
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง 
สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันศุกร์ท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



*

ระเบยีบวาระการประชมุสภาอ^คก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำปาง 
สมยัสามญั (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๕ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันคุกร์ท่ี ๒๕ กนัยายน ^๕๖๓ เวลา ๑๐.0๐ น. 
ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำปาง

ระเบยีบวาระที ่ ๑ เร่ืองทีป่ระธานจะแจ้งตอ่ทีป่ระชมุ

ระเบยีบวาระที ่ ๒ ญตัตริา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระท่ีสอง

ระเบยีบวาระที ่ ๓ ญตัตริา่งขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระทีส่าม

ระเบยีบวาระที ่ ๔ เร่ืองอ่ืน  ๆ (ถา้ม)ี

(



รายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
สมยัสามญั (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๕ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วันศุกร์ท่ี ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑ ๐ .00 น. 
ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง

ผู้มาประชุม
๑.นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒.นายวสันต์ อุณหเลขจิตร ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๑)
๓.นายบุญเลิศ แสนเทพ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๒)
๔.นายอำนวย วรญาณกุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๕.บายประลิทธ๋ึ เตซะปลูก ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๖.นายวิเชยีร เรืองบุญมา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๗.นายนิกร ธรรมสังกา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๘.นายพิเซฐ ทินอยู่ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
๙.นายมิตร ธรรมวงค์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอ เกาะคา
๑๐ .นายธีรพล ศรีวงษ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๑.นายนิพนธ์ บันทะสี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๒.นายจิรพพัิฒน์ วงศเ์ปยี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมเ่มาะ
๑๓.นายธรรมการ ชุมศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมเ่มาะ
๑๔.นายสมบูรณ์ รูปสะอาด ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้หม่
๑๕.นางสุปราณี เกิดบูล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนอื
๑๖.นายบญุเชดิ พรมศร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอหา้งฉัตร
๑๗.นายเดชทวี ศรีวิชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเถนิ
๑๘.นายเซน ปานสังข์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม
๑๙.พ.ต.ท.พิมล คงทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก

ผู้ลาประชุม
๑.นายรัตนซัย สมมี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนอื

ผู้ขาดประชุม
๑.น.ส.มนชยา ชรากร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๒.นายถาวร บปุผาเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๓.นายณรงค์ พินธิสืบ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๔.นาย1ปีสันธน์ รัตนวราภรณ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ



ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
๑. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง

๒. นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง
๓. นายธีทัต ธรรมธิกูล ตำแหน่ง
๔. นางสาวซุตินันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง
๔. นายปรีชา กันหล้า ตำแหน่ง
๖. นางสาวฐิติรัตน์ วงค์ก่ํา ตำแหน่ง
๗. นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู ตำแหน่ง
๘. นางสาวป้ณรสี ตันเกยีรติชยั ตำแหน่ง
๙. นางดวงดาว อานภุาพยรรยง ตำแหน่ง
๑๐. นางกนกพรรณ นันตาวัง ตำแหน่ง
๑๑. นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง
๑๒. นางนิตยา สายอุปราช ตำแหน่ง
๑๓. นายชศัูกด้ี ตุ้ยบาง ตำแหน่ง
๑๔. นางจินตหลา ทองมุล ตำแหน่ง
๑๔. นายสทิุตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง
๑๖. นายภัทรพงศ์ เถายศ ตำแหน่ง
๑๗.นางจินตหลา ทองมุล ตำแหน่ง
๑๘. นางสุพัตรา หล้าสมศรี ตำแหน่ง
๑๙.นายบุรชัย อินทรชัย ตำแหน่ง
๒๐. นายนิรันดร์ วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง
๒๑. นายสมชาย อุดมสารี ตำแหน่ง
๒๒. นางสุกัญญา ท้าวคำ ตำแหน่ง
๒๓. นางสาวพัชรี รูปงาม ตำแหน่ง
๒๔. นางสาวพิซญา เวชสวรรค์ ตำแหน่ง
๒๔. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง
๒๖. นางนงลักษณ์ พรมพันธ์ ตำแหน่ง
๒๗. นายปีญญา สุริยะ ตำแหน่ง
๒๘. นางสาววิมลรัตน์ ชำระหงส์ ตำแหน่ง
๒๙. บางธิญาดา จันต๊ะวงศ์ ตำแหน่ง
๓๐. นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราซการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏินัต,หน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัสดุและประมวลผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานท่ัวไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการสืกษา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหนา้ฝ่ายการเงิน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
รักษาการในตำแน่งหัวหน้าฝ่ายเคร่ืองจักรกล 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผังเมืองฯ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประซาสัมพันธ์ 
รักษาการในตำแหนง่หวัหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บฯ 
รักษาการในตำแหนง่หวัหน้าฝ่ายพฒันาเศรษฐกิจ 
หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานกุารสภาฯ)
เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏินัติการ 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏินัติงาน 
เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการปฏินัติงาน
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ผูเ้ขา้รว่มประชมุ
๓๐. นายพรฑศพล ชมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๑. นางสาวนพมาศ ขัยยาคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๒. นายสุรเขษฐ์ ซ่ือตรง ตำแหน่ง นกัวิชาการศกึษาชำนาญการ
๓๓. นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประซาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
๓๔. นางสุภาพร เหง่ียมไพศาล ตำแหน่ง นักประขาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๓๕. นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ข่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
๓๖. นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการภารโรง

เร่ิมประชุม เวลา ๑0.๔© น.
เมือ่สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุม ครบองค์ประชุมจำนวน 

๑๙ คน แล้ว บางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้สัญญาณเชิญสมาซิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย ์ บัดน้ีสมาซิกครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ึนบัลลังก์และทำหน้าท่ีประธานดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ
นายพิษรนพล ประสาบ วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๕ 
ประธานสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบยีบวาระที ่ ๑ เร่ืองทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุ
เร่ืองแรก สืบเน่ืองมาจากเราได้ทำ MOU กับกรมทรัพยากรน้ีา และกรมทรัพยากรน้ํา
ได้'ทำMOU กับกรมอุทยานและกรมปาไม้และสปก.วันก่อนท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
มาเซ็น MOU ด้วยตัวท่านเอง ผมก็ของบประมาณเหลือจ่ายท่านให้มาท่ีล้านบาท
จัดสรรงบประมาณไปในเขตพ้ืนท่ีท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด ตำบลวิเขตนคร ขอน่าเรียน 
ให้ท่ีประชุมได้รับทราบในคร้ังน้ีด้วย

เร่ืองท่ีสอง การจัดงานแสดงมุทิตาจิต ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีข้าราชการ 
และลูกจ้างประจำ ได้ลาออก ยา้ย และเกษยีณอายุราชการในวันที ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
จำนวน ๖ ราย ซ่ึงทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตา 
จิตใหแ้ก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำทีล่าออก ยา้ย และเกษยีณอายรุาชการ ในวันจันทร์ 
ท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ เวทีกลางแจ้ง (โดมิ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ตัง้แตเ่วลา ๑๘.๐๐ น. เป็นด้นไป

-ต่อไปเข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี ๒
ระเบยีบวาระที ่ ๒ ญตัต ิ ร่างขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วาระท่ีสอง
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นายพิษณเพล ประสาน จากการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือ
ประธานสภาฯ วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ในญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด

งบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติ 
เห็นขอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ในวาระท่ี ๑ เรียบร้อยแล้วและในวาระท่ี ๒ 
ข้ันตอนของการแปรญัตติ ท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นขอบได้กำหนดระยะเวลาให้ย่ืน 
เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ในวันท่ี ๑๓ ,๑๔ และ 
วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง 
ประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ัน ๔ และคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือ วันท่ี ๒๐ กันยายน 
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ข้ัน ๔ เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญคณะกรรมการแปรญตัติได้แถลงผลการพิจารณา 
การแปรญัตติในวาระท่ี ๒

นายพเิซฐ ทินอยู่ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
เลขาบกุารแปรญตัติฯ ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณา

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ได้ลงมติรับหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา โดยสภาได้ 
กำหนดระยะเวลาย่ืนเสนอคำขอแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติ ในวันท่ี ๑๓ , 
๑๔,๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ตัง้แตเ่วลาเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง 
ประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ัน ๔ และคณะกรรมการ 
แปรญัตติ ได้กำหนดนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันท่ี ๒๐ กันยายน
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ข้ัน ๔ น้ัน ปรากฏว่าได้มี นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ย่ืนเสนอคำขอแปรญัตติ รวมจำนวน
๑๗ รายการ และนายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เขต ๒ อำเภอเมอืงลำปาง ได้ย่ืนเสนอคำขอแปรญัตติ จำนวน ๑ รายการ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ โดยมนีายถาวร บปุผาเจริญ ประธาน 
กรรมการฯ และกรรมการฯ อีก ๔ คน มาประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมอีก ๗ คน ได้
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นายพเิฃฐ ทินอยู่ ดำเนินการประชุมเพือ่พจิารณาร่างข้อบญัญติัฯดังกลา่วแล้ว จึงขอเสนอผลการ
เลขานกุารแปรญตัตฯิ พจิารณาตอ่สภา ดังต่อไปน้ี

๑. คณะกรรมการฯโดยมี นายถาวร บปุผาเจรญิ เปน็ประธานกรรมการแปรญตัติร่าง 
ข้อบัญญัติ นายพิเซฐ ทินอยู่ เป็นเลขานุการกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญติั 
๒. ผู้ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบหมายให้มาข้ีแจงแทนคือ นายธีทัต 
ธรรมธิถูล ผู้อ0านวยการกองช่าง และ นายปริขา กันหล้า ผู้อำนวยการกองแผนและ 
งบประมาณ
๓.ผลการพิจารณามีดังต่อไปน้ี
หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๑ ข้อบัญญัติฉบับน้ีเรียกว่า “ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๒ ข้อบัญญัติฉบับน้ีให้ใข้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นด้นไป 
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนรวมท้ังส้ิน 
๙๐๔,๘๖๙,๐๐๐ บาท (เก้าร้อ่ยส่ีล้านแปดแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทล้วน)
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

ข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเกบ็เอง หมวดภาษีจัดสรร และ 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เป็นจำนวนรวมท้ังส้ิน ๙๐๔,๘๖๙,๐๐๐ บาท 
แยกรายละเอยีดตามแผนงาน สรุปได้ดังน้ี 
ดา้นบริหารงานทัว่ไป
'แผนงานบรหิารทัว่ไป ยอดรวม ๑๕๙,๔๕๑,๙๒๐ บาท 
มีผู้เสนอขอแปรญัตติคือ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ขอแปรญตัตลิดงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลงั หมวด 
ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟา้ หน้า ๑๗๑ รายการที ่ ๑ ค่ากระแสไฟฟ้า เพ่ือ 
จา่ยเปน็คา่กระแสไฟฟา้บรเิวณอาคารสำนกังานองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
ศนูยเ์คร่ืองมอืกลหนองกระทงิ สถานท่ีอ่ืน ๆท่ีเปน็ทรัพย์สนิขององค์การบริหารสว่น 
จังหวัดลำปางและสถานที่ๆ องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางต้องดูแลรับผิดชอบ ต้ัง 
ไว้จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนือ่งจากการไฟฟา้สว่นภมูภิาคและสมาคมESCO 
หรือสมาคมอนรัุกษพ์ลงังานไทยจะใหอ้งคก์ารบริหารสวนจงัหวัดทัว่ประเทศเขา้ร่วม 
โครงการลดพลังงานในลำนักงานโดยให้ทำM 0บ ร่วมกัน ซ่ึงจะทำให้ค่ากระแสไฟฟ้า
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นายพเิขฐ ทินอยู่ องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางลดลง จงึขอแปรญตัตลิดงบประมาณเหลอืจำนวน
เลขาบกุารแปรญตัติฯ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ชอบจำนวน ๕ เสิยง ตามคำ 
ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ 
คำเนนิงาน หมวดค่าตอบแทน ใข้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจา่ย 
เก่ียวเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ หน้า ๑๓๘ 
รายการที ่ ๑๘ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ต้ังไว้จำนวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดำเนิน 
โครงการหรือกิจกรรมเพือ่เทิดพระเกียรติหรือเฉลิมพระเกียรติสถาบัน 
พระมหากษตัริย์ ลำนีกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์โดยบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใน 
จังหวัดท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกซน ภาคประขาซนและจิตอาสา พัฒนาต่อยอด 
ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติๆในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือขับเคล่ือน 
โครงการ/กิจกรรมใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฯลฯ ดังน้ันจึงขอแปรญัตติเพ่ิม 
งบประมาณจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ชอบจำนวน ๕ เสิยง ตามคำ 
ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัติเพิม่งบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ 
ดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจา่ย 
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ หน้า ๑๒๗ รายการที ่ ๘ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากเป็นค่าโฆษณา ประซาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกรูปแบบของล่ือ 
ประซาสัมพันธ์ ท้ังในและนอกสถานท่ี โดยจะเพิม่คำบรรยายประกอบภาพในวีดิ- 
ทศันเ์ปน็ภาษอังกฤษและภาษาจีน ดังน้ันจึงซอแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณจำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ขอบจำนวน ๕ เสิยง ตามคำ 
ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิน้ติหน้าท่ี นายก
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นายพเิซฐ ทินอยู่ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
เลจาบกุารแปรญตัตฯิ ■ แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
ดา้นบรกิาร,ชุมชนและสังคม 
•แผนงานการตกิษา ยอดรวม ๓๕,๑๑๓,๗๔๐ บาท 
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
■ แผนงานการสาธารณสุข ยอดรวม ๒๒๘,๙๖๔,๐๐๐บาท
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
■ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม ๔,๐๖๐,๐๐๐ บาท
มีผู้เสนอขอแปรญัตติคือ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รักษาราขการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ขอแปรญตัตลิดงบประมาณ แผนงานลงัคมสงเคราะห ์ งานสวัสดิการสงัคมและ 
สงัคมสงเคราะห ์ งบดำเนนิงาน หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ คา่ใชส้อย 
ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ชา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ หน้า 
๒๒๘ รายการที ่ ๒ โครงการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพแกนนำผู้สงูอายุในจังหวัด 
ลำปาง เพือ่เปน็คา่ใชจ่้ายตามโครงการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพแกนนำผูส้งูอายุใน 
จงัหวดัลำปาง คา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปดิ-ปดี ค่าจัดสถานที ่ ค่าวัสดุ 
เคร่ืองเขยีน ค่าอุปกรณ ์คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ ค่าพาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป็น ต้ังไว้จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
เนือ่งจากโครงการดงักลา่วเปน็โครงการทีข่อรบังบประมาณจากลำนกังบประมาณ 
โครงการละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท แตใ่นแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) ได้ต้ังงบประมาณโครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพแกนนำ 
ผูส้งูอายใุนจงัหวดัลำปาง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอแปรญตัตลิดงบประมาณ 
เหลือจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ขอบจำนวน ๔ เสียง ตามคำ 
ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตลิดงบประมาณ แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ งานสวัสดิการสงัคมและ 
สงัคมสงเคราะห ์ งบดำเนนิงาน หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ คา่ใชส้อย 
ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ชา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ หน้า 
๒๒๙ รายการที ่ ๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการในจังหวัดลำปาง
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นายพเิซฐ ทินอยู่ เพือ่เปน็คา่ใชจ่้า.ยตามโครงการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพคนพกิารในจังหวัดลำปาง
เลขาบกุารแปรญตัตฯิ ค่าใชจ่้ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานท่ี ค่าวัสดุเคร่ืองเขียน ค่า 

อุปกรณ์ คา่อาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ ค่าเขา่ทีพ่กั ค่าสมนาคุณ 
วทิยากร ฯลฯและคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ำเปน็ ต้ังไว้จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เนือ่งจาก 
โครงการดงักลา่วเปน็โครงการทีข่อรับงบประมาณจากลำนกังบประมาณโครงการละ 
๘๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในแผนพฒันาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑- 
๒๕๖๕) ไดต้ัง้งบประมาณโครงการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพคนพกิารในจงัหวดั 
ลำปาง จำนวน ๓ ๐๐,๐๐๐ บาท จงึขอแปรญตัตลิดงบประมาณเหลอืจำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ขอบจำนวน ๕ เสียง ตามคำขอ 
แปรญตัติของนางสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ตหน้าท่ี นายกองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
-แผนงานเคหะและชมุชน ยอดรวม ๑๓๖,๙๘๘,๘๘๕ บาท 
มีผู้เสนอ1ขอแปรญัตติคือ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณและปรบัปรงุเปลีย่นแปลง แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดคา่ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและสิง่กอ่สร้าง ค่าท่ีดินและ
สิง่กอ่สรา้ง ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณปูการ หนา้ ๒๔๑ รายการที ่ ๒๒ 
โครงการจัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เท 
O ne Solar s tre e t Light) พร้อมติดต้ังทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๒๔ 
บ้านหนองละคอน -  บ้านใหม่จำบอน อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวัดลำปาง เพือ่จา่ยเปน็ 
ค่าจัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All เท One 
Solar S treet Light) พร้อมติดต้ังทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๒๔ บ้าน 
หนองละคร -บา้นใหมจ่ำบอน อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวดัลำปาง จำนวน ๕๐ ด้น  ๆ
ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอยีดตามบญัชนีวัตกรรมไทย โดยลำนกังบประมาณ ฉบับ 
เพ ิม่ เตมิ เดอืนพ ฤษภาคม ๒๕๖๒ รายการนวตักรรมไทย ลำดบัที ่ ๒๒ รหัส 
๐๗๐๑๐๐๑๔ ต้ังไว้จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เนือ่งจากจากการลำรวจความ 
ปลอดภยัในการใชเ้สน้ทางหลวงทอ้งถิน่ในเวลากลางคนื มพีืน้ทีท่ียั่งชาดไฟฟา้แสง 
สวา่งทีม่คีวามจำเปน็เรง่ดว่นเพิม่เตมิจากเดมิเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัตอ่ชวีติและ 
ทรัพย์สนิของผู้ใชเ้สน้ทางนี ้ จงึขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณจำนวน ๔,๕๕๐,๐๐๐ 
บาท พร้อมท้ังขอปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากจำนวน ๕๐ ด้นเป็นจำนวน ๑๑๕ ต้น
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นายพเิซฐ ทินอยู่ คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ขอบจำนวน ๕ เสยีง ตามคำ
เลขานกุารแปรญตัตฯิ ขอแปรญตัตขิองนางสพุรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองต์การบริหารส่วน

จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
■ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของขุมขน ยอดรวม ๓๗,ร)๕๐,๐๐๐ บาท 
มีผู้เสนอขอแปรญัตติคือ นายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำ๓อเมืองปาง เน่ืองจากไม่อยู่ในท่ีประขุม ไม่ได้มาซ้ีแจงตาม 
เวลานัดและคณะกรรมการแปรญัตติได้ประขุมมาเป็นเวลา ๔๐ นาทีแล้ว ถือว่าได้ถอน 
คำแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อ ๑๑๔ วรรคสอง กำหนดว่า เม่ือ 
มีการประขุมคณะกรรมการสภาท้องถ่ินตามกำหนดท่ีนัดหมาย ล้าผู้แปรญัตติไม่มาข้ีแจง 
ตามนัดเป็นเวลาเกินกว่าสามสิบนาทีนับแต่เวลาท่ีคณะกรรมการท้องถ่ินได้เร่ิมประขุมใน 
วันน้ัน ให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนคำแปรญัตติน้ันแล้ว เว้นแต่ผู้แปรญัตติจะมีความจำเป็น 
ที,ไม่อาจมาข้ีแจงได้ และการประขุมเร่ืองน้ันยังไม่เสร็จส้ิน คณะกรรมการสภาท้องถ่ินจะ 
รับพิจารณาคำแปรญัตติน้ันต่อไปก็ได้
และมีผู้ฃอแปรญัตติคือนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราฃการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณ โดยเพิม่โครงการใหม ่ แผนงานสร้างความเขม้แขง็ 
ของขมุขน งานสง่เสรมิและสนบัสนนุความเขม้แขง็ขมุซน งบลงทนุ หมวดคา่ 
ครภุณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ประเภทอาคารตา่ง  ๆ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านน้ําโท้ง หมูท่ี ๔ ตำบลบอ่แฮ้ว อำเภอเมอืง 
ลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร รายละเอยีดตาม 
แบบแปลนขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำปาง(กองขา่ง) จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เนือ่งจาก ซาวบ้านบ้านน้ําโทัง หมูท่ี ๔ ดังกลา่วไมมี่สถานทีใ่นการจัดกิจกรรม 
ของหมู,บา้น เพือ่เปน็การแกไ้ขบญีหาความเดอืดรอ้นของซาวบา้นตามอำนาจหนา้ที ่
ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ดงันัน้จงึจดัทำโครงการกอ่สรา้งอาคาร 
อเนกประสงค์ บ้านน้ําโท้ง หมูท่ี ๔ ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง 
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ชอบจำนวน ๕ เสยีง ตามคำ 
ขอแปรญตัติของนางสพุรรณ' สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
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นายพเิฃฐ ทินอยู่ -แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ ยอดรวม ๓๙,๙๐๐,0๐0 บาท
เลขานกุารแปรญตัติๆ  มีผู้เสนอขอแปรญัตติคือ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด รักษาราขการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิษัติหน้าท่ี นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ขอแปรญตัตลิดงบประมาณ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ งาน 
วิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเท่ียว งบดำเนนิงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ คา่ใชส้อย ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ชา้ลกัษณะ 
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ หน้า ๒๘๓ รายการที ่ ๑ โครงการจดัทำวีดทิศันแ์นะนำแหลง่ 
ทอ่งเทีย่วจงัหวดัลำปาง เพือ่จา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิโครงการจดัท0าวดีทิศัน ์
แนะนำแหลง่ทอ่งเทีย่วจงัหวดัลำปาง เพือ่ใหป้ระชาซนหรอืนกัทอ่งเทีย่วรูจ้กัและ 
เดินทางมาท,องเท่ียวในจังหวัดลำปางมากย่ิงข้ึน เปน็การกระตุน้เศรษฐกจิ สร้างรายได้ 
ให้กับชุมชนและประซาซนในพ้ืนท่ี ต้ังไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากใน 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไขฉบับท่ี ๕ ลง 
วันท่ี ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ ไดต้ัง้งบประมาณโครงการจัดทำวีดทิศันแ์นะนำแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
จงัหวัดลำปาง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จงึขอแปรญตัติลดงบประมาณเหลอืจำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาฯ และมีมติเห็นซอบจำนวน ๕ เสียง ตามคำขอแปรญัตติ 
ของนางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี 'นายกองค์การบริหารสวนจังหวัดลำปาง 
ขอแปรญตัตลิดงบประมาณ แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งาน 
วิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเท่ียว งบดำเนนิงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ คา่ใชส้อย ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ชา้ลกัษณะ 
รายจา่ยหมวดอืน่ๆ หน้า ๒๘๖ รายการที ่ ๗ โครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วจังหวัด 
ลำปาง “แมแ่จม่ แจม่แตห้นา,, เพือ่จา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิการ
ทอ่งเทีย่วจงัหวดัลำปาง “แม่แจ่ม แจม่แตห้นา,, ใหป้ระชาชน/นกัทอ่งเทีย่วทัง้ใน 
จงัหวดัลำปางและตา่งจงัหวดัไดร้บัทราบ รวมถงึเปน็การกระตุน้เศรษฐกจิดา้นการ 
ทอ่งเทีย่วของจงัหวดัลำปางยิง่ขึน้ โดยจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยในการจดังาน คา่จดัทำสือ่ 
ประขาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ค่าจัดการแสดง ค่าจัดสถานท่ี คา่อาหาร คา่อาหารวา่งและ 
เคร่ืองดืม่ คา่จา้งเหมาบรกิารและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆทีจ่ำเปน็ โดย องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางเป็นผู้ดำเนนิการเองหรือดำเนนิการร่วมกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวช้องุ ต้ังไว้ 
จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๓๙๒ รายการที ่ ๑๐ได้ต้ังงบประมาณโครงการส่งเสริมการ



นายพเิขฐ ทินอยู่ ท่องเทีย่วจังหวัดลำปาง “แม่แจ๋ม แจ่มแตห้นา” จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอแปร
เลขานกุารแปรญตัติฯ ญัตติลดงบประมาณเหลือจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ขอบจำนวน ๕ เสียง ตามคำ 
ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
ตา้นเศรษฐกจิ
-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๑๙๓,๙๙๑,๐๓๑ บาท 
มีผู้เสนอขอแปรญัตติคือ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราขการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้ง 
โครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน หมวดคา่ครุภณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง คา่ทีดิ่นและ 
สิง่กอ่สรา้ง ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณปูโภค ถนนหนิคลกุ หนา้ ๓๑๙ 
รายการที ่ ๑ โครงการกอ่สร้างถนนหนิคลกุบดอดัแนน่ บา้นโทกหวัขา้ง หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลพระบาท อำ๓อเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ฌตร ยาว 
๒,๕๐๐ เมตร ต้ังไว้จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้จำนวน เนือ่งจาก 
เสน้ทางดงักลา่ว เปน็ถนนสายหลกัในการสญัจรไป -  มาของราษฎรในพืน้ที ่ เม่ือ 
พจิารณาลงืการดำเนนิโครงการแลว้ การดำเนนิการกอ่สร้างถนนหนิคลุกบดอัดแนน่ 
น้ัน มคีวามคงทนถาวรนอ้ยกว่าและพจิารณาเหน็ว่าเสน้ทางสายหลกัมคีวามเหมาะสม 
ท่ีจะดำเนินการเป็นถนนไร้ฝ่น เพ่ือความสะดวกสบายและปลอดภัยลำหรับราษฎรทีใ่ข้ 
เส้นทางสัญจรและราษฎรท่ีมีบ้านใกล้เคียงกับเส้นทางดังกล่าว 
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ขอบจำนวน ๕ เสียง ตามคำ 
ขอแปรญัตติของนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราขการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ถนนหินคลุก หน้า ๓๑๙ รายการ 
ท่ี ๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านต้นต้อง หมู่ท่ี ๕ ตำบลพิชัย 
อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ 
เมตร ต้ังไว้จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้จำนวน เน่ืองจากเส้นทาง 
ดังกล่าว เป็นถนนสายหลักในการสัญจรไป -  มาของราษฎรในพ้ืนท่ี เม่ือพจิารณาถึง



นายพเิซฐ ทินอยู่ การดำเนินโครงการแล้ว การดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นน้ัน มีความ
เลขาบกุารแปรญตัตฯิ คงทนถาวรน้อยกว่าและพจิารณาเหน็ว่าเสน้ทางสายหลักมีความเหมาะสมท่ีจะ

ดำเนินการเป็นถนนไร้ฝ่น เพ่ือความสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับราษฎรท่ีใช้ 
เสน้ทางลัญจรและราษฎรท่ีมีบ้านใกล้เคียงกับเส้นทางดังกล่าว 
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาๆ และมีมตเิหน็ขอบจำนวน ๕ เสยีง ตามดำ 
ขอแปรญตัตขิองนางสพุรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ตหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้ง 
โครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน หมวดคา่ครุภณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง คา่ทีดิ่นและ 
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ถนนหินคลุก หน้า ๓๒๑ รายการ 
ท่ี ๖ โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลกุบดอดัแนน่เชือ่มระหวา่ง บา้นปา่แข หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลนาแกว้ อำเภอเกาะคา -  บา้นแมก่ัด๊ หมู่ท่ี ๑ ตำบลทุง่งาม อำเภอเสรมิงาม 
จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒1๐๐๐ เมตร ต้ังไว้จำนวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้จำนวน เนือ่งจากเสน้ทางดงักลา่ว เป็นถนนสาย 
หลักในการสัญจรไป -  มาของราษฎรในพ้ืนท่ี เมือ่พจิารณาถงึการดำเนนิโครงการแลว้ 
การดำเนนิการกอ่สร้างถนนหนิคลกุบดอดัแนน่นัน้ มคีวามคงทนถาวรนอ้ยกวา่และ 
พจิารณาเหน็ว่าเสน้ทางสายหลกัมคีวามเหมาะสมทีจ่ะดำเนนิการเปน็ถนนไร้ฝน่ เพ่ือ 
ความสะดวกสบายและปลอดภยัลำหรับราษฎรทีใ่ชเ้สน้ทางสญัจรและราษฎรทีม่บีา้น 
ใกล้เคียงกับเสน้ทางดังกล่าว
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ขอบจำนวน ๕ เสยีง ตามคำ 
ขอแปรญตัตขิองนางสพุรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราขการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้ง 
โครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน หมวดคา่ครุภณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง คา่ทีดิ่นและ 
สิง่กอ่สรา้ง ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณปูโภค ถนนลาดยาง หนา้ ๓๒๓ 
รายการที ่ ๓ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสพิลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavem ent In-Plac Recycling ทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๑๑ บ้านลู๊ด 
-  บา้นแมก่ยื อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวดัลำปาง ขนาดผวิจราจรกวา้ง ๔.๐๐ -  
๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๘๐ ตาราง 
เมตร พร้อมติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ต้ังไว้จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้ 
จำนวน เน่ืองจากบางช่วงของโครงการฯ ฝ่ายก่อสร้างซ่อมบำรุงสายทางได้ดำเนินการ
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นายพเิซฐ ทินอยู่ ซอ่มแซมในสว่นทีเ่ปน็หลมุเปน็บอ่ มคีวามเสยีหายหนกัเรยีบรอ้ยแลว้ สามารถใช้
เลขานกุารแปรญตัติฯ สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จึงเห็นควรน่างบประมาณไปแก้ปีญหาใน

ด้านอ่ืนท่ีประซาซนได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนมากกว่า 
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ขอบจำนวน ๕ เสียง ตามคำ 
ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราขการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งาบกอ่สรา้ง 
โครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน หมวดคา่ครุภณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง ค่าทีดิ่นและ 
สิง่กอ่สรา้ง ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณปูโภค ถนนลาดยาง หนา้ ๓๒๙ 
รายการที ่ ๑๕: โครงการเสรมิผวิจราจรแบบแอสฟล้ตค์อนกรตี บา้นนํา้โท้งอุดมพร 
หมู่ท่ี ๑๓ - บา้นปา่ยะ หมู่ท่ี ๑๑ ตำบลบอ่แอ้ว อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวดัลำปาง 
ขนาดผวิจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พ้ืนท่ีไม่ 
นอ้ยกวา่ ๓,๒๐๐ ตารางเมตร (เปน็โครงการทีเ่กนิศกัยภาพซององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ินอ่ืน) ต้ังไว้จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้จำนวน เนือ่งจากบาง 
ช่วง'ของ'โครงการฯ ฝ่ายก่อสร้างซ่อมบำรุงสายทางได้ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนท่ีเป็น 
หลุมเป็นบ่อ มคีวามเสยีหายหนกัเรียบร้อยแลว้ สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย จึงเห็นควรนำงบประมาณไปแก้ปีญหาในด้านอ่ืนท่ีประขาซนได้รับความ 
เดือดร้อนเร่งด่วนมากกว่า
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ซอบจำนวน ๕ เสียง ตามคำ 
ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตปิรบัปรงุเปลีย่นแปลงขนาดผวิจราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธางานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าทีดิ่นและสิง่กอ่สร้าง ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณปูโภค ถนนลาดยาง หน้า 
๓๒๖ รายการที ่ ๙ โครงการซอ่มสร้างถนนลาดยางผวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต 
ทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๔๘ บา้นปางอ้า-บ้านแม่แสลม ซ่วงบ้านปางอ้า 
หมูท่ี ๔ -บา้นแมแ่สลม หมู่ท่ี ๖ ตำบลเวยีงมอก อำเภอเถนิ จงัหวดัลำปาง ขนาด 
ผวิจราจรกวา้ง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พืน้ทีไ่มน่อ้ยกว่า 
๔,๗๒๐ ตารางเมตร ต้ังไว้จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนือ่งจากความยาวไมต่รง 
ตามข้อเท็จจริงในการดำเนินโครงการ จึงขอแปรญตัติปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากขนาด 
ผวิจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า



~ ©๔ ~

นายพเิขฐ ทินอยู่ ๔,๗๒๐ ตารางเมตร เป็น ขนาดผวิจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา
เลขานกุารแปรญตัติๆ  ๐.๐๔ เมตร พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ตารางเมตร

คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ชอบจำนวน ๕ เสียง ตามคำ 
ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตปิรบัปรงุเปลีย่นแปลงขนาดผวิจราจร แผนงานอตุสาหกรรมและการ 
โยธางานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน หมวดคา่ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง 
ค่าทีดิ่นและสงิกอ่สร้าง ประเภทคา่กอ่สรา้งสงิสาธารณปูโภค ถนนลาดยาง หน้า 
๓๓๔ รายการที ่ ๒๙ โครงการซอ่มสรา้งถนนลาดยางแบบแอสฟล้ตค์อนกรีตเชือ่ม 
ระหวา่งบา้นจำปยุ หมูท่ี ๔ -  บา้นแมล่า้น หมู่ท่ี ๖ ตำบลบา้นดง อำเภอแมเ่มาะ 
จงัหวดัลำปาง ขนาดผวิจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ตัง้ไวจ้ำนวน ๑,๔ ๐๐,๐๐๐ •บาท 
เนือ่งจากความยาวไมต่รงตามขอ้เทจ็จรงิในการดำเนนิโครงการ จงึขอแปรญตัต ิ
ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงจากขนาดผวิจราจรกวา้ง ๔.๐๐ เมตร ยาว © ,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๔ เมตร พืน้ทีไ่มน่อ้ยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร เปน็ ขนาดผวิจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พืน้ทีไ่มน่อ้ยกวา่ ๒,๕๐๐ ตาราง 
เมตร
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ชอบจำนวน ๕ เสียง ตามคำ 
ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ตหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้ง 
โครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน หมวดคา่ครุภณัฑ ์ ทีด่นิและสิง่กอ่สร้าง คา่ทีดิ่นและ 
สิง่กอ่สรา้ง ประเภทคา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณปูโภค ถนนลาดยาง หนา้ ๓๓๕ 
รายการที ่ ๓๐ โครงการขยายผวิจราจรและวางทอ่ลอดเหลีย่มลำเรจ็รปูสายทาง 
ลป.ถ.๑-๐๐๔๙ บ้านกุ,มเน้ิง -  บา้นแมม่อกหวันํา้ อำเภอเถนิ จงัหวดัลำปาง ขนาด 
กวา้ง ๒.๑๐ X ๒.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ของ ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ต้ังไว้จำนวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้จำนวน เน่ืองจากโครงการน๋ีได้กำหนดวางท่อลอด 
เหลีย่มสำเรจ็รูป ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ซึง่เกนิขนาดถนนสายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๔๙ บ้าน 
ทุ่มเน้ิง -  บ้านแม่มอกหัวน้ํา อำเภอเกนิ จังหวัดลำปาง และไม่ได้กำหนดให้มีร้ัวก้ันกัน 
ตกไว้
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ชอบจำนวน ๕ เสียง ตามคำ



~ ๑ ๔ ~

นายพเิซฐ ทินอยู่ ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองต์การบริหารส่วน
เลขาบกุารแปรญตัตฯิ จังหวัด รักษาราขการแทน ปลัดองต์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ติหน้าท่ี นายก 

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้ง 
โครงสร้างพืน้ฐาน งบลงทุน หมวดคา่ครุภณัฑ ์ ทีด่นิและสงิกอ่สร้าง คา่ทีดิ่นและ 
สิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค บอ่บาดาล หน้า ๓๔๓ รายการที ่
๑ โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล พร้อมกอ่สร้างสถานสีบูนํา้พลงังานแสงอาทติย์ บ้าน 
ศาลาไชย หมู่ท่ี ๒ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จงัหวัดลำปาง เพือ่จา่ยเปน็คาขดุเจาะ 
บอ่บาดาล พรอ้มกอ่สรา้งสถานสีบูนํา้พลงังานแสงอาทติย ์ บา้นศาลาไชย หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลศาลลา อำเภอเกาะคา จงัหวดัลำปาง (เปน็โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน) ต้ังไว้จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้จำนวน เนือ่งจาก 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางได้มีโครงการจัดซือ้ขุดขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล (น้ําต้ืน) 
(นํา้ลกึ) จงึเหน็ควรนำงบประมาณไปแกบ้ญีหาในดา้นอืน่ทีป่ระขาซนไดร้บัความ 
เดือดร้อนเร่งด่วนมากกว่า
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ขอบจำนวน ๔ เลยึง ตามคำ 
ขอแปรญตัตขิองนางสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้ง 
โครงสร้างพืน้ฐาน งบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนนุ ประเภทอดุหนนุองคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน หน้า ๓๔๔ รายการที ่ ๓ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เพ่ือ 
ตำเนนิการโครงการพฒันาระบบประปาพลงังานแสงอาทติยบ์า้นหสา่ยทุง่ หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลวอแก้ว อำเภอหา้งฉัตร จงัหวัดลำปาง ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวอ 
แกว้ ท่ี ลป ๗๗๔๐๑.๓/๘๐๙ ลงวนัที ่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๖๓ ตัง้ไวจ้ำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้จำนวน เนือ่งจากองคก์ารบริหารสว่นตำบลวอแกว้ 
ไมม่งีบประมาณทีจ่ะสมทบตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนนุของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๙และแก้ไขพ.ศ.๒๔๖๓ 
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ชอบจำนวน ๔ เสิยง ตามคำ 
ขอแปรญตัตขิองนางสพุรรผ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัติเพิม่งบประมาณ โดยเพิม่โครงการใหม ่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่า



~  ©๖ ~

นายพเิซฐ ทินอยู่ 
เลขานกุารแปรญตัตฯิ

ครุภัณฑ ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง คา่ครุภณัฑ ์ ประเภทคา่ครภุณัฑส์ำนกังาน จัดซ้ือ 
พัดลมไอเย็น จำนวน ๑๐ เคร่ือง  ๆ ละ ๑๙,๕๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบ้ติงานของ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีคุณลักษณะดังน้ี 
๑) ปริมาณลม ๗,๐๐๐ ทา๓/hr 
๒) ปริมาตรแผนทำความเย็น ๗๖,๕๐๐ ลบ.ซม.
๓) ขนาด ๕๗ X ๘๗ X ๑๓๘ ซม.
๔) ขนาดช่องลม ๕๗ X ๕๗ ม.ม.
๕) ขนาดใบพัด ๒๒ น้ิว
๖) ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๕๐ ตารางเมตร
๗) อัตราการใช้ไฟเพียง ๑.๑๒ บาท/ช่ัวโมง
๘) กำลังไฟฟ้า ๓๒๐ วัตต์
๙) แหล่งจ่ายไฟฟ้า ๒๒๐ พ ๕๐Hz
๑๐) เติมน้ํา ๙๓ ลิตร ใช้งานต่อเน่ือง ๑๐-๑๗ ช่ัวโมง
๑๑) น้ําหนักสุทธิ (ก่อนเติมน้ํา) ๔๐ กิโลกรัม
๑๒) น้ําหนักขณะทำงาน ๑๕๓ กิโลกรัม
๑๓) อัตราการ'ใช้'น้ํา ๕.๕ - ๙.๓ ลิตร/ช่ัวโมง
๑๔) ระดับเสยียง ๖๒ เดซิเบล
๑๕) ลดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง ๕ - ๑๕ องศา
๑๖) มีรีโมทคอนโทรลและต้ังเวลาปิดเปิดอัตโนมัต
๑๗) พร้อมระบบไอโซนฆ่าเซ้ือโรคในน้ํา
๑๘) ระบบเตือนและตัดปีมเม่ือน้ําหมด
๑๙) สามารถต่อเช้ากับประปาได้โดยตรง
๒๐) รับประกันสินค้า ๑ ปี
จัดซ้ือตามราคาท้องตลาด
จำนวน ๑๙๕,๐๐๐ บาท เนือ่งจาก มคีวามจำเปน็ตอ้งใชใ้นภารกจิขององคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดังน้ัน จึงจัดซ้ือพัดลมไอเย็น
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ชอบจำนวน ๕ เสยีง ตามคำ 
ขอแปรญตัตขิองนางสพุรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณ โดยเพิม่โครงการใหม ่ แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน โครงการจัดหา



~  ๑๗ ~

นายพเิซฐ ทินอยู่ เวทีเคล่ือนท่ีจากเหล็กซิงค์สำเร็จรูป ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง
เลขานกุารแปรญตัติๆ  ๒ ระดับ ระดับหน้าสูง ๑ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ระดับสูงหลัง

๑.๕: เมตร กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เสาเวทีเหล็กซงิค์ 0  ๒ คาน เวทีเป็นเหล็ก 
ซิงค์ 0  ๑ พ้ืนทำด้วยไม้อัดกันล่ืน ขนาด ๑๘ มม. มีบันไดข้ึนลงสองข้าง กองข่าง 
จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือไข้ในกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีร้องขอ
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาฯ และมีมติเห็นขอบจำนวน ๕ เสียง ตามคำขอแปร 
ญัตติฃอ่งนางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราขการ 
แพปลัดองค์การปริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การปริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณ โดยเพิม่โครงการใหม ่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธา งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดคา่ 
ครุภัณฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ครุภณัฑ ์ ประเภท ครุภัณฑอ่ื์น โครงการจดัหา 
อัฒจันทร์ จำนวน ๕ ชุด มคีณุลักษณะดังนี ้ อัฒจันทร์ จำนวน ๘ ข้ัน ความกว้างไม่ 
นอ้ยกว่า ๔ เมตร ความยาวไมน้อยกว่า ๖ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๓.๖ เมตร มีราว 
กันตกสูง ๐.๔ เมตร กองข่าง จำนวน ๔๕๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดทำท่ีน่ังซมการแข่งขัน 
กีฬาและอำนวยความสะดวกให้กำลังใจนักกีฬา
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ชอบจำนวน ๕ เสยีง ตามคำ 
ขอแปรญตัตขิองนางสพุรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิน้ตหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณ โดยเพิม่โครงการใหม ่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธา งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน งบอดุหนนุ หมวดเงนิอดุหนนุ ประเภท 
อุดหนนุกจิการทีเ่ปน็สาธารณะประโยชน ์ โครงการอุดหนนุการประปาสว่นภูมภิาค 
สาขาลำปาง เพือ่ทำการขยายเขตวางทอ่ประปา บา้นดา้หนา้คา่ย (หมู่บ้านแสนเทพ) 
หมู่ท่ี ๗ ตำบลพชิยั อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวดัลำปาง จำนวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท 
เนือ่งจาก ประซาซนในพ้ืนท่ีดังกล่าว ไดร้บัความเดอืดรอ้นและขาดแคลนเร่งดว่นใน 
การใขัน้ํา ซ่ีงระบบประปาหมู่บ้านและบาดาลผิวดินไม่มีน้ําเพียงพอท่ีจะล่งถึงเพ่ือ 
อุปโภคและบริโภค จงึมคีวามจำเปน็ตอ้งอดุหนนุงบประมาณเพือ่ทำการขยายเขตวาง 
ท่อประปาใหก้ารประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ชอบจำนวน ๕ เสยีง ตามคำ 
ขอแปรญตัตขิองนางสพุรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราขการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง



(S) Co

นายพเิซฐ ทินอยู่ ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณ โดยเพิม่โครงการใหม ่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
เลขาบกุารแปรญตัติๆ  โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เพ่ือดำเนินการ 
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์บ้านใหม่หส่ายท่า หมู่ท่ี ๒ ตำบลวัง 
ซ้าย อำเภอวังเหนอื จังหวัดลำปาง ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ท่ี 
ลป ๗๗๙๐๑.๓/๐๖๘ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ชอบจำนวน ๕ เสียง ตามคำ 
ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ ี สุขสันต์'รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
•แผนงานการเกษตร ยอดรวม ๑๓,๙๐๑,๗๒๙ บาท
ขอแปรญตัติตัดงบประมาณ แผนงานการเกษตร งานอนรัุกษแ์หลงนํา้และบา้ไม ้ งบ 
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หน้า ๓๔๓ 
รายการที ่ ๒ โครงการขุดขยายลำหว้ยเพือ่เพิม่พืน้ทีเ่ก็บกักนํา้ ลำหว้ยแมม่อก บ้านสะ 
เลียมหวาน หมู่ท่ี ๓ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถนิ จงัหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ - 
๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๔,๐๐๐ ลบ.ม. ต้ังไว้ 
จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้จำนวน เนือ่งจากพืน้ทีล่ำหว้ยแม่มอกม ี
พืน้ทีจ่ำกดัไมส่ามารถทำการขดุขยายลำหว้ยตามความยาว ๒,๐๐๐ เมตร ท่ีกำหนดไว้ 
ในโครงการน้ีได้
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ขอบจำนวน ๕ เสียง ตามคำ 
ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ ี สขุสพัรุง่เรอืง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราขการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานการเกษตร งานสง่เสริมการเกษตร งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง คา่ทีด่นิและส่ิงก่อสร้าง ประเภทคา่ก่อสร้าง 
สิง่สาธารณปูโภค กอ่สรา้งอาคารบอ้งกนัตลิง่ หน้า ๓๔๖ รายการที ่ ๑ โครงการ 
ก่อสร้างอาคารบ้องกันตล่ิงพงัชนดิเรียงหนิบรรจุกล่องลวดเหล็กเลียบลำน้ําแม่ตุย บ้าน 
น้ําโห้งอุดมพร หมูท่ี ๑๓ ตำบลบ่อแอ้ว อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวดัลำปาง ขนาดสูง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร (เปน็โครงการเกนิสกัยภาพขององคก์รปกครองสว่น 
หอ้งถิน่) ตัง้ไวจ้ำนวน ๑,๐ ๐๐ ,๐ ๐๐  บาท โดยตดัท ิง้ท ัง้จำนวน เนือ่งจาก 
โครงการดังกล่าวยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาฯ และมมีตเิหน็ชอบจำนวน ๕ เสียง ตามคำ 
ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน



นายพเิชฐ ทินอยู่ จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก
เลขานกุารแปรญตัตฯิ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 

ดา้นการดำเนนิงานอืน่
■ แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๕๓,๘๔๗,๖๙๕ บาท
มีผู้เสนอขอแปรญัตติคือ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภท 

สำรองจา่ย หน้า ๓๖๐ รายการที ่ ๑ เงินสำรองจ่าย ต้ังไว้จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เน่ืองจากงบประมาณท่ีต้ังจ่ายไวใน งบกลาง ประเภท สำรองจา่ย เพือ่เตรียม 
ความพร้อมในการแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนของประขาซนในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เก่ียวกับภยัแลง้ อุทกภัย และภัยหนาวท่ีจะเกิดข้ึน และเหตุเร่งด่วนต่าง  ๆ
ดังน้ันจึงขอแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณจำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
คณะกรรมการแปรญตัตพิจิารณาๆ และมมีตเิหน็ชอบจำนวน ๕ เสิยง ตามดำ 
ขอแปรญตัติของนางสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง
ข้อ ๕ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับ 
อนุบัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตาม 
ข้อบัญญัติฉบับน้ี ไม,มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข

๔. ได้เสนอร่างข้อบัญญัติมาพร้อมบันทึกน้ีแล้ว
หากมคีำผิดใดหรือมข้ีอความผิดพลาดเล็กนอ้ยเก่ียวกับการต้ังหมวดรายจ่าย 
ประเภทรายจา่ย หรอืรายละเอยีดรายจา่ย ท่ีไม่ถูกต้องในร่างข้อบัญญัติฯดังกล่าว 
เห็นควรให้กองแผนและงบประมาณเป็นผู้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

นายพษิเนุพล ประสาน - ตามท่ีเลขานกุารคณะกรรมการแปรญตัติได้ข้ึแจงผลการพจิารณาร่างข้อบัญญติั 
ประธานสภาฯ ดังกล่าวมาน้ัน ทา่นสมาซิกทุกท่านคงทราบมาบ้างแล้วตามรายงานการประขุม

คณะกรรมการแปรญัตติท่ีได้ส่งให้กับสมาซิกทุกท่านก่อนหน้าน้ีแล้ว ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ 
วรรคหน่ืงได้กำหนดว่า ในการพจิารณาร่างข้อบัญญติัวาระท่ีสอง ใหป้รึกษาเรียง 
ตามสำดับข้อเฉพาะท่ีมีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ันดังน้ัน 
จะต้องให้สภาแห่งน้ีได้ดำเนินการพิจารณาตามข้อ ๕๑ โดยพจิารณาเรียงตามสำดับขอ้



นายพษิณพูล ประศาน เฉพาะท่ีมีการแปรญัตติ เร่ิมจากการท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงานผลการ
ประรานสภาฯ พิจารณาไปแล้ว ในข้อ ๔ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ดังนี้

ดา้นบริหารงานทัว่ไป
■ แผนงานบริหารท่ัวไป ยอดรวม ๑๔๙,๔๔๑,๙๒๐ บาท 
มี นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราซการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ขอแปรญัตติโดย
ขอแปรญตัตลิดงบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด 
ค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า หน้า ๑๗๑ รายการที ่ ๑ ค่ากระแสไฟฟ้า 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟา้บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปาง ศูนย์เคร่ืองมือกลหนองกระทิง สถานท่ีอ่ืน ๆท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางและสถานท่ีๆองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต้องดูแล 
รับผิดขอบ ต้ังไว้จำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
และสมาคมESCO หรือสมาคมอนุรักษ์พลังงานไทยจะให้องค์การบริหารสวนจังหวัด 
ท่ัวประเทศเข้าร่วมโครงการลดพลังงานในลำนักงานโดยให้ทำMOU ร่วมกัน ซ่ึงจะ 
ทำให้ค่ากระแสไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลดลง จึงขอแปรญัตติลด 
งบประมาณเหลือจำนวน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงท่ีประขุมคณะกรรมการแปรญัตติมี 
มติเห็นชอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราขการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ ลดงบประมาณเหลือจำนวน 
๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท

- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ี 
ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ี 
ลดเหลืองบประมาณจำนวน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าทีป่ระขมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบ จำนวน ©๘ เสียง ตามมติของ
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัทิี ่ ทีล่ดเหลอืงบประมาณจำนวน 

๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ไมเ่หน็ขอบจำนวน - เสียง งดออกเสยีงจำนวน - เสียง 
ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ 
ดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจา่ย 
เก่ียวเนือ่งกบัการปฏิบตัริาฃการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ หน้า ๑๓๘ 
รายการที ่ ๑๘ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ต้ังไว้จำนวน



นายพษิณพุล 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ประสาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดำเนิน 
โครงการหรือกิจกรรมเพือ่เทิดพระเกียรติหรือเฉลิมพระเกียรติสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์โดยบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนภายใน 
จังหวัดท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกซน ภาคประซาซนและจิตอาสา พฒันาต่อยอด 
ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือขับเคล่ือน 
โครงการ/กิจกรรมใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฯลฯ ดังน้ันจึงขอแปรญัตติเพ่ิม 
งบประมาณจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี 
มติเห็นขอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ เพ่ิมงบประมาณอีกจำนวน 
๘๐๐,๐๐๐ บาท

- ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ี 
ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ี 
เพ่ิมงบประมาณจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง 
เป็นอันว่าทีป่ระชุมแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบ จำนวน ๑๘ เสยีง ตามมตชิอง 
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัทิี ่ ทีเ่พิม่งบประมาณจำนวน 

๘๐๐,๐๐๐ บาท ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสียง งดออกเสยีงจำนวน - เสียง

ขอแปรญตัติเพิม่งบประมาณ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบ 
ดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใข้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจา่ย 
เพ่ือให้1ด้มาซ่ึงบริการ หน้า ๑๒๗ รายการที ่ ๘ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ต้ังไว้ 
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากเป็นค่าโฆษณา ประซาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
ข่าวสารเก่ียวกับกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกรูปแบบของล่ือ 
ประซาสัมพันธ์ ท้ังในและนอกสถานท่ี โดยจะเพิม่ดำบรรยายประกอบภาพในวีดิ- 
ทศันเ์ปน็ภาษอังกฤษและภาษาจีน ดังน้ันจึงขอแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณจำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบด้วยกับ 
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง คือ เพ่ิมงบประมาณอีกจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

~ ๒๑ ~



นายพษิณพูล ประสาน - ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ี 
ประธานสภาฯ ประขุม

- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มื
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ี 
เพ่ิมงบประมาณจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง

มติท่ีประขุม เปน็อันว่าทีป่ระขุมแหง่นีม้มืติเหน็ชอบ จำนวน ๑๘ เสยีง ตามมตขิอง
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัทิี ่ ทีเ่พิม่งบประมาณจำนวน 

๓๐๐,๐๐๐ บาท ไมเ่หน็ขอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง 
-แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ยอดรวม ๔,๐๖๐,๐๐๐ บาท มี นางสุพรรณี 
สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ขอแปรญัตติ โดย
ขอแปรญตัตลิดงบประมาณ แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ งานสวัสดิการสงัคมและ 
สงัคมสงเคราะห ์ งบดำเนนิงาน หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัด ุ คา่ใชส้อยฺ 
ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการปฏบิตัริาฃการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ หน้า 
๒๒๘ รายการที ่ ๒ โครงการสง่เสริมและพฒันาคกัยภาพแกนนำผูส้งูอายุในจังหวัด 
ลำปาง เพือ่เปน็คา่ใชจ่้ายตามโครงการสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพแกนนำผูส้งูอายุใน 
จงัหวดัลำปาง คา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยในพธิเีปดิ-ปดิ คา่จัดสถานที ่ ค่าวัสดุ 
เคร่ืองเขยีน ค่าอุปกรณ ์ค่าอาหาร คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ ค่าพาหนะ ค่าเชา่ทีพ่กั 
ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป็น ต้ังไว้จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
เนือ่งจากโครงการดงักลา่วเปน็โครงการทีข่อรบังบประมาณจากลำนกังบประมาณ 
โครงการละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท แตใ่นแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
(พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔)ได้ต้ังงบประมาณโครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพแกนนำ 
ผูส้งูอายใุนจงัหวดัลำปาง จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท จงึขอแปรญตัตลิดงบประมาณ 
เหลอืจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ทีป่ระขมุคณะกรรมการแปรญตัตมิมืตเิหน็ขอบ 
ด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการ 
แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปาง คือ ลดเหลืองบประมาณจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมืสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ี 
ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม'มี
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ี 
ลดเหลืองบประมาณจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง



~  ๒๓ ~

มติท่ีประชุม

มติท่ีประขุม

เป็นอันว่าทีป่ระขุมแหง่นีม้มีติเหน็ชอบ จำนวน ๑๘ เสยีง ตามมตชิอง 
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัิท่ี ทีล่ดเหลอืงบประมาณจำนวน 

๔๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เหน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเลยืงจำนวน - เสยีง 
ชอแปรญตัตลิดงบประมาณ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและ 
สังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ชา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอืน่ๆ หน้า 
๒๒๙ รายการที ่ ๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการในจังหวัดลำปาง 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพคนพกิารในจังหวัดลำปาง 
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานท่ี คา่วัสดุเคร่ืองเขียน ค่า 
อุปกรณ ์คา่อาหาร คา่อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ค่าพาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั ค่าสมนาคุณ 
วทิยากร ฯลฯและค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจำเป็น ต้ังไว้จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจาก 
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการท่ีขอรับงบประมาณจากลำนักงบประมาณโครงการละ 
๘๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๔๖๑- 
๒๔๖๔)ได้ต้ังงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการในจังหวัด 
ลำปาง จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอแปรญัตติลดงบประมาณเหลือจำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงท่ีประขุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นขอบด้วยกับ 
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏินัติ,หน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง คือ ลดงบประมาณเหลือจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมีสมาขีกอยูในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ี 
ประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มื
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีลดเหลือ 
งบประมาณจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
เปน็อันว่าทีป่ระขมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบ จำนวน ๑๘ เสียง ตามมตชิอง 
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัทิี ่ทีล่ดเหลอืงบประมาณจำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสียง งดออกเสยีงจำนวน - เสียง

ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณและปรบัปรงุเปลีย่นแปลง แผนงานเคหะและขุมซน 
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูการ หน้า ๒๔๑ รายการที ่ ๒๒ 
โครงการจัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เก 
One Solar S treet Light) พร้อมติดต้ังทางหลวงห้องถ่ิน สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๒๔



~  ๒๔ ~

นายพษิญพล ประสาน บ้านหนองละคอน -  บ้านใหม่จำบอน อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง เพือ่จา่ยเปน็ 
ประธานสภาฯ ค่าจัดซ้ือโคมไฟล่นนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All เท One

Solar S treet Light) พร้อมติดต้ังทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๒๔ บ้าน 
หนองละคร -บา้นใหม่จำบอน อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๔๐ ต้น  ๆ
ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยลำนักงบประมาณ ฉบับ 
เพิม่เตมิเดือนพฤษภาคม ๒๔๖๒ รายการนวัตกรรมไทย ลำดับท่ี ๒๒ รหัส 
๐๗๐๑๐๐๑๔ ต้ังไว้จำนวน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท เนือ่งจากจากการลำรวจความ 
ปลอดภัยในการใช้เส้นทางหลวงท้องถ่ินในเวลากลางคืน มีพ้ืนท่ีท่ียังขาดไฟฟ้าแสง 
สว่างทีม่คีวามจำเปน็เร่งด่วนเพิม่เติมจากเดิมเพือ่ใหเ้กิดความปลอดภยัตอ่ชีวิตและ 
ทรัพย์สินของผู้ใข้เส้นทางน้ี จึงขอแปรญตัติเพิม่งบประมาณจำนวน ๔,๔๔๐,๐๐๐ 
บาท พร้อมท้ังขอปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากจำนวน ๔๐ ต้นเป็นจำนวน ๑๑๔ ต้น ซ่ึงท่ี 
ประขุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นขอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ เพ่ิมงบประมาณจำนวน 
๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมท้ังขอปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากจำนวน ๔๐ ต้นเป็นจำนวน 
ร )® )( £  $*114

- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ี 
ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีเพ่ิม 
งบประมาณจำนวน๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมท้ังขอปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากจำนวน 
๔๐ ต้นเป็นจำนวน ๑๑๔ ต้น โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าทีป่ระชุมแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบ จำนวน ๑๘ เสียง ตามมติชอง
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตั ิ ท่ี เพิม่งบประมาณ จำนวน 
๔,๕๔๐,0๐๐ บาท พรอ้มทัง้ขอปรบัปรงุเปลีย่นแปลงจากจำนวน ๕๐ ต้นเป็น 
จำนวน ๑๑๕  ต้น ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสียง งดออกเสยีงจำนวน - เสียง

-แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชองชมุชน ยอดรวม ๓๗,๑๔๐,๐๐๐ บาท 
มีนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอแปรญัตติโดย
ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณ โดยเพ่ิมโครงการใหม่ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์



นายพษิญพล ประสาน ท่ีดินและสิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทอาคารตา่ง  ๆ โครงการ 
ประธานสภาฯ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านน้ําโทัง หมูท่ี ๕ ตำบลบอ่แร้ว อำเภอเมอืงลำปาง

จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร รายละเอยีดตามแบบ 
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง(กองข่าง) จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เนือ่งจาก ซาวบ้านบ้านน้ําโทัง หมู่ท่ี ๕ ดังกล่าวไม่มืสถานท่ีในการจัดกิจกรรมของ 
หมู่บ้าน เพ่ือเป็นการแก้ไขปิญหาความเดือดร้อนของซาวบ้านตามอำนาจหน้าท่ีของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดังน้ันจึงจัดทำโครงการก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค์ บ้านน้ัาโทัง หมูท่ี ๕ ตำบลบ่อแร้ว อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง 
ซ่ึงท่ีประขุมคณะกรรมการแปรญัตติมืมติเห็นขอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบ้ติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ เพ่ิมงบประมาณต้ัง 
โครงการใหม่ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมืสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ี 
ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ี 
เพ่ิมงบประมาณต้ังโครงการใหม่จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ 
จำนวน ๑๘ เสียง

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าทีป่ระขมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบ จำนวน ๑๘ เสียง ตามมตชิอง
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัทิี ่ เพิม่งบประมาณตัง้โครงการใหมจ่ำนวน 
๑,๐๐0,๐๐ ๐  บาท ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสียง งดออกเสยีงจำนวน - เสียง

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ ยอดรวม ๓๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
มี นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ขอแปรญตัต ิโดย
ชอแปรญตัตลิดงบประมาณ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน 
วิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเท่ียว งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย 
และวัสดุ ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการปฏบิตัริาซการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า ๒๘๓ รายการที ่ ๑ โครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำแหล่ง 
ท่องเทีย่วจังหวัดลำปาง เพือ่จ่ายเปน็ค่าใชจ่้ายในการดำเนนิโครงการจัดทำวีดิทศัน ์
แนะนำแหล่งท่องเท่ียวจังหวัดลำปาง เพ่ือให้ประซาซนหรือนักท่องเท่ียวรู้จักและ 
เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดลำปางมากย่ิงข้ึน เปน็การกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้



นายพษิณพุล ประสาน ให้กับชุมซนและประซาซนในพ้ืนท่ี ต้ังไว้จำนวน ๕ ๐๐,0๐0 บาท เน่ืองจากใน
ประธานสภาฯ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒(ะ๖๑-๒๕๖๕)แก้ใฃฉบับท่ี ๕

ลงวันท่ี ๑ ก.ย. ๒๕๖๓ ได้ต้ังงบประมาณโครงการจัดทำวีดิทัศน์แนะนำแหล่ง 
ท่องเทีย่วจังหวัดลำปาง จำนวน ๓๐๐,๐0๐ บาท จึงขอแปรญัตติลดงบประมาณ 
เหลือจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นขอบ 
ด้วยกับนางลุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราขการ 
แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง คือ ลดงบประมาณเหลือ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ .คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ี 
ประชุม

- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ี 
ลดงบประมาณเหลือจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าทีป่ระชุมแหง่นีมี้มตเิหน็ขอบ จำนวน ๑๘ เสยีง ตามมตขิอง
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัทิี ่ ลดงบประมาณเหลอืจำนวน 
๓๐๐,๐0๐ บาท ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เลยืง งดออกเลยืงจำนวน - เสยีง 
ขอแปรญตัตลิดงบประมาณ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน 
วิซาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเท่ียว งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใข้สอย 
และวัสดุ ค,าใฃ้สอย ประเภทรายจ่ายเกีย่วกบัการปฏบิตัริาซการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ หน้า ๒๘๖ รายการที ่ ๗ โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัด 
ลำปาง “แม่แจ่ม แจ่มแต้หนา” เพ่ือจ่ายเป็นค่าใข้จ่ายในโครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
จังหวัดลำปาง “แม่แจ่ม แจ่มแตห้นา” ให้ประซาซน/นักท่องเท่ียวท้ังในจังหวัดลำปาง 
และต่างจังหวัดได้รับทราบ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวของ 
จังหวัดลำปางย่ิงข้ึน โดยจ่ายเปน็คา่ใขจ่้ายในการจัดงาน ค่าจัดท่าส่ือประขาสัมพันธ์ทุก 
รูปแบบ ค่าจัดการแสดง ค่าจัดสถานท่ี คา่อาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดืม่ ค่าจ้าง 
เหมาบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆท่ี'จำเป็น โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็น 
ผู้ดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้ังไว้จำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๓๙๒ รายการที ่ ๑๐ได้ต้ังงบประมาณโครงการส่งเสริมการ 
ท่องเทีย่วจังหวัดลำปาง “แม่แจ่ม แจ่มแตห้นา” จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอแปร 
ญตัติลดงบประมาณเหลือจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการแปร 
ญัตติมีมติเห็นขอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน



~  ๒๗ ~

นายพษิณพุล ประสาน จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ ลดงบประมาณเหลือ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

- ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ี 
ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มื
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ี 
ลดงบประมาณเหลือจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง

มติท่ีประชุม เปน็อันว่าทีป่ระชุมแหง่นีมี้มตเิหน็ชอบ จำนวน ๑๘ เสยีง ตามมตชิอง
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัทิี ่ ลดงบประมาณเหลอืจำนวน 
๒ ๐๐,0๐0 บาท ไม่เหน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง 
ดา้นเศรษฐกจิ
-แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม ๑๙๓,๙๙๑,๐๓๑ บาท 

มี นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอแปรญตัติโดย 
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ถนนหินคลุก หน้า ๓๑๙ รายการ 
ท่ี ๑ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บ้านโทกหัวข้าง หมู่ท่ี ๓ ตำบลพระ 
บาท อำ๓อเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ 
เมตร ต้ังไว้จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้จำนวน เน่ืองจากเส้นทาง 
ดังกล่าว เป็นถนนสายหลักในการสัญจรไป -  มาของราษฎรในพ้ืนท่ี เม่ือพจิารณาถึง 
การดำเนินโครงการแล้ว การดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นน้ัน มีความ 
คงทนถาวรน้อยกว่าและพจิารณาเหน็ว่าเสน้ทางสายหลักมืดวามเหมาะสมท่ีจะ 
ดำเนินการเป็นถนนไร้^น เพ่ือความสะดวกสบายและปลอดภัยลำหรับราษฎรท่ีใข้ 
เส้นทางสัญจรและราษฎรท่ีมืบ้านใกล้เคียงกับเส้นทางดังกล่าว ซ่ีงท่ีประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นขอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราขการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 
หน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ ดัดงบประมาณท้ิงท้ังจำนวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมืสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือไม่มื
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ี



นายพษิณพูล ประสาน ตัดงบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง 
ประธานสภาฯ
มติท่ีประชุม เปน็อนัว่าทีป่ระชุมแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบ จำนวน ๑๘ เสียง ตามมตขิองคณะกรรมการ

แปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตัทิี ่ ตดังบประมาณทิง้ทัง้จำนวน ๒ ,0๐0,๐๐๐ บาท 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสียง งดออกเสยีงจำนวน - เสียง
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ถนนหินคลุก หน้า ๓๑๙ รายการที ่ ๒ โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกบดอัดแน่น บ้านต้นต้อง หมู่ท่ี ๕ ตำบลพิชัย อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาด 
ผิวจราจรกวา้ง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ต้ังไว้จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย 
ตดัทิง้ทัง้จำนวน เนือ่งจากเส้นทางตังกล่าว เป็นถนนสายหลักในการสัญจรไป -  มาของ 
ราษฎรในพ้ืนท่ี เม่ือพจิารณาถึงการดำเนนิโครงการแล้ว การดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บดอัดแน่นน้ัน มคีวามคงทนถาวรนอ้ยกว่าและพจิารณาเหน็ว่าเสน้ทางสายหลักมีความ 
เหมาะสมท่ีจะดำเนินการเป็นถนนไร้ฝ่น เพ่ือความสะดวกสบายและปลอดภัยลำหรับราษฎรท่ี 
ใช้เสน้ทางสัญจรและราษฎรท่ีมืบ้านใกล้เคียงกับเส้นทางตังกล่าว ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติมืมติเห็นขอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง คือ ตัดงบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมืสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ี ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มื
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ี 
ตัดงบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง

มติท่ีประชุม เปน็อนัว่าทีป่ระชุมแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบ จำนวน ๑๘ เสียง ตามมตขิองคณะกรรมการ
แปรญตัตร่ิางขอ้บญัญตัทิี ่ ตดังบประมาณทิง้ทัง้จำนวน ๒ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสียง งดออกเสยีงจำนวน - เสียง
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ถนนหินคลุก หน้า ๓๒๑ รายการที ่ ๖ โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกบดอัดแน่นเช่ือมระหว่าง บ้านป่าแข หมู่ท่ี ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา -  บ้าน 
แมกด หมู่ท่ี ๑ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ต้ังไว้จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้จำนวน 
เนือ่งจากเสน้ทางตังกล่าว เป็นถนนสายหลักในการสัญจรไป -  มาของราษฎรในพ้ืนท่ี เม่ือ 
พจิารณาถึงการดำเนนิโครงการแล้ว การดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นน้ัน มืความ



~ ๒๙ ~

นายพษิณพุล ประสาน คงทนถาวรนอ้ยกว่าและพจิารณาเหน็ว่าเสน้ทางสายหลักมีความเหมาะสมท่ีจะ 
ประธานสภาฯ ดำเนินการเป็นถนนไร้ฝ่น เพ่ือความสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับราษฎรท่ีไซ้

เส้นทางสัญจรและราษฎรท่ีมีบ้านใกล้เคียงกับเส้นทางดังกล่าว ซ่ีงท่ีประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ติ 
หน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ ตัดงบประมาณท้ิงท้ังจำนวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือไม่มี
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ี 
ดัดงบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง

มติท่ีประชุม เปน็อันว่าทีป่ระชุมแหง่นีมี้มตเิหน็ชอบ จำนวน ๑๘ เสยีง ตามมตขิอง
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัทิี ่ ตดังบประมาณทิง้ทัง้จำนวน 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ไมเ่หน็ขอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง 
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและ 
สิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค ถนนลาดยาง หน้า ๓๒๓ 
รายการที ่ ๓ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต โดยวิธี 
Pavem ent In-Plac Recycling ทางหลวงห้องถ่ิน สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๑๑ บ้านจู๊ด
-  บ้านแม่กืย อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ -
๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๘๐ ตาราง 
เมตร พร้อมติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ต้ังไว้จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตัดท้ิงท้ัง 
จำนวน เน่ืองจากบางช่วงของโครงการฯ ฝ่ายก่อสร้างซ่อมบำรุงสายทางได้ดำเนนิการ 
ซ่อมแซมในส่วนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ มีความเสยีหายหนกัเรียบร้อยแลว้ สามารถใช้ 
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย จึงเห็นควรนำงบประมาณไปแก้ปีญหาใน 
ด้านอ่ืนท่ีประซาซนได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนมากกว่า ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติมืมติเห็นขอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือดัดงบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมืสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มื
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ี 
ดัดงบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๖1๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง



~  ๓๐ ~

มติท่ีประชุม เปน็อันว่าทีป่ระชุมแหง่นีมี้มตเิหน็ชอบ จำนวน ©๖ เสยีง ตามมตชิอง
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัท่ีิ ตดังบประมาณทิง้ทัง้จำนวน 
๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน ๒ เสียง 
ชอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ถนนลาดยาง หน้า ๓๒๙ 
รายการที ่ ๑๕ โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต บ้านน้ําโทังอุดมพร 
หมู่ท่ี ๑๓ - บ้านปา่ยะ หมู่ท่ี ๑๑ ตำบลบ่อแส้ว อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่ 
นอ้ยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร (เป็นโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินอ่ืน) ต้ังไว้จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้จำนวน เน่ืองจากบาง 
ช่วงของโครงการฯ ฝ่ายก่อสร้างซ่อมบำรุงสายทางได้ดำเนินการซ่อมแซมในส่วนท่ีเป็น 
หลุมเป็นบ่อ มีความเสยีหายหนกัเรียบร้อยแลว้ สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย จึงเห็นควรนำงบประมาณไปแก้ปีญหาในด้านอ่ืนท่ีประชาชนได้รับความ 
เดือดร้อนเร่งด่วนมากกว่า ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมืมติเห็นขอบด้วยกับ 
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
คือ ตัดงบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมืสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญ้ติเดิม โปรดยกมือไม่มื
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ี 
ตัดงบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง

มติท่ีประชุม เปน็อันว่าทีป่ระชุมแหง่นีมี้มตเิหน็ชอบ จำนวน ©๘ เสยีง ตามมตขิอง
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัทิี ่ ตดังบประมาณทิง้ทัง้จำนวน 
©,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมเ่หน็ขอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง 
ขอแปรญตัตปิรบัปรงุเปลีย่นแปลงขนาดผวิจราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูโภค ถนนลาดยาง หน้า 
๓๒๖ รายการที ่ ๙ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผวจราจรแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีต 
ทางหลวงท้องถ่ิน สายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๔๘ บ้านปางอ้า-บ้านแม่แสลม ช่วงบ้านปางอ้า 
หมูท่ี ๔ -บาันแมแ่สลม หมู่ท่ี ๖ ตำบลเวียงมอก อำเภอเกนิ จังหวัดลำปาง ขนาดผิว 
จราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๐ 
ตารางเมตร ต้ังไว้จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากความยาวไม่ตรงตาม



นายพิษณูพล ประสาน ข้อเท็จจริงในการดำเนินโครงการ จึงขอแปรญตัติปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากขนาดผิว 
ประธานสภาฯ จราจรกวา้ง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า

๔,๗๒๐ ตารางเมตร เป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา 
๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ตารางเมตร ซ่ีงท่ีประ'ชุมคณะกรรมการ 
แปรญัตติมีมติเห็นชอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิปัติ'หน้าท่ี นายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากขนาดผิวจราจร
- ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงจากขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร 
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๐ ตารางเมตร เป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว 
๗๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ตารางเมตร โปรดยกมือ 
จำนวน ๑๘ เสียง

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๘ เสียง ตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากชนาดผิวจราจร 
กว้าง ๘.0๐ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๒๐ 
ตารางเมตร เป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา 
©.๐๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ตารางเมตร ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง
ขอแปรญัตติปรันปรุงเปลี่ยนแปลงขนาดผิวจราจร แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธางานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและล่ีงก่อสร้าง 
ค่าท่ีดินและล่ีงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูโภค ถนนลาดยาง หน้า 
๓๓๕ รายการที ่๒๙ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟ้ลต์คอนกรีตเช่ือม 
ระหว่างบา้นจำปยุ หมูท่ี ๔ -  บ้านแม่ลัาน หมู่ท่ี ๖ ตำบลบ้านดง อำเภอแมเ่มาะ 
จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร ต้ังไว้จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เน่ืองจากความยาวไม่ตรงตามข้อเท็จจริงในการดำเนนิโครงการ จึงขอแปรญัตติ 
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร เป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตาราง 
เมตร ซ่ึงท่ีประขุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์ 
รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วน



~  ๓๒ ~

นายพิษเนุพล
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

ประสาบ จังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงจากขนาดผิวจราจร
- ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มื
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงจากขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร เป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๒๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร โปรดยก 
มือ จำนวน ๑๘ เสียง
เป็นอันว่าทีป่ระชุมแหง่นีมื้มตเิหน็ขอบ จำนวน ๑๘ เสยีงตามมตขิองคณะกรรมการ 
แปรญตัตริา่งขอ้บัญญัติทีป่รับปรุงเปล่ียนแปลงจากขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร เป็น 
ขนาดผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อย 
กวา่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ไมเ่หน็ขอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสียง 
ขอแปรญตัตติดังบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและล่ีงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและ 
ล่ีงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณปูโภค ถนนลาดยาง หน้า ๓๓๔ 
รายการที ่ ๓๐ โครงการขยายผวิจราจรและวางทอ่ลอดเหลีย่มลำเร็จรูปสายทาง 
ลป.ถ.๑-๐๐๔๙ บ้านทุ่มเน้ิง -  บ้านแม่มอกหัวน้ํา อำเภอเถนิ จังหวัดลำปาง ขนาด 
กว้าง ๒.๑๐ X ๒.๑๐ เมตร จำนวน ๒ ซอง ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ต้ังไว้จำนวน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้จำนวน เน่ืองจากโครงการน้ีได้กำหนดวางท่อลอด 
เหล่ียมสำเร็จรูป ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ซ่ึงเกินขนาดถนนสายทาง ลป.ถ.๑-๐๐๔๙ บ้าน 
ทุ่มเน้ีง -  บ้านแม่มอกหัวน้ํา อำเภอเถนิ จังหวัดลำปาง และไม่ได้กำหนดให้มืร้ัวก้ันกัน 
ตกไว้ ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมืมติเห็นขอบด้วยกับนางสุพรรณ สุขสันต์ 
รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราขการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ ตัดงบประมาณท้ิง 
ท้ังจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมืสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ'โม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีตัด 
งบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง 
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมืมติเห็นขอบ จำนวน ๑๘ เสียงตามมติของคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ ตัดงบประมาณทิ้งทั้งจำนวน ๒ ,0๐ 0 ,000  บาท



~ ๓๓ ~

นายพิษณูพล
ประรานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ประสาน ไม้เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน -  เสียง
ขอแปรญัตติตัดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค บอ่บาดาล หน้า ๓๔๓ รายการท่ี 
๑ โครงการขดุเจาะบอ่บาดาล พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน 
ศาลาไชย หมู่ท่ี ๒ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพือ่จา่ยเปน็คาขดุเจาะ 
บอ่บาดาล พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศาลาไชย หมู่ท่ี ๒ 
ตำบลศาลลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง (เป็นโครงการท่ีเกินตักยภาพชององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน) ต้ังไว้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยตัดท้ิงท้ังจำนวน เน่ืองจาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มีโครงการจัดซ้ือขุดขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล (น้ําต้ืน) 
(น้ําลึก) จึงเห็นควรนำงบประมาณไปแก้ปีญหาในด้านอ่ืนท่ีประซาซนได้รับความ 
เดือดร้อนเร่งด่วนมากกว่า ซ่ึงท่ีประขุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบด้วยกับ 
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราขการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิปติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
คือ ตัดงบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีตัด 
งบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือจำนวน ๑๗ เสียง 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ©๗ เสียง ตามมติชอง 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ ตัดงบประมาณทิ้งทั้งจำนวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง 
ขอแปรญัตติตัดงบประมาณ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน หน้า ๓๔๔ รายการที ่ ๓ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว เพ่ือ 
ตำเนินการโครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหส่ายทุ่ง หมู่ท่ี ๔ 
ตำบลวอแก้ว อำเภอหา้งฉัตร จังหวัดลำปาง ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวอ 
แก้ว ท่ี ลป ๗๗๕๐๑.๓/๘๐๙ ลงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต้ังไว้จำนวน
๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยตัดทิ้งทั้งจำนวน เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตำบลวอแก้ว ไม่ 
มีงบประมาณท่ีจะสมทบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙และแก้ไขพ.ศ.๒๕๖๓ ซ่ึงท่ีประชุม 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราฃการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิปติ



นายพิษ{บุพล ประสาน หน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ ตัดงบประมาณท้ิงท้ิงจำนวน 
ประธานสภาฯ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีตัด 
งบประมาณท้ิงท้ิงจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบ จำนวน ๑๗ เสียง ตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ ตัดงบประมาณทิ้งทิ้งจำนวน
๔๐๐,๐0๐ บาท ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณ โดยเพิม่โครงการใหม ่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานบรหิารทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา งบลงทนุ หมวดคา่
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทคา่ครุภณัฑล์ำนกังาน จัดซ้ือพัด
ลมไอเย็น จำนวน ๑๐ เคร่ือง  ๆ ละ ๑๙,๔๐๐ บาท รวมท้ิงสินจำนวน ๑๙๔,๐๐๐
บาท เพือ่ใขใ้นการปฏบิตังิานของกองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง มี
คุณลักษณะตังน้ี
๑) ปริมาณลม ๗,๐๐๐ ทา๓/hr
๒) ปริมาตรแผนทำความเย็น ๗๖,๔๐๐ ลบ.ซม.
๓) ขนาด ๔๗ X ๘๗ X ๑๓๘ ซม.
๔) ขนาดช่องลม ๔๗ X ๔๗ ม.ม.
๔) ขนาดใบพัด ๒๒ น้ิว
๖) ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๔๐ ตารางเมตร
๗) อัตราการใข้ไฟเพียง ๑.๑๒ บาท/ช่ัวโมง
๘) กำลังไฟฟ้า ๓๒๐ วัตต์
๙) แหล่งจ่ายไฟฟ้า ๒๒๐ vA£oHz
๑๐) เติมน้ีา ๙๓ ลิตร ใช้งานต่อเน่ือง ๑๐-๑๗ ช่ัวโมง
๑๑) น้ําหนักสุทธิ (ก่อนเติมน้ีา) ๔๐ กิโลกรัม
๑๒) น้ําหนักขณะทำงาน ๑๔๓ กิโลกรัม
๑๓) อัตราการใช้น้ํา ๔.๔ - ๙.๓ ลิตร/ช่ัวโมง
๑๔) ระดับเสียยง ๖๒ เดซิเบล
๑๔) ลดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง ๔ - ๑๔ องศา
๑๖) มีรีโมทคอนโทรลและต้ังเวลาปิดเปิดอัตโนมัต
๑๗) พร้อมระบบไอโซนฆ่าเช้ือโรคในน้ํา
๑๘) ระบบเตือนและตัดปิมเม่ือน้ําหมด



นายพษิญพล ประสาน ๑๙) สามารถต่อเข้ากับประปาได้โดยตรง 
ประธานสภาฯ ๒๐) รับประกันสินค้า ๑ ปี

จัดซือ้ตามราคาทอ้งตลาด
เนือ่งจาก มีความจำเป็นต้องใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดังน้ัน 
จึงจัดซ้ือพัดลมไอเย็น ซ่ึงท่ีประขุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบด้วยกับ 
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ'หน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
คือ เพ่ิมงบประมาณต้ังโครงการใหม่ จำนวน ร)๙๕,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีเพ่ิม 
งบประมาณต้ังโครงการใหม่จำนวน ๑๙๔,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง

มติท่ีประชุม เปน็อันว่าทีป่ระชุมแหง่นีม้มีตเิหน็ขอบ จำนวน ๑๘ เสยีง ตามมตขิอง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ เพิ่มงบประมาณตั้งโครงการใหม่จำนวน 
๑๙๕,๐๐0 บาท ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง 
ขอแปรญัตติเพิม่งบประมาณ โดยเพ่ิมโครงการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน โครงการจัดหา 
เวทเีคล่ือนทีจ่ากเหล็กซิงค์ลำเร็จรูป ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สูง 
๒ ระดับ ระดับหน้าสูง ๑ เมตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ระดับสูงหลัง 
๑.๕ เมตร กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เสาเวทีเหล็กซงิค์ (เ) ๒^คาน เวทีเป็นเหล็ก 
ซิงค์ 0  ๑ ^ พ้ืนทำด้วยไม้อัดกันล่ืน ขนาด ๑๘ มม. มีบันไดข้ึนลงสองข้าง กองช่าง 
จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีร้องขอ ซ่ึงท่ีประขุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นขอบ 
ด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการ 
แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง คือ เพ่ิมงบประมาณต้ังโครงการใหม่ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม,มี
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีเพ่ิม 
งบประมาณต้ังโครงการใหม่จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง



~  ๓๖ ~

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๗ เสียง ตามมติของ
คณะกรรมการแปรญตัตริ่างข้อบญัญตัทิี ่ เพิ่มงบประมาณตั้งโครงการใหม่จำนวน 
๓๔©,๐๐๐ บาท ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง 
ขอแปรญตัติเพิ่มงบประมาณ โดยเพิ่มโครงการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์อ่ืน โครงการจัดหา 
อัฒจันทร์ จำนวน ๔ ขุด มีคุณลักษณะดังน้ี อัฒจันทร์ จำนวน ๘ ช้ัน ความกว้างไม่ 
น้อยกว่า ๔ เมตร ความยาวไมน้อยกว่า ๖ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๓.๖ เมตร มีราว 
กันตกสูง ๐.๔ เมตร กองช่าง จำนวน ๔๕๕,๐๐๐ บาท เพ่ือจัดทำท่ีน่ังขมการแช่งขัน 
กีฬาและอำนวยความสะดวกให้กำลังใจนักกีฬา ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมี 
มติเห็นขอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง คือ เพ่ิมงบประมาณต้ังโครงการใหม่ จำนวน ๔๔๔,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๗ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีเพ่ิม 
งบประมาณต้ังโครงการใหม่จำนวน ๔๔๔,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ๑๗ เสียง ตามมติของ
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัทิี ่ เพิม่งบประมาณตัง้โครงการใหมจ่ำนวน 
๔๔๔,๐๐๐ บาท ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน - เสยีง 
ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณ โดยเพิม่โครงการใหม ่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุน 
กจิการทีเ่ปน็สาธารณะประโยชน ์ โครงการอดุหนนุการประปาสว่นภมูภิาค สาขา 
ลำปาง เพือ่ทำการขยายเขตวางทอ่ประปา บ้านด้าหน้าค่าย (หมู่บ้านแสนเทพ) หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลพชิยั อำเภอเมอืงลำปาง จงัหวัดลำปาง จำนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท เนือ่งจาก 
ประซาซนในพ้ืนท่ีดังกล่าว ได้รับความเดือดร้อนและขาดแคลนเร่งด่วนในการใข้น้ีา ซ่ึง 
ระบบประปาหมูบ่า้นและบาดาลผวิดนิไมม่นีํา้เพยีงพอทีจ่ะสง่ถงึเพือ่อปุโภคและ 
บริโภค จีงมีความจำเปน็ต้องอุดหนนุงบประมาณเพือ่ทำการขยายเขตวางทอ่ประปาให ้
การประปาสว่นภมูภิาคสาขาลำปาง ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการแปรญตัตมิมีต ิ
เหน็ขอบดว้ยกบันางสพุรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง คือ เพ่ิมงบประมาณต้ังโครงการใหม่ จำนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท



~ ๓๗ ~

มติท่ีประชุม

นายพิษญพล
ประธานลภาฯ

มติท่ีประชุม

ประสาน - ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างฃ้อบัญญ้ติเดิม โปรดยกมือ ไม่มื
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีเพ่ิม
งบประมาณต้ังโครงการใหม่จำนวน ๑,๔๔๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง 
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๘ เสียง ตามมติของ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ เพิ่มงบประมาณตั้งโครงการใหม่จำนวน 
๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง 
ขอแปรญัตติเพิม่งบประมาณ โดยเพ่ิมโครงการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทอุดหนุน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย เพ่ือตำเนินการ 
โครงการพัฒนาระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์บ้านใหม่หส่ายท่า หมู่ท่ี ๒ ตำบลวังซ้าย 
อำเภอวังเหนอื จังหวัดลำปาง ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย ท่ี ลป 
๗๗๙๐๑.๓/๐๖๘ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๓ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึงท่ี 
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติมืมติเห็นชอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขลันต์รุ่งเรือง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ เพ่ิมงบประมาณต้ัง 
โครงการใหม่ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
- ฃณะน้ีมืสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญ้ติ ท่ีเพ่ิม
งบประมาณต้ังโครงการใหม่จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง 
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ©๘ เสียง ตามมติชอง 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ เพิ่มงบประมาณตั้งโครงการใหม่จำนวน 
๔๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง)
■ แผนงานการเกษตร ยอดรวม ๑๓,๙๐๑,๗๒๙ บาท 
มี นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ขอแปรญัตติ โดย
ขอแปรญัตติตัดงบประมาณ แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหลงน้ําและปาไม้ งบ 
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หน้า ๓๔๓ 
รายการที ่ ๒ โครงการขดุขยายลำหว้ยเพือ่เพิม่พืน้ทีเ่กบ็กกันํา้ ลำห้วยแม่มอก บ้านสะ 
เลียมหวาน หมู่ท่ี ๓ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถนิ จังหวัดลำปาง ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ - 
๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๔,๐๐๐ ลบ.ม. ต้ังไว้



~  ๓๘ ~

นายพิษ{นุพล ประสาน จำนวน ๒,๐0๐,๐๐๐ บาท โดยตดัทิง้ทัง้จำนวน เน่ืองจากพ้ืนท่ีลำห้วยแม่มอกมี 
ประธานสภาฯ พืน้ทีจ่ำกดัไมส่ามารถทำการขดุขยายลำหว้ยตามความยาว ๒,๐๐๐ เมตร ท่ีกำหนดไว้

ในโครงการน๋ีได้ ซ่ึงท่ีประขุมคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นขอบด้วยกับนางสุพรรณี 
สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ,หน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ ตัด 
งบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีตัด 
งบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าทีป่ระชุมแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบ จำนวน ©๘ เสยีง ตามมตขิอง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ ตัดงบประมาณทิ้งทั้งจำนวน 
๒ ,0๐0,000  บาท ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง 
ขอแปรญัตติตัดงบประมาณ แผนงานการเกษตร งานสง่เสริมการเกษตร งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างอาคารป้องกันตล่ิง หน้า ๓๔๖ รายการที ่ ๑ โครงการ 
กอ่สร้างอาคาร,ป็องกันตล่ิงพังชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดเหล็กเลียบลำน้ําแม่ตุ๋ย บ้าน 
น้ําโท้งอุดมพร หมูท่ี ๑๓ ตำบลบ่อแส้ว อำเภอเมอืงลำปาง จังหวัดลำปาง ขนาดสูง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร (เป็นโครงการเกินตักยภาพขององค์กรปกครองส่วน 
ห้องถ่ิน) ต้ังไว้จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยตัดทิ้งทั้งจำนวน เน่ืองจากโครงการ 
ตังกล่าวยังไมไ่ด้ตำเนนิการขออนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ซ่ึงท่ีประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นขอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราซการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 
หน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ ตัดงบประมาณท้ิงท้ังจำนวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีตัด 
งบประมาณท้ิงท้ังจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เลียง

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าทีป่ระชุมแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบ จำนวน ๑๘ เสยีง ตามมตขิอง
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บัญญัติที่ ตดังบประมาณทิง้ทัง้จำนวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน -  เสยีง



นายพิษญพ่ล ประสาน ด้านการดำเนินงานอื่น
ประธานสภาฯ -แผนงานงบกลาง ยอดรวม ๕๓,๘๔๗,๖๙๕ บาท

มี นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ขอแปรญัตติโดย
ขอแปรญตัตเิพิม่งบประมาณ แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภท 
ลำรองจา่ย หน้า ๓๖๐ รายการที ่ ๑ เงินลำรองจ่าย ต้ังไว้จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เน่ืองจากงบประมาณท่ีต้ังจ่ายไว้โน งบกลาง ประเภท ลำรองจา่ย เพือ่เตรียม 
ความพร้อมในการแก้ไขบีญหาความเดือดร้อนของประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เก่ียวกับภยัแลง้ อุทกภัย และภัยหนาวท่ีจะเกิดข้ึน และเหตุเร่งด่วนต่าง  ๆ
ดังน้ันจึงขอแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณจำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ีงท่ีประขุม 
คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบด้วยกับนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 
หน้าท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ เพ่ิมงบประมาณจำนวน 
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คนครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้คงตามร่างข้อบัญญัติเดิม โปรดยกมือ ไม่มี
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ท่ีเพ่ิม 
งบประมาณในเงินลำรองจ่ายจำนวน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือ จำนวน 
๑๘ เสียง

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งน้ีมีมติเห็นชอบ จำนวน ©๘ เสียง ตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่เพิ่มงบประมาณในเงินลำรองจ่ายจำนวน 
๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ ญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๓
- ในวาระท่ี ๓ ข้ันเห็นขอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมจะขอมติในท่ีประขุม
- ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติ 
ในท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง



~ ๔๐ ~

นายพิษณุพล ประสาน - สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เป็น ข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๘ เสียง ให้ตราร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

■ ต่อไปเช้าส่ระเบียบวาระท่ี ๔
รุ d d dระเบยีบวาระท ี ๔ เรืองอน ๆ

- มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระน้ีฃอเชิญ
- ขอเชญิฝ่ายบริหาร

นางสพุรรณ ี สขุสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รกัษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบ้ติหน้าท่ี บริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าท่ีนายก
นายกอบจ.ลำปาง องค์การ่บริหารสว่นจังหวัดลำปาง ขอเสนอญตัติขออนมัุติแกไ้ขเปล่ียนแปลงคำชีแ้จง

โครงการใชจ่้ายเงินสะสมชององค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๓ และญตัติขออนมุต้แิกไ้ขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงตามบญัชโีอนงบประมาณ 
รายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓

นายพิษรนุ'พล ประสาน -ตามท่ีฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติขออบุม้ติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงโครงการใช้ 
ประธานสภาฯ จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๔๖๓ และญัตติขออนุมีติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงตามบัญชีโอนงบประมาณ 
รายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ต่อสภา ผมพิจารณา 
แล้วเห็นว่าเป็นโครงการท่ีเป็นประโยขน์ต่อส่วนรวมถือว่าเป็นกรณีจำเป็นและเร่งด่วน 
กอปรกบัใกลจ้ะสิน้ปงีบประมาณและหากสา่ขา้จะกอ่เกดิความเสยีหายแก ่
องคก์ร ผมจึงอนุญาตให้เสนอญัตติน้ีด้วยวาจาต่อสภาและผมขอบรรจุเข้าสู่ระเบียบ 
วาระการประขุมคร้ังนี้
■ ญัตติขออนุม้ติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ 
■ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓



นายพิษรนุพล ประสาน -ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค0าซ้ืแจงโครงการใช้ 
ประธานสภาฯ จ่ายเงินสะสมขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒££๖๓
นางสพุรรณ ี สขุสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลดัอบจ.รกัษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประชุม 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหนา้ท่ี สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ.๒<£๖๓ เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒<£๖๓ มีมติ 
นายกอบจ.ลำปาง เหน็ชอบอนมุติัจำนวน ๑๖ เสยีง ใหใ็ชจ่้ายเงินสะสมขององค์การบริหารสว่นจังหวัด

ลำปาง ปงีบประมาณ พ.ศ.๒(£๖๓ จำนวน ๓๘ โครงการ รวมเปน็จำนวนเงินทัง้สิน้ 
๙๐,๑<£๓,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านหน่ึงแสนห้าหม่ืนบาทสามพันบาทถ้วน) โดยได้อนุมัติ 
โครงการจัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in 
O ne Solar s tre e t Light) พร้อมติดต้ัง จำนวน ๒๗ โครงการ ๘๔๖ ต้น ตามบัญขี 
นวตักรรมโดยลำนกังบประมาณ ฉบบัเพิม่เตมิเดอืนพฤษภาคม ๒๔๖๒ รายการ 
นวัตกรรมไทย ลำดบัที ่ ๒๒ น้ัน ปจีจบุนักรมบญัชกีลาง สำนกังบประมาณไดป้รับ 
ฐานขอ้มลูบญัชีนวัตกรรมโดยลำนกังบประมาณ ฉบบัเพิม่เตมิเดอืนมถินุายน ๒๔๖๓ 
รายการนวัตกรรมไทย ลำดับท่ี ๑๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางขออนมัุติแก้ไข 
เปลีย่นแปลงคำซืแ้จงโครงการใชจ้า่ยเงินสะสมขอองคก์ารบริหารสว่นจังหวดัลำปาง 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ โครงการจดัซือ้โคมไฟถนนพลงังานแสงอาทติย ์
แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in One Solar s tre e t Light) พร้อมติดต้ัง ตามบัญชี 
นวัตกรรมไทยโดยลำนกังบประมาณ จากเดมิฉบบัเพิม่เตมิเดอืนพฤษภาคม ๒๔๖๒ 
รายการนวัตกรรมไทย ลำดับท่ี ๒๒ เปน็ฉบบัเพิม่เตมิเดอืนมถินุายน ๒๔๖๓ รายการ 
นวตักรรมไทยลำดบัที ่ ๑๙ จำนวน ๒๗ โครงการ ๘๔๖ ชุด เปน็จำนวนเงนิ 
๔๙,๒๒๐,๐๐๐ บาท (หา้สบิเกา้ลา้นสองแสนสองหมืน่บาทลว้น) ตามรายละเอยีด 
โครงการทีน่ำเสนอต่อสมาชกิสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีแ่นบมาพร้อมนี ้
จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา

นายพษิถ{พล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดมีช้อสงสัยท่ีจะซักถาม
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิรายขอเชญิ - ไม่มี ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คน

ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ืแจง โครงการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๔๖๓ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม,เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค0าข้ีแจงโครงการใช้ 
จ่ายเงินสะสมขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๔๖๓ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี



มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๘ เสียง อบุมัติให้แก้1ฃ
เปลี่ยนแปลงคำซื้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสมชององค์การ บริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ฝ่ายบริหารแถลง ตาม 

นายพิษรถุพล ประสาน หนังสือ ท่ี ลป ๕๑๐๐๕/๕๐๑๐ ลงวันท่ี ๒๔ กันยาน ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติขออนุมิติแก้ไขเปล่ียนแปลงค0าซ้ืแจงตามบัญชี 
โอนงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ๑.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประชุม 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติ 
นายกอบจ.ลำปาง เหน็ขอบอนมุตัใิหโ้อนงบประมาณรายจ่ายตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบริหารสว่นจังหวัด

งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ โครงการ รวมเป็น 
จำนวนเงนิทัง้สนิ ๗ ๘ ,๐๐๐,๐0๐ บาท (เจด็สบิแปดลา้นบาทถว้น) โดยได้อนมุติั 
โครงการจัดซ้ือโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in 
One Solar S treet Light) พร้อมติดต้ัง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ลำดับท่ี ๒๒ จำนวน 
๗ โครงการ ๒๔๓ ต้น เปน็จำนวนเงิน ๑๗,๐๑๐,๐๐๐ บาท ๒.สภาองคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประชุมสมัยสามัญ(สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือ 
วันท่ี ๒๑ กนัยายน ๒๕๖๓ มมีตเิหน็ขอบอนมุตัใิหโ้อนงบประมาณรายจา่ยตาม 
ข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จำนวน ๗ โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน ๑๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ด 
ลา้นสองแสนเจด็หมืน่บาทลว้น) โดยไดอ้นมุตัโิครงการจัดซือ้โคมไฟถนนพลงังาน 
แสงอาทติย์ แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All in One Solar s tre e t Light) พร้อม 
ติดต้ัง ตามบัญชีนวัตกรรมไทย ลำดับท่ี ๒๒ จำนวน ๗ โครงการ ๑๖๑ ด้น เป็นจำนวน 
เงนิ ๑๑,๒ ๗ ๐,๐๐๐ บาท (สบิเอด็ลา้นสองแสนเจด็หมืน่บาทลว้น) ปจัจบุนั 
กรมบญัชกีลาง ลำนกังบประมาณไดป้รบัฐานขอ้มลูบญัชนีวตักรรมโดยลำนกั 
งบประมาณ ฉบบัเพิม่เตมิเดือนมถินุายน ๒๕๖๓ รายการนวัตกรรมไทย ลำดับท่ี ๑๙ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค0าซ้ืแจงตามบัญชีโอน 
งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการจัดซ้ือโคมไฟถนน 
พลงังานแสงอาทติย์ แบบประกอบในขุดเดียวกัน (All in One Solar s tre e t Light) 
พร้อมตดิตัง้ ตามบญัชนีวัตกรรมไทย โดยลำนกังบประมาณ จากเดมิฉบบัเพิม่เตมิ 
เดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๒ รายการนวัตกรรมไทย ลำดับที ่ ๒๒ เปน็ฉบบัเพิม่เตมิเดอืน 
มิถุนายน ๒๕๖๓ รายการนวัตกรรมไทย ลำดับท่ี ๑๙ จำนวน ๑๔ โครงการ ๔๐๔ ขุด 
เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท (ย่ีสิบแปดล้านสองแสนแปดหม่ืนบาทล้วน) ตาม



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รายละเอียดโครงการท่ีนำเสนอต่อสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ี 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ แนบมาพร้อมน้ี จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกอบจ.ลำปาง
นายพิษณุพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิราย เซิญ - ไม่มี ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คน

ครบองค์ประชุมผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจง ตามบัญชีโอน 
งบประมาณรายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓

ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมีติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ีแจงตามบัญชีโอน 
งบประมาณรายจา่ย งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำขี้แจงตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือ ท่ี ลป
<£๑๐๐๕/๕๐๑๑ ลงวันท่ี ๒๔ กันยาน ๒๔๖๓
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
■ สมาซิกท่านใด มีเร่ืองอะไรท่ีจะเสนอในวาระน้ีอีกหรือไม่ขอเซิญ
■ ขอเซิญท่านพิเซฐ ทินอยู่

นายพิเซฐ ทินอยู่ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เกาะคา ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมมีข้อกังวลเร่ืองเทศกาลกฐิน ช่วงน้ีเป็นเทศกาลกฐิน เป็น

บญุทีม่ชีว่งเวลาเพยีงแคห่นึง่เดอืนชว่งออกพรรษา และในวันน้ีก็มีข่าวในโลกโซเชียล 
มเีดืยหรือหนงัสอืสัง่การหรือร่างการเลือกต้ังหอ้งถ่ินแตกยังไม่ได้ระบวุ่าระดับไหนใน 
ร่างประมาณวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๔๖๓ ซึง่องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปางมเีจตนา 
จองกฐนิไวจ้ะทอดวันที ่ ๑๗ พฤศจกิายน ๒๔๖๓ ในฎกีาจะประกอบดว้ยองคก์าร 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาซกิสภาเกือบทุกท่าน และผมก็เป็นประธานกฐิน ท่ี 
วัดแห่งหน่ึง ผมอยากขอหารือโดยสว่นตวักเ็ชือ่ว่าบญุกฐินเมือ่ทำเสร็จกจ็ะพาใหเ้ราทัง้ 
ฝา่ยบรหิารทำงานคลอ่งตวั บญุกศุลกจ็ะนำพาสมาซกิสภาทัง้หมดเขา้มาสูส่ภาได ้
ลำหรบัทา่นทีม่คีวามตัง้ใจจะเขา้มาหาก หากทา่นทีไ่มล่งสมคัรกจ็ะไมไ่ด้กลบัเขา้มา 
แตม่มุกลบัถา้หากเราไม,ดกืษาตรงนีใ้หด้ใืนหว้งเวลาการดำเนนิกจิกรรมทอดกฐนิ ก็ 
อาจจะเห็นให้เหตุให้คู่แช่งหรือคนอ่ืนร้องเรียนได้ เพราะฉะน้ัน ผมอยากให้ผู้บริหารขอ 
หารอืกบัฝา่ยนติกิาร นติกิร ไดห้ารอืกบักรมสง่เสรมิการปกครองหอ้งถิน่ หรือ 
สำนกังานคณะกรรมการเลอืกตัง้ประจำจงัหวดัลำปาง ถา้หากมกีารประกาศจรงิ เรา 
จะแกไ้ขอยา่งไรเพราะเรามเีจตนาทีจ่ะทำบญุ และกยั็งไมม่คีวามซดัเจนว่าจะเลอืกตัง้



นายพเิซฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

จะแกิไขอย่างไรเพราะเรามีเจตนาทีจ่ะทำบญุ และก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเลือกต้ัง 
เม่ือไหร่ แต่ถ้าหากมีการประกาศเม่ือไหร่ พวกเราจะแก้ไขอย่างไร เปน็ทีท่ราบอาจจะ 
ตอ้งไปแจง้ความทีส่ถานตีำรวจ แลว้เราจะไปรว่มงานไตห้รอืไม ่ กภ็าวนาใหพ้น้ 
เทศกาลกฐิน ก็ฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารให้นิติกร ตรวจสอบดูว่ากระบวนการ 
ข้ันตอน หรืออำนาจท่ีเขาจะใหมี้การทำบุญในลักษณะน้ี กับการส่ังให้หยุดปฏิบัติ 
หน้าท่ี หรือท่ีจะจัดให้มีการเลือกต้ังในอนาคต ลองสืกษาแนวทางให้ด้วย ขอขอบคุณ

นายพษิณพุล ประสาน ฝากฝ่ายบริหารได้สอบถามผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการให้คุณให้โทษ ขอทราบคำตอบในวันท่ี 
ประธานสภาฯ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

-ฃอเชญิฝา่ยบรหิาร
นางสพุรรณ ี สขุสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลดัอบจ.รกัษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในงานมุทิตาจิตท่ีจะมีฃ้ึนในวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหนา้ท่ี เหตุผลท่ีจะต้องนัดประขุมเวลา ๑๕.๓๐ น. เน่ืองจากดิฉันและคณะผู้บริหารติดภารกิจ
นายกอบจ.ลำปาง ขว่งเขา้ตอ้งประขุมหวัหนา้สว่นราชการกบัจังหวัดลำปาง และช่วงบา่ยจะตอ้งประขมุ 

กจจ.งานบริหารงานบคุคลกเ็ลยขออนญุาตทา่นผูว้า่ราขการจงัหวดัลำปาง ขอประขุม 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เพือ่จะมาประขุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางต่อ ตอนแรก 
คาดวา่จะประขมุประมาณ ๑๓.๐๐ น. หรือ ๑๔.๐๐ น. แต่เนือ่งจากเวลาไม่ไตจ้ริง  ๆ
เพราะเปน็ขัว้โมงเรง่ดว่นทกุอยา่งกต็อ้งประขมุ กเ็ลยขอเลือ่นทา่นสมาชกิสภาเปน็ 
เวลา ๑๕.๓๐ น. เม่ือเราประขุมสภาเสร็จแล้วจะได้ไปร่วมงานมุทิตาจิตใหกั้บข้าราชท่ี 
เกษยีณอาย ุ ประกอบดว้ย ขา้ราขการ จำนวน ๑ คน ลูกจ้างประจำ จำนวน ๓ คน 
และมขีา้ราชการล่าออก จำนวน ๑ คน โอนย้ายไปท่ีอ่ืน จำนวน ๑ คน รวมท้ังส้ิน ๖ 
คน เราจะจดังานบรเิวณอาคารโดม สโมสรขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง กข็อความอนเุคราะห ์ ขอความรว่มมอืจากทา่นสมาชกิสภาใหม้ารว่มงาน 
ขา้ราขการทีค่ณุประโยชนห์รอืทำงานรว่มกนัมา เกษยีณอายรุาชการรว่มเปน็เกยีรต ิ
กับท่าน นำเรียนทุกท่านเพ่ือโปรดทราบ ขอขอบคุณ 
- มีสมาชิกท่านใด จะเสนอในวาระน้ีอีกหรือไม่ - ไม่มี-
ลืบเนือ่งจากฝ่ายบริหารไต้เสนอญตัติขออนุน้ติฃยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณไีมใต้ก่อ 
หน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
และญตัตขิออนมุตักินัเงินกรณไีมไ่ตก้อ่หนีผ้กูพนัตามขอ้บญัญตั ิ งบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ เพือ่เบกิจ่ายในปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ต่อสภาเพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ขอบ ซึง่ถอืวา่เปน็กรณจีำเปน็และ 
เรง่ดว่น กอปรกบัใกลส้ิน้ปงีบประมาณและหากลา่ขา้จะกอ่เกดิความเสยีหาย 
แกอ่งคก์ร ดังน้ันผมจึงขอนัดประขุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๖ ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันจันทร์ท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ
ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผมขอปีดประขุม



~ ๔ ๕ ~

ปีดประชุม เวลา ๑๓.๓๙ 'น.

(นาย'ชญญา สุริยะ)
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงซ่ือ) ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



คณะกรรมการตรวจรายงานประชมุ 
ไดต้รวจรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 

สมยัสามญั (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๕ ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๓ 
เสรจ็เรยีบเอยแลว้ เม่ือวันที ่ ๒๕ กนัยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ) 

(ลงซ่ือ)

-ถีงแก่กรรม- กรรมการ
(นายนิรันดร บีญญ'าสิทธ้ี)

กรรมการ
(นายุอำนวย อํรญาณกุล)

กรรมการ
(นายเชน ปานสังข์)

(ลงซ่ือ) กรรมการ
(นางสา'วมนซยา พ เก ร)

(ลงซ่ือ) กรรมการ/เลขานกุาร
(นายมิตร ธรรมวงค์)

ได้เสนอรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๕ ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตอ่สภาองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำปาง เพือ่รบัรองรายงานการประชมุตามขอ้ ๓๓ แหง่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เมือ่คราวประชมุสมยั 
สามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

(ลงซ่ือ)
(บายพิษณุพล ประสาน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


