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ผู้มาประชุม
๑ .นายพิษญพล ประสาบ ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
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๑๐.บายนิกร ธรรมสังกา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
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๑.นายรัตนซัย สมมี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนอื



~ ๒ ~

ณู้ฃ้าร่วมประชุม
๑. นางสุพรรณี สุขสันต์,รุ่งเรือง ตำแหน่ง
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๑๑. นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง
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๒๓. นางสาวพิซญา เวชสวรรค์ ตำแหน่ง
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๒๖. นายป้ญญา สุริยะ ตำแหน่ง
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รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
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หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
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รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
รักษาการในตำแหนง่หวัหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บๆ 
รักษาการในตำแหนง่หวัหน้าฝ่ายพฒันาเศรษฐกิจ 
หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานกุารสภาฯ)
เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏินัติการ 
นักจัดการงานท่ัวไปปฏินัติงาน 
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เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน
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ผูเ้ขา้รว่มประชมุ
๓๐. นายพรฑศพล ชมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบีติงาน
๓๑. นางสาวนพมาศ ขัยยาคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๒. นายสุรเซษฐ์ ซ่ือตรง ตำแหน่ง นกัวิชาการดกีษาชำนาญการ
๓๓. นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประขาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
๓ ๔ . นางสุภาพร เหง่ียมไพศาล ตำแหน่ง นักประซาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๓๕. นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ซ่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
๓๖. นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการภารโรง

เร่ิมประชุม เวลา ©๖.๑๕ น.
เม่ือสมาชิกสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง มาประชุม ครบองค์ประชุมจำนวน 

๒๓ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย ์ บัดน้ีสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การ
เลขานุการสภาๆ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ึนบัลลังก์และทำหน้าท่ีประธานดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ
นายพิษเนุพล ประสาน วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๖ 
ประธานสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมขอดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประรานแจ้งให้ที่ประชุม
เร่ืองแรก ตามท่ีได้นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๖ ประจำปพี.ศ.๒๕๖๓ 
ในวันน้ี ก็สืบเน่ืองจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ 
ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และขออนุมัติกัน 
เงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อ 
สภาเพือ่พิจารณาใหค้วามเห็นขอบ ถือว่าเปน็เร่ืองเร่งด่วน เน่ืองจากไม่ก่ีวันจะสิน 
ปีงบประมาณแล้ว หากล่าข้าไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จะกอ่เกดิความเสยีหายแกอ่งคก์ร จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบ 
เร่ืองท่ีสอง รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศแก้ไข 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) คร้ังท่ี ๕ เม่ือวันท่ี 
๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบ หากสมาชิกท่านใด 
ต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เติมสอบถามได้ท่ีกองแผนและงบประมาณ 
เร่ืองท่ีสาม การจัดงานแสดงมุทิตาจิต ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มี



นายพิษ?บุพล ประสาน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓
ประธานสภาฯ จำนวน ๔ ราย ได้แก่

๑.นายวรพงศ์ ยศเรืองศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๒.นายธวัซ แปงสาย ตำแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา
๓.นายสมชาญ วงศ์สิงห์ชัน ตำแหน่ง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา
๔.นายมนัส เต็มกันทา ตำแหน่ง คนสวน
เพือ่เป็นการแสดงมุทิตาจิตใหกั้บข้าราชการ ลูกจ้างประจำ อบจ.ลำปาง ทีเ่กษยีณอาย ุ
ราชการในปีน้ี ซึง่เปน็บคุลากรทีรั่บราชการมาเปน็ระยะเวลายาวนาน ตลอดเวลาท่ี 
รับราชการได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิฟต้หนา้ท่ีราชการด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ จนประสบผลสำเร็จ และทำประโยชน์มากมายใหกั้บทางราชการ จึงขอ 
เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานแสดงมุทิตาจิต งานเกษยีณอายุราชการในวันนี ้
ตัง้แตเ่วลา ๑๘.๐๐ น. เป็นด้นไป ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
และโอกาสน้ีขอเชิญคุณวรพงศ์ ยศเรืองศรี ทีจ่ะเกษยีณอายุราชการในคร้ังนีไ้ด้ 
พูดคุยอะไรลักเล็กน้อยต่อท่ีประชุมสภาแห่งน้ี ชอเรียนเชญิ

นายวรพงศ์ ยศเรืองศรี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านรองสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหาร

สว่นจงัหวดัรกัษาราชการแทนปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปฏบิตัหินา้ทีน่ายก 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ผูอ้ำนวยการกอง หวัหนา้ฝา่ย เพือ่นข้าราชการทกุ 
ทา่น กระผมนายวรพงศ ์ ยศเรอืงศร ี ตำแหนง่หวัหนา้ฝา่ยกอ่สรา้งและซอ่มบำรงุ 
ลังกัดกองช่าง องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ต้องขอชอบคุณทา่นประธานภาเปน็ 
อยา่งสงูทีใ่หเ้กยีรตกิบัผมมากลา่วอำลา เนือ่งในโอกาสเกษยีณอายรุาชการตอ่ที ่
ประชมุสภาในวนันี ้กระผมเริม่รบัราชการครัง้แรกตำแหนง่นายชา่งโยธา ๒ ส่วน 
อำเภอแจห้ม่ เม่ือวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๒๙ อายรุาชการ ๓๔ ปี ๕ เดือนกว่า อยู่ในสาย 
ปฏบิตังิานายชา่งโยธา ๒ ถงึนายชา่งโยธา ๕ ตัง้แตป่ ี ๒๕๒๙ -  ๒๕๓๘ รวมอาย ุ
ประมาณ ๑๙ ปี หลงัจากนัน้สอบเปลีย่นสายงานเปน็สายบรหิารเมือ่วนัที ่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๓๙ ครองตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายมา ๒๓ ปี ๙ เดอืนกว่า ทำงานหวัหนา้ฝ่าย 
แทบทกุฝ่าย ฝา่ยสำรวจออกแบบ ฝา่ยกอ่สร้างและซอ่มบำรุง ฝา่ยเครือ่งจกัรกล ฝา่ย 
สาธารณะภัยและส่ิงแวดล้อม ยกเวน้หวัหนา้ฝ่ายการผังเมอืงและอาคารสถานที ่ ตลอด 
ระยะเวลาทีท่ำงานใหก้บัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ผลงานทีป่ระจักษท์ีผ่ม 
ภาคภมูใิจทีส่ดุกค็อื โครงการกอ่สรา้งศนูยก์ำจดัขยะมลูฝอยแบบครบวงจร ขณะน้ัน 
ผมดำรงตำแหนง่หวัหนา้ฝา่ยสาธารณะภยัและสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดร้บันโยบายจาก 
ผู้'บริหารคือนายกสุนี สมมื นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำปางในขณะนัน้ ก็เร่ิม 
ต้ังแต่การหาสถานทีก่อ่สร้าง จา้งมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ออกแบบความเหมาะสมทำ 
แผนปฏบิตัชิองบประมาณจากสว่นกลาง กระทัง่ไดง้บประมาณในการดำเนนิการ 
ก่อสร้าง งบประมาณท้ังหมด ๖๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท กระผมได้เป็นผู้ควบคุมงานและ 
เป็นกรรมการตรวจรับ โครงการก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สามารถเปดิดำเนนิการ



นายวรพงค์ ยศเรืองศรี ได้ต้ังแต่ปี ๒๕๓๙ เป็นด้นมา ก็เป็นผลงานท่ีผมมีความภาคภูมิใจท่ีได้ทำงานให้กับ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ องค์กร ตลอดระยะเวลาทีผ่มทำงานกบัองคก์รทีผ่า่นมา หากผมได้ล่วงเกินท่านไม่ว่า 

กาย วาจา ใจ กระผมก็ฃอใหท่้านยกโทษอโหสกิรรมให้ผมอย่าได้มีเวรแก่กันและกัน 
หากใครทีไ่ดล้ว่งเกนิผมดว้ยกาย วาจา ใจกด็ ี กระผมยกโทษใหอ้ภยัหมดทัง้สนิ 
ทา้ยทีส่ดุ ผมขออำนาจคณุพระศรีรัตนตรัย และส่ิงกักด๋ึสิทธ้ีท้ังหลายจงดลบันดาลให ้
ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสำเร็จความสุข ความเจริญ คิดส่ิงใดสมความมุ่ง 
มาดปรารถนาทกุประการ ดังภาษาบาลีองค์สมัมาสม้พทุธเจ้าตรัสไว้ว่า สัพพีติโย วิวัซ 
ชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุมา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ สัพพีติโย วิวัช 
ชันตุ สัพพะโรโค วินัสสะตุ มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ สัพพีติโย วิวัข 
ชันตุ สัพพะโรโค วิบัสสะตุ มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ อะภิวาทะนะลี 
ลิสสะ นจิจงั วฑุฒาปะจารโน จตัตาโร ธมัมา วัฑฒนัติ อาย ุ วัณโณ สุชัง พะลงั 
ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒ 
ประธานสภาๆ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

มติท่ีประชุม

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) 
คร้ังท่ี ๔ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) 
คร้ังท่ี ๕ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

-ในวาระน้ีมีรับรองรายงานการประชุมจำนวน ๒ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเร่ืองๆ ไป 
■ เร่ืองแรก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง สมัยสามัญ 
(สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๔ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
- รายงานการประชุม มีท้ังหมด ๓๕ หน้า เชิญท่านสมาซิกตรวจสอบ
- ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญ - ไม่มี
-ฃณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติในท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๔ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๑ 
กนัยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ จำนวน ๒๐ เลียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๔ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี 
๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นซอบ จำนวน ๒0 เลยีงใหก้าฬบรองรายงานการประชุม 
สภาองค์การปริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๔ประจำปี พ.ศ๒๕๖๓ 
เม่ือวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ไม่ เห็นชอบจำนวน - เลียง งดออกเลียงจำนวน ๑ เลียง
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นายพษิเนพุล ประสาน -ต่อไปรายงานการประซมสภาองค์กุารบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประธานสภาฯ คร้ังท่ี ๕: ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

- รายงานการประชุม มีท้ังหมด ๔๕ หน้า เชิญท่านสมาซิกตรวจสอบ
- ท่านใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ขอเชิญ - ไม่มี
-ฃณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติในท่ีประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๕ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๕ 
กนัยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ จำนวน ๑๙ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๕ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เปน็อันว่าทีป่ระชุมแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบ จำนวน ๑๙ เสยีง ใหก้ารรบัรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๕ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง 
-ต่อไปเข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี ๓ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องท่ีเสนอ
๓.๑ ญตัติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณไีม่ได้ก่อหน้ีผูกพนั ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณ รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสพุรรณ ี สขุสนัค์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลดัอบจ.รกัษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ขอ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหนา้ท่ี อนุม้ติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
นายกอบจ.ลำปาง งบ ป ระมาณ  พ .ศ .๒๕๖๒ จำนวน ๑๑๔ โค รงการ เปน็ จำน วน เงนิ ท ัง้ส นิ

๑๔๔,๗๙๕,๔๐๐ บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบท่ีล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) ต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีมติ 
เหน็ขอบอนมุตัแิลว้รายละเอยีดดงันี ้๑.ในการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด 
ลำปาง สมยัสามญั (สมยัที ่ ๒) ครัง้ที ่ ๓ ประจำป ี พ .ศ.๒๕๖๒ ในวนัศกุรท์ี ่ ๒๗ 
กนัยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗๔ โครงการ เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน ๑๑๗,๘๙๕,๔๐๐ บาท 
(หน่ึงร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหม่ืนห้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน) ๒.ในการประชุมสภา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั (สมัยที ่ ๒) คร้ังท่ี ๔ ประจำป ี พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในวันอาทติยท์ี ่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔๐ โครงการ เปน็จำนวนเงิน 
ท้ังส้ิน ๒๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ย่ีสิบหกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เน่ืองจากมีโครงการท่ีสภา



นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้อนุมิติให้กันเงินกรณไีมใต้ก่อหน้ีผูกพันตาม 
ปลัดอบจ.รักษาราชการ ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ซ่ึงต้ังงบประมาณใน 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนของลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองช่าง และกองการศึกษ'า นายก 
อบจ.ลำปาง ศาสนารอง และวัฒนธรรม หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิงก่อสร้าง ท่ีไม่สามารถก่อหน้ี

ผูกพัน และเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จำนวน ๓๔ โครงการ เป็น 
จำนวนเงินท้ังส้ิน ๔๗,๙๐๔,๔๐๐.- บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การ 
เกบ็รกัษาเงินและการตรวจเงินของขององคก์รปกครองสว่นหอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๗ และ 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ ในกรณทีีม่รีายจา่ยหมวดคา่ครภุณัฑ ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมไิด้กอ่หนีผ้กูพนัแต่มคีวามจำเปน็ต้องใขจ่้ายเงินนัน้ต่อไปอีก 
ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รายงานขออนมุตักินัเงนิตอ่สภาทอ้งถิน่ไดอ้กีไมเ่กนิ 
ระยะเวลาหนึง่ป ี กรณเีมือ่สิน้สดุระยะเวลาการกนัเงินตามวรรคหนึง่แลว้ หากองค์กร 
ปกครองสว่นหอ้งถ่ินยังมิได้ดำเนนิการกอ่หนีผู้กพนัใหข้ออนมุติิขยายเวลาเบกิจ่ายเงิน 
ไดไ้มเ่กนิอกีหนึง่ปตีอ่สภาทอ้งถิน่ หรอืกรณมีคีวามจำเปน็ตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
รายการดงักลา่วทีท่ำให ้ลกัษณะปรมิาณ คณุภาพเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงสถานที ่
ก่อสร้าง ใหฃ้อนมุตัเิปลีย่นแปลงและหรือขยายเวลาเบกิจา่ยเงินไดไ้มเ่กนิอกีหนึง่ปตีอ่ 
สภาทอ้งถิน่แลว้แตก่รณ ี และโครงการดงักลา่วตอ้งมวีตัถปุระสงคเ์ดมิตามทีไ่ดร้บั 
อนุมัติให้กันเงินไว้ กรณอีงค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ก่อหน้ีผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ 
ตามขอ้ผกูพนั เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการกนัเงนิตามวรรคหนึง่หรอืขยายเวลาเบกิ 
จ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนนิการก่อหนีผู้กพนัหรือมีเงินเหลือจ่ายจาก 
เงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปด้วยความ 
เรยีบรอ้ย และเปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิ 
จา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่น 
ทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๔๔๗ และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ขอ้ ๔๙ วรรสอง 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง จงึขออนมุตัขิยายเวลาเบกิจ่ายเงินกรณไีมไ่ดก้อ่หนี ้
ผกูพนัโครงการตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.๒๔๖๒ ท่ีไม่สามารถ 
กอ่หนีผ้กูพนัไดท้น้ภายในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ซึง่ตัง้งบประมาณในสว่นของ 
ลำนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั กองชา่ง และกองการศกึษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม จำนวน ๓๔ โครงการ เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน ๔๗,๙๐๔,๔๐๐.- บาท (ห้าสิบ 
เจด็ลา้นเกา้แสนหา้พนัหา้รอ้ยบาทถว้น) ตามรายละเอยีดแนบทา้ย เพือ่เบกิจา่ยใน 
ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ไปอีกไม่เกินหน่ึงปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมิติต่อไป



~ ๘ ~

นายพิษรบุพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มสีมาขิกท่านใดจะอภปิรายขอเชิญ 
ประธานสภาฯ - ล้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประขุม

-ฃณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมิติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไมใต้ก่อหน้ีผูกพัน ตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๐ เสียง

■ สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมิติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไมใต้ก่อหน้ีผูกพัน 
ตามข้อบัญญ้ติงบประมาณ รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามทีฝ่่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ ■ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าทีป่ระขุมแหง่นีม้มีติเหน็ขอบ จำนวน ๒๐ เสยีง อบมุตีใิหข้ยายเวลา
เบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามขอ้บญัญตังิบประมาณ รายจา่ยประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒(ราอ๒ ท่ีฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๔/๔๘๕๘ 
ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

- ต่อไป ๓.๒ ญัตติขออนุมีติกันเงินกรณีไม1ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจา่ย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
■ ในญัตติน้ีมีจำนวน ๒ เรือง ผมจะขอมติเป็นเร่ือง ๆ
- เชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองแรก

นางสพุรรณ ี สขุสนัต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปสัดอบจ.รกัษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.
แทนปลัดอบจ.ปฏิบิติหน้าท่ี ๒๕๖๓ ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้จำนวนเงิน ๙๐๐,๔๓๘,๐๐๐.- บาท (เก้าร้อยล้านท่ี 
นายกอบจ.ลำปาง แสนสามหม่ืนแปดพันบาทล้วน) น้ัน ปรากฏวา่ มีโครงการท่ีต้ังจ่ายในส่วนของลำนกั

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั กองแผนและงบประมาณ กองพสัดแุละทรัพย์สนิ 
กองการสกีษา ศาสนาและวฒันธรรม และกองชา่ง ทีไ่มส่ามารถกอ่หนีผ้กูพนัและ 
เบกิจา่ยไดท้นัภายในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แตม่คีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งใชจ้า่ยเงนิ 
น้ันต่อไปอีก จำนวน ๙๓ โครงการ เปน็จำนวนเงนิทัง้สิน้ ๑๘๖,๕๕๔,๑๕๐.- บาท 
(หน่ึงร้อยแปดสิบหกล้านหา้แสนหา้หม่ืนท่ีพนัหนึง่ร้อยหา้สบิบาทล้วน) ตามระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รักษาเงิน 
และการตรวจเงินของขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิม่เติม 
(ฉบบัที ่ ๔) พ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณทีีม่รีายจา่ยหมวดคา่ครภุณัฑท์ ีด่นิและ 
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพนัแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่รายงานขออนมุตักินัเงินตอ่สภาทอ้งถิน่ไดอ้กีไมเ่กนิระยะเวลา 
หน่ึงปี กรณเีม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแล้ว หากองค์กรปกครอง



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดำเนินการก่อหน้ีผูกพัน ใหข้ออนมุติขิยายเวลาเบกิจา่ยเงนิได้โม่ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ เกินอีกหน่ีงปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณมีคีวามจำเปน็ตอ้งแกI้ขเปลีย่นแปลงรายการ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบิตหน้าที่ ดังกล่าวท่ีทำให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง 
นายกอบจ.ลำปาง ใหข้ออนมุตัเิปลีย่นแปลงและหรอืขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิไดไ้มเ่กนิอกีหนึง่ปตีอ่สภา

ห้องถ่ินแล้วแต่กรณ ี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตลุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้ 
กันเงินไว้ กรณอีงค์กรปกครองสว่นหอ้งถิน่ได้กอ่หนีผ้กูพนัแล้วใหเ้บกิจ่ายได้ตามข้อ 
ผูกพัน เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการกนัเงนิตามวรรคหนึง่หรอืขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิตาม 
วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหน้ีผูกพนัหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ใหเ้งินจำนวนนัน้ตกเปน็เงินสะสม เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
และเปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การ 
ฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นหอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๕:๔๗ และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ วรรคแรก องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง จึงขออนุมัติกันเงินโครงการท่ีไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ซ่ึงต้ังจ่ายในส่วนของลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กองแผนและงบประมาณ กองพสัดแุละทรพัยส์นิ กองการสกืษา ศาสนาและ 
วฒั นธรรม และกองข า่ง จำน วน  ๙๓ โค รงก าร เป น็ จำน วน เงนิ ท ัง้ส ิน้  
๑๘๖,๔๔๔,๑๔๐.- บาท (หน่ึงร้อยแปดสิบหกล้านห้าแสนห้าหม่ืนส่ีพันหน่ึงร้อยห้าสิบ 
บาทล้วน) ตามรายละเอยีดแนบทา้ย เพือ่เบกิจ่ายในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ไปอีก 
ไม่เกนิหนึง่ปต่ีอสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
อนุมิติต่อไป

นายพิษ{นุพล ประสาน 
ประฮานสภาฯ 
นายเขน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีข้อจะซักถาม อภปิรายเพิม่เตมิ 
-ฃอเซิญท่านเซน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอฝากฝา่ยบรหิารดว้ยวา่ทีผ่า่นมาทำไมเราจะตอ้งกนั
เงิน ฝากผู้อำนวยการกองขา่งดว้ยว่าจริง  ๆ กจิกรรมของพวกเราขา้มาก ทำใหเ้กดิการ 
กนัเงินเกือบทกุเร่ืองทีผ่่านมา ฝากฝา่ยบรหิารไปดดูว้ยว่าสงิทีผ่า่นมาฝากผูอ้ำนวยการ 
กองช่างในเร่ืองราคากลาง งบประมาณสมาซิกเม่ือก่อนมี ๓๐ คน ตอนน้ีเหลือ ๒๔ คน 
สงิทีท่ำมาบริบทกันเงิน ต้ังแต่ปี ๒๔๖๑ ๒๔๖๒ ราคากลางทำมาแลว้ไมอ่นมุติ ิ กเ็อา 
ราคากลางใหมต่อนนีก้ฝ็ากเตอืนทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่ง หนุ่มไฟแรง ในการจัดทำ 
งบประมาณทุกเร่ืองผ่านหมด 'แตข่าดราคากลาง เสนอฃ้ีนไปลงลงมา  ๆ เกินสามสิบวัน 
กท็ำไมไ่ด ้ เหมอืนทา่นบญุเลศิ แสนเทพ ไดอ้ภปิราย ผมฝากเรยีนฝา่ยบรหิาร 
ผู้อำนวยการกองช่างหนุ่มไฟแรง ต่อไปงบประมาณแต่ละปีล้ามีโอกาส ทา่นรกัษาการ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เราไมอ่ยากจะมมีาอภปิรายเร่ืองกนัเงิน ต้องมี
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เสถียรภาพในองค์กร เม่ือมีข้อบัญญ้ติแล้ว สามารถประกาศงานทัง้หมดเลย หมวดเงิน 
รายได ้ เงินอดุหนนุเขา้มา ขอฝากไว้ ผมเปน็สมาชกิสภามาแลว้ยีส่บิป ี ส่ีสมัย ถามว่า 
เสถยีรภาพในองคก์รของเรา อยากใหเ้มือ่มขีอ้บญัญตัแิลว้ แบบประมาณการเสรจ็ 
เรียบร้อย ทุกคนลงเร่ืองส่งงบประมาณไป แต่ราคาไม่ได้ ตรงน้ันไมได้ ถ้าอยู่ร่วมกัน 
ฝ่ายนติบิญัญติัและฝ่ายบริหาร ขอเร่ืองเดียวให้ท่านสมาชิกท่ีรับไข้ประซาขนมา ตอบ 
โจทย์ของซาวบ้านให้ได้ ตอนน้ีตอบโจทย์ไม่ได้เราต้องมากันเงิน กันงบประมาณเพราะ 
แบบประมาณการไม่เสร็จ ราคากลางไม่ได้ เม่ือประชมุสภาเสร็จมข้ีอบญัญติัแล้ว ก็จบ 
หมดแลว้ แตต่อนนีเ้รือ่งการปรบับรบิทเรือ่งผูอ้ำนวยการกองซา่งคนใหม ่ แบบ 
ประมาณการกอ่นการประชมุสภาตอ้งจบ และขึน้เร่ืองไวเ้ลย เงินอุดหนุน เงินรายได ้
เขา้มาไมต่อ้งรอใหง้บประมาณเขา้มา ประกาศจดัซือ้จดัจา้งกอ่นเลย พอประกาศ 
จดัซือ้จดัจา้งราคากลางกเ็ปลีย่นไปอกีแลว้ กองซา่งกต็อ้งทำราคากลางมา หน่ีงปีถาม 
ว่าเงินอุดหนุนตรงน้ีหากไม่เข้ามา เงินรายไดเ้ขา้มา ถามว่าราคากลางเปล่ียนไปหรือไม่ 
คา่ k น้ัามัน เชงิพาณขิย ์จริง  ๆ แลว้การแกไ้ขปญ้หางา่ยนดิเดยีว ไม่ต้องมารอกัน 
งบประมาณเลย ประจำป ี ๒๕:๖๔ ๒๔๖๓ ๒๔๖๒ สมาชกิทกุทา่นมองเหน็เลยทีบ่อก 
ซาวบ้านว่าตรงน้ีได้แน่นอน เมือ่คา่นํา้มนัราคาลงกย็กเลกิ และประกาศงานใหม่ กว่า 
จะวนข้ึนไป ลงมา งบประมาณก็ต้องตก เพราะอะไร กเ็พราะราคากลางไมไ่ด ้ระเบยีบ 
ของหนว่ยงานทีอ่อกมาเราเข้าใจ ผมบอกเลย ณ เวลานีถ้้ามข้ีอบญัญตัแิลว้ขอประกาศ 
งานกอ่นเลย ไม่ต้องรอ จะทำสญัญาตอ่เมือ่มงีบประมาณเขา้มา ขอแค่น้ีพอแล้ว เราไม่ 
ต้องเสยีเวลาประชุมสมัยวิสามัญ ไม่ต้องทำแล้ว ขออนญุาตเรียนขีแ้นะ ผมไม่มีความรู้ 
เรือ่งกฎหมาย แตผ่มเหน็จงัหวดัอืน่มา และในวนันีเ้รามโีอกาสกนัเงนิเขา้มา กัน 
งบประมาณตัง้แตป่ ี ๒๔๖๑ บญีหาคอืราคากลาง กองซ่าง ฝากผูอ้ำนวยการกองซา่ง 
ดว้ยวา่ถา้หากราคากลางจบ กองพสัดแุละทรพัยส์นิสามารถประกาศจดัซือ้จัดจา้งไว้ 
เลย จะทำสญัญาตอ่เมือ่มงีบประมาณ ทุกคนก็จะตอบโจทย์ของซาวบ้านได้ และถาม 
ว่าทุกคนทำ MOU ร่วมกันหรือไม่ ไดก้รองงานฝา่ยพสัด ุ คลัง คลงัรอตอนสดุทา้ย 
ราคากลางไมได้ก็ส่งข้ึนไปท่ีผู้อำนวยการกองซ่าง กลบัลงมาทำราคากลางใหม ่ ผมถาม 
ว่าตอ้งไข้เวลาก่ีเดือน งบประมาณข้ึนไปลงมา ๖ เดือน ก็ต้องมากันงบประมาณแบบนี ้
ขอฝากไวเ้มือ่มปีระชมุสภาเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เรือ่งขอ้บญัญตั ิ ฝากเรยีนผูบ้รหิาร 
ผูอ้ำนวยการกองซา่ง ทำสญัญากอ่นเลย หรือถ้ายังไม่ทำ ประกาศงานกอ่น เพือ่เปน็ 
กติกาในเร่ืองราคากลาง ท่ีผ่านมากันไปกันมาต้ังแต่ปี ๒๔๖๑ ไปปี ๒๔๖๒ ๒๔๖๓ กัน 
งบประมาณไม่ได้ ผมขออนุญาตวันน้ีIด้คุยให้เพ่ือนสมาชิกได้ฟิงว่าจริง  ๆ แลว้เมือ่เราม ี
ข้อบัญญติัแล้ว จดัซือ้จัดจ้างไปเลย และมหีมายเหตรุะบไุวเ้ลยวา่ จะทำสญัญาตอ่เมือ่ 
มงีบประมาณมา คณุกไ็มต่อ้งเปดิสภาสมยัวิสามญั เลย ถา้หากไมท่ำแบบนีท้า่นเลน่ 
เกมส์อะไรกันมากไปหรือเปล่า ถามว่าผู้จัดซือ้จัดจ้างพสัดุก็บอกว่า ราคากลางไม่ลงมา
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ลงมาแล้วก็ไม่ได้ประกาศ ต่อไปล้ามีงบประมาณแล้วทำไปเลย เอาหมวดเงินรายได้ 
ก่อน แลว้เงินอดุหนนุมาทหีลงั สงสารสมาซกิทกุทา่นผมขอพดูตรงนีท้กุคนมาจาก 
ประซาซนทีเ่ลือกต้ังมา งบประมาณหมวดรายได้ ภาษ ี ล้าสมาซิกได้เสนองบประมาณ 
ไว้แล้วประกาศจัดซือ้จัดจ้างไปเลย ไม่ต้องรอ ลา้หากมงีบประมาณเขา้มากเ็รียกมาทำ 
สญัญา สว่นเงนิทีจ่ะอดุหนนุเขา้มาเปนีเรือ่งงบกลาง ขอฝากฝา่ยบรหิาร ทา่น 
ประธานสภา ทา่นกร็ู ้บ้านคุณสะพานขาดยังไม่มงีบประมาณไปซอ่มเลย ผมขอกราบ 
เรยีนฝา่ยบรหิาร ผมไม่อยากใหมี้การประขุมสภาสมัยวิสามัญ ตา่ง  ๆ เกิดขึน้มา การ 
กันงบประมาณ ถ้าหากมกีารประกอบกจิกรรมเร่ืองรอทา่สญัญาเมือ่งบประมาณเข้ามา 
ผมคิดว่าบ่าจะเปีนการลดข้ันตอนของสมาซิกท้ังหมดท่ีจะต้องมาน่ังฟ้งกัน ผมถามว่า 
แกัษีญหาเร่ืองอะไรได้บ้าง เพราะสมาซกิทุกคนเกิดมาจากสงัคมการเลือกต้ังมา ก็ฝาก 
ทา่นประธานสภาดว้ยซึง่ทา่นกร็ู ้ทา่นเคยเปน็สมาซกิทา่ไมทา่นไมพ่ดูทา่นไมบ่อก มี 
คอมเมันท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ท่าไมไม่มาน่ังคุยกัน ท่าไมต้องให้เราต้องมากัน 
งบประมาณ ต่อไปไม่อยากเหน็เร่ืองน้ี งบกลางมขีนาดนี ้เพ่ือให้กิจกรรมสังคมจังหวัด 
ลำปาง และสมาซิกสภาทุกคนก็ไม่สามารถท่ีจะพูดได้ ฝากประธานดว้ย ทา่นกเ็คยเปน็ 
สมาซกิมากอ่น ทา่นไปคยุกบัฝา่ยบรหิารดว้ย เราไมต่อ้งกนัเงนิแลว้ ดหีรือไม่ 
ขอขอบคุณ
ท่านเขน ปานสังข์ ฝากฝ่ายบริหารเม่ืองบประมาณเราผ่านแล้ว เราสามารถประกาศจัดซ้ือ 
จดัจา้งรอเลย แต่เราผนวกทา้ย กรณจีะก่อหน้ีผูกพันหรือท่าสัญญาก็ต่อเม่ือมี 
งบประมาณเท่าน้ัน ใช่หรือไม่ -ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ขอเรยีนอกีครัง้วา่จรงิ  ๆ งบประมาณมอียูแ่ลว้ ท่ีผม 
อภปิรายเมือ่สกัครูไ่มต่อ้งมากอ่หนี ้ประขมุสภาเสรจ็แลว้ทา่นสามารถบอกไดเ้ลยวา่ 
เงินรายไดข้องเงินแตล่ะหนว่ย จากเงินรายไดห้รอืเงินอดุหนนุ เงนิรายไดส้ามารถทา่ 
สัญญาได้ ล้ามกีารโอนงบประมาณเขา้มา ทา่นก็บอกใหฝ่้ายบริหารจัดซือ้จัดจ้างไปได้ 
เลย ยังไม่รู้ใครจะได้ ก็'จะ'ไม่เสิยเวลา จริง  ๆ แลว้มซีอ่งทางทีอ่อกมาวา่ลา้เงินหมวด 
รายได ้ ผมมคีวามรูน้อ้ยกวา่ดอกเตอร ์ ดอกเตอรจ์ะตอ้งคดิแทนดแูลสมาซกิสภา 
ท้ังหมด ท่านต้องคุยกับฝ่ายบริหารและบอกกัน จะให้ผมสมาซิกสภาบ้านนอกไปคุย 
ท่านดูหน่อย ทำ'ได้ไม่ติดคุก ผมฝากไว้ ขอขอบคุณ 
-ฃอเซิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอสนับสนุนความคิดของท่านเซน ปานสังข์ เนือ่งจาก 
การท่างานทุกวันน้ีฝ่ายบริหาร กองช่าง เอางานมาขมวดไว้ท้ายปี พอถึงเวลาท่านก็
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บอกว่ากำลังคนของท่านมีไม่เพียงพอ แต่เม่ือนับหน่ึงข้อบัญญัติตุลาคมไปแล้ว 
งบประมาณเราสามารถประกาศจัดซือ้จดัจ้างได ้แตจ่ะเรยีกทำสญัญาเมือ่งบประมาณ 
พร้อมเป็นสิงท่ีถูกต้อง ช่างจะออกไปสำรวจ ถ้าท่านบริหารหน่ึงปี ท่านไปสำรวจเพยีง 
แคว่นัเดยีว ปี ๒๕๖๒ ก็ยังไม่ได้ทำ รวมเงินสะสมก็ยังไม่ได้ทำ ก็เป็นดินพอกหางหมู 
เพราะท่านไม่ทำ พอปลายปงีบประมาณเหลอืเวลาเดอืน สองเดือน ทา่นเอามาทำก ็
ยอ่มทำไมท่นั หนึง่ปทีำงานแคส่องเดอืน สามเดอืนแคน่ัน้ เด ีย๋วคอยด ู ตลุาคม 
พฤศจกิายน ธันวาคม ไมม่งีานออกเลย ท่านไม่ทำ หนึง่ทา่นก็ว่าง แตถ่า้ถามวา่ทา่น 
ออกสำรวจทกุวนัไหม ไม่มี พอการบรหิารจดัการบคุลากรไมไ่ด ้ไมท่ำงาน ทา้ย 
ปงีบประมาณทา่นกเ็รง่ทำงาน ทำโอที กส็งสารเขา การทำงานมาบบีเอา กองพัสดุ 
และทรัพย์สิน กท็ำงานทัง้กลางวันและกลางคนื ไม่พัน เพราะตอนแรก  ๆ ไม,ยอมทำ 
ความจริงถ้าประกาศงานไว้ จงัหวัดลำปางเขากท็ำแบบนี ้เงนิอดุหนนุพอเงินเขา้มาเขา 
ถงึเรยีกทำสญัญาใหอ้บต.ประกาศกอ่นเลย ตรงนีเ้รือ่งจรงิ ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ ไม่ผิด 
กฎหมายด้วยอย่างทีท่า่นเซน ปานสังข์ อภิปรายไว้ จังหวัดมีคำส่ังเลยให้หาผู้รับจ้าง 
และเงินเขา้ถงึจะดำเนนิการ ตรงน้ีคือการบริหารบุคลกร ทรัพยากรท่ีคุณมีจำนวน 
จำกดั ก็ให้รีบทำด้วย จะไมต้่องมากันเงิน ตอนน้ีปี ๒๕๖๒ ยงัเหลอือกีมากมาย ฝาก 
ทา่นดำเนนิการดว้ย และขอสนับสนุนท่านเซน ปานสังข์ ขอขอบคุณ 
-ฃอเขิญท่านมิตร ธรรมวงค์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ผมขอสนับสบุนแนวคิดของท่านบุญเลิศ แสนเทพ ท่านเซน 
ปานสังข์ ขออนุญาตท่ีเอ่ยนาม งานทีล่า่ขา้และมกีารโอนเงินงบประมาณหลาย  ๆ คร้ัง 
ท ีผ่า่นมา ในแตล่ะปทีีผ่า่นมา จะสงัเกตวา่มเียอะ ในปนีีใ้นพืน้ทีข่องผมอาคาร 
เอนกประสงค์ ๔ โครงการ แบบแปลนเหมือนกันเบีะ งบประมาณเทา่กนั ถอดมาจาก 
งบประมาณปทีีแ่ลว้ แตป่า่นนีก้ย็งัไมไ่ดส้รา้งและโอนขา้มปไีปแบบนี ้ แสดงถงึ 
ศักยภาพของช่างไม่มีประสิทธิภาพ ผมฝากทา่นผู้อำนวยการกองช่างชว่ยขันนอ๊ต ช่วย 
กวดขันหน่อย ถา้ยงัปลอ่ยปะละเลยเชน่นี ้เสยีหายตอ่องคก์รอย่างยิง่ ผมถามว่ามีอะไร 
ทีส่ลบัซบัซอ้นอะไรมากมายขนาดเลยเหรอ อาคารเอนกประสงคต์รงนี ้งบประมาณ 
เท่ากันกับ1ปีท่ีแล้ว ขนาดความกว้าง ความยาว เทา่กนั อาจจะปรับเปล่ียนอะไรบางสิง 
บางอยา่งเลก็  ๆ น้อย  ๆ แตท่ำไมตอ้งปลอ่ยปะละเลยขา้มถงึขนาดนี ้ขออนญุาตทา่น 
ผูอ้ำนวยการกองชา่ง วันแรกท่ีท่านมารับหน้าท่ี ท่านมีนโยบายบอกว่าสมาซิกทุกท่าน 
ผมจะใหส้มาขิกข้ึนคนละโครงการ แตป่า่นนีเ้ลยมาอกีปเีตม็  ๆ ไม่ได้ขยับไปตรงไหน 
เลย ผมไมไ่ดว้า่ทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่งไมม่ศีกัยภาพ แตผ่มบอกวา่ชา่งทีม่า 
รับผิดซอบงานในพ้ืนท่ีผมไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีคุณภาพ ถ้าหากเป็นไปได้ผมอยากจะ
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เปล่ียนช่างท่ีดำเนินการดูแลตรงน้ีด้วย ถ้าหากยังไม่มีความคืบหน้าหน่ีงเดือนต่อจากน้ี 
ขอให้ช่วยกวดขัน อย่าให้โครงการแบบน้ีด้องโอนข้ามปีไปอีกเลย ขอขอบคุณ 
-ฃอเขิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายสมบรูณ ์ รปูสะอาด สมาชกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๑ อำเภอแจห้ม่ ผมกเ็หมอืนกนัทา่นมติร ธรรมวงค์ 
สนับสนุนท่านเซน ปานสังข์ ทีก่ลา้พดูออกมา แตผ่มไมอ่ยากจะพดูอะไรมาก ตามท่ี 
ท่านผู้อำนวยการกองช่างก็บอกว่าทีมงานไม่เพยีงพอ แต่ขอให้ท่างานเป็นทีม ผมอยาก 
ฝากถึงฝ่ายบริหารท่านสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง ปฏิปีตหน้าท่ีนายกองค์การบริหารสว่น 
จงัหวัดลำปาง นำเจ้าหนา้ทีก่องพสัดุฯ ไปอยู่กองช่าง ๑ คน เจ้าหนา้ทีก่องคลงั ไปอยู่ 
กองชา่ง ๑ คน หากมอีะไรไมต่อ้งถามกนั ถามกนัตรงนีเ้ลย ตอบมาเลย ไม,ต้องใช ้
หนังสือเวียนไปมา ขา้เพราะแบบนี ้ถา้ทา่นตัง้เปน็ตวัแทนเลย กองคลัง กองช่าง กอง 
พสัดุฯ ผดิตรงไหนแกไ้ขเลย แตใ่ชห้นงัสอืเวยีนไปมาผมเหน็ใจวา่ขา้ราซการมไีม ่
เพยีงพอ คร้ังแรกท่านผู้อำนวยการกองช่างบอกว่าส่งงาน ๕-๓! วัน ไต้รับเงิน กลายเป็น 
๕-๗ เดือน ไต้รับเงิน ก็ฝากไว้ด้วย ถ้าท่านท่างานเป็นทีมแล้วคงไม่มีป็ญหาฝากท่านดูแล 
-ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตต่อยอด ความจริงแล้วผมเป็นน้องส่าสุด ทุกท่าน 
เปน็ผู้หลักผู้ใหญท่ัง้หมด ในสภาของเรา ผมบอกตรง  ๆ เลยวา่ ทุกท่านไปโทษรอง 
พรรณ ี การะกนั วา่แผนงานงบประมาณ บางครัง้ทา่นรอ้งไห ้ จรงิ  ๆ การเริม่ตน้ 
งบประมาณ มาจากกองชา่ง ท่านย้อนกลับไปดูข้างหลัง ช่างมีไหม ผมถามวา่องคก์ร 
อบจ.เกดิอะไรข้ึน ถา้หากผูอ้ำนวยการกองชา่งมาเปน็ผูก้าักบั ถ้าท่านกำกับไม่ไต้ก็ไม่ 
ต้องทา่ ฝ่ายนตินิญัญต้กิารเสนองบประมาณตอ้งมแีบบแผน และมีอะไรไม่คุยกัน ผม 
บอกว่าเสือกท่ีรักมักท่ีขัง และจะให้พวกผมอภิปรายหรือเปิดสภาให้หรือไม่ ผมบอกว่า 
ผู้อำนวยการกองช่างคนใหม่ ถ้าท่านมาแล้วท่าไม่ไต้ ทา่นตอ้งพจิารณาตวัเอง ผมบอก 
เลยว่าตอนน้ีทุกคนนัง่อยู่ในองค์กร รักษาการนายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำปาง 
ผมถามวา่ทกุเรือ่งงา่ยหมด แต่ท่านไม่ทำกัน ผมเขา้ใจทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่ง มา 
เป็นผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผมถามว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 
ท่านมาน่ังพีงประขุมสภาไหม มทีา่นทีร่อเกษยีณ คือทา่นวรพงค์ ยศเรอืงศร ีมารับพีง 
องค์กร มารับพงีความรู้สกึ รับพีงท้ังหมดท่ีสมาชิกท้ังหมด ๓๐ เขต เสืยชีวิตไปแล้วก่ี 
คน เหลือก่ีคน ผมถามวา่เร่ืองง่าย  ๆ ท้ังหมดท่าไมไม่ท่ากัน ก็ฝากทา่นรักษาการนายก
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณมีแต่ทำไมทำไม่ได้ ทำไมงบประมาณ 
ต้องตก ผมถามว่าเสถียรภาพในองคก์รของเราเกิดอะไรข้ึน สมาซกิถูกเลือกต้ัง มาจาก 
ซาวบา้น ฝา่ยบรหิารมานัง่อยูต่รงนีใ้ครจะเปน็นายกเปน็ผูอ้ำนวยการกองขา่ง หรือ 
หัวหน้าฝ่ายท้ังหมด มาน่ังคุยกันให้เกียรติผู้ท่ีได้รับเลือกจากประซาซน พอรับมาแล้วได้ 
อะไรมาบ้าง คุณบอกทำอะไรไม่ได้ ไปโทษผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณบา้ง 
จากทีท่ะเลาะกบัผูอ้ำนวยการกองแผน กไ็ปตดิขดัเรือ่งการลำรวจออกแบบ โอน 
งบประมาณ ๒๕๖๒ มา ๒๕๖๓ ต้ังแต่ ๒๕๖๑ มา ๒๕๖๔ งบประมาณตก เกิดอะไร 
ข้ึนในองค์กร อย่าลืมว่าองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรท่ีใหญ่ท่ีสุด ก็ 
ฝากผูอ้ำนวยการกองขา่งว่า ผมบอกว่าต้องมาทำ MOU ร่วมกันในฝ่ายท้ังหมด อยา่คดิ 
คนเดยีวทำคนเดยีว อย่าคดิว่าทกุเร่ืองคอืผลประโยชน ์งบกลางมีเท่าไหร่ งบประจำปี 
ของสมาซิกมีเท่าไหร่ วันนีผ้มอัดอ้ันตันใจมากก่นจะหมดวาระ ผมขออภปิรายในเร่ือง 
ให้สมาซิกทุกท่าน ทกุคนอยูร่ว่มกนัมากอ่นประธานสภาแยกฝง่แยกฝา่ย ท่านสมบูรณ์ 
รูปสะอาด กเ็คยเปน็ประธานสภามา ก็ไม่ได้คุยกัน พอคุยกันแล้วก็กลัวทำไม่ได้บ้าง ผม 
ขอฝากไว้ ต่อไปบริบทใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต้ังงบประมาณไว้ เกา้ 
รอ้ยกวา่ลา้นบาท แตค่วามเสถยีรภาพในการบรหิารภายในองคก์ร ขออนญุาตฝาก 
ทา่นรักษาการนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ถ้าทำไม่ได้ ก็ไม่ต้องทำ ต่อไป 
เราใหมี้เหตุการณท่ี์เป็นเร่ืองจริง ทุกคนก็บอก ท่านมิตร ธรรมวงค์ ก็บอกว่ารับปากกับ 
ซาวบา้นไว้แล้ว แต่ไม่ไต้อย่างโน้น อยา่งนี ้พอได้มาแล้ว แบบประมาณการไมม่ ี ผม 
ถามวา่ผูอ้ำนวยการกองซา่ง ถา้ทา่นเปน็ผูก้ำกบั ถ้าท่านส่ังไม่ได้ ทา่นพจิารณาตวัเอง 
เลย เอาเสถยีรภาพขององคก์รใหต้รง ไม่ได้เอาความรู้สกื ผมขอว่ากอ่นจะหมดวาระ 
๑๓ ธันวาคม ทีจ่ะเลอืกตัง้ ผมขอฝากตรงน้ีไว้ ซ่ึงไม่แน่สมาซิกท่ีน่ังอยู่ตรงน้ีอาจจะได้ 
เข้ามาท้ังหมดก็ได้ และทุกคนท่ีอยู่ร่วมกันไม่มีท่านใดกล้าพูด ผมจะพูดให้พงิเพราะผม 
รู้เสถียรภาพในองค์กรท้ังหมด เพียงแต่ไม่พูด พอพูดมากแล้วก็โดนดรอปอีก เป็น 
เบ้ืองหลังท่ีทุกท่านไม1กล้ากระทู้ถาม ว่าเร่ืองบางสงิบางอย่างเกิดอะไรข้ึน จริง  ๆ เกิด 
ข้ึนมาในองค์กรของข้าราฃการประจำ ไมม่เีสถยีรภาพการปฏบิต้ตามนกัการเมอืงของ 
ฝากไว้ ผมขออนุญาตพูดแทนสมาซิกทุกท่าน สมัยหนา้ยังไม่รู้ว่าใครจะได้เข้ามา หรือ 
ออกไป และไมรู้่ว่าสมยัหนา้ใครจะเปน็ผูบ้ริหาร ณ เวลานีผ้มกฝ็ากผูอ้ำนวยการกอง 
ขา่งวา่เสถยีรภาพของงบประมาณ ผมถามวา่ประกาศกอ่นแตไ่มม่แีบบ เกิดอะไรข้ึน 
ขึน้ไปลงมาๆ คา่ K ทุก'วันน้ี1ขึน้สงูลงตํา่ถา้ทา่นไมเ่ดด็ขาดเรือ่งแบบประมาณการ 
ถ้าฝ่ายบริหารประชมุสภาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องมาเปิดสภาสมัยวิสามัญ ไม่ต้องมา 
กนัเงิน เราตอ้งรอเงนิอยา่ไปกนัเงนิ รอเงนิทีโ่อนเขา้มาเงนิอดุหนนุ เงนิประจำปกี ็
น่าจะรู้อยู่แลว้ ผมถามวา่แคน่ีเ้ปน็เร่ืองบรหิารง่ายมาก ถ้าเงินเข้ามาคุณก็ทำ ถ้าไม่เข้า 
มาจะกันงบได้อย่างไร ผมเป็นสมาซิกสภามา ๒๐ ปี ผมเห็นแบบน้ี ผมขอฝากจริง ๆ



นายเซน ปานสงัข์ แล้วไม่อยากจะเห็นแบบน้ีเร่ืองน้ี เงินรายได้เข้ามาเท่าไหร่ เงินอุดหนุนเข้ามาเท่าไหร่
ศ.อบจ.อ.เสรมิงาม บางครัง้การเมอืงเปน็เรือ่งละเอยีดออ่น ตอ่ไปผมขอฝากไวว้า่ในสว่นสมาชกิทีต่ัง้

งบประมาณไว ้ ผมขอขมวดหรอืขีแ้จงดว้ยวา่เปน็เงนิรายไดห้รอืเงนิอดุหนนุ จริง  ๆ
แลว้ผมมคืวามคดิหรอืจะอธบิายใหเ้พือ่นสมาชกิไดฟ้ง้ไดก้ฝ็ากทา่นนายกฝา่ยบรหิาร 
ทา่นประธานสภา และผูอ้ำนวยการกองขา่ง ก็ไม่มือะไรมาก เราไม่อยากไปรอใหเ้งิน
โอนเขา้มา พอเงินเข้ามาต้องรอกนังบประมาณ คดิอยา่งเดยีวคนอดุหนนุเขา้มาทำเลย 
จดัข้ีอจัดจ้างไปเลย เมตรละ ๑๐ บาท เหลือ ๘ บาท ก็ทำไป ผมขอฝากเร่ืองน้ีไว้ ท่าน 
ประธานสภาถา้มืเวลากใ็หม้าเขา้  ๆ จะได้คุยกับฝ่ายบริหารบ้าง ขอขอบคุณ 

นายพิษถ{พล ประสาน ท่านเขน ปานสังข์ ก็จะแตกต่างกันหน่อย ท่านรักษาการนายก ท่านเป็นรองปลัดองค์การ 
ประธานสภาฯ บริหารส่วนจังหวัด รักษาราฃการแทนปลดัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แต่ถ้ามาจากการเลือกต้ังก็ต้องรอนายกใหม่ 
-ขอเชญิฝา่ยบริหาร

นางสุพรรผี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่คารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กอ่นอืน่ตอ้งขอขอบคณุทา่นสมาชกิทีใ่ห ้
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ข้อเสนอแนะ และห้วงติงในสิงท่ีฝ่ายบริหารดำเนินการมาตลอดระยะเวลาต้ังแต่ปี 
นายกอบจ.ลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มืการเปล่ียนผู้บริหารใหม ่ เปลีย่นผูอ้ำนวยการกองขา่งใหม ่ ก็จะนำ

เรียนทา่นวา่ในงบประมาณประจำป ี ๒๕๖๑ ทีผ่า่นมา ท่ีเรากนัเงินไว้ในสภา จำนวน 
๗๔ โครงการ เป็นจำนวนเงินท้ังสินหน่ึงร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหม่ืนหา้พันล่ีร้อย
บาท และบวกกับปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐ โครงการ เปน็จำนวนเงินท้ังสนิย่ีสิบหกล้าน 
เกา้แสนบาท รวมเปน็เงินประมาณในป ี ๒๕๖๑และ ๒๕๖๒ ท้ังส้ินจำนวนหน่ึงร้อยส่ี 
สิบสีล้่านเจ็ดแสนเก้าหมืน่หา้พนัล่ีร้อยบาท จะเหน็ได้ว่าเราไมไ่ด้เปน็ฝ่ายบริหาร ท่าน 
ต้องเหน็ใจเราตรงนี ้ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ท่ีด้างกันเงินไว้ในปี ๒๕๖๓ ต่างหากท่ีผู้บริหาร 
ฝา่ยชา่ง ไดพ้ยายามคลีค่ลาย พยายามบรหิารจดัการใหโ้ครงการตา่ง  ๆ บรรล ุ
วัตถุประสงค์ ตอนนีเ้หลอืคงดา้งทัง้สิน้เพยีงแค ่ ๓๔ โครงการ เปน็เงินหา้สบิเจ็ดลา้น 
บาท ถา้เราคดิดหูนึง่รอ้ยหา้สบิกวา่ลา้นบาท ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ พวกเราทำมาขนาด 
ไหน ทา่นตอ้งเหน็ใจพวกเรา จา่ยขาดเงนิสะสม โควิด อุดหนนุงานนโยบายต่าง  ๆ ท่ี 
เขา้มา อทุกภยั เราทำเตม็กำลงัความสามารถทา่นตอ้งเหน็ใจเราตรงนี ้ในปี ๒๕๖๓ 
เราขอกันเงินแค่ ๑๔ โครงการ เปน็เงินประมาณย่ีสบิแปดลา้นเศษ ท่านก็ลองคิดลู เรา 
ทำงานไมไ่ดห้ยดุเลย ทา่นตอ้งเหน็ใจเราวา่ป ี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ เป็นส่ิงท่ีเราไม่ได้ทำไว้ 
งบประมาณร้อยห้าสิบล้านบาท เราทำมาเหลอืเพยีงแคส่ามสบิล่ีสบิล้านบาท ท่านต้อง 
เหน็ใจเรา เราทำอยา่งเตม็กำลงัความสามารถแลว้ ในส่วนท่ีทำไมล่าข้า ท่านต้องรู้อยู่ 
แกใ่จทา่นเองวา่ทำไมลา่ขา้ ในบางทา่น ของทา่นมติร ธรรมวงค ์ จะใหท้า่น 
ผู้อำนวยการกองช่างได้อธิบายว่าทำไมถึงล่าข้า ขอเรียนทกุทา่นไว้แค่นีใ้นฝ่ายบริหาร



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ทีเ่ราทำมามีนายกสพุรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง มีผูอ้ำนวยการกองชา่ง มีรองพรรณี 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ การะกัน เป็นฝ่ายบริหาร เราทำงานมาเยอะมาก ทำงานกันไม่มีวันหยุด ทำงาน 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ หยุดกินข้าวบ่ายสองโมง บ่ายสามโมง อยากให้ท่านมาเห็นตอนน้ี ลองคิดดูเกือบ 
นายกอบจ.ลำปาง สองร้อยโครงการ เราทำมาเกอืบหมด ตรงนีเ้ปน็เรือ่งระเบยีบการเงินอยูแ่ลว้ เราทำไม่

ทัน เราต้องกันเงิน อย่างการกันเงินในวันน้ีสาเหตุท่ีมาจากการทำงบประมาณให้ดีท่ีสุด 
คอืเงนิเหลอืจา่ยเราสามารถไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่ เราถงึไตม้ากนัเงิน เราทำเพือ่ 
ประโยชนข์องประซาขนตา่งหาก เรามรีะเบยีบเบกิจา่ยเงนิไว ้ไม่ทำอะไรเลยก็ไมไ่ต้ 
เราตอ้งมกีารกนัเงนิ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนค์ุม้คา่ทีส่ดุ อยากจะนำเรยีนวา่ป ี ๒£๖๑ 
๒£๖๒ เราทำอย่างเตม็กำลงัความสามารถ เรียนทุกท่านไว้แค่น้ี ขอขอบคุณ 

นายพิษถ{พล ประสาน -ฃอเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง 
ประธานสภาฯ
นายธีทตั ธรรมธิกูล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ผอ.กองชา่ง สว่นจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธีทัต ธรรมธิกูล ผูอ้ำนวยการกองชา่ง องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขออนญุาตนำเรียนในทีป่ระชุมสภาแหง่นี ้กระผมเข้ามารับ 
ตำแหน่งเดือนน้ีเป็นเดือนท่ี ๑๒ ทุกวันน้ีสวมหมวกสองใบ ทำงานดา้นขา้ราชการดว้ย 
ทำงานตา้นผูบ้รหิารดว้ย เพราะเราไมม่นีายก งานผมตามทีท่า่นสพุรรณ ี สุขสันต์- 
รุง่เรอืง คอ่นขา้งจะหนกั บางครัง้อาหารกลางวนักนิเวลาบา่ยโมง หรือบ่ายสองโมง 
เพราะอะไรเพราะเราตอ้งไปทำหนา้ทีแ่ทนนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
หรอืหนว่ยงานอ่ืนร้องขอมาเราตอ้งไป บางคร้ังผมเซน็ตง์านอยู่บนโตะ๊ นายกบอกวา่ 
มอบงาน บางครัง้หนึง่วันมอบใหส้ามงาน ไมเ่จะไปอยา่งไร ตรงน้ีไม่ไต้แก้ตัวว่าไม่ 
ทำงาน แตอ่ยากจะแจง้เหตผุลใหท้กุทา่นทราบ ลำหรับงานของทา่นมติร ธรรมวงค์ 
ผมตอ้งยอมรับวา่งานมบีญิหาตัง้แตค่รัง้ทีผ่า่นมา เร่ืองการแกไ้ขแผน เม่ือสักครู่ผมไต้ 
ไลนส์อบถามเจา้หนา้ทีฝ่า่ยลำรวจ เขาตอบวา่พืน้ที ่ ๓ โครงการอยู่ในทีดิ่นสาธารณะ 
ประโยชน์ และเพิง่ได้รับเอกสาร และแบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะรีบดำเนนิการ 
จดัหาพสัดไุตเ้ลย ผมขอตอบทา่นมิตร ธรรมวงค์ ว่าหลงัประชมุสภาเสรจ็แลว้ผมจะ 
กำชบัฝา่ยสำรวจออกแบบทีเ่กีย่วขอ้งดำเนนิการตอ่ไป ขออนญุาตเสรมิทา่นปฏบิตั ิ
หนา้ท่ีนายกว่าปี ๒£๑ ๒£๖๒ ผมมารับดำแหน่งปี ๒£๖๓ ในปี ๒£๖๑ ๒£๖๒ มีงาน 
ค่ังค้างมาก ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไร ก็รีบเก็บทีละงาน ในปี ๒£๖๔ ท่านเซน ปานสังข์ 
แนะนา่ว่าตอ้งมแีบบแปลน ราคากลาง ปนีีเ้ปน็ปแีรกทีผ่มกำชบัว่าตอ้งมแีบบแปลน 
ราคากลาง ตามทีส่มาชกิสภาไตอ้ภปิรายมาหลายคร้ังแลว้วา่ ขอให้มี และผมก็จัดให้มี 
จริง  ๆ เพราะจะตอ้งนำสง่ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือขออนุมัติข้อบัญญ้ติ ถ้าหากปีน้ีไม่มี 
แบบแปลนประมาณราคา ผู้ว่าราชการจังหวัดไมอ่นุมัติใหแ้น่นอน ผมไต้จัดเตรียมไว้ 
เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านสบายใจไต้ ถามว่างานหนักหรือไม่ ก็หนัก แต่ผมขาดแคลน



นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผอ.กองช่าง

นายพิษถเพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายมิตร ธรรมวงค์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายพิษกเพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเชน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

บุคลากรจำนวนมาก ๑๔ ตำแหน่ง ท่ีขาด แล้วคนท่ีอยู่ ผมยอมรับว่าช่างทุกคนไม่ 
เหมอืนกนัมอืหา้นิว้ของเรายงัไมเ่หมอืนกนั ชา่ง ๕ คน ก็ไม่เหมือนกัน บางคนกเ็กง่ 
ด้านนี ้บางคนก็เก่งด้านโน้น ผมก็ยอมรับผมพยายามปรับปรุงในองค์กร จะไข้ไม้แข็งก็ 
จะแตกร้าวกัน ใช้วิธีประนีประนอมให้ปรับเข้าหากัน ตอนน้ิก็ดีข้ึน ทีผ่า่นมาแตล่ะฝา่ย 
ไม่คุยกัน ตอนน้ิก็คุยกันแล้ว ขอเวลาปรับปรุงอีกนดิสำหรับช้อทีท่า่นตำหนติิเตียน ผม 
กย็อมรบัวา่เปน็จรงิทีท่า่นพดู ผมจะยอมรบัคำตเิตยีนของทา่นไปปรบัปรงุแกไ้ขใน 
คราวต่อไป ขอขอบคุณท่านประธานสภาท่ีให้โอกาสลุกข้ึนตอบคำถาม ขอขอบคุณ 
-ฃอเฃิญท่านมิตร ธรรมวงค์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัสำปางทกุทา่น กระผมมติร ธรรมวงค ์ สมาขกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวัดสำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา ผมไดพ้งิคณะผูบ้ริหารผูอ้ำนวยการกองชา่งได ้
ขึแ้จง ไปกเ็ชา้ใจและเหน็อกเหน็ใจ ตามบทบาทหนา้ทีข่องทา่นถอืว่าทำเต็มทีใ่นสว่น 
ของเอกสารทีท่า่นผูอ้ำนวยการกองชา่งแจง้มาวา่ยงัไมไ่ดร้บั กองชา่งแจง้มาวา่เพิง่ 
ได้รับ ตรงน้ื1ม่ใช่ข้อเท็จจริง ข้อเท็จจริงจากการสำรวจในพ้ืนท่ีตอนแรก ไปสำรวจพ้ืนท่ี 
และความเป็นไปได้ ถ้าคุณมืเอกสารสิทธ้ีคุณถึงจะน่าโครงการน้ีไปบรรจุไว้โนแผน ผม 
ย่ืนไปต้ังแต่วันแรกท่ีสำรวจ อันน้ีขอยืนยัน กองชา่งและกองแผนและงบประมาณ ถ้า 
ไม่เอกสารสิทธ้ีจะไม่สำรวจจะน่าบรรจุแผนให้ ซ่ึงผมได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมต้องไป 
ถามท่ีกองช่างว่าเก็บรักษาเอกสารผมไว้ดีหรือไม่ แต่ผมยืนยันว่าผมทำใหเ้รียบร้อยแล้ว 
แตใ่นปงีบประมาณถดัไปผมจะฝากคณะผูบ้รหิารหรอืผูอ้ำนวยการกองชา่ง ชว่ย 
พจิารณาใหโ้ครงการในแตล่ะเขตพืน้ที ่ใหเ้กดิความสมดลุ อยา่งทีท่า่นผูอ้ำนวยการ 
กองชา่งเคยพดูวา่ทา่นตัง้ใจทำใหด้ ี อยา่งนอ้ย  ๆ เขตพืน้ทีข่องสมาขกิเขตละ ๑ 
โครงการ ให้พร้อม  ๆ กัน ท่ีท่านเซน ปานสังข์ ขออนญุาตเอย่นาม ท่ีท่านได้เสนอเม่ือ 
สักครู่ถือว่าเป็นแนวคิดท่ีดี มีการจัดซ้ือจัดจ้างก่อน แล้วมาทำสัญญาทีหลัง ตรงน้ีน่าจะ 
เป็นทางออกท่ีดี ขอขอบคุณ 
-ขอเขิญทา่นเขน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวัดสำปางทกุทา่น การแตกยอดวนันีผ้มมคืวามรท้ีผ่มสะสมมายีส่บิกวา่ป ี
ผูอ้ำนวยการกองชา่งคนใหม ่ รักษาการทัง้หมด กอ็ยากใหท้กุทา่นเกดิความสมดลุกนั 
วนันีผ้มขอตเิตยีนขา้งหลงั ขา้ราชการประจำ หวัหนา้ฝา่ยแตล่ะคนเขา้รว่มประชมุ 
หรือไม่ ต้องมรีายงานขีแ้จง ผมถามว่าการประชมุสภา ไม่ต้องใหผู้้อำนวยการกองช่าง 
หรือฝ่ายบริหาร จะต้องบอกให้เข้าร่วมประชุม หน้าท่ีของการประชุมสภาข้าราขการ
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นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

นายพิษถ{พล ประสาน 
ประธานสภาฯ

ประจำกับข้าราซการการเมืองต้องมาฟ้งและมีบริบทร่วมกัน ผมหันไปดูข้างหลังโต๊ะ 
ว่างหมด เกิดอะไรข้ึนในสภาของเรา จะไต้มารับรู้ว่าสมาชิกเกดิบญีหาอะไรบา้ง ไม่ไต้ 
โทษผูอ้ำนวยการกองซา่ง ฝ่ายบริหารทกุคน เคยทำงานรว่มกนั ดเูลยว่าขา้งหลงัมคีน 
มาประขุมหรือเปล่า ผมอยากใหข้ึ้แจงว่าเกิดอะไรข้ึนในแต่ละกอง มารับพิงบีญหาของ 
ตวัแทนของซาวบา้น ผมอดไม่ไต้แล้ว ผมเปน็ตวัแทนของสมาขกิทัง้หมด ไม่ได้ใข้ 
อารมณม์าคยุกนั ถา้จะบรหิารรว่มกนัไตข้ององคก์รระหวา่งขา้ราซการประจำกบั 
ขา้ราขการการเมอืง ท่านดูข้างหลังเลยว่างก่ีโต๊ะ จดรายขือ่มาเลย รายงานมาเลย พวก 
ผมใหแ้ตง่ขดุตามระเบยีบทำหมด ผูอ้ำนวยการกองชา่งถา้เปน็ผูบ้งัคบับญัชาแลว้ 
บริหารไมใต้ให้พิจารณาตัวเอง ไม่ต้องแก้ตัวกันต่อไป บริบทสังคมของจังหวัดลำปาง ท่ี 
จะเกดิการพฒันาไตต้อ้งมอีงคก์รรว่มระหวา่งขา้ราชการการเมอืงและขา้ราชการ 
ประจำ อยา่ลมืวา่การถกูเลอืกตัง้มาจากพีบ่อ้งประขาซนสงัคมซาวบา้น พอรับปาก 
ขาวบ้านแล้ว ทำไมใต้ เกิดอะไรข้ึน ประธานสภาเป็นเคยเป็นสมาฃกิก่ีสมัย เคยพดูบา้ง 
หรือไม่ คอืเกรงใจ ความเกรงใจคอืสมบติัของผูดี้ แต่ ณ เวลานี ้บริบทการเมอืง เม่ือ 
ซาวบา้นเลอืกตัง้มา เกิดอะไรข้ึน ถนนขาดกไ็ม่ใครทำให ้ วันนีผ้มขออนญุาต ขอให้ 
ชีแ้จงว่า มีรายข่ือขา้ราชการประจำทีไ่มเ่ขา้ร่วมประขุม ถามว่าเกิดอะไรข้ึน ทำงานกัน 
แค่สามคน สมาชกิมาประขมุเกือบหมด หนา้ทีต่อ้งรับบญีหาของขาวบา้น ผมถามว่า 
ทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่ง ท่านรองปลัด ทำคนเดียวไมใต้หรอก ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ 
มาน่ังพิง บีญหาเกิดจากอะไร จดข่ือคนท่ีไม่มาประขุมไว้เลย ทำไมขา้ราชการการเมอืง 
ไม่มาประขุม ๓ คร้ัง ต้องปลดออก ถ้าขา้ราชการประจำไมม่าประขมุครบ ๓ คร้ัง คุณ 
ตอ้งตัง้คณะกรรมการสอบสวน จะไตม้ารูว้'าบญีหาของซาวบา้น เกดิจากอะไรบา้ง 
ท่านผู้อำนวยการกองช่างลูไม่หมดหรอก ท่านปฏิบัติหน้าท่ีนายกก็ดูไม่หมดหรอก ต้อง 
มารับร่วมกนั ตอ้งจดขือ่ขา้ราชการประจำทีไ่มม่า ถามวา่เกดิบญีหาอะไรขึน้ มีใบลา 
หรือไม่ สมาชิกไม่มาก็ต้องมีใบลา ขอฝากทา่นปฏบิตัหินา้ทีน่ายกผมเหน็แลว้หนัน่ไล ้
มากในความรู้สึกของผม ทำไมขา้ราชการการเมอืงตอ้งมาถามวา่จะเอาอยา่งไร คุยกัน 
ไม่ไต้ เมือ่หวับอกวา่ไต ้ แตห่างบอกไมไ่ต ้ใหผู้อ้ำนวยการกองชา่ง กองพัสดุ หรือ 
ผูอ้ำนวยการกองคลงั หรอืผูอ้ำนวยการกองแผน ผมถามวา่มผีูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ผูอ้ำนวยการกองนัง่อยูต่า้นหนา้ แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ผมขอตเิตยีน การประขมุ 
สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมัยสามัญ ผมถามว่าข้างหนงัมีหวัหนา้ไหม 
พวกผมต้องมาน่ังประขุม เปน็ตวัแทนจากขาวบา้น และคนทีจ่ะประณามคือสงัคมจะ 
ประณามพวกผม ผูอ้ำนวยกองแตล่ะกองนัง่อยูข่า้งหนา้ แตห่วัหนา้ฝา่ยไมเ่คยมา 
ประขุม ผมสังเกตมาหลายคร้ังแล้ว 
-ฃอเชิญท่านเดชทวี ศรีวิชัย ท่านประห้วงหรือไม่



นายเดขทวี ศรีวิชัย เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เถิน บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมไม่ได้ประท้วงแต่ผมอยากจะเสริมตอนนีเ้รากำลัง

ดำเนนิการในวาระการประชมุเรือ่งการกนัเงินอยู่ แต่ถ้าท่านคับข้องหมองใจอะไร ผม 
อยากใหเ้ปน็วาระอืน่  ๆ ดกีวา่ ผมอยากจะใหด้ำเนนิการประชมุเรือ่ย  ๆ ก่อน 
ฃอฃอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน ผมจะได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมในวาระท่ี ๓ เร่ืองท่ีเสนอ ๓.๒ ใน 
ประธานสภาฯ เร่ืองท่ี ๒ ต่อ

- มสีมาซกิทา่นใดจะอภปิรายในเรือ่งการกนัเงินอกีหรอืไม ่ ถา้ไมม่ผีมจะขอมตทิี ่
ประชุม
-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นซอบอนุม้ติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญ้ติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทีฝ่่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
จำนวน ๒๐ เสียง

■ สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุม้ติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทีฝ่่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
■ ไม่มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒0 เสียง อนุมัติให้กันเงินกรณี
ไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ ที่ฝ่าย 
บริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๔/๔๘๕๙ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
- เชิญฝ่ายบริหารแถลงเร่ืองท่ีสอง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจำปพี.ศ. 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ๒๕๖๓ ได้ต้ังงบประมาณรวยจ่ายไว้ จำนวนเงิน ๙๐๐,๔๓๘,๐๐๐.- บาท (เถา้ร้อย 
นายกอบจ.ลำปาง ล้านถ่ิแสนสามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) ปรากฏว่ามีโครงการทีต้ั่งจ่ายในสว่นของกอง

ช่าง ท่ีไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ 
มคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งใชจ้า่ยเงนินัน้ตอ่ไปอกี จำนวน ๑๔ โครงการ■ เป็นจำนวนเงิน 
๒๘,๒๘๐,๐๐๐.- บาท (ยีส่บิแปดลา้นสองแสนแปดหมืน่บาทถว้น) ตามระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบกิจา่ยเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็รักษาเงิน 
และการตรวจเงินของขององค์กรปกครองสว่นห้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัที ่ ๔) พ .ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณทีีม่รีายจา่ยหมวดคา่ครภุณัฑท์ ีด่นิและ 
สิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหน้ีผูกพนัแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กร 
ปกครองส่วนห้องถ่ินรายงานขออนุมิติกันเงินต่อสภาห้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลา



นางสพุรรณ ีสขุสนัต์รุ่งเรือง หน่ึงปี กรณเีม่ือส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหน่ึงแล้ว หากองค์กรปกครอง 
รองปลดัอบจ.รักษาราขการสว่นทอ้งถ่ินยังมไิตด้ำเนนิการก่อหนีผู้กพนัใหข้ออนมุตัขิยายเวลาเบกิจ่ายเงินได1้ม ่
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหนา้ท่ี เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณมีีความจำเป็นต้องแกิไขเปล่ียนแปลงรายการ 
นายกอบจ.ลำปาง ดังกล่าวท่ีทำให ้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลีย่นหรือเปลีย่นแปลงสถานทีก่อ่สร้าง ให้

ขออนมุตัเิปลีย่นแปลงและหรอืขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิไดใม,เกนิอกีหนึง่ปตีอ่สภา 
ท้องถ่ินแล้วแต่กรณ ี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้ 
กันเงินไว้ กรณอีงค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินได้ก่อหนีผู้กพนัแลว้ใหเ้บกิจ่ายได้ตามข้อ 
ผูกพัน เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการกนัเงนิตามวรรคหนึง่หรอืขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิตาม 
วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหน้ีผูกพนัหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ใหเ้งินจำนวนนัน้ตกเปน็เงินสะสม เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 
และเปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิจา่ยเงนิ การ 
ฝากเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ วรรคแรก องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง จึงขออนุมัติกันเงินโครงการท่ีไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันไต้ทันภายใน 
ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ซีง่ต้ังจ่ายในสว่นของกองชา่ง จำนวน ๑๔ โครงการ เป็น 
จำนวนเงนิ ๒๘,๒๘๐,๐๐๐.- บาท (ย่ีสบิแปดลา้นสองแสนแปดหมืน่บาทลว้น) ตาม 
รายละเอยีดแนบทา้ย เพือ่เบกิจ่ายในปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ไปอีกไม่เกินหน่ึงปีต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายพิษ{นุพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ 
ประธานสภาฯ - ล้าไม่มีสมาขิกท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอมติท่ีประขุม

-ฃณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประขุม 
■ สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ไต้ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 
จำนวน ๒๐ เลืยง

•สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัต 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ ตามทีฝ่่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ 

-ไม่มี
มติท่ีประขุม เปน็อันว่าทีป่ระขุมแหง่นีม้มีติเหน็ชอบ จำนวน ๒๐ เสยีง อนุมัติให้กันเงินกรณี

ไม่ได้ก่อหนีผู้กพนัตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจำปพี.ศ.๒๔๖๓ ทีฝ่า่ย 
บริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๔๑๐๐๔/๔๐๔๒ ลงวันท่ี ๒๔ กนัยายน ๒๔๖๓ 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสยีง งดออกเสยีงจำนวน ๑ เสยีง

-ต่อไปเข้าสูร่ะเบียบวาระท่ี ๔



ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ
นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ
นายเขน ปานสังข์ 
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเซน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

- มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระน้ีฃอเชิญ
- ขอเชิญท่านเซน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น จริง  ๆ เรือ่งทีผ่า่นมาเรามคีวามรูท้ีค่ยุกนัแลว้ บอกฝา่ย 
บริหาร ผู้อำนวยการกองข่าง เราไมใต้ตำหนิกัน เราอยูก่นัมารกัษาการแทน ๒ สมัย พ่ี 

 ๆ น้อง  ๆ บางทา่นไมก่ลา้พดู กลวัโดนทำร้าย โดนทำรา้ยดว้ยความรูล้กืรบักจิกรรม 
ของขาวบ้านสังคมมาแล้ว ทำไม่ได้ ท่ีผ่านมาเจอปีญหาแบบน้ีแน่นอน ใครพูดมากไม่ได้ 
สำรวจให ้ฝากผูอ้ำนวยการกองขา่ง จริง  ๆ แลว้ทกุคนกก็ลวัในเร่ืองนีโ้ดยเกยีรตแิละ 
ศกัดีศ้รีของสมาซกิ วันนีผ้มไดอ้าสามารบัอภปิรายของพี ่  ๆ เพือ่น  ๆ น้อง  ๆ พูดกับ 
ประธานสภาผ่านฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง เราก็ไม่รู้ว่าวันท่ี ๑๓ ธันวาคม จะมี 
ใครไดร้บัเลอืกเขา้มาบา้ง อยา่งนอ้ยทา่นทีน่ ัง่อยูใ่นสภาเขา้มาเกนิครืง่แนน่อน 
กิจกรรมท่ีทำมาเราไม่ต้องมาตอบแก้บีญหาแบบนํา้ชุ่น  ๆ เราเอาระเบยีบจรงิ  ๆ มาคยุ 
กัน ได้หรือไม่ได้เพราะอะไร ท่ีผ่านมาไม่มีใครกล้าพูด ผมขออนุญาตท่านประธานสภา 
ฝากเปน็ภาระของทา่นฝากฝา่ยบรหิาร ผมตอ้งขออนญุาตไมว่า่กองแผนและ 
งบประมาณ ท่านรองพรรณี การะกัน ทีท่า่นเคยร้องไห ้บางคร้ังก็ถกูตำหนบิา้ง บริบท 
ของกจิกรรมเราตอ้งมาอธบิายและมาคยุกนัในสว่นตวัผมเองอาจจะรูม้ากหรอืรูน้อ้ย 
เพราะผ่านประสบการณ๊ไนเร่ืองน้ีมาบางส่วน แต่เราก็ให้โอกาสซ่ืงกันและกันท้ังหมด ก็ 
คงไม่ใช่ ขา้ราซการการเมอืงใหโ้อกาสขา้ราขการประจำหรอืขา้ราขการฝา่ยประจำให ้
โอกาสขา้ราซการการเมอืง ตอนนีเ้ราปรับบริบทใหม ่ เรามอีะไรมาคยุกนัไมต่อ้งมา 
เถยีงทะเลาะกนั รองพรรณ ี การะกัน ทา่นแมน่ในเร่ืองระเบยีบผมกเ็ขา้ใจ แต่อย่าไป 
ลืมว่าทกุคนจะเอาแตใ่จตวัเองไมไ่ด ้ทีผ่า่นมาเร่ืองแผน เร่ืองอะไรตา่ง  ๆ ท่ีทำให้ท่าน 
ร้องไห้บ้าง ก็เป็นตัวแทนสมาซิก ฝากขอโทษเร่ืองอ่ืน  ๆ และประธานทา่นก็ต้องมีการ 
ทำ MOU ร่วมกัน ฝากผูอ้ำนวยการกองชา่งและหวัหนา้ฝา่ยทัง้หมด เราทำไมต้องมี 
ฝา่ย บางคร้ังสมาซิกก็อยากให้เกิดประโยซน์กับสังคม แตร่ะเบยีบ บริบทไม่เหมือนกับ 
กติกาท่ีท้ังไว้ วันนีเ้รามโีอกาสกนัเงินงบประมาณ สมาซกิทุกท่านยกมือสนับสนุนเรา 
ต้องกันเงินต่อไป เราไมอ่ยากใหม้เีหตกุารณแ์บบนีอ้กี กฝ็ากทา่นประธานสภา หรือ 
ทา่นรกัษาการแทน ไม่มีใครกล้าพูดตรงน้ี ผมอยากใหเ้ราอยู่ร่วมกนัทัง้หมด ผมอยาก 
ใหม้กีารเลีย้งสง่คนเกษยีณบา้ง ทีผ่า่นมาผมไดอ้ภปิรายไปแลว้ อภปิรายดว้ยความรู ้
ระหวา่งขา้ราซการการเมอืงกบัขา้ราขการประจำ สดุทา้ยก็ขอฝากด้วยว่าวันนีก็้ได้สง่ 
ท้ายกันท้ังหมด
ท่านนิพนธ์ นันทะลื ประท้วงหรือไม่

ท่านประธานผมยังพูดไม่จบเลย ตอนเย็นวันน้ีก็จะมีงานเล้ียงส่งข้าราซการท่ีเกษียณ ก็เป็นส่ิง 
ท่ีดี'ใน'วันน้ี แต่ผมฃอติเตือนเมือ่สกัครู่ทีผ่มได้บอกไป ลา้มรีายซือ่ทัง้หมดขา้ราซการ 
ประจำทีม่กีารประชมุสภา ขา้ราฃการการเมอืงเลอืกมาจากประขาซนกย็งัมากนัเกนิ 
๘๐ เปอร์เซ็นต์ ขาดเพยีงทา่นเดยีวคอืทา่นรตันขยั สมมี สขุภาพท่านไม่ค่อยจะดี ก็มา 
เกือบครบท้ังหมดแต่ข้าราซการประจำผมดูแล้วมีก่ีท่าน ขาดกีเ่ปอร์เซน็ต์ ขอให้ท่าน



นายเซน ปานสังข์
ศ.อบจ.อ.เสริมงาม

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายประสิทธ๋ึ เตชะปลูก 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษเนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายนิพนธ์ นันทะสี 
ส.อบจ.อ.งาว

รักษาการนายกหรือประธานสภาช่วยดูหน่อย ถา้มรูีปถา่ยหรือนกัขา่วเขา้มานา่อาย 
ถือว่าในองค์กรท่านอยู่ร่วมกันไม่ได้หรือเปล่า หรือส่ังการไม่ได้ ทา่นดผูู้อำนวยการกอง 
แต่ละกอง แต่ด้านหลังหวัหนา้ฝา่ยต้องมาฟง้ แล้วไม่ต้องให้ผู้อำนวยการแต่ละกองไป 
บอกต่อท้ังหมด ผมดูแลว้ว่าระบบขา้ราชการคยุกนัไมไ่ด้เหรอ บางคร้ังผมเปน็ฝา่ยนติ ิ
บัญญัติ ฝ่ายข้าราชการเปน็กลุ่มเปน็ก้อน ตอ้งมรีายงานและชีแ้จง ลา้หากมนีกัขา่วเขา้ 
มาประเมนิผลออกมาไมถ่งึ ๕๐ เปอรเ์ซน็ต ์ในขณะทีส่มาชกิสภามาทัง้หมด ๘๐ 
เปอร์เซน็ต ์ ผมขอฝากเร่ืองนีด้ว้ย ทา่นประธานนัง่อยู่ด้านบนเหน็หมด ท่านก็ควรพดู 
บ้าง ขอฝากเร่ืองนีด้้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านประสิทธ้ื เตซะปลูก

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายประสิทธ้ี เตขะปลูก สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเมอืงลำปาง จากญัตติการกันเงินท่ีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ตามข้อบญัญตั ิ ๒๕๖๓ ดลูดัสว่นแลว้งบประมาณเราเกา้รอ้ยกวา่ลา้นบาท เรากนัเงิน 
๙๓ โครงการ เปน็เงนิ หนึง่รอ้ยแปดสบิหกลา้นบาท ถอืวา่เปน็ลดัสว่นประมาณ 
๒๐.๗๑๘ เปอรเ์ซน็ตท์ีเ่รากนัเงนิปลายป ี เพราะฉะนัน้ ผมขอฝากฝา่ยบรหิารว่าในป ี
๒๕๖๔ ทีเ่ราจะตอ้งกนัเงินนา่จะเหลอืแค ่ ๑๐ เปอร์เซน็ต์ เพราะทา่ดำเนนิการไป ๙๐ 
เปอร์เซน็ต ์ เหลือ ๑๐ เปอร์เซน็ต ์ทีจ่ะกนัเงนิปลายป ี อย่างไรแล้วก็ตอ้งได้กันเงินอยู่ 
แลว้เพราะหว้งเวลา ขอให้ลัดส่วนลดลงหน่อย ปนีีเ้รากนัอยู ่ ๒๐.๗๑๘ เปอร์เซน็ต ์ปี 
หนา้อาจจะลดลงใหเ้หลอื ๕ หรือไม่เกิน ๑๐ เปอรเ์ซน็ต ์ ขอฝากฝา่ยบรหิารไวด้ว้ย 
และขอ้บญัญตัปิระจำป ี ๒๕๖๔ ไดผ้า่นไปทีเ่รยีบร้อยแลว้ ก็ฃอเป็นกำลังให้ผู้บริหาร 
และสมาชกิทกุทา่นวา่ ขอ้บญัญตัปิระจำปขีองเรานา่จะเปน็ประโยขนต์อ่พีน่อัง 
ประขาซน ตามทีท่า่นเซน ปานสงัข์ ไดอ้ภปิรายวา่เราจะตอ้งประกาศจดัชีอ้จดัจา้ง 
และท่าสัญญาเม่ือมีงบประมาณ ฉะน้ัน น่าจะเป็นลัดส่วนท่ีดี ขอฝากฝ่ายบริหารไว้ด้วย 
ว่าส่ิงท่ีสำคัญคืองบประมาณท่ีจะดูแลแล้ไขป็ญหาพ่ีน้องประซาซนของเรา และขอเป็น 
กำลังใจใหฝ่้ายบริหาร และขา้ราชการทกุทา่น ซึง่สรรพกำลังเรามนีอ้ย แตก่ารทำงาน 
ของเรามหาศาล ท้ังจังหวัด ขอเป็นกำลังใจให้ ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านนิพนธ์ บันทะสี

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิพนธ์ บันทะสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จงัหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภองาว ล้าท่านประธานไม่ให้โอกาสพูดตอนน้ี ก็ไม่รู้ว่าจะมี 
โอกาสได้พูดอีกไหม เพราะไทมไ์ลนก์ารเลอืกตัง้เริม่จะออกมาแลว้ ไมรู่ว้า่เขาจะให ้
หยดุปฏบิตัหินา้ทีเ่มือ่ไหร ่ ในสว่นของผมกค็งจะขอพดูในวาระกนัเงนิ ซึง่ผมได ้
ตรวจสอบในพ้ืนท่ีอำเภองาวมีอยู่ท้ังหมด ๕โครงการ ท่ียังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ซ่ึง 
เปน็โครงการขนาดใหญ ่ ท้ังน้ัน มอีาคารเอนกประสงค ์ งบประมาณสองลา้นบาท 
อาคารปอ้งกนัตลิง่พงัสองลา้นบาทถนนคสล.สองลา้นบาทเมรจุำนวน๒ ท ี่ๆ ล ะ  
หน่ึงล้านบาท ผมไม่ต้องการนำเร่ืองเหล่าน้ีไปหาเสียงเลือกต้ัง แต่เราตอ้งการทีจ่ะ



นายนิพนธ์ 'นนทะ1 
ส.อบจ.อ.งาว

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายนิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

แก้ไขป็ญหาให้กับพ่ีน้องประซาซน เพราะเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คำวา่ ๒๕๖๓ เร่ิม 
ตัง้แตต่ลุาคม ๒๕๖๒ เราไปคุยไปบอกกับซาวบ้าน ปี ๒๕๖๓ เรายังไม่ได้ทำอะไรเลย 
ผมไปงานท่ีไหนไปคุยกับผู้นำท้องถ่ินโครงการของท่านดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เราก ็
บอกวา่อยูใ่นระหวา่ ]สำรวจออกแบบ จดัซือ้จดัจา้ง แตนผมมาตรวจสอบแลว้ ๕ 
โครงการ ซ่ีงเป็นโครงการขนาดใหญ่ท้ังน้ัน กฝ็ากผูอ้ำนวยการกองชา่ง ผมเขา้ใจและ 
เหน็ใจทา่น เรือ่งกา,)สำรวจออกแบบ การเขยีนแบบ แตท่า่นกต็อ้งเหน็ใจพีน่อ้ง 
ซาวบา้นด้วยว่า งบปร่ะมาณของเขา เขากอ็ยากจะใชป้ระโยซ,นในเงินภาษีของเขา ขอ 
ฝากผู้อำนวยการกองชา่ง ช่วยเร่งรัดให้ด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเขิญท่านนิกร ธรรมลังกา

เรียนประธานสภาองคํทรบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุ)■ ท่าน กระผมนายนกิร ธรรมลังกา สมาซกิสภาองคก์ารบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมอืงสำปาง เสยีงสะท้อนจากสมาซกิก็ถือว่าเป็นท่ีน่า 
รับฟ้ง แตเ่ราอยา่ถอืาาทา่ใหห้นกัอกหนกัใจ ผมเขา้ใจวา่การกนัเงนิมมืาทกุป ี ผมเป็น 
สมาซกิสมยัแรก ก็จริง แตเ่ปน็ตัง้แตป่ ี ๒๕๕๕ ปนีีก้ไ็มไ่ดเ้ปน็ปแีรกทีเ่ราไดก้นัเงนิ 
งบประมาณ แต่ผมก็ดี สำหรับสมาซกิทา่นอ่ืนทีม่เืสยีงสะทอ้นแสดงว่าเขามปืญีหา ก็ 
สะท้อนในท่ีท่ีเหมาะสมแล้ว ดีกว่าเขาไปพูดในวงเหล้า หรือท่ีอ่ืน ไมว่่าจะเปน็ทา่นเขน 
ปานสงัข์ ทา่นมติร ธรรมวงค์ ทา่นบญุเลศิ แสนเทพ เรากร็บัพงีดว้ยเหตแุละผล ผม 
เขา้ใจวา่ไมว่า่ขา้ราชการฝา่ยการเมอืงหรอืขา้ราซการประจำ เปา็หมายทา่งานเพีอ่ 
ซาวบา้น เพยีงแตว่่าใเทบาทหนา้ที ่ ทา่นกแ็สดงไปตามบทบาทผู้อำนวยการกองช่างก ็
แสดงไปตามน้ัน ผู้บริหารก็แสดงไปตามน้ัน ต้องขอข่ืนซมผู้บริหารเพราะว่าในตำแหน่ง 
รักษาการ และปฏิบัติหน้าท่ี ท่านไม่มืเวลามาน่ังลังผู้ใด้บังทับบัญขาทุกวัน เพราะทา่น 
ต้องไปประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน เปน็เรือ่งยากมาก เวลาประขมุกบัสว่นราซการ 
อ่ืน ก็แย่งเวลาของเราไปแล้ว แต่วันน้ีเสียงสะท้อน เราถอืวา่เปน็เสยีงของฝา่ยการเมอืง 
เรารับพงีด้วยเหตุและผล ก็คงจะไม่ท่าให้เสียกำลัง แต่ผมก็พงีท้ังสองฝ่าย แต่ผมก็รู้สีก 
แปลกใจเขต ๙ อำเภอเมอืงลำปาง งบประมาณปี ๒๕๖๓ ไม่ได้กันเงิน ทุกปีมืทุกปี แต่ 
ก็แปลกปีน้ีไม่มื ด้งน้ัน คนท่ีมืผลกระทบเขาก็สะท้อนออกไป แต่คนทีไ่ด้รับผลดีเราก็ 
ข่ืนซมกัน เหรยีญยอ่3.มีสองด้าน เป็นธรรมดา กต็อ้งขอบคณุฝ่ายบริหาร เพ่ือนสมาซิก 
ทีท่า่นเซน ปานสงัข ์ พูดออกไป กเ็ปน็เสยีงสะทอ้นในเซงิลกึ เจา้หนา้ทีก่ค็งเกบ็ไป 
ปฏิบัติ แตผ่มกเ็ขา้ใจทัง้สองฝา่ยเพราะวา่ เสยีงสะทอ้นจากสมาซกิกเ็ปน็เหตเุปน็ผล 
เขาไม่ได้พูดลอย  ๆ อยํา่งเชน่การจัดซือ้จดัจ้างเราสามารถดำเนนิการไดเ้ลย เพยีงแตม่ ื
เงือ่นไขตอ่ทา้ย จะเรยีกมาทา่สญั ญ ากต็อ่ เม ือ่ม งืบประมาณ เขา้ กม็สืองสว่น 
งบประมาณทีเ่ราจดัเกบเอง และงบอุดหบุนของรัฐบาล อยู่หมวดไหนผู้บริหารเข้าใจ 
อยูแ่ลว้ ในอนาคตป ี ๒๕๖๔ เป็นด้นไป การจดัซือ้จดัจา้งในโครงการทีเ่ปน็รปูธรรม 
ท้ังหมด คือโครงการในพ้ืนท่ีของสมาซิกท้ังหลาย เราสามารถจะเรียงลำดบัความสำคญั 
ได ้ขอใหก้ำลงัใจทา่นป้ฏบิตัหินา้ทีน่ายก ทา่นรองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ทา่นผูอ้ำนวยการกองท่กุกอง เราจะชว่ยกนัทำงานถงึแมก้ฤษฎกีาเลอืกตัง้ ยังไม่ออก 
ผมเขือ่ว่ายังอีกนานทีเ่ราจะได้รับการเลือกต้ัง เพราะว่าตอนน้ีท่ีมืข้อมลเบ้ืองด้น
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กฤษฎีกาประกาศเสอืทต้ังในภาคเหนือมีเพยีงแค่จังหวัดเดียวคือจังหวัดลำพนูไทม์ไลน์ 
น้ัน เปน็เพยีงแคร่า่ง การจะประกาศเสอืกตัง้จรงิ  ๆ ตอ้งมกีฤษฎกีา กกต.แบง่เขต 
เสือกต้ังก็จริง แต่ยังไมได้ประกาศกฤษฎีกา ประกาศแคย่ี่สบิจงัหวัด ในภาคเหนอืมีแค่ 
จังหวัดลำพูน ขอขอบ จุณ 
-ขอเชิญทา่นบญุเลศิ เ.สนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบญุเลศิ แสนเทพ สมาชกิสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปาง เ'Iต ๑ อำเภอแมท่ะ ผมขออนญุาตพดูคร้ังนีเ้ปน็คร้ังทีส่าม ไฟฟ้า 
ถนน ทีบ่า้นนาดง ตำ ชลวังเงิน อำเภอแมท่ะ ผมพูดในสภาแหง่นีเ้ป็นคร้ังท่ีสามท ยัง 
ไม่ได้รับการแก้ไข ไฟฟา้ตน้แรกทีผ่มบอกว่าต้ังแต่ติดต้ังมาไฟยังไมอ่อกเลย ทา่นกเ็คย 
บอกว่าถ้ามีเบอรัโทร ไทรมาจะไปซ่อมเหรอ ผมพูดในสภาแห่งน้ีสามคร้ังแล้ว วันน้ีก็ยัง 
ไม,ได้รับการแก้ไข เม่ือสองวันทีผ่่านมาผมไปลงพืน้ทีท่า่นผู้ใหญบ่า้นแม่ทะ ทา่นกม็า 
แจ้งผมอีกท่ีบ้านแม่ทะ ต้ังแต่ติดต้ังมามีอยู่หน่ึงต้นท่ีไฟยังไม่ออก ขอแจ้งสภาแหง่นี ้ผม 
จะพดูจนกว่าไฟต้นนีเ้)ะออก ถ้าผมประชมุสภาอกีผมกจ็ะพดูทกุคร้ัง เพราะยงัไมเ่กดิ 
การแก้ไข ฝากท่านใช้ฟ้ากส่ังการด้วย ถ้าผู้อำนวยการสัง่การทา่นผู้บริหารสัง่การ
ผมเช่ือว่าพรุ่งน้ีออกไใ. แน่นอน ถ้าไม่ส่ัง ไม่พูด เขาก็ไม่ร้ปิญหา ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในส่วนหน่ึงบริบท ๓๐ เขต ๑๓ อำเภอ บริบทขององค์กรท่ี 
คุยกันมาหมด ผมเปน็คนเปดิประเด็น ฝากฝา่ยบรหิารเปน็เหตใุหพ้วกเราตัง้ไว ้แบบท่ี 
ท่านบญุเลศิ แสนเทพ บอกกิจกรรมในนวัตกรรมใหม่ก็ดี เราเหน็ด้วยทีซ่าวจะใชส้ญัจร 
ไปมา ตอนนีท้า่นบญุ.ลศิ แสนเทพ อภปิรายมาสามครัง้แลว้ ถา้มปีญ้หาขึน้มา ฝา่ย 
บริหารท่ีเสนอนวัตกรรมใหม่มาท้ังหมด หรือสิงท่ีซาวบ้านจะได้รับประโยซนื ผมยินดี 
มาก ผมอยากใหฝ้า่ยIรหิาร ผมไม่ได้ตำหนิคนท่ีไม่มาประชุม ตอนน้ีท่านต้องมารับฟ้ง 
นโยบายรว่มกนั ทัง้จงัหวดัทา่นผูบ้รหิาร ผูอ้ำนวยการกองซา่ง มารบัปญีหาซอง 
กิจกรรมสังคมไม่ไต้ท้ัเหมด ผูอ้ำนวยการกอง หรือหวัหน้าฝ่ายท้ังหมดมหีน้าท่ีมาร่วม 
รับพิง กบัฝ่ายบริหาร แล้วจะไต้ไปกำหนดกิจกรรม ไม่ต้องรอใหผู้้อำนวยการส่ังมาก ท่ี 
ผมตงิเร่ืองนี ้ผมอภปิรายมา ผมเหน็แล้วถ้า เซน่เซาเรยีกรองผูก้าร ไม่มาน่ังพิงร่วมกัน 
มกีารบริหารร่วมกนันว่าจะเปน็กจิกรรมทีเ่ปน็เร่ืองอัคคีภยั อุทกภัย ต่อไปหัวหน้าฝ่าย 
กต็อ้งมานัง่ประชมุรา่มกนั ใหผู้อ้ำนวยการกองมาคยุวา่มเีรือ่งอะไรกนับา้ง จะกนั 
งบประมาณตรงไหน เงนิสำรองจา่ย หรืออย่างไร ผมตงิในเรือ่งนีม้ากผมไมอ่ยากให ้
ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองทำงานคนเดียว ถา้หวัหนา้ฝา่ย รองผู้กำกับ ต้องมาน่ังพิงใน 
การอภปิรายการประชมุสภาทัง้หมด สมาชกิทกุทา่นเดือดร้อน เดือดร้อนในเร่ืองของ 
สังคม อะไรท่ีแก้ไขไต้ทัน หรือมองเหน็อะไรที ่ “พ่ีอู้,ฟอง นอ้งอูห้ลาย'’ ฝากดว้ย ไม1 
เทีย่วแตแ่มแ่จม่อยา่งเดยีว เป็นส่ิงท่ีทุกคนอยากไปเท่ียว แต่ปญิหาของซาวบา้น ก็ต้อง 
เรียกผู้บริหารไปคุยกันบ้าง ก็ฝากเร่ืองน้ีไว้ บางคร้ังเพ่ือนสมาชิกไม่กล้าพูด ผมก็เป็น
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ตัวแทนของ ๓๐ เขต 
ก่อน อยา่เพิง่เอาคนช ุ
แบ่งคนอ่ืน สมา'ซิกทุ 
ท่านประธานสภาอย,
เรามาปรับบริบทร่วม 
ขอขอบคุณ
-ฃอเขิญท่านพิเฃฐ m  อย่

ให้องค์กรเรา บา้นเรา ให้สารทุกข์ สุกดิบ กินอ่ิม อยู่ดีมีสุขกัน 
างนอก ผมแลว้ว่ากจิกรรมบางสว่น ล้าคนในบ้านกินอ่ิมแล้ว ก็ 
าทา่นไดเ้สนอแนะวธิกีารงบประมาณทัง้หมด สิงท่ีสำคัญท่ีสุด 

าลมืว่าทา่นกเ็คยเปน็สมาชกิมากอ่น ท่านตอ้งดูกจิกรรมทีผ่่านมา 
กัน แล้วถามว่าในบา้นมอีะไรกันบา้ง ขอฝากทา่นประธานดว้ย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัสำปางท ุาทา่น ผมขออนญุาตเพิม่เตมิทีท่า่นประสทิธี ้ เตซะปลกู ได้
อภปิราย กเ็ข้าใจว่าผู้บริหารคงเหน่ือย ทุกภารกิจท่ีเร่งด่วนของจังหวัด กค็งมาอยูเ่รือ่ย 

 ๆ ก็คงเป็นอะไรท่ีหนัเาหน่วง ก็ขอ'ไห้กำลัง และท่ีท่านประสิทธ้ี เตซะปลูก ไดน้ำเรยีน 
เม่ือสักครู่ ผมอยากใหเราได้เห็นภาพว่าน่าจะไม่ใฃ่ ๒๐ เปอร์เซน็ต์ บอกว่างบประมาณ 
เราเกา้รอ้ยลา้นบาท;วนันีเ้รากนัเงนิหนืง่รอ้ยแปดสบิหกลา้นบาท ลา้เทยีบสดัสว่น 
บัญญัติไตรยางค์คือ Isjo เปอร์เซ็นต์ แต่เราลองนึกดี  ๆในจำนวนเกา้รอ้ยลา้นบาท เรา 
มรีายจา่ยทีเ่ปน็เงนิเ^อน อสม.ฝากไว้ รอ้ยสองรอ้ยกวา่ลา้นบาท ทา่นปฏบิตัหินา้ที ่
นายกลองคดิลงูบทีเ่รา่ลงทนุจรงิ ประมาณอิร่อ้ยกวา่ลา้นบาท เพราะฉะนัน้ เราโอน 
งบประมาณถงึหนึง่รอ้ยแปดสบิหกลา้นบาท เกอืบจะหา้สบิเปอรเ์ซน็ต ์ไม่ใช่ย่ีสิบ 
เปอรเ์ซน็ต ์ บง่บอกไดว้า่งบประมาณทีเ่รานำไปลงจรงิ  ๆ ปี ๒๕๖๓ ทำแคห่า้สบิ 
เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะน้ัน ถึงกระทบกับทุกส่วน ผมกย็งัเขา้ใจวา่เราเปน็สมาชกิสภาเรา 
ยงัเหนือ่ยขนาดนี ้ต้องใหก้ำลังใจผู้บริหาร เหน่ือย ตามทีท่กุทา่นอภปิรายกระทบกบั 
พ้ืนท่ีจริง  ๆ วันน้ีรถท่ีบังคับโดยรัฐนาวาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง ต้องพ่ึง 
ทา่นแลว้ ทา่นเหนือ่ยแนน่อน ล้าถามว่าทา่นถนดัทัง้หมดไหม ก็ไม่ถนัด ต้องรับโดย 
หน้าท่ี ซึง่นายกตวัจริง ต้องมรีองนายก ทีป่รึกษา ช่วยกัน แต่วันน้ีไม่มี ท่านต้องแบก 
รับภาระทัง้หมด ผมชุ ะข้ีในพ้ืนท่ีของผม ผมอยูเ่ขตพืน้ทีเ่กาะคาสว่นกลาง ก็จะมีลาน 
พระบรมราขาบุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราฃ งบประมาณปี ๒๕๖๒ งบประมาณ 
น้ําพุ จำนวนแปดล้านบาท ก็ติดขัดตรงน้ันตรงน้ี ซ่ึงล่าสดุได้หารือกับผู้อำนวยการกอง 
ช่าง ก็ยังตดิขัดในเร่ือเของแบบประมาณการ แล้วท่ีน้ัน เดอืนเมษายน หรือวันกองทัพ 
ไทย ๑๘ มกราคม เมอไหร่ ผมกต็อ้งตอบคำถามตลอด ทีผ่มตอ้งอภปิรายเพราะเรา 
พลาดนดิเดยีว วนัทีพ่าเริม่ตดัสนิใจวนัแรกนํา้พเุสยีประมาณ ๓๐ เปอร์เซน็ต ์ เราใข ้
วธิกีารหยดุเลย เราจะใขง้บประมาณใหมเ่ขา้ไป แต่ล้าวันน้ันเราตัดสินใจซ่อมใน ๓0 
เปอรเ์ซน็ต ์ ทำคูข่นานไปกบังบประมาณใหมอ่นมุตัเิมือ่ไหร่ ไต้ผูรั้บจ้างใหมเ่มือ่ไหร่ 
ค่อยร้ือ แบบน้ันจะปลอดภัย แต่ในวันน้ีน้ําพุตรงน้ัน เข้าส่ปีท่ี ๓ แล้ว ท่ีไม่ได้ใข้งาน ก็ 
ไม่เป็นไร ถือว่าผ่านแล้วก็ผ่านไป แต่ในวันน้ีขอให้ท่านช่วยเร่ง เพราะเปน็ระดับจังหวัด 
และอาคาร ๔ หลัง เทศบาลตำบลเกาะคากไ็ตส้ง่มอบใหจ้งัหวัดสำปาง และจังหวัดก็ 
จะใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำปางดแูล ซึง่ตอ้งขอบคณุทา่นนายกทีจ่ะมทีมี 
วทิยาลยัการอาชพีเกาะคา เขากม็าชว่ยคดิร่วมกนัว่าจะพฒันาตรงนีใ้หเ้กดิประโยซน ํ
อย่างไร ก็คงเป็นแผนว่าจะผลักดันอย่างไร อาคารงบประมาณสิบอ่ิล้านบาท เป็นทำเล

เ



นายพิเซฐ ทินอยู่
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายทิพนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผอ.กองช่าง

ท่ีดี จะทำอย่างไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับจังหวัดลำปาง อาจจะเปน็การทอ่งเทีย่ว 
ต่าง  ๆ เขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย คงเป็นส่ิงท่ีต้องทำต่อ กฝ็ากไว้ว่าเราจะทำตอ่อย่างไร ท่าน 
ตอ้งเหนือ่ยแนน่อน และตอ้งยอมเหนือ่ย ท่ีผมให้กำลังใจ เพราะงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ทา่นตอ้งมแีบบประมาณการทัง้หมด ทา่นกต็อ้งเหนือ่ยกวา่ตอนทำประมาณ ๒๕๖๓ 
ทกุอยา่งตอ้งเรยีบรอ้ยถงึนำเขา้สภาผูว้า่ราชการจงัหวดัตรวจสอบไต ้ เพราะฉะนัน้ 
ท่านเคยเหน่ือยอยู่ส่วนหน่ึง แต่ปี ๒๕๖๕ กจ็ะเบาลง เพราะ ๒๕๖๔ ท่าไว้ถูกต้องแล้ว 
เพราะฉะนัน้กจ็ะแกไ้ขแค ่ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และในปี ๒๕๖๒ พืน้ทีช่องผมกต็ดิอยูท่ี ่
ศาลาเอนกประสงค ์บา้นทอ่งเทีย่วเซรามกิ งบประมาณสามลา้นบาท กันเงินมาสอง 
รอบแลว้ ล้าผมลงพืน้ทีเ่มือ่ไหร่ ซาวบา้นกถ็าม ตรงนีอ้าจจะเปน็เรือ่งสถาปต้ยห์รอื 
อะไรต่าง  ๆ ก็มีข้อจำกัด และปี ๒๕๖๓ ในพ้ืนท่ีผมก็เป็นโครงการถนนเข้าพ้ืนท่ีสะพาน 
ข้ามลำนํา้เพ่ือขนส่งสินค้าเกษตร ผมไมโทษใครแล้ว ท่านเหน่ือยแน่นอน ท่ีท่านอธิบาย 
มาทกุคนไมเ่ถยีง เปน็ภาระทีห่นกัหนว่งลำหรบัการบรหิารในยคุนี ้แลว้ทา่นจดัทา่ 
ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔ ไต้ก็สุดยอดแล้ว ทีท่า่นไตน้ำเรียนว่าผู้1ตบ้งัคบับญัชาทา่งาน รูเ้ลย 
วา่ทา่จรงิ เพราะเตม็รูปแบบถกูตอ้งทัง้แบบประมาณการ ซ่ึงเม่ือก่อนไม่ไต้เป็นแบบน้ี 
เพราะคำตอบทีท่า่นใหว้า่ป ี ๒๕๖๔ ทา่ถกูตอ้งแลว้ เพราะฉะนัน้ ๒๕๖๕ ก็จะไม่ 
เหน่ือย ๒๕๖๖ ก็จะสบาย แต่ปญีหาทา่ ๒๕๖๔ ถูกต้องแล้ว ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ต้อง 
เรง่ดำเนนิการ หากมอีะไรทีส่มาชกิจะสามารถแบง่เบาการประสานงานกบัหนว่ยงาน 
ไหน ก็ยินดี ขอขอบคุณ
-ชอเชิญทา่นผู้อำนวยการกองชา่ง ตอบข้อซักถามของสมาชิก

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอตอบคำถามทา่นบญุเลศิ แสนเทพ ก่อน เร่ืองเสาไฟฟ้า 
ทีท่่านบอกว่าไฟไมติ่ด ผมยอมรับว่าไมต่ดิจริง เปน็แบบแปลนเดมิทีเ่ขาออกแบบไว ้
ระบบเป็นอย่างไรผมก็ไม่ทราบ เพราะผมมาทหีลงั ผมไต้ท่าหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างไป 
แล้ว แต่ไม่อยากเอ่ยนามว่าเปน็ผู้รับจ้างบริษทัไหน เกรงวา่เขาจะเสยีหาย เขาอาจจะ 
ไตร้บัหนงัสอืแลว้ใหม้าซอ่ม แตไ่มม่าซอ่ม ขัน้ตอนการแจง้หนงัสอืกจ็ะมรีะเบยีบ 
กำหนดวา่ตอ้งแจง้กีค่รัง้ หากผูร้บัจา้งไมม่าซอ่ม ยดึเงนิคนืประกนั รบัปากวา่จะ 
ติดตามใหท้า่น ถา้ไมต่ดิตามทา่นกจ็ะพดูในสภาตลอด ขอรับปาก และเรือ่งทา่นเซน 
ปานสังข์ ท่านไต้ท้วงติงและเป็นหว่งว่า ต้านหลังว่าง ในส่วนของกองช่าง การประขุม 
ในวันนีผ้มก็ไต้แจ้งใหห้วัหนา้ฝ่ายทกุฝ่ายต้องเข้าร่วม เพราะวา่หวัหนา้ฝา่ยกอ่สรา้งจะ 
เกษยีณอาจจะมกีารกลา่วอำลา เพือ่ใหเ้ปน็เกยีรตใิหเ้ขา้ร่วมประขมุแตก่ไ็มม่า ก็จะมี 
เหตุผล เชน่ฝา่ยผงัเมอืง หวัหนา้ฝา่ยวนันีเ้ขาจดัเตรยีมสถานทีเ่พือ่จดังานเลีย้ง ฝา่ย 
สาธารณะภยัไมม่หีวัหนา้ฝา่ย ฝา่ยกอ่สรา้ง มารว่มประขมุ ฝา่ยสำรวจ ไม่มา ฝา่ย 
จักรกล ติดภารกิจซ่อมรถ ล้าไม่ซ่อมรถท่างานไมใต้ เขากต้็องทา่งานหลักกอ่น กระผม 
ขอโทษแทนผู้ใต้บังคับบัญขาคร้ังต่อไป ผมจะกำชบัใหเ้ขา้ร่วมประขมุสภาทกุครัง้ทีม่ ี
การประขุม สดุท้ายท่านพเิขฐ ทินอยู่ กรณสีอบถามเร่ืองนํา้พลุานพระบรมราชานสุาว 
รีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซ่ึงไต้ต้ังงบประมาณในปี ๒๕๖๑ จำนวนแปดล้านบาท 
ก็ข้ามปีจนมาถึงปี ๒๕๖๓ จนมาถึงผม ผมก็มาเร่งรัดใหรี้บทำแบบราคากลาง ตอนน้ี
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แบบราคากลางเสร็จเรียบร้อยแลว้ ท่ีไม่ประกาศเพราะผมไปตรวจสอบแล้ว ราคาแพง 
เกิน ราคาไมถ่งึแปดรา้นบาท ลา้ทำแปดลา้นบาท คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
ทา่นนายก ถกูสตง.เรยีกเงนิคนืแน ่ จะมปีญัหาในอนาคต ผมกใ็หก้นัเงนิกอ่น ขอ 
ปรับเปล่ียนแบบใหม่ โครงน้ีเฉพาะน้ําพุ นา่จะใฃง้บประมาณไม่เกินสามล้านบาท แต่ 
เราต้ังงบประมาณไว้แปดล้านบาท เกินความจำเปน็ผมเลยสัง่ชะลอโครงการไว้กอ่น ก็ 
นำเรียนท่ีประชุมได้ทราบ และเร่ืองทำไมต้องกันเงิน ทีล่า่ชา้ ผมก็ถูกผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตำหนิ วันนีส่ั้งอีกอย่าง พรุ่งน้ีส่ังอีกอย่าง วันน้ีส่ังให้เร่ง วันพรุ่งน้ีส่ังให้หยุดก่อน ส่ังให้ 
ทำงานสะสมกอ่น งานรบีเรง่ตอ้งทำกอ่น เดีย๋วโอนงบประมาณมาอกีแลว้ อุดหนุน 
เฉพาะกจิมาอกีแลว้ สำรองจา่ยมาอกีแลว้ ไมใต้แก้ตัว แต่จะอธิบายใหพ้งิว่า อยากให ้
รับรู้ความรู้สึกในฐานะท่ีเป็นผู้อำนวยการกองช่าง เขาทำงานจรงิ ปริมาณงานเยอะ แต่ 
คนน้อย ในปี ๒๕๖๔ ก็จะนำไปแก่ไขต่อไป และงานเกา่ผมขออนญุาตทีจ่ะสะสางให ้
เรยีบรอ้ย ขอขอบคณุทา่นสมาขกิทกุทา่นทีใ่หค้ำชีแ้นะตติงิ ผมกจ็ะนำไปแกไ้ข 
ปรับปรุงต่อไป ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอหารือเน่ืองจากบริษัทท่ีทำเก่ียวกับไฟฟา้เขาไต้ท้ิงงาน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไต้แจ้งท้ิงงานบางส่วนท่ีเขาไม่ทำ แต่บางสว่นเขาก ็
ทำเสร็จ ณ วันน้ีผมเข่ือว่าห้างถูกท้ิงงานไปแล้ว เพราะฉะน้ัน ท่านจะแจ้งหนังสือให้เขา 
มาแก่ไข ผมเขือ่วา่เขาคงไมม่า เพราะฉะนัน้ ผมจะสอบถามว่าทา่นจะมวิีธีใดทีแ่กไ่ข 
ปัญหาให้กับพ่ีน้องประซาซนท่ีเป็นปัญหาอยู่ขณะน้ี เพราะเรามองเหน็ปญัหาแลว้ทีเ่ขา 
ไมม่าแกไ่ขเพราะเขาทิง้งานเปน็สบิโครงการ แลว้วนันีเ้รยีกเขามาอกีกด็งไมม่า วันน้ี 
เรียกเขามาแกไ่ขงานเขาคงไมม่ศีกัยภาพทีจ่ะเชา้ไปแกไ่ขปญัหา ผมอยากจะสอบถาม 
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะแก้!ขปัญหาให้กับซาวบ้านอย่างไร ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ผมขออนญุาตตอ่ยอดทา่นบญุเลศิ แสนเทพ จริง  ๆ แล้ว 
ลา้เรามานัง่พงิรว่มกนั ท้ิงงานหรือไม่ท้ิงงาน เราบอกว่านวัตกรรมใหม ่ ล้าตอบโจทย์ 
ซาวบ้านไต้ ทุกคนรับหมด แต่ถ้าตอบโจทย์ไม่ไต้มีท้ิงงานบ้าง นวัตกรรมทีเ่อา All in 
one เชา้มา พวกเรายินดีการสญัจร ต้านการเกษตรก็เป็นสิงท่ีดีฃองถนนถ่ายโอน วันน้ี 
ทา่นบญุเลศิ แสนเทพ ไต้อภปิรายไปแล้ว ยังไม่ไต้ระบุว่าบริษัทท่ีท้ิงงานไปแล้ว เม่ือ 
ท่านท่าหนังสือไปแล้ว ท้ิงงาน หรือไม่ท้ิงงาน ทา่นจะตอ้งมเีอกสาร แจ้งผู้'รับจ้าง ให้ลง 
ตวักบัสงัคมทีต่อบโจทยท์า่น บญุเลสิ แสนเทพไต้ ตอนนีไ้มไ่ตม้แีคท่ีเ่ดยีว ท้ัง ๑๓ 
อำเภอ คงจะมทีัง้หมด และกจิกรรมตอ่ไปทีเ่รามอีำนาจในสภา ทีท่า่นประธานสภา 
บอกว่าเราไต้ผ่านท้ังหมด เร่ือง all in one ขอฝากฝา่ยบรหิารถา้หากมกีารตเิตอืน 
พร้อมทีจ่ะรับผิดซอบกีป่ ี ทกุวนันีท้ีผ่า่นมาเราบอกวา่ นวัตกรรมใหม่เป็นส่ิงท่ีดี การ 
สัญจรไปมาพี,น้องซาวบ้าน เร่ืองท่ีสอง ตอนน้ีมีการอภิปรายในสภา เร่ืองกิจกรรมกัน
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เงิน และท่านผู้อำนวยการกองช่างก็อธิบายว่ากิจกรรมส่วนหน่ึงบุคลากรในองค์กร มี 
แตเ่รา,1ฃ้1ม'โต้ ขออนุญาต ขอใหท่้านเล็งเห็นความสำคัญของสมาซิกด้วย เราจะไม่ต้อง 
มาอภปิรายกนัแบบนีอ้กี เราไปนัง่ปรกึษาหารอืกนัดกีวา่ ถา้มคีนมาถามวา่เราตัง้ 
งบประมาณเถา้รอ้ยกวา่ลา้นบาท ถา้มคีนมาตัง้คำถาม เขาไมไ่ดถ้ามทา่นนายก ท่าน 
ประธานสภาหรอก เขาตอ้งถามสมาซกิทีเ่ปน็ตวัแทน จะตอบเขาอยา่งไรเมือ่เราทำ 
ไม่ได้ ซาวบ้านเคยไปถามประธานบ้างหรือไม่ แล้วท่านตอบได้1หม 
มซีาวบา้นถามเยอะเลย บางเร่ืองก็มีบริบทท่ีมา 
-ฃอเซิญท่านเขน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจังหวัดสำปางทกุทา่น วันน้ีผมก็เป็นตัวแทนในส่วนหน่ึง เราเปน็สมาซกิร่วมกนั 
เทา่เทยีมกนัทัง้หมด ทำไมคนในบ้านจะคุยกันบ้าง มีงบประมาณอะไรบา้งมาคยุกนั ก็ 
ฝากทา่นประธาน และอีกส่วนหน่ึงสมาซิกท่ีน่ังอยู่ในน้ีไม่รู้ว่าจะมาครบหรือเปล่า หวัง 
เปน็อยา่งยิง่ ทุกคนก็อยากจะกลับมา ในฐานะเป็นนักการเมือง ผมขอเป็นตัวแทนพูด 
แทนพ่ี  ๆ น้อง  ๆ ผมอยากให้ในองค์กรน่ังคุยกัน สุดท้ายคนในบ้านคุยกันท้ังหมด อยา่ 
ใหค้นนอกบา้นรู้ และเปดีประตใูหค้นนอกบา้นมาอยู่ข้างหลัง ผมบอกเลยทกุทา่นเกาั 
เกมสก์ารเปน็นกัการเมอืง นักเลง หมายความวา่ เกิดจากประเด็นท่ีเป็นผู้นำ สมาซิก 
ทัง้หมดทีน่ัง่อยู่ตรงนีแ้ต่ละคนจบวิศวะมา จบอะไรต่าง  ๆ ผมถามวา่ฝา่ยบรหิาร ท่าน 
ประธานสภารู้หรือไม่ว่าใครจบอะไรมาบ้าง แตเ่ราตอ้งมาอยูร่่วมกนัได ้ส่วนตัวผมเอง 
ผมเคยบรรจขุา้ราชการมาแลว้ ทำไมผมตอ้งลาออกมาเลน่การเมอืง เพราะผมม ี
วิชาชีพในส่วนหน่ึง ในส่วนหน่ึงคหบดีสำคัญ ทุกคนทีอ่ยู่ตรงนีท้ีช่าวบา้นเลือกมาแสดง 
ว่าเขาไวิใจมากเลย
ท่านประสิทธ้ี เตซะปลูก มีอะไรหรือเปล่า ประห้วงหรือเปล่า 
-ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ
ผมขอประห้วงท่านประธานสภา เวลาสมาซิกอภิปรายผมสนับสนุนให้เขาอภิปราย เวลาท่ี 
สมาซิกอภิปรายท่านอย่ารีบตัดบท คือสมาซิกต้องมาสะท้อนปีญหาให้ ท่านไม่ควรผลัก 
ไปผลักมา ไม่ถูกต้อง ผมประท้วงท่านประธานสภา 
-ฃอเชิญท่านเชน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ท่านประธานมีอะไรกับการอภิปรายหรือเปล่า 
ถ้ามีคนยกมือผมก็ต้องถามว่าท่านประห้วงหรือไม่

ในวาระน้ีผมกำลังอภิปราย ท่านไม่สามารถให้คนอ่ืนถามไต้ ท่านมีเวลาให้ผมก่ีนาที

ผมเป็นประธานผมต้องใช้ดุลยพินิจ ผมก็ต้องถามว่าท่านประท้วงหรือไม่ ถ้าไม่ประท้วง ท่าน 
ก็อภิปรายต่อเลย ท่านพูดต่อเลย ไม่ต้องมายกมือให้ท่านอภิปรายให้จบก่อน 
จริง  ๆ แล้วท่านบุญเลิศ แสนเทพ ยกมือ ท่านก็ถามว่าท่านมีอะไรหรือเปล่า ถือว่า 
ไม่ให้ เกียรติผม ผมอภิปรายในองค์กร
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นายพิษเนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

ท่านเขน ปานสังข์ ท่านต้องฟ้งผม ผมต้องให้เกียรติทุกท่าน ถ้าท่านยกมือแล้วผมไม่ถาม ถ้า 
เขาประห้วงอาจจะไม่ถูกต้อง เขาจะไต้โต้แย้งมา 
ผมอภิปรายไม่ไต้ขัดต่อองค์กร ท่านมีอะไรหรือเปล่า

ผมให้โอกาสท่านอภิปราย ทา่นกอ็ภปิรายเลย

ผมขอถอนคำพูด ไม่มีอะไรมาก สิงท่ีทำมาเพ่ือสมาขิก ท่านประธานก็บอกว่าท่านก็เป็น 
สมาขิกเซ่นกัน แต่ยกระดับไปอยู่บนบัลลังก์ประธาน ก็ฝากท่านประธาน ขอขอบคุณ 
-ฃอเขิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามของท่านสมาขิก

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เม่ือสกัครู่ลืมตอบหนึง่ประเด็นท่านเขน ปานสังข์ ท่านบุญ 
เลศิ แสนเทพ ทา่นพเิซฐ ทินอยู่ ทีเ่ปน็หว่งวา่งบประมาณ ๒๕๖๔ ขอความกรณุาวา่ 
ประกาศจดัซือ้จดัจา้ง และจะทำสญัญาเมือ่มงีบประมาณ กจ็ะรับปาก เม่ือสักครู่ไต้ 
หารือกับท่านรักษาการนายกแล้ว ท่านก็ตกลง ปี ๒๕๖๔ เราจะทำเพราะมคีวามพรอ้ม 
ท่ีจะทำ ขอรับปากในท่ีประขุมแหง่นี ้ เรือ่งทา่นบญุเลศิ แสนเทพ ถามว่าไฟฟา้ ห้างท่ี 
เขาทิง้งาน เขาจะทำอย่างไร ก็ไต้ปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการกองพัสดุ และทรัพย์สิน 
กไ็ตเ้ร่ืองวา่ถา้องคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปางทำเร่ืองแจง้ใหเ้ขาสามคร้ัง เขาไมม่า 
ดำเนินการซ่อม เราสามารถยึดเงินประกนัเขาไต ้ถามวา่เมือ่ยดึเงนิประกนัเขาแลว้ เรา 
จะยึดเงินประกันเขาไต้หรือไม่ ตอบว่าไมใต้ หากเรายึดเงินประกนัเขาตอ้งนำเงินไปเขา้ 
คลังก่อน ถามวา่เราจะทำอยา่งไรตอ่ไป ก็ต้องต้ังงบประมาณใหม่ไปซ่อมแซมต่อไป 
ยึดเขามาแล้วไปซ่อมแซมเลยไมใต้ ตรงน้ีเป็นปีญหา ในอนาคตมีปีญหาแน่ เราจะแก้ไข 
กันอย่างไร ก็ต้องหารือกันต่อไป ฝากนำเรียนสมาขิกสภาทุกท่านจุดไหนท่ีไฟฟา้ดับ ก็ 
แจ้งผม ผมจะพยายามทำหนงัสอืใหเ้ขาไปซอ่ม ก็มีไม่เกินหา้บริษัทท่ีประมูลงานน้ีไต้ 
ก็นำเรียนในทีป่ระขุมทราบเพยีงแค่นีข้อขอบคุณ 
-ฃอเขิญท่านนิกร ธรรมสังกา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ไหน  ๆ กล่ินไอ ของการเลอืกตัง้กม็แีลว้ ผมเขา้ใจวา่ ณ 
ปจีจบุนัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปางเรามเีงินคงคลงั พอเหลอือยูบ่า้ง ในขณะท่ี 
เรายงัมปีญ้หาตกคา้ง ทนัททีีผ่่านป ี ๒๕๖๓ เขา้สูป่งีบประมาณใหม ่ แนวโน้มหรือ 
โอกาสทีเ่ราจะไตเ้ปดิสภาเพือ่จา่ยขาดเงนิสะสม หรืองานอะไรอีกสักคร้ังจะเป็นไปไต้ 
หรือไม่ ขอขอบคุณ
-ฃอเขิญฝ่ายบริหารแถลงตอบข้อซักถามของท่านสมาขิก



~ ๓๐ ~

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภา 
รองปสัดอบจ.รักษาราชการ องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น เร่ืองของงบประมาณก็มีความเป็นไปได้ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ แต่ดิฉันต้องขอให้กองคลัง การปิดงบประมาณมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไป ไม่ได้ทำระบบมือ 
นายกอบจ.ลำปาง การปิดงบวันท่ี ๓๐ ตุลาคม เขามาเกบ็ยอดเลย ระบบจะปิดไปอีก ๔ วัน วันท่ี ๑-๔

ตุลาคม ซ่ึงผู้อำนวยการกองคลังแจ้งมาแล้ว หลงัจากนัน้กจ็ะมรีะบบใหมเ่ขา้มาเราตอ้ง 
สืกษา วา่จะเปน็อยา่ง เข้าใจว่ากองคลงันา่จะสามารถขีแ้จงได้แลว้ว่างบประมาณตา่งๆ 
น้ัน สามารถท่ีจะข้ีแจงได้ว่ามีงบอะไรเหลือเท่าไหร่ มียอดอะไรบ้าง เงินสะสมมีเท่าไหร่ 
กันเป็นเงินกองทนุสะสมสำรองเทา่ไหร่ เงนิเดอืนของขา้ราชการเทา่ไหร ่ เงินลำหรับ 
บรรเทาและสาธารณภยัเทา่ไหร ่ กจ็ะมรีะเบยีบกำหนดไว ้ เงินท่ีตกไปในปี ๒๕๖๓ 
หลงัจากทำตามระเบยีบเงนิสะสมแลว้ จะเหลอืงบประมาณไว้ชว่ยเหลอืประซาซนได้ 
อีกเทา่ไหร่ กจ็ะแจ้งใหท้า่นทราบ ซึง่ฝา่ยบริหารกไ็มข่ดัขอ้งทีจ่ะชว่ยเหลอืประขาขน 
ขอใหเ้หน็ตวัเลขกอ่น หลงัจากวนันีว้นัที ่ ๒๙ กนัยายน เลขานกุารสภา กน็ำรา่ง 
ขอ้บญัญตัเิสนอใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัลำปาง ตามระเบยีบผูว้า่ราชการจงัหวดักจ็ะ
อนุฟ้ติเห็นขอบให้เราภายใน ๑๕ วัน ก็จะถึงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม พอดื แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน ก็ได้ 
ปรึกษาหารือกับปลดัจังหวัด จะขอเขา้พบทา่นผูว้า่ราชการจงัหวดั จะนำเรยีนทา่นวา่ 
ทา่นสมาซกิสภาจะมเีร่ืองทีจ่ะตอ้งทำอะไรบา้ง กอ็ยากขอความอนเุคราะหท์า่นโปรด 
ลงนามเหน็ชอบใหเ้ร็วทีส่ดุ เมือ่ตอนเขา้กป็ระชมุกบัทา่นหอ้งถิน่จงัหวดักไ็ดแ้จง้กบั 
ท่านแล้ว ขอใหฝ้า่ยกฎหมายเรง่ดำเนนิการเพือ่เสนอใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั ก็วางแผน 
ไว้ก็จะนำเรียนตรงน้ีว่าเราจะขอเปิดสภาอีกหน่ึงรอบเพือ่ใหใ้ครมีอะไรขาดตกบกพร่อง 
พืน้ท่ีต่าง  ๆ ต้องแก้ไข เปล่ียนแปลงสถานท่ี ลักษณะ คณุภาพเปลีย่น ปริมาณเปลีย่น 
ตามทีเ่ราม ี จะได้แก้ไขกันเลย ล้าเราไม่ได้เปดิสภาก่อนทีเ่ราจะหมดสมาซกิภาพ เราจะ 
ยุง่มาก ขา้ราชการกไ็มส่ามารถทำงานได ้ ก็คิดไว้ว่าต้องมีแผน ได้ทาบทามไว้หมดแล้ว 
ขอเวลาอีกสองวันก็ได้ไปพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กเ็ปน็เร่ืองของฝา่ยบริหารทีจ่ะ 
ดำเนนิการตรงนี ้เร่ืองทีจ่า่ยขาดเงินสะสม ก็ค่อยมาหารือกันอีกคร้ังต่อไป นำเรียนทกุ 
ท่าน ขอขอบคุณ

นายพิษ?นุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์ 
ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสงัข์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เสริมงาม สว่นจงัหวัดลำปางทกุทา่น จริง  ๆ แล้วทีอ่อกจากปากผมไป เปน็ส่ิงท่ีร่วมกันองค์กร

ท้ังหมด มทีวงถามสมาซกิสภาทัง้หมดทีท่วงถามมา ทา่นปฏิบตัหินา้ทีน่ายกตอบได้ก็
เป็นสิง่ท่ีดืมาก ทกุคนทีน่ัง้อยูต่รงนีบ้างครัง้อาจจะกลบัเขา้มาเตม็รอ้ยเปอรเ์ซน็ตก์ไ็ด้
และส่วนหน่ึงข้าราชการท่ีมีหนังสือแต่งต้ังมา ผมขอให้ข้ีแจง ทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่ง 
กไ็ด้ข้ีแจงแล้ว ผมเขา้ใจ แตร่ะเบยีบขา้ราชการการเมอืงคา่ตอบแทนเพยีงเดอืนละ
๑๙,๒๐๐ บาท วันนีจ้ะมกีจิกรรมในพืน้ที ่ เรายงัมานัง่ประชมุสภาเลย กฝ็ากฝา่ย 
บริหาร เปน็สดัสว่นหนึง่ในสงัคมจังหวัดลำปางทกุเขต ตอ้งมานัง่รับพงิ เราตอ้งไม่มี 
ข้ออา้งแลว้ว่าบคุลากรเรามนีอ้ย ผมบอกตรง  ๆ วันน้ีผมไม่ Happy เราไม่ต้องมาแก้ตัว 
ทา่นประธานสภากต็อ้งเรียกตเิตยีน ขอรอบน้ีใครไม่มา ฝากฝา่ยบรหิาร ๒ ข้ัน ไม่ต้อง 
ใหเ้ลย ใช่หรือไม่ ผมว่าล้าขอมติในสภาทุกคนยกมือหมด เกิดอะไรข้ึนในองค์กร เราจะ
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นายพิษณุพล ประสาน

ปีดปีงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายคนไหนเข้ามาประชุมให้ ๒ ข้ันท้ังหมดเลย คนท่ีไม่มาไม่ 
ต้องให ้บนัทกึไว้เลย ผมไต้ปรึกษากับสมาซกิทัง้หมด จรงิ  ๆ แล้ว เราเอาปญีหามา 
ร่วมกันคิด ผู้กำกับจะสัง่รองผู้กำกับไมใต้เพราะไม่ได้มารับพงิป้ญหา ตรงน้ีเป็นเร่ืองท่ี 
ผมติดใจมาก ทา่นดเูปน็เรือ่งทีน่า่อายมาก ลา้มอีงคก์รนกัขา่วเขา้มา ผมบอกสองคร้ัง 
แล้ว ทำไมตอนเทีย่งเราตอ้งกนิขา้วกลอ่ง แตถ่ามผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทา่นฝา่ยบรหิาร 
ต้องมารับพิงสารทุกข์ สุกดิบ ของซาวบ้าน ผมถามว่ากำลังพลกองชา่งมเีทา่ไหร่ ถ้าทำ 
ไม่ไต้ก็ไม่ต้องทำ ผมหันไปดูแล้วมีก่ีคน ลา้คนทีไ่มม่าได ้๒ ข้ัน ทา่นตัง้พวกผมเปน็ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ผมขอหน่อย ไม่สมควร เป็นกิจกรรมท่ีผมไม่อยากเห็นแบบน้ี 
ผมถามวา่ขา้ราซการประจำ ฝา่ยบรหิาร ผูอ้ำนวยการกองแตล่ะกองมานัง่อยูต่รงนี ้
หมด ดขูา้งหลงั ฝากฝา่ยบรหิาร คณุทำแบบนีไ้ตอ้ยา่งไร มารบัพงิรว่มกนั ไม่ให้ 
ผู้บรหิารสัง่อยา่งเดยีว ผมไม่มีอคติต่อใครลักคน กองการดกีษา ยงันัง่อยูเ่ลย และกอง 
กำลังของผู้อำนวยการกองชา่งมใีครบา้ง ไม่ต้องมาอ้าง มีประชุมสภาก็ต้องประชุม ล้า 
ทำไมไ่ต้ ใหพ้จิารณา ถา้ถามวา่แรงไหม สิง่ทีล่า่ขา้เกดิจากอะไร กใ็หฝ้า่ยบรหิาร 
ผูอ้ำนวยการกองชา่งมารับนโยบาย ผู้ใต้บังคับบัญซาก็ต้องรับนโยบายท่ีสอดคล้องกัน 
ผมไม่ Happy ท่านสมาซิก ท่านมติร ธรรมวงค์ ตอ้งมาสอบถามทกุวนันี ้ตกเพราะ 
อะไร กเ็อยูแ่ลว้ ตกเพราะอะไร ตกเพราะการดำเนนิการลา่ขา้ ในการสำรวจออกแบบ 
ราคากเ็ปลีย่นไปตลอด คา่ K เปล่ียนไปตลอด ฝากทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่ง เราไม่ 
ต้องแกตั้วแล้ว ท่ีน่ังอยู่ข้างหลังไม่มีกองช่างลักคน หวัหนา้ฝา่ยกไ็มม่า แต่วันนีเ้ราคน 
ในบา้นมาคยุกนั ทา่นรกัษาการฝากดดูว้ย ทา่นประธานสภากด็ดูว้ย ทีผ่า่นมาทา่น 
ประธานสภาก็ปรับตัวตลอดแต่ไม,มีเวลาไต้คยุกนั ก็เป็นนมิิตรหมายท่ีดี ผมขออนุญาต 
ปีดสภาไต้เลย ขอขอบคุณ
ตามท่ีท่านเขน ปานสังข์ ไต้สอบถามผู้อำนวยการกองช่างก็ไต้ตอบไปแล้วเป็นเหตุ เป็นผลแล้ว 
-ฃอเชิญท่านพิเซฐ ทินอยู่
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน การประชุมรอบท่ีผ่านมาไต้สอบถามเร่ือง กกต.ไม่ทราบว่า 
มทีา่นใดไดต้รวจสอบเง่ือนไขหรือยังลา้มกีฤษฎกีาเลอืกตัง้เสร็จ เรือ่งทีเ่ราจดัทำกฐนิ 
ดว้ย ตรงน้ีไม่ต้องตอบท่ีน่ีก็ได้ ถ้ารับทราบข้อมูลก็ให้ส่งในไลน้กลุ่มสมาซิกก็ไต้ อยา่ง 
นอ้ยเป็นแนวทางท่ีเราหารือ ขอขอบคุณ 
- มีสมาซิกท่านใด จะเสนอในวาระน้ีอีกหรือไม่
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