รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง
สมัย สามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจัน ทร์ท ี่ ๒๑ กัน ยายน ^๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

รับ รองรายงานการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๑© กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุม้ตโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓.๒ ญัตติขอความเห็นขอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปางกับองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นอื่นและหน่วยงานของรัฐ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๑ กัน ยายน ๒๕๖๓ เวลา 0๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง
ผู้มาประชุม
ประสาน
๑.'นาย'พิษญ'พล
๒.นายวสันต์
อุณหเลขจิตร
๓.นายบุญ เลิศ
แสนเทพ
๔.นายอำนวย
วรญาณกุล
๕.นายถาวร
บุป ผาเจริญ
๖.นายณรงค์
พินธิสืบ
๗.นายประลิทธึ๋
เตซะปลูก
๘.นายวิเชียร
เรืองบุญมา
๙.นายนิกร
ธรรมสังกา
๑๐.นายพิเซฐ
ทินอยู่
ธรรมวงค์
๑๑.นายมิตร
๑๒.นายธีรพล
ศรีวงษ์
๑๓.นายนิพนธ์
นิ'นทะสี
๑๔.นายจิรพิพัฒน์ วงศ์เปีย
๑๕.นายธรรมการ ชุมศรี
๑๖.นายเดชทวี
ศรีวชิ ัย
๑๗.นายเซน
ปานสังข์
๑๘.นายปิลันธน์
รัตนวราภรณ์
๑๙.พ.ต.ท.พิมล
คงทอง

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๑)
ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๒)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เซตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอ เกาะคา
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกิน
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก

ผู้ลาประชุม
๑.นางสุปราณี

เกิดมูล

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ

ผู้ขาดประชุม
๑.น.ส.มนชยา
๒.นายสมบูรณ์
๓ . นายรัตนซัย
๔.นายบุญเชิด

ชรากร
รูปสะอาด
สมมี
พรมศร

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เขตอำเภอเมืองลำปาง
เขตอำเภอแจ้ห่ม
เขตอำเภอวังเหนือ
เขตอำเภอห้างฉัตร

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสุพรรณี

๒. นางสาวพรรณี
๓. นางสาวเพ็ญสิริ
๔. นายธีทัต
๔. นางสาวชุตินันท์
๖. นายปรีชา
๗. นางสาวฐิติรัตน์
๘. นายสิทธิพงค์
๙. นางสาวปิณรสี
๑๐. นายวรพงศ์
๑๑. นางดวงดาว
๑๒. นางกนกพรรณ
๑๓. นางประนอม
๑๔. นางนิตยา
๑๔. นายชูศักดี้
๑๖. นายไกรเซษฐ์
๑๗. นางปราณี
๑๘. นางจินตหลา
๑๙. นายสุทิตย์
๒๐. นายภัทรพงศ์
๒๑. นางสุพัตรา
๒๒. นายจักรพงศ์
๒๓.นายบุรชัย
๒๔. นายนิรันดร
๒๔. นายสมชาย
๒๖. นางสุกัญญา
๒๗. นางสาวพัซรี
๒๘. นางสาวพิซญา
๒๙. นางสมพร

สุขสันต์รุ่งเรือง

ตำแหน่ง

การะกัน
ตำแหน่ง
ไซยวรรณ
ตำแหน่ง
ธรรมธิกูล
ตำแหน่ง
ศรีนุต
ตำแหน่ง
กันหล้า
ตำแหน่ง
วงค์กํ่า
ตำแหน่ง
คำบุญชู
ตำแหน่ง
ตันเกียรติชัย
ตำแหน่ง
ยศเรืองศรี
ตำแหน่ง
อานุภาพยรรยง ตำแหน่ง
นันตาวัง
ตำแหน่ง
จันทร์วงศ์
ตำแหน่ง
สายอุปราช
ตำแหน่ง
ตุ้ยบาง
ตำแหน่ง
ทองบุตร
ตำแหน่ง
แก้วชัด
ตำแหน่ง
ทองมุล
ตำแหน่ง
มงคลคลี
ตำแหน่ง
เถายศ
ตำแหน่ง
หล้าสมศรี
ตำแหน่ง
คำอักษร
ตำแหน่ง
อินทรชัย
ตำแหน่ง
วงศ์สุวรรณ
ตำแหน่ง
อุดมสารี
ตำแหน่ง
ท้าวคำ
ตำแหน่ง
รูปงาม
ตำแหน่ง
เวชสวรรค์
ตำแหน่ง
กาไวย์
ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัต-หน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัสดุและประมวลผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นิติการชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการในตำแน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผังเมืองๆ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประซาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บฯ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจ
หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ)

~ ๓~
ผู้เข้าร่วมประชุม
๓๐. นางนงลักษณ์
๓๑. นายบีญ ญา
๓๒. นางจุไรรัตน์
๓๓. นายพรฑศพล
๓๔. นางสาวนพมาศ
๓๕. นายสุรเซษฐ์
๓๖. นางเตือนใจ
๓๗. นายทศพร
๓๘. นายประจวบ

พรมพันธ์
สุริยะ
สอนลือ
ชมพูศรี
ชัยยาดำ
ซื่อตรง
ภักดีวงศ์
อินต๊ะรักษา
ธรรมญาต

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักประซาสัมพันธ์ปฏิบีติการ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นักการภารโรง

เวลา ๐๙.๔๕ น.
เมื่อสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุม ครบองค์ประชุมจำนวน
๑๙ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไดให้สัญญาณเชิญสมาซิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย์
บัดนี้สมาซิกครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้นบัลลังก์และทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ
นายพิษ^พล ประสาน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔
ประธานสภาฯ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เริ่มประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม
เรื่องแรก ขยายสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มีมติกำหนด
สมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
มีกำหนด ๔๕ วัน นั้น เนื่องจากจะต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระที่สองและวาระ
ที่สาม กอปรกับใกล้สิ้นจงบประมาณ ฝ่ายบริหารจะต้องเสนอญัตติขออนุมัติกันเงิน
ต่อ สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปางเพื่อ พิจ ารณา และญัตติที่เร่งด่วนอื่นอีก จึง
อาลัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ วรรคที่ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ ขยายสมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ออกไปอีกเป็นเวลาสิบที่วัน ตั้งแต่วันที่
๗ กัน ยายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๖๓ จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายพิษณูพล ประสาน เรื่องที่สอง สรุปผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า
ประธานสภาฯ
เบีาหมายขั้นตํ่ามาตรฐานการจัดบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ.
๒๕๖๓ ด้วยลำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ก.ก.ถ.)ได้ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดำเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการประเมินตนเองและดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล
เกณฑ์ชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๓
ในการนี้ อบจ.ลำปางได้ดำเนินการสรุปการประเมินผลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้
สภาแห่งนี๋ได้รับทราบ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่แจกให้กับทุกท่านหากต้องการ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักปลัด
เรื่องที่สาม แจ้งการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการตามนัญฃีโอนงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
บัญชีใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวดลำปาง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่สภาแห่งนี้ได้มืมติเห็นขอบในรายละเอียดโครงการบัญชีโอน
นวัตกรรมไทย โดยลำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติมเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
รายการนวัตรกรรมไทย ลำดับที่ ๒๒ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔ ในญัตติขออนุมิติให้ใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารสวนจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งานไฟฟ้าถนน หมวดคาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทคาก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในขุด
เดียวกัน (All เท One Solar street Light) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๗ โครงการ และ
ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โอนครั้งที่
๕๕/๒๕๖๓ แผนงานเคหะและขุมซน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการจัดซื้อโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เท One Solar stre e t Light) พร้อม
ติดตั้ง จำนวน ๗ โครงการ เนื่องจากปีจจุบันกรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณได้
ปรับฐานข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเป็นเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
รายการนวัตกรรมไทย ลำดับที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔ ดังนั้น องค์การบริหาร
สวนจังหวัดลำปาง จึงแจ้งการปรับเปลี่ยนจาก รายละเอียดโครงการบัญชีโอน
นวัตกรรมไทย โดยลำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติมเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
รายการนวัตรกรรมไทย ลำดับที่ ๒๒ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔ มาเป็น รายละเอียด
โครงการบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ รายการ
นวัตกรรมไทย ลำดับที่ ๑๙ รหัส ๐๗๐๑๐๐๑๔ จึงแจ้งให้ที่ประขุมแห่งนึ๋ได้
รับทราบ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่กองช่าง
-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ
(สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

- รายงานการประชุม มีทั้งหมด ๔๕ หน้า เชิญท่านสมาซิกตรวจสอบ
นายพิษญพล ประสาน ■ ท่านใดจะขอแก้1ฃรายงานการประชุม
- ขอเชิญรองพรรณี การะกัน
ประธานสภาฯ
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางทุก ท่าน ดิฉ ัน นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด องค์ก าร
บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง ขอแก้!ขหน้าที่ ๓๐ บรรทัด ที่ส ี่จ ากท้า ย “ท่า นคุย มาตั้ง
หลายวันหรือกลัวท่านไม่ได้โครงการ” ขออนุญ าตเปลี่ยนเปีน “ท่านคุยมาตั้งหลายวัน
หรือท่านกลัวไม่ได้โครงการ”
นายพิษณุพล ประสาน ■ ตามที่รองพรรณี การะกัน ขอแก้!ขหน้าที่ ๓๐ บรรทัดที่ลี่จากท้ายจาก“ท่านคุยมาตั้ง
ประรานสภาฯ
หลายวันหรือกลัวท่านไม่ได้โครงการ” เปีน “ท่านคุยมาตั้งหลายวันหรือท่านกลัวไม่ได้
โครงการ” ผมจะขอมติที่ประชุม
■ ขณะนี้มีสมาชิกอยูในที่ประชุมจำนวน ๑๔ คน ครบองค์ประชุม
■ สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้แก้!ขถ้อยคำในรายงานการประชุมตามที่รองพรรณี การะกัน
ขอแก้ไข โปรดยกมือ จำนวน ๑๓ เสียง
■ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้แก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมตามที่รองพรรณี การะกัน
ขอแก้!ข โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง ให้แก้ไขรายงานการ
ประชุมจาก “ท่านคุยมาตั้งหลายวันหรือกลัวท่านไม่ได้โครงการ” เป็น “ท่านคุยมา
ตั้งหลายวันหรือท่านกลัวไม่ได้โครงการ” ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
- มีท่านใดจะแก้ไขในรายงานการประชุมอีกหรือไม่ ไม่มี
■ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๔ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติในที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ จำนวน ๑๓ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ ไม่มี

~๖~

มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ©๓ เสียง ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คเงที่ ๓
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ©๑ กันยายน ๒๕๖๓
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
-ต่อไประเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอ
๓.© ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ในญัตตินี้มีเรื่องโอนจำนวน ๒ เรื่อง ผมจะขอมติเป็นเรื่อง ๆ
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเรื่องแรก
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓งบประมาณตั้งจ่ายไว้ลำนักปลัดองค์การบริหาร
นายกอบจ.ลำปาง
ส่วนจังหวัดหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ รายการที่ ๑ หน้า ๑๒๘ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานพิธี งานราชพิธีและงานรัฐพิธี จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น
เนื่องจากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวข้างต้น
ปรากฏ ดังนี้
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายการที่ ๑ หน้า ๑๒๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี งานราชพิธีและงานรัฐพิธี จำนวน
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิก จ่ายแล้ว จำนวน ๖๐๖,๕๑๐ บาท คาดว่า จะเบิก จ่า ยจำนวน
๓ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ บาท คาดว่า จะเห ลือ จ่า ยจำน วน ๒,๐๙๓,๔๙๐ บาท ขอโอนลด
งบประมาณไปตั้งรายการใหม่ ค่าจัดทำป้ายโครงการ "คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยว
ท้อ งถิ่น อย่า งยั่ง ยืน เฉลิม พระเกีย รติ" จำนวน ๑ ป้า ย จำนวน ๑๓ ๐,๐๐๐ บาท
เนื่อ งจากจัง หวัด ลำปาง มอบให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางเป็น หน่ว ยงาน
รับผิดขอบดำเนินการโครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจ เที่ยวท้องถิ่น อย่างยั่งยืน
เฉลิมพระเกียรติ" คัดเลือกสถานที่บริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแอ้ว
อำเภอเมือ งลำปาง จัง หวัด ลำปาง โดยให้ด ำเนิน การพัฒ นาคูค ลองเพื่อ เป็น แหล่ง
ท่อ งเที่ย ว พัก ผ่อ นหย่อ นใจอย่างยั่งยืน และเป็น รูป ธรรม พร้อมทั้งให้พิจารณาจัดทำ
บ้ายโครงการฯ ตามแบบแปลนของกรมโยธาริการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
นำไปปรับใช้กับพื้นที่ให้เหมาะสม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้กองช่าง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง จัดทำแบบแปลนโครงการดังกล่าว โดยยังยึดแบบแปลนของกรมโยธาธิการเป็นรอง
ปสัดอบจ.รักษาราชการ ต้นแบบ โดยแบบแปลนดังกล่าว ได้เสร็จร้อยร้อยแล้ว จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
นายกอบจ.ลำปาง
โอนลด
งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายการที่ ๑ หน้า ๑๒๘ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี งานราฃพิธีและงานรัฐพิธี
จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
งานสวนสาธารณะ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารญปการ
รายการที่ ๑ ค่า จัด ทำป้ายโครงการ ’'คืน คลองสวยทั่วไทย สุข ใจเที่ย วท้อ งถิ่น อย่าง
ยั่งยืน เฉลิม พระเกีย รติ" จำนวน ๑ ป้า ย จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า
จัด ทำป้า ยโครงการ คืนคลองสวยทั่วไทย สุข ใจเที่ย วท้อ งถิ่น อย่า งยั่ง ยืน เฉลิมพระ
เกียรติ" โดยทำการติด ตั้ง ณ สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือ ง
ลำปาง จังหวัด ลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด
ลำปางเพื่อ ให้ก ารดำเนิน การเป็น ไปด้วยความเรียบร้อ ย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่า ย ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ .ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไ ขเปลี่ย นแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณ ฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็น รายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายพิษณุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมืช้อสงสัยที่จะซักถาม
ประรานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเชิญ - ไม่มี
-ฃณะนี้มีสมาซิกอยูในที่ประขุมจำนวน ๑๕ คน ครบองค์ประขุม
-ผมจะขอมติที่ประขุม
■ สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้!อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่
ฝ่ายบริหารได้แถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๔ เสียง

~ ๘~

นายพิษญพล ประสาน - สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประธานสภาฯ
ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๔ เสิยง อบุม้ติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามฃ้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือที่ลป๕๑๐๐๓/๕๖๖๒
ลงวันที่ ๑๕ กันายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไปโอนเรื่องที่สอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางทุก ท่าน ดิฉ ัน นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด องค์ก าร
บริหาร ส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัต ิห น้าที่น ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง ให้
แถลงประกอบการขออนุม ัต ิโ อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อ บัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อบัญ ญัติ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณตั้งจ่ายไว้กองช่าง หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมจำนวน ๓๐
รายการ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น เนื่อ งจากกองช่า ง ได้ต รวจสอบ
โครงการที่ตั้งจ่ายไว้นั้น ปรากฏว่ามืเงินเหลือจ่ายจำนวน ๑๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๒๓.๔๗ เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งงบประมาณจำนวน
ดังกล่าวสามารถที่จะนำไปดำเนิน การตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริห ารส่วน
จัง หวัด ลำปาง เพื่อ แก้ไ ขบีญ หาและให้บ ริก ารสาธารณะต่อ ประชาชนได้อ ีก จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้

โอนลด
กองช่าง
จำนวน ๑๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคที่ประซาซนใช้ร่วมกัน(เมรุ) จำนวน ๓ โครงการ
งบประมาณ ๓๘๕,๐๐๐ บาท ดังนี้
รายการที่ ๕ หน้า ๓๐๖ โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยชน์ที่ประซาซนใช้ร่วมกัน
(เมรุ) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

-๙ นางสาวพรรณี การะกัน รายการที่ ๖ หน้า ๓๐๖ โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยซน้ที่ประซาซนใช้ร่วมกัน
รองปลัด อบจ.ลำปาง ร่วมกัน (เมรุ) จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๗ หน้า ๓๐๖ โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยซน่ที่ประซาซนใช้ร่วมกัน
ร่วมกัน (เมรุ) จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๘ หน้า ๓๐๗ โครงการก่อสร้างสาธารณะประโยซน์ที่ประซาซนใช้ร่วมกัน
ร่วมกัน (เมรุ) จำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ถนน คสล.จำนวน ๑๓ สายทาง งบประมาณ ๔,๖๒๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
รายการที่ ๑ หน้า ๓๓๔โครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน ๖๙๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ หน้า ๓๓๖ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๓ หน้า ๓๓๖ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน่ ๘๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๔ หน้า ๓๓๖ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๖ หน้า ๓๓๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๔๔๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๙ หน้า ๓๓๘ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๐ หน้า ๓๓๘ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๒ หน้า ๓๓๙ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๖ หน้า ๓๔๐ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๑ หน้า ๓๔๒ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน๒๔๐,๐๐๐บาท
รายการที่ ๒๓ หน้า ๓๔๓ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๖ หน้า ๓๔๔ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๘ หน้า ๓๔๔ โครงการก่อสร้างถนนคสล.จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
ถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๑ สายทาง งบประมาณ ๙๑๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
รายการที่ ๑ หน้า ๓๔๔โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๙๑๐,๐๐๐ บาท
ถนนลาดยาง จำนวน ๑๑ สายทาง งบประมาณ ๔,๒๔๔,๐๐๐ บาท ดังนี้
รายการที่ ๑ หน้า ๓๔๘ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ หน้า ๓๔๘ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๖๑๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๔ หน้า ๓๔๙ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๔ หน้า ๓๔๐ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๐ หน้า ๓๔๑ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ดิกคอนกรีต จำนวน
๖๐๐,๐๐๐ บาท

~ ๑๐ ~
นางสาวพรรณี การะกัน รายการที่ ๑๑ หน้า ๓๕:๒ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต จำนวน
รองปลัด อบจ.ลำปาง ๓๖๐,0๐๐ บาท
รายการที่ ๑๕ หน้า ๓๕๓ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต จำนวน
๕๓๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๖ หน้า ๓๕๓ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต จำนวน
๔๔๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๑๙ หน้า ๓๕๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๐ หน้า ๓๕๕ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๒๖๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๒ หน้า ๓๕๖ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท
สะพาน คสล. จำนวน ๑ แห่ง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
รายการที่ ๑ หน้า ๓๕๖ โครงการก่อสร้างสะพานคสล. จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) กองซ่าง รวมงบประมาณ ๑๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท
แผนงานเคหะและชุมซน งานไฟฟ้าถนน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิงก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
รายการที่ ๒๑โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๒โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๓โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๔โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๕โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๖โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๗๗๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒๗โครงการจัดซื้อโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท
รายละเอีย ดตามเอกสารแนบท้าย เพื่อ ให้ก ารดำเนิน การเป็น ไปด้วยความเรียบร้อ ย
และเป็น ไปตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณซององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมีตฃองสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุม้ติต่อไป
นายพิษณุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น ขอให้สมาซิกได้ตรวจดูแต'ละรายการโดยเริ่ม
จากรายการแรกเป็นด้นไป มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงลัยหรือจะซักถามในรายการใด
ประธานสภาฯ
ซอเซิญ - ไม่มี - ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๕ คน ครบองค์ประชุม
ผมจะขอมติที่ประชุม

นายพิษญ พล ประสาน - สมาซิกท่านใดเห็นซอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ
ประรานสภาฯ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามที,ฝ่าย
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๔ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นซอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามที่ฝ่าย
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นซอบจำนวน ๑๔ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๔๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป๔๑๐๐๓/๔๖๖๑
ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๖๓ ไม่เห็นซอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
■ ต่อ'โป ๓.๒ ญัตติขอความเห็นซอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลงนาม

ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานของรัฐ
-ฃอเซิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เปีดใข้
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ณ ตำบลด้นธงซัยอำเภอเมืองลำปาง
นายกอบจ.ลำปาง
จังหวัดลำปางตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นด้นมา ซึ่งได้มืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จัง หวัด ลำปางและหน่ว ยงานภาครัฐ นำขยะมากำจัด ณ ศูน ย์จ ัด การขยะมูล ฝอยรวม
แบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๔๘ แห่ง และยังมีองค์กร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ต่า ง ๆ มีค วามประสงค์จ ะนำขยะมากำจัด เพิ่ม เติม และการ
ให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าวเป็นการให้บริการสาธารณะและให้ความซ่วยเหลือ
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และส่ว นราซการในการบริห ารจัด การขยะมูล ฝอยซอง
จังหวัดลำปางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกัน ปัญ หาขยะล้น เมืองตามนโยบาย
ซองกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดลำปาง รวมไปถึงการบริห ารจัดการลุ่ม นํ้าวังเพื่อ
แกไขปัญ หาการขาดแคลนแหล่งนํ้าที่ใข้ในอุป โภคบริโภค และการเกษตร โดยการ
จัดเก็บข้อมูลแหล่งนํ้า สิ่งก่อสร้างด้านแหล่งนํ้า การใข้ประโยฃนํจากทรัพยากรนํ้า ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับลำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๑ สำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่๑๓ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)จะดำเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจีงมืความประสงค์ที่จะจัดท่าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการจัดท่าบริการสาธารณะระหว่างองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง
กับ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานซองรัฐ และกรมทรัพ ยากรนํ้า ซึ่งในการ
ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามประกาศ

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลผ่อย พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๓ ที่กำหนดว่า " ใน
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ กรณีท ี่ราชการส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนิน การกับ หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วน
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ท้องถิ่น อื่น จะเป็น ประโยชน์แก่ป ระชาชนในท้อ งถิ่น มากกว่าการที่ราชการส่วน
นายกอบจ.ลำปาง
ท้องถิ่นจะดำเนินการเอง ราชการส่วนท้องถิ่นอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการดำเนินการเก็บ ชน หรือกำจัดขยะมูล ฝอย โดยให้ปฏิบัติ
ตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แ ก่อ งค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นว่าด้วยการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น.." และประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่อ งค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕:๕๘ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางถือ
ว่าเรื่อ งดังกล่าวเป็น เรื่องที่ลำคัญ ควรเสนอสภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดลำปางเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะไปลงนามในบันทึก
ข้อ ตกลงความร่ว มมือ ดังกล่าวดัง นั้น เพื่อ ให้ก ารบริห ารจัด การขยะมูล ฝอยและการ
บริห ารจัด การนํ้าเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยและถูก ต้อ ง จึงขอความเห็น ชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณาให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ลงนามในบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ว มมือ กับ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และกรม
ทรัพยากรนํ้าต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายพิษญพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมืข้อสงสัยที่จะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน จากวรรคสุดท้ายที่ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปฏิบ ัต ิห น้าที่น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำปาง จึง ขอความเห็น ชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณาให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ลงนามในบัน ทึก ข้อ ตกลงความร่ว มมือ กับ องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และกรม
ทรัพยากรนํ้าต่อไป ตกนี้หล่นหรือเปล่า เพราะในข้อความข้างหน้าพูดถึงซึ่งองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัด ลำปางร่วมกับ ลำนัก งานทรัพ ยากรนํ้าภาค ๑ ลำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่๑๓ และสำนักจัดการทรัพ ยากรปาไม้ที่ ๓ (ลำปาง) จะดำเนิน การในเรื่อ ง
ดังกล่าว แต่ในการขออบุม้ติต่อสภาท่านพูดแค่กรมทรัพ ยากรนั้า คิดว่าท่านจะพูดตก
หล่นที่ท่านจะไปทำข้อตกลง MOU เพราะในเรื่องที่กล่าวมามืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่
๓ หน่วยงาน แต่ที่ท่านพูดถึงมืแค่หน่วยงานเดียว ผมใคร่ฝากแนวทางว่าภายภาคหน้า
ท่านจะมืวิธีการบริหารจัดการอย่างไรกับปีญ หาแนวทางนโยบายเกี่ยวกับโรงงานขยะ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วันนี้ ตามกระบวนการที่ท่านทำต้องใช้เงิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการไปสนับสนุนหนึ่งปีประมาณสามสิบล้าน
บาท ในขณะที่ก ารทำงานปริม าตรการเก็บ ขยะตอนนี้ผ มคาดคะเนว่า อยู่ป ระมาณ
สามสิบหรือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ ท่านใช้เงินประมาณสามสิบล้านบาท แต่ในอนาคตภาค

-๑ ๓ ~
นายถาวร บุปผาเจริญ หน้าการจัดเก็บขยะถ้าเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีการที่ท่านบริหาร ณ ปัจจุบันท่านต้อง
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ใฃ้เงิน รายได้ข ององต์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางไปสนับ สนุน ในการทำงานใน
ลักษณะที่ท่านวางไว้ ร่วมร้อยล้านบาท ถึงแน่นอน ซึ่งตรงนี้ผมจะฝากถึงฝ่ายบริหารถึง
ข้า ราชการที่ร ัก ษาการในหน้าที่ฝ ่ายบริห ารว่าแนวนโยบายที่ท ่านปฏิบ ัต ิ ณ วันนี้ ถูก
ทางหรือยัง ถูกต้องตามกฎหมายหรือยัง แล้วจะมีผลกระทบต่อไปกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง ในภายหน้า ถ้าปริม าณการจัด เก็บ ขยะร้อ ยเปอร์เซ็น ต์ ท่านจะต้อง
หาเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไปใซ้ในเรื่องนี้ประมาณปีละหนึ่ง
ร้อ ยล้า นบาท ถ้าหากใข้ป ีล ะหนึ่ง ร้อ ยล้า นบาทกระทบถึง การพัฒ นาองค์ก รของเรา
แน่นอน เพราะงบประมาณปี ๒๔๖๔ เราทำงบประมาณด้านการลงทุน พัฒ นาแค่ส อง
ร้อยกว่าล้านบาท ท่านจะต้องการวิธีการต่าง ๆ ที่ปรึกษากับกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานข้างบน แนวทางการปฏิบัตินโยบายการทำงานโรงงานขยะ ซึ่ง
ในการประชุม ครั้ง ที่ผ ่านมาผมก็ไ ด้บ อกท่านแล้ว ว่า แนวทางการปฏิบ ัต ิโรงงานการ
กำจัด ขยะ ในจังหวัดข้างเคียงเราได้พ ูดถึงแล้วว่า เขาใช้วิธีการที่เป็นสากล ของเราจะ
พิส ดารกว่า เขา วิธ ีส ากลคือ เขาจัดเก็บ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ตัน ละ ๘๐๐ บาท
และจ้างผู้ท ำงาน รับ กำจัดขยะตัน ละ ๖๐๐ บาท ซึ่งในจังหวัดเขียงใหม่เขาทำแบบนี้
แต่ของเราทำวิธีที่พ ิสดารกว่าเขา ดังนั้น ก็ฝากเป็นปัญ หาให้กับข้าราชการที่รักษาการ
ณ วันนี้ท่านไปคิดถึงวิธีการแนวทางที่ท่านจะทำอย่างไร สิ่งที่ผมฝากในวันนี้เนื่องจาก
เรายังตอบไม่ได้เลยว่าการเลือกตั้งจะมีเมื่อไหร่ ไม่ชัดเจน ถ้าหากท่านรัก ษาการในปี
๒๔๖๔ ท่านทำงบประมาณ ๒๔๖๔ ข้างหน้าในลักษณะนี้ผมเป็นห่วงปัญ หาต่าง ๆ ที่
จะเกิด ขึ้น ดังนั้น ณ วัน นี้ท ่า นทำหน้า ที่ร ัก ษาการทำงบประมาณ ๒๔๖๔ เนื่อ งจาก
ผู้บริหารชุดเดิมทำไวในลักษณะนี้แถ้ไขอะไรไม่ทัน แต่ในวันนี้ผมได้ท้วงติงท่านแล้ว
ท่านจะทำหรือไม่ทำก็เป็นเรื่องของท่าน แต่ล้าท่านไม่ทำถ้ามีใครบางคนตีความหมาย
ว่า เกิด ความเลืย หาย ในเรื่องนี้ตีความหมายได้มากกมาย ด้วยวิธีการบริห ารลักษณะนี้
หากเกิด ความเลืย หายท่านจะต้อ งรับ ผิด ขอบ ผลประโยชน์ของซาวบ้านผมเข้าใจ ใน
เรื่องการกำจัดขยะเป็นภาพที่ดี แต่การทำงบประมาณทุกว่าจะมีคำว่ามีความคุ้มทุน ไม่
คุ้มทุน คุ้มทุนในด้านไหนอย่างไร มีห ลายมิต ิม ุม มอง ในเรื่อ งการที่ท ่านจะขออนุม ัต ิ
สภาเห็นขอบให้ทำ MOU ผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในวันนี้ เพราะเท่าที่อ่านมาทำให้เห็น
ว่าชุด ถบริห ารชุด เดิม ทำงานไม่ได้ข อมติส ภาหรือ ขอแต่ผ มจำไม่ได้ ถ้าไม่ได้ฃอก็เป็น
เรื่องของผู้บริหารที่นั่งอยู่ชุดเดิมก็ต้องว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่ง ก็ฃอฝากการคิดถึงข้างหน้า
ว่า อนาคตต่อ ไปท่า นจะทำอย่า งไร เมื่อ ขยะ ณ วัน นี้เราเก็บ อยู่ป ระมาณสามสิบ
เปอร์เซ็น ต์ ของปริม าณขยะเราใช้เงิน ประมาณสามสิบ ล้าน ถ้าหากท่า นจัด เก็บ ขยะ
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านต้องขดเขยเงินอุดหนุนไปอีกเท่าไหร่ วันนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้
ให้ท่านไปพิจารณา ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน มีสมาขิกท่านใดมีข้อจะชักถาม อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี
ประธานสภาฯ
-ฃอเชิญฝ่ายบริหาร

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท่านถาวร บุปผาเจริญ ได้ท้วงติงเรื่องการจัดทำ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ MOUwรงนี้ฝ่ายบริหารขอนำเรียนว่าเราได้ตัวอักษรที่พิมพ์เข้าไปไนคำแถลงเราได้ทำ
นายกอบจ.ลำปาง
ตามหนังสือจากกรมทรัพยากรนํ้าภาค ๑ ซึ่งดิฉันจะให้เจ้าหน้าที่ลำเนาเอกสารแจกให้
ท่าน แต่ดิฉันขอนำเรียนเรียนท่านก่อนว่าเรามีหนังสือสำนักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๑ ที่
ทส๐๖๑๑/ ๒๗๕๐ ลงวันที่ ๑๖ กัน ยายน ๒๕๖๓ เรื่อง ยุทธการหน่วงนํ้าในแผ่นดิน
เขลางค์นครลุ่มนํ้าวังจังหวัดลำปาง เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สิ่งที่
ส่งมาด้วยก็คือ โครงการยุทธการหน่วงนํ้าในแผ่นดินเขลางค์นครลุ่มนํ้าวังจังหวัดลำปาง
จำนวน ๑ ฉบับ รายละเอีย ดหนัง สือ ลำนัก งานทรัพ ยากรนํ้า ภาค ๑ จัง หวัด ลำปาง
หน่ว ยงานในสังกัด กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อ ม ได้จัดทำโครงการ
ยุท ธการห น ่ว งน ํ้า ใน แผ่น ดิน เขลางค์น ครลุ่ม น ํ้า วัง จัง ห วัด ลำป าง กระทรวง
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มน่า จะครอบคลุม รายละเอีย ดอื่น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยสำนัก งานทรัพ ยากรนํ้า ภาค ๑ ร่ว มกับ ลำนัก บริห ารพื้น ที่อ นุร ัก ษ์ท ี่๑๓ ลำนัก
จัด การทรัพ ยากรป่าไม้ท ี่ ๓ องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง และองค์กรปกครอง
ส่วนห้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลแหล่งนํ้า สิ่งก่อสร้างด้านแหล่งนํ้า การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
นํ้า ความต้องการใข้นํ้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรนํ้า
ข้อมูลโครงการด้านแหล่งนํ้า กลุ่มผู้ใช้'นํ้า กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ระดับตำบล จำนวน
๑๐๐ ตำบล ในจังหวัด ลำปาง พร้อมทั้งสรุป วิเคราะห์ความต้องการใข้น ํ้าในปิจจุบ ัน
และอนาคต อีก ๑๕ ปี จนถีงปีพ.ศ.๒๕๘๐ และจัดทำแผนงาน โครงการในการป้องกัน
และแก้ไ ขป้ญ หาจากสถานการณ์ล ุ่ม แม่น ํ้า วัง จัง หวัด ลำปาง ในการนี้ สำนัก งาน
ทรัพ ยากรนํ้าภาค ๑ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาให้การสนับ สนุน พื้น ที่
คำเนิน การเครื่อ งไม้เครื่อ งมือ และบุค ลากรทางวิช าการที่เกี่ยวข้อ งในการดำเนิน งาน
โครงการยุท ธการหน่วงนํ้าในแผ่น ดิน เขลางค์น ครลุ่ม นํ้าวังจังหวัด ลำปาง และนำเข้า
ระเบียบวาระการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง เพื่อ พิจ ารณาให้ก าร
สนับ สนุน ดำเนิน การโครงการตัง กล่าว พร้อมทั้งร่วมจัดทำ MOU ระหว่างกรม
ทรัพยากรนํ้ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
และขอชอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับ ถือ ลงซื่อ นายนิท ัศ น์ สุดดีพ งษ์
ผู้อ ำนวยการทรัพ ยากรนํ้าภาค ๑ สำนัก งานทรัพ ยากรนํ้าภาค ๑ ได้ร้องขอเรามาแค่น ี้
แต่ในรายละเอียดเขาได้อ ธิบ ายว่าไดิไปร่ว มกับ หน่ว ยงานต่าง ๆ แต่จะเขาทำ MOU
ร่วมกับ องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปางกับ สำนัก งานทรัพ ยากรนํ้าภาค ๑ นำเรียน
ท่านเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป เราก็ม ีค วามจำเป็น จะต้อ งทำแค่น ี้ ส่วนเรื่องการบริหาร
จัดการขยะเรื่องของเรา ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องปรึกษาหารือกับสำนักงานห้องถิ่น

นางสุพรรณี สุฃสันต์รุ่งเรือง จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพราะที่ผ่านมา
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ เราได้ดำเนินการทำ MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๔๘ แห่ง และ
การแทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ไฟฟ้าอีกหนึ่งแห่ง รวมเป็น ๑ แห่ง รวมเป็น ๔๙ แห่ง เราได้จ่ายเงินของเราไป
นายกอบจ.ลำปาง
ตามที่ท่านถาวร บุปผาเจริญได้กล่าวไว้ ก็เป็นการที่เราได้ดำเนินการมาเมื่อสองสามปี
ก่อน สมัยนั้น ท่านท้องถิ่น จังหวัดลำปางก็ใท้น ิติกรชำนาญการพิเศษ คือท่านวิซญ์ธวัซ
อัจฉริยฉัตรา ได้มาประขุมและมีแนวทางปฏิบ ัติตรงที่เราทำมาทุกวัน นี้ในกรณีถ้าท่าน
สมาชิก เห็น ว่าในอนาคตเราจะต้อ งเสียงบประมาณในการกำจัด ขยะตรงนี้เป็น จำนวน
มาก หรือเราควรนำงบประมาณตรงนี้ไปข่วยเหลือพี่น้องประซาซนในด้านอื่นมากกว่า
หรือไม่ ฝ่ายบริหารทุกท่านรวมทั้งดิฉัน ที่เป็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษา
ราชการแทนปลัด องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ปฏิบ ัต ิห น้าที่น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดลำปาง ก็พร้อมที่จะนำข้อมูลต์าง ๆ รายละเอียดตรงนี้ไปประขุม ปรึกษาหารือ
หรือหาแนวทางปฏิบัติเพี่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและพี่น้องประชาชนต่อไป
ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ประธานสภาฯ
-ฃณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานของรัฐ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ
จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานของรัฐ โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประขุม

เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและหน่วยงานของรัฐ
ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือ ที่ ลป ๕๑๐๐๑/๔๖๘๖ ลงวันที่ ๑๕
กันยายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
นายพิษณุพล ประสาน -ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่น ๆ
- มีสมาชิกท่านใด จะเสนอในวาระนี้อีกหรือไม่ ขอเชิญ
-ฃอเชิญท่านพิเซฐ ทินอยู่

~ ©๖ ~
นายพิเซฐ ทินอยู่
ส.อบจ.อ.เกาะคา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่เมื่อวานผมมีโอกาสได้ร่วมประขุมคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างข้อบัญ ญัติ ปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา อยากนำเรียนที่ป ระขุม ในการที่เราจะจัด ซื้อ
รถขุดเจาะบาดาล ก็เห็น มีคำแปรญัตติตัดงบประมาณในการขุดเจาะบาดาล และโซลา
เซลล์ ก็เป็น การเตรีย มการเพื่อ ขุด เจาะโดยรถขุด เจาะบาดาล ผมมีโ อกาสนำเรีย น
ให้ก ับ หลายท้อ งถิ่น ก็ย ังมีค วามสนใจที่จ ะเจาะบาดาลเพื่อ การเกษตรเพื่อ การอุป โภค
บริโภค การจัดทำ MOU เรื่องขยะ เราก็ทำไปแล้ว เรื่อ งทรัพ ยากรนํ้าเราก็ท ำแล้ว ถ้า
หากเรามีร ถขุด เจาะบาดาล ผมได้ดูรูปแบบการบริหารแบบประเทศญี่ป่น รูปแบบ
อุตสาหการเราจะเห็น ว่าถ้าหากย้อนกลับ ไป อำเภอก็จ ะมีร ถดับ เพลิง รถกระเข้าอยู่ท ี่
อำเภอและสามารถทำภารกิจ รอบอำเภอได้ แต่วัน นี้เราแบ่งแยกเป็นท้องถิ่นขนาดเล็ก
ในแต่ละท้องที่ กลับเป็นว่าท้องถิ่นไม่สามารถใช้รถกระเข้าไปช่วยท้องถิ่นอื่น รถแบ็คโฮ
ไปช่วยท้องถิ่น ก็ไม่ได้ พยายามอ้างว่าไมใช่อำนาจหน้าที่เป็นหลัก เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็
เช่น กัน รถขุด เจาะบาดาล ในอนาคตเราลองหารือ ว่าถ้าเราจะทำ MOU กับท้องถิ่น
ทั่วไป ว่าใครมีความพร้อม บางพื้นที่ที่อยู่ในกลางเมืองก็ไม่ต้องการ ถ้าเราทำหารือ ผม
มองว่าท้อ งถิ่น ขนาดเล็ก อาจจะช่ว ยเรื่อ งวัส ดุให้เรา เพราะการขุด เจาะบ่อ จะมีต ั้ง แต่
๑๐๐ เมตรบวกลบ และ ๒๐๐ เมตร บวกลบ ซึ่งเครื่องเจาะบาดาลที่เราจะมีในอนาคต
ถ้าหากเราหารือวิธีการบริหารจัดการก็ใข้งบประมาณของท้องถิ่นอื่นเข้ามาร่วมกับ เรา
ในการขุดเจาะเขาอาจะเป็น วัส ดุ ซัมเมอร์ส เรื่องไฟฟ้าที่เขาจะต่อยอดเรามีรถขุด เจาะ
ซึ่งในพื้นที่ผมได้คุยกับหลายพื้นที่ เขาก็มีค'วามสนใจ เพราะฉะนั้น ถ้าฝากฝ่ายบริห าร
ว่าถ้าลองพิจารณางบประมาณที่เราตั้งไวิในปี ๒๕๖๔ ตรงไหนที่จะเตรียมรองรับเรื่อง
วัส ดุท ี่เตรีย มรองรับ การเจาะบ่อ บาดาล หรือหาวิธีการร่วมกับท้องถิ่นอื่นว่าเราจะทำ
อย่างไรให้ประสิทธิภาพรถขุดเจาะจำนวน ๒ คัน ที่จะมาถึง ทำการเจาะให้เยอะที่ส ุด
ทั้ง หมดก็จ ะเกี่ย วข้อ งกับ นํ้า แล้ง นั้าล้น โดยปริย าย เพราะฉะนั้น ในวัน นี้เราจะมีก าร
บริห ารจัด การเรื่อ งนํ้า ใต้ด ิน มากขึ้น ผมก็ฝ ากหารือ กับ ผู้บ ริห ารว่า เราจะหาวิธ ีก าร
อย่างไรเพื่อรองรองรถขุดเจาะบาดาลที่เรามีอยู่ ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ปร: :สาน ผมอยากจะนำเรียนเสริมอีกเล็กน้อย ในการที่กรมทรัพยากรนํ้าจะมาทำ MOU ร่วมกับเรา
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เนื่องจากผมได้ลงพื้นที่ และมีป ้ญ หาจำนวนมากที่เราจะร่วมด้วยช่วยกัน ในการแก้ไข
ป้ญหา ในการแถ้ปีญหาภัยแล้ง ภัยธรรมขาติต่าง ๆ บังเอิญส่วนใหญ่พื้นที่เราส่วนใหญ่
จะติด พื้น ที่เขตบ่ากับ พื้น ที่ว นอุท ยาน ผมก็เลยได้ป รึก ษากับ ทรัพ ยากรนั้า ซึ่งท่านมี
ความขำนาญเรื่องนํ้า ท่านก็มีแนวทางว่าท่านวิศวกร สถาปนิก ก็เลยให้ท่านทำ MOU
กับกรมอุทยาน และกรมป่าไม้ก่อน ที่ผ่านมาก็ได้ลงพื้นที่เขตอำเภอแม่เมาะ ท่านธรรม
การ ขุม ศรี สบป้า ด นาลัก จางเหนือ เป็น พื้น ที่ป ่า หมด ก็ไ ม่ส ามารถจัด ทำได้
งบประมาณกองทุนไฟฟ้าก็มีแต่ไม่สามารถจัดทำได้ ก็เลยหาช่องทางในการแก้ไขจุดนี้

~ ๑๗ ~
นายพิษ{นุพล ประสาน ว่าเงินงบประมาณมีตั้งสามร้อยกว่าล้านบาท ของกองทุนรอบโรงไฟฟ้าแต่ฃองแม่เมาะ
ก็ย ัง แล้ง อยู่ เพราะติด ตรงนี้ผ มก็เลยได้ห ารือ นิต ิก ร ผู้ห ลักผู้ใหญ่ ทั้ง หลาย ก็ให้หา
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ทางออกแนวนี้จ ัด ทำ
MOU
ร่วมกัน ทั้ง องค์ก รปกครองส่ว นห้อ งถิ่น ทั้ง
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อ ม กรมป่าไม้ กรมอุท ยาน กรมทรัพ ยากรนํ้า และ
จะต้อ งทำกับ จังหวัด อีก เนื่อ งจากผู้บ ริห ารสูงสุดท่านอ่านหนังสือทุก ตัวอัก ษร เดี๋ยว
ค่อยผนวกรวมกัน กองทุนไฟฟ้าด้วยที่จะทำร่วมกันก็คิดว่าการแก้ไขป็ญหาภัยแล้งเรื่อง
การใช้งบประมาณทั้งหลาย น่าจะสะดวกขึ้น หน่วยงานไหนที่ทำ MOU ล้าเขาขาด
เรื่องช่าง เรื่องอะไรเมื่อ เราทำข้อตกลงกัน แล้ว เราต้อ งเอาสำเร็จ เป็น หลัก เพื่อแก้ไข
ปีญหาความเดือดร้อนพี่น้องซาวบ้าน จังหวัดลำปางเราเสียโอกาสไปเยอะ เรามีสูบนํ้า
ที่จะต้องประหยัดให้กับพื่น้องในยุค New Normal ก็ไม่สามารถจะทำได้ก็ตกประมาณ
สิบโครงการ ผิดหวัง แต่ค ราวนี้เราเริ่ม ด้น กัน ใหม่ ผมคิด ว่า จะเป็น การณ์ด ี ผมก็เลย
ประสานกับ ผู้อำนวยการลำนัก งานทรัพ ยากรนํ้าภาค ๑ให้มาเซ็น MOU ล้าหากสภา
แห่งนี้ผ ่าน ก็เลยปรึก ษาหารือ กับ ท่า นรัก ษาการนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
ลำปางแล้วว่ามนวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ จะเรียนเชิญ ท่านอธิบ ดีก รมทรัพ ยากรนํ้า
มาทำ MOU เลยจะได้ร วดเร็ว ในการแก้ไ ขปีญ หา ท่า นทั้ง หลายที่เจอพื้น ที่ป ่า เขต
อุท ยาน เราก็จะมีทางออกในการแก้ไขป็ญ หา อย่างไรก็ฃอเรียนเชิญ ท่านในวันที่ ๒๓
กัน ยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
กรมทรัพยากรนํ้าได้ปรึกษาหารือกันแล้วว่าต่อไป จะไมให้ภัยแล้งเกิดที่จังหวัดลำปาง
ของเรา อีกแล้ว เขาจะมีน โยบายแตกต่างจากรมชลประทาน กรมชลประทานเขาจะ
เก็บ นํ้า ไว้ท ี่เขื่อ นแล้ว นำมาสู่ข ้า งล่า ง แต่ก รมทรัพ ยากรนํ้า จะเอานํ้า ข้า งล่า งเก็บ ไว้
ข้างบน เลยเป็นยุทธการหน่วงนํ้าในแผ่นดิน ซี่งได้ประชุมร่วมกันทั้งจังหวัดแล้ว เลย
เป็น ยุท ธการนี้อ อกมา และให้เด็ก โควิด จำนวน ๔๘ คน รับ ผิด ขอบ สองตำบล ว่า
ตอนนี้สองตำบลใช้ปริมาตรนํ้าเท่าไหร่ อีก ๕ ปีใช้เท่า'ไหร่ อีก ๑๐ ปี ใช้เท่าไหร่ ๒๐ ปี
ใช้เท่าไหร่ ก็เป็นยุทธการที่เราจะแก้ไขป็ญหา อย่างเช่น อำเภอแม่ทะบางจุดไม่สามารถ
หาแหล่งต้นทุนนํ้าได้เลย เราจะแก้ไขกันอย่างไร อำเภอเถินท่านเดชทวี ศรีวิชัย อำเภอ
สบปราบท่านปีลันธน์ รัตนวราภรณ์ อำเภอแม่พ ริก ท่านพิมล ดงทอง จะทำอย่างไร
ณ วัน นี้ท รัพ ยากรนํ้า ได้ช ่ว ยเราไปเยอะ เพราะฉะนั้น ก็เป็น เหตุผ ลที่เ ราจะมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ขอเชิญท่านสมาชิกในวันที่ ๒๓ กัน ยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐
น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
-ขอเชิญ ท่านถาวร บุปผาเจริญ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เดารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมมีอีกหนึ่งเรื่อง ขอฝากถึงฝ่ายบริหารและคงจะได้คุยกัน
ในการประชุมครั้งหน้า เรื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สิงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง คือ

นายถาวร บุ,ปผาเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เราจะได้รับภาษีบางส่วนจาก VAT ๗% ณ วันนี้
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ท่านทราบหรือไม่ว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าแม่เมาะผลิตไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หรือการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ภาษี ๗% ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เขานำส่งที่โรงไฟฟ้า
สำนักงานใหญ่ที่นนทบุรี เพราะฉะนั้น นนทบุรีจะได้รับ ภาษีน ี้เต็ม ๆ ทั้ง ๆ ที่เราเป็น
จังหวัดที่เป็นแหล่งทรัพยากรพร้อมกับเป็นแหล่งที่ผลิตกระแสไฟฟ้า ข้อมูลตัวนี้ผมจะ
ฝากฝ่า ยบริห ารฃ่ว ยไปหาข้อ มูล ว่า จำนวนปริม าณ การขายกระแสไฟฟ้า ของ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะ ขายให้การไฟฟ้านครหลวงเท่าไหร่ อย่างไร ช่วยหา
ข้อมูลหน่อย แล้วเราจะคุยกันครั้งหน้า แล้ว เรามาคิด เป็น อัต ราเงิน ภาษี ๗% และแบ่ง
ส่วนรายได้เข้ามาองค์กรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตรง จะเป็นเงินเท่าไหร่
จริง ๆ ตัวนี้ผมเคยได้พูดคุยกับโรงงานไฟฟ้าแม่เมาะในครั้งที่ทำงานเป็นคณะกรรมการ
ธรรมาภิบ าลจังหวัด สำปาง ซึ่ง ณ เวลานั้น เหตุผ ลเขาง่าย ๆ เขาไม่สะดวกในการทำ
บัญ ชีย ื่น ที่ม ายื่น จัง หวัด ลำปาง ลิงนี้ผ มว่า เกี่ย วข้อ งกับ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด
โดยตรงในเรื่องของภาษีรายได้ที่เราควรจะได้รับ ผมว่าเราสามารถทำเป็น มติจากสภา
ออกไปถึงการไฟฟ้าแม่เมาะขอให้ท บทวนในการยื่น ภาษี ซึ่งแม้แต่ห ้างใหญ่ ๆ เช่น
ห้างบั๊กชี หรือห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ที่ม าตั้งในจังหวัด ลำปาง เขายัง ขึ้น ป้า ยว่า เขา
ขำระภาษีห ้อ งถิ่น ในเรื่อ งของตัว นี้เป็น เรื่อ งที่เกี่ย วข้อ งกับ เราโดยตรง เป็น อำนาจ
หน้าที่ท ี่เราสามารถพิจารณาได้ ในครั้งหน้าคงได้ปรึกษาหารือกับท่านประธานสภาว่า
เราจะตั้งเป็นญัตติได้หรือไม่ เพื่อให้การไฟฟ้าแม่เมาะทบทวน และมีอีกผมได้ไปคุยกับ
ผู้บริหารการไฟฟ้าที่ได้เกษียณไปแล้ว เขาบอกว่าเรื่องนี้ที่เคยคุยกันสามสี่ปีก่อน จริง ๆ
มีช่องทางที่สามารถทำได้คือเราไปทำ MOU กับกรมสรรพากร ให้ก ารขำระภาษีท ี่
เมือ งนนทบุร ีแ บ่ง ภาษีก ลับ มาที่ล ำปางได้ เขาแนะนำมา พอดีไ ปเจอท่านประมาณ
เดือนที่ผ่านมา ท่านก็แนะนำมาประมาณนี้ เรื่องนี้ถ้าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันก็จะได้
เงิน รายได้เข้าจังหวัดลำปางพอสมควร มีอ ีก หลายเรื่องสำหรับ การไฟฟ้าแม่เมาะที่ผม
ว่าสภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดลำปางต้องคุยและทำหนังสือให้ก ารไฟฟ้าทบทวน
วันนี้ขอฝากฝ่ายข้าราชการหาข้อมูลเรื่องของภาษีมูลค่า ๗% ที่การไฟฟ้าแม่เมาะนำส่ง
ที่น นทบุร ีเป็น ยอดเงิน เท่าไหร่ อย่างไร และตามกฎหมายภาษีม ูล ค่า เพิ่ม ที่แ บ่ง ให้
ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ ขอฝากท่าน
คิด เป็น ตัวเลขออกมา และเราจะทำมติจ ากของเราไปดูว ่า เราเสนอเป็น มติญ ัต ติของ
เราถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งผมมองว่าน่าจะทำได้ เนื่องจากเป็นรายได้สู่ท้องถิ่น
น่าจะเป็นเรื่องอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่หน้าจะทวงถามใน
เรื่องที่ควรจะได้ ของขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

ประธานสภาฯ

นายบุญเลิศ แสนเทพ
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญ เลิศ แสนเทพ สมาซิกสภาองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแม่ท ะ เรื่องที่ผมจะอภิป รายเมื่อสัก ครู่ท ่านถาวร บุป
ผาเจริญ ได้อ ภิป รายถึง เรื่อ งภาษี อำเภอแม่ท ะ ก็เลืย ภาษีเซ่น กัน ก็เป็น ราษฎรเป็น
ประซากรของจัง หวัด ลำปาง แต่ก ารจัด สรรงบประมาณ ถึงแม้จ ะผ่านจุด นั้น มาแล้ว
อำเภอแม่ท ะเขต ๒ จำนวน (ะไม่มีงบประมาณลงแม้แต่บ าทเดียว เพราะฉะนั้น การ
จัดสรรงบประมาณ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ได้มีส่วนในการจัดสรร
วันนั้นผมไปประขุมที่อำเภอแม่ทะ ผมก็บอกตรง ๆ ผมไม่ได้เป็นผู้จัดสรรงบประมาณ
ผมมีห น้าที่ยกมือเท่านั้น ล้าเขตผมมีงบประมาณลงผมก็ยกมือ ให้ อีกหนึ่งเขต เขต ๒
ไม่มีสักโครงการปีที่แล้วผมก็ไปพูดว่าปีที่แล้วมีสองล้านบาทสะพานบ้านนาคต กับ เมรุ
บ้านหนอง สองล้านบาท ปีนี้ไม่มีสักบาท ก็ฝากดูด้วยว่าไม่มีในข้อ บัญ ญัติของเขต ๒
อำเภอแม่ท ะ ล้ามีงบประมาณส่วนอื่น วัน หน้าก็เฉลี่ยลงให้เขาหน่อ ย ก็สงสารพี่น้อง
ประซาซนในอำเภอแม่ทะ ที่เขาติดตาม บางครั้งผมไปประขุมหัวหน้าส่วนราฃการ ผม
ก็จะเอาข้อบัญ ญัติไปพูดให้เขาฟ้ง แต่ทีนี้ในพื้นที่เขาไม่มี ไม่ม ีเลยปีน ี้ เมื่อสักครู่อดีต
ท่านสมาซิกสภาก็ไลน์มา เขาเอาโครงการมาส่งให้ท ่านผู้บ ริห ารให้ท ่านผู้อ ำนวยการ
กองซ่าง ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขาเอามาส่งให้หมดแล้ว ก็จะอ้างว่า
ไม่มีโครงการที่จะลงก็คงไมไข่ แต่ไม่ได้รับเข้าการบรรจุเป็นข้อบัญ ญัติ ก็ฝ ากนำเรีย น
ท่า นด้ว ยว่า การจัด สรรงบประมาณควรแบ่งสรรปีน ส่วนตามเขตเลือ กตั้ง ไม่ใช่แบ่ง
เฉพาะเขตสมาซิก ก็ลงไม่ท ั่วถึงบางครั้งเราเป็น ตัวแทนประซาขนไปนั่งในที่ป ระขุม
อำเภอ เขาก็ถ าม ผมก็ตอบไปว่าผมไม่ใซ่ผู้บริหาร ผมเป็น สมาซิกเขาเสนอในสภามา
ล้าเขตผมได้ผมก็ต้องยกมือผมก็บอกอย่างนี้บอกตรง ๆ พูดตรงไปตามเนื้อผ้าที่เราเห็น
อยู่ แต่ในการจัดสรรฝ่ายบริหารไม่ได้จัดสรรลงให้เขาแม้แต่บาทเดียว อัน'นี้ก็'นำเรียน
ท่านสมาซิก ใครที่อ ยู่เขต ๒ ก็ฝ ากบอกซาวบ้านเขาด้ว ยว่าซาวบ้านเขาไม่ไ ด้ส ัก บาท
ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน -ฃอเซิญท่านเซน ปานสังข์

ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน จริง ๆ แล้วจะสานต่อบริบทในเรื่องการทำ MOU ร่วมกับ
กรมทรัพยากรนก จริง ๆ แล้วอยากให้สมาซิกทุกท่าน ในวันที่ ๒๓ กัน ยายน นี้ เราจะ
ได้ม ีค วามถ่อ งแห้ว ่าเวลาเราคิด ทำแผนงบประมาณ พื้นที่ที่ติดป่าไม้ติดอะไรหลาย ๆ
อย่าง เดี๋ยว MOU ร่วมจะมี สปก. พัฒ นาที่ดิน ทสจ.จังหวัด ป่าไม้จังหวัด คือตอนนี้มี
มติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อ วัน ที่ ๒๓ มิถ ุน ายน ๒๕๓ ให้ห น่วยงานองค์ก รหรือ ท้อ งถิ่น ขอ
อนุญาตและทำงบประมาณไปก่อนแล้วขออนุญาตตามหลัง และจะมีวิธีการอย่างไร
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นายเชน ปานสังข์
ศ.อบจ.อ.เสริมงาม

ตอนนี้เหมือนกับทำในเขตอุทยานในเขตป่าไม้ ถ้ามื M0U ร่วมก็เป็นเรื่องในลักษณะ
การอุด หนุน เข้าไป ส่ง เสริม เข้า ไปและงบประมาณจากกรมเข้า มาเพิ่ม ตอนนี้ท ี่ดู
รายละเอีย ดคร่า ว ๆ แล้วเป็นโอกาสของท้องถิ่นเรา อย่า งภาคก็เป็น เงิน ประจำปี แต่
ท้อ งถิ่น ล้า เรามืง บประมาณ เหมือ นกับ เราอุด หนุน ให้ก ับ อบต.เพื่อ จะทำตรงนี้
เหมือนกับ อบจ. ตั้งงบอุดหนุน ไว้แล้วก็เงิน กรมของแต่ล ะกรม กรมส่งเสริม อาจจะ
อุด หนุน มาเท่า นี้ ซึ่ง ต่อ ไปเมื่อ ก่อ นเราจะเป็น โครงการของพระราชดำริ ซึ่งเป็น
ชลประทานอย่า งเดีย ว ซึ่งจะของบประมาณในโครงการพระราชดำริ ซึ่งทำก่อนขอ
อนุญ าตตามหลัง ไป มีก รอบเปีด ให้พ วกเราเห็น ตอนนี้ท ี่ว ่า ถนนลูก รัง หรือ
ถนนลาดยางที่อ ยู่ใ นเขตป่า ตอนนี้ส ามารถขออนุญ าตได้เลย ถนนที่จะต้องถ่ายโอน
ให้กับอบต. อบจ. เทศบาล เราก็ส ามารถจะทำได้ อยากจะเชิญ ซวนทุกท่านวัน ที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผม'ว่าเป็นเรื่องที่ดี ทุกคนจะได้เห็นบริบทในการทำ
แผนงบประมาณ และเชิญ ชวนกัน มาและที่ท ่า นบุญ เลิศ แสนเทพ บอกบางที
งบประมาณที่ออกมา บางครั้งที่ไม่ได้ผ่านตรงนี้มา ผมเล็งเห็น ว่าที่จริงแล้วเราเป็น ตัง
แทนของอำเภอ จริงแล้วตามหลักกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ฃองบประมาณ ชาวบ้านหรือ
ราษฎร ต้องมาผ่านและให้เรามาถามดูว่า เดี๋ยวล้าอย่างนั้นเราไม่ใช่ฝ ่ายบริห ารอย่างที่
ท่านบุญ เลิศ แสนเทพ บอกเดี๋ยวเขาจะมองเราว่าส่งให้ต รงหรือ ส่งให้ม าผ่านสมาชิก
จริง ๆ แล้วเราจะมืแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซับซ้อนมาก จากสมาชิก และ
แผนที่กองแผนและงบประมาณที่ออกไปประชาคมรับแผนมา แล้วเอามาไว้ตรงนี้ พอ
เขาบรรจุแผนหรือไม่ เช่น อำเภอเสริม งามหรือทุก อำเภอ พอสัญจรในเรื่องแผน หยิบ
มาทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้เพราะวงเงินงบประมาณเรามีจำกัด ก็อยากให้ตีค วามหมายว่าเรา
จะได้ไ ปบอกประซาซนหรือ การประชุม ประจำเดือ นของอำเภอ เราก็ต้องทำ M0U
ร่วมกับของเราเอง ท่านก็ต้องทำความเข้าใจว่าปีนี้เราก็ต้องมืงบประมาณตั้งไว้เท่าไหร่
เราก็อยากทำความเข้าใจกับสมาชิกทุกท่าน ที่เป็นตัวแทนของชาวบ้าน ต่อไปเราก็ต้อง
คุยกับ อำเภอด้วยว่าการที่ของบประมาณมาเราก็ต้องมีการลำดับ ความสำคัญ เราก็ต้อง
มืงบกลาง งบส่งเสริมกลุ่มอาชีพ งบอุปโภคบริโภค งบภัยแล้ง ข้อบัญ ญัติเป็น บัญ ญัติ
ประจำปี ผมเห็นแล้วว่าเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑในเรื่องภัยแล้งหรืออุทกภัยได้
เพราะการทำแผนงบประมาณ ล้าหากตั้งงบประมาณไว แต่ไม่แล้งจะเอาไปทำอะไร
เราก็ม าแปรญัต ติเปลี่ย น แต่ให้ต ั้งงบประมาณรอไว้ ตั้งรอไว้ห้าแสนบาทก็ทำไม่ได้
ตอนนี้แค,คอสะพานขาดต้องใช้งบห้าแสนบาท จริง ๆ แล้ว เงิน ลำรองจ่า ยทำได้เลย
ทำได้เลย วงเงิน ในสำรองจ่ายผมว่าล้าเกิดมีโอกาสให้แต่ล ะอำเภอ แต่ละเขต ตั้งเป็น
ลำรองจ่า ยไว้ล ่ว งหน้า ซึ่ง จะได้ไ ม่เกิด ปีญ หาในเรื่อ งของแผนงบประมาณ การทำ
ข้อบัญญัติต่อไป สมาชิก เหลือ อยู่ ๒๔ ท่าน เป็น ตัวแทนของแต่ล ะเขต ผมว่าการทำ
งบประมาณต่อไปอยากให้สมาชิกทุกท่านตั้งกรอบของลำรองจ่ายไว้ ซึ่งจะได้ไม่ต้องรอ

นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

แผนในความคิดของผมเป็นอย่างนั้นได้จะต้องถามฝ่ายบริหาร เพราะว่าวงเงินสำรอง
จ่ายในแต่ละครั้งคือยี่สิบล้าน แต่ในยี่สิบล้านจะกำหนดกฎเกณฑ์ของฝ่ายบริหารที่ตั้งไว้
สมาฃิกก็ไม่สามารถดึงไปได้ไข่หรือไม่ อยากจะดูว่างบประมาณในแต่ละปี แต่ละเขตมี
จำนวนเงินเท่าไหร่และเราก็แบ่งไว้สำรองจ่ายเขตละเท่าไหร่ จะเป็น เรื่องที่เกิด ภัยแล้ง
อุท กภัย หรือ วาตภัย ทั้ง หมด กราบเรีย นท่า นประธานสภาให้เล็ง เห็น เรื่อ งนี้ด ้ว ย
ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพ ล ประสาน -ฃอเชิญท่านนิพนธ์ นันทะสี
ประธานสภาฯ
นายนิพนธ์ นันทะสี
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.งาว
ส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน กระผมนายนิพนธ์ นันฑะสิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จัง หวัด ลำปาง เขต ๒ อำเภองาว มีเ รื่อ งที่จ ะสอบถามและขอบคุณ ทางท่า น
ผู้อำนวยการกองข่างที่ได้ส่งเครื่องจักรเข้าไปช่วยซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตีบ
ตามที่อ งค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลแม่ต ีบ ได้ท ำหนัง สือ ร้อ งขอมาขอรับ การสนับ สนุน
เครื่องจักรเข้าไปปรับเกรดไหล่ทางในเขตพื้นที่สายทางตำบลแม่ตีบ อยากสอบถามไป
ยังผู้อำนวยการกองช่างว่าหน่วยซ่อมได้เข้าไปทำงานประมาณสามวัน แล้วซาวบ้านเขา
อยากจะช่ว ยให้ไ ปปรับ ปรุง เส้น ทางที่ม ีก ารต่อ เนื่อ ง แต่เข้าไปสอบถามทางขุด ซ่อ ม
บำรุง เขาบอกว่าไม่มีนํ้ามัน ผมก็อยากทราบว่างบประมาณนี้ามันของเราไม่มีแล้วหรือ
ว่า เป็น เพราะอะไร เพราะเพิ่งข้าไปทำงานได้ส ามวัน และเมื่อ สักครู่ได้ส อบถามทาง
ท่านสมาชิกอำเภอแม่เมาะว่า ปกติรถเกรดวันหนึ่งใช้มันนั้ากี่ลิตร ล้าสมบุติว่าร้อยลิตร
ก็ส องพัน กว่า บาทและท่า นตั้ง งบไปเท่า ไหร่ เข้า ไปปรับ ปรุง ซ่อ มแซม ถามว่า
งบประมาณเรามีน ้อ ยมากหรือ บางทีเราไม1สามารถที่จ ะตอบขาวบ้า นได้เลยว่า
เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเข้าไปแล้ว บางทีขาวบ้านเขาร้องฃอที่
จะให้ไปช่วยดำเนินการแกไขถนนหนทางที่อยู่นอกเหนือจากสายทางของเรา ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ติดกัน ก็ต ้อ งฝากท่านผู้อ ำนวยการกองช่างว่าทำอย่างไรที่เวลาเครื่อ งจัก รเราไป
แล้วจะสามารถช่วยเหลือ ดูแ ลขาวบ้านให้ไ ด้ท ั่วถึง เรื่อ งที่ส องเรื่อ งวาระการประขุม
และก็ก ารกำหนดเวลาการประขุม ฝากทางกองกิจการสภา การนัดหมายอยากให้เผื่อ
เวลาสักนิด เพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนอย่างเช่นนัดประขุมวันนี้นัดเวลา๐๙.๐๐ น.
และเส้นทางบ้านผมระยะทางไกลพอสมควร การขับรถมาตอนเข้าก็พ บตามไหล่ท าง
ประสบอุบัติเหตุจำนวนสามล็คัน ก็ฝากไว้ว่าล้ามีโอกาสก็ช่วยเผื่อเวลานิดหนึ่งเผื่อจะได้มา
ตรงตามเวลาและก็เวลาที่นัดหมายถึงแม้ว่าเรานัดเข้า แต่ผู้เข้าร่วมประขุมไม่สามารถมา
ตรงตามเวลาเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดการประขุมได้ ขอฝากไร้ในโอกาสต่อไป ขอขอบคุณ
บายพิษ ถ4พล ประสาน -ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัด ลำปางทุก ท่าน เมื่อ สัก ครู่เพื่อ นสมาชิก ได้พ ูด ถึงเกี่ยวกับ เขตป่าไม้ เมื่อ
อาทิต ย์ก ่อ นเผอิญ ผมไดไปงานได้พ บกับ ผู้อ ำนวยการลำนัก บริห ารพื้น ที่อ นุร ัก ษ์ ๑๓
ท่านไปงานด้ว ย พูด ถึง การทำงานในเขต ท่า นบอกว่า ตอนนี้ใ นเขตวนอุท ยาน
กฎหมายแก้แล้ว สามารถทำได้โดยขอประสานงานกัน แต่ล้าในพื้นที่กรมป่าไม้ยังไม่ได้
กฎหมายคนละฉบับ กัน ก็เลยนำเรีย นให้เพื่อ นสมาขิก รับ ทราบกัน ว่า ล้า เป็น เขต
อนุรักษ์พื้นที่หรือป่าวนอุทยาน ซึ่งอยู่ในความดูแลของอนุรักษ์พื้นที่สามารถดำเนินการ
โดยประสานงานกัน แต่ถ ้าเป็น เขตป่าไม้แ ยกออกจากกัน ป่าไม้ยังไม่ได้แก้กฎหมาย
ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ผมอยากจะเสริมสักเล็กน้อย ที่ท่านถาวร บุปผาเจริญ ได้นำเรียนมาอยู่สองเรื่องเรื่องที่ผม
ประธานสภาฯ
สรุปประเด็นได้ เรื่องแม่เมาะเดี๋ยวผมจะนัดประขุมอีกรอบหนึ่งในวันที่ ๒๕ กันยายน
๒๕๖๓ และถ้าผมปิดประขุมเสร็จแล้วขอความกรุณาสมาซิกทุกท่านข่วยนั่งรอ เราจะ
ได้แ จกเอกสารกัน เลย เรื่อ งที่ท ่านถาวรได้น ำเรียนมาเรื่อ งแม่เมาะ เดี๋ย วฝากทางฝ่า ย
บริหาร ฝ่ายนิติกร ไปเก็บข้อมูลมาก่อนแล้วเรามาคุยกันในวันที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๖๓
ในวาระอื่น ๆ ต่อ เพราะว่าเป็น ผลประโยชน์ก ับ องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด เรา และ
เป็น ผลประโยฃน์กับพื่น ้องซาวลำปางเรา ล้า VAT จากบางกรวย นนทบุรีคืนมาให้
จังหวัดลำปางเราได้ก็จะเป็นความสุดยอดที่เราจะเอางบประมาณมาแก็ไฃปิญหาให้กับ
พี่น้องซาวบ้านเรา ในส่วนที่เราจะทำ MOU กับกรมทรัพยากรนี้า ตอนนี้ความคืบหน้า
เขาอยู่ในกระทรวงเดียวกันเขาทำ MOU กันไปแล้ว เราก็ด ูก รอบว่า กฎหมายที่เรา
จะต้องใช้ วิธีการใช้เราจะใช้กับแบบไหน วัน นี้เราต้อ งการแก้ป ีญ หาเอาความสำเร็จ
เป็น หลัก เพราะทุก อย่างถ้าเป็น ไปตามกฎหมายเดิมล้าไม1ทำ MOU ไม่สามารถทำให้
สำเร็จ ได้ ก็เ ลยฝากท่า นได้น ำเรีย นว่า วัน ที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๖๓ เราจะขอ
ปรึกษาหารือกันที่จะเพิ่มรายได้ของเราเพราะว่ารายได้ปีนี้ยังไม่ค่อยดี
-ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์
นายเซน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมอยากอภิป รายต่อ ยอดจากท่านถาวร บุป ผาเจริญ การ
จะมีญัตติในสภา ล้าเรามีข้อมูลในองค์กร การเก็บ ภาษีก ็ดี เป็นเรื่องรายไดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดถือเป็นเรื่องที่ดี เราเป็นองค์กรหลักองค์กรใหญ่และเรื่องอะไรที่ท่าน
บอกเมื่อสักครู่ บางครั้งบางสิ่ง บางอย่างถ้าองค์ก รขาดทุน เราลองหาข้อ มูล มาแล้ว มี
ญัตติแล้วเราก็เปิดประขุมหารือกันอีกครั้ง เราทำแบบจริงจัง เราก็จะได้เป็นประโยชน์
ของจังหวัดลำปางเรา อย่างเงินตรงที่ภาษีรายได้ทรัพยากรเป็นของจังหวัดลำปาง เรื่อง
ของแม่เมาะ และเรื่องที่ผมเห็นความสำคัญว่าเรายังไม่สรุปเรื่องขยะ ก็ฝากฝ่ายบริห าร
ลองหาข้อมูลที่ลึกจริง ๆ เราจะมีทางออกร่วมกันได้อย่างไร เพราะจริง ๆ แล้วภาระ

~ ๒๓ ~
นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

ของที่บ่อขยะงบประมาณมีเงินอุดหนุนเข้ามาจริง แต่การอุดหนุนงบประมาณครั้งแรก
โอนให้เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถ้าทำเสร็จแล้ว แต่ร ายจ่า ย รายจ่า ย
รวมก็เป็น ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง ตามที่ท ่า นถาวร บุป ผาเจริญ
อภิปรายว่าเราลองดูว่ากิจกรรมตรงนั้นเราสามารถจัดหาผู้รับจ้างที่ประมูลหรือบริห าร
เป็นระบบไปเลย เราก็จ ะพ้น ตัว เรา สมมุต ิว ่า เขาอยากจะเก็บ ตอนนี้มีมติในครม.อยู่
แล้วว่าขยะ เป็นขยะรวมแล้วบ่อขยะเป็นภาพรวมของห้องถิ่น ถ้าเกิดว่าการประมูลแต่
ละครั้ง กี่ปี ของผู้ป ระกอบการที่ม ารับ เหมาข่วง กี่ป ีเราลองไปคืก ษาดู พอได้จัดเก็บ
หรือจัดซื้อจัดจ้างหรือประมูลได้ ก็จะเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ทางบริษัทก็ต้องทำ MOU ร่วมกับท้องถิ่นทั้งหมด ว่าให้ อบต.เทศบาล ทั้งหมดมีขยะปี
ละเท่า ไหร่ให้ค ำนวณและประเมิน ออกมา ลองดูได้หรือไม่ได้ ผมแค่ม องเล็ง เห็น ว่า
ทำไมเป็นรัฐวิสาหกิจได้ ใข่หรือไม่ คือทำ MOU แล้วเราก็เก็บ ภาษีเหมือ นเดิม ก็ฝาก
เรียนฝ่ายบริหารผ่านท่านประธานสภาไว้ ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

ประธานสภาฯ
นายบุญเลิศ แสนเทพ
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญ เลิศ แสนเทพ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแม่ทะ ขออนุญาตประท้วงท่านประธานอีกอย่างหนึ่ง
คือ การนัด หมายการประขุม ถ้าท่านนัด ๐๙.๐๐ น. คราวที่ผ ่านมาก็น ัด ๑๐.๐๐ น.
ท่านมา ๑๑.๐๐ น. วันนี้ท่านนัด ๐๙.๐๐ น. ท่านมา ๑๐.๐๐ น. อันนี้จะทำให้การมี
ระเบียบวิน ัยการรัก ษาเวลาไม่ด ี ต่อไปท่านตั้งใจไว้เลยว่าท่านนัดประขุม ๑๐.๐๐ น.
ท่านต้องตั้งนาฟ้ก าปลุก วันนี้ผมมาคนแรกของที่ประขุม ผมมาแปดโมงกว่าเพราะว่า
ในหนังสือ แจ้งการประขุม เถ้าโมง ผมมาเซ็น หนังสือคนแรก เพราะว่า ถ้า นัด อย่า งนี้
เรื่อย ๆ ๐๙.๐๐ น. สมาชิกก็จะมา ๑๐.๐๐ น. ถ้านัด ๑๐.๐๐ น. เขาก็จ ะมา ๑๑.๐๐
น. เพราะว่าท่านประธานทำเป็น นิส ัยอย่างนี้ เป็นนิสัยที่ไม่ดีทำให้ระเบียบวินัย รักษา
เวลาไม,ดี เพราะฉะนั้น การทำอย่างนี้เป็น ตัวอย่างที่ไม่ด ี ทำให้สมาชิก อีก หน่อยจะล้า
ถ้าล้า แล้ว การประขุม ก็จ ะไม่ต รงตามที่น ัด หมาย แล้วประธานควรเป็น ตัวอย่างในที่
ประขุม ประธานมาข้าที่สุดในบรรดาสมาชิก วันนี้ก ็ข้าคราวที่แล้วก็ข้า คราวที่แล้วผม
คิดสองขั้น คิด สองขั้น ว่า ท่า นซูเอี๋ย กับ ท่า นรัก ษาการนายกเพราะไม่อ ยากให้ท ่า น
สมาชิกมาพบปะกัน เลยต้อ งให้แ บบมาถึงแล้ว มายกมือ แล้ว กลับ เลย ผมเข้าแบบนั้น
แต่ไม่ใช่ ผมว่า เป็น นิส ัย ของท่า นประธานตื่น สาย มาข้า นั้น เป็น ลิงที่ไม่ดี การนัด
ประขุม ถ้าท่านจะนัด๐๙.๐๐ น. ท่านต้องมา ๐๘.๐๐ น. เพื่อมาพบปะสังสรรค์พูดคุย
หารือกัน คราวที่ผ่านมาหารือกันในห้องประขุมท่านประธานยังไม่มาเลย นอกรอบใน
ห้องนี้ ผมว่าประธานถ้าจะเป็นนายกควรปรับปรุงมากกว่านี้ ขอขอบคุณ

นายพิษ{บุพล ประสาน ขอบคุณท่านบุญเลิศ แสนเทพ ในค0าซี้แนะแต่ผมไม่ได้มาเป็นคนสุดท้าย ผมน่าจะมีหลักฐาน
ประธานสภาฯ
ผมมาเจอสี่คนแรกแต่ท ่านอาจจะไปหลบบุม อยู่ในท้องของท่าน ผมเจอท่านพิม ล คง
ทอง ท่า นเดซทวี ศรีว ิช ัย ท่านวสัน ต์ อุณ หเลขจิต ร มาแค'สี่คน อยาก จะ ขี้แ จง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเราอาจจะกว้าง ท่านก็อยู่ในห้องท่าน ผมก็อยู่ในห้อง
ผม รับทราบจะเอาไปปรับปรุง จะมาก่อนท่าน มีท่านใดจะเพิ่มเติม -ฃอเชิญ ท่า น
พิมล คงทอง
พ.ต.ท.พิมล คงทอง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แม่พริก
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับท่านบุญเลิศ แสนเทพ ท่านประธานมาเข้าๆ
หน่อยและตอนนี้ผมคิดว่าไม่มีอะไร ผมเสนอปีดประขุม
นายพิษ{บุพล ประสาน ใจเย็น ๆ ท่านเดินทางมาไกล
ประธานสภาฯ
-ฃอเชิญฝ่ายบริหาร
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปสัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน จริง ๆ ท่านถาวร บุปผาเจริย ได้สอบถามก่อนแต่
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ดิฉันจะขอตอบคนสุดท้าย เพราะว่ามีเรื่องที่ให้ฝ่ายเลขาได้พูดด้วย ขอตอบคำถาม
นายกอบจ.ลำปาง
ของท่านบุญเลิศ แสนเทพก่อนกรณีที่เขต ๒ อำเภอแม่ทะ เราไม่มีงบประมาณที่บรรจุ
เข้ามาในข้อ บัญ ญัต ิก ็จ ะนำเรีย นท่านว่า ตรงนี้ ตามที่เรารับ รู้ หนี่ง งบประมาณเรามี
ข้อจำกัด และสองเป็นการที่เห็นได้ชัดเลยว่าถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ไม่มีในเขตนั้น ๆ ก็จะเกิดผลตรงนี้ขี้นมา ตรงนี้ท่านคมลัน จิตรมั่น ก็ได้นำเอกสารมา
ให้ห ลายฉบับ อยู่ มาช่ว งใกล้ค ือ จะหมดเวลาแล้ว ที่จ ะบรรจุเข้า แผน ดิฉ ัน ก็เอาเรื่อ ง
ทั้งหมดทั้งหลายเอาไปเข้าแผนให้แต่รายละเอียดในแผน ไม่ชัดเจน น้อยมาก รูปถ่าย
หรืออะไรต่าง ๆ หรือสี่งที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทางกองช่าง ซึ่งมีเวลาน้อยนิดมี
น้อยเหลือเกิน การขออนุญาตการใช้พื้นที่มีน้อย เราก็เลยขอให้ไปไว้ที่แผนก่อน บรรจุ
ไว้ในแผน แล้วก็ได้พูดคุยกับทางผู้อำนวยการกองช่างไว้ว่าถ้าหากประซาซนเดือดร้อน
จริง ๆ ตรงนี้ เราจะใช้งบกลางในการที่จะช่วยเหลือเขา
นำเรียนท่านเพื่อให้ท่าน
ไปนำเรียนว่าตรงนี้Iม่ท้นจริง ๆ และในส่วนของท่านนิพนธ์ นันทะลื ดิฉันจะขอตอบว่า
วันนี้ทำไมเราต้องขอประขุม ๐๙.๐๐ น. ซึ่งจะผิดวิสัย ฝนตกแต่ไมใช่ เราฝ่ายบริห ารที่
ขอท่านประธานสภาไปเรามีเหตุผ ลและความจำเป็น ว่าทำไมเราถึงต้อ งประขุม เวลา
๐๙.๐๐ น. เพราะว่าในการที่เราจะใช้เงินงบประมาณให้คุ้มค่าหรือเงินเหลือจ่ายที่มีอยู,
ทุก บาททุก สตางค์ ฝ่ายบริหารจะทำอย่างไรให้การบริหารเงินในวันนี้ได้คุ้มประโยชน์
ประซาซนได้ร ับ ประโยขน์ส ูง สุด ในการโอนเงิน งบประมาณครั้ง นี้เป็น วัน ที่ ๒๑
กัน ยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ก็เพื่อ ให้มีเวลาให้ฝ ่ายบริห ารจะต้อ งนำเรื่อ งราว
ต่าง ๆ มีขั้นตอนในการทำงาน หลังจากที่สภาพิจารณาอบุม้ติแล้วในการที่จะโอนเงิน
งบประมาณที่เหลือจ่ายในปีนี้ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เราก็อนุม้ติกันเรียบร้อย

นางสุพ รรณี สุขสันต์รุ่งเรือง แล้ว ขั้นตอนต่อไปกองแผนและงบประมาณจะต้องนำเรื่อง โอนลด โอนเพิ่ม ต่างๆ
ป สัดอบจ.รัก ษาราชการ ส่งไปยังกองคลัง กองคลังก็รอง จะต้องเตรียมทำเรื่องปรับเปลี่ยนการใช้เงิน เตรียมกัน
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ เงิน ซึ่งห้วงเวลาเหล่านี้ ทางฝ่ายบริหารไต้ทำไทมไลน์ไว้เรียบร้อยแล้ว จีงมีที่มาที่
นายกอบ จ.ลำปาง
จะต้องมาประชุมทันตรงนี้ ถึงต้องประชุมกันวันนี้เวลา ๐๙.๐๐ น. กว่าที่เราจะต้องทำ
ให้นายกอนุมัติอะไร เราก็จะต้องทำหนังสือส่งสภาเพื่อให้สภากันเงินอีก อันนี้เป็นห้วง
เวลาที่เรากำหนดไว้ ก็อ ยากจะนำเรียนท่านสมาชิก ถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะสังเกตได้ว่า
เราจะไม่เคยนัด ประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.ลักครั้ง แต่ครั้งนี้เป็น ๐๙.๐๐ น.เพราะเรามี
เหตุผลตามที่ดิฉันไต้ทำเรียนไป ในส่วนของท่านถาวร บุป ผาเจริญ ตรงนี้ดีมากที่ท่าน
แนะนำมา ตามประกาศสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง เรื่อ ง แต่ง ตั้ง
คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๖๕๕๕
สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำปางไต้ม ีม ติเลือ กสมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่วน
จัง หวัด ลำปาง เป็น คณะกรรมการสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางทั้ง หมด
จำนวน ๑๙ คณะ ซึ่งแต่ก ่อ นที่ฉ ัน เป็น ผู้อ ำนวยการกองกิจการสภา ต้องการให้คณะ
ต่าง ๆ ไต้ทำงานกัน มาวันนี้ตามที่ท่านถาวร บุป ผาเจริญ อภิปรายไว้คณะที่จะต้องทำ
ก่อ นเลย ก็คือคณะที่ ๔ คือ คณะกรรมการการคลัง ประกอบด้วย ท่านสมบูรณ์ รูป
สะอาด ประธานกรรมการ พ.ต.ท.พิม ล คงทอง กรรมการ นายบุญ เชิด พรมศร
กรรมการ นายธีรพล ศรีวงษ์ กรรมการ นายมิต ร ธรรมวงค์ กรรมการ นายบุญ เลิศ
แสนเทพ กรรมการ นายประสิท ธี้ เตซะปลูก กรรมการและเลขานุก าร ตรงนี้เราจะ
เริ่ม ต้น ว่า เราจะทำอย่า งไร ให้เงิน จากการไฟฟ้า เงิน จากกรมสรรพากร ของจังหวัด
นนทบุร ีเช้า มาหาเรา โดยระเบียบแล้ว เรามาพูด กัน แบบนี้ไ ม่ได้ ต้องเป็นมติของ
สภาหรือ อะไรหลาย ๆ อย่า งท ี่อ อกม าจากส ภ า ให้ป ระธานสภาอนุญ าตให้
คณะกรรมการได้ด ำเนิน การ ซึ่งตรงนี้จะให้เลขานุก ารสภา คือคุณสมพร กาไวย์ ได้
อธิบ ายรายละเอียดตรงนี้ ขอขอบคุณ ดังนั้น ตรงนี้ท่านสมาชิกจะได้เริ่มทำงานกันแล้ว
จีงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ ขออนุญาตเชิญ เลขานุการสภาได้ขี้แจงรายละเอียด
นางสมพร กาไวยั
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
เลขานุก ารสภาฯ
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกต้องการให้สภาดำเนินการเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง จะต้อ งเสนอเป็น ญัต ติต ่อ ประธานสภาและประธานสภาจะส่ง ญัต ติน ั้น ให้
คณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตตินั้น ตามระเบียบข้อ บังคับ การประชุม ข้อ ๑๐๘
กำหนดว่าเมื่อ มีญ ัต ติจ ะต้อ งให้ค ณะกรรมการสภาท้อ งถิ่น พิจ ารณา ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควร
จะพิจ ารณาญัต ติน ั้น หรือ ส่งให้ค ณะกรรมการสภาท้อ งถิ่น ที่ส ภาท้อ งถิ่น ตั้ง ขึ้น เพื่อ
พิจ ารณาญัต ติน ั้น และคณะกรรมการสามารถเชิญ บุค คลภายนอกมาแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่ต้องการจะทราบได้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมข้อ ๑๑๒

~ lab ~
นางสมพร กาไวย์
เลขานุการสภาฯ

กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือ
แสดงความคิดเห็นในการกระทำหรือเรื่อ^ที่พิจารณาอยู่นั้นให้เชิญในนามของประธาน
กรรมการคณะนั้น ขอขอบคุณ
นายพิษถรุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

ประธานสภาฯ
นายบุญเลิศ แสนเทพ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แม่ทะ
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญ เลิศ แสนเทพ สมาชิกสภาองค์การบริห าร
ส่ว นจัง หวัด ลำปาง เขต ๑ อำเภอแม่ท ะ ผมต้อ งขออนุญ าตสภาแห่ง นี้ด ำเนิน การ
เกี่ย วกับ การขออนุญ าตเกี่ย วกับ ภาษี ขอเสนอตรงนี้ และอยากให้ท ่านประธานสภา
บางครั้งการที่เราจะประชุม ข้อ บัญ ญัติต่าง ๆ ที่เขาเสนอมาขอท่านประธานสภาขอให้
ท่านช่วยกลั่น กรองที่จะมาบรรจุเป็น ญัตติไนที่ประชุมด้วย อันไหนไต้ เขตพื้นที่ไหนมี
หรือไม่มี ถ้าไม่มีให้ตีกลับไปบ้าง ท่านต้องเรียกสมาชิกมาคุยว่าเขต ๑ เขต ๒ ไม,มี ท่าน
ก็ควรจะให้เขาไปปรับปรุง ไมใช่เซ็นและหลับหูหลับตาแม่งประชุมอย่างเดียว ถ้าแบบ
นี้เป็น ประธานสภาแล้วไม่ม ีป ระโยชน์ การเป็น ประธานสภาจะต้อ งปกป้อ งสมาชิก
ประซาซนในจังหวัดลำปางทั้งหมด ในพื้นที่เขตนี้ไม่มีงบประมาณลักบาท เซ็นบรรจุใน
ข้อบัญญัติได้อย่างไร ตรงนี้ผมต้องโทษประธานสภา เป็นผู้กลั่นกรองเพื่อจะบรรจุญัตติ
เข้าที่ประชุมแห่งนี้ ถ้าหากไม่ครบบริบทก็อย่าไปอนุญาต ประธานไม่เซ็นก็ประชุมไม่ได้
ให้เขาไปแถ้ไข ฝากนำเรีย นท่า นด้ว ย สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ของประซาซนท่าด้วย
ท่านผู้อำนวยการกองกิจการสภาอย่าไปโกรธผม งานมีเยอะแยะ แต่ทุกวันนี้ไม่มีงาน
ท่าเลย ผมเข้ามาเป็นสมาชิกสภาใหม่ ๆ แย่งกันเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ เยอะแยะไป
หมด แบ่งกลุ่ม พอตั้งไปแล้วฐานการรองรับบริบทของข้าราชการไม่มีเลย กรรมการทุก
อย่างมีห มด แต่ไ ม่เคยหยิบ มาใช้เลย คณะกรรมการต่า ง ๆ เยอะแยะไปหมด ตอน
เลือกแย่งกันเป็น แต่เวลาท่างานไม่มีระบบรองรับ สิ่งที่เป็นประโยชน์กับซาวบ้านหยิบ
มาใช้ด้วย ผมว่างานมีเยอะที่ซาวบ้านจะได้ประโยชน์ ท่านด้วยไปคิดวางระบบให้ด้วย
ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านประสิทธิ้ เตซะปลูก

ประธานสภาฯ
นายประลิทธึ๋ เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายประสิทธี้ เตซะปลูก สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเมือ งลำปาง ผมขอเสนอเรื่อ งคณะกรรมการแต่ล ะ
คณะที่ได้แต่งตั้งในสภา ขออนุญ าตฝ่า ยบริห ารให้ค ณะกรรมการต่าง ๆ ดำเนิน การ
กิจการนอกสภาได้ อาทิเช่น นัดประชุมนัดหมายแต่ละคณะได้ เช่น คณะกรรมการ
เรื่องอุทกภัย เมื่อมีเหตุก็สามารถนัดหมายร่วมประชุมกันได้นอกสภาผมขอเป็นญัตติ ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านประลิทธี้ เตซะปลูก สรุปให้ขัดเจนอีกครั้ง
ประธานสภาฯ
นายประสิทธึ๋ เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอเสนอให้คณะกรรมการสภาทุกคณะกรรมการ
สามารถดำเนินกิจการนอกสภาได้
นายพิษ*บุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจง
ประธานสภาฯ
นางสมพร กาไวย์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ทานสมาชิกขอเสนอให้คณะกรรมการสภาทุกคณะ
เลขานุการสภาฯ
ดำเนินกิจการนอกสภาได้นั้น ขออนุญาตนำเรียนว่าสภาแห่งนี๋ได้มีมติเห็นขอบไปแล้ว
เมื่อคราวเลือกคณะกรรมการไว้ครั้งแรกแล้ว ขอขอบคุณ
นายพิษ*บุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเขน ปานสังข์

ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลำปางทุก ท่าน กระผมเซน ปานสังข์ สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัดลำปาง เขตอำเภอเสริม งาม จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องที่เข้าใจถูกต้องแล้วที่ท่านบุญ
เลิศ แสนเทพ ได้เสนอญัต ติให้คณะกรรมการคลังดำเนิน การร่วมกับ องค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปาง ให้มีญัตติและขอมติ และผมขอฝากให้ท่านบุญเลิศ แสนเทพ ต้อง
ถอนคำพูด แม่งไม่ได้ดี ไม่เป็นภาษาที่เราใข้กัน ขอขอบคุณ
นายพิษ*บุพล ประสาน ผมก็ได้นำเรียนท่านไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะให้ฝ่ายบริหาร นิติกร หาซ่องทางว่าเป็นอย่างไร ถ้า
ไทม่ไลนํที่วางไว้ ผมจะมีการประขุมสภาในวาระที่ ๒ และ ๓ และวันที่ ๒๘ กันยายน
ประธานสภาฯ
๒๕๖๓ เพื่อจะกันเงิน ท่านก็ใข้ข้อมูลตรงนั้นเราก็กลัวว่ามาญัตติตรงนี้กลัวจะผิดพลาด
ฃอดีกษาข้อกฎหมายก่อน แต่ท่านสามารถจะนำเข้าในวันที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๖๓ ได้
วันที่ ๒๘ กัน ยายน ๒๕๖๓ ได้ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ขัดเจน เพราะฐานข้อมูลทาง
กฎหมายยังไม่พ ร้อม ก็ฃอให้เป็นวันที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๖๓ ได้ วันที่ ๒๘ กัน ยายน
๒๕๖๓ เราขอกลั่นกรองข้อมูลก่อน ก็อยากจะนำเรียนให้ท ่านบุญ เลิศ แสนเทพ ได้รับ
ทราบว่าที่เราได้ปรึกษาหารือกันไว้ผมขอให้ฝ่ายบริหารว่าเราจะมาบริหารร่วมกัน ท่าน
สมาชิกมาจากการเลือกตั้งท่านลงพื้นที่ เราก็จะรับความเดือดร้อนของซาวบ้าน มานำ
เรียนฝ่ายบริหาร ซึ่งเราไม่มีสิทธิในการบริหารเงินเว้นแต่เหตุผลทีอำเภอแม่ทะ เขต ๒
ที่ผิดพลาดจะต้องเริ่มต้นจากแผน เพราะตอนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมี
แผน ต้องมีอะไรทั้งหลาย แต่ฝ่ายบริหารก็ได้บอกว่าล้าหากขาดหรือตกหล่นไป เขาก็
จะหางบประมาณในส่วนอื่นเพื่อเติมเต็มให้เกิดความยุติธรรมให้ครบทุก ๓๐ เขต
อยากจะกราบเรียนท่านบุญ เลิศ แสนเทพ ไม่ทราบว่าท่านจะมีอะไรเพิ่มเติม

นายพิษ ณุพล ประสาน -ฃอเชิญ ท่านบุญ เลิศ แสนเทพ
ประรานสภาฯ
นายบุญเลิศ แสนเทพ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แม่ทะ
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญ เลิศ แสนเทพ สมาชิกสภาองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแม่ท ะ ลิงที่ท ่านอ้างบอกว่าผิดพลาดเรื่องแผน เป็น
เรื่อ งไม่จ ริง เพราะวัน นั้น ท่า นรองปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ท่า นออกไป
ประขาคมแผนที่อ ำเภอแม่ท ะ พร้อ มกับ ผม การประขาคมแผน นายก กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านก็มาเสนอปัญหาว่าเขาต้องการอะไร กำนันก็พูดในที่ประชุมแห่งนั้นว่า บ้าน
ผมไม่ม ีส มาชิก ฝากท่า นนำเสนอให้ด ้ว ย อยู่ท ี่ฝ ่า ยบริห ารจะจัด สรรอย่า งไร อยู่ท ี่
ประธานสภาจะกลั่นกรองอย่างไรว่า เขาเสนอมาท่านเอาด้วยหรือไม่ ถ้าไม่เอาท่านก็
ต้องตีกลับไป ตรงนี้ไม่มี เมื่อไม่มี ท่านก็ต้องให้ไปจัดสรรมาใหม่อย่าไปอ้างแบบนั้นว่า
ไม่มีในแผน แสดงว่าประธานไม่ใช่สมองเลยใช่ไหมที่กลั่นกรองตรงนั้น ท่านใข้อะไรคิด
คิด แทนซาวบ้า นบ้า งไหมเนื่อ งจากท่า นมารับ หน้า ที่เป็น ตัว แทนของประซาซนใน
จังหวัดลำปาง ตอบง่าย ๆ บอกเข้ามาข้า ไม่มีแผน แล้วที่ท่านไปนั่งร่วมกับนายอำเภอ
ร่วมกับ ผมฟ้งเขาท่านเอาอะไรมา พึงแล้วก็จบใช่หรือไม่ พึง แล้ว เอาทิ้งที่อ ำเภอแม่ท ะ
ใช่ไหม พึงแล้วเก็บมาด้วยที่เขานำเสนอที่นายกส่งอะไรมาให้ ตำบลและอันสองอ้น เอา
มาด้วยไหม ถ้าฟ้ง แล้ว เอาทิ้งตรงนั้น ก็จ บเหมือ นกัน แบบที่ท ่านพูด พูดแบบนั้นโยน
ความผิด ให้ก ับ ซาวบ้า น พูด อย่า งนั้น ไม่ใ ส่ใ จประซาซน พูด อย่า งนั้น เอาดีใ ส่ต ัว
ขอขอบคุณ
นายพิษ ณุพ ล ประสาน -ฃอเชิญท่านพิมล คงทอง

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

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลำปางทุก ท่าน กระผมพิมล คงทอง สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่วน
จัง หวัด ลำปางเขตอำเภอแม่พ ริก ผมขอแนะนำฝ่า ยบริห ารไว้ว ่า โอกาสหน้า ถ้า มี
งบประมาณ ก็ช่วยต่อเติม ให้เขา อย่างน้อ ยคนลำปางเหมือ นกัน ผมเห็นด้วยกับท่าน
บุญ เลิศ แสนเทพ ที่ท่านอภิป รายช่วยหางบประมาณไปต่อเติม รอบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
รอบหน้าก็อย่าลืมแล้วกัน ผมก็โดนมาเช่นกันเขตอำเภอแม่พริก แม้มีตัวสมาชิกแต่ตอน
หลังเขาก็ต่อเติมให้ก็เป็นที่พอใจของขาวอำเภอแม่พริก ขอฝากอีก สัก คเงว่าเขตพื้น ที่ท ี่
ไม่สมาชิกก็ช่วยไปเติมเต็มให้เขาด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษ ญ พล ประสาน ท่านมีลิทธี้ที่อาจจะใช้ข้อมูล แต่ท่านบุญเลิศ แสนเทพ อาจจะถูกกดตันมากหน่อยเพราะอยู่
ประธานสภาฯ
ในอำเภอเดียวกัน ถ้าหากไม่สมเหตุสมผล วาระที่ ๒ และ ๓ ท่านก็ไม่ต้องผ่าน เพราะ
วันนี้ผมให้โอกาสทุกท่านประสานกับฝ่ายบริหารแล้ว ผมมีมันสมองผมก็จบด๊อกเตอร์
อยากฝากท่านว่าคุณจะทำอะไรที่เกิดความพึงพอใจร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นไปไม่ได้

นายพิษถ{พล ประสาน งบประมาณเรามีแค่นี้ ความต้องการขนาดนี้ ผมจะตรวจสอบได้อย่างไรอำเภอแม่ทะ
ประธานสภาฯ
๑๐ ตำบล อยู่ใ นขึน้ พื้น ที่ท ่านบุญ เลิศ แสนเทพ กี่ต ำบล ว่า งกี่ต ำบล ผมไม่ทราบ
เพราะฉะนั้น ท่านจะต้อง Soft ก็ได้ เพราะเราจะต้องกินข้าวร่วมกันอยู่
-ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ
นายบุญเลิศ แสนเทพ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แม่ทะ
ส่ว นจัง หวัด ลำปางทุก ท่า น ท่า นประธานสภาท่า นรับ อาสามาเป็น ตัว แทนพี่น ้อ ง
ประชาซน อย่า เบา ให้พ ูด ความจริง ผมพูดความจริงผมพูดเพี่อประโยชน์ข องพี่น ้อง
ประซาซน ท่านรับอาสามาเป็นตัวแทนดูแลสมาชิกทั้งหมด ๓๐ เขต อย่าไปเลือกที่รัก
มัก ที่ซ ัง ที่ผ มตำหนิต รงนี้เพี่อ ให้ร ู้ว ่า ความบกพร่อ งเกิด อะไรขึ้น ท่านจะได้น ำไป
ปรับปรุงแกไข ในคราวต่อไป อย่าไปคิดว่าให้ผมไม่ต้องพูด เบาเลืย นิ่งเสีย และปีญหา
ที่ผมจะนำมาผมไปนั่งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนอำเภอ ผมก็รับ ปีญ หามาหลาย ๆ อย่าง
ผมก็ต้องนำปีญหาเหล่านี้มาเสนอให้สภาแห่งนี้ วันนี้เพื่อนที่อยู่ที่บ้านท่านวิเชียร เรือง
บุญ มา ขออนุญ าตเอ่ยนาม ท่านก็ได้[ทรศัพ ท์ม าเขาก็ยังฝากผมอภิป รายให้ด ้วย บ้าน
เขาไม่ได้เลย ผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมเนื่องจากผมเป็นตัวแทนของประซาซน ถ้าหาก
ผมมานั่งอยู่ต รงนี้จะรอให้ท ่านประธานลั่งยกมืออย่างเดียว ก็ไม่ควรจะมาเป็นสมาชิก
เพราะผมไม่ได้เป็น แค่ตัวแทนอำเภอแม่ท ะอย่างเดียว ความรู้สึกของผมเป็นตัวแทนพี่
น้องประซาซนทั้งจังหวัดลำปาง อันไหนที่ไม่ดี ผมก็ค วรจะนำเสนอกับ สภาแห่งนี้ ลิง
ไหนที่ท่านประธานสภาจะคิดว่าไม่มีเขต ท่านหารทั้งหมดใช่ไหมเขตพื้นที่ละ หกล้าน
บาท งบประมาณท่านอ้างบอกกว่าไม่เพียงพอ ใช่ไหม ผมว่าไม่จริง ท่านเอาไปชุกไว้ที่
ไหนบ้าง เพราะฉะนั้น การกลั่น กรอง บริบทต่าง ๆ ท่านสามารถกลั่น กรองได้ว่าเอา
หรือไม่เอา ไม่เอานำไปแล้ไข อย่างไร ถ้าผมพูดแบบนี้ทำให้ท่านไม่สบายใจ ก็ขอ'โทษ
ด้วย แต่ผมพูดจากใจผม ผมพูดอาจจะแสดงนํ้าเสียง ท่าทาง ที่ผมพูดไป พูดด้วยความ
จริงใจ พูดด้วยความห่ว งใยพี่น ้อ งประซาซน เพราะฉะนั้น ถ้าผมนิ่ง เสีย ทุกคนในที่
ประชุมแห่งนี้ไม่รู้เลยว่าในพื้นที่อำเภอแม่ทะ เขต ๒ จำนวน ๕ ตำบล ตำบลนี้าโจ้ บ้า
ตัน บ้านกิ่ว บ้านบอม สันดอนแล้ว ไม่ได้แม้แต่บาทเดียว เพราะฉะนั้น เขาก็เป็นพี่น้อง
ประซาซนที่เสียภาษีให้กับจังหวัดลำปาง เช่นกัน โอกาสผมก็บ อกว่าถ้ามีงบประมาณ
ขาดเหลือ ที่ไหนเอาไปเติม เต็ม ให้เขาด้วย เพราะผมก็สนับสนุน เพราะเขตพื้น ที่ผ มก็
ได้รับงบประมาณไปแล้ว ถ้าหากมีโอกาสต่อไปที่เขาไม่ด่าผมว่าผมเป็น ตัวแทนหนึ่ง
เดีย วในอำเภอแม่ท ะ ไม่น ำเสนออะไรเลย ภาพข่า วต่า ง ๆ ที่ป รากฏในพื้น ที่ผ มก็ม ี
เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมนำเสนอก็ต้องเป็นประโยชน์บ้าง อย่าให้ผม Soft นั่งอยู่เฉย ๆ
เลย ขอขอบคุณ
นายพิษญ พล ประสาน ผมขอนำเรียนท่านบุญเลิศ แสนเทพ ว่า Soft ก็คือผมก็มีมันสมองของผม ท่านไป

ประธานสภาฯ

~ ๓0 ~
นายพิษญพล ประสาน เปิดดูว่าแต่ละปี ปีที่ผ่านมาหลาย ๆ ปี ท่านบุญเลิศ แสนเทพ ได้พิจารณาดู พื้นที่
อำเภอแม่ทะ ได้งบประมาณเยอะกว่าทั้งหมดเลย ผมก็คิดว่าท่านมีศักยภาพทั้งหลาย
ประธานสภาฯ
ผมก็ลืมลู ผมก็ต้องขอโทษท่านด้วยว่าพื้นที่เขต ๒ เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูรายละเอียดเขต
ที่ไม่ได้รับงบประมาณ และจะขอความกรุณาให้ฝ่ายบริหารมีเงินสำรองจ่าย หรือ
งบประมาณตรงไหนไปช่วยเหลือเขา ก็จะเติมให้เต็ม
-ฃอเชิญ ท่านวิเชียร เรืองบุญมา
นายพิษญพล ประสาน 'ขอเชิญ ท่านวิเชียร เรืองบุญมา

ประธานสภาฯ
นายวิเชียร เรืองบุญมา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายวิเชียร เรืองบุญมา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสำปาง เขต ๘ อำเภอเมือ งลำปาง เมื่อสักครู่ก็ถูกพาดพิงด้วย ก็ถือว่าถือว่า
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดลำปางเป็น พี่เลี้ยงใหญ่ข องจังหวัดลำปาง และทั้งประเทศ
ไทยด้วย เรื่องการบริหารจัดการ ผมเฃื่อว่างบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่
ละจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด ลำปางก็ห ลายร้อ ยล้านบาท พื้นที่ ๑๓ อำเภอ บางพื้นที่
ไม่มีสมาชิก ฝ่ายบริหารน่าจัดสรรงบประมาณลงปกติ เพี่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ของเราให้ด ีข ึ้น โดยภาพลัก ษณ์ข ององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง การพัฒ นา
ท้องถิ่นต่าง ๆ เหมือนกับท่านบุญเลิศ แสนเทพ อภิป รายเมื่อสัก ครู่ ไม่มีสมาชิกก็ไม่มี
งบประมาณ ก็ไม่ใช่ ถือ ว่าองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เราต้อ งสนองนโยบายรัฐ บาล
และประซาซน ซาวบ้านเกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุด ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน 'ขอเชิญ ท่านเดชทวี ศรีวิชัย

ประธานสภาฯ
นายเดชทวี ศรีวิชัย
ส.อบจ.อ.เถิน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายเดขทวี ศรีวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเถิน กรณีเมื่อสักครู่ที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายไป ผม
ว่า ทุก คนอาจจะมีอ ารมณ์ร ่ว มบ้าง แต่บ างครั้งก็อาจจะหลุดไปบ้าง ผมก็เคยเจอผมก็
อยากจะบอกว่าผมอยากจะเป็นนักเลงการเมืองที่เป็นมืออาชีพ ผมเคยถูกอภิปรายโดย
เพี่อนสมาชิกปล่อยสัตว์ในสภามาแล้ว ผลสุดท้ายออกห้องประขุมผมก็ยกมือไหว้กัน
จับมือกัน ก็ถือ เป็นเรื่องธรรมดาการประขุมการทำงานใหญ่แบบนี้ย่อมีการชัดแย้งกัน
เป็น เรื่อ งธรรมดา และประเด็น ที่ท ่านสมาชิกได้อภิป รายเมื่อ สักครู่ เหมือนกับผมเลย
เมื่อสองปีก่อนท่านนิรันดร ปีญ ญาสิทธี้ ได้เสียชีวิตไป ก็เกิด ช่อ งว่างสุญ ญากาศตรงนี้
เมื่อ เราไปติดตามจริง ๆ เราดูในพื้นที่จริง ๆ ขาดตรงไหน เขาโทรประสานมาป็บปีบ
ปรากฏว่าก็แ ก้ไ ขได้ โดยเฉพาะครั้ง นี้ ผมอยากจะเรีย นสมาชิก ที่เคารพทุก ท่า นว่า
ข้อบัญญัติที่กำลังผ่านตรงนี้ ผมเชื่อมั่นว่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ผ่าน ในพื้นที่ผมเองก็ถูกตัด

นายเดชทวี ศรีวิชัย
ส.อบจ.อ.เถิน

เนือ่ งจากไม่อยากให้มปี ญ
ั หางบประมาณถิล่ า้ นบาท และผมกิเป็นสถานีวดั ใจกับฝ่าย
บริหารทำ MOU หัวใจกัน ระหว่างรองบริห ารกับ ตัวผมเอง ถ้าผมใจเกิน ร้อ ยแบบนี้
ท่านใจเกิน ร้อยหรือเปล่า ทุก ๆ ครัง้ ทีม่ ปี ญ
ั หาผมกิเคย Soft ถอยออกมา ล่าสุด กิยงั มี
การติด ตามว่าผมไปถอดงบประมาณตรงนัน้ ตรงนีอ้ อก ผมกิม อี ารมณ์โทรไปต่อว่า
นายกในพืน้ ทีข่ องผม ผมบอกว่าถ้าคุณ รูอ้ ะไรให้โทรมาสอบถามก่อน ท่านสุพรรณี สุข
สันต์รงุ่ เรือง บอกว่าท่านเดขทวี ศรีวชิ ยั ไปตัดงบประมาณตรงนัน้ ออกหรือเปล่า โดย
ตัว ผมเองผมดูร า่ งข้อ บัญ ญัต ทิ กุ ตัว อัก ษร เพีย งแต่ผ มจะพูด หรือ ไม่พ ดู ผมเป็น คน
ค่อ นข้างจะละเอียด แต่ไม่ถงี จูจ้ จ้ี กุ จิก ถือว่าเป็น นักเลงพอตัว บอกว่าตัดกิคอื ตัด ท่าน
สุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง บอกว่าเอาแบบนีไ้ หม ผมกิตกลงตามนัน้ สัญ ญานักเลงหัวใจ
กันวัดกันตรงนี้ แต่สำหรับกรณีทา่ นสมาซิกทีอ่ ภิปรายเมือ่ สักครู่ ผมว่าอารมณ์รว่ มของ
ท่านกิมี จริงอยู่ ผมไม่อยากให้ประธานสภา ท่านสมาซิกสภาต้องมาชนกันตรงนี้ อยาก
ให้ Soft อย่างน้อ ยท่านแอ่น อกรับ มา ตัวแทนของประซาซนถูกเลือกมา คนแรกทีจ่ ะ
ถูกตำหนิ คนทีถ่ กู ท้วงติงคือสมาซิกสภาในเซตพืน้ ทีแ่ น่นอน เหมือนกับ ผมเขตตำบลนา
โปงโทรมาหาผมบอกว่าท่านนิรนั ดร ปัญ ญาสิทธี้ เสียชีวติ ท่านเดซทวี ศรีวชิ ยั เห็น
แก่ต วั โกยงบประมาณเข้าในเขตพืน้ ทีห่ มด ทีพ่ ดู ถึงอยูต่ ง้ั แต่ส มัย ท่านผูอ้ ำนวยการ
อนันต์ ตัง้ เจีย มศรี เชือ่ หรือ ไม่ผ มเข้าไปถึงนายอำเภอ กำนัน ในเขตพืน้ ทีไ่ ปอธิบ าย
ด้วยตนเอง ปัจจุบ นั ชือ่ ผมกิยงั เน่าอยูใ่ นเขตหนึง่ บอกว่าผมโกยมาเขต ๒ หมด จริง ๆ
ถ้าคนทีเ่ ขามีความรูด้ า้ นการบริห ารจัดการแผ่น ดิน โดยเฉพาะของอปท. อบต.เทศบาล
อบจ. เขาจะรูว้ า่ สมาซิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด สำปาง ไม1สิท ธิโ ยกย้าย
งบประมาณตามอำเภอใจของตนเอง ถ้าเป็น กรณีแบบนีผ้ มอยากจะให้ท า่ นเมือ่ สักครูก่ ิ
ใส่อารมณ์ไปนิดหนึง่ บางครัง้ ผมกิใส่อารมณ์กบั ท่าน ผลสุด ท้ายเราลงจากทีป่ ระขุม กิ
จับมือกัน เรากิเป็น พีน่ อ้ งกัน อยากกิน ข้าวด้วยกัน อยูเ่ สมอ เมือ่ สักครู่ ผมได้พงี ท่าน
บุญ เลิศ แสนเทพ อภิป ราย ถึงแม้จะแรงด้วยนํา้ เสียง แรงด้วยลีลา กิไม่มคี ำหยาบคาย
อะไรหลุดออกมา กินา่ จะ Soft กัน ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเซิญท่านมิตร ธรรมวงค์

ประธานสภาฯ
นายมิต ร ธรรมวงค์
ส.อบจ.อ.เกาะคา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน กระผมนายมิตร ธรรมวงค์ สมาซิกสภาองค์การบริห ารส่วน
จังหวัดสำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา ท่านประธานสภากระผมอยากจะสอบถามความ
คืบ หน้าหนังสือทีท่ า่ นได้ห ารือกับ ท่านผูว้ า่ ราซการจังหวัดสำปาง ในเรือ่ งการทบทวน
โครงการเกิน ศัก ยภาพขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิน่ ว่ามีค วามคืบ หน้าถึงไหนแล้ว
และหนังสืออีกฉบับกิคอื หนังสีอทีไ่ ด้หารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ในเรือ่ ง
ของอำนาจหน้าทีข่ องสภาทีไ่ ด้ทา่ หนังสือออกไปว่าได้ทา่ หนังสือไปถึงไหนแล้ว มีการ

~ ๓๒ ~
นายมิต ร ธรรมวงต์
ตอบกลับมาหรือยัง ฃอฃอบคุณ
ส.อบจ.อ.เกาะคา
นายพิษ เนุพ ล ประสาน หนังสือหารือผูว้ า่ ราชการจังหวัดต่อหน้าท่านรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และหน้าห้องท่าน ท่านให้มาพบ ซึง่ เวลาผมไม่ตรงกับ ท่าน ผมก็เลยบอกว่าวัน ทีท่ า่ น
ประธานสภาฯ
ว่างช่วยนัดให้ผมด้วย ผมจะนำหนังสือไปยืน่ กับท่านเอง ผมจะไปปรึกษาหารือท่าน ซึง่
หนังสือฉบับนีผ้ มให้ทา่ นเลขานุการจัดทำหนังสือฉบับนี้ และทีป่ ระขุม สภาครัง้ ทีผ่ า่ น
มาก็ให้ดฃู อ้ ความให้ชดั เจน เพราะเรารับ ผิดชอบทัง้ สภา เดีย๋ วผมจะรีบ เร่งส่งให้ภายใน
อาทิต ย์น ้ี
-ฃอเชิญ ท่านมิตร ธรรมวงค์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
นายมิต ร ธรรมวงค์
ส.อบจ.อ.เกาะคา
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านประธานสภาเมือ่ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ท่านผ่านมา
ท่านก็เร่ง รีบ เหลือ เกิน ทีจ่ ะต้อ งหารือ เพือ่ จะได้ข อ้ สรุป เรือ่ งการจัด สรรงบประมาณ
บริห ารจัด การโครงการทีเ่ กิน ศัก ยภาพ แต่ ณ วัน นี้ ล่ว งเวลามากีว่ นั แล้ว ไม่ทราบว่า
เร่ง รีบ ชนาดไหน ไม่ถ งึ ท่า นผูว้ า่ ราชการจัง หวัด ลัก ทิ ท่า นช่ว ยเร่ง รีบ อีก หน่อ ย
ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ท่านมีเลขาชองท่าน หน้าห้องท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด ต้องกรองข้อมูล บอกว่าความเป็นไป
ประธานสภาฯ
ได้มนี อ้ ย แต่ผมก็พ ยายามเร่งรัดนำเอกสารให้ทา่ น จะเร่งดำเนิน การให้
-ฃอเชิญ ฝ่ายบริหารได้ตอบข้อชักถาม
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ลำหรับงบประมาณในเขตพืน้ ทีท่ ม่ี สี มาชิกและไม่มี
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกลง ดิฉนั ได้นำเรียนไปครัง้ หนีง่ แล้วว่าเรายังมีงบกลางอยูเ่ ราตัง้ งบประมาณไว้
นายกอบจ.ลำปาง
ยีส่ บิ ล้านบาท และงบประมาณจากสำนัก งบประมาณทีเ่ ป็น เงิน อุด หนุน ทัว่ ไป หาก
งบประมาณเข้ามาแล้ว เราสามารถทีจ่ ะตัง้ จ่า ยเป็น รายการใหม่ไ ด้ ตรงนัน้ ล้าหากมี
ความเดือ ดร้อ น จำเป็น จริง ๆ เราสามารถนำเข้าสภาเพือ่ แก้ไ ขตรงนี้ ก็อยากให้ท า่ น
สมาชิก นำเสนอเข้ามา ทีผ่ า่ นมาอย่างเช่น เขตท่านวิเชีย ร เรือ งบุญ มา ฝ่ายบริหารไม่
เคยนิง่ นอนใจ จะทำฝายนีา้ ล้น ทีท่ า่ ส้ม ปอย ท่านก็เคยชืน่ ซมมาแล้ว ถูกต้องหรือเปล่า
ว่า องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง ใช้ง บกลางทำฝายนํา้ ล้น ทำให้ป ระชาชนได้
ประโยชน์สงู สุด ในการใข้น า้ํ เพือ่ การอุปโภค บริโภค หรือเพือ่ การเกษตร เลีย้ งสัตว์ ก็
ถือ ว่าได้ช ว่ ยเหลือพีน่ อ้ งประชาซนไปหลายครอบครัว และในเรือ่ งถนนหนทาง การ
สัญ จรไปมา องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปางไม่ได้ต ง้ั งบประมาณไว้ เราก็ท ำนอก
กรอบโดยให้ฝา่ ยก่อสร้างไปดำเนินการ จะเห็น ว่าถนนสายนิคมยาวหลายกิโลเมตร เรา
ได้ไปทำถนนลูก รังบดอัดไว้เพือ่ เตรียมทีจ่ ะทำเป็น หิน คลุก หรือ ลาดยางต่อไป ตรงนีก้ ็
ขอให้ทา่ นนำถนนสายนัน้ นำเข้าบรรจุไว้ในแผนเพือ่ อนาคตเราจะได้นำโครงการนีม้ า

~ ๓๓ ~
นางสุพ รรณี สุขสัน ตรุง่ เรือง ช่วยเหลือประซาขนได้ในส่วนของอำเภอเถิน เราได้ตง้ั งบประมาณไว้อยูแ่ ล้ว เขต
รองปลัด อบจ.รัก ษาราชการ ๒ เพราะเป็นอำเภอทีห่ า่ งไกล เราช่วยเหลือมาตลอดไม่วา่ จะเป็น ขุดเจาะบ่อบาดาล
แทนปลัดอบจ.ปฏิบตั หิ น้าที่ แหล่งนํา้ ทำนบ อาคารป้องกันตลิง่ พัง ใช้งบกลางในการจัดทำ และอยากจะน่า
นายกอบจ.ลำปาง
เรีย นท่านบุญ เลิศ แสนเทพ ว่าในระหว่างปีงบประมาณ เรามีง บกลางอยูย่ ส่ี บิ ล้าน
บาท เรามีง บอุด หนุน ทัว่ ไป เราก็ส ามารถแก้ไ ขป้ญ หาความเดือ ดร้อ นให้พ น่ี อ้ ง
ประขาขนได้ ก็นา่ เรียนให้ทกุ ท่านได้รบั ทราบเพียงแค,นี้ ขอขอบคุณ
นายพิษ ณุพ ล ประสาน -ฃอเขิญ ท่านถาวร บุป ผาเจริญ
ประธานสภาฯ
นายถาวร บุป ผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมือ งลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญ าตเนือ่ งจากถูก พาดพิง จากท่านมิตร ธรรมวงค์
ได้ก ล่าวถึงผมอยากจะทำความเข้าใจกับ ท่านประธานสภาเรือ่ งทีผ่ า่ นมาสภาเป็น ญัต ติ
ไม่ได้เป็นข้อหารือว่าหารือให้ทา่ นประธานสภาให้ไปปรึกษาท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดวู า่
จะทำอย่างไรในเรือ่ งการจัด สรรงบประมาณทีท่ า่ นมีด วามเห็น แตกต่างกับ สภา เป็น
ห่วงท่านท่านอาจจะคิดว่าไม่ลำคัญ เท่าไหร่ ค่อ ยคุย เจรจา ท่านอย่าลืม ว่าการประขุม ที่
ผ่านมาเป็นญัตติซง่ึ การประขุมญัตติเสร็จแล้ว ท่านนับ ห้วงเวลาเป็น ห่วงท่าน ๑๕:๗ ซึง่
วัน นี1้ นทีป่ ระขุม ล้าเกิดมีใครร้องท่าน ๑๕:๗ ผมว่ายังไม่ส ำคัญ เท่ากับ ศรัท ธา เราเล่น
การเมืองทุกคนหวังในเรือ่ งตนเองให้มศี รัท ธากับ ประซาซน คนทีเ่ ล่นสนามใหญ่ฃน้ี ก็
ต้องมีศรัท ธากับ เพือ่ นฝูง เพือ่ นสมาซิก ทัง้ หลายถ้าท่านไม่ส ร้างศรัท ธากับ ตัวเองแล้ว
โอกาสจะก้าวไปข้างหน้าค่อนข้างจะเหนือ่ ยหน่อย ทีผ่ มเตือนท่านเพราะถือว่าท่านเป็น
รุน่ น้องผม ผมก็เป็นอดีตประธานสภา ก็เลยกล้าเตือนท่าน ขอให้ทา่ นพิจารณาทบทวน
ดูแล้วกัน ผมคนไปซีแ้ นะกับท่านมากกว่าไม่ได้ ญัตติกบั ข้อหารือคนละอย่างกัน ในเมือ่
เป็นญัตติสภาไปแล้ว และห้วงเวลาผมว่าจะเนิน่ นานเกิน ไป จนถึงวันนีท้ า่ นเองก็ยงั ไม่
ส่ง ก็ฝ ากท่านด้วยแล้วกัน ในเรือ่ งนีถ้ อื ว่าเป็น เรือ่ งดุล ยพิน จิ ของแต่ล ะท่าน
วุฒิ
ภาวะ ขอขอบคุณ
นายพิษ ญพล ประสาน ขอขอบคุณท่านมิตร ธรรมวงค์ ท่านถาวร บุปผาเจริญ ผมอยากจะน่าเรียนท่านว่าผมเองก็
ประธานสภาฯ
แรงกับ ท่านผูว้ า่ ราซการจังหวัด เพราะว่าท่านก็ได้ป ะทะกับ ผมมาผมคุยกับ ท่าน มท.๑
ผมก็ได้น า่ เรียน ผมก็ค อ่ นข้างต้อ งป้อ งกัน ตัวหน่อ ย สองมีท างออกส่วนหนึง่ ทีผ่ มได้
ปรึกษาหารือกับ ฝ่ายบริห ารร้สกื ว่าท่านได้เจอกับ ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดบ่อย ก็เลยจะ
ใซ้ชอ่ งทางนีร้ กั ษาการนายก วัน ก่อนก็เห็นท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดมากินอาหารทีค่ ลอง
สายลม เราต้อ งการเอาความสำเร็จ เป็น หลัก ถ้าผมไปก็แรง เดีย๋ วผมจะส่งให้ท า่ น
ภายในอาทิต ย์น ้ี จะทำอย่างไรให้เกิดความสำเร็จ ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดก็ม หี ลักการ
ของท่าน สภาของเราก็ม ี แต่ผมจะหาจังหวะและโอกาส ทำไปแล้วเกิด ความสำเร็จ
เราเอาความสำเร็จเป็น หลัก อาจจะข้านิดหนึง่ ภายในอาทิต ย์ห น้าเดีย๋ วเราค่อ ยมาคุย

นายพิษ เทุพ ล ประสาน
ประธานสภาฯ
นายมิต ร ธรรมวงค์
ส.อบจ.อ.เกาะคา

กันวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ อีกครัง้ มีสมาชิกท่านใดจะเพิม่ เติมอีกหรือ
-ฃอเชิญ ท่านมิต ร ธรรมวงค์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอสอบถามถีงสองเรือ่ งด้วยกัน เกีย่ วกับหนังสือทีส่ ง่ ไป
ทางกรมการส่งเสริมการปกครองด้วย มีความคืบหน้าไปถึงไหน และใช้แนวทางนีเ้ ป็น
แนวทางปฏิบ ตั ใิ นการทำงานครัง้ ต่อไป ในการแก้ไขเปลีย่ นแปลง สาระสำคัญ ต่าง ๆ
เป็น อำนาจหน้าทีข่ องใครกัน แน่ ให้ซ ดั เจนภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะได้เดินให้
ถูกทาง ไมใช่คลุมเครือตลอดไป อยากจะเรียนถามท่านรองปลัด องค์ก ารบริห ารส่วน
จังหวัดลำปาง ว่าได้ทำหนังสือไปแล้ว ตอนนีไ้ ปถึงไหน อย่างไร ขอขอบคุณ
นายพิษถ4พล ประสาน -ขอเชิญ ฝ่ายบริห าร

ประธานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปสัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ครัง้ แรกทีเ่ ราได้คยุ กันเราได้ทำหนังสือไปยัง
แทบปลัดอบจ.ปฏิบ้ตหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ก็ตอบกลับมาว่า
นายกอบจ.ลำปาง
คุณ ต้องผ่านท้องถิน่ จังหวัดลำปางก่อน เราก็เลยต้อ ย้อ นกลับ มาทำหนังสือ ทำหนังสือ
ไปยังท้อ งถิน่ จังหวัด ลำปาง ซึง่ ตอนนีล้ ำนัก งานท้อ งถิน่ จังหวัด ลำปางกำลังทำหารือ
ตอนแรกท่านจะตอบเองแต่ท า่ นบอกเป็น เรือ่ งสาระสำคัญ ท่านก็เลยทำหนังสือหารือ
ไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แล้ว ณ วัน นี้ ทำไปแล้ว ก็คดิ ว่าไม่น านก็น า่ จะ
ได้ร บั คำตอบมาเพือ่ เป็น แนวทางในการปฏิบ ตั ทิ ถ่ี กู ต้อ งต่อ ไป ตรงนีเ้ ราได้ท ำให้
เรีย บร้อ ยแล้ว ตอนแรกเราทำแล้วส่งไปยังกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิน่ เลย ด้วย
ความรีบร้อนไม่ได้ผา่ นจังหวัด แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ แจ้งทางโทรคัพทํ
กลับ มาว่าไม่ถกู ต้อง คุณ ต้องผ่านไปยังท้องถิน่ จังหวัด ตอนนีเ้ ราก็ได้ห ารือกัน เมือ่ วัน
ก่อนท่านท้องถิน่ จังหวัดลำปาง ก็น า่ จะทำหรือ กำลังจะดำเนิน การอยู่ ก็จะติดตามให้ ก็
เป็น เรือ่ งของจังหวัดทีจ่ ะต้องส่งต่อไป เพราะว่าตรงนีฝ้ า่ ยบริห ารก็ต อ้ งการระเบีย บที่
ถูกต้องอยูแ่ ล้วเพือ่ จะได้เป็น แนวทางทีป่ ฏิบ ตั ทิ ถ่ี กู ต้องต่อไป แต่ละคนต่างทุมมองกัน
เราก็ตอ้ งถือความถูกต้องเป็นหลัก บางทุมมอง ทางท่านอาจจะมองว่าไม่ใช่สาระสำคัญ
แต่ท มุ ของช้าราชการอาจจะมองว่าเป็น สาระสำคัญ ซึง่ ช้าราขการก็ตอ้ งปกบีองตนเอง
กลัวว่าจะผิดหรือไม่ ถ้าทำไปแบบนี้ อยากให้ทา่ นสมาชิกทีเ่ ป็น ตัวแทนของประซาขน
ได้เปิดโอกาสให้ชา้ ราขการให้มโี อกาสในการยึดระเบียบข้อกฎหมายตรงนี้ จุดประสงค์
ไม่ว า่ ช้า ราซการ หรือ สมาชิก สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ต้อ งการให้พ น่ื อ้ ง
ประขาซนได้ร บั ความสะดวกสบายได้ร บั การแก้ไ ขบีญ หาต่าง ๆ ให้ก บั ประซาขน
เช่น กัน ตรงนีเ้ รามีจ ดุ ทุง่ หมายเบีาประสงค์เดีย วกัน ก็ขอให้รอนิดหนึง่ ตรงนีเ้ ราได้
ดำเนิน การแล้ว ขอขอบคุณ

นายพิษ ณุพ ล ประสาน - มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระนีอ้ กี หรือไม่
ประธานสภาฯ
■ ไม่มี
ดังนัน้ ผมขอนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ในวันศุกร์ท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพือ่ พิจารณาร่างข้อบัญ ญ้ตอิ งค์การบริห ารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
- ผมขอปิดประชุม.แดประชุม

ท ฝ ไ็ ®<5).(5?(ร? น .

(ลงซือ่ )

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นายปีญ ญา สุรยิ ะ)
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิปตี กิ าร

(ลงซือ่ )

ผูต้ รวจทานรายงานการประชุม

(นางสมพร กาไวย์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

คณะกรรมการตรวจรายงาบประ1ชุม
ได้ต รวจรายงานการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำปาง
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครัง้ ที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงซือ่ )

-ถีงแก,กรรมกรร^การ
(นายนิรนั ดร บีญณาสิทธ)

(ลงซือ่ )

กรรมการ
(นายูอำนวย ฝรญาณกุล)
กรรมการ

(ลงซือ่ )
(นายเซน
(ลงซือ่ )
(ลงซือ่ )

ปานสังข์)

—
กรรมการ
(นางสกุm w t r r -ซร)ากร)
กรรมการ/เลขานุการ

1นายมตร ธรรมวงค์)
ได้เสนอรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครัง้ ที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ต่อสภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง เพือ่ รับ รองรายงานการประชุม ตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุม สภาห้อ งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ด้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เมือ่ คราวประชุมสมัย
สามัญ
สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

(ลงซือ่ )
(นายพิษณุพล ประสาน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

