคา ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายพิเฃฐ ทินอยู่ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำปาง เขต ๒ อำเภอเกาะคา หน้าที่ ๓๔๖ ข้อ ๙ อุดหนุนองค์การ่บริหารส่วนตำบลบ้าน 
แลงที่บรรทัดที่ ๒ “ เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตยพร้อม 
เจ าะ ป อ บ าด าล ” ขอแก้ไขเป็น “ เพ ื่อดำเน ินการโครงการพ ัฒนาระบบประปาพล ังงาน 
แสงอาทิตย์” ให้ตัดคำว่าพร้อมเจาะบ่อบาดาลออก

นายพิษณุพล ประสาน มีสมาซิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือไม่ ล้าหากไม่มี ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบ
ประธานสภาฯ ข้อซักถามโดยภาพรวมของท่านสมาซิกหลาย  ๆ ท่าน -ฃอเชิญฝ่ายบริหาร
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณท่านสมาซิกสภาองค์การ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ที่ได้อภิปรายไปและนำเสนอสิ่งที่ประซาซนร้องขอมา 
นายกอบจ.ลำปาง ในส่วนของฝ่ายบริหารดิฉ ันเองได้พ ิงจากท่านสมาซิกแล้วว่า พอใจท ี่ฝ ่ายบริหารทำงาน

พอสมควรคำว่าพอสมควรรู้สึกว่าจะน้อยไปสำหรับทีมงานของเรา ดิฉันในฐานะเป็นผู้บริหาร 
สูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดิฉันกล้าพูดเต็มปากว่าดิฉันฃอซื่นซมผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้สละเวลาทั้งเวลาเย็น เวลาคํ่า และ 
เวลากลางคืน อย่างเต็มกำลังความสามารถ ดิฉันฃอซื่นขมว่าเขาปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยม จน 
ได้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาในวันนี้ และซอนำเรียนท่านว่า ณ เวลานี้ซี่งจะเปรียบเทียบกับนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีตำแหน่งอยู่ จะต้องมีรองนายก ๒ ท่าน เลขานุการ ท่ี 
ปรึกษาอีก ๔ ท่าน มีปลัดและรองปลัดพร้อมคณะ แต่อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่า ณ เวลานี้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขาดนายก เลขา ที่ปรึกษา ท่านปลัด และข้าราชการอีก 
จำนวนมากที่สอบเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปโอนย้ายเป็นคนที่ไปเป็นคนที'มีผีเมือทั้งนั้น แต่ ณ เวลา
นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้าราซการทุกคนเสียสละกำลังอย่างเต็มความสามารถ 
นำเรียนในสภานี้ว่าทุกคนดิฉันจะให้กำลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ นำ 
เรียนในสภานี้ทราบ จะขอตอบข้อซักถามจากท่านสมาซิกในภาพรวม เป็นข้อๆ ไป เซ่น การ 
อุดหนุนเงินให้กับหน่วยงานอื่นตรงนี้ดิฉันขอแก้ไขว่าไม่ได้อุดหนุนให้เทศบาลนครลำปาง แต่ 
อุดหนุนให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ในการอุดหนุนครั้งนี้ องค์การบริหารส่วน



นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง จังหวัดลำปางก็จะไปร่วมการจัดงาน นั่นจะเป็นภาพรวมที่ยิงใหญ่ของเรา เป็นนโยบาย 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ของท่านผู้ว่าราฃการจังหวัดลำปางในที่ประขุมว่างานของเราจะมีงานทีส่ำคัญในปีปฏิทิน 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ คืองานล่องสะเปา งานประเพณีสงกรานต์ ในอดีตจะมีขบวนยาวมากแต่เดี๋ยวนี้มีเพียง ๕ 
นายกอบจ.ลำปาง ขบวน ๑๐  ขบวน ท ่านผู้ว ่าราชการจังหวัดลำปาง ต้องการเน้นให้น ักท่องเที่ยวเข้ามาใน

จังหวัดลำปาง จะนำตรงนี้เข้าในปีปฏิทินแล้ว ทำไมถึงอุดหนุนให้หนึ่งล้านเก้าแสนบาท 
จำนวน ๑ งาน เพื่อต้องการให้วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง แจงไปที่วัฒนธรรมจังหวัดแต่ละ 
อำเภอ ให้ส่งขบวนต่าง  ๆ เข้ามาแสดงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของแต่ละอำเภอเข้ามาเป็น 
ขบวนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาขื่นซม ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ 
จังหวัดลำปาง จะมองไปให้เหมือนกับแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี เรากำลัง 
เริ่มที่จะสตาร์ทเริ่มขึ้นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัด 
ลำปางจัดงานที่ยิ่งใหญ่ร่วมกับจังหวัดลำปาง ร่วมกับเทศบาลนครลำปาง ในการนำขบวนแห่ 
ให้เป ็นที่ข ื่นซมของนักท่องเที่ยว ขอนำเร ียนเหตุผลว่าทำไมฝ่ายบริหารถึงอ ุดหนุนตรงนี้ 
ลำหรับเทศกาลดอกเสี้ยวบาน อยากจะนำเรียนว่าเทศกาลดอกเสี้ยวบานเป็นอะไรที่แตกต่าง 
จากที่อื่นมาก ในวันงานจริงช่วงเปีดงานในช่วงเข้า ถึงเที่ยงวัน มีข้าราขการ มีหัวหน้าส่วน 
ราฃการเยอะจริง แต่จะนำเร ียนท่านว่าด ิฉ ันอยู่จนจบงานเล ิกจนเท ี่ยงคืนจะบอกว่าม ี
รถบั๊กไบต์มาเป็นร้อยๆ คัน มีนักท่องเที่ยวขับรถกันมาเป็นจำนวนมากจนไม่มีที่จอดรถในช่วง 
กลางคืนมาขื่นซมดื่มดํ่าความเป็นธรรมชาติ ตอนกลางคืนอากาศหนาวเย็น ในปีที่ผ่านมามีห 
งาคาราวานมาร้องเพลงทำให้นักท่องเที่ยวไม่ยอมกลับบ้าน แม้งานเลิกแล้วยังไม่ยอมกลับ 
อยากให้อยู่ต่อ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการจัดงานตรงนี้ งบประมาณสามแสนบาทที่เราจัดไป ถือ 
ว่าคุ้มค่าและยังน้อยไปยังจัดงานในวันเดียว น่าจะจัดให้เป็นเทศกาลดอกเสี้ยวบานให้ลงในปี 
ปฏิท ินว่าอาจจะเป็นช่วงศุกร์'เสาร์ อาทิตย์ ประมาณ ๓ วัน อยากนำเรียนท่านสมาซิกทุก 
ท่านให้ทราบว่านี้คือจุดเริ่มต้น แม่กำปอง -  ป่าเหมี่ยง - ดอกเสี้ยวบาน และมาต่อที่บ้านแม่ 
แจํมจะเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก นำเรียนท่านสมาซิกทุกท่าน 
ต่อมาเรื่องงานประซาสัมพันธ์เพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ท่านได้กล่าวไว้เรา 
ตั้งเป็นงบประมาณในภาพรวม แต่ไดให้แนวทางการการทำงานแล้วว่าจะต้องทำตามที่สมาซิก 
เสนอมา เดี๋ยวนี้โลกโซเฃียลมาเร็วทั นสมัยแล้ว เราควรต้องมีเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ตามที่ท ่านถาวร บุปผาเจริญ ได้อภิปรายไว้เราตั้งงบประมาณไว้แล้วอาจจะไม่ได้ 
อธิบายลงลึกตรงนั้น แต่เราก็จะดำเนินการ ส่วนเรื่องพัฒนาบุคลากรของสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดกับข้าราชการ ดิฉันคิดว่างบประมาณห้าแสนบาท ถือว่าเยอะแล้ว เพราะ 
ตอนนี้รัฐบาลก็ไมให้เราไปศึกษาดูงานในต่างประเทศอยู่แล้ว การท่องเที่ยวหรือการศึกษาดู 
งานภายในประเทศ คิดว่าน่าจะเพียงพอล้าหากไม่เพียงพอ เราสมารถโอนงบประมาณเข้ามา 
ได้ถ้าจะมาเปรียบเทียบกับข้าราชการ ซึ่งมีทั้งหมดเกือบ ๔๐๐ คน ดิฉันตั้งงบประมาณไว้ล้าน 
กว่าบาท คิดว่าก็สมเหตุสมผล ค่านํ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปาเราไม่ได้นำนํ้าประปา 
มารดนํ้าต้นไม้เราจะสูบนํ้าจากสระใหญ่มารดนํ้าต้นไม้ เราจะมีสปริงเกอร์ ขอนำเรียนท่าน 
ตรงนี้ ส่วนค่ากระแสไฟฟ้าทำไมถึงเยอะค่าใช้จ่ายไฟฟ้าเดือนละสองแสนกว่าบาทตอนนั้น 
ท่านถาวร บุปผาเจริญ เคยอภิปรายไว้ครั้งหนึ่งดิฉันกลับบ้าน ๔-๕ ทุ่ม ทำไมไฟมีดจัง ก็ท่าน 
ถาวร บ ุปผาเจริญ  บอกให้ปีดไฟ เราก็ปิดไฟจนหมด ท่านมาดูตอนกลางคืนไฟไม่มีเลย 
หลังจากที่ท่านพีเฃฐ ทินอยู่ บอกมีกลุ่มคนมาเล่นฟุตบอลหลังจากนั้นจะปิดไฟหมด แต่ทำไม



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ค่ากระแสไฟฟ้ายังแพงอยู่ ตรงนี้เป็นการบริหารสาธารณะอย่างหนึ่งขององค์การบริหาร 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ส่วนจังหวัดลำปาง มีแต่คนพูดถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไม่ว่าหน่วยงานไหน 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ประขาซน หน่วยงานต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกซน ทำไมมาขอเราเพราะเราบริการ 
นายกอบจ.ลำปาง สาธารณะ ตรงนี้เราต้องยอมรับว่าค ่าน ํ้าค ่าไฟ ที่จ ัดงานแต่งงานเราไม่ม ี แต่เป ็นงานเพื่อ

ประโยชน์ของสังคมประโยชน์ของประซาซนเป็ดไฟครั้งหนึ่งคิดเป็นเงินเท่าไหร่หลายหมื่นบาท 
ต่อหนึ่งวัน แต่เรามีความจำเป็นที่จะต้องทำตรงนี้ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกเป็นการ 
บริการประขาขนในรูปแบบหนึ่งเป็นหน้าที่ของเรา ต่อไปเรื่องของงานเซรามิคขอนำเรียนว่า 
งานเซรามิคทุกปีที่เราอุดหนุนไปนั้นเหมือนกับเราจัดงานร่วมกับงานเซรามิค เราไต้อะไรจาก 
ตรงนี้บ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางของเรามีกลุ่มอาชีพอยู่ทั้งหมด ๖ รูปแบบ มี 
ประมาณ ๑๐๐ กลุ่ม เราเป็ดโอกาสให้กลุ่มอาชีพมาตั้งบูธบางท่านที่อภิปรายต่อว่าบริหารมา 
สักครู่ ท่านอาจจะไม่ไต้เดินไปดูก็ไต้ ต้องขออนุญาตบูธของเรา ๑๐ วันเราตั้งฟรีตลอดงาน 
๑๓ บูธคือ ๑๓ อำเภอ นิทรรศการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเราก็จัดท่านต้องดู 
เราจัดหมดถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางของเราอีกรูปแบบ 
หน่ึง กลุ่มอาชีพที่เรามีอยู่เขาสามารถไปตั้งบูธไต้ฟรีตลอดงาน ดิฉันเป็นคนไปเป็ดงานไปเยี่ยม 
ทุกบูธมาแล้ว ๑๓ บูธ เรื่องไฟฟ้าต้นแบบที่ไฟฟ้าของเรา ฝ่ายบริหารไม่ไต้นิ่งนอนใจคุยกับ 
ท่านผู้อำนวยการกองช่างแล้วรายละเอียดไฟฟ้าต้นแบบ จะให้ท่านผู้อำนวยการกองช่างเป็น 
คนอธิบาย ขอให้จบตรงนี้ก่อนเรื่องคู่มีอการท่องเที่ยวที่ท่านอำนวย วรญาณกุล เสนอมาว่าไม่ 
ม ีภาษาจีน ตอนนั้นเราบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแล้วเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาไทย และที่เรา 
ประขุมสภาเมื่อวันที่ ๓ กันยายน นั้นท่านอำนวย วรญาณกุล ไต้เสนอให้เพิ่มภาษาจีนซึ่งตอน 
นั้นแผนพัฒนาเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะไปปรับแผนเพิ่มภาษาจีนให้ตามที่ท่านไต้ร้องขอ 
มา ป ีหน ้าเราจ ัดทำแน ่นอนจะทำเป ็นเล ่มๆ อาจจะทำภาษาจ ีน ก ี่เล ่ม  เราต้องดูส ัดส่วน 
นักท่องเที่ยวที่มาของเราคนจีนกี่คน คนต่างประเทศกี่คน คนไทยกี่คน เราก็จะทำหนังสือให้ 
ครอบคลุม เราคงไม่มาผลิตเป็น ๔๐๐ เล่ม ๑,๐๐๐ เล่ม ก็ผลิตตามจำนวนที่นักท่องเที่ยวเข้า 
มาไต้คุยกับประขาสัมพันธ์ไปแล้วหลังจากที่ท่านอภิปรายไปวันนั้น ส่วนในเรื่องการติดตาม 
เงินอุดหนุนต่าง  ๆ อยากจะนำเรียนท่านสมาขิกทุกท่านให้ทราบเงินอุดหนุนต่าง  ๆ ที่วันนี้ที่ 
ท่านถาวร บุปผาเจริญ ไต้อภิปรายว่าฝ่ายบริหารไต้กำหนดเพิ่มขึ้น จริง  ๆ แล้วไม่ไต้เพิ่มขึ้น 
อยากให้ท่านไปตรวจสอบดูอีกครั้ง เราอุดหนุนเรื่องการพัฒนาระบบประปาขึ้นมาอีกจำนวน 
เจ็ดล้านหกแสนบาทที่ไปยัง อบต.ต่าง  ๆ เรากลับลดการอุดหนนุนให้กับเขตพื้นที่การศึกษา 
ทั้งหมด ๓ แห่ง ๑ ๒ ๓  และสพม.๓๕: จากจำนวนห้าแสนบาท เหลือสามแสนบาท เราไม่ไต้ 
ใจดีเพราะเราจะต้องถูกตำหนิแน ่นอน แต่ด ิฉ ันมีเหตุผลให้เขาว่าทำไมเราถึงลดเพราะว่า 
งบประมาณเราก็จะไม่เข้าต้องยอมรับตรงนี้ได้ พร้อมกับการที่มาดูในข้อบัญญัติแล้วดูรายการ 
อุดหนุนเขาแล้วเขามีเงินสมทบเราเลยตัดลงมา การกีฬาท่องเที่ยวอุดหนุนสมาคมกีฬาเราก็ 
ลดลงไปอีกหนึ่งล้านบาทไม่มีใครตำหนิเราไต้ ต้องไปตามสภาพในเรื่องเงินอุดหนุนเรามี 
คณะทำงานติดตามทุกรูปแบบเรื่องเงินอุดหนุนที่เราไต้อุดหนุนออกไป ส่วนของท่านสุปราณี 
เกิดมูล เรื่องเครื่องมือเครื่องจักรท่านก็รีบทำหนังสือมาเพื่อนำเข้าแผนที่จะเข้าไปช่วยอุทกภัย 
น่าจะเป็นแผนปี ๒๕:๖๔ ส่วนท่านมิตร ธรรมวงค์ ดิฉันเป็นห่วงตรงนี้ที่ท่านไต้อภิปรายว่าผู้ว่า 
ราชการจังหวัดลำปางไม่อนุมัติ ซ่ึงไม่ใช่ เป็นการเข้าใจผิด ดิฉันจะนำเรียนว่าที่ท่านบอกว่า 
โครงการขุดลอกซาวบ้านดีใจแต่เราไม่ไต้ดำเนินการ เนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๔๖๓



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เราได้รับหนังสือจากกรมเจ้าท่าแจ้งว่าการที่จะทำงานตรงนี้ต้องได้รับการอนุมัติจาก 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าหากรออนุมัติก็คงจะไม,ทัน ไมใฃ่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ไมให ้ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบ้ติหน้าที่ ดำเนินการ มีหนังสือจากกรมเจ้าท่าเนินระเบียบออกมาว่าการทำขุดลอกห้วย หนอง 
นายกอบจ.ลำปาง คลอง บึง จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดออกมาเนินระเบียบเลย ฉะนั้นก็เลยจะ

ถือตรงนี้ไว้ก่อนก็ไม่เสียหายอะไรแล้วตรงนั้นจะนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ท่านอนุมัติ 
เนินรายๆ ไป เพราะงบประมาณเราคาบเกี่ยวก็จะจัดสรรให้งบประมาณปี ๒๕๖๔ แต่ละท่าน 
ที่เสนอโครงการขุดลอก อุทกภัย ต่างๆ ท ี่เก ิดพายุ ให ้ทำเรื่องเข ้ามา ดิฉันจะนำเรื่องตรงนี้ 
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด เนินราย  ๆไป ถ้าหากท่านไม่อนุมัติเราจะได้ไปปรึกษาหารือกับท่าน 
ทำไมถึงไม่อนุมัติให้เราแต่ขอให้เราทำตรงนี้ไปก่อน ส่วนคณะกรรมการกระจายอำนาจเราพูด 
กันมาหลายรอบแล้ว ไม่ได้เนินผู้ว่าราชการจังหวัดคนเดียวเนินในเรื่องของคณะกรรมการที่จะ 
ให้ความคิดเห็นว่าสมควรที่จะคำว่าเกินศักยภาพจะให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ 
แค่ไหน เราก็ไม่ได้ส้ินหวัง เราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพูดคุยกับท่านถ้าพวกเราได้ไปหารือกับ 
ท่านคิดว่าแรงด้านหรืออะไรต่าง  ๆ ก็จะน้อยลง อยากให้พวกเราได้ไปหารือเนินแนวทาง 
เดียวกันเห็นท่านประธานสภานัดท่านหลายครั้งด้วยโอกาสและจังหวะก็ไม่ตรงกันพวกเรา 
อาจจะได้ข่าวดีในเร็วๆ นี้ในเรื่องงบประมาณต่าง  ๆ เรื่องเกี่ยวกับกองช่างดิฉันจะมอบให้รอง 
พรรณี การะกัน และท่านผู้อำนวยการกองช่าง เนินผู้อภิปราย ในภาพรวมทั้งหมดดิฉันขอนำ 
เรียนท่านสมาชิกและท่านประธานสภาเพียงเท่านี้ ขอชอบพระคุณ 

นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
รองปลัด อบจ.ลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารจากข้อมูล

เมื่อสักครู่ มีท่านสมาชิกสภาได้สอบถามถึงเรื่องของรายรับที่เราตั้งไว้ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๔๖๓ รายรับจริงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีอยู่ที่ ๘๖๔,๒๖๘,๑๓๘.๗๘ (แปด 
ร้อยหกสิบสี่ล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) จาก 
ประมาณการไว้เรารับเกินประมารการไว้ทั้งหมด อยู่ที่ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบสองล้าน 
บาท) แต่ละประเภท และส่วนที่ยังขาดที่รับ‘น้อยกว่าประมาณการ จำนวน ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท (แปดสิบสี่ล้านบาท) เมื่อเอาแปดสิบสี่ล้านบาทกับ.ห้าสิบสองล้านบาทมาลบกันก็คือ 
ประมาณการที่เราค้างรับ อยู่ที่ ๓๒,๗๐๖,๐๐๐ บาท (สามสิบสองล้านเจ็ดหมื่นหกพันบาท) 
แต ่เม ื่อเรามาตรวจด ูว ่าประมาณ การท ี่เราค ้างร ับก ็จะเน ิน เง ินอสม.๓ ๘ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามสิบแปดล้านบาท) เนินเงินที่สำนักงบประมาณจะต้องโอนให้เราเพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้ที่ 
ไม่เกิดบีญหา แต่หากว่าเราดูประมาณการจากนำเก้าร้อยกว่าล้านบาทลบสามสิบแปดล้าน 
บาท ณ วันนี้ เงินรายรับชองเราจะต้องอยู่ที่ ๘๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยหกสิบสองล้าน 
บาท) แต่ ณ วันนี้เรามีอยู่ ๘๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดร้อยหกสิบสี่ล้าน) ก็นับว่าจะเกินแล้ว 
และเม ื่อส ักคร ู่ได ้สอบถามก ับร ักษาการผ ู้อำนวยการกองคล ัง ใน เด ือนห น ้าจะเข ้าอ ีก  
๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาท) ก็ไม่น่าจะเนินห่วงเรื่องของงบประมาณที่เราจัดทำ 
สำหรับเรื่องของขยะ ที,ท่านถาวร บุปผาเจริญ ขออนุญาตเอ่ยนามได้อภิปรายว่าเราไม่ม ี 
อำนาจหน้าที่ จริง  ๆ แล้วอำนาจหน้าที่การบริหารจัดการขยะ เนินไปตามประกาศขั้นตอน 
แผนการกระจายอำนาจปีพ.ศ.๒๔๔๒ มาตรา ๑๗ (๑๑) การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
แต่เราไม่สามารถที่จะไปเก็บขนได้ ซึ่งเราได้จัดทำในครั้งก่อนจำได้หรือไม่ว่าสภาแห่งนี้เราเคย 
ได้ออกข้อบัญณู้ติในการเรียกเก็บขยะ เมื่อเราส่งไปที่จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปางก็ตอบว่า



๓๐

นางสาวพรรฌี การะกัน เราทำไม่ถูก เพราะว่าเราไม่สามารถไปเรียกเก็บการขนขยะได้ แต่จังหวัดลำปางก็ได้ทำ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง หนังสือหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็

แนะนำให้เราดำเนินการในลักษณะที่เราบริหารจัดการอยู่ทุกวันนี้ ที่เราบริหารจัดการอยู่ ณ 
วันนี้ เราทำตามลำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ซึ่งได้หารือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ก็ฃอนำเรียนข้อมูลตรงนี้ ลำหรับประเด็นของท่านบุญเลิศ 
แสนเทพ ขออนุญาตเอ่ยนาม เพราะเมื่อวานนี้เองท่านก็ได้โทรศัพท์มาหาดิฉันหลายรอบ และ 
ได้สอบถามว่าโครงการในพื้นที่รับผิดขอบของผมสามารถโอนได้หรือไม่ ซึ่งขณะนั้น ดิฉันไป 
ประขุมที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยตอบท่านว่า ถ้ากลับมาแล้วจะตรวจสอบให้ และเมื่อวาบตอน 
เย็น ดิฉันก็ฃอข้อมูลที่กองคลัง และเราก็ไปเป็ดดูระเบียบปรากฏว่าเป็นเงินเบิกตัดปี ของปี 
พ.ศ.๒๔๖๒ เพื่อมาจ่ายปี พ.ศ.๒๔๖๓ และเมื่อสักครู่ก็ได้หารือกับผู้อำนวยการกองช่างแล้ว 
เด ี๋ยวผ ู้อำนวยการกองช่างจะได้นำเร ียนในส่วนของกองช่าง แล้วปรากฏว่าท ่านมีความ 
ประสงค์จะโอนงบประมาณตรงนี้ไปตั้งจ่ายเป็น โครงการถนนหินคลุกหรือถนน และได้ไปดู 
ระเบียบระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงินแล้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
๒๔๖๑ แล้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและลิงก่อสร้าง ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป 
อีก ให ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุม ัต ิก ันเงินตอสภาท้องถิ่นได้อ ีกไม่เก ิน 
ระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อลินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก 
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแล้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการ 
ดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ในกรณีที่เบิกตัดปีไว้แล้ว ใน 
กรณีที่คุณจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม ล้าเป็นตัดหญ้าก็ต้องเป็นตัด 
หญ้า ล้าจะเป็นถนนก็ต้องเป็นถนน แต่ล้าหากเป็นตัดหญ้าแล้วจะโอนไปเป็นถนนทำไม่ได้ 
เพราะตามระเบียบไม่สามารถทำได้ ไม่ใช่เพราะดิฉันทำตามความพึงพอใจของตนเอง เอา 
ตนเองเป็นที่ตั้งไม่ใช่ และไม,ได้ข ัดขวางความเจริญ ด ิฉ ันทำงานโดยเอาระเบ ียบเป็นที่ต ั้ง 
เพราะว ่าเราทำงานตามระเบ ียบหากว่าม ีเหต ุการณ ์อะไรเก ิดข ึ้นมาครั้งต ่อไป เหตุผลใน 
ขณะนั้นเราไม่ร้ว ่าใครจะว่าอย่างไรคำตอบที่ได ้ร ับ ค ุณ เป ็นเจ ้าหน ้าท ี่ค ุณต ้องร ้ด ีกว ่าผม 
ประมาณนี้ เพราะฉะนั้นระเบียบตรงนี้จะเป็นหลังที่พึงให้กับเรา ไม่ได้ทำงานตามอำเภอใจ 
ซึ่งก็ได้คุยกับท่านก็พิ่งพูดกับท่านตอนเข้า ท่านก็ถามกลับมาว่าสรุปว่าโอนได้หรือไม่ ดิฉันก็ 
ส่ายหน้าบอกท่าน และเมื่อสักครู่ท่านก็ลุกขึ้นอภิปรายว่าดิฉันสอบได้ที่หนึ่ง แต่การทำงาน 
เป็นบิญหาระดับประเทศที่หนึ่ง แล้วทำไมท่านไม1กล่าวถึงหรือตำหนิผู้อำนวยการกองช่าง ท่ี 
ท่านคุยมาตั้งหลายวันหรือท่านกลัวไมใต้ไครงการ เพราะว่าเวลาตำหนิ ตำหนิแต่ดิฉันเพียงคน 
เดียวไม่เคยตำหนิคนอื่นเลย ดิฉันก็เหมือนเป็นกระโถนท้องพระโรงเหมือนกัน อยากจะนำ 
เรียนให้ทุกท่านทราบ ขอขอบคุณ 

นายพิษ{นุพล ประสาน ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 
ประธานสภาฯ
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นายธีทัต ธรรมธิกูล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ผอ.กองช่าง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เรื่องไฟฟ้าที่ท่านสมาขิกได้สอบถามในที่ประชุมว่า ทำไมองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ตั้งค่ากระแสไฟฟ้าไว้ในข้อบัญญัติ ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการ 
ตั้งงบประมาณจากการคำนวณค่ากระแสไฟฟ้ารายเดือนที่เคยใช้มา คือค่ากระแสไฟฟ้าขอ 
งอค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในป้จจุบันนี้ เราจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเดือนละประมาณ 
๒ ๖ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท จำนวน ๑๒ เด ือ น ก ็ป ระม าณ ส าม ล ้าน กว ่าบ าท  แต ่ป ีน ี้เราคาดว ่า 
ค่ากระแสไฟฟ้าเราจะลดลง เนื่องจากกระผมได้รับเรื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสมาคม 
ESCO หรือสมาคมอนุรักษ์พลังงานไทย เขาจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ัว
ประเทศเข้าร่วมโครงการลดพลังงานในสำนักงาน โดยให้ทำ MOU ร่วมกับเขาในระยะเวลา 
ดำเนินการ ๔ ปี เขาจะเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศทั้งหมดในสำนักงานของเรา โดยมี 
เงื่อนไขว่าต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า ๔ ปี และจะเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดเป็น LED และ 
ระบบไฟฟ้าที่เราใช้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขาจะเปลี่ยนเป็นระบบโขส่าเซลล์หรือโซลารูฟ 
ให้ เราสามารถใช้ไฟฟ้าได้ทั้ง ๒ ระบบทั้งโซลารูฟและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถามว่าประหยัด 
พล ังงานอย่างไร ประหย ัดจากท ี่เราได ้ร ่วมโครงการก ับ เขาค ือลดต ้นท ุนพล ังงานเป ็น  
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศจะลดพลังงานลง ผมถามเขาว่าล้าเข้าร่วมโครงการจะลด 
จำนวนงบประมาณลงเท่าไหร่ เขาบอกว่าจะลดลงประมาณ ๘๐% ตรงนี้เป็นข้อเท็จจริง 
ท่ีเขาจะทำ MOU ร่วมกับเรา จากหนื่งปีเราต้องเสียค่าไฟฟ้าประมาณสามล้านกว่าบาท ถ้า 
เราเข ้าร ่วมโครงการน ี้สำเร ็จ ตามท ี่องค ์การบริหารส ่วนจังหวัดเข ียงใหม่เขาได ้เข ้าร ่วม 
โครงการแล้ว เราจะลดค่าไฟฟ้าจากปีละสามล้านกว่าเหลือประมาณปีละ สองแสนลี่หมื่นเก้า 
พันบาท นำเรียนให้ที่ประขุมให้ทราบ ส่วนรายเอียดจะเป็นอย่างไรก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
ส่วนประเด็นที่ท่านมิตร ธรรมวงค์ ได้สอบถามเรื่องการทำงานของกองช่างว่างานล่าข้า 
ผมก็ต้องยอมรับว่างานล่าข้าจริง  ๆ ผมมาปฏินัตงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เดือน 
นี้เดือนที่สิบเอ็ดแล้ว เดือนหน้าก็จะครบหนึ่งปีในฐานะผู้อำนวยการกองช่าง ยอม่รับ'ว่างาน 
ล ่าข ้า .แต่พนักงานกองช่างทุกคนเขาทำงานทุกคน ไม่ได ้ล ่าข ้าเพราะว่าไม ่ทำงาน ่ ล ่าข้า 
เพราะว่าปริมาณงานมีเยอะทำไม่ทันจริงๆ เด ี๋ยวก ็จ ่ายขาด เดี๋ยวก็โอน เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลง 
เดี๋ยวหน่วยงานอื่นมาขอความอนุเคราะห์บ้าง แล้วบุคคลากรในกองช่างของผมก็ขาดแคลน 
จำนวนมาก นายช่างโยธาขาด ๑๔ อัตรา ประกาศรับโอนก็ไม่มีใคร่มา และบุคลากรได้ 
ออกไป ๒ ท่าน คือ หัวหน้าฝ่ายสาธารณะภัย และนายช่างโยธา ซึ่งเราได้ใช้บัญชีจากกรมมา 
หนึ่งคน เขาก็ลาออกไปเพราะเขาสอบบรรจุได้ที่กรมชลประท‘าน ก็ขาดอีกสอง ตอนนี้ก็มีข่าว 
ดืว่าทางผู้บริห่ารจะได้รับโอนหัวหน้าฝ่ายและนายช่างโยธาอีกหนึ่ง ก็เพิ่มอีกสองคน งาน 
ทำงานก็คงจะดืข ึ้นตามลำดับ ก็นำเรียนในที่ประชุมว่าผมในฐานะผู้อำนวยการกองช่าง 
ก็,พยายามทำ'ให้ดีที,สุด จะไม่มีงานค้างบนโต๊ะทำงาน รีบเซ็นรีบแจกจ่ายงานไปเพื่อนายกจะ 
ได้ทำงานต่อ สำหรับเรื่องสำคัญของท่านบุญเลิศ แสนเทพ ท ี่ท ่านกรุณาเป ็นห่วงเป ็นใย 
ส อ บ ถ าม เร ื่อ งส ายท างข อ งเราว ่าม ีต ้น ไม ้ข ้างท างม ีว ัช พ ืช เก ะก ะรก ล ้างเต ็ม ไป ห ม ด  
ในปีงบประมาณ ๒๔๖๒ ใบโอนงบประมาณปี ๒๔๖๒ เราได้ตั้งโครงการบำรุงรักษาทาง 
หลวงท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นทำการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช ตัดแต่ง 
ต้นไม้ในเขตทางหลวงท้องถิ่นทั้งหมดจำนวน ๗ สายทาง สายทางที่หนึ่งคือสายทาง ลป.ถ.๑- 
๐๐๑๙ บ้านแม่ทะ-บ้านผาลาด อำเภอแม่ทะ ต้ังไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท รายการที่สองโครงการ



นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผอ.กองช่าง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

๓๒

บำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นเพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นทำการตัดหญ้ากำจัด 
วัชพืชตัดแต่งต้นไม้ในเขตทาง สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๒๒ บ้านลู่-บ ้านสามชาแม่ทะ ตั้งไว้ 
๔ ๙๐,๐๐๐ บาท รายการที่สาม สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๐๓ บ้านนากิ๋มใต้-บ้านสบตํ่า อำเภอ 
เกาะคา ต้ังไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท รายการที่สี่ สายลป.ถ.๑-๐๐๔๔ ตำบลเสริมซ้าย ตำบลเสริม 
กลาง ต้ังไว้ส่ี ๔๙๐,๐๐๐ บาท รายการที่ห้า สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๑ บ้านศาลาไซย*บ้านม่อน 
แสนสี ต้ังไว้ ๓๔๐,๐๐๐ บาท รายการที่หก สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๔๘ บ้านปางอ้า-บ้านแม่แส 
ลม อำเภอเถ ิน ตั้งไว้ ๔ ๙๐,๐๐๐ บาท รายการท ี่เจ ็ด สายทางลป.ถ.๑-๐๐๑๓  บ้านใหม่ 
รัตนโกสินทร์-บ้านวังโตม ต้ังไว้ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ถามว่าเมื่อตั้งงบประมาณไว้แล้ว ทำไมกอง 
ช่างไม่รับดำเนินการก็จะตอบในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า กรณีนี้ผ ู้อำนวยการกองช่างคนเดิม 
เป็นคนตั้งงบประมาณ ตอนนั้นผมไม่ไต้ตั้งงบประมาณ ก็เป็นราคาเดิมจากผู้อำนวยการกอง 
ช่างคนเดิม เขาตั้งตารางเมตรละ ๒๔ บาท ซึ่งมาตรฐานการตัดหญ้าในไหล่ทางหรือการจำจัด 
วัชพืชของแขวงการทางเขาจะตั้งไว้ตารางเมตรละ ๐.๖๔ บาท ซึ่งถ้าเราใช้เกณฑ์นี้ กองช่าง 
เกรงว่าจะไม่มีผู้ร ับจ้างมาดำเนินการทำก็เลยไม่ไต้ขึ้นเรื่อง ก็เลยปรึกษาท่านสมาขิกหลาย 
ท่านที่เกี่ยวข้องกับสายทางนี้หรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เขาก็บอกว่าเราจะทำไต้หรือไม่เมื่อ 
ราคาตา เร ื่องเลยปล ่อยปะละเลยมาถ ึงตอนน ี้ ก็มีท่านสมาขิกไต้สอบถามว่าทำไมไม่รีบ 
ดำเนินการ จะโอนงบประมาณไต้หรือไม่ ผมขอแจ้งให้ที่ประชุมว่าในกรณีที่เราจะโอน ไม่สาม 
รถโอนไต้เพราะเป็นใบโอนปี ๒๔๖๒ ถ้าจะดำเนินการอยู่ก็กันเงิน ถ้าไม่ดำเนินการก็ปล่อยให้ 
ตกเป็นเงินสะสม นำเรียนในที่ประชุมว่าเราจะหาทางออกกันอย่างไร ถ้าจะทำก็ทำตามราคา 
นี้แต่ถ้าไม่ทำก็ปล่อยตกเป็นเงินสะสม นำเรียนให้ทราบสำหรับเรื่องนี้ และเรื่องของท่านธีรพล 
ศรีวงษ์ สอบถามเรื่องไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ผมไต้สำเนาเอกสารแล้ว เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่แจก 
เอกสารให้ท่านสมาขิก และขอเพิ่มเติมโครงการเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์จากบัญชีนวัตกรรมไทย 
ผมจะเพิ่ม QR C ode ประจำต้น แล้วใส่รหัสประจำแต่ละต้น ถ้าหากต้นไหนเสียซาวบ้าน 
สามารถสแกน QR C ode ที่ต้น แล้วล่งไลน์มาแจ้งที่แทปเลตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางไต้ จากเดิมเราไม่มีหากเสียก็เสียไป ซาวไม่รู้ว่าต้นที่เท่าไหร่ แจ้งยาก แต่นิจจุบันผมจะ 
ติด QR C ode ไว้โคนต้นเสา ถ้าต้นไหนเสียก็สแกนแล้วแจ้งมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เราจะรู้ว ่าต้นนี้เป็นต้นที่หมายเลขเท่าไหร่ ตำบลไหน นำเรียนให้ ที่ประชุมทราบ 
และเรื่องของท่านนิพนธ์ นันทะสี ขอบคุณท่านที่มองเห็นถึงความสำคัญของวัสดุของกองช่าง 
ปีนี้ผมตั้งงบประมาณไว้เท่าปีที่ผ ่านมา เพราะว่าไม่มีงบประมาณ แต่ถ้าท่านกรุณาจะแปร 
ญัตติเพิ่มให้ก็ยินดี ขอขอบคุณ 
-ขอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ แสนเทพ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแม่ทะ เมื่อสักครู่ฝ่ายบริหารท่านบอกว่าทำตามนโยบายท่านผู้ว่า 
ราฃการจังหวัด วันก่อนท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยบอกผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่มีสิทธิ 
ออกนโยบายให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารเท่านั้นมีอำนาจสูงสุดในองค์กร ผู้ว่า 
ราชการจ ังหวัดเป ็นเพ ียงผ ู้กำก ับให ้ปฏ ิบ ัต ิถ ูกต ้องตามกฎระเบ ียบ ไม่มีสิทธิสั่งการ ผู้ว ่า 
ราชการจังหวัด นายอำเภอไม่สามารถสั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไปทำอะไร



๓๓

นายบุญเลิศ แสนเทพ
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีตัวแทนประซาขนอยู่ที่นี่ ทำตามนโยบายที่ประขาซนนำมาเสนอ 
ท่านเท่าน ั้น ให้ยึดประขาขนเป็นที,ต้ัง ไม่ได้ยึดคำสั่ง ผ ู้ว ่าราซการจังหวัดไม่สามารถออก 
นโยบายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำงานได้ และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแผ้วถางป่าท ี่ท ่าน 
ผู้อำนวยการอนันต์ ตั้งเจียมศรี ตั้งงบประมาณไว้ตารางเมตรละ ๒๕ บาทและในวันนี้ท่าน 
ผู้อำนวยการกองข่างบอกว่า เม่ือก่อนไม่ให้ทำ ต้องพูดว่าไมให้ทำ ไมไข่มาค้างไว้ตอนนี้ที,จะ 
ปิดงบประมาณแล้ว ท่านก็มาอ้างอีกอย่างว่าไม่ทำ ท่านจะบอกว่าตารางเมตรละหกสิบห้า 
สตางค ์ ถนนไหล่ทาง ท ี่เขาทำไว ้ว ันน ี้เขาให ้ไปต ัดต ้นกระถ ินณ รงค ์ ต้นไม้ขนาดใหญ่ 
ไม่สามารถตัดหญ้าหกสิบห้าสตางค์ แล้วถนนของกรมทางหลวงถนนสี่เลน ไหล่ทางเขาหนึ่ง 
เมตร แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไม่มีไหล่ทาง ถ้ามี ใครก็ไต้ถ่ายรูปมาให้ผมดูที่เคย 
•ตัดหญ้า ตั้งแต่เป็นถนนสายทางมาถึงวันนี้ ถ้าผมให้ไหล,ทางห้าสิบเซ็นติเมตร ท่านเดินสอง 
กิโลเมตร ปริมาตรตัดหญ้าเท่ากับหนึ่งพันตารางเมตร หกสิบห้าสตางค์ ทำให้เครื่องตัดหญ้า 
แรงงานคนทำได้หรือไม่ ถามว่าข้อเท็จจริงทำได้ไหม เจอตอขนาดนี้ที่เขาตั้งไว้เขาให้ใช้รถ 
แบคโฮ ให้รถเจซีบี เข้าไปทำ เขาคงไม่ให้สะพายเครื่องตัดหญ้าตารางเมตรละหกสิบห้า 
สตางค์หรอก เพราะเขาไปดูหน ้างานไปดูข ้อเท ็จจร ิง ในวันนี้ขอให้ท่านออกไปดูพื้นที่ 
รับผิดขอบไหล่ทาง ลองไปดูบ้านแม่ลู่-สามขา ต้นไม้ต้นขนาดเท่าไหร่ ผมบอกเส้นผ่าน 
ศูนย์กลางหนึ่งฟุตยังมีเลย ต้นกระถินณรงค์ ต้นอะไรต่าง  ๆ ตั้งแต่เป็นสายทางมา ท่านไม่เคย 
ไปตัดหญ้าแม้แต่ครั้งเดียว ผมอยู่ที่นึ่มา ๘ ปี ไม่เคยเห็นรถองค์การบริหารส่วนจังหัดลำปาง 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไปตัดหญ้าและจะไปตัดได้อย่างไร กรมทางหลวง 
เขาเขาต ัดท ั้งป ี ปีหนึ่งสองหรือสามครั้ง เราไม่เคยตัดแล้วเราจะไปทำแบบเขาได้หรือไม่ 
เครื่องตัดหญ้าตัดต้นไม้ขนาดเท่าแขนได้ไหม มันตัดไม่ได้ เขาต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้า 
ไปทำ ท่านไปดูศูนย์สร้างทางเขาทำบ้านใหม่ยันผาลาดเขาใช้เครื่องจักร รถแบคโฮทั้งนั้น 
เพราะทำให้การดูวิสัยทัศน์ถนนหนทางดีแล้ว เขาถึงใช้รถตัดหญ้าตัด จะกิโลละกี่สตางค์ ไม่ 
เป็นไร ขาวบ้านต้องได้รับผลประโยซนํ ท่านตั้งกิโลละกี่สตางค์ก็ได้ผมไม่ว่า ขอให้มีคนทำ 
เถอะ ให้เกิดประโยขน์กับขาวบ้าน ผมไม่ได้ยึดติดว่าใครจะทำ ฝากท่านทำให้งานเกิดให้ได้ 
ราคากลางอย่างไรก็ตาม ให้มีคนทำได้ ถ้าตั้งแล้วไม่มีคนทำได้นั้นไม่ได้อยู่ในข้อเท็จจริง ไม่อยู่ 
ในฐานของความเป ็นจร ิง ไปล ูหน ้างานแล ้วถ ้าเขาทำได ้ก ิโลละบาทก ็ซ ่างเถอะ ขอให้ 
ผลประโยขนํตกถึงขาวบ้าน ความสะดวกปลอดภัยการเดินทางทำได้ อย่างขัดขวางในสี่งที่ 
เป็นไปไม่ได้ และไปดูด้วยถนนไม่ใช้เขานั่งเทียนดู ถนนกว้าง ๗ เมตรลดเหลือ ๕ เมตรนี่ 
เยอะแยะไปหมด ไปดูไหล่ทาง ทางเดิมเขาลาดยางไว้ ๗ เมตร แต่ในวันนี้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางไปทำเหลือ ๕ เมตร แสดงว่าคนเขียนแบบไม่ไปดู ถ้าไมใซ่ข้อเท็จจริงผมไม่พูด 
หรือพูดเท็จ เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาท่านไป อบต.เกือบทุกแห่งเลย ผมยังซื้1ห้ 
ด ูเลย ผมบอกเห็นไหมเขาเว้นถนนไว้นึ่ข้างล่ะเมตรนึ่คือผลงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ซ่ีง'รพ'ซ. เดิมเขาทำไว้ ๗ เมตร แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราไปทำ ๕ เมตร อันนี้ 
เรื่องจริง ถามว่าเราทำงานกันอย่างไร เพราะเราไปเคยไปดูเรานั่งเทียนเอาแค่นั้น ก็ฝากท่าน 
ส่ิงไหนทีไม,ดี ที'ผมพูดอย่าไปโกรธผม ผมพูดในฐานข้อเท็จจริง ผมพูดเพื่อปกปีองประซาขน 
ปกปัองผลประโยซน์ฃองพื่น้องซาวบ้าน เงินหลวงตกนํ้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอก ถ้าท่านทำ 
ให้เกิดประโยซนํกับสังคมเป็นบุญวาสนาของประซาซนที่เลือกผมก็แล้วกัน ขอขอบคุณ
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-ฃอเฃิญท่านเขน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
กราบเรียนท่านประธานสภา จริง  ๆ แล้วท่านบุญเลิศ แสนเทพ ได้อภิปรายถึงการตีความ 
เรื่องราคากลาง ผมขอเอ่ยนาม จริง  ๆ ราคา ๐.๖๐ เป็นสตางค์ ที่ท่านได้กล่าวไว้ แต่เรามาดู 
ที่ตารางเมตรละ ๒๕ บาท คืองานเคลีย'ริ่ง เราคิดแบบงานเคลียสิ่ง เพราะว่าจะให้ท่านบุญ 
เลิศ แสนเทพ สบายใจ เพราะว่าถ้างานตัดหญ้า หกสิบสตางค์ไม่มีใครทำได้หรอก เพราะงาน 
เคลียริ่งจะต้องใช้รถแบคโฮเข้าไปเคลียรื่ง ปรับพื้นที่ เพ ื่อเป ็นการดำเน ินการรอบแรกคือ 
ตอนนี้เราได้ขาดการตัดหญ้ามาก่อน ตอนนี้เขาคิดตารางเมตรเราเคลียรื่ง งานที่จะต้องปลูก 
สนามหญ้า ใข่ไหม เราหาทางออกร่วมกันแบบนี้จะดีกว่า ก็จะได้ปรับความเช้าใจกันทั้งสอง 
ฝ ่าย ผมเช ้าใจท ี่ต ั้งราคาไว้ตอนนั้นเป ็นผู้อำนวยการอนันต์ ต ั้งเจ ียมศร ี ได้ล็งเห็น แต่ก็ 
คณะกรรมการอีกขุดบอกว่า ราคาของกรมทางหลวงแค่ ๐.๖๐ บาท แต่จริง  ๆ แล้วงานเคลีย 
รื่ง BOQ งานขุดสระ ขุดหนอง คลอง บึง ราคากลางต่อตารางเมตร งานเคลียรื่งอยู่ที่ ๒๕ 
บาท ตามที่ผมดูแบบคร่าว  ๆ อยากให้มีทางออกร่วมกันเพื่อท่านบุญเลิศ แสนเทพ จะทำให้ 
สังคม ถนนถ่ายโอนเราให้โล่งเข่นเดิม ก็ฝากไว้ด้วย ขอขอบคุณ 
-ขอเซิญท่านอำนวย วรญาณกุล

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายอำนวย วรญาณกุล สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเมืองลำปาง ตามที่ผมได้รับหนังสือเอกสาร ผมอยากแจ้งไปยัง 
ฝ ่ายบริหารด้วยว่า QR C ode ถือเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทันสมัยมากเลย แต่ผมอยากให้ฝ่าย 
บริหารระมัดระวังนิดหนึ่งว่าการสแกน QR C ode ถ้าหาก่เปลี่ยนจุดไปนิดเดียว ก็ไม่สามารถ 
สแกนได้ หากสแกนไม่ติดแล้วก็ไม่สามารถแจ้งมายังหน่วยงานว่าเสาด้นนั้น อย่างที่ท่านฝ่าย 
บริหารแจ้งว่าเสาต้นนั้นควรจะได้รับการบำรุง แต่ถ้าหากสแกนไม่ติดเพราะว่าเหตุผลเป็น 
สติ๊กเกอร์ล้าใช้งานไปนาน  ๆ ระยะเวลาหนึ่ง สติ๊กเกอร์หรือลีก็จะจางลง พอสืจางลงก็จะ 
สแกนไม่ติดแล้ว หรือติดจะไปติดที่อื่นแล้ว ก็ฝากทางฝ่ายบริหารด้วยว่าการรับงานตรงนี้ถ ้า 
จะต้องเป็นสติ๊กเกอร์ทำให้หลบแดดได้โหม อายุการใช้งานก็จะนานขึ้น หรือถ้าไม่ใช่สติ๊กเกอร์ 
ก็ควรจะเป็นอะไรที่ถาวรกว่านี้จะดีกว่าหรือไม่ ก็ฝากไว้ด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เมื่อสักครู่ฝ่ายบริหารได้ตอบบึญหาที่ผมสอบถามไปเรื่องที่หนึ่งก็ 
คือเรื่องขยะ ก็บอกได้ทำตามหนังสือหารือไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในส่วนนี้ก็ 
อภิปรายไปแล้วว่า จริง  ๆ ทำไมเราไม่ดูจังหวัดอื่นที่เขาปฏิบัติในเรื่องของโรงงานกำจัดขยะ 
ยกตัวอย่างจังหวัดเขียงใหม่ เขาไม่ได้ดำเนินการแบบเรา เขาจัดการให้สัมปทานกับผู้ใดผู้หนึ่ง 
ออกไปดำเนินการเลย แต่เขาไปได้เล ี่ยงอย่างเรา ที่ผมบอกว่าเป็นการเลี่ยงคือทำหนังสือ 
หารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีความเห็นออกมานึ่ค ือความเห็นของกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่สั่งมา ที่ท่านพูดมาผมก็เช้าใจดี แต่ผมว่าความคุ้มทุนในการทำ
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อยู่ตรงไหน ใช่เป็นการบริการประชาซนเป็นหลัก แต่ในเรื่องแนวทางการปฏิ'มติ ทำไมเรา 
ไม่ให้สัมปทานกับประซาซนให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปเลย เพื่อลดภาระในการดูแล ซี่งในจังหวัดอื่นเขาก็ 
ให้สัมปทานกับผู้ที่สนใจในงานขยะ ถ้าเราถือเอง ผมว่าบุคคลากรซองเรา ณ วันนี้ ผมสงสัยว่า 
ทำไมเราไม่จัดหน่วยงานเข้าบริหารจัดการเอง ทำไมท่านยังจ้าง เป็นการจ้างบริษัทเดิม ให้ 
ดำเนินการ และเรื่องเทคโนโลยีในการกำจัดขยะสลับซับซ้อนมากขนาดไหน ท่ี
ความสามารถของข้าราซการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไม่สามารถดำเนินการในเรื่อง 
น้ีได้ เมื่อท่านบอกว่าการจัดเก็บขยะเป็นเรื่องของท้องถิ่น ท่าน MOU ร่วมกับท้องถิ่น เก็บ 
ขยะโดยรอบแล้วนำมาที่โรงงานของเรา และโรงงานของเราก็ดำเนินการกำจัดเก็บขยะ การ 
กำจัดขยะต้องใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ความสามารถขนาดไหน ผมว่าแปลก  ๆไปหน่อย ใน 
เรื่องนี้ผมขอฝากด้วย ท่านต้องคำนึงถึงเรื่องการดำเนินการที่เอื้อประโยซนํกับผู้ดำเนินการ 
กฎหมายเขียนไว้แต่ผมกล่าวคร่าว  ๆ ว่าการเอื้อประโยขน์แก,ผู้ใดผู้หนึ่งในระบบราซการ มี
ความผิด เมื่อผมบอกว่า TOR เดิมกำหนดไว้ว่าให้ถ่ายทอดความรู้ให้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางภายในสองปีและก็ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดำเนินการ ถ้าหากท่าน 
จะจ้างก็ประกาศจ้างทั้งระบบ ไม่ใช่ว่าจ้างพนักงานมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ ตอนนี้เหมือน 
รูปแบบว่าท่านจ้างมาเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานตามภารกิจท่าน เพื่อมานั่งควบคุมการกำจัด 
ขยะ สิ่งไหนที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงได้ก็ควรดำเนินการแก้ไข อย่างเช่นการดูแลทุกวันนี้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต้องไปดูแลเครื่องไม้เครื่องมือในการกำจัดขยะในโรงงาน 
กำจัดขยะตลอด เสมือนท่านจ้างพนักงานภารกิจให้ดำเนินการนั่งอยู่ในที่นั่น ถ้าถามว่าความรู้ 
ความสามารถของท่านมืไม่เพียงพอหรือเปล่าในเรื่องทำงานการกำจัดขยะ ต้องใช้คนทำงานที่ 
ต้องจบวิศวะหรืออย่างไร ผมถือว่าผมไต้อภิปรายยกตัวอย่างในสภาและเป็นข้อมูลในสภาแล้ว 
ส่วนภายหน้าท่านจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ท่าน ใครนั่งตรงไหนมีความรับผิดขอบ ผมเป็นห่วง 
พวกท่านเพราะพวกท่านเป็นข้าราขการทั้งหมด มานั่งเป็นทีมบริหารเวลามีปัญหาเกิดขึ้นมา 
พวกท่านไม่เหมือนกับนักการเมือง มันแตกต่างกัน เมื่อมีปัญหาแล้ว การนั่งเป็นนักบริหาร 
ท่านต้องรับผิดขอบทั้งคณะ ในตอนนี้ก็เป็นที่ยอมรับว่าทีมบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางคือข้าราซการ ถ้าหากเกิดปัญหาข้างหน้าขึ้นมาท่านจะต้องรับไปเต็ม  ๆ เพราะวันนี้ 
สภาก็ไต้ขึ้แจง ท้วงติงไปแล้ว ประเด็นที่หนึ่งเรื่องขยะ เรื่องที่สองไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เท่าที่ผม 
ทราบข้อมูลบริษัทที่รับจ้างติดตั้งโซล่าเซลล์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง บริษัทหนึ่ง 
ถูกแจ้งเป็นผู้ทั้งงานไป ผมไม่ทราบข้อมูลตัวเลขบริษัทที่ถูกแจ้งทิ้งงานไต้ติดตั้งโซล่าเซลล์ไป 
จำนวนมากน้อยแคไหนแล้ว ที่ไต้ติดตั้งไปแล้วในนามบริษัทนี้ ในส่วนที,ติดตั้งไปแล้ว ผมดู 
ในงบประมาณปี ๒๕๖๔ ความรับผิดขอบในการดูแลรักษาตอนนี้เป็นขององค์การบริหารส่วน 
จ ังหวัดลำปางโดยทางอ้อม เพราะบริษ ัทท ี่ร ับจ ้างท ่าน ท ่านไต้แจ้งเป ็นผู้ท ิ้งงานไปแล้ว 
เพราะฉะนั้นการดูแลรักษางานที่เขาติดตั้งทั้งหมดต้องตกเป็นภาระขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ในหลายจุดหลายพื้นที่ ผมไต้รับแจ้งจากซาวบ้านว่า ไฟฟ้ามีปัญหาหลายพื้นที่ 
หลายจุดเป็นจำนวนมากพอสมควร หนึ่งการเปีดไฟแสงสว่างไม่สามารถข้ามคืนไต้ ตีสามตีสิ่ 
ไฟตับแล้วนึ่คือปัญหา และปัญหาที่ตามมาอีกก็คือสมาซิกสภาเจ้าของพื้นที่ถ้าไฟฟ้าดับไม่ติด 
คนที่ไต้รับผมกระทบโดยตรงคือท่านสมาซิกในเขตพื้นที่ ก็จะถูกซาวบ้านในพื้นที่ติเตียนว่า 
ไฟฟ้าไม่ดี ผมมามองดูในงบประมาณ ๒๔๖๔ ท่านอาจจะลืม ไม่มืใครท้วงติงท่าน ปี ๒๔๖๔ 
ท่านต้องไปแก้ไขปรับปรุง ตั้งงบประมาณในการดูแลซ่อมแซมไฟฟ้าโซส่าเซลล์ จำนวนที่ไต้



๓๖

นายถาวร บุปผาเจริญ ติดตั้งไปแล้ว ผมดแูล้วท่านต้องใช้งบประมาณไม่ตํ่ากว่าสองสามล้านบาทในการซื้ออุปกรณ์ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง เตรียมไว้ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่บริษัทถูกทิ้งงานดำเนินการทิ้งไว้ ยังไม่รวมถึง

ตอม่อที่ติดตั้งไปแล้วมีจำนวนมากพอสมควร ขอฝากท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางด้วย เพราะจะมีผลช้างหน้า เราพูดอะไรเราพูดติเตียนกันเพื่อให้รับทราบบ้เญหาที่ 
เกิดขึ้น และปิญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในเรื่องของไฟโซล่าเซลล์ ก็คงต้องฝากท่านปฏิบัติหน้าที่ 
น ายกองค ์การบร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดพ ิจารณ าด ูว ่างบประมาณ พ .ศ.๒๕:๖๔ ท่านจะไปตั้ง 
งบประมาณเพิ่มงบของอุปกรณ์ไฟฟ้าไต้อย่างไร เพราะในร่างนี้ไม่มีเลยและเน้นป้ญหาอย่าง 
มาก เพราะถ้าจะไปรองบประมาณอื่น ผมก็บอกว่าปีนี้งบประมาณอาจจะเช้าไม่เต็มด้วย เรา 
จะแก้ปิญหาไม่ได้ไม่สามารถจะทำอะไรได้ด้วย และจะใช้เงินกู้อะไรมาทำค่อนช้างจะยากจะ 
ไม่ตรงกับหมวดหมู่ ถ้าท่านไม่เปีดซ่องทางของค่าไฟฟ้าไว้จะโอนงบประมาณอะไรมาก็ไม่ได้ 
และอีกส่วนหนึ่งแนวทางการซ่อมบำรุงถนนหนทางที่ผมสอบถามไปแล้วท่านยังไม่ได้ตอบผม 
เลยว่าปี ๒๔๖๔ ผมดูแล้วแทบไม่มี ท่านจะทำอย่างไรกับถนนอีกเจ็ดร้อยกว่ากิโลเมตร ในปี 
๒๔๖๔ ถ้าท่านไม่ตั้งงบประมาณในเรื่องของการซ่อมบำรุง ขยับขยายเปลี่ยนแปลงตั้ง 
งบประมาณการซ่อมแซมถนนหนทางอีกเจ็ดร้อยกว่ากิโลเมตร ผมเสนอควรตั้งไว้จำนวนยี่สิบ 
หรือสามสิบล้านบาทก็ยังดี ถ ือว่ายังน้อยมากกับการดูแลถนนจำนวนเจ็ดร้อยกิโลเมตร ต้ัง 
งบประมาณขึ้นเพื่อมารองรับ เพราะเมื่อลักครู่สมาซิกหลายท่านก็อภิปรายว่าที่ผ่านมาเราจัด 
งบประมาณในการดูแลถนนหนทางค่อนช้างมากและก็ได้ผลตอบรับจากประซาขนค่อนช้างดี 
ฉะน้ัน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมต่าง  ๆ เราจัดงบประมาณกับถนนไว้มากแต่ในปี ๒๔๖๔ 
จะขาดช่วงไปเลย ขอให้ฝ ่ายบริหารลองทบทวนแนวทางการซ่อมบำรุงถนนว่าท่านจะมี 
แนวทางอย่างไนในการซ่อมบำรุงถนน อย่างน้อยต้องตั้งงบประมาณไว้จำนวนยี่สิบถึงสามสิบ 
ล้านบาท งบประมาณด้านการซ่อมบำรุงถนน ก็ฃอฝากเรื่องการซ่อมบำรุงถนนหนทางทั้งเจ็ด 
ร้อยกิโลเมตรนี้ด้วย อีกหนึ่งประเด็นเรื่องการแพทย์ฉุกเฉิน ท่านก็ยังไม่ได้ตอบคำถามผมว่า 
แนวทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตามแนวทางที่เราเสนอว่าต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ควรจะดำเนินโครงการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งในจังหวัดอื่น แม้แตไนระดับอบต.ตอนนี้โครงการ 
แพทย์ฉุกเฉินเขาดูดีกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยซํ้าไป มีรถบริการโครงการแพทย์ 
ฉ ุกเฉินมีเจ ้าหน้าที่ นำส่งผู้เจ็บปวยคนไขในพื้นที่สามารถทำได้ ส่วนองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางเรายังไม่มีอะไรเริ่มต้น นับหนึ่งเลย มีแต่เขียนโครงการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวนห้า 
แสนบาท ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ท่านลองพิจารณาทบทวนในปี ๒๔๖๔ ท่านจะสามารถ 
ดำเนินการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในลักษณะการทำงานมีขุดแพทย์ฉุกเฉิน อย่างน้อยเริ่มต้น 
หนึ่งขุดก็ยังดี จัดให้มีรถแพทย์ฉุกเฉินมีเครื่องไม้เครื่องมือ แบ่งสรรเจ้าหน้าที่ในการทำงาน 
จริง  ๆ แล้วท่านหน้าจะตั้งหน่วยงานสาธารณะภัย หน่วยงานนี้มาประสานกันเพื่อทำงานด้าน 
การแพทย์ฉุกเฉิน บุคคลากรมีอยู่แล้ว ก็ฝากในเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินไว้กับฝ่ายบริหาร 
ด้วย ขอขอบคุณ

นายพิษรนพล ประสาน เซิญท่านพิเฃฐ ทินอยู่ 
ประธานสภาฯ
นายพิเขฐ ทินอยู่ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เกาะคา ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายพิเซฐ ทินอยู่ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำปาง เขต ๒ อำเภอเกาะคา ผมขอสนับสนุนในเรื่องของขยะศูนย์บริหารจัดการขยะ



นายพิเขฐ ทินอยู่
ส.อบจ.อ.เกาะคา

๓๗

เหมือนกับท่านถาวร บุปผาเจริญ ได้อภิปรายไป ขอนำเรียนเมื่อวานผมได้มืโอกาสเข้าร่วม 
โครงการกับผู้อำนวยการกองกิจการสภาและเจ ้าหน้าท ี่กองกิจการสภา ผมมืความเชื่อ'ไน 
ฐานะสมาชิกสภาคนหนึ่งที่ยังอยู่ในสภาแห่งนี้ก็ยังเชื่อว่าเราใช้งบประมาณของเราถ้าหากจำ 
ไม่ผิดตัวเลขกลม  ๆ หกสิบล้านบาท ซึ่งเน้นสิบเปอร์เซ็นต์ของโครงการทั้งหมดและได้จาก 
ส่วนกลางไม่แน่ใจว่าจากส่วนไหน ก่อนที่ผมจะเข้ามาประมาณอีกเถ้าสิบเปอร์เซ็นต์เบ็ดเสร็จ 
ประมาณห้าร้อยกว่าล้านบาท รวมสองส่วนประมาณหกร้อยล้านบาท ถ้าเรามองถึงการลงทุน 
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็เน้นเจ้าของ ซึ่งผมก็อธิบายหลายรอบเหมือนได้มรดก 
จากพ่อมาห้าร้อยกว่าล้านบาท ใช้เงินเราอีกประมาณหกสิบล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงบริหาร 
จัดการคัดแยกขยะ ตามที่ท่านสมาชิกหลายท่านอภิปรายถ้าหากเน้นปีที่ผ่านมาท่านถาวร บุป 
ผาเจริญ อภิปราย พวกท่าน  ๆ ทั้งหลายอาจจะไม่ได้มือารมณ์หรือความรู้สึกเท่าไหร่ เพราะ 
ท่านก็คือข้าราชการคนหนึ่งซึ่งมืนายกเน้นผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งกำกับและก็สั่งการ 
ตามนโยบายของท่านอยู่ แต่วันนี้หลายท่านก็เน้นผู้บริหารตามตำแหน่งในป้จจุบัน 
เพราะฉะนั้นบางเรื่องการต่อสัญญาอะไรต่าง  ๆ ผมกำลังมองแบบนี้ว่าพวกท่านทำงานอยู่ยาว 
แต่พวกผมยังไม่รู้ว่ายุบสภาแล้วจะได้กลับมาใหม่หรือไม่ ยังไม่รู้แต่ถ้าไม่ได้กลับมา ถ้าพูดทิ้งไว้ 
ผมกล ับมองว ่าพวกท ่านย ังทำงานก ันอ ีกยาว ท ่านตั้งคณะกรรมการขึ้นมาได้ไหม เพื่อ 
ทำการศึกษาหาวิธีการ ตามที่ท่านถาวร บุปผาเจริญ อภิปรายเมื่อลักครู่กฎหมายเปิดให้ เรา 
จะต้องบริหารจัดการคัดแยก ปีที่ผ่านมาเราจ่ายสิบสองล้านบาท ไม่ทราบว่าปินี้เท่าไหร่ผมไม่ 
ร ู้อาจจะเน ้นยี่ส ิบล้านบาทก็ได้ แล้วที่สำคัญ อปท.จำนวน ๔๙ แห่ง ที่พวกผมดูแลและ 
ประสานงานกันอยู่ ต้องจ่าย ๑๔๐ บาทต่อตันตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเราจ่าย 
๓๐๐ บาทต่อตัน เพราะฉะนั้นเราต้องมีภาระในการไปรับผิดขอบขยะที่ต ้องคัดแยก มุม 
กลับกันถ้าคิดตรงนี้ เป ิดศึกษาวิธีการในการบริหารจัดการขยะตรงนี้ สุดท้ายแล้วต้องเปิด 
ประมูลหาผู้เสนอราคาที่จะเข้ามาบริหารจัดการ อาจจะเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางจำนวนเท่าไหร่ต่อปิก็ได้ จะดำเนินการตามวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่ แต่ผมเชื่อ'ว่าถ้ามื 
ทีมงานในการคิดเพื่อบริหารจัดการ ท่านไม่ต้องตัดสินใจเอง ท่านเน้นผู้บริหารไม่ต้องตัดสินใจ 
ท่านคิดบริหารจัดการงบประมาณหกร้อยล้านบาท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับที่น้องประขาขน 
ซาวลำปาง สุดท้ายแล้วนำเสนอผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งให้เขาตัดสินใจ ซ่ึงไม่แน่ในสภา 
นี้อาจจะมืคนกลับมาเน้นผู้บริหาร นายก หรือรองนายก ก็เน้นได้ ผมเชื่อว่าเบื้องต้นจะต้อง 
ดีกว่านี้ ถ้าเราทำแบบนี้ไปอีกกี่สิบปีก็จะเน้นแบบนี้ และผมเชื่อว่าถ้าหากเราคิดช่วยกันแล้ว 
หาวิธีการก็จะเกิดประโยชน์ ผมอธิบายหลายครั้งว่าถ้าประเทศไทย มีการคิดและวิพากษ์กัน 
เต็มที่สุดท้ายแล้วถ้ามีโรงไฟฟ้าด้นแบบจากขยะได้เมื่อไหร่ ท่ีไหน และทุกคนร่วมและรับกับ 
เทคโนโลยีของอนาคตที่จะมาถึง ในเรื่องของโรงงานที่ปลอดภัยจริง  ๆ ที่ไม่มือันตรายมาก 
เมื่อนั้นเราก็ไม่ต้องไปอุดหนุนในเรื่องของการคัดแยกขยะ แต่ละที่ก็จะต้องได้รับเงินคืนจาก 
โรงไฟฟ้าเพื่อส่งวัตถุดิบที,เน้นขยะเข้าโรงไฟฟ้า อย่างเช่น SCG วิจัยพัฒนาให้กับการไฟฟ้า 
แห่งประเทศไทยหรือ EGAT อำเภอแม่เมาะจะต้องใช้งบประมาณในการผิงกลบขี้เถ ้าลอย 
จำนวนมหาศาล ต้องขุดได้มาตราฐานพอต้องมืพีอีในการรองพื้นกลัวจะซึมไปสู่นํ้าใต้ดิน 
สุดท้ายแล้ว วันนี้ต้องแย่งกันขึ้อขึ้เถ้าลอยในการไปผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานขนาดเล็กก็ขึ้อไม่ได้ 
ต้องมีเจ้าที่มีฃนาดใหญ่ที่สนิทกับ SCG ที่จะซื้อกับแม่เมาะได้ เหมือนกับที่พยายามจะนำเรียน 
ว่าถ้าเราศึกษาวิจัยหาวิธีการอย่างไรบริหารจัดการขยะที่เรามีอยู่กับอปท. ๔๙ แห่ง ที่เราได้



นายพิเซฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

ทำ MOU กับเรา เบ้ืองต้นไปสู่โรงไฟฟ้าไม่ได้ ไม่เป็นไร แต่ในการบริหารจัดการตรงนี้ถือว่าดี 
มาก ถ้าเราให้เขาคัดแยกขยะเปียกเพื่อจะให้ขยะเข้าเพื่อเป็น RDF ที่มีคุณภาพ เพียงแค่ขั้น 
แรกในการทำ RDF ที่มีคุณภาพเราจะขายไต้ตันละหนึ่งพันบาทกับ SCG หรือที่แม่เมาะ แต่ 
วันนี้คุณภาพของ RDF คุณภาพยังต ํ่าอยู่ เราก็ขายสองร้อยสามร้อยบาทตรงนี้เราไม่ว่ากัน 
วันนี้เราพยายามส่งเสริมให้เขาคัดแยกขยะตามที่ท ่านรักษาการนายกคนบีจจุบันพยายามที่ 
ผลักดันให้มีการคัดแยกขยะเปียกและขยะ RDF ที่มีคุณภาพตรงนี้เห็นด้วยนึ่คือขั้นตอนแรก 
ขั้นตอนต่อไปเราหาผู้ประกอบการที่มาทำไต้อาจจะไม่ต้องเก็บค่ากำจัดขยะก็ได้ เราก็ไม่ต้อง 
อุดหนุนสามร้อยบาทต่อตัน อปท. จำนวน ๔๙ แห่ง ก็ไม่ต้องจ่าย ๑๔๐ บาทต่อตัน คือ 
ขั้นตอนที่สอง แต่ล้าประเทศไทยถูกบีบคั้นเมื่อไหร่ มีขยะล้นเมือง อย่างเข่นภูเก็ต สุดท้ายก็ 
เป็นโรงไฟฟ้าจากขยะ ตรงน้ีก็'จะเป็น'โอกาส จะต้องเอาเงินทั้งหมดที่เป็นกำไรกลับสู่ห้องถิ่น 
ท้ัง ๔๙ แห่ง เพื่อไปช่วยเป็นค่านํ้ามันรถ ค่าปรับปรุงรถ หรือชื้อรถใหม่เพื่อขนส่งวัตถุดิบเข้า 
โรงงานไฟฟ้า ตรงนี้เป็นข้อมูล เพราะว่าที่ฃออภิปราย ก็กลัวว่าเลือกตั้งแล้วไมใต้กลับเข้ามา 
อีก จะไม่ไต้ทำอะไรไว้ และผมก็ไม่ต้องขอบันทึกการประขุมอย่างที่ท่านนิกร ธรรมลังกา เพ่ือ 
ไปบอกซาวบ้านว่าไต้อภิปรายแล้ว ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน เชิญท่านนิพนธ์ นิ'นทะสี
ประธานสภาฯ 
นายนิพนธ์ บันทสี 
ส.อบจ.อ.งาว

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมขออนุญาตอภิปรายเพิ่มเติมในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง โซ 
ล่าเซลล์ ที่ไต้ประสบบีญหาอยู่ ก็จะขอฝากเป็นการบ้านและข้อคิดของผู้อำนวยการกองช่าง 
ในปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ผมไต้คำนวณดูแล้วเสาไฟฟ้าที่เราดูแลอยู่จำนวนเกือบสองพันกว่า 
ต้น ในเขตที่อำเภองาว ช่วงก่อนมีอยู่สองโครงการที่ผู้รับเหมาส่งมอบงานแล้วมีอยู่สองจุดแค่ 
สิบหกต้น ไฟฟ้าดับไปหนึ่งต้น ไต้แจ้งมาเป็นเวลาห้าหกเดือนแล้วยังไม่ไต้รับการดูแลหรือ 
บริการเลย เรื่อง QR C ode รับแจ้งบีญหา ผมไม่ห่วงเขาแจ้งแน่นอน เพราะเดี๋ยวนี้มีใข้ 
โทรศ ัพท ์ถ ่ายแล ้วเขาแจ ้งเลย แต่แจ ้งแล้วเราจะไปดูแลอย่างไร เพราะด ้วยความเคยช ิน 
ซาวบ้านเขาเดินทางกันตอนกลางคืน เมื่อไฟดับเขาจะต้องแจ้ง แจ้งแล้วถามว่าหน่วยงานเรา 
ท ี่ท ่านผู้อำนวยการกองช่าง ตั้งงบประมาณไว้เรื่องแสงสว่างปี ๒๔๖๔ จำนวนมาก และ 
ค่าใช้จ่ายจากลำปางไปอำเภองาวระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร เข้าไปพื้นที่อีกประมาณ 
๒๐ กิโลเมตร ค่าเดินทางกับหลอดไฟฟ้าแค่เพียงหลอดเดียว ท่านต้องคิดและเป็นการบ้านว่า 
ท่านจะแกิไฃบีญหาอย่างไร และฝากถามท่านผู้อำนวยการกองช่าง ไฟฟ้าโซส่าเซลล์ที่เราไต้ 
ดำเนินการไปแล้วอยู่ในความรับผิดขอบของใคร เราสามารถบังคับผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมาให้ 
เขาแก่ไขไต้อย่างไร เพื่อให้ทันกับความต้องการของซาวบ้าน ขอฝากในเรื่องนี้ ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม อีกหรือไม่ หากไม่มี -ฃอเชิญฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตอบข้อซักถามของท่านถาวร บุปผาเจริญ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ที่ท่านเป็นห่วงเรื่องค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและค่าดูแลรักษาสายทางต่าง  ๆ นั้นจะไม่พอเพียง 
นายกอบจ.ลำปาง ในข้อบัญญ้ติเราตั้งค่านํ้ามันเชื้อเพลิงไว้สิบล้านสามแสนบาท ส่วนเรื่องค่าดูแลรักษาสายทาง

เราตั้งไว้ สิบล้านสี่แสนบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และล้าไม่เพียงพอเราก็สามารถจะโอน



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง จากเงินเดือนของท่านนายกหรือท่านรองนายก ที่ปรึกษาต่าง  ๆ หรือสมาชิกสภาที่ขาด 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ หายไปที่ลาออกและที่เสียฃีวิต ถ้าสายทางนั้นไม่เพียงพอเราก็สามารถโอนงบประมาณจาก 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ตรงนึ้1ด้ ส่วนเรื่องค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าเราตั้งไว้หนึ่งล้านบาท ทำไมถึงตั้งน้อยเพราะ 
นายกอบจ.ลำปาง อยู่ในระยะคํ้าประกันงานอยู่ ตรงนี้ยังอยูในการดูแลของผู้รับจ้างอยู่ เรายังไม่ตั้งไว้แต่ปีหน้า

เราต้องตั้งเพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะอยูในช่วงคํ้าประกันงานอยู่ก็นำเรียนท่านไต้ทราบ ส่วนเรื่อง 
แพทย์ฉุกเฉินตั้งไว้ห้าแสนบาท ตรงนี้สำนักงาน กจ.กำลังปรับโครงสร้างอยู่ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓ โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีกองเพิ่มขึ้นมาอีก คือกองสาธารณสุข 
กับกองการเจ้าหน้าที่ หน่วยแพทย์ฉุกเฉินก็จะต้องไปอยู่กับกองการสาธารณสุข ไม่ว่าจะเน้น 
เรื่อง EMS หรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่าง  ๆ ก็จะโอนมาอยู่ก ับเรา ที,ต้ัง 
งบประมาณไว้ห้าแสนบาทเน้นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่เราจะต้องดำเนินการตามที่ท่านอภิปราย 
ไว้ เพราะกำลังจะมีกองสาธารณสุข กองการเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายตั้งแต่ ๑ ตุลาคมนี้เราจะ 
เริ่มและจะค่อย  ๆ ไปด้วยกัน ตรงนี้เราขอไปศึกษากันก่อนว่าเราจะเริ่มอย่างไร แต่ได้เริ่มแน่ 
เกี่ยวกับสปสซ. เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพขีวิตของผู้สูงอายุหรือคนพิการต่าง  ๆ ทางฝ่ายบริหารก็ 
เริ่มแล้วได้ตั้งงบรองรับไว้สองล้านบาท ก็คงที่จะเอามาอยู่ในกองสาธารณสุข ซึ่งเราตั้งไว้ 
สองล้านสี่แสนบาท ซ่ึง สปสซ.ก็จะมาสมทบให้เราอีกสองล้านสี่แสนบาท เท่ากับเราตั้งไว้ 
เท่าไหร่เขาก็จะสมทบมาเท่านั้น เรื่องการช่วยเหลือผู้ส ูงอายุ ซึ่งวันก่อนที่แม่แจ้มท่านผู้ว่า 
ราขการจังหวัดได้กล่าวว่าเดี๋ยวนี้เราเน้นสังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบแล้ว มีทั้งคนพิการ 
และคนขรารวมกันเกินยี่ส ิบหกเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเรื่องสปสข.ก็เน้นเรื่องสำคัญ ดิฉันก็เลย 
ดำเนินการตรงนี้ก่อน ส่วนการแพทย์ฉุกเฉินที่ท่านกล่าวไว้ก็สำคัญ จึงตั้งไว้ห้าแสนแสนบาท 
ตรงนี้ถ ้าหากไม่เพียงพอ เราก็สามารถโอนงบประมาณต่าง  ๆ เข้ามาได้อีก ขออนุญาตให้ 
ผู้อำนวยการกองช่างตอบเรื่องไฟฟ้า ขอขอบคุณ

นายธีทัต ธรรมธิกูล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ผอ.กองช่าง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เรื่องไฟฟ้าที่ท่านนิพนธ์ นันทะสี สอบถามหลังจากที่ผู้รับจ้างส่ง

งานแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีแนวทางการแกไขอย่างไรหากเกิดไฟฟ้าขัดข้อง 
หลอดหรือแผง ขอนำเรียนว่าที่กองช่างได้ไปติด QR C ode ที่โคนด้นไว้ก็เพื่อให้ชาวบ้านหรือ 
ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาเห็นเสาไฟฟ้าต้นนี้ที่ไฟคับ ก็ลงไปสแกน QR C ode แล้วให้ท่าน 
แจ้งมาที่กองช่างซึ่งผมจะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีแท็บเล็ตประจำสำนักงานไว้รับเรื่องไฟคับ 
โดยเฉพาะ ต่างจากเดิมที'เราไม่มีอะไรเลยมีแต่ไปติดเสาไฟไว้ไม่มีรหัสว่าเสาไฟต้นนี้รหัสอะไร 
ขาวบ้านก็แจ้งยาก และต้องทำหนังสือมาอีก คนรับแจ้งก็งงอีกว่าทำหนังสือมาแจ้งต้นไหน 
หมู่อะไรต้องไปตรวจสอบข้อมูลอีก ในอนาคตเราจะไม่ต้องยุ่งยากเพราะไม่ต้องใช้หนังสือ 
เพียงแต่ส่งมาทาง QR C ode มาที่แท็บเล็ตเราก็พบและไปตามหมายเลขที่เขาแจ้งมา 
ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายผมจะขอมติ 
ประธานสภาฯ ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ใบวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
'ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประชุม 
- สมาชิกท่านใด เห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด



นายพิษ{นุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นางสมพร กาไวย ์
เลขานุการสภาฯ

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ส.อบจ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
โปรดยกมือ จำนวน ๒๐ เสียง
■ สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔โปรดยกมือ 
■ ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบจำนวน ๒© เสียง รับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียง 
จำนวน ๑ เสียง
- เมื่อที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ไปแล้วนั้น ต่อไปเป็น 
ชั้นตอนชองการแปรญัตติ จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา เนื่องจาก 
บีจจุบันคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาแห่งนี้ได้คัดเลือกไว้ กรรมการบางท่านได้ 
ลาออก กรรมการบางท่านได้เสียชีวิต
■ ผมขอหารือที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการ 
ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ จำนวนกี่คน 
■ ขอให้เลขาได้ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ 
ประเภทคือ
๑.คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาขิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม'น้อยกว่าสาม 
คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
๒.คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาขิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 
สมาขิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
■ ขอเชิญท่านสมาขิกได้เสนอว่าควรมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการ 
ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ จำนวนกี่คน 
■ ขอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ผมนายถาวร บุปผาเจริญ เขต ๔ ผมขอเสนอว่าควรพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติในการทำหน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน ๗ คน
■ ขอผู้รับรอง ■ ผู้รับรองถูกต้อง
■ มีสมาขิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ - ไม่มี
■ ในเม่ือไม่มีสมาขิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน



มติท่ีประชุม

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นางสมพร กาไวย์ 
เลขานุการสภาฯ

นายพิษณุพล ประสาน 
ปร่ะธานสภาฯ

นายวิเชียร เรืองบุญมา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง 
นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการทำ 
หน้าที่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในครั้งนี้ จำนวน ๗ คน
-ก่อนที'จะดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขอให้เลขาขี้แจงข้อระเบียบที่ 
เกี่ยวข้อง
สำหรับวิธีการเลือกคณะกรรมการนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธี 
เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาขิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอซื่อ 
สมาขิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาขิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่ 
สมาขิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาขิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอซื่อให้เสนอได้!ดย 
ไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่,ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม วิธีการเลือกต้องดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติทีละ 
คน โดยจะเลือกกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการแปรญัตติใน 
ลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พีงมีหรือตามจำนวนที่สภามีมติ คือ 
จำนวน ๔ คน ถ้าการเลือกกรรมการแปรญัตติลำดับใด มีผู้เสนอเพียงคนเดียว ผู้น้ันก็ได้ 
เป็นกรรมการแปรญัตติลำดับนั้น ตามข้อ ๑๔ คือถ้ามีการเสนอซื่อผู้สมควรได้รับการ 
แต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก แต่ถ้าลำดับใดมีผู้เสนอเป็น 
กรรมการแปรญัตติมากกว่าหนึ่งคน ก็ต้องใช้วิธีเลือกตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง คือการเขียน 
ซื่อตัวซื่อสกุลของผู้ถูกเสนอลงในบัตร ซึ่งทางกองกิจการสภาได้จัดทำบัตรไว้ 
- ต่อไปผมจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติจำนวน ๗ ท่าน 
-ฃอเขิญท่านสมาขิกได้เสนอซื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ เรียงตามลำดับโดยเริ่มจากคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการคน 

ที่สองตามลำดับจนครบเจ็ดคน
-ฃอเขิญท่านสมาขิกเสนอคนที่หนึ่ง -ฃอเชิญท่านวิเชียร เรืองบุญมา 
เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอท่านประสิทธี้ เตซะปลูก

ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
-สมาขิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ 
-ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบให้ท่านประสิทธ เตซะปลูก เป็นกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่หนึ่ง
-ต่อไปกรรมการคนที่สอง ขอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ



นายบุญ๓ ศ แสนเทพ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอท่านนิพนธ์ ■ นนทะสี 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ
นายพิษญพล ประสาน ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม

■ สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ■ ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบให้ท่านนิพนธ์ นันทะสี เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่สอง
-ต่อไปกรรมการคนที่สาม -ขอเชิญท่านมิตร ธรรมวงค์ 

นายมิตร ธรรมวงค์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอท่านถาวร บุปผาเจริญ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา
นายพิษณุพล ประสาน ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม

■ สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ■ ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบให้ท่านถาวร บ ุปผาเจริญ เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่สาม
■ ต่อไปกรรมการคนท่ีส่ี ■ ขอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ

นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอท่านอำนวย วรญาณกุล 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง
นายพิษญพล ประสาน ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม

■ สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ■ ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบให้ท่านอำนวย วรญาณกุล เป็นกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่สี
■ ต่อไปกรรมการคนท่ีห้า - ขอเชิญท่านธีรพล ศรีวงษ์

นายธีรพล ศรีวงษ์ 
ส.อบจ.อ.งาว

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอท่านนิกร ธรรมสังกา

นายพิษณุพล ประสาน ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม

■ สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ■ ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ท่านนิกร ธรรมลังกา เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่ห ้า
■ ต่อไปกรรมการคนท่ีหก ■ ขอเชิญ'ท่าน'ประสิทธ้ิ เตซะปลูก

นายประสิทธึ๋ เตซะปลูก เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอท่านเขน ปานสังข์ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง
นายพิษณุพล ประสาน ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ 
มติที่ประชุม

■ สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ■ ไม,มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบให้ท่านเซน ปานสังข์ เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่หก



นายถาวร บุ'ปผาเจริญ -ต่อไปกรรมการคนที่เจ็ด -ฃอเชิญท่านปีลันธน์ รัตนวราภรณ์ 
ประธานสภาฯ
นายปีลันธน่ รัตนวราภรณ์ เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอท่านพิเขฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.สบปราบ
นายพิษณุพล ประสาน ขอผู้'รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ -สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ -ไม่มี
นติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบให้ท่านพิเซฐ ทินอยู่ เป็นกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัติคนที่เจ็ด
นายพิษณุพล ประสาน -สรุปว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติมี จำนวน ๗ ท่าน ประกอบด้วย 
ประธานสภาฯ ท่านประสิทธี้ เตฃะปลูก ท่านนิพนธ์ บันทะสี ท่านถาวร บุปผาเจริญ

ท่านอำนวย วรญาณกุล ท่านนิกร ธรรมลังกา ท่านเซน ปานสังข์ และท่านพิเซฐ ทินอยู่ 
-เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติครบจำนวน ๗ ท่านแล้ว ผมขอหารือที่ประชุมแห่งนี้ว่า 
ควรกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
-ฃอเชิญท่านประสิทธี้ เตซะปลูก

นายประสิทธึ๋ เตซะปลูก เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมขอเสนอกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำขอแปรญัตติ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๑๓ , ๑๔ และ ๑๔ กันยายน ๒๔๖๓ ตั้งแต่เวลา

๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ข้ัน ๔

นายพิษณุพล ประสาน ขอผู้รับรอง ผู้รับรองถูกต้อง
ประธานสภาฯ - ตามที่ ท่านประสิทธิ้ เตฃะปลูกได้กำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำขอแปรญัตติ

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวันที่ ๑๓ , ๑๔ และ ๑๔ กันยายน ๒๔๖๓ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ขั้น ๔ น้ัน มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ - ไม่มี

นติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบกำหนดระยะเวลาการยื่นเสนอคำขอแปร
ญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๑๓ , ๑๔ และ ๑๔ กันยายน ๒๔๖๓ ต้ังแต่ 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ข้ัน ๔
- หากผู้บริหาร หรือสมาชิกท่านใด เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ให้ทำเป็นหนังสือเสนอคำ 
ขอแปรญัตติต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ในวันที่ ๑๓ ,๑๔ และ ๑๔ 
กันยายน ๒๔๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ัน ๔ 
-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔



ระเบยบวาระท ๔

นายนิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

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

นายพิษถ4พล ประสาน
ประธานสภาฯ

เรองอน ๆ
-มีสมาขิกท่านใดจะเสนอในวาระนี้ฃอเชิญ
-ถ้าไม่มีผมจะขออนุญาตให้ท่านเลขานุการสภาช่วยแจกหนังสือขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทบทวนหนังสือสั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมิให้ดำเนินการโครงการที่ 
งบประมาณตํ่าว่าห้าแสนบาท ผมได้ทำหนังสือเรียนท่านผู้ว่าราฃการจังหวัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 
คือสำเนาวาระรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ขุด ด้วยคราวการประขุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวาระที่ ๔ เรื่องอื่น  ๆ สมาขิกสภาได้อภิปรายโครงการที่มีความจำเป็นซึ่ง 
เป็นความต้องการของพี่น้องประซาขนในการให้ความช่วยเหลือแกไฃป็ญหาให้กับพี่น้อง 
ประซาซน แต่เป็นโครงการที่ใซ้งบประมาณตํ่ากว่าห้าแสนบาท ท่านถาวร บุปผาเจริญ 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๔ อำเภอเมืองลำปาง จึงได้เสนอญัตติ 
ขอให้ผู้ว่าราซการจังหวัดทบทวนหนังสือสั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมิให้ 
ดำเนินการโครงการที่งบประมาณตํ่าว่าห้าแสนบาท และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ได้มีมติเห็นซอบเรื่องดังกล่าว จำนวน ๑๓ เสียง ในการนี้สภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง จึงซอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวนหนังสือสั่งการให้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางมิให้ดำเนินการโครงการที่งบประมาณตํ่ากว่าห้าแสนบาท ผลเป็นประการใดจะ 
ได้แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางรับทราบ ผมจะทำหนังสือ มีสมาขิกท่านใดจะ 
เสนอแก้ไซข้อความ เชิญเสนอ -ขอเชิญท่านนิกร ธรรมลังกา
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิกร ธรรมลังกา สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง มีบางข้อความไม่ใช่ท่านผู้ว่าราซการจังหวัดโดยตรง 
เราต้องใช้คำว่าจึงได้เสนอญัตติให้ผู้ว ่าราขการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ 
กระจายอำนาจจังหวัด ไม่ได้เป็นอำนาจของผู้ว่าราซการโดยตรง ท่านผู้ว่าราซการจังหวัดใช้ 
อำนาจตรงนี้คณะอนุกรรมการกระจายอำนาจจังหวัด ข้อความที่บอกว่าได้มีมติเห็นขอบ 
จำนวน ๑๓ เสียง ขอให้ตัดตัวเลขออกไปเลย ใช้คำว่ามติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ขอขอบคุณ 
-ขอเชิญท่านพิมล คงทอง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน อยากสอบถามว่าหนังสือฉบับนี้ได้ส่งไปให้ท่านผู้ว่าราขการจังหวัด 
แล้วหรือยัง ขอขอบคุณ
ตอนน้ียังไม่ได้ส่ง มีสมาขิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความอะไรอีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มี 
ผมจะแก้ไขข้อความตรงนี้ แล้วรีบจัดส่งหนังสือไปให้ท่านผู้ว่าราซการจังหวัด และขอความ 
กรุณาจากท่านเพี่อจะใช้งบประมาณที่มีอันน้อยนิด ได้กระจายให้ทั่วทั้งจังหวัดลำปาง เพราะ



นายพิษ๓พล ประสาน ท่านก็ได้ขอความร่วมมือในการจัดงานลอยกระทง เพื่อให้เป็นภาพรวมของจังหวัดลำปาง โดย 
ประธานสภาฯ ท่านผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราก ็จะขอความกรุณาจากท่าน หากผลเป็น

นายสมใ5)รณ์ รูปสะอาด 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเดชทวี ศรีวิชัย 
ส.อบจ.อ.เถิน

อย่างไรก็จะนำเรียนให้ท่านได้รับทราบต่อไป -ขอเฃิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์ รูปสะอาด สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแจ้ห่ม ถ้าเสร็จแล้วท่านจะส่งเมื่อไหร่ ขอให้จัดส่งแบบรีบด่วน 
หรือว่าท่านไม่กล้าส่ง ขอขอบคุณ
ผมขอแกไขข้อความ แล้วจะจัดส่งแบบต่วน  ๆ จะให้ทันคณะกรรมการแปรญัตติที่ท่านขอให้ 
ผมจัดการให้เร็ว ผมคิดว่าจะเป็นไปในทางบวก -ขอเชิญ’ท่านเดชทวี ศรีวิชัย 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เมื่อสักครู่มืการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ มี
ท่านสมาซิกเสนอคณะกรรมการที่ไม่ได้อยู่ในห้องประชุม อย่างน้อยอยากจะให้ท่าน 
เลขานุการสภาประสานงานแจ้งให้ด้วย คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทั้ง ๗ ท่านจะ 
ได้สมบูรณ์แบบ เพื่อไม่เกิดปีญหาตามมาทีหลัง ขอขอบคุณ 

นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านปีลันธน์ รัตนวราภรณ์ 
ประธานสภาฯ
นาย1ปีลันรน์ รัตนวราภรณ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.สบปราบ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมได้ประสานกับท่านพิเซฐ ทินอยู่ แล้ว ท่านรับทราบไม,มี

ปีญหา ขอขอบคุณ
นายพิพนุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเขน ปานสังข์ 
ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เสริมงาม ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติก็ได้มีมติ

เป็นเอกฉันท์ และหนังสือที่จะส่งให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผมดูแล้วส่าข้าเหลือเกิน ผมขอ 
หารืออยากให้ท่านส่งหนังสือให้เร็ว  ๆ ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน ท่านไม่ต้องห่วง ผมต้องการให้สภาเราระดมความคิดเห็นก่อน เพื่อขับเคลื่อนอย่างมีพลัง 
ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระนี้อีกหรือไม่ขอเชิญ

-ไม่มี ผมขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา ©๕.๑๙ น.

(ลงขื่อ)

(ลงขื่อ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวับที่ ©๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา 0 ๙ .0 0  น.

ได้เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อรับรองรายงานการประชุมตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อคราวประขุมสมัย 
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

(ลงซ่ือ)
(นายพิษณุพล ประสาน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


