รายงานการประชุมสภาองคํการบริหารส่วนจ้งหวัดลำปาง
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

กองกิจการสภาองคการบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง
สมัยสามัญ (สมัยที่
ประจำจ พ.ศ. ๒<£๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐0 น.
ณ ห้องประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ป ระรานจะแจ้งต่อที่ป ระชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

รับ รองรายงานการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง
สมัยวิส ามัญ (สมัยฺที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒๖ มิลุน ายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอ
๓.๑ ญัต ติข ออนุม ัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำฃี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓.๓ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุม สภาองค์ก ารบริห 1รส่ว นจังหวัด ลำปาง
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.0๐ น.
ณ ห้องประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม
๑ . นายพิษณุพล
๒.นายวสันต์
๓.นายบุญ เลิศ
๔.นายอำนวย
๕.นายถาวร
๖.นายนิกร
๗.นายพิเขฐ
๘.นายมืตร
๙.นายสมบูรณ์
๑๐.นายธีรพล
๑๑.นายนิพนธ์
๑๒.นางสุปราณี
๑๓.นายบุญเชิด
๑๔.นายธรรมการ
๑๕.นายเดชทวี
๑๖.นายเขน
๑๗.นายปิสันธน่
๑๘.พ.ต.ท.พิมล

ประสาน
อุณหเลขจิตร
แสนเทพ
วรญาณกุล
บุปผาเจริญ
ธรรมลังกา
ที่นอยู่
ธรรมวงศ์
รูปสะอาด
ศรีวงษ์
'บันทะสี
เกิดมูล
พรมศร
ชุมศรี
ศรีวิชัย
ปานสังข์
รัตนวราภรณ์
คงทอง

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๑)
ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๒)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขศอำเภอเกาะคา
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอ เกาะคา
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้ห่ม
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเถิน
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก

ผู้ลาประชุม
๑ . นายณรงค์
๒.นายประสิทธิ้
๓.นายวิเชียร

พินธิสืบ
เตชะปลูก
เรืองบุญมา

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง

ผู้ขาดประชุม
๑.น.ส.มนชยา
๒.'นายรัตนชัย
๓.นายจิรพิพัฒน์

ชรากร
สมมี
วงศ์เปีย

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ

๒
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสุพรรณี

สุขสันต์รุ่งเรือง

ตำแหน่ง

๒. นางสาวพรรณี
๓. นายธีทัต
๔. นางสาวซุตินันห์
๔. นางสาวฐิติรัตน์
๖. นายปรีชา
๗. นายบุญส่ง

การะกัน
ธรรมธิกูล
ศรีนุต
วงศ์กํ่า
กันหล้า
ศรีกอนติ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

๘. นายสิทธิพงค์
๙. นางสาวปีณรสี
๑๐. นายวรพงศ์
๑๑. นางดวงดาว
๑๒. นางกนกพรรณ
๑๓. นางประนอม
๑๔. นางนิตยา
๑๔. นายชูศักดิ้
๑๖. นายสุฑิตย์
๑๗. นายภัทรพงศ์
๑๘.นางจินตหลา
๑๙. นางสุพัตรา
๒๐.นายบุรซัย
๒๑. นายนิรันดร
๒๒. นายสมชาย
๒๓. นางสุกัญญา
๒๔. นางสมพร
๒๔. นางสาววันปรีดี
๒๖. นางนงลักษณ์
๒๗. นางธิญาดา
๒๘. นางสาววิมลรัตน์
๒๙. นายปีญ ญา
๓๐. นางจุไรรัตน์

คำบุญชู
ตันเกียรติชัย
ยศเรืองศรี
อานุภาพยรรยง
นันตาวัง
จันทร์วงศ์
สายอุปราช
ตุ้ยบาง
มงคลคลี
เถายศ
ทองมูล
หล้าสมศรี
อินทรชัย
วงศ์สุวรรณ
อุดมสารี
ท้าวคำ
กาไวย์
คำรพมิ่ง
พรมพันธ์
จันจ๊ะวงศ์
ชำระหงษ์
สุริยะ
สอนลือ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัสดุและประมวลผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการในตำแน่งหัวหน้าฝ่ายเครืองจักรกล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผังเมืองฯ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิษัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบํติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบํติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบํติงาน

๓

ผู้เข้าร่วมประชุม
๓๑. นายพรฑศพล
๓๒. นางสาวนพมาศ
๓๓. นางเตือนใจ
๓๔. นายทศพร
๓๕. นายประจวบ
๓๖. นางศรสวรรค์
๓๗. นางศุภมาส
๓๘. นางสาวกันตาภา

ชมพูศรี
ขัยยาคำ
ภักดีวงศ์
อินต๊ะรักษา
ธรรมญาต
ธิมา
ธรรมสิทธี้
เกษแก้ว

ต0าแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

เริ่มประชุม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักประขาสัมพันธ์ปฏิบีตการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักการภารโรง
ผู้ช่วยประขาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยประซาสัมพันธ์

เวลา ๑๕.๓๐ น.
เมื่อ สมาซิก สภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุม ครบองค์ประชุมจำนวน
๑๘ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไดให้สัญญาณเซิญสมาซิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย์
บัดนี้สมาซิกครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเซิญท่านพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้นจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและทำหน้าที่ประธาน
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี.พ.ศ.
๒๕๖๓ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ที่ประชุมได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ
สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
นั้น เนื่องจากฝ่ายบริหารมีเรื่องเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณา จึง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒,๒๔ แห่งพระราชบัญญ้ตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๔๐และแล้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับบีจจุบัน ประกอบกับความตามข้อ ๒๐ และข้อ ๒๓
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับบีจจุบัน จึงนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา
๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ลงขื่อนายพิษณุพล ประสาน ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
นายพิษณุพล ประสาน วันนี้เปีนการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
ประธานสภาฯ
พ.ศ.๒๕๖๓ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม

๔

นายพิษณุพล ประสาน เรื่องแรก แจ้งยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงีนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ประธานสภาฯ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มีมติ
เห็น ขอบอนุม ัต ิใ ห้ใ ช้จ ่า ยเงิน สะสมขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 10๕๖๓ จำนวน ๗๔ โครงการ รวมเป็น จำนวนเงิน ทั้ง สิ้น
๖๐,๘๗๗,๐๐๐ บาท (หกสิบ ล้า นแปดแสนเจ็ด หมื่น เจ็ด พัน บาทถ้ว น) ปรากฏว่า
รายการที่ ๗๓ โครงการก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งงาม หมู่ที่ ๒ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖ - บ้านดอนงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริม งาม จังหวัด
ลำปาง ขนาดรูปคางหมู ท้องกว้าง ๒.๐๐ เมตร ปากกว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๔๐
เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร รายละเอีย ดตามแบบแปลนขององค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ ๔,๔๓๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่น
บาทถ้วน)' ยอดราคากลางที่จัดทำ จำนวน ๗,๔๙๖,๗๔๐.๗๗ บาท (เจ็ดล้านห้าแสน
เก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งเป็น วงเงิน ราคากลางหรือราคาที่
ยอมรับไดในท้องตลาดสูงกว่าวงเงินงบประมาณ จำนวน ๓,๑๖๖,๗๔๐.๗๗ บาท (สาม
ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
และความเสีย หายต่อ ราชการ จึง ยกเลิก โครงการใช้จ ่า ยจากเงิน สะสมขององค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ รายการที่ ๗๓ ดังกล่าว
ช้างด้น จึงแจ้งให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถาม
ได้ที่กองข่าง
เรื่องที่สอง รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลการเบิกจ่าย
โครงการเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ณ วันที่ ๙
กรกฎาคม ๒๔๖๓ ดังนี้
๑.สัญญากู้เงินเลขที่ ๔๓๙/๒๔๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๔๖๒ จำนวน ๑๙ โครงการ
จำนวนเงิน ๖๔,๐๑๒,๖๘๗ บาท (หกสิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ได้เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๙ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๖๔,๐๑๒,๖๘๗ บาท (หกสิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๒.สัญญากู้เงินเลขที่ ๔๔๐/๒๔๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ จำนวน ๑๔ โครงการ
จำนวนเงิน ๔๔,๑๖๖,๗๘๙ บาท (ห้าสิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
เก้าบาทถ้วน)ได้เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๑ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๖,๘๔๐,๐๗๓.๙๔ บาท
(สี่สิบหกล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)
๓.สัญญากู้เงินเลขที่ ๔๔๒/๒๔๖๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๖๒ จำนวน ๓ โครงการ
จำนวนเงิน ๔๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามล้านหกหมื่นบาทถ้วน) ได้เบิกจ่ายแล้วจำนวน
๓ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบสามล้านหกหมื่นบาทถ้วน)
รวมเบิกจ่ายทั้งหมดจำนวน ๓๓ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น

๕

นายพิษถ{พล ประสาน ๑๕๓,๙๒๒,๗๖๐:๙๕ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยประธานสภาข
หกสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่แจกให้กับทุกท่าน หาก
ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่กองคลัง
เรื่องที่สาม รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม๒๕๖๓
ดังนี้
๑.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๗ โครงการ จำนวน
เงิน ๕๗,๓๕๖,๖๖๐ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทล้วน)
ได้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๔๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๖,๙๖๙,๖๒๖ บาท (สี่สิบ
หกล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)
๒.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๗๖ โครงการ
จำนวนเงิน ๖๔,๘๗๗,๐๐๐ บาท (หกสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
กองข่างแจ้งยกเลิกโครงการก่อสร้างคลองส่งนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งงาม หมู่ที่ ๒
- บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖ - บ้านดอนงาม หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัด
ลำปาง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔,๔๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือจำนวน
๗๕ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๖๐,๔๔๗,๐๐๐ บาท ได้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๖๖
โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๓๔๑,๒๕๐ บาท (สามสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่ง
พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที, ๒ เพื่อใช้ในโครงการป็องกัน
การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙
COVID-®๙) จังหวัดลำปาง จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงิน ๔๓,๙๔๘,๐๐๐ บาท
(สี่สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ได้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๓ โครงการ
เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๗๙,๕๒๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
รวมเบิกจ่ายทั้งหมดจำนวน ๑๑๓ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๙,๙๔๔,๓๙๖ บาท
(แปดสิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน)รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือที่แจกให้กับทุกท่าน หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่
กองคลัง

๖

นายพิษ ณุพล ประสาน เรื่องที่สี่ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.
ประธานสภาฯ
๒๕๖๑ - ๒๕;๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง
แนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับงบประมาณตามพระราชกำหนดให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแกิไขปัญ หาเยียวยา และพิ่นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภายใต้กรอบนโยบายพิ่นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องบรรจุในแผนพัฒนา หากไม่มี
ให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๒๒๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสน
บาทล้วน) เพื่อดำเนินการจัดทำ ๒ โครงการ ๔๗ กิจกรรม ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ประกาศ เรื่องการใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารสวนจังหวัด
ลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ เมื่อวันที, ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
จึงแจ้งให้สภาได้รับทราบ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่
กองแผนและงบประมาณ
เรื่องที่ห้า รายงานความคืบหน้าการใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ลำหรับ
โครงการศึกษาวิจัยให้อกซนลงทุนหรือร่วมลงทุนในกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง บัดนี้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ (ผู้รับมอบ
อำนาจ) เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยให้เอกขนลงทุนหรือร่วมลงทุนในกิจการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โดยได้ทำสัญญาเลขที่ ๒๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น
๔ งวด และปัจจุบันมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ได้ส่งมอบงานจ้างในงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงรายงานความคืบหน้าให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบ หากต้องการ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัด
เรื่องที่หก รายงานรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้อบัญญ้ติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ตั้งประมาณการรายรับ
ไว้ทั้งสิ้นจำนวน ๙๐๐,๔๓๘,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทล้วน)
โดยตั้งรับจากเงินรายได้ จำนวน ๖๑๖,๐๔๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นบาท
ถ้วน) ตั้งรับจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๘๔,๓๙๘,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่
ล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทล้วน) กองคลัง องค์การบริหารสวนจังหวัดลำปาง

๗

นายพิษ^พล ประสาน ได้ตรวจสอฺบรายรับ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่ามีเงินรายรับ
ประธานสภาฯ
จำนวน ๗๗๙,๔๖๕,๕๖๙.๘๓ บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์) และมีรายรับที่คาดว่าจะได้รับภายใน ๓๐
กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐๓,๑๗๐,๘๙๔.๔๓ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสามสตางค์) ทำให้รายรับไม่เต็มตามประมาณการ
รายรับ จำนวน ๓๖,๖๐๘,๘๐๑.๔๑ บาท (สามสิบหกล้านหกแสนแปดพันแปดร้อย
หนึ่งบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่แจกให้กับทุกท่าน หาก
ท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่กองคลัง
เรื่องที่เจ็ด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร นั้น ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง มีผู้สอบผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารจำนวนหลายท่าน
ซึ่งไปรับตำแหน่งใหม่เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และได้แนะนำตัวเองพร้อมทั้งได้
กล่าวต่อที่ประชุมสภาไปบ้างแล้ว ยังมีท่านที่ไม,ได้แนะนำตัวเองซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาแห่ง
นี๋ได้แนะนำตัวเองและกล่าวอะไรสักเล็กน้อยต่อที่ประชุม
-ฃอเชิญคุณจินตหลา
ทองมูล
นางจินตหลา ทองมูล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หัวหน้า
ส่ว นราชการและผู้เข้า ร่ว มประชุม ทุก ท่า น ดิฉ ัน นางจิน ตหลา ทองมูล นิจ จุบ ัน ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองแผนและงบประมาณ เดิมดำรงตำแหน่งนักจัดการ
งานทั่วไปชำนาญการ ลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เริ่มรับตำแหน่งนี้เมื่อวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดขอบก็จะทำให้ดีท ี่สุด
หากสมาชิก ท่านใดมีข ้อ แนะนำ ดิฉ ัน ก็ย ิน ดีน ้อ มรับ มาจะปฏิบ ัต ิง านในหน้า ที่ค วาม
รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อย่างดีที่สุด ขอขอบคุณ
นายพิษเนุ'พล ประสาน 'ต่อ'ไป'ขอเชิญคุณสุพัต'รา หล้าสมศรี

ประธานสภาฯ
นางสุพัตรา หล้าสมศรี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
บริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหารรองสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง
รองพรรณี การะกัน และผู้อ ำนวยการกองทุก กอง ผู้เข้าร่วมประชุม ทุก ท่าน ดิฉัน
นางสุพ ัตรา หล้าสมศรี เดิมสังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน ตำแหน่งนัก วิช าการเงิน และ
บัญ ชีช ำนาญการ ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง ตั้งแต่วันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดิฉันจะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยยึดหลักครองคน ครองตน
ครองงาน จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเนิาหมายให้ดีที่สุด ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน เรื่องที่แปด การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มแผน
ประธานสภาฯ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๕
ด้วยกองแผนและงบประมาณ ได้กำหนดตาราง การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
อำเภอและระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ.

นายพิษญพล ประลาน ๒๕๖๑-๒๕๖๕: ฉบับที่ ๕ โดยมีสัดส่วนประซาคมระดับอำเภอทั้ง ๑๓ อำเภอ จำนวน
ประธานสภาฯ
๑,๕๒๒ สัดส่วนประขาคมระดับจังหวัดจำนวน ๒๔๐ ซึ่งจะออกประชาคมระหว่างวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือและ
กำหนดการที่ได้แจกให้กับสมาขิกทุกท่าน หากท่านใดมีฃ้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองแผนและงบประมาณ
-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ
(สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
- รายงานการประชุม มีทั้งหมด ๔๗ หน้า เชิญท่านสมาขิกตรวจสอบ
-ท่านใดจะขอแก้1ฃรายงานการประชุม ขอเชิญ
- ไม่มีท่านใดแก้ไขในรายงานการปกระชุม ผมจะขอมติในที่ประชุม
-ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ จำนวน ๑๕ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ ไม,มี

มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ©๕ เสียง ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไประเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องที่เสนอ
๓.© ญัต ติข ออนุม ัติแ ก้ไขเปลี่ยนแปลงค0าขี้แ จงงบประมาณรายจ่า ยตามข้อ บัญ ญัต ิ
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.รัก ษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตั้ง
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ กองการศึกษา ศาสนาและ
บายกอบจ.ลำปาง
วัฒ นธรรม หมวดค่าครุภ ัณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า ครุภ ัณ ฑ์ค อมพิว เตอร์
จำนวน ๒ รายการ รวมงบประมาณ ๗๒๘,๐๐๐ บาท ดังนี้
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รายการที่ ๒ หน้า ๑๙๑ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบประมวลผล แบบที่ ๑
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ จำนวน ๓๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท รวมเน้นเงิน ๖๒๘,๐๐๐ บาท
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ รายการที่ ๔ หน้า ๑๙๔ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
นายกอบจ.ลำปาง
กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเน้นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท
มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการประชุมสมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๓
ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กัน ยายน ๒๔๖๒ อนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา รายการที่ ๒,๔ นั้น จำนวน ๗๒๘,๐๐๐ บาท
เพื่อ เบิก จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ เนื่อ งจากกระทรวงดิจิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และ
สังคม มีประกาศลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๓ กำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๔๖๓ ซึ่งทำให้
คุณ ลักษณะของครุภัณ ฑ์ค อมพิวเตอร์ท ั้ง ๒ รายการดังกล่าวข้างด้น มีก ารเปลี่ยนแปลง
จึง จำเน้น ต้อ งแก้ไ ข คำขี้แ จงงบประมาณ รายจ่า ยให ้ถ ูก ต้อ ง รายละเอีย ดตาม
เอกสารแนบท้าย เพื่อ ให้ก ารดำเนิน การเน้น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย จึงขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ย นแปลงคำซื้แ จงงบประมาณรายจ่า ยตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ย
วิธ ีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.๒๔๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรือเปลี่ยนแปล'งสถานที่ก่อสร้าง ให้เน้น อำนาจ
อนุม ัติข องสภาท้องถิ่น ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงคำซื้แ จงงบประมาณ
รายการที่ได้เบิก ตัด ปีห รือขยายเวลาเบิก ดัด ปีไว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือ ขยายเวลาเบิก ดัด ปี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
รับเงิน การเบิก จ่า ยเงิน การฝากเงิน การเก็บ รัก ษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ ในกรณีท ี่ม ีร ายจ่า ยหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเน้นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ข ออนุม ัต ิข ยายเวลา
เบิก จ่า ยเงิน ได้ไ ม่เกิน อีก หนึ่ง ปีต ่อ สภาท้อ งถิ่น หรือ กรณีม ีค วามจำเน้น ต้อ งแก้ไ ข
เป ลี่ย น แปลงรายการดัง กล่า วที่ท ำให ้ ลัก ษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิม
ตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
นาย พิษรนพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเชิญท่านถาวร บุปผาจริญ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอมา เอกสารที่มีอยู่ยัง
ขาดเหตุผ ลความจำเน้น ที่ท ่านขอเสนอการเปลี่ย นแปลง อย่างเซ่น ๓.๓ การขออนุมัติ
ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ วิธ ีก ารทำงานถ้าหากเราพูด ถึง ตอนนี้ท่านสวมหมวกสองใบ
เน้นทั้งข้าราขการและผู้บ ริห ารท้อ งถิ่น คือ นัก การเมือ ง แต่ถ ้าเน้น ภาวะปกติ คือ ภาวะ
นักการเมืองทำงาน ถ้าหากมีข้อผิดพลาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด ความผิดพลาดของ

๑๐
นายถาวร บุปผาเจริญ นักการเมืองถือว่าน้อยกว่าข้าราชการ ที,ผมพูดถึงเพื่อจะตอกยํ้าการทำงานที่
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ประสานกัน ผมขอยกตัวอย่างการทำงานที่ผ ่านมาระหว่างสมาขิกสภากับ กองแผนและ
งบประมาณ ทำงานค่อ นข้างติด ขัด กัน ไม่ม ีก ารอะลุ่ม อส่ว ยกัน การประชุม ที่ผ ่านมา
เพื่อ นสมาขิก ได้อ ภิป รายการประชุม ครั้ง ที่ผ ่า นมา โครงการมีก ารเปลี่ย นแปลง
คุณ ลักษณะ ปริมาณ คุณ ภาพ ทั้งที่ยังเป็นโครงการเดิมอยู่ ก็มืการโต้เถียงกันตลอดเวลา
ว่าเป็น อำนาจชองใคร ท่านก็ต ีค วามหมายเป็น อำนาจคณะกรรมการแผนอีก ต้องกลับ
ไปสู่กระบวนการแผน วันนี้ผมอยากจะสอบถามความขัดเจนเลยว่าถ้าหากทำงานกัน ใน
ลักษณะนี้แล้ว ต่างคนต่างถือทิฐิกัน การเปลี่ยนแปลงปริม าณงาน คุณ ภาพงาน ในเมื่อ
สมาขิก สภาในฐานะเป็น ฝ่า ยนิต ิบ ัญ ญัต ิไ ต้พ บเห็น ว่า โครงการตรงนี้น ่า จะมีก าร
เปลี่ยนแปลง ในความกว้าง ยาว ในลัก ษณะนี้โ ดยที่เป็น โครงการเดิม ซึ่งไม่ไต้รับการ
ตอบสนองเท่าที่ค วร ท่านคงลืมไปว่าท่านสวมหมวกสองใบ ใบหนึ่งเป็น นัก การเมือ ง
ท่านต้อ งพยายามทำ'ให้โ ครงการบรรลุผ ล ในฐานะที่เป็น นัก การเมือ ง ในฐานะเป็น
ข้า ราชการท่า นก็ป รับ ปรุง ให้ถ ูก ต้อ งตามระเบีย บ ถ้า ท่า นมายึด ใช้จ ิต วิญ ญาณของ
ข้า ราชการเพีย งอย่า งเดีย วไม่ใ ช้จ ิต วิญ ญาณชองนัก การเมือ งเลย อะไรที่เข้ามาท่านก็
บอกว่าไม่ไต้ ๆ ก็จ ะทำงานด้ว ยกัน ลำบาก ผมยกตัว อย่าง ในวันนี้ ญัตติข้อ ๓.๓ วัน นี้
ท่า นทำหน้า ที่ส องอย่า ง ท่า นชอเสนอต่อ สภาขอขยายเวลาในการทำงบประมาณปี
๒๕๖๔ ถ้าหากพวกเราไม่ท ำงานร่ว มกัน ถ้าหากในวัน นี้ห ากสภามีค วามเห็น ไม่ข ยาย
เวลาความเดือ ดร้อ น ไม่ใช่ฝ่ายนิติบัญ ญัติ เป็นท่านในฐานะนักการเมืองหนึ่งส่วน เป็น
ข้าราชการหนึ่งส่วน ท่านต้องถูกสอบสวนเลย การะประเมิน LPA ต่าง ๆ ที่ท่านทำมาก็
ประเมินไม่ผ่าน การทำงานผมไม่อ ยากให้พ วกเราเปีด ตำรากัน ท่า นเจดตำราไต้ ผมก็
เปีดตำราไต้ หากเราทำงานไม่มิความยืดหยุ่นต่อกัน ขึ้นเป็นผู้บริหารไต้ยาก สิ่งที่พูดมาก็
ขอให้เป็นข้อคิด ยกตัวอย่างในวัน นี้เรามาฃอฃยายเวลา ท่านบอกสมาขิกเสนอโครงการ
ล่าข้า ไม่เกี่ยวเลย ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งท่านขึ้นไปรักษาการอยู่
ในขณะนี้ กระบวนการบริหารท่านเป็นผู้กำหนดห้วงเวลาในการทำโครงการต่าง ๆ อยู่
แล้ว การเสนอข้าท่านมีหน้าที่ติดตาม ล้าบอกว่าเสนอโครงการมาล่าข้า ฟ้งแล้วรู้สึกไม่ดี
ผมขอให้ท่านไปทบทวนกระบวนการทำงานต่าง ๆ ว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อ ให้ด ีก ว่านี้
เพราะท่านเป็นส่วนหนึ่งของนักการเมืองด้วย ในส่วนที่เป็น ข้าราชการด้วย หากมาเล่น
ทิฐิแล้ว คนหลายคนที่เป็น ข้าราชการขั้น ผู้ใหญ่เขาก็บอกว่า เวลาทำงานต่าง ๆ เราอย่า
ไปทะเลาะกับนักการเมืองเลย บทลงโทษแตกต่างกัน ถ้าพวกสมาขิก เอาร้อยเปอร์เซ็น ต์
บ้าง พวกท่านจะทำงานลำบาก ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อติเตียนก็แล้วกัน ในฐานะที่เราอยู่
ร่วมกันมาตลอด และข่าวในวันนี้ท่านอนุพงษ์ เผ่าจิน ดา ไต้ให้ข่าวกับวุฒิสภาบอกว่ายัง
ไม่พร้อมกับการเลือกทั้งท้องถิ่น ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าการเลือกทั้งอาจจะอีกนาน ในเมื่อ
อีก นานผมอยากให้พ วกเราทำงานด้ว ยกัน อย่า ให้ถ ึง กับ ขั้น ที่พ วกผมรวมกัน ลงขื่อ
วิเคราะห์ว่าท่านทำงานไม่ผ่านในฐานะนักการเมือง เป็นผู้บริหาร ก็ฃอฝากไว้ด้วย ผมก็
พูด เตือ นท่านในฐานะที่ผ มอยู่ก ับ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด แห่ง นี้ม านาน เห็นทั้งแต่
ท่านรองปลัดเริ่มเข้ารับราชการ ทั้งแต่ซี ๑ ท่านรองปลัดพรรณี การะกัน เริ่มรับราชการ
ทั้งแต่ฝ ่ายคลัง ทั้งแต่ซี ๑ คนเรารู้เท่าทัน กัน หมด เบีา หมายความสำเร็จ ที่แ ท้จ ริง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คือการสนองต่อความเดือดร้อนของประซาซน และสิ่งที่ท่าน
ขอบพูดว่าสมาขิกสภาขอบเปลี่ยนแปลงโครงการตลอดเวลา ท่านต้องเข้าใจว่าสมาขิก

นายถาวร บุ1ปผาเจริญ สภามาจากตัวแทนของประซาซน สิ่งที่เขานำเสนอท่านมีการเปลี่ยนแปลงตลอด เพราะ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง อะไร เพราะเมือ่ กลับ เข้า ไปในพื้น ที่แ ล้ว ได้ร ับ การร้อ งขอจากประชาชนว่า ความ
เดือดร้อน ณ ปีจจุบันนี้คืออะไร ล้าท่านกำหนดว่าต่อไปทำงานปีนี้เสนอปีนี๋ให้ใช้แผนปีนี้
ซึ่งในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ยังมีข้อหารือกัน ให้ปรับปรุงแผนได้ตลอด แต่อยู่
ในช่วงที,เหมาะสม สิ่งนี้ผมขอฝากท่านข้าราชการที่ทำหน้าที่นักการเมืองอยู่ตอนนี้ และ
ขอฝากท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องแจ้งให้ทราบ ปีนี้ผมก็เกือบหกสิบปีแล้ว ท่านพูดมา ๗๘ เรื่อง ผมตามไม,ทัน ผมขอเป็น แบบเอกสารด้วย บางอย่า งก็อ ยากจะสอบถาม แต่ก็
ถามไม่ได้ เพราะพูดไปแล้ว นึกไม่ออก อายุเยอะแล้ว ในส่วนนี้ก็ฃอฝากท่านรองปลัดทำ
หน้าที่น ายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำปาง และหัวหน้าส่วนราซการที่ทำหน้าที่ใน
ส่วนนี้ ขอให้ลองปรับปรุงการทำงาน อะลุ่มอส่วย หาทิศทางการทำงานให้ลำเร็จร่วมกัน
ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน มีสมาซิกท่านใดมีข้อจะซักถาม อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม1
ประธานสภาฯ
-ฃอเชิญท่านเขน ปานสังข์
นายเซน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตอนนี้ที่มีการยกเลิกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อปี
๒๕๖๒ ของบ้านดอนแก้ว ซึ่งก็เกินกำหนดราคากลาง ก็ขอฝากท่านผู้อำนวยการกองช่าง
ตอนนี้ท่านเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ การลำรวจออกแบบในครั้งนี้ ผมบอกตรง ๆ เลยว่า
เป็น โครงการเร่งด่วนที่มีป ีญ หาของซาวบ้าน ได้ผ ่านประซาคม และกระบวนการแผน
ทุก อย่า งตรงตามขั้น ตอนหมด แต่ผ มก็ย ัง งงว่า โครงการนี้ต กไป จริง ๆ แล้ว
คณะกรรมการกำหนดราคาก็ยอมรับ ว่า ถ้าหากประกาศงานออกไปแล้วก็ทำไม่ได้ราคา
แตกต่างไปสามล้านกว่าบาท ก็ฝากท่านผู้อำนวยการกองช่างไว้ด้วยว่าทำไมการประเมิน
การออกแบบตรงนี้ คณะกรรมการราคากลางไม่กล้าเซ็นต์ถ้าเซ็นตํแล้วมีปีญ หาแน่น อน
เพราะประกาศแล้วไม่มีผู้เสนอราคา ต้องเกิดปีญหาแน่นอน ราคาตั้งอยู่ในงบประมาณสี่
ล้านกว่าบาท แต่ราคากลางทำไมออกมาเจ็ดล้านกว่าบาท เวลาเพียงแด่ไม่กี่เดือน อนุมิติ
โครงการเดือ นตุล าคม ๒๕๖๒ ตอนนี้ห นังสือแจ้งมาราคาของพาณิซ ย์จังหวัด ผมบอก
ตรง ๆ เลยว่าราต้องช่วยกัน คิดการทำงานกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ซาวบ้านต้องการ แล้วเราเขา
เร่งด่วน เราขอผ่านอบต. เทศบาล ผ่านสภา มาหมดแล้ว ตอนนี้ผมก็รับทราบว่าราคาที่
จะออกมาไม่สามารถจะดำเนินการได้ คุณออกมาได้อย่างไร ๑,๘๐๐ เมตร คลองส่งนํ้า
ความหนาขนาดนี้ แล้ว ในแผนเรา งบประมาณก็ม ีเพีย งแด่น ี้ ทำไมถึง ออกมาเป็น
๑,๘๐๐ เมตร ผมก็งง ฝากผู้อ ำนวยการกองช่างไว้ด ้ว ยเกี่ย วกับ การสำรวจออกแบบ
จริง ๆ แล้ว การทำงานร่วมกันการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นความเร่งด่วนของซาวบ้าน เรา
ก็ได้เสนอผ่านสภาไปแล้ว งบประมาณที่ตกไปผมไม่ว่า แต่ผมจะไปตอบกับซาวบ้านว่า
อย่างไร ในเมื่อ ผ่านการประซาคมออกมาแล้ว การทำงานในบริบ ท เหมือนท่านถาวร
บุป ผาเจริญ ขออนุญ าตเอ่ย นาม เราอยู่ร ่ว มกัน ฝ่ายนิต ิบ ัญ ญัต ิห รือ ฝ่ายบริห าร เรามา
บูรณาการร่วมกันเพื่อประโยขนํของพิ่น้องประซาซนที่ถูกเลือกตั้งมา ขอฝากเรื่องนี้กับ
ผู้อำนวยการกองช่างด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน ขอให้อภิปรายเป็นเรื่อง ๆ ไป ตอนนี้ขอให้อยู่ในประเด็นข้อ ๓.๑ มีสมาซิกท่านใดมีข้อ
ประธานสภาฯ
สงสัยที่จะซักถามใบข้อ ๓.๑ อีกหรือไม่ ไม่มี
-ฃณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติที่ประขุม

นายพิษญพล ประสาน - สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมิตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม
ประธานสภาฯ
ข้อบัญญัติองคํการบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นซอบอนุม้ตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มื

มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๖ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือ
ท ลป ๕๑๐๐๓/๓๗๒๗ ลงวันท ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
-ต่อไป ๓.๒ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

- ในญัตตินี้มืเรื่องโอน จำนวน ๔ เรื่อง ผมจะขอมติเป็นเรื่อง ๆ
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง เรื่องแรก
นางสุพรรณี สุขสันต์'รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ จำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แผนงาน
นายกอบจ.ลำปาง
บริห ารงานทั่วไป หมวดค่าครุภ ัณ ฑ์ท ี่ด ิน และสิ่งก่อ สร้าง ประเภทครุภ ัณ ฑ์ล ำนัก งาน
จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑๒๑,๐๐๐ บาท ไปตั้งรายการใหม่ เนื่อ งจากกองกิจ การ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตรวจสอบรายการดังกล่าวข้างต้นปรากฏ ดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที่ ๒ หน้า ๑๔๗ ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไต้ตรวจสอบคำชี้แจงข้อบัญ ญัติงบประมาณ
รายจ่ายรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นไปตามบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม
๒๕๖๒ ไต้ปรับลดงบประมาณค่าเครื่องถ่ายเอกสารจาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น
๙๐,๐๐๐ บาท โดยคุณ ลักษณะยังคงเดิมจำเป็น ต้องโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่
ในหมวดเดียวกัน ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม ๒๕๖๒
รายการที่ ๓ หน้า ๑๔๗ ค่า จัด ซื้อ เครื่อ งทำลายเอกสาร จำนวน ๔ ๙,๐๐๐ บาท
เนื่อ งจากกองกิจ การสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ไต้ต รวจสอบคำชี้แจงข้อบัญ ญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นไปตามบัญ ชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ณ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไต้ป รับ ลดงบประมาณค่าเครื่องทำลายเอกสารจาก ๔๙,๐๐๐ บาท
เป็น ๓๑,๐๐๐ บาท และขนาดความกว้างกระดาษหลัง ทำลาย เปลี่ย นแปลงจากเดิม
ระหว่า ง ๓-๔ มิล ลิเมตร เป็น ๓-๕ มิล ลิเมตร โดยคุณ ลัก ษณะเปลี่ย นไปจากเดิม
จำเป็นต้องโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่ในหมวดเดียวกัน ให้เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง โอนลด
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการที่ ๒ หน้า ๑๔๗
นายกอบจ.ลำปาง
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่า จัด ซื้อ เครื่อ งถ่า ยเอกสาร จำนวน ๙ ๐ ,๐ ๐ 0 บาท เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า จัด ซื้อ เครื่อ งถ่า ย
เอกสารระบบดิจ ิต อล(ขาว-ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่น ต่อ นาที จำนวน ๑ เครื่อ ง ๆ ละ
๙๐,๐๐๐ บาท ใช้ไนการปฏิบัติงานกองกิจการสภาฯ มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นตํ่า
- เป็นระบบมัลดิฟ้งก์ขั้น
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม ๒๔๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) หน้า
๔๔๖ รายการที่ ๘๑

โอนลด
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที่ ๓ หน้า ๑๔๗ ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๓๑,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
- ค่า จัด ซื้อ เครื่อ งทำลายเอกสาร จำนวน ๓๑,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า จัด ซื้อ เครื่อ ง
ทำลายเอกสารแบบตัด ละเอีย ด ทำลายครั้ง ละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อ ง ๆ ละ
๓๑,๐๐๐ บาท ใช้ในการปฏิบัติงานกองกิจการสภาฯ มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- ขนาดที,กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นตํ่าต่อครั้ง
- ขนาดกระดาษหลังทำลายความกว้างระหว่าง ๓-๔ มิล ลิเมตรและความยาวระหว่าง
๒๔-๔๐ มิลลิเมตร
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม ๒๔๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) หน้า
๔๔๔ รายการที่ ๗๙
เพ ื่อ ให ้ก ารด ำเน ิน ก ารเป ็น ไป ด ้ว ยค วาม เรีย บ ร้อ ย และเป ็น ไป ตาม ระเบ ีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอน
รองปลัด อบจ.รัก ษาราชการ เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ
แทนปลัด อบจ.ปฏิบ ัต ิห น้าที่ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น อำนาจอนุม ัติ
นายกอบจ.ลำปาง
ของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายพิษถ{พล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเชิญ - ไม,มี-ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติที่ประขุม
-สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้๒ นงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญ ญัติองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ะ๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง
โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
นายพิษ ณุพ ล ประสาน - สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ
ประธานสภาฯ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่าย
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติที่ประชุม
เป็น อัน ว่าที่ป ระขุมแห่งนี้มีมติเห็น ชอบจำนวน ๑๖ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่า ยตามข้อ บัญ ญัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด งบประมาณรายจ่า ย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ ่ายบริห ารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/๓๙๑๐
ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสีย งจำนวน ๑ เสียง
-ต่อไปโอนเรื่องที่สอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๒ ญัตติ
ขออนุม ัต ิโ อนงบ ประมาณ รายจ่า ยตามข้อ บัญ ญ ัต ิอ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง ห วัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณตั้งจ่ายไว้กองพัสดุ
และทรัพย์สิน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจำ ประเภทเงิน เดือนพนัก งาน รายการที่ ๒ หน้า ๑๗๔ เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่าย
ไว้ ๖,๘๔๕,๕๐๐ บาท เพื่อ จ่า ยเป็น เงิน เดือ นสำหรับ ข้า ราชการ สังกัดกองพัสดุและ
ทรัพ ย์ส ิน องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางซึ่ง คาดว่า จะเหลือ จ่า ย ขอโอนลด
งบประมาณ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง
สำนักงาน(พาร์ทิขั่น) เนื่องจากกองพัสดุและทรัพย์สิน ต้องการให้การบริหารงานภายใน
กองพัส ดุแ ละทรัพ ย์ส ิน มีค วามเป็น ระเบีย บเรีย บร้อ ยมากขึ้น เพื่อ ให้ก ารดำเนิน การ
เป็น ไปด้ว ยความเรียบร้อ ย และเป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไข

นางสาวพรรณี การะกัน เปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
รองปลัด อบจ.ลำปาง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลี่ย น หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณดังนี้

โอนลด
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ประเภทเงินเดือนพนักงาน
รายการที่ ๒ หน้า ๑๗๔ เงินเดือนพนักงาน จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่า จัด ซื้อ ฉากกั้น ห้อ งสำนัก งาน จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า จัด ซื้อ ฉาก
กั้นห้องสำนักงาน(พาร์ทิฃั่น) จำนวน ๗๒ แผ่น และอุป กรณ์พ ร้อมติดตั้ง รายละเอีย ด
ตามเอกสารแนบท้า ย เพื่อ ให้ก ารดำเนิน การเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย จึงเสนอสภา
อนุม ัต ิต ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก่ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้อ ๒๗
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายพิษ๓พล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเขิญ ไม่มี ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๖ คน
ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาขิกทานใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามที่ฝ่าย
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๔ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามที่ฝ่าย
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประขุม

เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๔ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๔๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๔๑๐๐๓/๓๙๑๙
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไปโอนเรื่องที่สาม ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด

นางสาวพรรณี การะกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราฃการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ
รองปลัด อบจ.ลำปาง หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๒ ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๓ ตามข้อบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่า ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๓ งบประมาณตั้งจ่ายไว้ก องคลัง
แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานคลัง หมวดค่าตอบแทนใช้ส อยและวัส ดุ
ค่า ตอบแทน ป ระเภ ท ค ่า เข ่า บ ้า น รายการท ี่ ๑ หน้า ๑๗๗ค่า เข ่า บ ้า น ตั้ง ไว้
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็น ค่าเข่าบ้านแก่ข ้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด
ลำปาง ประกอบกับ กองคลัง มีค วามจำเป็น จะต้อ งจัด หาครุภ ัณ ฑ์ล ำนัก งานให้ก ับ
ข้าราชการ เข่น โต๊ะทำงาน เก้า อี้ ซึ่งมีไม่เพียงพอ และตู้เพื่อจัดเก็บ เอกสาร จึงขออนุมัติ
ดังนี้
โอนลด จำนวน ๑๓๓,๑๐๐ บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบแทน ประเภทค่าเข่าบ้าน
รายการที่ ๑ หน้า ๑๗๗ ค่าเข่าบ้าน จำนวน ๑๓๓,๑๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) จำนวน ๑๓๓,๑๐๐ บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
๑.ค่าจัดซื้อโต๊ะ จำนวน ๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว
๒.ค่าจัด ซื้อ เก้าอี้ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ เก้าอี้พ นักพิงสูง มีเท้าแขน
จำนวน ๑ ตัว
๓.ค่า จัด ซื้อ ตู้ จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า จัด ซื้อ ตู้เหล็ก เก็บ เอกสารชนิด
๒ บานเปีด ๒๐ ใบ ๆ ละ ๕1๕๐๐ บาท
๔.ค่าจัดซื้อตู้บ านเลื่อนทึบ จำนวน ๘,๖๐๐ บาท เพื่อ จ่ายเป็น ค่าจัด ซื้อ ตู้บ านเลื่อ นทึบ
จำนวน ๒ ใบ ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท
เพ ื่อ ให ้ก ารด ำเน ิน ก ารเป ็น ไป ด ้ว ยค วาม เรีย บ ร้อ ย และเป ็น ไป ตามระเบ ีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.
๒๔๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก่ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณ ภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายพิษณุพล ประสาน ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อจะซักถาม อภิปรายเพิ่มเติม
ประธานสภาฯ
-ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อแมีองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน การจัดซื้อรายการใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมานี้ เป็นการ
จัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด หรือว่าเพิ่มเติมซื้นมาใหม่ และในงบประมาณ

นายถาวร บุป ผาเจริญ ประจำปี กองคลังได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม,
ส.อบจ.อ.เมือ งลำปาง ขอขอบคุณ
นายพิษ ญพล ประสาน ขอเฃิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านถาวร บุปผาเจริญ
ประรานสภาฯ
นางสาวพรรณ การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางทุก ท่าน กองคลังไม่ได้ต ั้งงบประมาณครุภ ัณ ฑ์ป ระเภทนี้ไว้
ประกอบกับ จะต้องมีการจัด เก็บ ฎีก าให้ก ับ หน่วยงานที่รับ ตรวจเราเซ่น สตง.หรือปปซ.
ปปง. ซึ่งขณะนี้เราก็มีตู้จัดเก็บเอกสาร งบประมาณ ๑๑๐,๐0๐ บาท จะเป็นการจัดซื้อตู้
จัด เก็บ ฎีก า ส่วนประเภทอื่น ก็ม ีเพีย งเล็ก น้อ ย โต๊ะ ๑ ตัว เก้า อี้ ๑ ตัว แต่ต ู้เราจัด ซื้อ
จำนวน ๒๐ ใบ และตู้บานทึบ จำนวน ๒ ใบ รวมทั้งสิ้น ๒๒ ใบ ขอขอบคุณ
นายพิษ ณุพ ล ประสาน -ฃอเขิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ
นายถาวร บุป ผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที,เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมือ งลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ที่ผมสอบถามผมนึกว่าจัดซื้อทดแทนของเก่าที่ชำรุด
สรุปแล้วว่าเป็นการจัดซื้อใหม่ และไม่มีในแผน จัดซื้อใหม่เพื่อเพิ่มเติมเข้ามา การทำงาน
ของสภาเราเองก็ไม่ได้ต ิด ใจ เพราะถือ ว่า เป็น การทำงานที่ย ืด หยุ่น การซื้อวัสดุต่าง ๆ
เพื่อใข้ในการปฏิบ ัติงาน ซึ่ง มีบ างรายการแม้แ ต่ก ารจัด ซื้อ เครื่อ งถ่า ยเอกสาร ล้าหาก
บอกว่าเครื่อ งเก่าชำรุด ก็เป็น อีก แบบหนี่ง แต่ถ ้าจัดซื้อขึ้น มาใหม่เลย ในการจัดทำแผน
ประจำปีท่านก็ไม่ได้จัดทำไว้เรื่องการขอใช้วัสดุสำนักงานต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ผมได้สอบถาม
ไปแค่นั้นเอง สภาก็ท ราบว่า เป็น อำนาจของสภาพิจ ารณา แต่ขอบอกว่างานส่วนอื่น ก็
ขอให้ท่านยืดหยุ่นในการทำงานด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน ขอเขิญ ฝ่ายบริหาร

ประธานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.รัก ษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ขออนุญาตเอ่ยนามท่านถาวร บุปผาเจริญ ที่ได้
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติห น้าที่ สอบถามมา ในส่วนของเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร เราได้มีการตั้งงบ
นายกอบจ.ลำปาง
ประมาณไว้ แต่งบประมาณลดลงเราเลยต้องขอโอนลดตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส่วนเรื่อง
การจัด ซื้อ ตู้เป็น การตั้ง ใหม่ เนื่อ งจากเราได้จ ัด สร้า งอาคารจัด เก็บ เอกสารบริเ วณ
ด้านหลังสำนัก งาบ แต่ย ัง ขาดตู้จ ัด เก็บ เอกสาร และมีหนังสือสั่งการ จะไม,เหมือนกับ
หมวดค่าครุภัณฑ์ทั่วไป มีข้อยกเว้นไว้ว่ากรณีวัสดุสำนักงานต่างๆ ไม่ได้เป็นการบริการ
สาธารณะ เราก็ไม่ต้องบรรจุไว้ในแผนก็ได้ จะต่างจากครุภัณฑ์ที่เป็นการบริการ
สาธารณะ สะพาน อาคารเอนกประสงค์ หรือเมรุ ถ้าเป็นแบบนั้นต้องบรรจุไว้ในแผน ใน
ส่วนของครุภัณ ฑ์ภายในสำนักงาน ถ้าหากสภาอนุม ัติแ ล้วสามารถจัดซื้อเพื่อมาใช้ส อย
และขออนุญาตท่านเพื่อนำเอกสารให้ท่านสมาขิก ขอขอบคุณ
นายพิษ ณุพ ล ประสาน -ฃอเขิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ
นายถาวร บุป ผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส;อบจ.อ.เมือ งลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ได้พิงแล้วก็เข้าใจ เครื่อ งถ่ายเอกสารท่านก็บอกว่าได้
ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ท่านก็ขอเปลี่ยนแปลง ที่ผมได้

นายถาวร บุ1ปผาเจริญ สอบถาม ผมอยากให้เทียบเคียงโครงการบางโครงการที่เป็นครุภัณฑ์ เซ่น โครงการ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ถนนเปลีย่ นแปลงความกว้า งยาว โครงการศาลาเอนกประสงค์เปลี่ย นความกว้า งยาว
เป็น โครงการเดิม ที่เป็น โครงการอยู่แ ล้ว บรรจุไ ว้ใ นแผนแต่ม ีก ารเปลี่ย นแปลงความ
กว้า งยาว เปลี่ยนแปลงคุณ ลัก ษณะไป ท่านก็บอกว่าต้องกลับไปสู่กระบวนการจัดทำ
แผนอีก ผมก็ไม่เข้าใจ ซึ่งมีหลายโครงการที่ผ่านข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓ ไปแล้ว เกิดปีญหา
ในหลายพื้น ที่ บางพื้น ที่เ มื่อ ทำโครงการเสร็จ แล้ว ความต้อ งการขอประซาซน
เปลี่ยนแปลงไป หรือขีดจำกัดในพื้นที่ ในวัน นี้ก ็เลยอยากจะสอบถามให้ข ัด เจนเลยว่า
โครงการเดิม ในปี ๒๕๖๓ ที่ม ีก ารเปลี่ย นแปลงคุณ ลัก ษณะ เป็น โครงการเดิม ไม่ได้
เปลี่ยนโครงการ ไม่ไต้ย้ายจุด สรุปแล้วทำไมท่านไม่ดำเนินการแบบครุภัณฑ์ที่ท่านไต้ตั้ง
งบประมาณไว้แล้ว ท่านก็ฃอเปลี่ยนแปลงในสภา แต่คำตอบที่ไต้ท่านบอกว่าต้องกลับไป
ทำแผนใหม่ ผมก็งง ซึ่ง ผมก็ไ ด้ส อบถามไปที่ฝ ่า ยกฎหมายกรมส่ง เสริม การปกครอง
ท้องถิ่น ท่านก็ให้คำหารือมาว่า ในโครงการเดิมที่คำเนินการไปตามข้อบัญญัติไปแล้ว มี
การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ โดยที,เป็นโครงการเดิม ไม่ไต้เปลี่ยนเป็นโครงการใหม่ เซ่น
ถนน โครงการต่าง ๆ ให้นำเข้าสู่สภาเพื่อขออนุมัติในการเปลี่ยนแปลงนั้น ในวันนี้ผมขอ
สอบถามว่า ถ้าเป็นโครงการในลักษณะนี้ในความคิดของท่านในฐานะที่ทำงานเป็นฝ่าย
บริหาร ท่านมีมาตรการอย่างไร ขอความขัดเจน เซ่น โครงการศาลา มีการเปลี่ยนแปลง
ความกว้าง ยาว ท่านจะให้นำเข้ามาเปลี่ยนแปลงในสภาได้หรือไม่ หรือต้องนำกลับไปสู่
แผนใหม่ วันนี้อยากขอดวามขัดเจน ซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านยังคาใจ หลายโครงการ
ซึ่งท่านผู้อำนวยการกองกฎหมายบอกว่ามีหนังสือหารือ อนุโลมให้ดำเนินการไต้ สิ่งต่าง ๆ
ถ้าท่านยึด โยงมากเกิน ไป ผมมีค วามเป็น ห่ว งว่า เราต้อ งทำงานกัน อีก นาน รัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยพูดแล้ว ณ วันนี้ยังไม่มีความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น เมื่อต้อง
ทำงานอีก นาน เราก็อ ยากทราบความขัด เจน ต้อ งทำงานอะลุ่ม อส่วยกัน ขอฝากท่าน
ประธานสภาช่ว ยดูแ ลด้ว ย เป็น ผลประโยชน์ของประขาซน บางโครงการค้างอยู่น าน
ไม่ไต้ตอบสนองประขาขนเนื่องจากทำไม่ไต้ ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วย ซึ่งผมก็ไค้บอกแล้วว่า
ผมไค้หารือไปยังผู้อำนวยการกองกฎหมาย ท่านก็บอกว่ามีหนังสือหารือแล้ว ให้กลับไป
ดูห นัง สือ หารือ เกี่ย วกับ เรื่อ งนี้ เพราะบอกแล้ว ว่าไม่ไค้เป็น การเปลี่ยนแปลงโครงการ
โครงการตราเป็น ข้อ บัญ ญัต ิเป็น ข้อ กฎหมายไปแล้ว ข้อ บัญ ญัต ิข องเราถือ ว่า เป็น
กฎหมายด้านการเงิน ซึ่งเป็นคนละขั้นตอนการ หากเป็น ก่อนการจัดทำข้อบัญ ญัต ิต้อง
อยู่ในแผน เมื่อ ผ่านกระบวนการแผนมาสู่กระบวนการข้อบัญ ญัติแล้ว จบกระบวนการ
นั้นไปแล้ว แต่ถ้าหากท่านเปลี่ยนเป็นโครงการใหม่ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผน ผมไม่
เถีย ง เพราะการทำงานตอนนี้ คำสั่ง ศาลปกครองมีห ลายคำสั่ง นายกอบต.จัด ทำ
โครงการโดยที่ไม่ได้อยู่ในแผนเลยยกขึ้นมาทำ ศาลก็ส ั่งจำคุก ตรงนี้ผมเข้าใจ ไม่ได้มอง
แค่ม ิต ิเดีย ว ก็ไ ต้ต ิด ตามข้อ มูล บ้า งแต่ไ ม่ไ ต้ล ะเอีย ดมาก เพราะฉะนั้น โครงการใน
ข้อบัญ ญัติถ้าหากไม่อยู่ในแผนตามที่ศาลมีคำสั่งมา ผู้รัก ษาการนายกจะต้องรับ ผิด ขอบ
เพราะฉะนั้น โครงการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในแผน ซาวบ้านหรือสมาชิก เข้าใจดีว่าไม่สามารถ
ดำเนิน การเป็น ข้อ บัญ ญัต ิไ ด้ แต่ใ นบางเรื่อ งการเปลี่ย นแปลงต่า ง ๆ มีเทคนิคในการ
บริหารอยู่แล้ว ขอฝากท่านรักษาการนายกไว้ด้วย ที่ผ มพูด มาก็เพื่อ ยกตัวอย่างว่าทำงาน
อะลุ่ม อส่ว ยด้ว ย เซ่นญัตติในข้อ ๓.๓ วัน นี้ถ ้าหากสภาไม่อ นุม ัต ิอ ะไรจะเกิด ขึ้น ไม่ไค้
กระทบกับฝ่ายนิติบัญญัติเลย เพราะทำหน้าที่ตามกฎหมาย แต่ที่กระทบมากที่สุดคือ

นายถาวร บุปผาเจริญ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง
นายพิษญพล ประสาน
ประธานสภาฯ

ข้าราชการถือว่าท่านบกพร่องต่อหน้าที่ พูดกันในฐานะพี่น้องกัน มองท่านเป็นน้อง ๆ
ขอขอบคุณ
ผมขอสรุปท่านถาวร บุปผาเจริญ ฃ่วยสรุปเลยว่าอย่าเลือกปฏิบัติ ท่านทำอะไรก็ได้แต่
สมาขิกรับปากกับซาวบ้านไว้แล้ว เมื่อบรรจุอยู่ในแผนแล้วอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่อง
ใหญ่
-ฃอเขิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของท่านถาวร บุปผาเจริญ
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริห ารส่วนจังหวัด ลำปางทุก ท่าน ก็ต้องขอนำเรียนในกระบวนการทำงานโครงการที่
เป็น ประเภทถนน หรือ อาคารเอนกประสงค์ ตรงนั้น เป็น การบริก ารสาธารณะ ที่
ประขาซนได้ประโยชน์ต้องอยู่ในกระบวนการของแผน แต่ครุภัณฑ์ลำนักงานเข่นเครื่อง
ถ่ายเอกสาร มีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท.๐๘๐๑.๓/ว๒๙๓๑
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ก ำหนดว่าครุภ ัณ ฑ์ท ี่จ ะต้อ งนำมาบรรจุไว้ในแผน
จะต้องเป็น ครุภัณ ฑ์ท ี่บ ริก ารสาธารณะ แต่ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในสำนักงานไม่ต้องบรรจุไว้
ในแผน แต่ในกระบวนการของครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งถ่อสร้างที่ท่านไต้นำเรียนไปนั้น เข่น
ถนน สะพาน อาคารเอนกประสงค์ อย่างเข่นโครงการอาคารเอนกประสงค์ในเขตพื้นที่
ท่านมิตร ธรรมวงค์ ในกระบวนการแกไขแผน ระบุว่าคือการแก้ไขที่ไม,ทำให้สาระสำคัญ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง เป็น อำนาจของนายกองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด และการทำให้
สาระสำคัญ เปลี่ยนแปลงไป คือ ขนาดความกว้าง ความยาว ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการ
การเปลี่ยนแปลงแผนของคณะกรรมการพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาตั้งแต่ช่วงโควิด
มา เรายังไม่ไต้มีการจัดประขุมแต่อย่างใด และกระบวบการที่จะแก้ไขแผนต้องมีเหตุผล
ความจำเป็นที่สมเหตุสมผล แต่ต ามที่กองช่างไต้ทำเข้ามาซึ่งไต้นำเรียนท่านไปแล้วเมื่อ
การประขุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว กองช่าง ให้เหตุผลว่าเนื่องจากแผนไม่ตรงกับโครงการ ซึ่ง
ตามข้อ เท็จ จริง ข้อ ๒๐ ก็ร ะบุว ่า ให้ใ ช้แ ผนเป็น กรอบในการจัด ทำงบประมาณ
เพราะฉะนั้นในการจัดทำ เหตุผลก็ต้องสมเหตุสมผล จะต้องมีเหตุผลที่จะต้องดำเนินการ
ในขั้นตอนการจัดทำซึ่งเป็นการบริการสาธารณะก็ไต้นำเรียนไปแล้วนั้น ไม่เป็นการแก้ไข
ขอยกตัว อย่างโครงการเงิน กู้ส ิ่แ สนล้านบาท ที่เป็น ของกระทรวงมหาดไทยเป็น เรื่อ ง
เร่งด่วน กระทรวงจะให้อำนาจนายกจัดทำแผนไปเลย ไม่ต้องมีการจัดประขุมประซาคม
ตรงนั้นเราต้องปฏิบัติตามแผน ในการเปลี่ยนแปลงขนาดก็ถือว่าเป็น สาระสำคัญ ต้องมี
การเปลี่ย นแปลงแผน แต่ก ระบวนการที่พ ิม พ์ข ้อ ความผิด เป็น การแก้ไ ขแผน ซึ่งไม่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแผน และในกระบวนการจัดทำแผน การประขุมสภาครั้งที่
ผ่านมาท่านก็จะสอบถามว่า แล้วทำไมไม่นำระเบียบแผนเข้ามาแก้ไขกันในสภา เพราะ
ระเบียบการจัด ทำแผนไม่ไดไห้อ ำนาจของสภาไว้ ซึ่ง ระเบีย บที่เราไต้น ำเรีย นกัน เมื่อ
สักครู่เป็นระเบียบวิธีการงบประมาณ ซึ่งให้อำนาจสภาไว้ แต้ไนระเบียบการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ จนถึงแก้ไขฉบับบีจจุบัน ไม่ไต้ให้อำนาจ
สภาไว้ แต่ไต้ให้อำนาจกับ คณ ะกรรมการพัฒ นา เพราะฉะนั้น การเปลี่ย นแปลงแผน
จะต้อ งเข้าสู่ค ณะกรรมการพัฒ นา การดำเนิน การก็จ ะต้อ งทำให้ถ ูก ต้อ งตามระเบีย บ
การดำเนิน งานเหมือ นที่ท ่านไต้เห็น ตั้งแต่ก ารบรรจุเข้ารับ ราชการ กระบวนการเราไม่
เคยมีก ารเลือ กปฏิบ ัต ิ หรือสองมาตรฐาน เราทำเป็น มาตรฐานเดียวกัน หมด เราจะต้อง
ยึดข้อระเบียบและกฎหมาย เราทำงานแบบให้อยู่ด้วยกันไต้ไม่มีสองมาตรฐาน แตกต้อง

นางสาวพรรณี การะกัน ขอความเห็นใจด้วยจากทุกท่าน การใช้จ่ายงบประมาณต้องมีระเบียบมากำกับ ถ้าหาก
รองปลัด อบจ.ลำปาง ไม่ม ีระเบียบ แบบแผนก็จะไม่มีกระบวนการที่ให้เกิดการตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดการ
ตรวจสอบงบประมาณของแผ่นดิน งบประมาณที่เราจัด เก็บ ให้ใช้จ่ายอย่างโปร่งใส ใช้
ระเบียบในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณ
นายพิษท{พล ประสาน -ฃอเขิญท่านมิตร ธรรมวงค์

ประธานสภาฯ
นายมิตร ธรรมวงค์
ส.อบจ.อ.เกาะคา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางทุก ท่า น กระผมนายมิต ร ธรรมวงค์ สมาชิก สภาองค์ก าร
บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา ผมเองไม่ค ่อ ยรอบรู้เรื่อ งระเบีย บ
เท่าไหร่ ก็อยากจะหารือไปยังท่านประธานผ่านไปยังผู้รู้ว่า กฎระเบียบการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ สาระสำคัญต่าง. ๆ ให้เป็นบทบาทอำนาจหน้าที่
ของสภา ผมไม่มีความรู้ในด้านนี้ อยากจะขอรายละเอีย ดข้อ ปลีก ย่อ ยเพิ่ม เติม ตรงนี้ผม
มาดูแ ล้วในสาระตรงนี้ งบประมาณของเราเท่าเดิม ไม่เพิ่ม แต่แกไขความกว้าง ความ
ยาว ซึ่งความกว้าง ความยาว ก็ไม่ได้ลดลง ตรงกันช้ามกลับเพิ่มขึ้น ไม,ได้ส่อเจตนาทุจริต
คอรัปฃั่น ไมให้รัฐเกิดความเสียหาย ตรงนี้น ่าจะวิเคราะห์ได้ เป็นผลดีแก่รัฐ ต่อองค์กร
ทำไมต้องกลับเช้าใปสู่กระบวนการแผน ขอฝากท่านประธานสภาผ่านผู้รู้ ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ท่านมิตร ธรรมวงค์ เป็นโครงการศาลาเอนกประสงค์ไข่หรือไม,

ประธานสภาฯ
นายมิตร ธรรมวงค์
ส.อบจ.อ.เกาะคา
นายพิษญพล ประสาน
ประธานสภาฯ
นายถาวร บุปผาเจริญ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ถูกต้อง ขอขอบคุณ
-ขอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนั่งฟ้งท่านรองพรรณี การะกัน ได้ขึ้แจง ตามที่ผม
ได้พูดถึงคณะกรรมการแผนต่าง ๆ ผมเช้าใจ ว่ากระบวนการต่าง ๆ ก่อนเช้าสู่ข้อบัญญัติ
ต้องผ่านคณะกรรมแผน แม้แต่โครงการใหม่ก็ต้องบรรจุในแผนถึงจะจัดทำได้ แต่ที่ผม
พูดถึงตอนนี้คือข้อบัญญัติเป็นข้อกฎหมายแล้ว ไม่มีกฎหมายไหนเขียนไว้ว่าในข้อบัญญัติ
ต้องกลับไปสู่คณะกรรมการแผน การเปลี่ย นความกว้าง ยาว เขาบอกว่า เป็น อำนาจ
ของสภา ผมพูดเรื่องนี้ ผมว่าขัดเจน เพื่อเป็น ข้อสรุป เลย ผมขอให้ท่านรักษาการนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำโครงการที่มีบีญหาทำหนังสือถึงผู้อำนวยการกอง
กฎหมาย กรมส่งเสริม ท้องถิ่น ว่าแนวทางการปฏิบ ัต ิตามที่ส มาชิก ได้ห ารือ แล้ว ตามที่
ท่านพรรณี การะกัน ได้มีความเห็นลงมาถูกต้องหรือไม่ เพราะพูดในสภา บันทึกในสภา
ท่า นก็ย ืน ยัน ว่า โครงการในข้อ บัญ ญัต ิล ้า หากมีก ารเปลี่ย นแปลง จะต้อ งกลับ ไปสู่
กระบวนการแผนใหม่ ท่านตอบเองขัด เจน ท่านสมาชิกหลายคนก็นั่งพิง ท่านก็ตอบว่า
โครงการที่ผมได้พูดถึงต้องกลับไปกระบวนการแผนใหม่ เปลี่ยนแปลงในสภาไม่ได้ ต้อง
ไปเปลี่ยนแปลงในคณะกรรมการแผน เปลี่ยนแปลงความกว้าง ความยาวเสร็จแล้ว ถึง
จะนำเช้า สู่ส ภา ผมและทุกคนได้นั่งพิง ผมว่า ขัด เจนเลย ดังนั้น ความขัด เจนของท่าน
พรรณี การะกัน และข้อหารือของผม ส่งไปยังกองกฎหมาย เราไม่ต้องมานั่งตัดสินเพื่อ
โต้เถียงกัน ในเรื่องนี้ผมฝากท่านประธานสภาทำหนังสือกับท่านนายกทำหนังสือไปที่

นายถาวร บุ'ปผาเจริญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะได้จบประเด็นในเรื่องนี้ และมีมาตรฐานในการ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ทำงานจะได้ไม่ต้องมาโต้เถียงกันอีก วุฒ ิภาวะของท่านก็พ อมี วุฒ ิภ าวะของผม ผมก็อยู่
กับกฎหมายไม่มาก แต่แค่'พอรู้แค่,นั้นเอง และผมก็ได้บอกท่านแล้วว่าผมได้หารือไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วด้วยวาจา ท่านก็บอกว่าสามารถท่าได้ เมื่อพูดแล้ว
ไม่เชื่อฟ้งกัน ผมก็ขอสรุปให้ท่านท่าหนังสือไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผล
ตอบข้อหารือกลับมาอย่างไร ผมยอมรับได้ ถ้าหากผมผิดก็ยอมรับ ผิด ถ้าหากท่านถูกก็
คือ ถูก แต่ถ ้า หากผมถูก แต่ถ ้า หากท่า นผิด ท่า นต้อ งรับ ผิด ขอบในฐานะที่ท ่า นเป็น
เจ้าหน้าที่งบประมาณโดยตรง ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเดฃทวี ศรีวิชัย

ประธานสภาฯ
นายเดชทวี ศรีวิชัย
ส.อบจ.อ.เถิน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางทุก ท่าน กระผมนายเดชทวี ศรีว ิช ัย สมาชิก สภาองค์ก าร
บริห ารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเกิน เคยมีก รณีแ บบนี้ เมื่อประมาณสี่ป ี สมัย
ท่านทองดี จอมวงศ์ กรณีที่ผมได้อภิปรายโครงการที่ถูกตัดทิ้งไป ทั้งที่อยู่ในข้อบัญญัติ
ปรากฏว่าเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดไปแล้ว เพราะกระบวนเข้าสู่ข้อบัญญัติแผนต้องมีให้
เรีย บร้อ ย นั่น หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ข องเราบกพร่อ งใช่ห รือ ไม่ ผมขอยกตัว อย่า งกรณี
โรงเรียนเกินวิทยา โรงพยาบาลเกิน เข้าสู่บ้านแม่ปะ ปรากฏว่าอ้างหนังสือว่าโครงการนี้
ตก บอกว่าเปิดดูข้อมูลใน DSI MAP แล้ว อยู่ในเขตพื้นที่ป่า เมื่อเปิดข้อมูลเข้าไปจริง ๆ
แล้ว DSI MAP ก็ไม'ให้รับรองผลทางกฎหมาย มีข มวดตอนท้ายเสมอ ให้ใช้อ้างอิง
เบื้องต้น ไม่ให้ใช้อ ้างอิงทางกฎหมาย ผมถามว่า ข้อ บัญ ญัต ิส ำคัญ ถือ ว่าเป็น กฎหมาย
ท้องถิ่น ผ่านสภาสมาชิกอันทรงเกียรติทุกท่าน นั่น ก็ไมใช่กระบวนการของสภาที่จะต้อง
ไปตามโครงการถูกหรือผิด จะมีกระบวนการบกพร่องตรงไหน สมาชิกมีหน้าที่เสนอแนะ
สมมุต ิถ นนเส้น นี้ค วรเสนอให้ฝ ายบริห ารนำงบประมาณจำนวนสองล้า นบาท ไป
ซ่อมแซมให้พี่น้องประขาขนถนนเขตดอนไซย-แม่ปะ ตรงนั้น ก็เป็นขบวนการของกอง
ช่างแล้วที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบ นั่น แสดงก่อนที่จะมาเป็นข้อบัญ ญัติจะต้องเบ็ดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ตอนนั้นมีปีญหามาแล้วสมัยท่านจินณ์ ถาคำฟู ได้ลุกขึ้นอภิปราย และผม
ก็ลุกมาสมทบด้วย อ้างว่าเปิดดู DSI MAP ไม่สามารถดำเนินโครงการได้เพราะติดพื้นที่
ป่า นั่น แสดงว่ากระบวนการเริ่ม ต้น ติด กระดุม ผิด มาแล้ว ทำไมเราปล่อ ยกัน ขนาดนั้น
ตรงนี้ตามที่ท่านถาวร บุป ผาเจริญ อธิบ ายมาผมก็บ อกว่าถูก ต้อ ง ถ้าหากความคิด เห็น
ของท่านถูกต้อง ก็ท่าหนังสือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบกันในสภาพูด
กันฉันท่พี่ฉันฺท่น้อง อะไรถูกต้อง เรามาพูดกันในลักษณะนี้ เอาหนังสือมายืนยัน เราต่าง
เป็นข้าราขการในองค์กรของจังหวัด สิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องเราอย่าดันทุรัง แต่ถ้าท่านบอก
ว่าถูกต้องท่านท่าหนังสือไปและตอบกลับมาทางนี้ก็จะได้สบายใจ ถ้าหากมีอะไรสงสัย
เราก็จะสอบถามในสภา ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเขน ปานสังข์

ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางทุก ท่าน ผมขอต่อ ยอดจากท่า นเดชทวี ศรีว ิช ัย ถ้าหากมี
โอกาสแล้ว บุคลากรของเรา ณ เวลานี้ถ้าทำอะไรไม่ได้แล้วมี Google MAP DSI ขอ

นายเชน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

พิกัดที่มา เมื่อกองช่างออกแบบสำรวจแล้ว ซึ่งข้อบัญญ้ติประกาศใช้แล้ว แต่
กรมบัญ ชีก ลางก็บ อกว่าให้อยู่ในดุลยพิน ิจขององค์ก ร อย่างเช่นถนนไปสู่โรงเรียนเป็น
ถนนเก่า จะไปซ่อมแซมไม่ได้ ติดเขตป่า ตอนนี้ท่านเดชทวี ศรีวิชัย ถึงบอกว่าถามถูก
แล้วว่าให้เราทำหนังสือสอบถามจังหวัด สอบถามคลัง การพัฒ นาเชิงบูร ณาการ ลังคมที่
ร่วมรับทั้งหมด ผมสอบถามว่าทุกที เป็นเขตป่าทั้งหมดล้าหากสอบถามย้อนหลังไปคง
ติดคุกกันหมด ใซ่หรือไม่ ตอนนี้เราต้องดูว่าสังคมต้องการรับประโยชน์อะไรบ้าง อยู่ดุลย
พิน ิจ ของประธานคณะกรรมการขององค์ก ร สอบถามไปแล้ว ล้าหากภายใน ๗ วัน มี
การประกาศงานขึ้นมาแล้ว มีการห้วงติง ตอนนี้ข้าราชการกลัวในเรื่องมีบีญหาเรื่องสตง.
เรียกถามคุณ นำงบประมาณตรงนี้ให้ประโยฃน์กับลังคม ตามกรอบของกรมบัญ ชีกลาง
เปิดไว้กว้างมาก เราต้องศึกษาระเบียบด้วย ต้องให้นิติกรศึกษาในส่วนนี้ ว่าส่วนไหนที่ไม่
ก่อ ให้เกิดความเสียหายกับ ทรัพ ยากรธรรมฃาติห รือของเดิม ที่ม ีอยู่ เราน่า จะบูร ณาการ
ร่วมกันข้าราชการประจำ และตีความออกมาให้ถูกต้อง จริง ๆ แล้วผมบอกว่าไม่ติดคุก
หรอกถ้าทำให้เกิดประโยชน์กับสังคม ตามที่ท ่านเดชทวี ศรีวิชัย ไต้กล่าวไว้ ในตอนนี้
ถนนถ่ายโอนที่ท ำไต้เพราะว่า ไต้ข ออนุญ าตไว้แ ล้ว แต่ถ นนที่ยังไม่ไต้ถ่ายโอน ถนน
ลำลองที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไต้ทำไว้ ซึ่งตอนนี้ก็มีระเบียบของกรมบอกว่า
ให้เร่งดำเนิน การเปิดทะเบียนให้เป็น ขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง ผมขอฝาก
ผู้อ ำนวยการกองช่าง แต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการ ถนนลูกรังบดอัด เหมือนในเขตอำเภอ
แม่เมาะถนนรพข.เก่าที่ยังไม่ไต้ถ่ายโอน ไม่มีการรื้อซ่อมแซมหรือทำอะไรไต้ ท่านธรรม
การ ชุมศรี น่าจะรู้ดิ อบต. เทศบาลก็บอกว่าไม่ไต้รับถ่ายโอน เรามีพิกัด Google MAP
DSI รายงานไปยังจังหวัด อยากส่งเสริมให้เป็นแนวคิดการทำให้สังคมไต้รับประโยชน์
โดยไม่ต้องเบียดเบียนพิก ัดที่จำกัดไว้ เรานั่งมาทำงานร่ว มกัน และสอบถามเพื่อให้เกิด
ความกระชับ ข้า ราขการการเมือ ง ข้า ราชการประจำจะไม่ไ ต้เดือ ดร้อ นทั้ง สองฝ่า ย
ขอขอบคุณ
นายพิษรนุพล ประสาน -ขอเชิญท่านธรรมการ ขุมศรี
'ท

ประธานสภาๆ
นายธรรมการ ชุมศรี
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

ี่

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายธรรมการ ขุมศรี สมาชิกสภาองค์การบริห าร
ส่ว นจังหวัด ลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่เมาะ ล้า เรื่อ งพื้น ที่ใ นเขตอำเภอแม่เมาะยัง คงมี
บีญ หาอยู่จำนวนมาก ผมว่าบางโครงการที่เป็นอ่างเก็บนํ้า อย่างเช่น ฃลประทาน เขามี
หนังสือมอบให้ อบต.เป็นผู้ดูแล ส่งมอบพื้นที่ให้ดูแล อบต. เทศบาล ทำไมถึงสามารถทำ
ไต้ ทั้งที่อยู่ในเขตป่าเหมือนกัน ถนนสายทางของเรา ตามที่ไต้ดำเนินโครงการประจำปี
งบประมาณเก้า ล้า นกว่า บาททำไต้ แต่ช ่วงต่อ จากนํ้าบอกว่าทำไม่ไต้ แต่ของอบต.ขอ
งบประมาณอีกสิบเจ็ดล้านบาทจากกรม ยังสามารถดำเนินการไต้ติดจากพื้นที่ของเราไป
แต่ของเราเองก็บอกว่าทำไม่ไต้ติดพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นถนนเดิมไม่ไต้ไปขยายต่อ ไปซ่อมแซม
ให้ดีขึ้น แต่ทำไมอบจ.ทำไม่ไต้ และในตอบนี้อำเภอแม่เมาะมีบ ีญ หาเรื่องนํ้า จนถึงบัดนี้
นํ้าในลำห้วยไม่มี ยังดืที่อบจ.ไดไปขุดบ่อนํ้าไว้ แม่นํ้าในลำห้วยไม่มีตั้งแต่บ้านทาน วังตม
ลงมานี่คือบีญหา มีอ่างนํ้าแต,ไปขุดลอกไปขยายไม,ไต้ สามแสนหรือสี่แสนบาทก็ทำไมใต้
แล้วจะให้ทำอย่างไร อย่างเช่น บ้านทาน ก็ไต้เข้าไปดูพื้นที่แล้วลำห้วยเป็นทราย แต่ถ้า
เราขุดไปทำฝายแกนดินเหนียวจะเก็บนํ้าไต้เยอะ ก็อยู่นอกพื้นป่าเซ่นกัน ล้าหากทำใน

นายธรรมการ ชุมศรี
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ

ลักษณะเข่นนี้แสนสลงแลนบาททำไม่ได้แล้วอบต.ก็ไม่มีงบประมาณที,จะมาดำเนินการ
อบจ.เรามีง บประมาณมาก แต่ทำไมไปช่วยเขาตรงนี้ไม่ได้ ไม่ท ราบว่าคำสั่งมาจาก
กรมหรือว่ามาจากไหน งบประมาณห้าแสนบาทไม่สามารถทำได้ ซึ่งบางพื้นที่ทำได้แค,
สามแสน หรือสี่แสนบาท เป็นความต้องการของซาวบ้านที่เขาเดือดร้อน อ่างนํ้าก็มีพื้นที่
ให้ก็ตื้นเขินไปหมดแล้ว อ่างตรงนี้ท ี่อ บจ.เป็น เจ้าของเดิม อยู่แ ล้ว จะไปขุดลอกเดี๋ยวนี้ก็
บอกว่าทำไม่ได้อีก ถ้าตํ่ากว่าห้าแสนบาททำไม่ได้ ชาวบ้านแม่เมาะเดือดร้อนเรื่องแหล่ง
นํ้า ซาวนาก็เดือดร้อน'โม่มีนํ้ว่ไข้ ผมขอฝากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูแล ขอขอบคุณ
นายพิษ ณุพ ล ประสาน เรื่องนี้ทำไมเราไม่จัดซื้อจัดจ้าง ทำไมห้าแสนทำไม่ได้ตามที่ท่านธรรมการ ขุมศรี ทำฝาย
ประธานสภาฯ
สามแสนบาททำไมไม่ได้ เดียวเราไปคุยกันในวาระอื่น ๆ เราจะเอากระบวนการพวก นี๋ให้
จบก่อน ขอให้อภิปรายอยู่ในกรอบ -ฃอเขิญ1ท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม
บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางทุก ท่าน ผมขออภิป รายเพิ่ม เติม จากท่า นธรรมการ ขุมศรี
ขออนุญ าตเอ่ย นาม เรื่องพื้น ที่เขตป่า วัน นั้น ผมก็แ จ้งให้ผ ู้อ ำนวยการกองช่างแล้วว่ามี
หัวหน้าทัศนัย หนองแข เขาบอกว่าในเขตพื้นที่ป่าแต่เป็นถนนเดิมให้ท่านเข้าไปหารือ
หัวหน้าส่วนจัดการป่าไม้ ผอ.นคร นวลจันทร์ ว่าสามารถดํ-าเนินการได้ ป่าไม้เป็นผู้บอก
ท่านให้ไปหารือถนนเก่าที่ว่าเป็นเขตป่าไม้เราก็ไปขออนุญ าต ตอนนี้อบต.เขาใข้ม าตรา
๑๙ สามารถทำได้ แต่ต้องฃอติติงเหมือนท่านธรรมการ ขุมศรี งบประมาณสามแสนห้า
แสนหรือว่าสามล้านบาท ไม่ทราบว่ามืคำสั่งจากไหน จังหวัดอื่นเขายังทำได้ ขอขอบคุณ
นายพิษถ{ผล ประสาน เขิญท่านเขน ปานสังข์
ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน จริง ๆ แล้วได้รับมติ ครม.มาส่วนหนึ่ง ก็ข อฝากฝ่าย
บริหารไว้ เรื่องพื้นที่ป่าไม้ มีมติ ครม.เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒£๖๓ เรื่องเขตพื้น ที่ป ่า
ขออนุญ าตทีห ลังได้ แต่ต ้องเสนอเรื่องไปให้ป ่าไม้ ตรงที่บ อกว่า ติด เขตพื้น ที่ป ่า ไปดู
ระเบียบของคณะรัฐมนตรีท ี่ออกมาว่า ถ้าหากมีงบประมาณสามารถดำเนิน การก่อนได้
แล้วไปขออนุญ าตทีหลัง คือทำไปก่อน คือ หนังสืออนุญ าตยังไม่ม า สามารถทำไปได้
ก่อน เอาระเบีย บ ข้อบัญญัติที่มี เป็นพิกัดนา หรือพิกัดที่ติดเขตป่า จะมีป่าอุทยานหรือ
ป่าไม้ที่ผ่านมา ตอนนี้มติ ครม.ออกมาแล้ว ตรงนี้ขอฝากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายข้าราซการ
ประจำ เอาระเบียบตรงนี้ไปศึก ษาด้วย ในเรื่อ งการติด เขตป่า ต่อไปค่อนข้างจะง่ายขึ้น
ทุก หน่วยงานทุก องค์ก ร ไม่เพียงแค่ซ ลประทานขอ กพร. ได้อ ย่า งเดีย ว ไปลูระเบียบ
ครม.เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒£๖๓ แล้วเราจะได้เห็นว่า ต่อไปเราทำหนังสือขออนุญาต
ส่งไป จะอนุมัติจากกรมมาเมื่อไหร่ แต่ถ ้าหากเรา มีงบประมาณสามารถดำเนิน การได้
เลย ขอฝากตรงนี้ไว้ ตามที่สมาขิกบางท่านบอกว่าติดเขตป่า ก็ฝากลูมติ ครม. เมื่อวันที'
๒๓ มิถุนายน ๖๓ ด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษ ณุพ ล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มิสมาขิกท่านใดมิข้อสงสัยที่จะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเขิญ ไม่มิ ขณะนี้มิสมาขิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๗ คน
ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติในที่ประขุม

นายพิษถเพล ประสาน - สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ
ประธานสภาฯ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่าย
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ะ๖๓ ตามที่ฝ่าย
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๖ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลงตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/๓๙๒๕
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไปโอนเรื่องที่สี่ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราซการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๒ ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อบัญ ญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณตั้งจ่ายไว้กองกิจการ
สภา แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใข้ส อยและวัส ดุ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับ การรับ รองและพิธ ีก าร รายการที่ ๓ หน้า ๑๒๙ ค่ารับรอง ตั้ง
ไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะเหลือ จ่ายขอโอนลดงบประมาณจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๓,๒๐๐ บาท รวมเป็น
๓๒,๐๐๐ บาท เนื่อ งจากเก้า อี้ป ระขุม ห้อ งทำงานผู้อ ำนวยการกองกิจการสภาองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัด และเก้าอี้บางตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้ใข้งานมานาน ขำรุด ยากต่อ
การซ่อ มแซม จึง มืค วามจำเป็น ต้อ งจัด ซื้อ เก้า อี้ส ำนัก งานใหม่ จึง ขออนุม ัต ิโ อน
งบประมาณ ตังนี้
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
หมวดค่าตอบแทน ใข้สอยและวัสดุ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายการที่ ๓ หน้า ๑๒๙ ค่ารับรอง จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท

นางสาวพรรณี การะกัน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
รองปลัด อบจ.ลำปาง หมวดค่าฅรุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
ค่า จัด ซื้อ เก้า อี้ จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท เพื่อ จ่า ยเป็น ค่า จัด ซื้อ เก้า อี้ล ำนัก งาน จำนวน
๑๐ ตัว ๆ ละ ๓,๒๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เพ ื่อ ให ้ก ารด ำเน ิน ก ารเป ็น ไป ด ้ว ยค วาม เรีย บ ร้อ ย และเป ็น ไป ตาม ระเบ ีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงงบประมฯณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณ ภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายพิษณุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเขิญ ไม่มี ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๓ คน
ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่าย
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๓ เสิยง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่าย
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติที่ประขุม
เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ๑๓ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อ บัญญัติอ งค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลงตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/๓๙๓๒
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
นายพิษณุพล ประสาน ต่อไป ๓.๓ ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาฯ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
-ฃอเขิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่านด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไม่สามารถที่จะ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
นายกอบจ.ลำปาง
พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณาได้ทันภายในวันที่ ๑๕
สิงหาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากส่วนราซการในสังกัดบางส่วนราชการยังไม่ได้จัดส่ง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประมาณการรายรับ รายจ่ายจริงปีท ี่ล่วงมา รวมถึง
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ข้อมูลรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ เพื่อกองแผนและงบประมาณใช้ประกอบการ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ คำนวณตั้งงบประมาณ เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์
นายกอบจ.ลำปาง
และแกไขงบประมาณในขั้นต้น เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังไม่ได้
รับข้อมูลในส่วนของงบลงทุน (โครงสร้างพื้นฐาน) ที่อยู่ในความรับผิดขอบของกองซ่าง
แต่อย่างใด ประกอบกับจากการประสานกับกองช่างทราบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ และประขาขนในจังหวัดลำปางขอให้ดำเนินโครงการ
พัฒ นาคุณ ภาพ1ชีวิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เซ่น การก่อสร้าง การปรับปรุง การ
บำรุงรักษา ถนน สะพาน และสายทางต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก บางโครงการเป็นการ
แก่ไขบีญหาตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ โครงการหลังจากวิกฤติการณ์การติดเขื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)) ฯลฯ จากการตรวจสอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และฉบับแก่ไขเพิ่มเติม มีบางโครงการที่บรรจุใน
แผนพัฒนาฯแล้ว แต่ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้รับการบรรจุในแผน่พัฒนาฯ
กองช่างจึงได้รวบรวมโครงการดังกล่าวให้กองแผนและงบประมาณ จัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๙:) เพิ่มเติม ขณะนี้ ฝ่ายนโยบาย
และแผน กองแผนและงบประมาณ อยู่ระหว่างการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) โดยกำหนดออก
ประขุมประขาคม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ คาดว่าจะประกาศใช้
แผนพัฒนาฉบับดังกล่าว ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ข้อ ๒๔ ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถที่จะนำ
ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วให้รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทราบ
ลำหรับกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลให้รายงานนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็น
หัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๔ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ออกไป ๔๕ วัน โดยจะ
เสนอ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หากดำเนินการแล้วเสร็จ
ก่อนเวลาที่ฃอขยายไว้ จะได้เสนอ(ร่าง) ข้อบัญญัติฯ ให้สภาพิจารณา ได้ทันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมีตต่อไป
นายพิษณุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเชิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด

นายสมบูรณ์ รูปสะอาด เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผม'ขอบสอบถามกองแผนและงบประมาณโครงการ
๒๕๖๓ ถนนบดอัดหินคลุก บ้านผาข่อ งบประมาณหกล้านบาทที่ตกไป จะไปเข้าแผน
ไหนหรือแผนที่กำลังจะออกไปประขาคมอยู่ตอนนี้ไข่หรือไม่ ขอขอบคุณ
นายพิษ ณุพ ล ประสาน -ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ประธานสภาฯ
นายปรีช า กันหล้า
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ผอ.กองแผน ๆ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน จะนำเข้าบรรจุไวในแผนร่างใหม่ฉบับนี้ ขอขอบคุณ
นายพิษ ณุพ ล ประสาน -ขอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ
นายถาวร บุป ผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพและสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมือ งลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ ๓.๓ เมื่อลักครู่ผมได้อภิปรายไปบางส่วน
แล้ว จะขอสอบถามเพิ่ม เติม ในฐานะรัก ษาการนายก และเปีน เจ้า หน้า ที่ง บประมาณ
โดยตรง ผมอยากจะสอบถามว่าท่านได้ม อบหมายขั้น ตอนระดับ ผู้บ ริห ารในเรื่อ ง
งบประมาณ ในการจัดทำข้อบัญ ญัติให้ใครบ้าง อย่างไร และผมอยากจะฟ้งนํ้าเสีย งว่า
สาเหตุท ี่ท ่า นขอขยายเวลาลอกไป ด้ว ยเหตุผ ลอัน ใด และที่ผ ่า นมาท่า นดำเนิน การ
ขั้น ตอนในการเตรียมการทำแผนงบประมาณ๒๕๖๔ ไว้อย่างไรบ้าง ในการประสานกับ
ประขาขนในพื้นที่ต่างๆ หรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เพราะการเก็บข้อมูลมีรอบปกติ และ
รอบเพิ่ม เติม อยากจะฟ้ง ถ้า ท่า นขยายไปแล้ว ท่า นจะขยายไปกี่ว ัน อยากให้ล ง
รายละเอีย ดด้ว ยว่า การขยายเวลาทำข้อ บัญ ญัต ิ ๒๕๖๔ ท่านจะขยายไปกี่วัน อย่างไร
และสาเหตุข องการขยาย การเก็บข้อมูลตกหล่นบกพร่อง อย่างไร เพราะผมพูดไปแล้ว
ว่า ข้อมูลเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะความต้องการของประซาซนเคลื่อนไหวตลอด ถ้าเรา
จะไปยึดข้อมูลปีที่ผ่านมาไปจัดทำข้อบัญญัติเลย ก็เปีนไปไม่ได้ เพราะการลงพื้นที่ทุกวัน
ย่อมมีก ารเปลี่ยนแปลงตลอด แม้แ ต่ท ่านรัก ษาการนายกเข้าพื้น ที่ไปอำเภอแจ้ห ่ม ไปดู
พื้นที่ก็ยังเกิดโครงการใหม่ ๆ ขึ้น มาเลย หลายอย่าง หรือโครงการอุทกภัยต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นมา ณ วันนี้ ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน -ฃอเชิญฝ่ายบริหารซี้แจง

ประธานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตั้งแต่การระบาดซองเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด ๑๙
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ สบค.จะไม่ผ่อนปรนในเรื่อง
นายกอบจ.ลำปาง
ของการประขุม หรือการที่เราจะต้องออกประซาคม จริง ๆ แล้ว แผนห้าปีเราจะต้องทำ
ในช่วงนั้น แต่เนื่องจากตรงนี้เปีนมาตรการที่ทางส่วนกลางไมให้เราออกประกอบกับทาง
กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีหนังสือยกเว้นในการทำประซาคมให้กับอปท.ทุกอปท.แต่ใน
ที่น ี้ดิฉัน สามารถพูดในที่ป ระขุมนี้ได้เลยว่าอบจ.เราก็ไม่ได้น ิ่งนอนใจแต่อย่างใด เมื่อมี
หนังสือยกเว้นที่ในการไปทำประขาคม เราก็ได้ทำหนังสือไปยังท่านผู้ว่าราขการจังหวัด
ลำปางให้ท่านเปีนผู้ยกเว้น ท่านก็ได้ตอบกลับมาว่าท่านจะยกเว้นเปีนบางกรณี ซึ่งไม่

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ยกเว้นให้ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นการทำงานที่ยากมาก เพราะว่าสมาซิกสภาของเรามี
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ทั้งหมด ๒๔ ท่าน โครงการที่ยกเว้นไปก็กลัวที่จะไม่ถูกใจ หรือว่าท่านผู้ว่าจะยกเว้น
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ให้เราหรือเปล่า ดิฉันก็เลยอดทนรอมา โดยที่เดือนกรกฎาคมหลังจากที่มีการผ่อน
นายกอบจ.ลำปาง
ปรนผ่อนผันมาตรการต่าง ๆ สามารถที่จะประชุมได้ โดยใช้มาตรการของคณะกรรมการ
โรคติดต่อ ดิฉ ัน ก็น ่าหลายเรื่องที่น ำเสนอเช้าไป ไม่ว ่า จะเรื่อ งการดำเนิน การเรื่อ งขยะ
การแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคน และวิ่งเทรล และที่สำคัญ ก็คือแม่แจมแจ่มแต้หนา และเรื่อง
ที่เ ราต้อ งท่า ประขาคม ก็ไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการโรคติด ต่อ ว่า ให้
ดำเนินการได้ ดิฉันต้องไปเสนอด้วยตัวเองสามารถที่จะมีแผนมีอะไรเช้ามา เราก็มาสรุป
ได้ว่าเราจะได้ท่ากันประมาณวันที่ ๑๓-๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ ซึ่งก็รองบประมาณหลาย
อย่าง อย่าลืมว่าทางจังหวัด อบจ.ก็อยู่ในกำกับดูแลของท่านผู้ว่าราขการจังหวัด ท่าน ก็
จะมีน โยบายต่าง ๆ ที่จ ะล่ง เสริม การท่อ งเที่ย ว เราก็เลยรองบประมาณตรงนี้ด ้ว ยว่า
ท่านจะให้อำเภอทุกอำเภอให้เราอุด หนุน ทุกอำเภอโดยการที่จะให้ม ีห น่วยงานฟิงก์ขั่น
หลัก อาจจะเป็น ท่อ งเที่ยวและการกีฬ าหรือสำนักงานจังหวัดแล้วแต่ ต้องดูว่าที่ประชุม
จะเป็นอย่างไร ก็จะอุดหนุนงบประมาณตรงนี้ไปเพื่อจะให้แต่ละอำเภอได้จัดโครงการที่
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เข่น งานสงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง เราจะส่งเช้า
มาเพื่อมีขบวน ซึ่งจะสังเกตจากที่ผ่านมา เทศบาลนครลำปางเองที่จัดขบวนนั้นมีขบวน
น้อยมากซึ่งไปครีกครื้นเหมือนสี่ห้าปีที่แล้ว ตอนนี้ท่านต้องมองว่าถ้าเราทำขบวนของแต่
ละอำเภอที่แสดงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของแต่ละอำเภอเช้ามาโดย อบจ.ลำปาง เป็น
ผู้อุดหนุนงบประมาณไป ก็จะเป็นจังหวัดลำปางที่มีความอลังการยิ่งใหญ่ และสามารถที่
จะให้นักท่องเที่ยวเช้ามาเพิ่มมากขึ้น เศรษฐกิจของขาวจังหวัดลำปาง ไม่ว่าจะเป็นที่พัก
โรงแรม ร้านอาหารต่าง ๆ โครงการนี้เราก็ต้องรอที่ประชุมของจังหวัดและหลายส่วน ซึ่ง
อบจ.ลำปางอาจจะไม่ได้อุดหนุนเพียงฝ่ายเดียว อาจจะเป็น งบประมาณของยุทธศาสตร์
จังหวัด งบประมาณของท่องเที่ยวและการกีฬา ช่วยกันเพื่อให้ลำปางของเรายิ่งใหญ่ ใน
การนี้ดิฉัน ก็ก ็ว ิต กกัง วลหลายเรื่อ งว่าเราท่าไม่ท ัน แต่ท ีม งานของเรา ไม่ว่าจะเป็น
ผู้อำนวยการกองช่างและทุกกองช่วยกัน ท่านรองพรรณี การะกัน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายก็
เตรีย มระดมทีม งาน เตรีย มจัด ทีม 'งานที่จ ะลงพื้น ที่ไ ปรับ พีง ความเดือ ดร้อ นของ
ประขาซนในโครงการต่างๆ ซึ่งมีแผนออกไปที่ได้แจกท่านแล้ว ตรงนี้ล ้าเราทำสำเร็จเรา
ก็จะสมบูรณ์แบบที่สุด ส่วนโครงการของท่านมิตร ธรรมวงค์ ที่เป็น กรณีศึกษาใหม่ท ี่
ท่านรองพรรณี การะกัน ชี้แ จงเรายังก็ไม่ร ู้ว ่าใครผิด ใครถูก ตามที่ท ่านถาวรพูด เป็น
ข้อบัญญ้ติแล้วเป็นงบประมาณแล้ว ถือว่าเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงในสภาได้ แต่ท่าน
รองพรรณี การะกัน บอกว่า จะต้อ งมาเช้ากระบวนการแผน ดิฉ ัน ก็จะน่าเสนออย่างที่
ท่านว่าที่จะหารือไปยังกรม หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม
วัดถํ้าสุขเกษม โดยดำเนิน การก่อสร้างฝายชะลอนั้า ทำไมถึงเช้ามาเปลี่ยนแปลงในสภา
ได้ เพราะตรงนั้น เราได้ท ่า เป็น วิธ ีก ารงบประมาณแล้ว ท่า สัญ ญากับ ผู้ร ับ จ้า งแล้ว แต่
เนื่องจากไปเจอหินก้อนใหญ่ซึ่งไม่สามารถชุดได้ เราก็ต้องน่าเช้าสภา เราก็ท่าเป็นการลด
เงินหรือตัดทอนค่างานลงไป อัน นั้น เหตุเป็น งบประมาณแล้ว ก็เลยต้อ งเช้าสภา แต่ใน
ส่วนของท่านมิตร ธรรมวงค์ เรายังไมใต้ดำเนินการอะไรก็ยังไม่ได้เป็นงบประมาณ ก็เลย
มีช้อโต้เถียงกันตรงนี้ ดิฉันก็ยังไม่ถ่องแท้ จะนำเรื่องตรงนี้เช้าไปหารือ ผลเป็นประการใด
ท่านใดถูกท่านใดผิดก็ไม่เป็นไร ก็จะได้เป็นกรณีศึกษาในการท่างาน เพราะว่าเป็น

บางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรื่องใหม่ ในรายละเอียดตรงบี้ทางดิฉันก็ได้นำทีมผู้อำนวยการกองทุกกองไปพบ
รองปลัด อบจ.รัก ษาราชการ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ดิฉันเองเป็นฝ่ายบริหาร เป็นข้าราชการ แต่ใน
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติห น้าที่ ความรู้สึกอย่างที่ท่านพูดดิฉันก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนายกเลยตลอดเวลา เป็นเพียงแค่
นายกอบจ.ลำปาง
ข้าราชการอย่างที่ท ่านพูด คือไม่มีสายเลือดของนักการเมือง ก็ยอมรับตรงบี้ ด้วยความ
เป็น ข้าราชการรู้ว ่าเราไม,สามารถที่จ ะนำร่างข้อ บัญ ญัต ิเข้าทัน วัน ที่ ๑๕: สิงหาคม ได้
ดิฉันก็นำทีมผู้อำนวยการกองทุกกองและได้พูดคุยกับท่านสมาชิกไว้บ้างแล้ว ก็ได้นำไป
เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง โดยปกติท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะไม,ยกเว้นให้ใคร
ด้วยข้อมูลต่างๆ ด้วยเหตุและผลที่เราติดโควิด ประกอบกับท่านก็ไม่ได้ยกเว้นระเบียบให้
ท่านก็ให้โอกาสเราหรือให้เราไปดำเนินการมาและสภาคุยกันรู้เรื่องหรือยัง ทางเราก็บ อก
ว่าทางสภาเราก็ไ ม่น ่าจะมีบ ีญ หาเพราะว่าเรามีเหตุก ารณ์โ ควิด เข้ามาแทรก จริง ๆ เรา
อยากจะทำตั้ง นานแล้ว ก็เป็น อัน ที่เข้าใจกัน ว่าล้าหากไม่ม ีเหตุก ารณ์โควิด แล้ว เรามา
ขยายเวลาจะเหตุท ี่ท างสภาอาจจะไม่ยกมือ ให้ก ็ได้ เพราะจะเป็น ความผิด ชองทางฝ่าย
บริหาร ดิฉันขอนำเรียนท่านสมาชิกทุกท่านไดํโปรดพิจารณาว่า ในการทำร่างข้อบัญ ญัติ
ครั้งบี้ที่เราไม่สามารถเข้าได้ทันวันที่ ๑๕: สิงหาคม ๒๕:๖๓ เพราะอะไร และขอขยายไป
อีก ๔๕ วัน ตอนบี้เราก็เร่งดำเนิน การ คาดว่าประมาณไม่เกินวันที่ ๑๐ กัน ยายน เราก็
หน้าจะได้เข้าสภากัน อีกรอบหนึ่ง เราจะทำให้ท ัน ก็ได้นำไปเรียนท่านผู้ว่า ท่านผู้ว่าก็
รับทราบ ขอนำเรียนท่านสมาชิกทุกท่าน เพื่อโปรดพิจารณา ขอขอบคุณ
นายพิษ ญพล ประสาน -ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
ประธานสภาฯ
นายถาวร บุป ผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมือ งลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ต้องขอชอบคุณท่านรองสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ด้วยเหตุผล
ต่าง ๆ ผมเข้าใจว่าบีญ หาโควิดเกิดขึ้นมาเราก็รู้อยู่แกใจ เรื่องของเรื่องผู้ว่าไม่ยอมอนุมัติ
ในการอนุโลมในการทำประชาคม อีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดตั้งแต่ด้นแล้วว่าท่านรองสุพรรณี
สุขสันต์รุ่งเรือง เนื่องจากท่านพูดเองว่าความเป็น ข้าราชการมากเกิน ไปการทำงานต่างๆ
ในฐานะผมอยู่ฝ ่ายการเมือ ง จริง ๆ แล้ว หลายเรื่อ งผู้ว่าผมเข้าใจในฐานะผู้ก ำกับ ดูแ ล
แต่ผ ู้ก ำกับ ไม่ไ ด้ม ีอ ำนาจในการสั่ง การท้อ งถิ่น ในการทำงาน การทำโครงการตาม
นโยบายต่าง ๆ ของท้องถิ่น จริงๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ฝ่ายนิติบัญ ญัติ ถ้า
เทียบกับบริษัทก็เป็นบรรดาประธานกรรมการ ฝ่ายบริห ารก็ค ือผู้จัดการ โครงการแต่ละ
โครงการต่างๆ ถ้าฝ่ายกรรมการไม,เห็นชอบด้วย ใครก็สั่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นการทำงาน
หลายเรื่อ งที่ต ิด ขัด ข้อ งใจในสมาชิก หลายเรื่อ ง อย่า ง ณ วัน นี้ เซ่น โครงการตํ่า กว่า
งบประมาณห้าแสนไม่สามารถทำได้เลยโดยที่ท่านรักษาการนายกก็บอกว่าจังหวัดสั่งมา
ดำว่าสั่ง ผมใข้คำว่าเป็นคำแนะนำมากกว่า ในบริบทกฎหมายจริงๆ ผู้ว่าไม่สามารถ
สั่งท้องถิ่นได้ให้ทำนู้นทำนึ่ จากเดิมที่เขามีหนังสือหารือมา ผมเข้าใจเหตุและผลยอมรับ
ในความผิดของอบจ.เราด้วย งบประมาณเดิมทั้งฉบับหกสิบ แปดสิบล้านบ้าง

๓๐

นายถาวร บุปผาเจริญ ร้อยล้านบ้าง เราทำงบประมาณห้าแสนทั้งฉบับ ก็เป็นเหตุผลที่สมควรที่ทางจังหวัดเขา
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง จะสัง่ การมา ทำความเห็นมาเข่นนั้น แม้แด,สตง.ก็มีหนังสือสั่งการมาในลักษณะนั้น ตรง
นี้ผมว่าเราปฏิเสธไม่ได้ แต่ก ารทำงบประมาณใหม่ ถ้าเรามีน ั้ง คุย กับ ผู้ก ำกับ ดูแ ล ด้วย
เหตุและผลว่างบประมาณทั้งหมดอบจ.ทำทั้งหมด ในเรื่องของงบพัฒนาประมาณสาม
ร้อยกว่าล้าน จะเป็นงบที่ตอบสนองซาวบ้าน ให้เกินร้อยล้านที่จะเป็นลักษณะตอบสนอง
โครงการขนาดย่อม อย่างที่สมาซิกหลายคนเสนอมา เข่นโครงการพัฒนาแหล่งนั้า การ
ทำขุดการทำหน้าฝายหรือทำฝายมัน ใซ้งบประมาณ อย่างไรก็ไม่เกินห้าแสนบาทเพราะ
เป็นลำห้วย เป็นสิ่งที่ประขาซนต้องการในเรื่องของการทำการเกษตรมีแหล่งนั้าเพิ่มจริง ๆ
ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วในเรื่องการพัฒนาแหล่งนั้าคือโครงการที่หนึ่ง โครงการ
ที่สองถนนหนทางที่เข้าสู่ไร่สวนเพื่อขนสินค้าการเกษตรออก บางที่รถแทบเดินไม่ได้สิ่งนี้
ซาวบ้านก็ต้องการและเรามาปฏิเสธซาวบ้านผมถามว่า ถ้าเราปฏิเสธโครงการลักษณะนี้
ทั้งหมด ซึ่งเป็นคำร้องขอจากซาวบ้านมา ผมก็จะโยงไปถึงการทำ LPA ของท่าน ซึ่งมีอยู่
ห้า ข้อ ซัด เจนว่า องค์ก รท้อ งถิ่น ต้อ งตอบสนองการร้อ งขอของประซาขนได้ ถ้า เป็น
ลักษณะเข่น นี้แล้ว การที่ท่านทำ LPA ผ่าน ดีเยี่ย ม ผมว่าไม่ใข่ และมาเทีย บเคีย งทั้ง
ประเทศไทยจะมีลำปางทำไม่ได้ ผมว่าแนวทางการปฏิบัติ ผมคุยกับเพื่อนสมาซิกหลาย
คนเขาก็บอกว่าพวกโครงการขนาดเล็ก ประขาขนต้องการเราทำข้อบัญญัติไป ทำไปแล้ว
ผู้ว่าไม่เห็นขอบในโครงการดังกล่าว ก็บอกมาว่าไม่เห็นขอบก็ไม่มีใครติดใจ ว่าท่าบไดิใช้
อำนาจของท่านเต็มที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ แต่ต อนนี้เราเริ่ม ด้น ที่เรา เราปฏิเสธ
เลย ผมเช้า ใจในฐานะการรัก ษาการนายกก็ค งต้อ งวกไปถึงท่านประธานในฐานะเป็น
ประมุข ของฝ่า ยนิต ิบ ัญ ญัต ิ เพราะการไปพูด คุย กับ ท่า นผู้ว ่า ในนามของนิต ิบ ัญ ญัต ิ
นักการเมืองท้องถิ่นกับช้าราซการประจำ แตกต่างกัน อันนี้ผมเช้าใจ เพราะฉะนั้นเป็น
เรื่องที่ฝากถึงท่านประธาน วัน นี้เราก็ไ ด้พ ูค ุยกัน มาค่อ นช้างจะเยอะในเรื่อ งนี้ ถ้าเพื่อน
สมาซิกเห็นว่าเรื่องนี้ควรมีความสำคัญ ในการที่ทำหนังสือถึงผู้ว่า ผมว่าก็หน้าจะทำเป็น
มติข องสภาแห่งนี้ ในเรื่อ งที่ผ ู้ว ่ามีค ำซี้แ จงแนะนำว่า ไม่ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปางทำงบประมาณโครงการตํ่ากว่าห้าแสนบาทเลย เกิดความเดือดร้อนกับประซาซน
เราจะไม่พูดว่าขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่เราจะบอกเหตุผ ลว่าเกิดความเดือดร้อ นกับ
ประซาซน ในเรื่อ งของการพัฒ นาแหล่ง นั้า ถนนการเช้า ทำการเกษตร และเราก็ม ี
นโยบายซัดเจนเลยว่างบประมาณทั้งสามร้อยล้านบาท เราจะโครงการขนาดเล็กไม่เกิน
สามสิบเปอร์เซ็นต์ ถ้าเราทำลักษณะนี้ไปคุยด้วยหลักการผมคิดว่าทางผู้ว่าราขการน่าจะ
ผ่อนปรนได้ ซึ่ง ก็แ ตกต่างจากที่ผ ่านมาตอนนั้น ท่านผู้บ ริห ารก็ท ำงบประมาณห้าแสน
บาททั้งฉบับ เรื่องนี้ผมมองว่าถ้าเป็น ใครเขาก็ต้องมีค วามเห็น ว่าเป็น การปฏิบ ัต ิไม่ขอบ
ไม่ได้ท ำตามอำนาจหน้าที่ ท่านเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่านทำโครงการห้าแสนทั้งฉบับ
ไม,ถูกต้อง แต่ล้าเรามีเหตุและผลให้ท่านผู้ว่าราซการจังหวัดดู เรื่องก็ฝากท่านประธาน
ผมไม่รู้ว่าท่านจะรับได้หรือไม, เพราะผมเช้าใจท่านรักษาการนายกไปพูดกับท่านผู้ว่า

๓๑

นายถาวร บุปผาเจริญ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง
นายพิษณุพล ประสาบ
ประธานสภาฯ
นายถาวร บุปผาเจริญ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เดี๋ยวก็โดนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอีก ขอชอบคุณ

มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นขอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้ขยายเวลาเสนอ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/๓๘๙๗ ลงวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

เดี๋ยวเราทำหนังสือสอบถามไป แต่ผมอยากจะให้ ๓.๓ ให้จบก่อน
-ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน อยากจะถามเพื่อนสมาชิกว่าเราทำเป็นมติสภาไปหรือไม่ ถ้า
หากไม่ทำเป็นมติสภาไปการพูดคุยค่อนข้างจะลำบากเป็นความเห็นของสมาชิกสภาหนึ่ง
คนในลักษณะนี้ไม่ได้ต้องทำเป็นมติของสภาด้วยเหตุและผลไปด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน - มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปรายอีกหรือไม่ ไม่มี
-ฃณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม
ประธานสภาฯ
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง
โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
-สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง
โปรดยกมือ ไม่มี

-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๔
นายพิษญพล ประสาน - มีสมาชิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระนี้ฃอเชิญ
ประธานสภาฯ
ในวาระนี้ เรามีประเด็นตามที่ท่านสมาชิกได้เสนอ ๑. โครงการเล็กๆ เกินสักยภาพจะได้
ให้ฝ่ายบริหารได้ตอบ และเราจะได้สรุปประเด็น ตามท่านธรรมการ ชุมศรี ได้เสนอ
โครงการทำฝายงบประมาณสามแสนกว่าบาท ก็ไม่สามารถจะทำอะไรให้ได้ วันนี้เราต้อง
หารือไป เพราะท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ใช่คนจังหวัดลำปาง ไม่ได้เกิดจังหวัดลำปาง
ไมใช่คนบ้านเรา ทุกอย่างที่ภัยธรรมฃาติที่เกิดขึ้นมา ไฟบ้า ภัยแล้ง ท่านไม่เคยเปีดภัย
ผมไปที่อำเภอวังเหนือ ผมให้ขาวบ้านที่เจออุทกภัยใช้โซเชียลเปีดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
เขาถึงเปีดเพิ่งเปีดวันนี้ต้องอย่างนี้ เพราะเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เขามาแค่เสพอำนาจ
แต่พวกเราลง ถึงประขาซน วันนี้ผมว่าทุกอย่าง วิธีการทำงานข้าราชการกับนักการเมือง
แตกต่างกัน ผมอยากจะให้ทุกท่านทำหนังสือหารือ เมื่อท่านรักษาการนายกไม่สบายใจ
เราก็มาบูรณาการร่วมกัน เราทำหนังสือหารือไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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นายพิษญพล ประสาน หารือไปยังผู้ที่รับผิดขอบ ยิ่งเป็นผู้ว่าราชการทำหนังสือตอบมาเลย ไม่สามารถทำได้
เพราะอะไร ไปปีดกั้นก็ไม่ถูก และท่านก็จะได้มีทางออก ไม่ต้องมาปวดหัวกับเรื่องพวกนี้
ประธานสภาฯ
ทำหนังสือตอบโต้ไปเถอะ เดี๋ยวก็ว่าท่านรองพรรณี การะกัน เรื่องมากว่าผมกับรองปลัด
อะไรกันบ้าง เราไม่ต้องมาพูดกันแล้ว เราจะทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ต้องเป็นแบบนี้ถีงจะชัดเจน สรุปประเด็นท่านถาวร บุปผาเจริญ เสนอมา
สองประเด็น ประเด็นแรกคือเรื่องจัดซื้อจัดจ้างห้าแสนบาท ขอให้ท่านเสนอญัตติอีกครั้ง
-ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที,เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริห ารส่ว นจังหวัด ลำปางทุก ท่าน ผมขอหารือ กับ เลขานุก ารสภาฯ ล้าหากผมจะขอ
เสนอญัตติในเรื่องนี้ เป็นเรื่องกิจการเกี่ยวกับสภาองค์การส่วนจังหวัด จะได้หรือไม่ ญัตติ
เรื่อ งขอให้ผ ู้ว่าราขการจัง หวัด ทบทวนหนัง สือ สั่งการห้ามดำเนิน โครงการที่ต ํ่ากว่าห้า
แสนบาท ถือว่าชัดต่อกฎหมายหรือไม่ ขอขอบคุณ
นางสมพร กาไวย์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามระเบียบข้อ บังคับ การประขุมสภาสามารถเสนอ
เลขานุการสภาฯ
ญัต ติด ้วยวาจาในที่ป ระขุม สภาได้ ล้าประธานสภาอนุญ าตและล้าหากท่านสมาชิก จะ
เสนอญัต ติจะต้อ งอยู่ในเรื่อ งอำนาจในหน้าที่ส ามารถเสนอได้เลย เมื่อ เสนอก็จะต้องมี
ผู้ร ับ รอง และประธานสภาสามารถจะบรรจุเป็น ญัต ติ ที่ป ระขุม คราวนั้น ได้เลย
ขอขอบคุณ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริห ารส่ว นจังหวัด ลำปางทุก ท่าน เมื่อ ท่านเลขานุก ารสภามีค วามเห็น ว่า ผมขอเสนอ
ญัตติได้เรื่องที่ผมขอเสนอญัตติเนื่องจากจะเป็นทางการ เพื่อที่ท่านประธานสภาจะได้ทำ
หนังสือไปถืงผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ต้อ งมีร ายละเอีย ดด้ว ย ล้าเราจะทำเรื่อ งขอญัต ติให้
ผู้ว่าราขการจังหวัด ทบทวนหนังสือที,ลงความเห็นที่เท่าไหร่ให้ฝ่ายสภาไปดำเนินการใส่
หัวเรื่องว่าหนังสือสั่งการที่ผู้ว่าราขการจังหวัด มีความเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง ให้จ ัด ทำงบประมาณไม่ต ํ่า กว่า งบประมาณนี้ เพราะผมไม่ท ราบรายละเอีย ด
หนังสือว่าเลขที่เท่าไหร่ เลขานุการสภาต้องไปใส่รายละเอียดให้
นางสมพร กาไวย์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ
บริห ารส่วนจังหวัดลำปางทุก ท่าน ในการเสนอญัต ติท ่านจะต้อ งระบุไปเลยว่า ท่านจะ
เสนอญัต ติเรื่อ งอะไร เมื่อ ท่า นแจ้ง เสนอ เป็น การเสนอด้ว ยวาจาเป็น อำนาจของ
ประธานสภา สามารถบรรจุญ ัต ติเรื่อ งนั้น เข้า สู่ร ะเบีย บวาระการประขุม นี้ไ ด้เลย
ขอขอบคุณ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ก็เสนอได้แต่ในเรื่องนี้รายละเอียดของหนังสือฉบับที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการไม่มี ผมไม่มีรายละเอียดในมือผม ผมไม่สามารถจะอ้างอิงได้ ก็
เลยขอทำความเข้าใจว่าผมขออ้างอิงหนังสือฉบับที่ผู้ว่าราฃการจังหวัดสั่งการมา ห้ามมิ
ให้องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง ทำงบประมาณตรกว่า ขนาดนี้ ส่ว นรายละเอีย ด
ต้องให้ท่านไปเติมให้ด้วย ในการเสนอญัตติต้องมีผู้รับรองกี่คน ขอขอบคุณ
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นางสมพร กาไวย์
เรียนประธานสภาองค์การบริห่ารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
เลขาบุการสภาฯ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางทุก ท่าน ดังนั้น ผมขอเสนอญัต ติข อให้ผ ู้ว ่าราชการจัง หวัด
ลำปางทบทวนหนัง สือ สั่ง การให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง มิใ ห้ด ำเนิน การ
โครงการที่งบประมาณตากว่าห้าแสนบาท ตามหนังสือสั่งการที่...
นายพิษเนุพล ประสาน ขอผู้'รับรอง
ผู้รับรองถูกต้อง
ตามที่ท ่านถาวร บุป ผาเจริญ ขอเสนอญัต ติข อให้ผ ู้ว ่าราขการจังหวัด ลำปางทบทวน
ประธานสภาฯ
หนัง สือ สั่ง การให็อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง มิใ ห้ด ำเนิน การโครงการที่
งบประมาณตํ่า กว่าห้า แสนบาท ตามหนังสือ สั่ง การที่...ต่อ สภา ผมพิจ ารณาแล้ว เน้น
ประโยฃน์ต่อส่วนรวมผมจึงอนุญาตให้เสนอญัตตินี้ด้วยวาจาต่อสภา และผมขอบรรจุเข้า
สู่ระเบียบวาระการประขุมครั้งนี้

■ ญัตติขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทบทวนหนังสือสั่งการให้องค์การบริหารส่วน
จัง หวัด ลำปาง มิให้ด ำเนิน การโครงการที่ง บประมาณตํ่า กว่า ห้า แสนบาท ตาม
หนังสือสั่งการที่...
-ฃอเชิญท่านพิเชฐ ทินอยู่
นายพิเขฐ ทินอยู่
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เกาะคา
บริห ารส่วนจังหวัด ลำปางทุก ท่าน ประเด็น ที่ผ มเข้าใจว่าคงจะมีข ้อ มูล จากห้อ งถิ่น อื่น
หรืออบจ.จังหวัดอื่น ที่เขาดำเนิน การเน้น ปกติ และหลายครั้งที่เคยมีท ่านสมาชิก ที่ไต้
ลาออกไป เคยไต้อภิปรายไว้ว่า ความจำเน้น หรือ ศัก ยภาพแต่ล ะท้อ งถิ่น ตีความไม่ไต้
บางท้องถิ่นเหลืองบในการพัฒนาที่จำกัด สามหรือสี่แสนบาท บางครั้งก็มีความจำเน้น ที่
จะต้องสร้างบล็อกคอนเวิร์สเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หลายท้องถิ่นก็ประสบบีญหา ในวันนี้
ผมเห็นด้วยที่ท่านถาวร บุปผาเจริญ ได้เสนอญัตติ แต่ผมมีประเด็นที่จะสอบถาม ตามที่
เราไต้อภิปรายกัน ประเด็นคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไต้มีหนังสือสั่งการมาให้
ดำเนิน การ หรือ สตง.มีข ้อ ท้วงติงครั้งที่ผ ่านมา เพราะข้อ มูล เข้า ใจ คือสตง.ไต้เข้ามา
ตรวจสอบและไต้มีข้อท้วงติง หมายความว่าครั้ง หนึ่งเราเคยจัด ทำข้อ บัญ ญัต ิฉ บับ หนึ่ง
จำนวนประมาณร้อ ยกว่าโครงการ ซึ่งเน้นโครงการที่มีจำนวนห้าแสนบาททั้งฉบับ ไม่
ทราบว่าฉบับนี้หรือไม่ ที่สตง.ไต้มีข้อท้วงติง การท้วงติงก็ทำไป แต่สามารถตรวจสอบไต้
และผมก็เห็นด้วยว่าไมให้ห้ามดำเนินการโครงการห้าแสนบาท น่าจะไม'ตอบโจทยในการ
แกับ ีญ หาของพี่น ้อ งประชาชนได้ ตรงนี้น ่า จะต้อ งมาดูข ้อ มูล จริง ด้ว ยว่า ผู้ว ่าราชการ
จัง หวัด ท่านได้ส ั่งการห้ามดำเนิน การใช่ห รือ ไม่ หรือ ว่าที่ส ตง.ไต้ม ีข ้อ งท้ว งติง จึง เน้น
ประเด็นที่ทำให้เราไม่กล้าดำเนินการ เราต้องตีความตรงนี้ก่อน ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเดชทวี ศรีวิชัย

ประธานสภาฯ
นายเดชทวี ศรีวิชัย
ส.อบจ.อ.เถิน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัดลำปางทุก ท่าน กรณีนี้เรากระโดดข้ามขั้นตอนไปหรือไม่ อย่าลืม ว่า
การเสนอข้อ บัญ ญัต ิเข้า มา ฝ่า ยบริห ารเน้น ผู้เสนอและฝ่า ยนิต ิบ ัญ ญัต ิเน้น ผู้พ ิจ ารณา
อนุมิติ จะอนุมิติหรือไม่อนุมิติอยู่ที่ฝ่ายนิติบัญญ้ติ เพราะฉะนั้นท่านถาวร บุปผาเจริญ
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นายเดชทวี ศรีวิชัย
ส.อบจ.อ.เถิน

เสนอญัตติให้สภาทำหนังสือไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผมว่าน่าจะลัดขั้นตอนไป มีมติ
ถูกต้องแต่เสนอให้ทางฝ่ายบริหารทำหนังสือไปถึงจะถูกต้อง เพราะการจัดทำเป็น รูป เล่ม
ออกมาเป็นข้อบัญ ญัติ ขออนุมัติในสภาต้องผ่านฝ่ายบริหารก่อน เพราะฉะนั้น ต้องผ่าน
เป็นขั้นตอนของฝ่ายบริหารก่อน หากเราจะมาขอมติเราเสนอเพื่อ ทำหนังสือ ไปถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัด ผมคิดว่ายังไม่ถูกต้อง สภาต้องเห็นชอบ ถ้าหากออกมาเป็นข้อบัญ ญัติจะ
เป็นอำนาจของนิติบัญญัติหรือว่าสภาว่าจะอนุมัติ หรือไม่อนุมัติข้อบัญญ้ต ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน การเสนอญัตติด้วยวาจา เมื่อเป็นญัตติว่าให้จัดทำหนังสือไปหรือไม่ เห็นขอบหรือไม่
ประธานสภาฯ
เห็นขอบ
-ฃอเชิญท่านเดชทวี ศรีวิชัย
นายเดชทวี ศรีวิชัย เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เถิน
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ประเด็นอยู่ตรงนั้น แล้วใครจะเป็นผู้ทำ ตามที่ผมไต้
สอบถามคือจะให้ออกในนามของฝ่ายนิติญัตติ หรือฝ่ายบริห าร ซึ่งการจัดทำข้อบัญ ญัติ
ฝ่ายบริหารจะต้องจัดทำแล้วเสนอให้สภาพิจารณา เพราะฉะนั้น หน้าที่ข้องใจที่เรากำลัง
ถกเถีย งกัน อยู่ เราควรจะมีมติให้ฝ่ายบริห ารส่งหนังสือไปให้ผ ู้ว่าราชการจังหวัด ถึงจะ
ถูกต้อง ซึ่งผมไม่ไต้มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น อย่างไรผมก็สนับสบุนให้จัดทำหนังสือไป
แต่ว่าขั้นตอนจะให้เราทำไป หรือต้องผ่านสภา ลองพิจารณาดู ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ในดุลยพินิจของผม สภาก็ต้องทำไป ฝ่ายบริหารก็เอามติไปดำเนินการ ดำเนินการทั้ง
สองฝ่าย ถ้าหากว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วย ถ้าหากเกิดภัยพิบัติ ภัยแล้งแบบ
ประธานสภาฯ
นี้ เราจะไต้โต้ตอบท่านไต้ ผมว่าให้ดำเนินการไปทั้ง ๒ ทาง
-ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์
นายเชน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท่านถาวร บุป ผาเจริญ ไต้เสนอญัตติในสภา
และท่านประธานบอกว่าให้ฝ่ายสภาและฝ่ายบริหารทำไป ตอนนี้เราอภิปรายกันทั้งสอง
ฝ่าย ผู้จัดการ กับกรรมการ ผมว่าเรายังไม่เห็นหนังสือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการมาเลย
ก่อนที่จะมีมติตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องหารือ และเอาเลขที่หนังสือของจังหวัดมาคุยกัน และ
การตอบหนังสือก็ต้องมีเลขที่ส่งของจัง.หวัดมาขอปรึกษาหารือจากประขุมสภาใบวาระนี้
สมัยสามัญ(สมัยที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ ส่งไปเมื่อจะมีมติในสภา เราก็ทำหนังสือควบคู่
กันไป เราก็ม ีเลขานุก ารสภาอยู่แ ล้ว เราก็ไม่ก ล้าทำกัน การตีค วามของแต่ล ะความคิด
อย่าลืม ว่าสมาชิก ทุก ท่านไม่ส ามารถทำนายทรัพ ยากรอนาคตไต้ เรื่อ งภัยแล้ง อุท กภัย
ไม่มีใครสามารถทำข้อบัญญัติรอไว้ไต้ ปีหน้าฝนจะตกหรือไม่ นั้าจะท่วมหรือไม, ไม่มีใคร
กำหนดได้ เดือนไหนทำอะไร ณ เวลานี้ต ้องมาตีค วาม ถ้าเกิด อุท กภัย วาตภัย เราก็ทำ
หนังสือไปครั้งเดียว เหมือนกับท่านพิเซฐ ทินอยู่ ตรงนี้ อบต.เขาตั้งงบประมาณไม่ท ัน
เรามีงบประมาณสำรองจ่ายบ้าง สมมุติท่อขาด ถนนสัญจรไปในพื้นที่การเกษตรไม่ไต้ใข้
งบประมาณแค่แปดหมื่นบาทก็รอให้ท่อขาดเกษตรก็ไปทำอาชีพของตัวเองไม่ไต้ ถามว่า
อบจ.จะสามารถทำไต้หรือไม่ ต้อ งตีค วามแบบนี้ ผมดูแล้วว่าตามที่ท ่านถาวรไต้เสนอ
ลองมาพิจารณาร่วมกันดีกว่า ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน ขอความกระจ่างจากฝ่ายบริหารในวันที่หนังสือเขาสั่งการมา มีเนื้อหาอย่างไรบ้าง
ประธานสภาฯ
ข้อ ๑.มาจากจังหวัด ข้อ ๒. มาจากที่ไหนบ้าง
- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันจะขอเท้าความ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดิฉันได้
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่รักษาการปลัดปฎิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง งานแรกที่ทำคือทำหนังสือ
นายกอบจ.ลำปาง
ไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการ
กระจายอำนาจระดับจังหวัด คณะกรรมการกระจายอำนาจระดับจังหวัดประกอบด้วย
หัวหน้าส่วนหลายภาคส่วน ตรงนี้ก็ได้ทำไปแล้ว ตามที่ท่านสมาซิกได้ร้องขอมา
ประซาซนมีความต้องการอย่างที่ท่านได้นำเรียนมาว่าบล๊อกคอนเวิร์สบ้าง อาคาร
ฟ้องกันตลิ่งพังบ้าง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทางเราไม่สามารถทำได้ แต่ก่อนที่ท่านถาวร
บุป ผาเจริญ ขออนุญาตเอ่ยนาม ที่ท่านได้พูดว่าไว้ ข้อบัญญ้ตที่ผ่านมาดิฉันก็จำไม่ได้ที่
เราจัดทำงบประมาณทำห้าแสนบาททั้งฉบับ ก็ได้มีการร้องเรียนไปยังสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินว่าเราทำกันห้าแสนบาททั้งฉบับ สตง.แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
คณะกรรมการกระจายอำนาจได้เรียกประชุม มีการกำหนดว่าโครงการที่เกินศักยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อบจ.ลำปางสามารถจะช่วยเหลือได้ตั้งไว้
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราถึงจะทำได้ ต่อมาเราได้ร้องขอไปมีหนังสือทบทวนให้พิจารณา
แต่ไมใช่เป็นสมัยของท่าผู้ว่าคนฟ้จจุบัน เขาก็ลดลงมาเหลือไม่เกินศักยภาพที่เราจะทำได้
คือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ต้องมีความจำเป็นเร่งด่วน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ พอ
ได้รับตำแหน่งได้นำตรงนี้ดิฉันขอให้ลำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ประสาน
คณะกรรมการกระจายอำนาจโดยผู้ว่าราชการคนใหม่ ดิฉันได้ให้ข้อมูลไปแล้วว่าเป็น
ความจำเป็นของประซาซนที่ทางสมาซิกได้ถูกร้องขอมา ผู้ว่าราชการจังหวัดใน
คณะกรรมการกระจายอำนาจได้ประชุมปรึกษาหารือแล้วมีความเห็นว่าให้คงไว้
เหมือนเดิมคือให้ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีหนังสือตอบมาเรียบร้อย สักครู่จะลำเนา
เอกสารหนังสือให้ท่านสมาซิก ฉะนั้นเราก็ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สตง.ก็นำหนังสือ
ฉบับนี้มาอ้างว่า อบจ.เราห้ามทำตํ่ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าทำจะโดนวินัย ตอนนั้น
ท่านปลัดทองดี จอมวงศ์ มาต่อสู้จึงมีเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าเราทำอีกอ้างตรงนี้ สตง.จะเอา
วิน ัยกับข้าราชการ ในฐานะที่ดิฉันเป็นข้าราชการ สวมหมวก ๒ ใบ เป็นปลัดอบจ.ด้วย
เป็นนายกด้วยในความที่เราเป็นปลัดอบจ. ลำปาง เราก็ต้องดูแลข้าราชการทุกคน การ
ทำงานต้องมีกรอบ มีกฎหมายข้อระเบียบต่างๆ ถ้าดิฉันทำตามตรงนี้ไปข้าราชการที่
จะต้องโดนกันมีอีกเยอะ ข้าราชการที่เขาทำงานมาด้วยความ มานะบากบั่น หรือทำงาน
มาด้วยความตั้งใจความตั้งใจสูงสุดเขาเขาได้เหรียญดื้อ เขาก็ดีใจแล้ว แต่ถ้าเขาโดน
ภาคทัณฑ์เมื่อไหร่ เขาจะไม่ได้เลย ๒๕ ปีที่สะสมมาจะไม,ได้เลย ดิฉันเป็นห่วงกับทุกคน
ถ้าหากเราทำยังเป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่เราจะโดนทันที เพราะสตง. ได้มีหนังสือสั่งการ
มาเรียบร้อย เป็นข้อห้วงติงมาเรียบร้อยตรงนี้ เรามีเอกสารให้ทุกท่าน ในฐานะที่ดิฉัน
เป็นประซาซนคนหนึ่งเหมือนกันก็มีความเห็นใจประขาขนทุกคน ที่ได้รับความเดือดร้อน
ไมใช่ว่าเราไม่ทำตามท่าน ก็อยากให้ทำตรงนี้นายกอบต. แม่วะ ท่านขอมาหลายรอบ น่า
เห็นใจมาก เจ็ดหมื่น แปดหมื่น ทำรางระบายนั้าอยากทำให้แตกติดตรงนี้ เราอยากทำ
ให้มาก จริง ๆ ไม่ได้ขัดข้อง ซึ่งดิฉันได้ทำไป ๑ รอบแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เห็น
แล้วท่านไม่รับที่จะเปลี่ยนแปลงเกินศักยภาพของที่เราจะไปช่วยห้องถิ่นอื่น ท่าน'ไม่ให้ตํ่า
กว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ท่านให้แบบจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ ห้ามตํ่าก'ว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นอะไรที'ยากลำบากมาก ดิฉันไปต่อสู้มาเต็มที,แล้ว จนเราไม่มีพลังมาที่จะไปต่อก็

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ยอมรับในฐานะวันนี้ท่านํเป็น่ตัวแทนประซาซน ท่านก็สามารถที่จะนำเสนอตรงนี้ได้
รองปลัดอบจ.รัก ษาราชการ ฝ่ายบริหารไม่ซัดข้องอยู่แล้วที่ท่านเสนอญัตติเสนอท่านผู้ว่าราซการจังหวัด เราจะ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ โทษท่านผู้ว่าราฃการจังหวัดคนเติยว่ก็ไม่ได้ เพราะเป็นคณะกรรมการการกระจาย
นายกอบ จ.ลำปาง
อำนาจระดับจังหวัด มีท่านผู้ว่าราซการจังหวัดเป็นประธาน ตรงนี้มีหลายภาคส่วนที่ให้
ความเห็นซอบตรงนี้ อยากจะนำเรียนท่านล้าเป็นพลังซองทุกท่านเข้าไป ดิฉันว่าก็น่าจะ
ได้พูดคุยกัน ก็อยากให้ทีมท่านได้เข้าไปพบ่ท่านผู้ว่าราซการจังหวัด ดิฉันจะบัดให้ก็ได้
ประมาณเจ็ดโมงเข้าเราไปคุยกันอย่างนั้นดีไมและเราก็ไปคุยกับท่านว่าเราจะทำหนังสือ
ไปเราไปคุยกันก่อนจะดีกว่าไหม เป็นข้อแนะนำซองดิฉัน ไปคุยกับท่านผู้ว่าราซการก่อน
ถ้าหากท่านเห็นด้วยว่าประซาซนเดือดร้อนอย่างไรบ้างภัยแล้งไมได้เลยเงินลำรองจ่ายก็
ไม่พอเพียง จะดีกว่าไหม เรายังมีการประชุมสภาอีกหลายครั้งเราพูดแบบพี่แบบน้องเรา
อะลุ่มอส่วยกัน ล้าเรามีอย่างนี้ไปเลยฺดิฉ ัน ก็ไม่ขัดข้องแต่ดิฉัน จะแนะนำว่าสมาขิก
ทุกท่านไปพบก่อนที่ท่านจะไปทำงาน ขอนั้าเรียนต่อสมาขิกทุกท่าน ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน -ฃอเขิญท่านพิมล คงทอง

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

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ลำปางทุกท่าน ตอนนี้ก็ได้โอกาสซ่วงที่เราออกไปประซาคม ในเมื่อ
เราออกไปประซาคมผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณและเจ้าหน้าที่ซองเราไปแล้ว
เราไปพูด ให้ซ าวบ้า นพีง เลยว่าทาง อบจ.ลำปาง อยากจะดำเนิน โครงการหนึ่ง แสนก็
อยากทำห้าหมื่นบาทก็อยากจะทำ แต่ติดอยู่ที่ผู้ว่าราซการจังหวัดหรือว่าคณะกรรมการ
เซาไม่ยอมให้เราทำ ตอนนี้อัดข้อมูลเข้าไปเลยซาวบ้านเซาจะได้เดือดร้อนเอง โดยที่เรา
พูดว่าเราอยากจะทำงบประมาณห้าหมื่น่หกหมื่นก็อยากทำ เพี่อที่จะซ่วยเหลือซาวบ้าน
พูด ให้ซ าวบ้านเขาได้ย ิน และท่านสมาขิก เซตแต่ล ะท่าน ล้ามีโอกาสซี้แจงให้ซาวบ้าน
เข้าใจ อย่างน้อยก็เป็นเกราะกำบังของ อบจ.ส่วนผมเองตั้งใจจะพูดเต็มที่วันที่ ๑๔ ก็เริ่ม
ได้วันที่ ๑๔ วันที่ ๑๓ เราไปประซาคมที่ไหนเราก็ไปพูดให้ซาวบ้านพิงว่าที่ทำไมได้ตํ่า
กว่าห้าแสนบาท เพราะติด อยู่ท ี่ต รงนี้ ซาวบ้านก็จะได้เข้าใจ ล้าหากเราพูดไปหากผู้ว่า
ราซการจังหวัดทราบ เขาอาจจะเห็นใจให้เราทำก็ได้ ฃอซอบคุณ
นายพิษ ญพล ประสาน -ฃอเขิญท่านบุญเขิด พรมศร
ประธานสภาฯ
นายบุญ เชิด พรมศร เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนฺายบุญเขิด พรมศร สมาขิกส่ภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เซต ๒ อำเภอห้างฉัต ร ซออภิป รายเพิ่ม เติม สิ่งที่พ ูด กัน ว่าอำนาจต่าง ๆ ที่
ผู้ว่าราซการจังหวัด เข้ามาสั่งการกับ นายกซองเรา ผมก็มีความเข้าใจในฐานะที่ท่านเป็น
ข้า ราซการจะปฏิบ ัต ิต ามท่า นสมาขิก ก็จะต้องโดนอีก และที่ท ่านถาวร บุป ผาเจริญ
เสนอญัตติเพี่อขอมติให้ทำหนังสือถีงผู้ว่าราขการจังหวัดถือเป็นสิ่งที่ดี ผมเคยเป็นนายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมาแล้ว ก็มีคำสั่งการต่าง ๆ จากผู้ว่าราชการจังหวัด
เช่นกันจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขอให้แจ้ง แม้แต่จะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง มีแต่สั่งการ ไม่มี
หนังสือ ผมก็เลยไม่ปฏินัติตามเพราะเขาไม่มีระเบียบ กฎหมายสั่งให้เราทำ มีแต่สั่งการ
ขอให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ แม้แต่งบประมาณตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งล้านบาท
หรือหลายล้านบาท อยู่ที่สภาของเรา ความจำเป็นความต้องการอยู่ที่ของขาวบ้าน เมื่อ
เราอาสาเข้ามา ถ้าหากสภาเราผ่านแล้วไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านไม่อนุม้ติ
มีหลักการหรือมีเหตุผลอะไรที่ไม่อนุนัติให้ อบจ.ลำปาง จัดทำงบประมาณหรือข้อบัญญัติ
ปีน ี้ ก็ต้องมีเหตุผล แต่เราบอกว่าผู้ว ่า ราชการจัง หวัด สั่ง การมา จะทำอะไรก็ไม่ไต้ ต้อง
๑ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ บาท ก็คงไม,ใช่ อย่า งเช่น .อำเภอวัง เหนือ ท่า นประธานก็เคยพูด แล้ว
อุท กภัยมา จะทำไม่ทัน งบประมาณของผู้ว่าราชการจังหวัดผมพูดตรงนี้ได้เลย วันก่อน
ช่า งสำรวจของอบจ.ลำปาง ก็ไต้ออกไปสำรวจ งบประมาณ๕:๐๐,๐๐๐ บาท หมด
งบประมาณที่จะเข้าไปคำเนินการที่อำเภอห้างฉัตร งบประมาณจากกระทรวง ทำไมเขา
ยังทำไต้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังทำไต้ ไปดูไต้เลยถนนหนทาง ขุดลอก อำเภอห้างฉัตร ขุด
ไต้ห มดทางอำเภอให้ท ำเพราะรับ คำสั่งจากผู้ว ่าราชการจังหวัด แต่ของเราทำไม่ไต้พื้นที่
เดีย วกัน ทำไมเขาสามารถทำไต้ อบต. เทศบาลปงยางคก ทำไต้ข ุด ลอกลำนั้าแม่ต าล
๕:๐๐,๐๐๐ บาททั้งนั้น ที่ผ่านมาหินคลุกก็มี ๕๐๐,๐๐๐ บาท สามรถไปถามไต้เลยช่าง
อบจ. ไปสำรวจให้ งบอุด หนุน มาเขายัง ทำได้ ผมเข้า ใจท่า นนายกเป็น ข้า ราชการไม่
เหมือ นนัก การเมือ งอย่างพวกเรา พวกเราอยู่แ ค่ ๔ ปี ถ้าจะกลับมาไต้ก็อยู่ที่ประชาซน
ท่านนายกบอกทำงานมาดีแทบตายโดนสอบสวนมีคดีถ ึง ๖๐ ปี ตรงนี้เราไม่ว่ากัน เรา
สงสารแต่เห็นใจแตกขอสนับสนุนท่านถาวร บุป ผาเจริญ เสนอมติเมื่อลักครู่ เราต้องทำ
เพราะสภาของเรามีค วามข้องใจ ว่าเหตุผลอะไรที่ที่ไมให้เราทำโครงการที่เกินศักยภาพ
ต่า ง ๆ อย่า งเช่น ตำบลแม่ล ัน ท่า นไปถามไต้เลยมีง บพัฒ นาแค่ ล้า นกว่า บาท มี ๙
หมู่บ้าน ถ้าหากถามว่าห้าแสนเกิน ศัก ยภาพหรือไม่ เกิน อยู่แล้ว ในสภาเคยคุยกัน ผมก็
เคยไปประขาคมกับ ท่า นเมื่อ ๒ ปีก ่อ นถามท่า นจำลัก ษณ์ กัน เพ็ซ ร์ ขณะนั้น ดำรง
ตำแหน่งห้องถิ่นจังหวัดลำปาง ตอนแรกบอกว่าไมใต้ ตอนหลังมาบอกว่าไต้ แต่เราไม่ทำ
โครงการห้าแสนบาททั้งหมด โดยหลักการและเหตุผล ตรงไหนมีความจำเป็นอย่าง
บล๊อ กคอนเวิร์ส ท่อ ลอดเหลี่ย ม บางพื้นที่นํ้าท่วมนี้าไหลไม่ทัน เขาก็ม ีค 'วามต้อ งการ
งบประมาณสามแสนบาท ห้าแสนบาทประมาณนี้ ดาดลำเหมือ ง ขุดลอก ขุดสระ
ทุก อย่างสามารถทำไต้ห มด แต่เราจะไปทำทั้ง หมด คงไม่ใช่ เป็น ช่วงที่กำลังออกไป
ประซาคมเพื่อจัดทำข้อบัญญัติ ตามท่านพิมล คงทอง ไต้พูดเมื่อลักครู่ เราก็บอกไปเลย
ว่า พวกสมาซิกจะไม่เดือดร้อน ซาวบ้านก็บอกว่าเขาขออะไรมาก็ไมใต้ ซึ่งเราไม่มีเหตุผล
ให้ซาวบ้านว่าเกินศักยภาพ บอกให้ไปหาสมาซิก ทำไต้ทุกอย่างเพราะงบประมาณเยอะ
กว่า อบต.หรือเทศบาล ผมขอฝากทางสภาโดยท่านประธานต้องเป็นหัวเรือใหญ่นำ ขั้น
แรกให้ทำหนังสือไปก่อน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะตอบมาอย่างไร ก็ว่ากันอีกที ซึ่งมี

นายบุญเดูด พรมศร
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร

หลายซ่องทาง คงไม่ต้องนัด่กันมาคุยกับ ทางที่ดีประชุมคราวหน้าท่านประธาน เชิญ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด มาร่วมประชุมตรงนี้ เราถามแล้วจะได้ชี้แจงให้เราไต้ และ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะไต้หายข้อข้องใจ ท่านประธานท0าได้อยู่แล้ว
ถ้าหากเป็นไปได้การประชุมคราวหน้า เชิญ ท่านมาเลย ขอขอบคุณ
นายพิษถ{พล ประสาน -ฃอเชิญท่านสุปราณี เกิดมูล

ประธานสภาฯ
นางสุปราณี เกิดมูล
ส.อบจ.อ.วังเหนือ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสุปราณี เกิดมูล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต๑ อำเภอวังเหนือ เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ ่านมาอำเภอ
วังเหนือ ได้เกิด อุท กภัยนี้าท่วม เกิด ความเสียหายต่อ ประขาชน บ้านเรือนและสิงปลูก
สร้าง โดยเฉพาะถนนขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร ับ ความเสียหาย จาก
ประเด็น เมื่อ สัก ครู่ท ี่ท ่าน บุญ เชิด พรมศร ขอเอ่ย นาม ได้พ ูด เกี่ยวกับ งบประมาณของ
อบจ.ลำปาง เทศบาลกับอบต. เขาก็บอกว่าไม่มีงบประมาณ บอกว่าทางอบจ.ลำปาง มี
งบประมาณเยอะให้ม าของบประมาณจากเรา ดิฉันก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะขาวบ้าน
สมาชิก สภาท้อ งถิ่น นายกไต้ฝากความหวังไว้ก ับ เรา แต่เราไม่ร ู้ว่ามีป ระเด็น ประเด็น
แรกโครงการถ้าเกินศักยภาพ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก็เป็นของอบจ.ซึ่งตอนนี้ตัวแทนเทศบาล
และอบต. บอกว่าเรามีงบประมาณเยอะให้ขอความช่วยเหลือมายังอบจ.ลำปาง และขอ
ฝากฝ่า ยบริห าร และกองช่า งให้เข้า ไปลำรวจความเสีย หายในพื้น ที่ด ้ว ย เพราะไม่
สามารถประเมินค่าได้เลย ในส่วนที่เกิดอุทกภัยที่อำเภอวังเหนือ เทศบาล และอบต. เขา
ก็อ ้างว่า อบจ.ลำปาง มีง บประมาณเยอะกว่าทางเทศบาล อบต. ไม่มีงบประมาณ ขอ
ฝากเรื่องนี๋ไว้ด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษถ{พล ประสาน ผมก็ไต้ไปพื้นที่อำเภอวังเหนือมา ทั้งสองรอบคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ไปดูที่
ประธานสภาฯ
บ้านแม่เฮียว และสะพานขาด ผมก็เลยถามชาวบ้านว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาท่าน
แก้ไขปิญหากันอย่างไร ก็เลยไปสอบถามนายอำเภอ นายอำเภอก็บอกให้ใช้งบประมาณ
ของท้องถิ่น ผู้ว ่าราชการจังหวัด โรคโควิดท่านก็ใข้งบประมาณเรา แล้วก็ไปที่อำเภอ
งาว ไฟป่าเกิดท่านก็ไม่ทำ PM ๒.๕ ที่เกิดiขึ้นมา พวกเราก็ต้องผลักตัน เพราะเลขาแม่ทัพ
ภาคสามมากดตันให้ผมช่วย ภัยแล้งก็ไม่เปีด ผมเลยไปนั่งคุยกับพี่บ้องซาวอำเภอวังเหนือ
ทั้งหมด ถ้าแบบนั้นให้ซาวบ้านร้องมาทาง Facebook เลย ตอนนี้เปิดแล้วเวลาแค่สอง
วัน เพราะฉะนั้น เรื่อ งทั้งหลาย วิธีการที่ดีที่สุดเราใช้โลกโซเฃียลให้สาธารณซนไต้รับรู้
เพราะว่าท่านก็ต ้อ งถูก สอบถาม หลาย ๆ เรื่องราว เราก็จะไต้อธิบายในโลกโซเชียลไป
แต่ถ้ามีคนมาคอมเบ้นออกมา บ้านผมเกิดอุทกภัยแบบนี้ ทำไมท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม,เปิดภัยพิบัติ ถ้าเป็นบ้านของท่านบ้างละ และผมไปพื้นที่อำเภอวังเหนือกับท่าน
สุปราณี เกิดมูล นายอำเภอบอกว่าเปิด เรีย บร้อ ยแล้ว ที่อำเภอเมืองปานทุก ฝายห้าสิบ
กว่าฝายเละหมด ก็ต้องใช้งบประมาณ ถ้าหากเราเปิดภัยพิบ ัติแล้ว ผมประสานงาน

นายพิษ{นุพล ประสาน กับปภ.เขต ๑๐ เขามีเครื่องจักรเครื่องมือ รถแบคโฮ มีจำบวบ ๑๐ กว่าคันสามารถ
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ดูแลได้หมด ตอนนึ้1ด้แล้ว เขาได้ส่งรถขึ้นไปแล้ว ทางผู้ว่าราฃการจังหวัดเองเขาก็จะมีงบ

นายนิกร ธรรมลังกา
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

อุทกภัยไว้ประมาณยี่สิบล้านหรือห้าสิบล้าน ปภ.มีงบประมาณอีกห้าสิบล้านบาท ผมว่า
ก็จบ เราไม่ต้องมาเดือดร้อน แต่ที่เราจะต้องดำเนินการเพราะเป็นเส้นทางหลักของเรา
ฝากฝ่ายบริห าร!,ล้น ทางหลัก ขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปางเรา อันนี้คือความ
คืบหน้าที่ผมไปสมผัสกับนายอำเภอวังเหนือมา ต้องเปิด ถ้าเราไม่กระแทกเขาก็ไม่เปีด
จะใช้งบประมาณของเราหมด -ฃอเขิญ ท่านนิกร ธรรมลังกา
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนิกร ธรรมลังกา สมาซิกสภาองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง อารมณ์และความรู้สึกก็จะอัดอั้นแบบนี้
โดยเฉพาะท่านอาวุโสที่คุยมาทั้งหมด เหตุผลและความจำเป็นที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่อง
นี้ แน่นอนบางคนอาจจะคิดว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เป้าหมายไม่ไต้อยู่ที่ห้าแสนบาท
ตกลงราคา สิ่งที่สมาซิกสภาหรือตัวแทนของซาวบ้านที่พูดตอนนี้ใครก็ตามอย่าไปมอง
ว่า หวัง ประโยชน์จ ากการตกลงราคา เป้า หมายจริง ๆ ป้ญ หาที่เราเจอทุก วัน นี้ คำว่า
ศักยภาพในความหมายของคณะกรรมการกระจายอำนาจจังหวัด เอาตัวเงินเป็นตัวหลัก
นั่น คือ อารมณ์แ ละทัศ นะของคนไม่ก ี่ค นที่น ั่ง อยู่ในคณะกรรมการกระจายอำนาจของ
จังหวัด แต่พ วกเราเป็น นัก การเมือ งท้อ งถิ่น ที่เป็น ตัว แทนแต่ล ะเขตแต่ล ะพื้น ที่ย ่อ มมี
ปฏิส ัม พัน ธ์แ ละสัม ผัส กับ อารมณ์แ ละความรู้ส ึก และปีญ หาของขาวบ้า นทุก วัน
เพราะฉะนั้นความต้องการอันหลากหลาย คณะกรรมการกระจายอำนาจของจังหวัด คง
ไม่ม ีเวลาไต้ส ัม ผัส และอารมณ์แ บบนี้ว ่าเสีย งสะท้อ นจากตัว แทนซาวบ้านเขาต้อ งการ
อะไร ตอนนี้เราไม่ไต้พ ูดว่าห้าแสนบาทคือการตกลงราคา แต่เรากำลังจะมองประเด็น
ป้ญหาว่าแต่ละพื้นที่เวลามีปิญหาในเรื่องโครงการนั้น ๆ ซึ่งราคาไม่เกิน อย่างเข่นบล็อก
คอนเวิร์ส ท่อลอดเหลี่ยม ซาวบ้านในพื้นที่ของผมที่ตำบลบ้านเอื้อม เขาต้องการแค่รถ
กระบะโทรม ๆ ของเขา สัก คัน จะข้ามเช้าไปบรรทุก ข้าว แม่น ํ้า สายเล็ก ๆ เขาเรีย ก
แม่น ั้าแม่ต ํ๋า ทำไมเราจะต้อ งราคาหนึ่งล้าน ในเมื่อแค่สามหรือสี่แสนหรือห้าแสนบาท
อัน นี้ดำว่าศัก ยภาพในสายตาตัวแทนของประขาซน ไมใช่ช้าราซการผู้ใหญ่มุมมองเป็น
ตัวเลข และเวลาเราเกิด ป้ญ หาเล็ก ๆ อาจจะไม่ใช่บ ล็อกคอนเวิร์ส หรือท่อลอดเหลี่ยม
ป้ญ หาอื่นๆ เช่น ผัก ตบซวาล้น หน้าฝาย เขาจะพายเรือ ไปทำมาหากิน ข้ามคลองไปหา
ญาติหรืออะไรก็ตาม ตอนนี้ผักตบขวาแน่นมาก ผมพึ่งรู้เมื่อวานว่าผักตบขวาไม่ไหลไป
ตามแม่นํ้าแม้ว,านํ้านั้นจะหลากธรรมซาติซองผักตบขวาแปลว่ารากใต้นํ้าเขาไปเกี่ยวถ้อย
กันหมด เรามองผิวเผินมันนึ่ง ที่เขาว่านํ้านึ่งไหลสึกมันเป็นเรื่องจริง เพราะเมื่อ'วานผม'ไป
เฝ็าดูแม่น ี้'าตุย ก่อ นจะเปิด สภาวัน นี้ ผมไปเห็นว่าผักตบซวาที่ล้น เป็นอันว่าธรรมซาติ
ของผักตบขวาไม่อยากทิ้งกันรากที่ลงใต้นั้าเกี่ยวเกาะกันหมดเป็นสองสามกิโลเมตร แต่
ถ้าถามว่าผมอยากแก้ปีญหาตรงนี้ให้ซาวบ้าน ผมไม่ต้องพูดถึงเงินล้านหรือเงินแสน ผม

๔๐ *
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ต้องการว่าจะทำตรงนี้หน้าฝายให้เสร็จภายในวันสองวันเพื่อกำจัดผักตบชวา แน่นอน
ที่ส ุดเวลาท่านผู้อำนวยการกองช่างไปสำรวจประมาณการใช้เงินใช้เงินสามแสนบาท ก็
แปลว่าเกิน ศัก ยภาพไปแล้ว ดังนั้นสิ่งที่เราพูดวันนี้ขอหารืออีกนิดหนึ่งอาจจะกลับ มาที่
เดิมของท่านถาวร บุป ผาเจริญ ขอคำว่าญัตติ ญัตติที่จะต้องเสนอในสภาต้องเกี่ยวช้อง
กับ อำนาจหน้า ที่ข องสภา เมื่อ ลัก ครู่ก ็น ั้ง ปรึก ษากัน ว่า ตอนนี้เรากำลัง คุย ถีง วงเงิน
งบประมาณ ซี่ง เป็น ญัต ติท ี่เราจะพูด เป็น อำนาจหน้า ที่ข องสภาหรือ ไม่ จริง ๆ แล้ว
อาจจะใช่ก็ไต้ วงเงินงบประมาณห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท เกี่ยวช้องกับผู้บริห ารจะ
คุยเรื่อ งวงเงิน ก็แ ปลว่าเราคุย เรื่อ งการเงิน ห้าแสนหกแสนหรือหนึ่งล้านบาท การที่จะ
เสน อญ ัต ติส ภาจะต้อ งมีม ติว ่า จะต้อ งไป ฃ อผู้ว ่า ราขการจัง ห วัด ห รือ ป ระธาน
คณะกรรมการกระจายอำนาจของจังหวัด จะต้อ งมาตอบคำถาม ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจ เรา
จะคุยเรื่องวงเงินเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาหรือไม่ เพราะว่านิติบัญ ญัติกับวงเงิน ในเมื่อ
ผู้อาวุโสเขาเสนอไว้แล้ว เราในฐานะตัวแทนสมาซิกเป็นการทำงานเคียงบ่าเคียงไหล,กัน
ต้อ งพูด ภาษาเดีย วกัน ก็ฃ อปรึก ษาหารือ ก่อ นที่จ ะไปเรื่อ งอื่น แต่ล ้า หากเป็น อำนาจ
หน้าที่ของพวกเรา ผมยกมือให้ แต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจ ผมขอนึ่งไว้ก่อน ไม่ไต้ขัดขวาง
ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน -ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ

ประธานสภาฯ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที,เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เมื่อสักครู่เป็นความห่วงใยของเพื่อนสมาซิก ผมว่าที่
ผมเสนอไมใต้คุยเรื่องวงเงิน ผมคุยเรื่องโครงการที่ซาวบ้านไต้รับผลกระทบซึ่งโครงการ
นั้นเป็นโครงการที่มันเกินศักยภาพของท้องถิ่นขนาดเล็ก ที่ผมเสนอญัตติคงต้องใช้คำว่า
ขอทบทวนเรื่อ งการวิน ิจ ฉัย โครงการที่ม ีข นาดใหญ่เกิน ศัก ยภาพองค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ถามว่าท่านกำหนดตัวเลขมาหนึ่งล้านบาทเหมาะสมหรือ ยัง อย่างท้องถิ่น บาง
ท้อ งถิ่น ที่ท ่า นพูด มา มี ๙ หมู่บ ้า นเฉลี่ย กัน แล้ว หมู่บ ้า นละหนึ่ง แสนบาท อัน นี้เกิน
ศักยภาพหรือไม่ สองแสนบาท เพราะฉะนั้น อยากให้ทบทวนเรื่องของการวิน ิจฉัยเรื่อง
โครงการที่มีขนาดใหญ่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะการที่กำหนดไว้
หนึ่งล้านบาททำให้ก ระทบถึงความเดือ ดร้อ นของประซาซนที่ต ้อ งการโครงการขนาด
น้อ ยกว่าหนึ่งล้านบาท องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปางจึงไม่ส ามารถตอบสนองกับ
ความเดือดร้อนของประขาขนไต้ คงต้องปรับในเรื่องของข้อความ คือล้าไปมองว่า
การจัดซื้อจัดจ้างห้าแสนบาทตามที่เพื่อนสมาซิกย่อมไมใช่อำนาจหน้าที่
นายพิษญพล ประสาน ขอให้ท่านถาวร บุปผาเจริญ ยํ้า'ซัด ๆ อีกครั้ง

ประธานสภาฯ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ส.อบจ.เมืองลำปาง
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ญัตติขอทบทวนการวินิจฉัยโครงการที่มีขนาดใหญ่

นายถาวร บุปผาเจริญ เกินสักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการกระจายอำนาจที่มีมติ
โครงการที่ม ีข นาดใหญ่เกิน ศัก ยภาพขององค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น อื่น ตามอำนาจ
ส.อบจ.เมืองลำปาง
หน้าที่ในโครงการที่มีการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกินหนึ่งล้านบาทขึ้นไป นั้นถูกต้องหรือยัง
ขออนุญาตให้ท่านประธาน ช่วยขัด เกลาข้อ ความด้ว ย เพื่อทำหนังสือฉบับนี้ไปถีงผู้ว่า
ราขการจังหวัด ประเด็น สำคัญ เราก็ม องว่าคณะกรรมการกระจายอำนาจลงมติว ่าต้อ ง
เกิน หนึ่งล้านบาท อบจ.ถึงจะดำเนิน การไต้ แต่ผ มคิด ว่าคำวิน ิฉ ัย นี้ฃ อบด้ว ยกฎหมาย
หรือไม่ เมื่อจังหวัดอื่นเขาก็ดำเนินการในโครงการในลักษณะนี้เพื่อตอบสนองประขาซน
ได้อยู่ตํ่ากว่าหนึ่งล้านบาท ซี่งเกินศักยภาพก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ อบต. บางแห่งแม้แต่ใน
เขตพื้น ที่เลือ กตั้ง ผมก็ถ ึอ ว่า เป็น เทศบาลขนาดใหญ่เทศบาลปอแฮ้ว ตอนนี้เหลือ งบ
พัฒนาอยู่ไม่กี่ล้านบาทประมาณลักสองล้านบาท แล้วโครงการแบบไหนไม,เกินศักยภาพ
เขา อยากทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาขิกด้วยว่าที่เราพูดถึงเราไมใต้พูดถึงเรื่องของวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้าง
นายพิษณุพล ประสาน เดี๋ยวเราดำเนินการญัตตินี้ให้จบ ไม่ต้องเจรจา ทำหนังสือไปเลย ผม'ว่าดีที่สุด

ประธานสภาฯ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน เราไม่ไต้เจรจา เนื่องจากท่านทำหนังสือมาแล้ว เรา
เลยอยากให้ทบทวน หลังจากท่าน ทบทวนมาแล้ว
นายพิษญพล ประสาน เกิดความเสียหายกับบ้านเมือง ท่านไม่ต้องห่วง เพราะว่าเกินศักยภาพท่ากำหนดมาหนึ่ง
ประธานสภาฯ
ล้านบาทล้านหนึ่งก็จบละ ผมจะขอมติในที่ประชุมว่าท่านเห็นขอบด้วยหรือไม่ ที่จะทำ
นายพิษญพล ประสาน หนังสือไปสอบถามด้วยสภาเพราะว่าท่านทั้งหลายรับปัญหาจากพี่น้องซาวบ้านมา ไม่
จำเป็นจะต้องถึงหนึ่งล้านบาทไม่ต้องถึงห้าแสนบาท ถนนสองแสนบาททำไมทำไมใต้
ประธานสภาฯ
ตามหลักเราเป็นนักการเมืองเราบริหารงบประมาณร่วมกัน ฝ่ายบริหารให้เกียรติเรา ที่
เราจะต้องไปเซ็คว่าขาวบ้านมีปัญหาอะไรบ้าง ยิ่งมีหมู่บ้านเยอะก็ยิ่งดีตอบสนองความ
ต้องการ แต่เมื่อมีคณะกรรมการกระจายอำนาจของจังหวัด ผมอยากจะให้เอาอย่างนี้
-ฃอเขิญ ท่านพิเซฐ ทินอยู่
นายพิเขฐ ทินอยู่
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เกาะคา
บริห ารส่วนจังหวัด ลำปางทุก ท่าน ตามที่ไต้ร ับ เอกสารที่ฝ ่ายบริห ารไต้แจกให้ ไต้อ่าน
แล้ว ล้าช่วงท้ายของหน้าแรก ตามอำนาจหน้าที่ในโครงการที่มีการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง
เกินหนึ่งล้านบาทขึ้นไป ความหมายตรงนี้ถ ้าหากเรามองตรงนี้เขาบอกว่า ครั้งหนึ่งเกิน
หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ล้าหากมีท่อลอดเหลี่ยม ถนนงบประมาณสองแสนบาท สามแสน
บาทหรือลี่แสนบาทรวมกัน ประกาศครั้งละ ๔ โครงการ รวมกันเป็นหนึ่งล้านสองแสน
บาท อันนี้จะไต้หรือไม่ เพราะถ้าตีตามตัวอักษรน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ เพราะฉะนั้น
จริง ๆ ใซ้แ ต่เอกสารอาจจะไม่ไ ต้ร ู้ร ายละเอีย ดว่า เจตนาเขาเป็น อย่า งไร คือต้องเข้าใจ
ตามที่ผมไต้นำเรียนครั้งหนึ่งเราเคยทำแบบนั้นไปทำให้เขาเกิดความกังวลหรือไม่ แต่ถ้า

นายพิ1ซฐ ทินอยู่
ส.อบจ.อ.เกาะคา

ดูจากเอกสาร ตามหน้าที่ในโครงการที่มีการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกินหนึ่งล้านบาทขึ้นไป
ถ้า เอา๒-๓ โครงการมารวมกันแล้วเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนรวมกันจะได้หรือไม่ ลองหารือ
ดู ขอขอบคุณ
นายพิษเบุพล ประสาน -ฃอเชิญ'ท่านพิมล คงทอง

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

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางทุก ท่าน ขอเพิ่ม เติม สมมุต ิว ่า เอาสามโครงการมารวมกัน
อำเภอแม่พ ริก ท่อลอดเหลี่ยมสามแสนบาท อำเภอสบปราบหนึ่งแสนบาท เหลืออีกหก
แสนบาทเป็น ที่อำเภออื่น ๆ และผมเชื่อเหลือเกินว่าแต่ละโครงการไม่พร้อมกัน เพราะ
ความต้องการในแต่ละพื้นที่ต่างกัน ต้องการแค่นี้ถ้าจะรอให้ครบหนึ่งล้านบาท ผมว่าไม่
ทัน กับ การแก้ไขป้ญ หาให้ก ับ ซาวบ้านหรอก เพราะว่าความต้อ งการนั้น ไม่เหมือ นกัน
และถ้าจะรอหนึ่งล้านบาทเกิดเหตุการณ์รอไมใต้ ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ผมจะขอมติตามญัตติที่ท่านถาวรไต้เสนอมา มีผู้'รับรองถูกต้อง ผมจะขอความเห็นขอบ
ประธานสภาฯ
ตามที่ท่านถาวร บุปผาเจริญ ที่เราจะทำหนังลือไปสอบถามท่านผู้ว่าราฃการจังหวัด
หรือคณะกรรมการกระจายอำนาจว่าขอทบทวนวินิจฉัยโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คืออบจ.ลำปางเรา โดยสรุปกับคณะกรรมการกระจาย
อำนาจให้จัดซื้อจัดจ้างเกินหนึ่งล้านบาท ว่าท่านใช้อะไร และเราเอาปีญหาที่ท่านไต้
อภิป รายมาวัน นี้ กรณีคืกษาทั้งหลายเราก็จะแนบไปด้วย ให้ท่านตอบหนังสือมา เพื่อให้
เกิดความขัดเจน ตอนนี้ผมจะทำญัตติของท่านถาวร บุป ผาเจริญ ให้สมบูรณ์ก่อน
ขอมติในที่ประขุมว่าเราจะทำหนังสือขอทบทวนการวินิจฉัยโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
■ ตามที่ท่านถาวร บุปผาเจริญ ไต้เสนอญัตติด้วยวาจา

■ ญัตติขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทบทวนหนังสือสั่งการให้องค์การบริหารส่วน
จัง หวัด ลำปาง มิให้ด ำเนิน การโครงการที่ง บประมาณตากว่า ห้า แสนบาท ตาม
หนังสือสั่งการที่...
■ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๔ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมิติขอให้ผู้ว่าราซการจังหวัดลำปางทบทวนหนังสือสั่งการให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มิให้ดำเนินการโครงการที่งบประมาณตรกว่าห้าแสน
บาท ตามหนังสือสั่งการ โปรดยกมือ จำนวน ๑๓ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอบุมิติขอให้ผู้ว่าราขการจังหวัดลำปางทบทวนหนังสือสั่งการ
ให้องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง มิให้ดำเนินการโครงการที่งบประมาณตรกว่าห้า
แสนบาท ตามหนังสือสั่งการ
โปรดยกมือ ไม่มื

๔๓ ‘

มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบจำนวน ๑๓ เสียง อนุม้ติฃอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปว่งทบทวนหนังสือสั่งการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มิให้
ดำเนินการโใรงการที่งบประมาณตํ่ากว่าห้าแสนบาท ตามหนังสือสั่งการ
ไม่เห็นชอบจานวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่
- ขอเชิญท่านุเดชทวี ศรีวิชัย
นายเดชทวี ศรีวิชัย
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เดิน
บริห ารส่วนจังหวัด ลำปางทุก ท่าน ผมอยากจะเสนอแนะการนัด ประชุม .สภาของท่าน
ประธาน ขอให้ท่านเห็นใจสมาชิกคนบ้านไกล ๆ ด้วย ช่วงนี้ฤ ดูฝนด้วย ถ้าหากท่านดู
นาฬิกาแล้ว ตอนนี้เราเวลา ๑๘.๓๐ น. แล้ว ผมคงกลับถึงบ้านเกือบ ๒๐.0๐ น. ผมขอ
สอบถามท่านว่ามีเหตุผลอะไรที่ต้องมาประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. ผมอยากจะให้ถึงวาระ
อื่น ๆ เหลือเกิน ข้อ ราชการของเรา ถ้าหากเราจะประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.ก็น ่าจะเป็น
การดี อาหารกลางวัน พวกผมดูแลตนเองได้ ไม่ต ้อ งกังวลเรื่องอาหารกลางวัน อันนี้พูด
จริง ๆ ขอให้เห็นใจกันด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษถ{พล ประสาน ขอบคุณครับท่านเดชทวี ศรีวิชัย จริง ๆ แล้ววันนี้เป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านและเราไป
ประธานสภาฯ
ร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเสร็จแล้ว ก็เลยนัดประชุมข้าหน่อย และถ้าหากเป็นวัน
พรุ่งนี้เราก็ปร่ะชุมเข้าไมได้ท่านรักษาการนายกก็จะไปนำเสนอเรื่องงบประมาณจะไม่
ว่างเลย ผมสั่เลยบริหารเวลาจัดการประชุมได้เท่านี้ ถ้าหากท่านกลัวกลับดึกคํ่าเดี๋ยวผม
จัดอาหารแล‘ะที่พักที่ให้
- ขอเชิญท่านุถาวร บุปผาเจริญ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานุ่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพแลละสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.เมืองลำปาง
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอฝากท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปางทุกท่าน ผมขอฝากถึงท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะ
ผู้ทำงบประมาณปี ๒๔๖๔ วันนี้ผมได้รับหนังลือคำแนะนำการท่องเที่ยวลำปางถือว่าเป็น
หนังสือที่ดี ทำรูปเล่มออกมาดีมาก แต่ในยุคนี้ยุคปีจจุบันแล้ว
หนังสือพิมพ์ก็เจ๊งร้านหนังลือเจ๊งหมด ประซาซนเขาดูข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์ วันนี้ที่
ผมนั่งเปิดเข้าไปดูเว็บไซต์ ผมด้นหาข้อมูลอันนั้นไม่เจอ จริง ๆ ท่านต้องทำเป็น เว็บ เพจ
ของอบจ.ลำปางแล้ว แล้วมีแอดมินดูแล และหนังสือวารสารต่าง ๆ ที่ทานส่งให้ผม เลิก
ส่งได้แล้ว สมัยนี้เขาไม่ทำแล้ว ท่านเอาข่าวสารของท่านทั้งหมดมาลงในเว็บไซต์ลง ทำ
อย่างไรให้คนุ่ทั่วประเทศได้เห็น อย่างเข่น หนังสือ ฉบับ นี้ถ้าอยู่ในเว็บ ไซต์จะดีม ากเลย
สถานที่เที่ยวเฑ่ง ๆ ขอให้ท่านไปปรับปรุงการทำงานปี ๒๔๖๔ จัดงบประมาณในการทำ
เว็บไซต์จัดใหมีแอดมีนในการดแล เพื่อ ตอบคำถามซาวบ้าน และการทำงานของอบจ.
»I

นายถาวร บุปผาเจริญ ลำปางทุกอย่างให้ท่านนำไปลงในนั้น หนังสือวารสารที่ท่านพิมพ์มาส่งผมสองสามเดือน
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง เลิกเถอะไม่ตอบโจทย์ ไม่มีประโยชน์ ขอให้ไปปรับปรุงเว็บไซต์ชองเราเอาเป็นหนึ่งใน
เรื่องชองการท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยว คนที่เข้าดูแหล่งที่พักต่าง ๆ เพราะท่านไปเก็บ
ภาษืโรงแรมเขาอย่างน้อยทำให้เขาเห็นว่าเงินภาษีที่ อบจ.ที่เก็บภาษีโรงแรมค่าที่พักต่าง ๆ
ผู้ประกอบการได้อะไรคืนจากอบจ.ลำปางบ้าง เขาอาจจะได้คืนในเรื่องการติดต่อที่พักใน
เว็บไซต์ของเราได้เลย เรื่องการท่องเที่ยว ขอฝากถึงท่านรักษาการนายกช่วยดำเนินการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผมไม่อยากเห็บการตั้งงบประมาณในเรื่องของวารสาร
ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านอำนวย วรญาณกุล

ประธานสภาฯ
นายอำนวย วรญาณกุล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอเมือ งลำปาง ผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุน
สิ่งที่ท่านถาวรได้กรุณาพูดเมื่อสักครู่ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดืมาก ผมกำลังจะถามว่า
ใครเป็น บรรณาธิการใครเป็น ผู้จัดทำ ผมขออนุญ าตขมเชยว่าเป็น หนังสือ ที่ด ี และผม
อยากจะบอกว่าในเว็บไซต์ของอบจ.ลำปาง ไปขอไฟล์ข้อมูลเขาก็ได้ไฟล์มา แล้ว เราเอา
มาพัฒ นาเว็บ เพจของเรา ซึ่งควรจะเป็นแบบนั้นจริง ๆ โลกของเรายุค AI แล้ว ยิ่งกว่า
โซเชีย ลเข้า ไปแล้ว คือ ต้อ งใช้ท ุ่น ยนต์ใ นการทำงานแล้ว เราต้อ งพัฒ นาตัว เองพัฒ นา
บุคคลากรและเราต้องมีเครื่องมือ เว็บ เพจต่างๆเป็น เครื่อ งมือ ที่เราจะเอามาประยุก ต์ใช้
ก็ฃ อให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำปางของเราได้พ ัฒ นาสิ่งเหล่า นี้เพิ่ม เติม ซึ่งการ
ลงทุน เป็น การลงทุน ที่ค ุ้ม ค่า ใช้ง บประมาณไม่ม ากเท่า ไหร่แ ละได้ป ระสิท ธิภ าพ
ประสิทธิผลกับคนทั่วไปจริง ๆ ขอให้กำลังใจคนทำงานและก็พัฒนา สิ่งแบบนี้แนวทาง
แบบนี้ขึ้นมาอีก ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ขอบคุณท่านอำนวย วรญาณกุล โลกเปลี่ยน £G จะเข้ามาแล้ว วันนี้ท่านไปตรวจสอบดู
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการกระจายอำนาจที่ต ั้งเงื่อ นไขให้ก ับ เรา ผมทำ Facebook มาเพื่อให้เขา
จัด การเรื่อ งอุท กภัย จบภายใน ๒ วัน เอาปีญ หาทุก อย่างที่ท ่านได้รับ ทราบ แต่ละเขต
ท่า นลงไปเอาข้อ มูล ลง Facebook เข้า ไปและเราก็เสริม กัน แป็บ เดีย วเขาร้อ นตัว
ขาวบ้า นเดือ ดร้อ น คุณ เป็น คณะกรรมการกระจายอำนาจคุณ ไม่ไ ด้ด ูเลย จะบ้า
อำนาจเหรอ คุณ สอบมาแต่เราเลือกมาต้องใช้คำนี้ ต้องคิดว่าเราเป็นอีกแรงหนึ่งที่ทำให้
เขายอมในโลกโซเชียล
-ฃอเชิญท่านิพนธ์ นันทะสื
บายนิพนธ์ บันทะสี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.งาว
บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางทุก ท่าน กระผมนายนิพ นธ์ นันทะสิ สมาชิก สภาองค์ก าร
บริหารส่วนส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภองาว มีเรื่อ งที่ข าวบ้านเขาฝากติด ตามและ

นายนิพนธ์ นันทะสี
ส.อบจ.อ.งาว

สอบถามโดรงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสี่ยงซึ่งในเขตพื้นที่อำ๓องาว ตำบลแม่ตีบ
มีสามจุดคือ บ้านนํ้าหลง บ้านแม่ตีบหลวง และบ้านงิ้วงาม หมู่ ๔ ได้ทำการติดตั้งไป
แล้วสองจุดคือบ้านนํ้าหลงกับบ้านแม่ตีบหลวง เข้าใจว่าผู้รับจ้างอาจจะคนละรายกัน
อยากสอบถามว่าบ้านแม่ตีบ งิ้วงาม หมู่ ๔ ยังจะดำเนิน การต่อ หรือ ว่ามีก ารยกเลิก ต้อง
สอบถามทางท่านผู้อำนวยการ กองช่าง ผู้ใหญ่บ ้านและก็ซ าวบ้านเขาฝากติดตามมา
ว่าทางผู้ร ับ เหมาก็เอาเสาตอหม้อ ไปลงไว้เป็น ที่เรียบร้อ ยแต่ว่าเสาไปฟ้ายังไม่ล ง อยาก
ทราบคำตอบเพื่อจะได้มีค ำตอบให้ซ าวบ้าน อีก เรื่องก็ด้อ งขอขอบคุณ ท่านนายกที่ได้
สนับสนุนงบประมาณไปแก็ไฃปีญหาเรื่องภัยแล้งที่ตำบลบ้านโป่ง โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอนํ้า บ้านสันโค้งพัฒนา หมู่ ๑๑ ตำบลบ้านโป่ง และการก่อสร้างอาคารฟ้องกันตลิ่ง
และฝายฃะลอนํ้า หมู่ ๖ ตำบลบ้านโป่ง ซึ่งได้ช่วยแก้ไขปีญหาให้พื่น้องซาวบ้าน เรื่อง*น'ไ
กินนํ้าใข้ ซาวบ้านฝากผมมาขอบคุณ ทางท่านนายกที่ได้สนับสนุนงบประมาณไปแก้ไข
ให้กับพื่น้องประซาซน ขอฃอซอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเซิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถาม

ประธานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.รัก ษาราซการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ซอตอบของท่านถาวร บุป ผาเจริญ สำหรับหนังสือ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติห น้าที่ ที่ท่ามาเป็นรูปเล่ม น่าจะคงไว้ แต่ลำหรับรายเดือนดิฉันไม่ดำเนินการแล้ว เพราะว่า
นายกอบจ.ลำปาง
เราลงข้อมูลใน Facebook ตลอด แต่ลำหรับรูปเล่มจะดืต่อผู้ประกอบการ เพราะเราจะ
นำไปให้เขาเพื่อให้กับนักท่องเที่ยว อันนี้ต้องขอคงไว้ก่อนลำหรับรูปเล่า เพราะถ้ามีอะไร
เปลี่ยนแปลง เช่น ร้านค้า โรงแรมที่เพิ่มขึ้นที่เราไปจัดเก็บ เราก็เอาเขาเข้า มาในระบบ
ตรงนี้ด้วย และดิฉันก็จะเอาในรูปเล่มนี้ลงในเพจ ตามที่ท่านสมาขิกได้เสนอมาก็ถูกต้อง
เพราะข้อบัญญัตินี้ตั้งมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ในปี ๒๕๖๔ ก็จะซอคงรูปเล่มนี๋ไว้เพราะว่าเพื่อ
ต้องการแจกให้กับผู้ประกอบการ ส่วนรายสัปดาห์รายเดือนเราจะยกเลิกไป ลำหรับเรื่อง
คณะกรรมการกระจายอำนาจ ที่ดิฉันไดืไปประขุมร่วมกับท่านผู้ว่าราซการจังหวัดและ
คณะกรรมการ ท่านผู้ว่าราขการจังหวัดได้พูดมาว่าลำหรับโครงการหฺากมีความจำเป็น
เดือดร้อนจริง ๆ ที่ตํ่ากว่าหนึ่งล้านบาท ก็ให้เสนอท่านไปแล้วท่านจะให้ความเห็นซอบ
เข้าคณะกรรมการอีก ครั้งหนึ่ง ให้ความเห็น ซอบมาว่าท่าได้ เหมาะสมหรือไม่ ซึ่งตรงนี้
ดิฉ ัน ว่าจะยุ่งยากกว่าจะเข้าไปคณะกรรมการกระจายอำนาจประขุม ปีล ะกี่ค รั้ง ก็ไม่ทัน
ต่อ เหตุก ารณ์ต รงนี้ ตรงส่วนนี้ดิฉันเลยตัดสินใจได้นำเงินลำรองจ่ายหรืองบกลางเข้าไป
ช่วยเหลือ พอบรรเทาเบาบางไปได้ อย่างของท่านนิพ นธ์ นันทะสี หรือ อำเภอแม่เมาะ
อำเภอแม่ท ะ อำเภอวัง เหนือ แต่ว ่า งบประมาณของเรามีจ ำกัด จะขอนำเรีย นท่า น
สมาขิกทุกท่านทราบว่าในช่วงนี้ ตามที่ท่านประธานสภาได้แจ้งเพื่อทราบว่างบประมาณ
ค้างรับของเราในปีนี้จากเหตุการณ์โควิด เราอาจจะด้างรับ ถึง ๓๖,๖๐๐,๐0๐ บาท ตรง
นี้ตั้งใจว่าโอนเงินที่มีความจำเป็นน้อยหรือประเภทค่าใข้สอยเงินเดือนต่าง ๆ ที่ตั้งไว้และ

นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง เราไมใด้ใช้จะเอาเช้ามาในงบกลางประเภทลำรองจ่ายหรืองบประมาณอื่น ๆ ที่ไม่
รองปลัด อบจ.รัก ษาราชการ จำเป็น เหมือนเราไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะงบประมาณที่ยังค้างรับ เพราะได้
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติห น้าที่ พูดคุยกับทางผอ.กองคลัง ในส่วนนี้ดิฉันก็จะดูความจำเป็นเรียงลำดับความจำเป็นมา
นายกอบจ.ลำปาง
ก่อน-หลัง ของท่า นสมาซิก ที่เสนอมาในแต่ล ะอำเภอ ดิฉ ัน จะประกาศงานให้ ส่วน
งบประมาณสามสิบ ล้านเศษที่ค วามจำเป็น น้อ ยลง หากสอบถามสถานะการคลังแล้ว
งบประมาณ'ไม่มี ก็มืความจำเป็นจะต้องหยุดในปีนี้ที่จะไม่ได้ดำเนินการ ตามที่ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดเสนอมาว่าที่ตํ่ากว่าล้านบาทก็ให้เสนอเป็นครั้งไป เพราะดิฉันเคยพูดกับ
ท่า นสมาซิก สภาแล้ว ก็เป็น ไปได้ย ากกว่า ที่เราจะเสนอไปประชาซนที่ไ ด้ร ับ ความ
เดือดร้อนก็ไม่ทันการณ์ งบลำรองจ่าย ส่วนใหญ่ดิฉันก็จะให้กับผู้ที่ร้องขอมา อปท.ต่าง ๆ
ก็ให้อย่างเต็มกำลังแล้ว ก็คือตรกว่าหนึ่งล้านบาทหรือเกินหนึ่งล้านบาทหรือสามแสนห้า
แสนบาท บล๊อกคอนเวิร์สเราก็ให้อยู่แล้ว ขอชอบคุณ
นายพิษ ณุพ ล ประสาน -ฃอเชิญท่านเดชทวี ศรีวิชัย
ประธานสภาฯ
นายเดชทวี ศรีวิช ัย
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เถิน
บริห ารส่วนจังหวัดลำปางทุก ท่าน ผมมืเรื่อ งที่ด ้างคาใจ ก่อนอื่นผมขออนุญ าตออกตัว
ทางฝ่ายบริห าร ผมเช้าใจประเด็น ที่ผ มกำลังจะอภิป รายคือ เรื่องซุ้ม เฉลิม พระเกียรติ ซึ่ง
ถูกกระหนึ่าในโลกโซเชียลมาก แต่ผมในฐานะฝ่ายนิติบัญ ญัติ ผมเช้าใจและรู้ว่าถูกต้อง
แต่สื่อโซเชียล และประชาชน เขาไม่ทราบกัน ผมก็อยากจะใช้ส ภาตรงนี้ เรียนถามฝ่าย
บริห าร ผมไม่ได้จับผิดอะไร อยากให้ฝ ่ายบริห ารตอบในสภาเพื่อ ให้ม ืก ารบัน ทึก การ
ประชุม สภาและจะได้แจ้งให้ป ระซาได้ท ราบ อย่า งน้อ ยวัน นี้ก ็ม ืส ื่อ มวลซนเข้ามาด้ว ย
หลัง จากที่เราได้ม ืม ติแ ละอนุม ัต ิใ ห้ใ ช้ง บประมาณจำนวนสิบ เอ็ด ล้านบาท เพื่อทำซุ้ม
เฉลิมพระเกียรตินั้น ส่วนตัวผมไม่ได้ติดใจอะไรเลย น่าจะสมกับ ราคาที่ด ำเนิน การและ
ฝ่ายบริห ารก็ต ้อ งมีก ารป็อ งกัน ตนเองอยู่แล้ว แต่ค ำตอบของฝ่ายบริห าร ที่จะชี้แ จงต่อ
สื่อผ่านสภาแห่งนี้ อยากจะให้ท ่านตอบ เพื่อ เป็น สื่อ กระจายให้ก ับ ชาวบ้าน อย่างน้อ ย
การประชุมตรงนี้Iม่ได้เป็นความลับทางราชการ ไมใต้เป็นการประชุมลับด้วย อยากจะ
ให้ฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวช้อง กรณีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ท่านช่วยตอบด้วย คำถาม
งบประมาณสิบเอ็ดล้านบาท ท่านใช้ถูกต้อง โปร่งใส หรือไม่ อย่างไร ขอขอบคุณ
นายพิษโสุพล ประสาน สืบเนื่องจากมี face book ที่มีคนไปกดไลทํสองพันกว่าคน บอกว่าจะมีเงินทอนจำนวน
ประธานสภาฯ
๕.๘ ล้านบาท ที,ประชุมสภาแห่งนี้ต้องการให้ ฝ่ายบริหารจะได้ชี้แจงและในการประชุม
สภาวันนี้จะได้บันทึกอยู่ในรายงานการประชุม โดยนำเอาข้อมูลทั้งหลายเพื่อไป
ถ่ายทอดให้กับสาธารณะซนได้รับทราบโดยทั่วกัน เพราะงบประมาณที่นำไปดำเนินการ
ก่อสร้างซุ้มตังกล่าวนี้เป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อชักถาม

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันจะขอบสรุปข้อมูลซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ข้อสรุปนี้ ดิฉันได้ตอบกับ
นายกอบจ.ลำปาง
ลำนัก งานตรวจเงิน แผ่น ดิน และลำนัก งาน ปปซ. ไปหมดแล้ว ดิฉันถือโอกาสขอบคุณ
ท่านสมาชิกที่ได้สอบถามมา ดิฉัน จะสรุปเป็นข้อ ๆ ไป และไนส่วนของการประมาณ
การราคากลางจะให้ท่านผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ฃี้แจง และ'ขอขี้แจง ดังนี้
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๓๘๑๕ ลงวัน
๒๐ กัน ยายน ๒๕๖๒ กรมส่ง เสริม การปกครองห้อ งถิ่น แจ้ง ว่า ได้ร ับ แจ้ง จาก
กระทรวงมหาดไทยว่าให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งดำเนินการจัดทำโดย
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ทั้ง หมด ๗๖ แห่ง ทั้ง นี้ใ ห้เชิญ พระบรมฉายาลัก ษณ์ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน ี ภาพพระราช
กรณีย ภิจ ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ห ัว และพระฉายาลัก ษณ์ส มเด็จ พระนางเจ้า
พระบรมราชิน ี ไปประดิษ ฐานบนซุ้ม เฉลิม พระเกีย รติ งบประมาณดำเนิน การ ได้ใช้
งบ ป ร ะ ม าณ ช อ งอ ง ค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด โ ด ย ถ ือ ป ฏ ิบ ัต ิต าม ร ะ เบ ีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธ ีก ารงบประมาณขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งงถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ และที่แล้ไชเพิ่มเติม โดยโอนเงิน จากเงิน ลำรองจ่ายไปตั้ง จ้ายเป็น รายการใหม่
โดยผ่านสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒. หนังสือจังหวัด ลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/๔๔๑๙๙ ลงวันที่ ๒๖ กัน ยายน
๒๕๖๒ จัง หวัด ลำปางได้ม อบหมายให้อ งค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง เป็นหน่วย
ดำเนิน การจัด ตั้ง ซุ้ม ประตูเมือ งเฉลิม พระเกีย รติแ ละได้ด ำเนิน การดัง นี้ ๒.๑ คัด เลือ ก
พื้นที่ท ี่จะดำเนิน การสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติในบริเวณพื้น ที่ถ นนสายหลักชองจังหวัด
เพื่อ ดำเนิน การสร้า งซุ้ม ประตูเมือ งไม่น ้อ ยกว่า ๑ แห่ง เพื่อ เสนอให้ค ณะกรรมการ
อำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
พระบรมราชาภิเษก ระดับจังหวัด พิจ ารณา ๒.๒ คัด เลือ กแบบประตูเมือ งเฉลิม พระ
เกียรติท ี่ส อดคล้อ งและเหมาะสมกับ พื้น ที่เบีาหมายตามข้อ ๑ จำนวน ๑ รูปแบบ จาก
แบบรูปเฉลิมพระเกียรติ ที่มือัตลักษณ์ชองแต่ละภาค ภาคเหนือมี ๒ แบบ ๒.๓ เชิญ
พระบรมฉายาลัก ษณ์ช องพระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว ที่ฉ ายกับ สมเด็จ พระนาง
เจ้าพระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระ
ฉายาลัก ษณ์ส มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน ี ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญ าตไปประดิษ ฐานบนซุ้ม ประตูเมือ งเฉลิม พระเกีย รติ โดยเลือ กจาก
รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองห้องถิ่นกำหนด ๒.๔ งบประมาณดำเนินการซุ้มเฉลิม
พระเกียรติใช้ง บประมาณขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด โดยถือ ปฏิบ ัต ิต ามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น

๔๘
นางสุพรรณี สุชสันต์รุ่งเรือง พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม ๒.๔ การก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติให้
รองปลัด อบจ.รักษาราชการ ก่อสร้างให้แล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๔๖๓ และให้จังหวัดร่วมกับองค์การบริหาร
แทนปลัด อบจ.ปฏิบ้ติหน้าที่ ส่วนจังหวัดจัดพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ โดยมืผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายกอบจ.ลำปาง
ผู้แทนเป็นประธาน ๓.หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ว ๔๘๕๐๘ ลง
วันที่ ๑๘ พฤศจิก ายน ๒๔๖๒ จังหวัดลำปางโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองห้องถิ่น
จัง หวัด ลำปาง แจ้งว่ากรมโยธาธิก ารและฝัง เมือ งได้จ ัด ส่ง แบบและประมาณการราคา
ก่อ สร้างซุ้ม ประตูเมือ งเฉลิม พระเกียรติเนื่อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ ีพ ระบรม
ราชาภิเษก เพิ่มเติมจำนวน ๘ รูปแบบ เพื่อแสดงอัตลักษณ์ทั้ง ๔ ภาค ดังนั้นเพื่อให้การ
ดำเนิน โครงการดังกล่าวเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย เหมาะสม และสมพระเกีย รติ จึง
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มืความประสงค์จะจัดสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระ
เกียรติเนื่อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพ ระบรมราชาภิเษก นำแบบและประมาณ
การราคากลางค่าก่อสร้างซุ้ม ประตูเมืองเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตู
เมือ งเฉลิม พระเกียรติดังกล่าวต่อ ไป ๔.บัน ทึก ข้อความสำนัก ปลัดองค์ก ารบริห ารส่วน
จัง หวัด สำปาง ที่ ลป ๔ ๑๐๐๑/๑๑๓๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิก ายน ๒๔๖๒ สำนักปลัด
องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด แจ้งส่งแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธ ีพ ระบรมราชาภิเษก ให้ก องช่างซึ่งเป็น ส่ว นราชการที่จ ัด ทำซุ้ม
ประตูเมือ งเฉลิม พระเกียรติด ังกล่าว เพื่อจัดทำซุ้มประตูเมืองต่อไป ๔. กองช่างขอโอน
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ เพื่อ ไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิม
พระเกีย รติเนื่อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธ ีพ ระบรมราชาภิเษกดังกล่าว จำนวน
๑๑,๔๔๐,๔๐๐ บาท ซึ่งสภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด สำปาง มืมติอนุมัต ิในคราว
ประชุมสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดสำปาง สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.
๒๔๖๒ ในวันที่ ๓๑ ตุล าคม ๒๔๖๒ ใบโอนเลขที่ ๒/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิก ายน
๒๔๖๒ ๖.จังหวัดลำปางได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ดัดเลือกพื้นที่จะ
ดำเนิน การสร้างซุ้ม ประตูเมือ งเฉลิม พระเกียรติ บริเวณพื้น ที่ถนนสายหลักของจังหวัด
เพื่อ ดำเนิน การก่อ สร้า งซุ้ม ประตูเมือ ง จำนวน ๒ แห่ง โดยกองพัส ดุและทรัพ ย์ส ิน ได้
ดำเนิน การตามระเบีย บพัส ดุ โดยวิธ ีค ัด เลือ กรวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๔๒๐,๐๐๐
บาท เป็น ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑ ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๑ กิโลเมตร ที่ ๖๘๘-๖๘๙
ถนนพหลโยธิน ก่อนถึงสถานีตรวจสอบนํ้าหนักอำเภอเกาะคา ความกว้าง ๔๐ เมตร จุด
ที่ ๒ ทางหลวงแผ่น ดิน หมายเลข ๑๐๓๙ ถนนจามเทวี ช่ว งกิโ ลเมตรที่ ๓+๔๐๐๓+๔๐๐ ถนนด้า นหน้า ศูน ย์ต ิก อบรมข้า ราชการราชทัณ ฑ์ป ระจำภาคเหนือ ใกล้ก ับ
มหาวิท ยาลัย กีฬ าแห่งชาติจ ังหวัด สำปาง ความกว้าง ๓๐ เมตร ถนนสายนี้เป็นถนนที่
ผ่านสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติห รือสวนสาธารณะหนองกระทิง และเป็นถนนตาม
โครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนน เฉลิมพระเกียรติ ถนนสายสำปาง-แจ้ห่ม หน้าสำนักปฏิบีติ

นางสุพรรณี สุขสันตรุ่งเรือง ธรรมหลวงพ่อเกษมเฃมโก สะพานท่าเดื่อ ๗.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รองปลัดอบจ.รัก ษาราชการ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๖/ว ๐๔๐๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๖๓ กรมส่งเสริม
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ การปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ทุกภาค ส่วน ร่วมดำเนินการจัดทำพิธีเปีดซุ้มประตูเมือง
นายกอบ จ.ลำปาง
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพ ระบรมราชาภิเษก พร้อมกันทุก
จังหวัด โดยจัดสถานที่พิธีเปีดให้เรียบร้อย สวยงาม และสมพระเกียรติ ในวันจันทร์ที่ ๔
พฤษภาคม ๒๔๖๓ หลังเสร็จพิธีฉัตรมงคล เวลาที่เห็นสมควร โดยมืผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้แทนเป็นประธาน ๘.กองพัสดุและทรัพย์สินได้ดำเนินการจ้างบริษัท พ่าร์พ ่อรเวิรด์
จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๘๒/๒๔๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๔๖๓
สัญ ญาเริ่มจ้างวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๔๖๓ สิ้นสุดวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ๙.ผู้รับจ้าง
ได้ข อขยายระยะเวลาทำสัญ ญาไปอีก ๑๔ วัน คือ ๓ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๔๖๓ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โค
วิด ๑๙) ซึ่งห้ามบุค คลออกนอกเคหะสถานทำให้ม ีผ ลกระทบต่อ การขนส่ง วัส ดุจ าก
กรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดลำปาง ๑๐.ผู้รับจ้างส่งงานจ้างวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๖๓
คณะกรรมก่า รตรวจรับ งานวัน ที่ ๙ มิถ ุน ายน ๒๔๖๓ ผู้ร ับ จ้า งส่ง มอบงานล่า ช้า ไป
จำนวน ๑๘ วัน ค่าปรับผิดสัญญาวันละ ๒๘,๘๐๐ บาท รวมค่าปรับจำนวน ๔๑๘,๔๐๐
บาท องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดลำปางเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างวันที่ ๑๒ มิถุนายน
๒๔๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๐๐๑,๖๐๐ บาท ๑๑. หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่
ลป ๐๐๒๓.๓/๑๖๖๓๔ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๖๓ มอบหมายให้องค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปาง จัดพิธีเปีดซุ้มประตูเมือง ๒ จุด ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๖๓ เวลา
๑๓.๓๐ น. โดยมีผู้'ว่าราฃการ'จังหวัด และรองผู้ว ่าราชการจัง หวัด เป็นประธาน ๑๒.
หนัง สือ ลำนัก งานส่ง เสริม การปกครองห้อ งถิ่น จัง หวัด ลำปาง ด่ว นที่ส ุด ที่ ลป
๐๐๒๓.๓/๑๒๔๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๔๖๓ แจ้งขอเลื่อนการจัดพิธีเปีดซุ้มออกไป
ก่อนเนื่อ งจากว่าข้อร้องเรียนโครงการดังกล่าวตามลื่อโซเชียล และสถานีโทรทัศน์ โดย
ให้เลื่อ นออกไปก่อนจนกว่าผลการสอบสวนข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ สำหรับ เรื่องราคา
ประมาณการต่า ง ๆ ที่จะนำเรียนให้ท ่านสมาซิก ได้ท ราบว่า ทำไมราคาถึง เป็น แบบนี้
ดิฉันขอมอบให้ผู้อำนวยการกองข่าง เป็นผู้นำเสนอ ขอขอบคุณ
นายธีทัต ธรรมธิถุล
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ผอ.กองช่าง
บริห ารส่วนจังหวัดลำปางทุก ท่าน กระผมขอตอบข้อ ซัก ถามของท่านเดชทวี ศรีวิชัย
ก่อนอื่นขอย้อนไป โครงการนี้ม ีป ระเด็น หมาเฝัา บ้า น เอาลงเพจ ตอนนั้นผมออกไป
ตรวจพื้น ที่อ ำเภอห้างฉัต ร ผมก็ได้ร ับ โทรศัพ ท์จ ากทางจัง หวัด ลำปางว่า ผู้ว ่าราชการ
จังหวัดเรียกพบด่วนเพราะว่า หมาเฝืาบ้านลงในเพจว่าลำปางมีการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ มีเงินทอน ๔.๘ ล้านบาท ผมก็รีบไปที่ศาลากลางจังหวัด ในห้องก็มีท่านผู้ว่าราช
การจังหวัด ปลัดจังหวัดลำปาง สำนักงานจังหวัด ลำนักงานโยธาริการจังหวัด รอซักถาม
กับผม ท่านมีประเด็นว่า ๑. แบบแปลนเป็นไปตามที่กรมโยธาริการกำหนดหรือไม่

๕๐

นายธีทัต ธรรมธิกุล
ผอ.กองช่าง

เพราะแบบแปลนที่เราจะสร้างซุ้มใช้แบบแปลนของโยธาธิการจังหวัด และเป็นราคาที่
กรมโยธาธิก ารกำหนดมา ผมก็ต อบว่าองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง ไดใช้แบบ
แปลนของกรมโยธาธิการทุกประการ ไม'แหวกแนว ทำตามข้อกำหนด ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ไม่มีข้อสงสัย ประเด็นที่สอง ที่เขาบอกว่าราคาทำไมแพง มีเงินทอนถึง
๕.๘ ล้านบาท คำว่ามีเงินทอนถึง ๕.๘ ล้านบาท ผมตอบไม่ได้ เพราะเขาเอาข้อมูลไปลง
ในเพจ และผมก็ไม่แก้ตัว เพราะผมไม่ได้เอา ไม่มี และผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ให้ขี้แจงใน
เพจเพราะจะเป็น การกระทบกระทั่ง ก็เลยปล่อยให้เขาสงสัยไป เราจะได้ตอบในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ถามว่าราคาแพงไหม ราคานี้เป็น ราคาที่ใช้กัน ทั่วประเทศ ถามว่าบางจังหวัด
ทำไมถูกกว่าเรา ผมจะขี้แจงให้ท่านสมาซิกได้ทราบ การกำหนดซุ้มจะมีอยู่ ๒ แบบ แบบ
ที่ ๑ ขนาด ๓๐ เมตร มีสามขา แบบที่ ๒ ขนาด ๑๕ เมตร มีฃ าเดียว โดยสภาพพื้นที่
ของจังหวัดลำปางบังคับให้ใช้สามขา เพราะถนนกว้าง ซุ้มแรก ๓๐ เมตร ซุ้มที่ ๒ ๔๔
เมตร ราคากลางกรมกำหนดขนาด ๓๐ เมตร ๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท ทำไมของเราบางซุ้ม
ขยับเป็น ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท บางซุ้ม ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท เพราะเราขยายความกว้างของ
ซุ้มขึ้น บางจังหวัดเขาใช้ซุ้มพอดีกับถนน ราคาก็คงที่ไม่ขยับ แต่ข องรามีก ารขยายความ
กว้าง ราคาก็แพงขึ้น ตามความเป็น จริง ก็ได้นำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ประเด็น นี้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไม่ติดใจ ๓.มีความคุ้มค่าหรือไม่ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปางไปสร้างซุ้ม นี้ ผมก็ต อบว่า เป็น นโยบายของกรมที่ส ั่ง มา เป็น ความจงรัก ภัก ดี
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เข้าใจ ๔.พื้นที่ได้รับ
การอนุญ าตก่อสร้างจากแขวงการทางหรือ ไม่ ผมก็ตอบว่าทั้งสองซุ้มได้รับการอนุญ าต
จากแขวงการทางทั้งสองซุ้ม ต่อมาเมื่อมีประเด็นแล้ว มีหน่วยงานไหนที่เข้ามาตรวจสอบ
เราบ้าง ก็จะมีท่านผู้ว่าราขการจังหวัดลำปาง ขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
โดยให้ท ่า นท้อ งถิ่น จัง หวัด ลำปางเป็น ประธาน และท่า นน่า จะเรีย กผมไปสอบถาม
ข้อ เท็จจริง ๒.หน่วยงาน ปปข. มาตรวจสอบทั้งคณะที่ห้องประขุมขั้น ๓ และทีมงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตอบข้อซักถามก็เป็นที่พีงพอใจ และได้ลงพื้นที่
ไปตรวจสอบทั้ง ๒ จุด เขาก็พอใจ ๓.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสตง.เรียกผมไป
ให้ข้อเท็จจริงที,สำนักงาน และลงพื้นที่ตรวจสอบทั้ง ๒ ซุ้ม เขาใช้วิศวกรในการ
ตรวจสอบ เขาวัดขนาดเหล็ก ความกว้าง ความยาว ของซุ้มทำถูกแบบแปลนของกรม
โยธาริการกำหนดหรือไม่ ผมได็ไปเซ็นรับทราบผลสรุปการตรวจสอบออกมา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ทำการก่อสร้างตามแบบแปลนที่กรมโยธาริการกำหนดทุก
ประการ แต่ย ัง มีข ้อ สงสัย ของ สตง.อยู่บ างประการว่า ทำไมราคาของเราถึง แพง
ประเด็น ที่แ พงขึ้น เพราะผมขยายขนาดจาก ๓๐ เมตร เป็น ๔๐ เมตร จึงแพงขึ้น ๒.มี
งานเพิ่ม ซึ่งจังหวัด ลำปางกรมกำหนดให้ใช้ฐ านแผ่ และเข็ม เจาะแต่ท ั้งสองฐานเราไม,
สามารถดำเนิน การได้เนื่อ งจากว่า สภาพถนนเราจะไปตอกเข็ม ไม่ไ ด้อ ัน ตรายต่อ
การจราจร ซึ่งสำนักงานโยธาริการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ก็ได้โทรประสานมายังผม

บอกว่าขอให้เปลี่ยนเป็นแบบเข็มเจาะได้หรือไม่ ผมก็ได้ดำเนินการเปลี่ยนแบบแปลน
ตามสำนัก งานโยธาธิก ารและผังเมืองจังหวัดลำปางแนะนำมา ส่งผลถึงราคาที่ต้องขยับ
ขึ้น ไปตามสภาพเนื้อ งาน และงานไฟฟ้าที่ก รมไม่ได้ก ำหนดมา งานถมดินกรมก็ไม่ได้
กำหนดมา และการ์ด เรล เพื่อฟ้องกันไมให้รถซนซุ้มกรมก็ไม่ได้กำหนดมา ผมก็กำหนด
ในแบบแปลนเพิ่ม และมีงานปูพื้น ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ผมกำหนดนอกเหนือจากแบบแปลน
สตง.เขาก็ยังคาใจอยู่ กำลังให้ผมทำหนังสือขี้แจงว่าเหมาะสมกับราคาหรือไม่ ผมก็กำลัง
ดำเนิน การให้ฝ่ายวิศวกร ทำหนังสือขี้แจงเขาไป ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้สภาได้รับ
ทราบอีกครั้ง สรุปทุกสิ่งทุกอย่างในการทำงานครั้งนี้ ถามว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปางไม่ได้คิดโครงการเอง ท่านผู้ว่าราขการจังหวัดลำปางก็ยังไม่ทราบว่านืกว่าองค์การ
บริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปางไปดำเนิน การเอง เป็น นโยบายของฝ่า ยบริห าร หรือของ
ผู้อ ำนวยการกองช่าง เป็น นโยบายของกรมสั่งการมา ถ้าหากเราไม่ด ำเนิน การก็ไม่ได้
เพราะว่าทุกจังหวัดต้องดำเนินการ ในการแก้ไขแบบแปลนเราไม่สามารถดำเนินการเอง
ได้ ทุก อย่า งทุก ขั้น ตอนกรมโยธาธิก ารจะเป็น ผู้ก ำหนดให้เรา ทำตามที่เขากำหนด
สุดท้ายแล้วงานของเราก็แล้วเสร็จตามกำหนด อีกประเด็นที่หมาเฝืาบ้านพยายาจะโจมตี
เรื่อ งความคุ้ม ค่า ทำไมผู้อำนวยการกองช่าง ไม่ขี้แจงโต้ตอบเพราะท่านผู้ว่ากำชับ ไว้ว่า
อย่าไปโต้ตอบ จะเป็น การต่อ ล้อ ต่อ เถีย งกัน ขออนุญ าตนำเรียนว่ามีห นังสือฉบับ หนึ่ง
จากผู้บ ัง คับ การตำรวจภูธ รจัง หวัด ลำปาง ทำหนังสือ เรีย นนายกองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดลำปาง ผมขออนุญาตอ่านให้ท่านสมาซิกได้ทราบ เรียนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง ตามที่จังหวัดลำปางร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัด'ทำเปีด
ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธพระบรมราชาภิเษก
จำนวน ๒ จุด โดยจุด ที่ ๒ ตั้ง อยู่ถ นนจามเทวี อำเภอเมือ งลำปาง และอยู่ใ นความ
รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปางนั้น สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ได้รับการ
ประสานจากสำนัก งานจังหวัด ลำปาง เรื่อ งมาตรการฟ้อ งกัน ซุ้ม ประตูเมือ งเฉลิม พระ
เกียรติ รวมถึงป้ายเฉลิม พระเกียรติท ี่ต ิด ตั้งบริเวณ ชุมชน ตำบล หมู่บ้าน อาจมีบ ุคคล
หรือ กลุ่ม บุค คลอาจทำการล่ว งละเมิด ต่อ สถาบัน พระมหากษัต ริย์ ที่เป็น ที่เคารพ และ
เป็นการกระทำการต่อเหตุที่มุ่งหวังต่อการสร้างสถานการณ์เพื่อเป็นการป้องกัน
ปราบปราม การกระทำดังกล่าว สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จึงเรียนประสานมายัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อขอความอนุเคราะห์ติดตั้งกล้อ ง CCTV บริเวณ
ที่ต ั้งซุ้ม ประตูเมือ งทั้งสองจุด สถานีต ำรวจภูธ รจัง หวัด ลำปาง หวัง เป็น อย่า งยิ่ง ว่า จะ
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน พันตำรวจเอกจัก ร อ่อนทิพย์ ที่ผมนำเรียนหนังสือฉบับ
นี้ให้ท่านสมาซิกได้รับทราบ เพราะว่า บางจังหวัด ซุ้ม โดนทำลายสีส เปรย์บ ้าง ทำลาย
บ้าง จังหวัดมหาสารคมโดนเผา แต่ไม่เป็นข่าว ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้กำชับให้ผม
ตั้งเวรยาม ทุกสามชั่วโมง เกรงกลัวว่าจะมีก ารทำลายซุ้ม ตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ท่านได้
สั่งการมา ขอนำเรียนให้สภาได้ทราบเพียงแค่นี้ ขอชอบคุณ

นายพิษถ{พล ประสาน -ฃอเชิญท่านธีรพล ศรีวงษ์
ประธานสภาฯ
นายธีรพล ศรีว งษ์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.งาว
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมก็ฃอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ซี้แจงในเรื่องนี้ ตามที่
ผมได้ต ิด ตามในเรื่อ งนี้ ประมาณปลายเดือ นกรกฎาคม สถานีโ ทรทัศ น์ ซ่อง ๓ ได้
นำเสนอข่าวด้วย ผู้ประกาศข่าว พิธีกรผู้หญิงว่าทำไมราคาแพงขนาดนี้ และมีการพูดถึง
ว่าสงสัยจะเอาไม้อัดไปทำ และประเด็นที่สอง การขุมนุมที่ข่วงนคร ก็ได้นำเรื่องนี้ฃึ้นมา
เป็นประเด็นด้วย ผมติดตาม face book ข้อมูลก็ตรงกับที่ท่านผู้อำนวยการกองข่างได้
ขี้แ จงมาว่า ทางตำรวจได้ม ีก ารให้เข้ม งวดในเรื่อ งการดูแ ลซุ้ม เฉ่ล ิม พระเกีย รติ ต้อง
ขอขอบคุณ มาที่ฝ ่า ยบริห ารและผู้อ ำนวยการกองช่า งได้อ ธิบ าย วัน นี้ไ ด้ท ราบ
รายละเอียดก็จะได้ขี้แจงกับซาวบ้านความเป็นมาอย่างไร และความคุ้ม ค่า ก็ขอ'ขอบคุณ
ที่ได้ขี้แจงให้เข้าใจ ขอขอบคุณ
นายพิษ ถ{พล ประสาน - มีสมาชิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระนี้อีกหรือไม,ขอเชิญ
ประธานสภาฯ
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ป็เดประขุม

เวลา ©๙.๑๐ น.
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ผู้ตรวจทานรายงานการประขุม

(นางสมพร กาไวย์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
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กรรมการ/เลขานุการ

0มตร ธรรมวงค์)
ได้เสนอรายงานการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลำปาง สมัย สามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ต่อสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อรับ รองรายงานการประชุม ตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อคราวประชุมสมัย
สามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

(ลงซื่อ)
(นวยพิษณุพล ประสาน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

