รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจ้งหวัดลำปาง
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครงที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์กำรบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๖ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ
(สมัยที่ ๒) ครัง้ ที่ ๔ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ
(สมัยที่ ๒) ครัง้ ที่ ๕ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุมต
ั ขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไมใต้กอ่ หนีผ้ กู พัน ตาม
ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒ ญัตติขออนุมตั กิ นั เงินกรณีไม่ได้กอ่ หนีผ้ กู พัน ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำปาง

สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครัง้ ที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓
วับจันทร์ท่ี ๒๘. กันยายน ๒๔๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ บ.
ณ พัองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผูม้ าประชุม
๑. นายพิษญพล
๒.นายวสันต์
๓.นายบุญเลิศ
๔.บ.ส.มนชยา
๔.นายอำนวย
๖.นายถาวร
๗.นายณรงค์
๘.นายประสิทธ
๙.นายวิเชียร
๑๐.บายนิกร
๑๑.นายพิเชฐ
๑๒.นายมิตร
๑๓.นายธีรพล
๑๔.นายนิพนธ์
๑๔.นายจิรพิพฒ
ั น์
๑๖.นายธรรมการ
๑๗.นายสมบูรณ์
๑๘.นางสุปราณี
๑๙.นายบุญเชิด
๒๐.นายเดชทวี
๒๑.นายเซน
๒๒.นายปิสนั ธน์
๒๓.พ.ต.ท.พิมล

ประสาบ
อุณหเลขจิตร
แสนเทพ
ชรากร
วรญาณกุล
บุปผาเจริญ
พินธิสบื
เตซะปลูก
เรืองบุญมา
ธรรมสังกา
ทินอยู่
ธรรมวงค์
ศรีวงษ์
บันทะสี
วงศ์เปีย
ชุมศรี
รูปสะอาด
เกิดมูล
พรมศร
ศรีวชิ ยั
ปานสังข์
รัตนวราภรณ์
คงทอง

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

ผูล้ าประชุม
๑. นายรัตนซัย

สมมี

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ

~๒~

ณู้ฃ้าร่วมประชุม
๑. นางสุพรรณี

สุขสันต์,รงุ่ เรือง

การะกัน
๒. นางสาวพรรณี
ธรรมธิกูล
๓. นายธีทตั
๔. นางสาวชุตนิ นั ท์
ศรีนตุ
กันหล้า
๔. นายปรีชา
วงศ์กา่ํ
๖. นางสาวฐิตริ ตั น์
คำบุญชู
๗. นายสิทธิพงค์
๘. บางสาวปีณรสี
ตันเกียรติชยั
๙. นางดวงดาว
อานุภาพยรรยง
บันตาวัง
๑๐. นางกนกพรรณ
จันทร์วงศ์
๑๑. นางประนอม
สายอุปราช
๑๒. นางบิตยา
๑๓. นายชูตกั ดิ้
ตุย้ บาง
ทองมุล
๑๔. นางจิบตหลา
๑๔. นายสุทติ ย์
มงคลคลี
๑๖. นายภัทรพงศ์
เถายศ
๑๗. นางสุพตั รา
หล้าสมศรี
๑๘.นายบุรซัย
อินทรชัย
๑๙. นายบิรนั ดร์
วงศ์สวุ รรณ
๒๐. นายสมชาย
อุดมสารี
๒๑. นางสุกญ
ั ญา
ท้าวคำ
๒๒. นางสาวพัซรี
รูปงาม
๒๓. นางสาวพิซญา
เวชสวรรค์
๒๔. นางสมพร
กาไวย์
๒๔. นางนงลักษณ์
พรมพันธ์
๒๖. นายป้ญญา
สุริยะ
๒๗. นางสาววิมลรัตน์ ชำระหงส์
๒๘. นางธิญาดา
จันต๊ะวงศ์
๒๙. นางจุไรรัตน์
สอนลือ

ตำแหน่ง

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

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผูอ้ ำนวยการกองช่าง
ผูอ้ ำนวยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผูอ้ ำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ผูอ้ ำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
รักษาราชการแทนผูอ้ ำนวยการกองคลัง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สนิ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัสดุและประมวลผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการในตำแน่งหัวหน้าฝ่ายเครือ่ งจักรกล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผังเมืองฯ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บๆ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจ
หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏินตั กิ าร
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏินตั งิ าน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

~ ๓~
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๓๐. นายพรฑศพล
๓๑. นางสาวนพมาศ
๓๒. นายสุรเซษฐ์
๓๓. นางเตือนใจ
๓๔. นางสุภาพร
๓๕. นายทศพร
๓๖. นายประจวบ

ชมพูศรี
ขัยยาคำ
ซือ่ ตรง
ภักดีวงศ์
เหงีย่ มไพศาล
อินต๊ะรักษา
ธรรมญาต

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตี งิ าน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
นักวิชาการดีกษาชำนาญการ
เจ้าพนักงานประขาสัมพันธ์ปฏิบตั งิ าน
นักประซาสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
ผูซ้ ว่ ยเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
นักการภารโรง

เวลา ©๖.๑๕ น.
เมือ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุม ครบองค์ประชุมจำนวน
๒๓ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้สญ
ั ญาณเชิญสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย์
บัดนีส้ มาชิกครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การ
เลขานุการสภาๆ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึน้ บัลลังก์และทำหน้าทีป่ ระธานดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ
นายพิษเนุพล ประสาน วันนีเ้ ป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๖
ประธานสภาฯ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เริม่ ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประรานแจ้งให้ที่ประชุม
เรือ่ งแรก ตามทีไ่ ด้นดั ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๖ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓
ในวันนี้ ก็สบื เนือ่ งจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมตั ขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้
ก่อหนีผ้ กู พันตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และขออนุมัตกิ ัน
เงินกรณีไม่ได้กอ่ หนีผ้ กู พันตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อ
สภาเพือ่ พิจารณาให้ความเห็นขอบ ถือว่าเป็นเรือ่ งเร่งด่วน เนือ่ งจากไม่กว่ี นั จะสิน
ปีงบประมาณแล้ว หากล่าข้าไม่พจิ ารณาให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จะก่อเกิดความเสียหายแก่องค์กร จึงแจ้งให้ทกุ ท่านทราบ
เรือ่ งทีส่ อง รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศแก้ไข
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครัง้ ที่ ๕ เมือ่ วันที่
๑ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบ หากสมาชิกท่านใด
ต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมสอบถามได้ทก่ี องแผนและงบประมาณ
เรือ่ งทีส่ าม การจัดงานแสดงมุทติ าจิต ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มี

นายพิษ?บุพล ประสาน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓

จำนวน ๔ ราย ได้แก่
ยศเรืองศรี
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๑.นายวรพงศ์
ตำแหน่ง พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา
๒.นายธวัซ
แปงสาย
๓.นายสมชาญ
วงศ์สงิ ห์ชนั
ตำแหน่ง พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา
๔.นายมนัส
เต็มกันทา
ตำแหน่ง คนสวน
เพือ่ เป็นการแสดงมุทติ าจิตให้กบั ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ อบจ.ลำปาง ทีเ่ กษียณอายุ
ราชการในปีน้ี ซึง่ เป็นบุคลากรทีร่ บั ราชการมาเป็นระยะเวลายาวนาน ตลอดเวลาที่
รับราชการได้ทมุ่ เทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิฟต้ หน้าทีร่ าชการด้วยความวิรยิ ะ
อุตสาหะ จนประสบผลสำเร็จ และทำประโยชน์มากมายให้กบั ทางราชการ จึงขอ
เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมงานแสดงมุทติ าจิต งานเกษียณอายุราชการในวันนี้
ตัง้ แต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นด้นไป ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
และโอกาสนีข้ อเชิญคุณวรพงศ์ ยศเรืองศรี ทีจ่ ะเกษียณอายุราชการในครัง้ นีไ้ ด้
พูดคุยอะไรลักเล็กน้อยต่อทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้ ชอเรียนเชิญ
นายวรพงศ์ ยศเรืองศรี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านรองสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผูอ้ ำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เพือ่ นข้าราชการทุก
ท่าน กระผมนายวรพงศ์ ยศเรืองศรี ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ลังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต้องขอชอบคุณท่านประธานภาเป็น
อย่างสูงทีใ่ ห้เกียรติก บั ผมมากล่าวอำลา เนือ่ งในโอกาสเกษียณอายุราชการต่อ ที่
ประชุมสภาในวันนี้ กระผมเริม่ รับ ราชการครัง้ แรกตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ ส่วน
อำเภอแจ้หม่ เมือ่ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๒๙ อายุราชการ ๓๔ ปี ๕ เดือนกว่า อยูใ่ นสาย
ปฏิบ ตั งิ านายช่างโยธา ๒ ถึงนายช่างโยธา ๕ ตัง้ แต่ปี ๒๕๒๙ - ๒๕๓๘ รวมอายุ
ประมาณ ๑๙ ปี หลังจากนัน้ สอบเปลีย่ นสายงานเป็น สายบริห ารเมือ่ วัน ที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๓๙ ครองตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายมา ๒๓ ปี ๙ เดือนกว่า ทำงานหัวหน้าฝ่าย
แทบทุกฝ่าย ฝ่ายสำรวจออกแบบ ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ฝ่ายเครือ่ งจักรกล ฝ่าย
สาธารณะภัยและสิง่ แวดล้อม ยกเว้นหัวหน้าฝ่ายการผังเมืองและอาคารสถานที่ ตลอด
ระยะเวลาทีท่ ำงานให้กบั องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผลงานทีป่ ระจักษ์ทผ่ี ม
ภาคภูมใิ จทีส่ ดุ ก็คอื โครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ขณะนัน้
ผมดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณะภัยและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้รบั นโยบายจาก
ผู'้ บริหารคือนายกสุนี สมมื นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในขณะนัน้ ก็เริม่
ตัง้ แต่การหาสถานทีก่ อ่ สร้าง จ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแบบความเหมาะสมทำ
แผนปฏิบตั ชิ องบประมาณจากส่วนกลาง กระทัง่ ได้งบประมาณในการดำเนินการ
ก่อสร้าง งบประมาณทัง้ หมด ๖๙๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท กระผมได้เป็นผูค้ วบคุมงานและ
เป็นกรรมการตรวจรับ โครงการก่อสร้างสำเร็จลุลว่ งไปด้วยดี สามารถเปิดดำเนินการ
ประธานสภาฯ

นายวรพงค์ ยศเรืองศรี ได้ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ เป็นด้นมา ก็เป็นผลงานที่ผมมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานให้กับ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ องค์กร ตลอดระยะเวลาทีผ่ มทำงานกับองค์กรทีผ่ า่ นมา หากผมได้ลว่ งเกินท่านไม่วา่
กาย วาจา ใจ กระผมก็ฃอให้ทา่ นยกโทษอโหสิกรรมให้ผมอย่าได้มเี วรแก่กนั และกัน
หากใครทีไ่ ด้ลว่ งเกิน ผมด้วยกาย วาจา ใจก็ดี กระผมยกโทษให้อภัยหมดทัง้ สิน
ท้ายทีส่ ดุ ผมขออำนาจคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ กักดึส๋ ทิ ธีท้ ง้ั หลายจงดลบันดาลให้
ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสำเร็จความสุข ความเจริญ คิดสิง่ ใดสมความมุง่
มาดปรารถนาทุกประการ ดังภาษาบาลีองค์สมั มาส้มพุทธเจ้าตรัสไว้วา่ สัพพีติโย วิวัซ
ชันตุ สัพพะโรโค วินสั สะตุมา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ สัพพีติโย วิวชั
ชันตุ สัพพะโรโค วินสั สะตุ มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ สัพพีติโย วิวขั
ชันตุ สัพพะโรโค วิบัสสะตุ มา เต ภะวัตวันตะราโย สุขี ทีฆายุโก ภะวะ อะภิวาทะนะลี
ลิสสะ นิจจัง วุฑ ฒาปะจารโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุชัง พะลัง
ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาๆ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

มติทป่ี ระชุม

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒)
ครัง้ ที่ ๔ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒)
ครัง้ ที่ ๕ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
-ในวาระนีม้ รี บั รองรายงานการประชุมจำนวน ๒ เรือ่ ง ผมจะขอมติเป็นเรือ่ งๆ ไป
■ เรือ่ งแรก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง สมัยสามัญ
(สมัยที่ ๒) ครัง้ ที่ ๔ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓
- รายงานการประชุม มีทัง้ หมด ๓๕ หน้า เชิญท่านสมาซิกตรวจสอบ
- ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญ - ไม่มี
-ฃณะนีม้ สี มาชิกอยูใ่ นทีป่ ระชุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติในทีป่ ระชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รบั รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๔ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ จำนวน ๒๐ เลียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้รบั รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๔ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่
๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าทีป่ ระชุมแห่งนีม้ มี ติเห็นซอบ จำนวน ๒0 เลียงให้กาฬบรองรายงานการประชุม
สภาองค์การปริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ครัง้ ที่ ๔ประจำปี พ.ศ๒๕๖๓
เมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ไม่ เห็นชอบจำนวน - เลียง งดออกเลียงจำนวน ๑ เลียง
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นายพิษเนุพล ประสาน -ต่อไปรายงานการประซมสภาองค์กาุ รบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประธานสภาฯ
ครัง้ ที่ ๕: ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
- รายงานการประชุม มีทัง้ หมด ๔๕ หน้า เชิญท่านสมาซิกตรวจสอบ
- ท่านใดจะขอแกไขรายงานการประชุม ขอเชิญ - ไม่มี
-ฃณะนีม้ สี มาชิกอยูใ่ นทีป่ ระชุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติในทีป่ ระชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รบั รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๕ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ จำนวน ๑๙ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้รบั รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๕ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ ไม่มี
มติทป่ี ระชุม
เป็นอันว่าทีป่ ระชุมแห่งนีม้ มี ติเห็นชอบ จำนวน ๑๙ เสียง ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๕
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง
-ต่อไปเข้าสูร่ ะเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องที่เสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุมตั ขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้กอ่ หนีผ้ กู พัน ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสุพรรณี สุขสันค์รงุ่ เรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ขอ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบตั หิ น้าที่ อนุมต้ กิ นั เงินกรณีไม่ได้กอ่ หนีผ้ กู พันตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปี
นายกอบจ.ลำปาง
งบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๒ จำนวน ๑๑๔โครงการ เป็น จำนวนเงิน ทัง้ สิน
๑๔๔,๗๙๕,๔๐๐ บาท (หนึง่ ร้อยสีส่ บิ ทีล่ า้ นเจ็ดแสนเก้าหมืน่ ห้าพันสีร่ อ้ ยบาทถ้วน) ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีมติ
เห็นขอบอนุมตั แิ ล้วรายละเอียดดังนี้ ๑.ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครัง้ ที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันศุกร์ท่ี ๒๗
กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗๔ โครงการ เป็นจำนวนเงินทัง้ สิน้ ๑๑๗,๘๙๕,๔๐๐ บาท
(หนึง่ ร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมืน่ ห้าพันสีร่ อ้ ยบาทถ้วน) ๒.ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครัง้ ที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔๐ โครงการ เป็นจำนวนเงิน
ทัง้ สิน้ ๒๖,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ยีส่ บิ หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เนือ่ งจากมีโครงการทีส่ ภา

นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้อนุมติ ใิ ห้กนั เงินกรณีไมใต้กอ่ หนีผ้ กู พันตาม
ปลัดอบจ.รักษาราชการ ข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ซึง่ ตัง้ งบประมาณใน
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ส่วนของลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองช่าง และกองการศึกษ'า นายก
อบจ.ลำปาง
ศาสนารอง และวัฒนธรรม หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิงก่อสร้าง ทีไ่ ม่สามารถก่อหนี้
ผูกพัน และเบิกจ่ายได้ทนั ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จำนวน ๓๔ โครงการ เป็น
จำนวนเงินทัง้ สิน้ ๔๗,๙๐๔,๔๐๐.- บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของขององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ พ.ศ.๒๔๔๗ และ
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ยังมิได้กอ่ หนีผ้ กู พันแต่มคี วามจำเป็นต้องใข้จา่ ยเงินนัน้ ต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุมตั กิ นั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไม่เกิน
ระยะเวลาหนึง่ ปี กรณีเมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึง่ แล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนห้องถิน่ ยังมิได้ดำเนินการก่อหนีผ้ กู พันให้ขออนุมติ ขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ได้ไม่เกินอีกหนึง่ ปีตอ่ สภาท้องถิน่ หรือกรณีมคี วามจำเป็น ต้องแก้ไขเปลีย่ นแปลง
รายการดังกล่าวทีท่ ำให้ ลักษณะปริมาณ คุณ ภาพเปลีย่ นหรือเปลีย่ นแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ฃอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึง่ ปีตอ่
สภาท้องถิน่ แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวตั ถุประสงค์เดิมตามทีไ่ ด้รบั
อนุมตั ใิ ห้กนั เงินไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้กอ่ หนีผ้ กู พันแล้วให้เบิกจ่ายได้
ตามข้อผูกพัน เมือ่ สิน้ สุด ระยะเวลาการกัน เงิน ตามวรรคหนึง่ หรือ ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนีผ้ กู พันหรือมีเงินเหลือจ่ายจาก
เงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนัน้ ตกเป็นเงินสะสม เพือ่ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อ ย และเป็น ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ เงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๔๔๗ และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ วรรสอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงขออนุมตั ขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้กอ่ หนี้
ผูกพันโครงการตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๒ ทีไ่ ม่สามารถ
ก่อหนีผ้ กู พันได้ทน้ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ซึง่ ตัง้ งบประมาณในส่วนของ
ลำนักปลัดองค์การบริห ารส่วนจังหวัด กองช่าง และกองการศึก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จำนวน ๓๔ โครงการ เป็นจำนวนเงินทัง้ สิน้ ๔๗,๙๐๔,๔๐๐.- บาท (ห้าสิบ
เจ็ดล้านเก้าแสนห้าพัน ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย เพือ่ เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ไปอีกไม่เกินหนึง่ ปีตอ่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมติ ติ อ่ ไป

~ ๘~

นายพิษรบุพล ประสาน - ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ประธานสภาฯ
- ล้าไม่มผี มจะขอมติทป่ี ระขุม
-ฃณะนีม้ สี มาขิกอยูใ่ นทีป่ ระขุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมติ ใิ ห้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไมใต้กอ่ หนีผ้ กู พัน ตาม
ข้อบัญญัตงิ บประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามทีฝ่ า่ ย
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๐ เสียง
■ สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมิติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไมใต้ก่อหนีผ้ ูกพัน
ตามข้อบัญญ้ตงิ บประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามทีฝ่ า่ ย
บริหารแถลง โปรดยกมือ ■ ไม่มี
มติทป่ี ระขุม
เป็นอันว่าทีป่ ระขุมแห่งนีม้ มี ติเห็นขอบ จำนวน ๒๐ เสียง อบุมตี ใิ ห้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้กอ่ หนีผ้ กู พัน ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณ รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒(ราอ๒ ทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๔/๔๘๕๘
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
- ต่อไป ๓.๒ ญัตติขออนุมีตกิ ันเงินกรณีไม1ได้ก่อหนีผ้ ูกพัน ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
■ ในญัตตินม้ี จี ำนวน ๒ เรือง ผมจะขอมติเป็นเรือ่ ง ๆ
- เชิญฝ่ายบริหารแถลงเรือ่ งแรก
นางสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปสัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.
แทนปลัดอบจ.ปฏิบติ หิ น้าที่ ๒๕๖๓ ได้ตัง้ งบประมาณรายจ่ายไว้จำนวนเงิน ๙๐๐,๔๓๘,๐๐๐.- บาท (เก้าร้อยล้านที่
นายกอบจ.ลำปาง
แสนสามหมืน่ แปดพันบาทล้วน) นัน้ ปรากฏว่า มีโครงการทีต่ ง้ั จ่ายในส่วนของลำนัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองแผนและงบประมาณ กองพัสดุและทรัพย์สนิ
กองการสีกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองช่าง ทีไ่ ม่สามารถก่อหนีผ้ กู พันและ
เบิกจ่ายได้ทนั ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่มคี วามจำเป็นทีจ่ ะต้องใช้จา่ ยเงิน
นัน้ ต่อไปอีก จำนวน ๙๓ โครงการ เป็นจำนวนเงินทัง้ สิน้ ๑๘๖,๕๕๔,๑๕๐.- บาท
(หนึง่ ร้อยแปดสิบหกล้านห้าแสนห้าหมืน่ ทีพ่ นั หนึง่ ร้อยห้าสิบบาทล้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของขององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีท ม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภ ณ
ั ฑ์ท ด่ี นิ และ
สิง่ ก่อสร้าง ยังมิได้กอ่ หนีผ้ กู พันแต่มคี วามจำเป็นต้องใช้จา่ ยเงินนัน้ ต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ รายงานขออนุมตั กิ นั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อกี ไม่เกินระยะเวลา
หนึง่ ปี กรณีเมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึง่ แล้ว หากองค์กรปกครอง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ส่วนท้องถิน่ ยังมิได้ดำเนินการก่อหนีผ้ กู พัน ให้ขออนุมติ ขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้โม่
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ เกินอีกหนีง่ ปีตอ่ สภาท้องถิน่ หรือกรณีมคี วามจำเป็นต้องแก้Iขเปลีย่ นแปลงรายการ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบิตหน้าที่ ดังกล่าวทีท่ ำให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลีย่ นหรือเปลีย่ นแปลงสถานทีก่ อ่ สร้าง
นายกอบจ.ลำปาง
ให้ขออนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ได้ไม่เกินอีกหนึง่ ปีตอ่ สภา
ห้องถิน่ แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวตั ลุประสงค์เดิมตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้
กันเงินไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ ได้กอ่ หนีผ้ กู พันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึง่ หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนีผ้ กู พันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว
ให้เงินจำนวนนัน้ ตกเป็นเงินสะสม เพือ่ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ พ.ศ.
๒๕:๔๗ และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ วรรคแรก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง จึงขออนุมตั กิ นั เงินโครงการทีไ่ ม่สามารถก่อหนีผ้ กู พันได้ทนั ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ซึง่ ตัง้ จ่ายในส่วนของลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กองแผนและงบประมาณ กองพัส ดุและทรัพ ย์ส นิ กองการสืก ษา ศาสนาและ
วัฒ นธรรม และกองข่า ง จำนวน ๙๓ โครงการ เป็น จำนวนเงิน ทัง้ สิน้
๑๘๖,๔๔๔,๑๔๐.- บาท (หนึง่ ร้อยแปดสิบหกล้านห้าแสนห้าหมืน่ สีพ่ นั หนึง่ ร้อยห้าสิบ
บาทล้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย เพือ่ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ไปอีก
ไม่เกินหนึง่ ปีตอ่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
อนุมติ ติ อ่ ไป
นายพิษ{นุพล ประสาน ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาซิกท่านใดมีขอ้ จะซักถาม อภิปรายเพิม่ เติม
ประฮานสภาฯ
-ฃอเซิญท่านเซน ปานสังข์
นายเขน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอฝากฝ่ายบริหารด้วยว่าทีผ่ า่ นมาทำไมเราจะต้องกัน
เงิน ฝากผูอ้ ำนวยการกองข่างด้วยว่าจริง ๆ กิจกรรมของพวกเราข้ามาก ทำให้เกิดการ
กันเงินเกือบทุกเรือ่ งทีผ่ า่ นมา ฝากฝ่ายบริหารไปดูดว้ ยว่าสิงทีผ่ า่ นมาฝากผูอ้ ำนวยการ
กองช่างในเรือ่ งราคากลาง งบประมาณสมาซิกเมือ่ ก่อนมี ๓๐ คน ตอนนีเ้ หลือ ๒๔ คน
สิงทีท่ ำมาบริบทกันเงิน ตัง้ แต่ปี ๒๔๖๑ ๒๔๖๒ ราคากลางทำมาแล้วไม่อนุมติ ิ ก็เอา
ราคากลางใหม่ตอนนีก้ ฝ็ ากเตือนท่านผูอ้ ำนวยการกองช่าง หนุม่ ไฟแรง ในการจัดทำ
งบประมาณทุกเรือ่ งผ่านหมด 'แต่ขาดราคากลาง เสนอฃีน้ ไปลงลงมา ๆ เกินสามสิบวัน
ก็ทำไม่ได้ เหมือ นท่านบุญ เลิศ แสนเทพ ได้อ ภิป ราย ผมฝากเรีย นฝ่ายบริห าร
ผูอ้ ำนวยการกองช่างหนุม่ ไฟแรง ต่อไปงบประมาณแต่ละปีลา้ มีโอกาส ท่านรักษาการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เราไม่อยากจะมีมาอภิปรายเรือ่ งกันเงิน ต้องมี
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เสถียรภาพในองค์กร เมือ่ มีขอ้ บัญญ้ตแิ ล้ว สามารถประกาศงานทัง้ หมดเลย หมวดเงิน
รายได้ เงินอุดหนุนเข้ามา ขอฝากไว้ ผมเป็นสมาชิกสภามาแล้วยีส่ บิ ปี สีส่ มัย ถามว่า
เสถียรภาพในองค์กรของเรา อยากให้เมือ่ มีขอ้ บัญญัตแิ ล้ว แบบประมาณการเสร็จ
เรียบร้อย ทุกคนลงเรือ่ งส่งงบประมาณไป แต่ราคาไม่ได้ ตรงนัน้ ไมได้ ถ้าอยูร่ ว่ มกัน
ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละฝ่ายบริหาร ขอเรือ่ งเดียวให้ทา่ นสมาชิกทีร่ บั ไข้ประซาขนมา ตอบ
โจทย์ของซาวบ้านให้ได้ ตอนนีต้ อบโจทย์ไม่ได้เราต้องมากันเงิน กันงบประมาณเพราะ
แบบประมาณการไม่เสร็จ ราคากลางไม่ได้ เมือ่ ประชุมสภาเสร็จมีขอ้ บัญญัตแิ ล้ว ก็จบ
หมดแล้ว แต่ต อนนีเ้ รือ่ งการปรับ บริบ ทเรือ่ งผูอ้ ำนวยการกองซ่างคนใหม่ แบบ
ประมาณการก่อนการประชุมสภาต้องจบ และขึน้ เรือ่ งไว้เลย เงินอุดหนุน เงินรายได้
เข้ามาไม่ตอ้ งรอให้งบประมาณเข้ามา ประกาศจัด ซือ้ จัด จ้างก่อ นเลย พอประกาศ
จัดซือ้ จัดจ้างราคากลางก็เปลีย่ นไปอีกแล้ว กองซ่างก็ตอ้ งทำราคากลางมา หนีง่ ปีถาม
ว่าเงินอุดหนุนตรงนีห้ ากไม่เข้ามา เงินรายได้เข้ามา ถามว่าราคากลางเปลีย่ นไปหรือไม่
ค่า k นัา้ มัน เชิงพาณิขย์ จริง ๆ แล้วการแก้ไขป้ญหาง่ายนิดเดียว ไม่ตอ้ งมารอกัน
งบประมาณเลย ประจำปี ๒๕:๖๔ ๒๔๖๓ ๒๔๖๒ สมาชิกทุกท่านมองเห็นเลยทีบ่ อก
ซาวบ้านว่าตรงนีไ้ ด้แน่นอน เมือ่ ค่านํา้ มันราคาลงก็ยกเลิก และประกาศงานใหม่ กว่า
จะวนขึน้ ไป ลงมา งบประมาณก็ตอ้ งตก เพราะอะไร ก็เพราะราคากลางไม่ได้ ระเบียบ
ของหน่วยงานทีอ่ อกมาเราเข้าใจ ผมบอกเลย ณ เวลานีถ้ า้ มีขอ้ บัญญัตแิ ล้วขอประกาศ
งานก่อนเลย ไม่ตอ้ งรอ จะทำสัญญาต่อเมือ่ มีงบประมาณเข้ามา ขอแค่นพ้ี อแล้ว เราไม่
ต้องเสียเวลาประชุมสมัยวิสามัญ ไม่ตอ้ งทำแล้ว ขออนุญาตเรียนขีแ้ นะ ผมไม่มคี วามรู้
เรือ่ งกฎหมาย แต่ผมเห็นจังหวัดอืน่ มา และในวัน นีเ้ รามีโอกาสกัน เงิน เข้ามา กัน
งบประมาณตัง้ แต่ปี ๒๔๖๑ บีญหาคือราคากลาง กองซ่าง ฝากผูอ้ ำนวยการกองซ่าง
ด้วยว่าถ้าหากราคากลางจบ กองพัสดุและทรัพย์สนิ สามารถประกาศจัดซือ้ จัดจ้างไว้
เลย จะทำสัญญาต่อเมือ่ มีงบประมาณ ทุกคนก็จะตอบโจทย์ของซาวบ้านได้ และถาม
ว่าทุกคนทำ MOU ร่วมกันหรือไม่ ได้กรองงานฝ่ายพัสดุ คลัง คลังรอตอนสุดท้าย
ราคากลางไมได้กส็ ง่ ขึน้ ไปทีผ่ อู้ ำนวยการกองซ่าง กลับลงมาทำราคากลางใหม่ ผมถาม
ว่าต้องไข้เวลากีเ่ ดือน งบประมาณขึน้ ไปลงมา ๖ เดือน ก็ตอ้ งมากันงบประมาณแบบนี้
ขอฝากไว้เมือ่ มีป ระชุมสภาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรือ่ งข้อบัญญัติ ฝากเรียนผูบ้ ริห าร
ผูอ้ ำนวยการกองซ่าง ทำสัญญาก่อนเลย หรือถ้ายังไม่ทำ ประกาศงานก่อน เพือ่ เป็น
กติกาในเรือ่ งราคากลาง ทีผ่ า่ นมากันไปกันมาตัง้ แต่ปี ๒๔๖๑ ไปปี ๒๔๖๒ ๒๔๖๓ กัน
งบประมาณไม่ได้ ผมขออนุญาตวันนีI้ ด้คยุ ให้เพือ่ นสมาชิกได้ฟงิ ว่าจริง ๆ แล้วเมือ่ เรามี
ข้อบัญญัตแิ ล้ว จัดซือ้ จัดจ้างไปเลย และมีหมายเหตุระบุไว้เลยว่า จะทำสัญญาต่อเมือ่
มีงบประมาณมา คุณก็ไม่ตอ้ งเปิดสภาสมัยวิสามัญ เลย ถ้าหากไม่ทำแบบนีท้ า่ นเล่น
เกมส์อะไรกันมากไปหรือเปล่า ถามว่าผูจ้ ดั ซือ้ จัดจ้างพัสดุกบ็ อกว่า ราคากลางไม่ลงมา

ลงมาแล้วก็ไม่ได้ประกาศ ต่อไปล้ามีงบประมาณแล้วทำไปเลย เอาหมวดเงินรายได้
ก่อน แล้วเงินอุดหนุนมาทีหลัง สงสารสมาซิกทุกท่านผมขอพูดตรงนีท้ กุ คนมาจาก
ประซาซนทีเ่ ลือกตัง้ มา งบประมาณหมวดรายได้ ภาษี ล้าสมาซิกได้เสนองบประมาณ
ไว้แล้วประกาศจัดซือ้ จัดจ้างไปเลย ไม่ตอ้ งรอ ล้าหากมีงบประมาณเข้ามาก็เรียกมาทำ
สัญ ญา ส่ว นเงิน ทีจ่ ะอุด หนุน เข้ามาเปีน เรือ่ งงบกลาง ขอฝากฝ่ายบริห าร ท่าน
ประธานสภา ท่านก็รู้ บ้านคุณสะพานขาดยังไม่มงี บประมาณไปซ่อมเลย ผมขอกราบ
เรียนฝ่ายบริหาร ผมไม่อยากให้มกี ารประขุมสภาสมัยวิสามัญ ต่าง ๆ เกิดขึน้ มา การ
กันงบประมาณ ถ้าหากมีการประกอบกิจกรรมเรือ่ งรอท่าสัญญาเมือ่ งบประมาณเข้ามา
ผมคิดว่าบ่าจะเปีนการลดขัน้ ตอนของสมาซิกทัง้ หมดทีจ่ ะต้องมานัง่ ฟ้งกัน ผมถามว่า
แกัษญ
ี หาเรือ่ งอะไรได้บา้ ง เพราะสมาซิกทุกคนเกิดมาจากสังคมการเลือกตัง้ มา ก็ฝาก
ท่านประธานสภาด้วยซึง่ ท่านก็รู้ ท่านเคยเป็นสมาซิกท่าไมท่านไม่พดู ท่านไม่บอก มี
คอมเมันท่านประธานสภา ฝ่ายบริหาร ท่าไมไม่มานัง่ คุยกัน ท่าไมต้องให้เราต้องมากัน
งบประมาณ ต่อไปไม่อยากเห็นเรือ่ งนี้ งบกลางมีขนาดนี้ เพือ่ ให้กจิ กรรมสังคมจังหวัด
ลำปาง และสมาซิกสภาทุกคนก็ไม่สามารถทีจ่ ะพูดได้ ฝากประธานด้วย ท่านก็เคยเป็น
สมาซิก มาก่อน ท่านไปคุย กับ ฝ่ายบริห ารด้ว ย เราไม่ต อ้ งกัน เงิน แล้ว ดีหรือไม่
ขอขอบคุณ
นายพิษ{นุพล ประสาน ท่านเขน ปานสังข์ ฝากฝ่ายบริหารเมือ่ งบประมาณเราผ่านแล้ว เราสามารถประกาศจัดซือ้
จัดจ้างรอเลย แต่เราผนวกท้าย กรณีจะก่อหนีผ้ กู พันหรือท่าสัญญาก็ตอ่ เมือ่ มี
ประธานสภาฯ
งบประมาณเท่านัน้ ใช่หรือไม่ -ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์
นายเซน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอเรียนอีก ครัง้ ว่าจริง ๆ งบประมาณมีอยูแ่ ล้ว ทีผ่ ม
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
อภิปรายเมือ่ สักครูไ่ ม่ตอ้ งมาก่อหนี้ ประขุมสภาเสร็จแล้วท่านสามารถบอกได้เลยว่า
เงินรายได้ของเงินแต่ละหน่วย จากเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน เงินรายได้สามารถท่า
สัญญาได้ ล้ามีการโอนงบประมาณเข้ามา ท่านก็บอกให้ฝา่ ยบริหารจัดซือ้ จัดจ้างไปได้
เลย ยังไม่รใู้ ครจะได้ ก็'จะ'ไม่เสิยเวลา จริง ๆ แล้วมีซอ่ งทางทีอ่ อกมาว่าล้าเงินหมวด
รายได้ ผมมีค วามรูน้ อ้ ยกว่าดอกเตอร์ ดอกเตอร์จะต้องคิดแทนดูแลสมาซิกสภา
ทัง้ หมด ท่านต้องคุยกับฝ่ายบริหารและบอกกัน จะให้ผมสมาซิกสภาบ้านนอกไปคุย
ท่านดูหน่อย ทำ'ได้ไม่ตดิ คุก ผมฝากไว้ ขอขอบคุณ
นายพิษ{นุพล ประสาน -ฃอเซิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ
ประธานสภาฯ
นายบุญเลิศ แสนเทพ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แม่ทะ
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอสนับสนุนความคิดของท่านเซน ปานสังข์ เนือ่ งจาก
การท่างานทุกวันนีฝ้ า่ ยบริหาร กองช่าง เอางานมาขมวดไว้ทา้ ยปี พอถึงเวลาท่านก็
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บอกว่ากำลังคนของท่านมีไม่เพียงพอ แต่เมือ่ นับหนึง่ ข้อบัญญัตติ ลุ าคมไปแล้ว
งบประมาณเราสามารถประกาศจัดซือ้ จัดจ้างได้ แต่จะเรียกทำสัญญาเมือ่ งบประมาณ
พร้อมเป็นสิงทีถ่ กู ต้อง ช่างจะออกไปสำรวจ ถ้าท่านบริหารหนึง่ ปี ท่านไปสำรวจเพียง
แค่วนั เดียว ปี ๒๕๖๒ ก็ยงั ไม่ได้ทำ รวมเงินสะสมก็ยงั ไม่ได้ทำ ก็เป็นดินพอกหางหมู
เพราะท่านไม่ทำ พอปลายปีงบประมาณเหลือเวลาเดือน สองเดือน ท่านเอามาทำก็
ย่อมทำไม่ทนั หนึง่ ปีท ำงานแค่ส องเดือน สามเดือนแค่น น้ั เดีย๋ วคอยดู ตุลาคม
พฤศจิกายน ธันวาคม ไม่มงี านออกเลย ท่านไม่ทำ หนึง่ ท่านก็วา่ ง แต่ถา้ ถามว่าท่าน
ออกสำรวจทุกวันไหม ไม่มี พอการบริห ารจัด การบุค ลากรไม่ได้ ไม่ท ำงาน ท้าย
ปีงบประมาณท่านก็เร่งทำงาน ทำโอที ก็สงสารเขา การทำงานมาบีบ เอา กองพัสดุ
และทรัพย์สนิ ก็ทำงานทัง้ กลางวันและกลางคืน ไม่พัน เพราะตอนแรก ๆ ไม,ยอมทำ
ความจริงถ้าประกาศงานไว้ จังหวัดลำปางเขาก็ทำแบบนี้ เงินอุดหนุนพอเงินเข้ามาเขา
ถึงเรียกทำสัญ ญาให้อบต.ประกาศก่อนเลย ตรงนีเ้ รือ่ งจริง ไม่ใช่วา่ ทำไม่ได้ ไม่ผดิ
กฎหมายด้วยอย่างทีท่ า่ นเซน ปานสังข์ อภิปรายไว้ จังหวัดมีคำสัง่ เลยให้หาผูร้ บั จ้าง
และเงินเข้าถึงจะดำเนินการ ตรงนีค้ อื การบริหารบุคลกร ทรัพยากรทีค่ ณ
ุ มีจำนวน
จำกัด ก็ให้รบี ทำด้วย จะไม่ตอ้ งมากันเงิน ตอนนีป้ ี ๒๕๖๒ ยังเหลืออีกมากมาย ฝาก
ท่านดำเนินการด้วย และขอสนับสนุนท่านเซน ปานสังข์ ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน -ฃอเขิญท่านมิตร ธรรมวงค์
ประธานสภาฯ
นายมิตร ธรรมวงศ์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เกาะคา
ส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ผมขอสนับสบุนแนวคิดของท่านบุญเลิศ แสนเทพ ท่านเซน
ปานสังข์ ขออนุญาตทีเ่ อ่ยนาม งานทีล่ า่ ข้าและมีการโอนเงินงบประมาณหลาย ๆ ครัง้
ทีผ่ า่ นมา ในแต่ล ะปีท ผ่ี า่ นมา จะสัง เกตว่ามีเยอะ ในปีน ใ้ี นพืน้ ทีข่ องผมอาคาร
เอนกประสงค์ ๔ โครงการ แบบแปลนเหมือนกันเบีะ งบประมาณเท่ากัน ถอดมาจาก
งบประมาณปีท แ่ี ล้ว แต่ปา่ นนีก้ ย็ งั ไม่ได้สร้างและโอนข้ามปีไปแบบนี้ แสดงถึง
ศักยภาพของช่างไม่มปี ระสิทธิภาพ ผมฝากท่านผูอ้ ำนวยการกองช่างช่วยขันน๊อต ช่วย
กวดขันหน่อย ถ้ายังปล่อยปะละเลยเช่นนี้ เสียหายต่อองค์กรอย่างยิง่ ผมถามว่ามีอะไร
ทีส่ ลับซับซ้อนอะไรมากมายขนาดเลยเหรอ อาคารเอนกประสงค์ตรงนี้ งบประมาณ
เท่ากันกับ1ปที ีแ่ ล้ว ขนาดความกว้าง ความยาว เท่ากัน อาจจะปรับเปลีย่ นอะไรบางสิง
บางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ทำไมต้องปล่อยปะละเลยข้ามถึงขนาดนี้ ขออนุญาตท่าน
ผูอ้ ำนวยการกองช่าง วันแรกทีท่ า่ นมารับหน้าที่ ท่านมีนโยบายบอกว่าสมาซิกทุกท่าน
ผมจะให้สมาขิกขึน้ คนละโครงการ แต่ปา่ นนีเ้ ลยมาอีกปีเต็ม ๆ ไม่ได้ขยับไปตรงไหน
เลย ผมไม่ได้ว า่ ท่านผูอ้ ำนวยการกองช่างไม่ม ศี กั ยภาพ แต่ผ มบอกว่าช่างทีม่ า
รับผิดซอบงานในพืน้ ทีผ่ มไม่มปี ระสิทธิภาพ ไม่มคี ณ
ุ ภาพ ถ้าหากเป็นไปได้ผมอยากจะ

นายบุญ เลิศ แสนเทพ
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายมิตร ธรรมวงค์
ส.อบจ.อ.เกาะคา
นายพิษณุพล ประสาน
ประธานสภาฯ
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

เปลีย่ นช่างทีด่ ำเนินการดูแลตรงนีด้ ว้ ย ถ้าหากยังไม่มคี วามคืบหน้าหนีง่ เดือนต่อจากนี้
ขอให้ชว่ ยกวดขัน อย่าให้โครงการแบบนีด้ อ้ งโอนข้ามปีไปอีกเลย ขอขอบคุณ
-ฃอเขิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์ รูปสะอาด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแจ้ห ม่ ผมก็เหมือนกันท่านมิตร ธรรมวงค์
สนับสนุนท่านเซน ปานสังข์ ทีก่ ล้าพูดออกมา แต่ผมไม่อยากจะพูดอะไรมาก ตามที่
ท่านผูอ้ ำนวยการกองช่างก็บอกว่าทีมงานไม่เพียงพอ แต่ขอให้ทา่ งานเป็นทีม ผมอยาก
ฝากถึงฝ่ายบริหารท่านสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง ปฏิปตี หน้าทีน่ ายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง นำเจ้าหน้าทีก่ องพัสดุฯ ไปอยูก่ องช่าง ๑ คน เจ้าหน้าทีก่ องคลัง ไปอยู่
กองช่าง ๑ คน หากมีอะไรไม่ตอ้ งถามกัน ถามกันตรงนีเ้ ลย ตอบมาเลย ไม,ต้องใช้
หนังสือเวียนไปมา ข้าเพราะแบบนี้ ถ้าท่านตัง้ เป็นตัวแทนเลย กองคลัง กองช่าง กอง
พัสดุฯ ผิดตรงไหนแก้ไขเลย แต่ใช้ห นังสือเวียนไปมาผมเห็นใจว่าข้าราซการมีไม่
เพียงพอ ครัง้ แรกท่านผูอ้ ำนวยการกองช่างบอกว่าส่งงาน ๕-๓! วัน ไต้รบั เงิน กลายเป็น
๕-๗ เดือน ไต้รับเงิน ก็ฝากไว้ดว้ ย ถ้าท่านท่างานเป็นทีมแล้วคงไม่มีป็ญหาฝากท่านดูแล
นายพิษเนุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์
ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตต่อยอด ความจริงแล้วผมเป็นน้องส่าสุด ทุกท่าน
เป็นผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทง้ั หมด ในสภาของเรา ผมบอกตรง ๆ เลยว่า ทุกท่านไปโทษรอง
พรรณี การะกัน ว่าแผนงานงบประมาณ บางครัง้ ท่านร้องไห้ จริง ๆ การเริม่ ต้น
งบประมาณ มาจากกองช่าง ท่านย้อนกลับไปดูขา้ งหลัง ช่างมีไหม ผมถามว่าองค์กร
อบจ.เกิดอะไรขึน้ ถ้าหากผูอ้ ำนวยการกองช่างมาเป็นผูก้ าั กับ ถ้าท่านกำกับไม่ไต้กไ็ ม่
ต้องท่า ฝ่ายนิตนิ ญ
ั ญ้ตกิ ารเสนองบประมาณต้องมีแบบแผน และมีอะไรไม่คยุ กัน ผม
บอกว่าเสือกทีร่ กั มักทีข่ งั และจะให้พวกผมอภิปรายหรือเปิดสภาให้หรือไม่ ผมบอกว่า
ผูอ้ ำนวยการกองช่างคนใหม่ ถ้าท่านมาแล้วท่าไม่ไต้ ท่านต้องพิจารณาตัวเอง ผมบอก
เลยว่าตอนนีท้ กุ คนนัง่ อยูใ่ นองค์กร รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ผมถามว่าทุกเรือ่ งง่ายหมด แต่ทา่ นไม่ทำกัน ผมเข้าใจท่านผูอ้ ำนวยการกองช่าง มา
เป็นผูอ้ ำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผมถามว่าผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ท่านมานัง่ พีงประขุมสภาไหม มีทา่ นทีร่ อเกษียณ คือท่านวรพงค์ ยศเรืองศรี มารับพีง
องค์กร มารับพีงความรูส้ กึ รับพีงทัง้ หมดทีส่ มาชิกทัง้ หมด ๓๐ เขต เสืยชีวติ ไปแล้วกี่
คน เหลือกีค่ น ผมถามว่าเรือ่ งง่าย ๆ ทัง้ หมดท่าไมไม่ท่ากัน ก็ฝากท่านรักษาการนายก
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณมีแต่ทำไมทำไม่ได้ ทำไมงบประมาณ
ต้องตก ผมถามว่าเสถียรภาพในองค์กรของเราเกิดอะไรขึน้ สมาซิกถูกเลือกตัง้ มาจาก
ซาวบ้าน ฝ่ายบริหารมานัง่ อยูต่ รงนีใ้ ครจะเป็นนายกเป็นผูอ้ ำนวยการกองข่าง หรือ
หัวหน้าฝ่ายทัง้ หมด มานัง่ คุยกันให้เกียรติผทู้ ไ่ี ด้รบั เลือกจากประซาซน พอรับมาแล้วได้
อะไรมาบ้าง คุณบอกทำอะไรไม่ได้ ไปโทษผูอ้ ำนวยการกองแผนและงบประมาณบ้าง
จากทีท่ ะเลาะกับ ผูอ้ ำนวยการกองแผน ก็ไปติดขัดเรือ่ งการลำรวจออกแบบ โอน
งบประมาณ ๒๕๖๒ มา ๒๕๖๓ ตัง้ แต่ ๒๕๖๑ มา ๒๕๖๔ งบประมาณตก เกิดอะไร
ขึน้ ในองค์กร อย่าลืมว่าองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ก็
ฝากผูอ้ ำนวยการกองข่างว่า ผมบอกว่าต้องมาทำ MOU ร่วมกันในฝ่ายทัง้ หมด อย่าคิด
คนเดียวทำคนเดียว อย่าคิดว่าทุกเรือ่ งคือผลประโยชน์ งบกลางมีเท่าไหร่ งบประจำปี
ของสมาซิกมีเท่าไหร่ วันนีผ้ มอัดอัน้ ตันใจมากก่นจะหมดวาระ ผมขออภิปรายในเรือ่ ง
ให้สมาซิกทุกท่าน ทุกคนอยูร่ ว่ มกันมาก่อนประธานสภาแยกฝ่งแยกฝ่าย ท่านสมบูรณ์
รูปสะอาด ก็เคยเป็นประธานสภามา ก็ไม่ได้คยุ กัน พอคุยกันแล้วก็กลัวทำไม่ได้บา้ ง ผม
ขอฝากไว้ ต่อไปบริบทใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตัง้ งบประมาณไว้ เก้า
ร้อยกว่าล้านบาท แต่ความเสถียรภาพในการบริหารภายในองค์กร ขออนุญาตฝาก
ท่านรักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถ้าทำไม่ได้ ก็ไม่ตอ้ งทำ ต่อไป
เราให้มเี หตุการณ์ทเ่ี ป็นเรือ่ งจริง ทุกคนก็บอก ท่านมิตร ธรรมวงค์ ก็บอกว่ารับปากกับ
ซาวบ้านไว้แล้ว แต่ไม่ไต้อย่างโน้น อย่างนี้ พอได้มาแล้ว แบบประมาณการไม่มี ผม
ถามว่าผูอ้ ำนวยการกองซ่าง ถ้าท่านเป็นผูก้ ำกับ ถ้าท่านสัง่ ไม่ได้ ท่านพิจารณาตัวเอง
เลย เอาเสถียรภาพขององค์กรให้ตรง ไม่ได้เอาความรูส้ กื ผมขอว่าก่อนจะหมดวาระ
๑๓ ธันวาคม ทีจ่ ะเลือกตัง้ ผมขอฝากตรงนีไ้ ว้ ซึง่ ไม่แน่สมาซิกทีน่ ง่ั อยูต่ รงนีอ้ าจจะได้
เข้ามาทัง้ หมดก็ได้ และทุกคนทีอ่ ยูร่ ว่ มกันไม่มที า่ นใดกล้าพูด ผมจะพูดให้พงิ เพราะผม
รูเ้ สถียรภาพในองค์กรทัง้ หมด เพียงแต่ไม่พดู พอพูดมากแล้วก็โดนดรอปอีก เป็น
เบือ้ งหลังทีท่ กุ ท่านไม1กล้ากระทูถ้ าม ว่าเรือ่ งบางสิงบางอย่างเกิดอะไรขึน้ จริง ๆ เกิด
ขึน้ มาในองค์กรของข้าราฃการประจำ ไม่มเี สถียรภาพการปฏิบต้ ตามนักการเมืองของ
ฝากไว้ ผมขออนุญาตพูดแทนสมาซิกทุกท่าน สมัยหน้ายังไม่รวู้ า่ ใครจะได้เข้ามา หรือ
ออกไป และไม่รวู้ า่ สมัยหน้าใครจะเป็นผูบ้ ริหาร ณ เวลานีผ้ มก็ฝากผูอ้ ำนวยการกอง
ข่างว่าเสถียรภาพของงบประมาณ ผมถามว่าประกาศก่อนแต่ไม่มแี บบ เกิดอะไรขึน้
ขึน้ ไปลงมาๆ ค่า K ทุก'วนั นี1้ ขน้ึ สูงลงตํา่ ถ้าท่านไม่เด็ดขาดเรือ่ งแบบประมาณการ
ถ้าฝ่ายบริหารประชุมสภาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ตอ้ งมาเปิดสภาสมัยวิสามัญ ไม่ตอ้ งมา
กันเงิน เราต้องรอเงิน อย่าไปกัน เงิน รอเงินทีโ่ อนเข้ามาเงินอุดหนุน เงินประจำปีก็
น่าจะรูอ้ ยูแ่ ล้ว ผมถามว่าแค่นเ้ี ป็นเรือ่ งบริหารง่ายมาก ถ้าเงินเข้ามาคุณก็ทำ ถ้าไม่เข้า
มาจะกันงบได้อย่างไร ผมเป็นสมาซิกสภามา ๒๐ ปี ผมเห็นแบบนี้ ผมขอฝากจริง ๆ
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แล้วไม่อยากจะเห็นแบบนีเ้ รือ่ งนี้ เงินรายได้เข้ามาเท่าไหร่ เงินอุดหนุนเข้ามาเท่าไหร่
บางครัง้ การเมือ งเป็น เรือ่ งละเอียดอ่อ น ต่อไปผมขอฝากไว้วา่ ในส่วนสมาชิกทีต่ ง้ั
งบประมาณไว้ ผมขอขมวดหรือขีแ้ จงด้วยว่าเป็นเงินรายได้หรือเงินอุดหนุน จริง ๆ
แล้วผมมืความคิดหรือจะอธิบายให้เพือ่ นสมาชิกได้ฟง้ ได้กฝ็ ากท่านนายกฝ่ายบริหาร
ท่านประธานสภา และผูอ้ ำนวยการกองข่าง ก็ไม่มอื ะไรมาก เราไม่อยากไปรอให้เงิน
โอนเข้ามา พอเงินเข้ามาต้องรอกันงบประมาณ คิดอย่างเดียวคนอุดหนุนเข้ามาทำเลย
จัดขีอ้ จัดจ้างไปเลย เมตรละ ๑๐ บาท เหลือ ๘ บาท ก็ทำไป ผมขอฝากเรือ่ งนีไ้ ว้ ท่าน
ประธานสภาถ้ามืเวลาก็ให้มาเข้า ๆ จะได้คยุ กับฝ่ายบริหารบ้าง ขอขอบคุณ
นายพิษถ{พล ประสาน ท่านเขน ปานสังข์ ก็จะแตกต่างกันหน่อย ท่านรักษาการนายก ท่านเป็นรองปลัดองค์การ
ประธานสภาฯ
บริหารส่วนจังหวัด รักษาราฃการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง แต่ถา้ มาจากการเลือกตัง้ ก็ตอ้ งรอนายกใหม่
-ขอเชิญฝ่ายบริหาร
นางสุพรรผี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ก่อนอืน่ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทีใ่ ห้
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ข้อเสนอแนะ และห้วงติงในสิงทีฝ่ า่ ยบริหารดำเนินการมาตลอดระยะเวลาตัง้ แต่ปี
นายกอบจ.ลำปาง
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มกื ารเปลีย่ นผูบ้ ริหารใหม่ เปลีย่ นผูอ้ ำนวยการกองข่างใหม่ ก็จะนำ
เรียนท่านว่าในงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ทีผ่ า่ นมา ทีเ่ รากันเงินไว้ในสภา จำนวน
๗๔ โครงการ เป็นจำนวนเงินทัง้ สินหนึง่ ร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมืน่ ห้าพันลีร่ อ้ ย
บาท และบวกกับปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔๐ โครงการ เป็นจำนวนเงินทัง้ สินยีส่ บิ หกล้าน
เก้าแสนบาท รวมเป็นเงินประมาณในปี ๒๕๖๑และ ๒๕๖๒ ทัง้ สิน้ จำนวนหนึง่ ร้อยสี่
สิบสีล่ า้ นเจ็ดแสนเก้าหมืน่ ห้าพันลีร่ อ้ ยบาท จะเห็นได้วา่ เราไม่ได้เป็นฝ่ายบริหาร ท่าน
ต้องเห็นใจเราตรงนี้ ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ทีด่ า้ งกันเงินไว้ในปี ๒๕๖๓ ต่างหากทีผ่ บู้ ริหาร
ฝ่า ยช่า ง ได้พ ยายามคลีค่ ลาย พยายามบริห ารจัด การให้โครงการต่าง ๆ บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตอนนีเ้ หลือคงด้างทัง้ สิน้ เพียงแค่ ๓๔ โครงการ เป็นเงินห้าสิบเจ็ดล้าน
บาท ถ้าเราคิดดูหนึง่ ร้อยห้าสิบกว่าล้านบาท ปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ พวกเราทำมาขนาด
ไหน ท่านต้องเห็นใจพวกเรา จ่ายขาดเงินสะสม โควิด อุดหนุนงานนโยบายต่าง ๆ ที่
เข้ามา อุทกภัย เราทำเต็มกำลังความสามารถท่านต้องเห็นใจเราตรงนี้ ในปี ๒๕๖๓
เราขอกันเงินแค่ ๑๔ โครงการ เป็นเงินประมาณยีส่ บิ แปดล้านเศษ ท่านก็ลองคิดลู เรา
ทำงานไม่ได้หยุดเลย ท่านต้องเห็นใจเราว่าปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ เป็นสิง่ ทีเ่ ราไม่ได้ทำไว้
งบประมาณร้อยห้าสิบล้านบาท เราทำมาเหลือเพียงแค่สามสิบลีส่ บิ ล้านบาท ท่านต้อง
เห็นใจเรา เราทำอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว ในส่วนทีท่ ำไมล่าข้า ท่านต้องรูอ้ ยู่
แก่ใ จท่า นเองว่า ทำไมล่า ข้า ในบางท่าน ของท่านมิต ร ธรรมวงค์ จะให้ท า่ น
ผูอ้ ำนวยการกองช่างได้อธิบายว่าทำไมถึงล่าข้า ขอเรียนทุกท่านไว้แค่นใ้ี นฝ่ายบริหาร

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ทีเ่ ราทำมามีนายกสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง มีผอู้ ำนวยการกองช่าง มีรองพรรณี
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ การะกัน เป็นฝ่ายบริหาร เราทำงานมาเยอะมาก ทำงานกันไม่มวี นั หยุด ทำงาน
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ หยุดกินข้าวบ่ายสองโมง บ่ายสามโมง อยากให้ทา่ นมาเห็นตอนนี้ ลองคิดดูเกือบ
นายกอบจ.ลำปาง
สองร้อยโครงการ เราทำมาเกือบหมด ตรงนีเ้ ป็นเรือ่ งระเบียบการเงินอยูแ่ ล้ว เราทำไม่
ทัน เราต้องกันเงิน อย่างการกันเงินในวันนีส้ าเหตุทม่ี าจากการทำงบประมาณให้ดที ส่ี ดุ
คือเงินเหลือจ่ายเราสามารถไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ เราถึงไต้มากันเงิน เราทำเพือ่
ประโยชน์ของประซาขนต่างหาก เรามีระเบียบเบิกจ่ายเงิน ไว้ ไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ไต้
เราต้องมีการกัน เงิน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์คมุ้ ค่าทีส่ ดุ อยากจะนำเรียนว่าปี ๒£๖๑
๒£๖๒ เราทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ เรียนทุกท่านไว้แค่น้ี ขอขอบคุณ
นายพิษถ{พล ประสาน -ฃอเชิญท่านผูอ้ ำนวยการกองช่าง
ประธานสภาฯ
นายธีทตั ธรรมธิกลู
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ผอ.กองช่าง
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธีทตั ธรรมธิกลู ผูอ้ ำนวยการกองช่าง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขออนุญาตนำเรียนในทีป่ ระชุมสภาแห่งนี้ กระผมเข้ามารับ
ตำแหน่งเดือนนีเ้ ป็นเดือนที่ ๑๒ ทุกวันนีส้ วมหมวกสองใบ ทำงานด้านข้าราชการด้วย
ทำงานต้านผูบ้ ริหารด้วย เพราะเราไม่ม นี ายก งานผมตามทีท่ า่ นสุพรรณี สุขสันต์รุง่ เรือง ค่อนข้างจะหนัก บางครัง้ อาหารกลางวันกินเวลาบ่ายโมง หรือบ่ายสองโมง
เพราะอะไรเพราะเราต้องไปทำหน้าทีแ่ ทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
หรือหน่วยงานอืน่ ร้องขอมาเราต้องไป บางครัง้ ผมเซ็นต์งานอยูบ่ นโต๊ะ นายกบอกว่า
มอบงาน บางครัง้ หนึง่ วันมอบให้สามงาน ไม่เจะไปอย่างไร ตรงนีไ้ ม่ไต้แก้ตวั ว่าไม่
ทำงาน แต่อยากจะแจ้งเหตุผลให้ทกุ ท่านทราบ ลำหรับงานของท่านมิตร ธรรมวงค์
ผมต้องยอมรับว่างานมีบญ
ิ หาตัง้ แต่ครัง้ ทีผ่ า่ นมา เรือ่ งการแก้ไขแผน เมือ่ สักครูผ่ มไต้
ไลน์สอบถามเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยลำรวจ เขาตอบว่าพืน้ ที่ ๓ โครงการอยูใ่ นทีด่ นิ สาธารณะ
ประโยชน์ และเพิง่ ได้รบั เอกสาร และแบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการ
จัดหาพัสดุไต้เลย ผมขอตอบท่านมิตร ธรรมวงค์ ว่าหลังประชุมสภาเสร็จแล้วผมจะ
กำชับฝ่ายสำรวจออกแบบทีเ่ กีย่ วข้องดำเนินการต่อไป ขออนุญาตเสริมท่านปฏิบตั ิ
หน้าทีน่ ายกว่าปี ๒£๑ ๒£๖๒ ผมมารับดำแหน่งปี ๒£๖๓ ในปี ๒£๖๑ ๒£๖๒ มีงาน
คัง่ ค้างมาก ผมก็ไม่รวู้ า่ เพราะเหตุอะไร ก็รบี เก็บทีละงาน ในปี ๒£๖๔ ท่านเซน ปานสังข์
แนะน่าว่าต้องมีแบบแปลน ราคากลาง ปีนเ้ี ป็นปีแรกทีผ่ มกำชับว่าต้องมีแบบแปลน
ราคากลาง ตามทีส่ มาชิกสภาไต้อภิปรายมาหลายครัง้ แล้วว่า ขอให้มี และผมก็จดั ให้มี
จริง ๆ เพราะจะต้องนำส่งผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพือ่ ขออนุมตั ขิ อ้ บัญญ้ติ ถ้าหากปีนไ้ี ม่มี
แบบแปลนประมาณราคา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่อนุมตั ใิ ห้แน่นอน ผมไต้จดั เตรียมไว้
เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทา่ นสบายใจไต้ ถามว่างานหนักหรือไม่ ก็หนัก แต่ผมขาดแคลน

บุคลากรจำนวนมาก ๑๔ ตำแหน่ง ทีข่ าด แล้วคนทีอ่ ยู่ ผมยอมรับว่าช่างทุกคนไม่
เหมือนกันมือห้านิว้ ของเรายังไม่เหมือนกัน ช่าง ๕ คน ก็ไม่เหมือนกัน บางคนก็เก่ง
ด้านนี้ บางคนก็เก่งด้านโน้น ผมก็ยอมรับผมพยายามปรับปรุงในองค์กร จะไข้ไม้แข็งก็
จะแตกร้าวกัน ใช้วธิ ปี ระนีประนอมให้ปรับเข้าหากัน ตอนนิก้ ด็ ขี น้ึ ทีผ่ า่ นมาแต่ละฝ่าย
ไม่คยุ กัน ตอนนิก้ ค็ ยุ กันแล้ว ขอเวลาปรับปรุงอีกนิดสำหรับช้อทีท่ า่ นตำหนิตเิ ตียน ผม
ก็ยอมรับว่าเป็นจริงทีท่ า่ นพูด ผมจะยอมรับคำติเตียนของท่านไปปรับปรุงแก้ไขใน
คราวต่อไป ขอขอบคุณท่านประธานสภาทีใ่ ห้โอกาสลุกขึน้ ตอบคำถาม ขอขอบคุณ
นายพิษถเพล ประสาน -ฃอเฃิญท่านมิตร ธรรมวงค์
ประธานสภาฯ
นายมิตร ธรรมวงค์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เกาะคา
ส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน กระผมมิตร ธรรมวงค์ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา ผมได้พงิ คณะผูบ้ ริหารผูอ้ ำนวยการกองช่างได้
ขึแ้ จง ไปก็เช้าใจและเห็นอกเห็นใจ ตามบทบาทหน้าทีข่ องท่านถือว่าทำเต็มทีใ่ นส่วน
ของเอกสารทีท่ า่ นผูอ้ ำนวยการกองช่างแจ้งมาว่ายังไม่ได้รบั กองช่างแจ้งมาว่าเพิง่
ได้รับ ตรงนื1้ ม่ใช่ขอ้ เท็จจริง ข้อเท็จจริงจากการสำรวจในพืน้ ทีต่ อนแรก ไปสำรวจพืน้ ที่
และความเป็นไปได้ ถ้าคุณมืเอกสารสิทธีค้ ณ
ุ ถึงจะน่าโครงการนีไ้ ปบรรจุไว้โนแผน ผม
ยืน่ ไปตัง้ แต่วนั แรกทีส่ ำรวจ อันนีข้ อยืนยัน กองช่างและกองแผนและงบประมาณ ถ้า
ไม่เอกสารสิทธีจ้ ะไม่สำรวจจะน่าบรรจุแผนให้ ซึง่ ผมได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อมต้องไป
ถามทีก่ องช่างว่าเก็บรักษาเอกสารผมไว้ดหี รือไม่ แต่ผมยืนยันว่าผมทำให้เรียบร้อยแล้ว
แต่ในปีงบประมาณถัดไปผมจะฝากคณะผูบ้ ริห ารหรือผูอ้ ำนวยการกองช่าง ช่วย
พิจารณาให้โครงการในแต่ละเขตพืน้ ที่ ให้เกิดความสมดุล อย่างทีท่ า่ นผูอ้ ำนวยการ
กองช่างเคยพูด ว่าท่านตัง้ ใจทำให้ด ี อย่างน้อ ย ๆ เขตพืน้ ทีข่ องสมาขิกเขตละ ๑
โครงการ ให้พร้อม ๆ กัน ทีท่ า่ นเซน ปานสังข์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ทีท่ า่ นได้เสนอเมือ่
สักครูถ่ อื ว่าเป็นแนวคิดทีด่ ี มีการจัดซือ้ จัดจ้างก่อน แล้วมาทำสัญญาทีหลัง ตรงนีน้ า่ จะ
เป็นทางออกทีด่ ี ขอขอบคุณ
นายพิษกเพล ประสาน -ขอเขิญท่านเขน ปานสังข์
ประธานสภาฯ
นายเชน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
ส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน การแตกยอดวันนีผ้ มมืความร้ทผ่ี มสะสมมายีส่ บิ กว่าปี
ผูอ้ ำนวยการกองช่างคนใหม่ รักษาการทัง้ หมด ก็อยากให้ทกุ ท่านเกิดความสมดุลกัน
วันนีผ้ มขอติเตียนข้างหลัง ข้าราชการประจำ หัวหน้าฝ่ายแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
หรือไม่ ต้องมีรายงานขีแ้ จง ผมถามว่าการประชุมสภา ไม่ตอ้ งให้ผอู้ ำนวยการกองช่าง
หรือฝ่ายบริหาร จะต้องบอกให้เข้าร่วมประชุม หน้าทีข่ องการประชุมสภาข้าราขการ

นายธีทัต ธรรมธิกูล
ผอ.กองช่าง

~ ©๘ ~

ประจำกับข้าราซการการเมืองต้องมาฟ้งและมีบริบทร่วมกัน ผมหันไปดูข้างหลังโต๊ะ
ว่างหมด เกิดอะไรขึน้ ในสภาของเรา จะไต้มารับรูว้ า่ สมาชิกเกิดบีญหาอะไรบ้าง ไม่ไต้
โทษผูอ้ ำนวยการกองซ่าง ฝ่ายบริหารทุกคน เคยทำงานร่วมกัน ดูเลยว่าข้างหลังมีคน
มาประขุมหรือเปล่า ผมอยากให้ขแ้ึ จงว่าเกิดอะไรขึน้ ในแต่ละกอง มารับพิงบีญหาของ
ตัวแทนของซาวบ้าน ผมอดไม่ไต้แล้ว ผมเป็นตัวแทนของสมาขิกทัง้ หมด ไม่ได้ใข้
อารมณ์มาคุยกัน ถ้าจะบริห ารร่วมกัน ไต้ขององค์กรระหว่างข้าราซการประจำกับ
ข้าราขการการเมือง ท่านดูขา้ งหลังเลยว่างกีโ่ ต๊ะ จดรายขือ่ มาเลย รายงานมาเลย พวก
ผมให้แต่งขุดตามระเบียบทำหมด ผูอ้ ำนวยการกองช่างถ้าเป็น ผูบ้ งั คับ บัญ ชาแล้ว
บริหารไมใต้ให้พจิ ารณาตัวเอง ไม่ตอ้ งแก้ตัวกันต่อไป บริบทสังคมของจังหวัดลำปาง ที่
จะเกิดการพัฒ นาไต้ต อ้ งมีอ งค์กรร่วมระหว่างข้าราชการการเมือ งและข้าราชการ
ประจำ อย่าลืมว่าการถูกเลือกตัง้ มาจากพีบ่ อ้ งประขาซนสังคมซาวบ้าน พอรับปาก
ขาวบ้านแล้ว ทำไมใต้ เกิดอะไรขึน้ ประธานสภาเป็นเคยเป็นสมาฃิกกีส่ มัย เคยพูดบ้าง
หรือไม่ คือเกรงใจ ความเกรงใจคือสมบัตขิ องผูด้ ี แต่ ณ เวลานี้ บริบทการเมือง เมือ่
ซาวบ้านเลือกตัง้ มา เกิดอะไรขึน้ ถนนขาดก็ไม่ใครทำให้ วันนีผ้ มขออนุญาต ขอให้
ชีแ้ จงว่า มีรายขือ่ ข้าราชการประจำทีไ่ ม่เข้าร่วมประขุม ถามว่าเกิดอะไรขึน้ ทำงานกัน
แค่สามคน สมาชิกมาประขุมเกือบหมด หน้าทีต่ อ้ งรับบีญหาของขาวบ้าน ผมถามว่า
ท่านผูอ้ ำนวยการกองช่าง ท่านรองปลัด ทำคนเดียวไมใต้หรอก ถ้าผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่
มานัง่ พิง บีญหาเกิดจากอะไร จดขือ่ คนทีไ่ ม่มาประขุมไว้เลย ทำไมข้าราชการการเมือง
ไม่มาประขุม ๓ ครัง้ ต้องปลดออก ถ้าข้าราชการประจำไม่มาประขุมครบ ๓ ครัง้ คุณ
ต้องตัง้ คณะกรรมการสอบสวน จะไต้มารูว้ 'าบีญหาของซาวบ้าน เกิดจากอะไรบ้าง
ท่านผูอ้ ำนวยการกองช่างลูไม่หมดหรอก ท่านปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายกก็ดไู ม่หมดหรอก ต้อง
มารับร่วมกัน ต้องจดขือ่ ข้าราชการประจำทีไ่ ม่มา ถามว่าเกิดบีญหาอะไรขึน้ มีใบลา
หรือไม่ สมาชิกไม่มาก็ตอ้ งมีใบลา ขอฝากท่านปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายกผมเห็นแล้วหนัน่ ไล้
มากในความรูส้ กึ ของผม ทำไมข้าราชการการเมืองต้องมาถามว่าจะเอาอย่างไร คุยกัน
ไม่ไต้ เมือ่ หัวบอกว่าไต้ แต่หางบอกไม่ไต้ ให้ผ อู้ ำนวยการกองช่าง กองพัสดุ หรือ
ผูอ้ ำนวยการกองคลัง หรือ ผูอ้ ำนวยการกองแผน ผมถามว่ามีผ ใู้ ต้บ งั คับ บัญ ชา
ผูอ้ ำนวยการกองนัง่ อยูต่ า้ นหน้า แต่ไม่มผี ใู้ ต้บงั คับบัญชา ผมขอติเตียน การประขุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ ผมถามว่าข้างหนังมีหวั หน้าไหม
พวกผมต้องมานัง่ ประขุม เป็นตัวแทนจากขาวบ้าน และคนทีจ่ ะประณามคือสังคมจะ
ประณามพวกผม ผูอ้ ำนวยกองแต่ละกองนัง่ อยูข่ า้ งหน้า แต่ห วั หน้าฝ่ายไม่เคยมา
ประขุม ผมสังเกตมาหลายครัง้ แล้ว
นายพิษถ{พล ประสาน -ฃอเชิญท่านเดชทวี ศรีวชิ ยั ท่านประห้วงหรือไม่
ประธานสภาฯ

นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมไม่ได้ประท้วงแต่ผมอยากจะเสริมตอนนีเ้ รากำลัง
ดำเนินการในวาระการประชุมเรือ่ งการกันเงินอยู่ แต่ถา้ ท่านคับข้องหมองใจอะไร ผม
อยากให้เป็น วาระอืน่ ๆ ดีก ว่า ผมอยากจะให้ด ำเนิน การประชุม เรือ่ ย ๆ ก่อน
ฃอฃอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ผมจะได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมในวาระที่ ๓ เรือ่ งทีเ่ สนอ ๓.๒ ใน
ประธานสภาฯ
เรือ่ งที่ ๒ ต่อ
- มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายในเรือ่ งการกันเงินอีกหรือไม่ ถ้าไม่มผี มจะขอมติท่ี
ประชุม
-ฃณะนีม้ สี มาซิกอยูใ่ นทีป่ ระชุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นซอบอนุม้ติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนีผ้ ูกพัน ตามข้อบัญญ้ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง โปรดยกมือ
จำนวน ๒๐ เสียง
■ สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมต้ ใิ ห้กนั เงินกรณีไม่ได้กอ่ หนีผ้ กู พัน ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง โปรดยกมือ

นายเดขทวี ศรีวิชัย
ส.อบจ.อ.เถิน

■ ไม่มี

มติที่ประชุม

เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒0 เสียง อนุมัติให้กันเงินกรณี
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๓ ที่ฝ่าย
บริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๔/๔๘๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
- เชิญฝ่ายบริหารแถลงเรือ่ งทีส่ อง
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ๒๕๖๓ ได้ตง้ั งบประมาณรวยจ่ายไว้ จำนวนเงิน ๙๐๐,๔๓๘,๐๐๐.- บาท (เถ้าร้อย
นายกอบจ.ลำปาง
ล้านถิแ่ สนสามหมืน่ แปดพันบาทถ้วน) ปรากฏว่ามีโครงการทีต่ ง้ั จ่ายในส่วนของกอง
ช่าง ทีไ่ ม่สามารถก่อหนีผ้ กู พันและเบิกจ่ายได้ทนั ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่
มีความจำเป็นทีจ่ ะต้องใช้จา่ ยเงินนัน้ ต่อไปอีก จำนวน ๑๔ โครงการ■ เป็นจำนวนเงิน
๒๘,๒๘๐,๐๐๐.- บาท (ยีส่ บิ แปดล้านสองแสนแปดหมืน่ บาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของขององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีท ม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภ ณ
ั ฑ์ท ด่ี นิ และ
สิงก่อสร้าง ยังมิได้กอ่ หนีผ้ กู พันแต่มคี วามจำเป็นต้องใช้จา่ ยเงินนัน้ ต่อไปอีก ให้องค์กร
ปกครองส่วนห้องถิน่ รายงานขออนุมติ กิ นั เงินต่อสภาห้องถิน่ ได้อกี ไม่เกินระยะเวลา

นางสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง หนึง่ ปี กรณีเมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึง่ แล้ว หากองค์กรปกครอง
รองปลัดอบจ.รักษาราขการส่วนท้องถิน่ ยังมิไต้ดำเนินการก่อหนีผ้ กู พันให้ขออนุมตั ขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้1ม่
แทนปลัดอบจ.ปฏิบตั หิ น้าที่ เกินอีกหนึง่ ปีตอ่ สภาท้องถิน่ หรือกรณีมคี วามจำเป็นต้องแกิไขเปลีย่ นแปลงรายการ
นายกอบจ.ลำปาง
ดังกล่าวทีท่ ำให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลีย่ นหรือเปลีย่ นแปลงสถานทีก่ อ่ สร้าง ให้
ขออนุม ตั เิ ปลีย่ นแปลงและหรือ ขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน ไดใม,เกินอีกหนึง่ ปีตอ่ สภา
ท้องถิน่ แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวตั ถุประสงค์เดิมตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้
กันเงินไว้ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้กอ่ หนีผ้ กู พันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน เมือ่ สิน้ สุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึง่ หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนีผ้ กู พันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว
ให้เงินจำนวนนัน้ ตกเป็นเงินสะสม เพือ่ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๔๙ วรรคแรก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง จึงขออนุมตั กิ นั เงินโครงการทีไ่ ม่สามารถก่อหนีผ้ กู พันไต้ทนั ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ซีง่ ตัง้ จ่ายในส่วนของกองช่าง จำนวน ๑๔ โครงการ เป็น
จำนวนเงิน ๒๘,๒๘๐,๐๐๐.- บาท (ยีส่ บิ แปดล้านสองแสนแปดหมืน่ บาทล้วน) ตาม
รายละเอียดแนบท้าย เพือ่ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ไปอีกไม่เกินหนึง่ ปีตอ่
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
นายพิษ{นุพล ประสาน - ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ประธานสภาฯ
- ล้าไม่มสี มาขิกท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอมติทป่ี ระขุม
-ฃณะนีม้ สี มาขิกอยูใ่ นทีป่ ระขุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประขุม
■ สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมตั ใิ ห้กนั เงินกรณีไม่ไต้กอ่ หนีผ้ กู พัน ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ ตามทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง โปรดยกมือ
จำนวน ๒๐ เลืยง
•สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัตใิ ห้กนั เงินกรณีไม่ได้กอ่ หนีผ้ ูกพัน ตามข้อบัญญัต
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ ตามทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง โปรดยกมือ
-ไม่มี
มติทป่ี ระขุม
เป็นอันว่าทีป่ ระขุมแห่งนีม้ มี ติเห็นชอบ จำนวน ๒๐ เสียง อนุมตั ใิ ห้กนั เงินกรณี
ไม่ได้กอ่ หนีผ้ กู พันตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.๒๔๖๓ ทีฝ่ า่ ย
บริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๔๑๐๐๔/๔๐๔๒ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๖๓
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
-ต่อไปเข้าสูร่ ะเบียบวาระที่ ๔

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

เรื่องอื่น ๆ
- มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระนีฃ้ อเชิญ
- ขอเชิญท่านเซน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน จริง ๆ เรือ่ งทีผ่ า่ นมาเรามีความรูท้ ค่ี ยุ กัน แล้ว บอกฝ่าย
บริหาร ผูอ้ ำนวยการกองข่าง เราไมใต้ตำหนิกนั เราอยูก่ นั มารักษาการแทน ๒ สมัย พี่
ๆ น้อง ๆ บางท่านไม่กล้าพูด กลัวโดนทำร้าย โดนทำร้ายด้วยความรูล้ กื รับกิจกรรม
ของขาวบ้านสังคมมาแล้ว ทำไม่ได้ ทีผ่ า่ นมาเจอปีญหาแบบนีแ้ น่นอน ใครพูดมากไม่ได้
สำรวจให้ ฝากผูอ้ ำนวยการกองข่าง จริง ๆ แล้วทุกคนก็กลัวในเรือ่ งนีโ้ ดยเกียรติและ
ศักดีศ้ รีของสมาซิก วันนีผ้ มได้อาสามารับอภิปรายของพี่ ๆ เพือ่ น ๆ น้อง ๆ พูดกับ
ประธานสภาผ่านฝ่ายบริหาร ผูอ้ ำนวยการกองช่าง เราก็ไม่รวู้ า่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม จะมี
ใครได้ร บั เลือ กเข้ามาบ้าง อย่างน้อ ยท่านทีน่ ง่ั อยูใ่ นสภาเข้ามาเกิน ครืง่ แน่น อน
กิจกรรมทีท่ ำมาเราไม่ตอ้ งมาตอบแก้บญ
ี หาแบบนํา้ ชุน่ ๆ เราเอาระเบียบจริง ๆ มาคุย
กัน ได้หรือไม่ได้เพราะอะไร ทีผ่ า่ นมาไม่มใี ครกล้าพูด ผมขออนุญาตท่านประธานสภา
ฝากเป็น ภาระของท่า นฝากฝ่า ยบริห าร ผมต้อ งขออนุญ าตไม่ว า่ กองแผนและ
งบประมาณ ท่านรองพรรณี การะกัน ทีท่ า่ นเคยร้องไห้ บางครัง้ ก็ถกู ตำหนิบา้ ง บริบท
ของกิจกรรมเราต้องมาอธิบายและมาคุยกันในส่วนตัวผมเองอาจจะรูม้ ากหรือรูน้ อ้ ย
เพราะผ่านประสบการณ๊ไนเรือ่ งนีม้ าบางส่วน แต่เราก็ให้โอกาสซืง่ กันและกันทัง้ หมด ก็
คงไม่ใช่ ข้าราซการการเมืองให้โอกาสข้าราขการประจำหรือข้าราขการฝ่ายประจำให้
โอกาสข้าราซการการเมือง ตอนนีเ้ ราปรับบริบทใหม่ เรามีอะไรมาคุยกันไม่ตอ้ งมา
เถียงทะเลาะกัน รองพรรณี การะกัน ท่านแม่นในเรือ่ งระเบียบผมก็เข้าใจ แต่อย่าไป
ลืมว่าทุกคนจะเอาแต่ใจตัวเองไม่ได้ ทีผ่ า่ นมาเรือ่ งแผน เรือ่ งอะไรต่าง ๆ ทีท่ ำให้ทา่ น
ร้องไห้บา้ ง ก็เป็นตัวแทนสมาซิก ฝากขอโทษเรือ่ งอืน่ ๆ และประธานท่านก็ตอ้ งมีการ
ทำ MOU ร่วมกัน ฝากผูอ้ ำนวยการกองช่างและหัวหน้าฝ่ายทัง้ หมด เราทำไมต้องมี
ฝ่าย บางครัง้ สมาซิกก็อยากให้เกิดประโยซน์กบั สังคม แต่ระเบียบ บริบทไม่เหมือนกับ
กติกาทีท่ ง้ั ไว้ วันนีเ้ รามีโอกาสกันเงินงบประมาณ สมาซิกทุกท่านยกมือสนับสนุนเรา
ต้องกันเงินต่อไป เราไม่อยากให้มเี หตุการณ์แบบนีอ้ กี ก็ฝากท่านประธานสภา หรือ
ท่านรักษาการแทน ไม่มใี ครกล้าพูดตรงนี้ ผมอยากให้เราอยูร่ ว่ มกันทัง้ หมด ผมอยาก
ให้มกี ารเลีย้ งส่งคนเกษียณบ้าง ทีผ่ า่ นมาผมได้อภิปรายไปแล้ว อภิป รายด้วยความรู้
ระหว่างข้าราซการการเมืองกับข้าราขการประจำ สุดท้ายก็ขอฝากด้วยว่าวันนีก้ ไ็ ด้สง่
ท้ายกันทัง้ หมด
นายพิษญพล ประสาน ท่านนิพนธ์ นันทะลื ประท้วงหรือไม่
ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
ท่านประธานผมยังพูดไม่จบเลย ตอนเย็นวันนีก้ ็จะมีงานเลีย้ งส่งข้าราซการทีเ่ กษียณ ก็เป็นสิง่
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
ทีด่ ี'ใน'วนั นี้ แต่ผมฃอติเตือนเมือ่ สักครูท่ ผ่ี มได้บอกไป ล้ามีรายซือ่ ทัง้ หมดข้าราซการ
ประจำทีม่ กี ารประชุมสภา ข้าราฃการการเมืองเลือกมาจากประขาซนก็ยงั มากันเกิน
๘๐ เปอร์เซ็นต์ ขาดเพียงท่านเดียวคือท่านรัตนขัย สมมี สุขภาพท่านไม่คอ่ ยจะดี ก็มา
เกือบครบทัง้ หมดแต่ขา้ ราซการประจำผมดูแล้วมีกท่ี า่ น ขาดกีเ่ ปอร์เซ็นต์ ขอให้ท่าน

รักษาการนายกหรือประธานสภาช่วยดูหน่อย ถ้ามีรปู ถ่ายหรือนักข่าวเข้ามาน่าอาย
ถือว่าในองค์กรท่านอยูร่ ว่ มกันไม่ได้หรือเปล่า หรือสัง่ การไม่ได้ ท่านดูผอู้ ำนวยการกอง
แต่ละกอง แต่ดา้ นหลังหัวหน้าฝ่ายต้องมาฟ้ง แล้วไม่ตอ้ งให้ผอู้ ำนวยการแต่ละกองไป
บอกต่อทัง้ หมด ผมดูแล้วว่าระบบข้าราชการคุยกันไม่ได้เหรอ บางครัง้ ผมเป็นฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายข้าราชการเป็นกลุม่ เป็นก้อน ต้องมีรายงานและชีแ้ จง ล้าหากมีนกั ข่าวเข้า
มาประเมิน ผลออกมาไม่ถงึ ๕๐ เปอร์เซ็น ต์ ในขณะทีส่ มาชิกสภามาทัง้ หมด ๘๐
เปอร์เซ็นต์ ผมขอฝากเรือ่ งนีด้ ว้ ย ท่านประธานนัง่ อยูด่ า้ นบนเห็นหมด ท่านก็ควรพูด
บ้าง ขอฝากเรือ่ งนีด้ ว้ ย ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านประสิทธื้ เตซะปลูก
ประธานสภาฯ
นายประสิทธึ๋ เตชะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายประสิทธี้ เตขะปลูก สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเมืองลำปาง จากญัตติการกันเงินทีไ่ ม่ได้กอ่ หนีผ้ กู พัน
ตามข้อบัญญัติ ๒๕๖๓ ดูลดั ส่วนแล้วงบประมาณเราเก้าร้อยกว่าล้านบาท เรากันเงิน
๙๓ โครงการ เป็น เงิน หนึง่ ร้อยแปดสิบหกล้านบาท ถือว่าเป็น ลัดส่วนประมาณ
๒๐.๗๑๘ เปอร์เซ็นต์ทเ่ี รากันเงินปลายปี เพราะฉะนัน้ ผมขอฝากฝ่ายบริหารว่าในปี
๒๕๖๔ ทีเ่ ราจะต้องกันเงินน่าจะเหลือแค่ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะท่าดำเนินการไป ๙๐
เปอร์เซ็นต์ เหลือ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ทีจ่ ะกันเงินปลายปี อย่างไรแล้วก็ตอ้ งได้กนั เงินอยู่
แล้วเพราะห้วงเวลา ขอให้ลดั ส่วนลดลงหน่อย ปีนเ้ี รากันอยู่ ๒๐.๗๑๘ เปอร์เซ็นต์ ปี
หน้าอาจจะลดลงให้เหลือ ๕ หรือไม่เกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ขอฝากฝ่ายบริหารไว้ดว้ ย
และข้อบัญญัตปิ ระจำปี ๒๕๖๔ ได้ผา่ นไปทีเ่ รียบร้อยแล้ว ก็ฃอเป็นกำลังให้ผบู้ ริหาร
และสมาชิกทุกท่านว่า ข้อ บัญ ญัต ปิ ระจำปีข องเราน่าจะเป็น ประโยขน์ต อ่ พีน่ อั ง
ประขาซน ตามทีท่ า่ นเซน ปานสังข์ ได้อภิป รายว่าเราจะต้องประกาศจัดชีอ้ จัดจ้าง
และท่าสัญญาเมือ่ มีงบประมาณ ฉะนัน้ น่าจะเป็นลัดส่วนทีด่ ี ขอฝากฝ่ายบริหารไว้ดว้ ย
ว่าสิง่ ทีส่ ำคัญคืองบประมาณทีจ่ ะดูแลแล้ไขป็ญหาพีน่ อ้ งประซาซนของเรา และขอเป็น
กำลังใจให้ฝา่ ยบริหาร และข้าราชการทุกท่าน ซึง่ สรรพกำลังเรามีนอ้ ย แต่การทำงาน
ของเรามหาศาล ทัง้ จังหวัด ขอเป็นกำลังใจให้ ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านนิพนธ์ บันทะสี
ประธานสภาฯ
นายนิพนธ์ นันทะสี
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.งาว
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิพนธ์ บันทะสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภองาว ล้าท่านประธานไม่ให้โอกาสพูดตอนนี้ ก็ไม่รวู้ า่ จะมี
โอกาสได้พดู อีกไหม เพราะไทม์ไลน์การเลือกตัง้ เริม่ จะออกมาแล้ว ไม่รวู้ า่ เขาจะให้
หยุดปฏิบ ตั หิ น้าทีเ่ มือ่ ไหร่ ในส่วนของผมก็คงจะขอพูด ในวาระกัน เงิน ซึง่ ผมได้
ตรวจสอบในพืน้ ทีอ่ ำเภองาวมีอยูท่ ง้ั หมด ๕โครงการ ทีย่ งั ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ซึง่
เป็นโครงการขนาดใหญ่ ทัง้ นัน้ มีอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณสองล้านบาท
อาคารป้อ งกัน ตลิง่ พังสองล้านบาทถนนคสล.สองล้านบาทเมรุจำนวน๒ ท ๆ่ี ละ
หนึง่ ล้านบาท ผมไม่ตอ้ งการนำเรือ่ งเหล่านีไ้ ปหาเสียงเลือกตัง้ แต่เราต้องการทีจ่ ะ

นายเซน ปานสังข์
ศ.อบจ.อ.เสริมงาม

แก้ไขป็ญหาให้กับพีน่ อ้ งประซาซน เพราะเป็นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คำว่า ๒๕๖๓ เริม่
ตัง้ แต่ตลุ าคม ๒๕๖๒ เราไปคุยไปบอกกับซาวบ้าน ปี ๒๕๖๓ เรายังไม่ได้ทำอะไรเลย
ผมไปงานทีไ่ หนไปคุยกับผูน้ ำท้องถิน่ โครงการของท่านดำเนินการไปถึงไหนแล้ว เราก็
บอกว่าอยูใ่ นระหว่า ]สำรวจออกแบบ จัดซือ้ จัดจ้าง แตนผมมาตรวจสอบแล้ว ๕
โครงการ ซีง่ เป็นโครงการขนาดใหญ่ทง้ั นัน้ ก็ฝากผูอ้ ำนวยการกองช่าง ผมเข้าใจและ
เห็นใจท่าน เรือ่ งกา,)สำรวจออกแบบ การเขียนแบบ แต่ทา่ นก็ตอ้ งเห็น ใจพีน่ อ้ ง
ซาวบ้านด้วยว่า งบปร่ะมาณของเขา เขาก็อยากจะใช้ประโยซ,นในเงินภาษีของเขา ขอ
ฝากผูอ้ ำนวยการกองช่าง ช่วยเร่งรัดให้ดว้ ย ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเขิญท่านนิกร ธรรมลังกา
ประธานสภาฯ
นายนิกร ธรรมลังกา เรียนประธานสภาองคํทรบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุ)■ ท่าน กระผมนายนิกร ธรรมลังกา สมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองสำปาง เสียงสะท้อนจากสมาซิกก็ถอื ว่าเป็นทีน่ า่
รับฟ้ง แต่เราอย่าถือาาท่าให้หนักอกหนักใจ ผมเข้าใจว่าการกันเงินมืมาทุกปี ผมเป็น
สมาซิกสมัยแรก ก็จริง แต่เป็นตัง้ แต่ปี ๒๕๕๕ ปีนก้ี ไ็ ม่ได้เป็นปีแรกทีเ่ ราได้กนั เงิน
งบประมาณ แต่ผมก็ดี สำหรับสมาซิกท่านอืน่ ทีม่ เื สียงสะท้อนแสดงว่าเขามืปญ
ี หา ก็
สะท้อนในทีท่ เ่ี หมาะสมแล้ว ดีกว่าเขาไปพูดในวงเหล้า หรือทีอ่ น่ื ไม่วา่ จะเป็นท่านเขน
ปานสังข์ ท่านมิตร ธรรมวงค์ ท่านบุญเลิศ แสนเทพ เราก็รบั พีงด้วยเหตุและผล ผม
เข้าใจว่าไม่วา่ ข้าราชการฝ่ายการเมืองหรือข้าราซการประจำ เป็าหมายท่างานเพีอ่
ซาวบ้าน เพียงแต่วา่ ใเทบาทหน้าที่ ท่านก็แสดงไปตามบทบาทผูอ้ ำนวยการกองช่างก็
แสดงไปตามนัน้ ผูบ้ ริหารก็แสดงไปตามนัน้ ต้องขอขืน่ ซมผูบ้ ริหารเพราะว่าในตำแหน่ง
รักษาการ และปฏิบตั หิ น้าที่ ท่านไม่มเื วลามานัง่ ลังผูใ้ ด้บงั ทับบัญขาทุกวัน เพราะท่าน
ต้องไปประสานงานกับหน่วยงานอืน่ เป็นเรือ่ งยากมาก เวลาประขุมกับส่วนราซการ
อืน่ ก็แย่งเวลาของเราไปแล้ว แต่วนั นีเ้ สียงสะท้อน เราถือว่าเป็นเสียงของฝ่ายการเมือง
เรารับพีงด้วยเหตุและผล ก็คงจะไม่ทา่ ให้เสียกำลัง แต่ผมก็พงี ทัง้ สองฝ่าย แต่ผมก็รสู้ กี
แปลกใจเขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง งบประมาณปี ๒๕๖๓ ไม่ได้กนั เงิน ทุกปีมทื กุ ปี แต่
ก็แปลกปีนไ้ี ม่มื ด้งนัน้ คนทีม่ ผื ลกระทบเขาก็สะท้อนออกไป แต่คนทีไ่ ด้รบั ผลดีเราก็
ขืน่ ซมกัน เหรียญย่อ3.มีสองด้าน เป็นธรรมดา ก็ตอ้ งขอบคุณฝ่ายบริหาร เพือ่ นสมาซิก
ทีท่ า่ นเซน ปานสังข์ พูดออกไป ก็เป็นเสียงสะท้อนในเซิงลึก เจ้าหน้าทีก่ ค็ งเก็บไป
ปฏิบตั ิ แต่ผมก็เข้าใจทัง้ สองฝ่ายเพราะว่า เสียงสะท้อนจากสมาซิกก็เป็นเหตุเป็นผล
เขาไม่ได้พดู ลอย ๆ อํยา่ งเช่นการจัดซือ้ จัดจ้างเราสามารถดำเนินการได้เลย เพียงแต่มื
เงือ่ นไขต่อ ท้าย จะเรีย กมาท่า สัญ ญาก็ต อ่ เมือ่ มืง บประมาณเข้า ก็มสื องส่วน
งบประมาณทีเ่ ราจัดเกบเอง และงบอุดหบุนของรัฐบาล อยูห่ มวดไหนผูบ้ ริหารเข้าใจ
อยูแ่ ล้ว ในอนาคตปี ๒๕๖๔ เป็นด้นไป การจัดซือ้ จัดจ้างในโครงการทีเ่ ป็นรูปธรรม
ทัง้ หมด คือโครงการในพืน้ ทีข่ องสมาซิกทัง้ หลาย เราสามารถจะเรียงลำดับความสำคัญ
ได้ ขอให้กำลังใจท่าน้ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายก ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ท่านผูอ้ ำนวยการกอง่ทกุ กอง เราจะช่วยกันทำงานถึงแม้กฤษฎีกาเลือกตัง้ ยังไม่ออก
ผมเขือ่ ว่ายังอีกนานทีเ่ ราจะได้รบั การเลือกตัง้ เพราะว่าตอนนีท้ ม่ี ขื อ้ มลเบือ้ งด้น

นายนิพนธ์ 'นนทะ1
ส.อบจ.อ.งาว

กฤษฎีกาประกาศเสือทตัง้ ในภาคเหนือมีเพียงแค่จงั หวัดเดียวคือจังหวัดลำพูนไทม์ไลน์
นัน้ เป็น เพียงแค่รา่ ง การจะประกาศเสือกตัง้ จริง ๆ ต้องมีกฤษฎีกา กกต.แบ่งเขต
เสือกตัง้ ก็จริง แต่ยงั ไมได้ประกาศกฤษฎีกา ประกาศแค่ยส่ี บิ จังหวัด ในภาคเหนือมีแค่
จังหวัดลำพูน ขอขอบ จุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านบุญเลิศ เ.สนเทพ
ประธานสภาฯ
นายบุญเลิศ แสนเทพ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ แสนเทพ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แม่ทะ
ส่วนจังหวัดลำปาง เ'Iต ๑ อำเภอแม่ทะ ผมขออนุญาตพูดครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ทีส่ าม ไฟฟ้า
ถนน ทีบ่ า้ นนาดง ตำชลวังเงิน อำเภอแม่ทะ ผมพูดในสภาแห่งนีเ้ ป็นครัง้ ทีส่ ามท ยัง
ไม่ได้รบั การแก้ไข ไฟฟ้าต้นแรกทีผ่ มบอกว่าตัง้ แต่ตดิ ตัง้ มาไฟยังไม่ออกเลย ท่านก็เคย
บอกว่าถ้ามีเบอรัโทร ไทรมาจะไปซ่อมเหรอ ผมพูดในสภาแห่งนีส้ ามครัง้ แล้ว วันนีก้ ย็ งั
ไม,ได้รบั การแก้ไข เมือ่ สองวันทีผ่ า่ นมาผมไปลงพืน้ ทีท่ า่ นผูใ้ หญ่บา้ นแม่ทะ ท่านก็มา
แจ้งผมอีกทีบ่ า้ นแม่ทะ ตัง้ แต่ตดิ ตัง้ มามีอยูห่ นึง่ ต้นทีไ่ ฟยังไม่ออก ขอแจ้งสภาแห่งนี้ ผม
จะพูดจนกว่าไฟต้นนีเ้ )ะออก ถ้าผมประชุมสภาอีกผมก็จะพูดทุกครัง้ เพราะยังไม่เกิด
การแก้ไข ฝากท่านใช้ฟา้ กสัง่ การด้วย
ถ้าผูอ้ ำนวยการสัง่ การท่านผูบ้ ริหารสัง่ การ
ผมเชือ่ ว่าพรุง่ นีอ้ อกไใ. แน่นอน ถ้าไม่สง่ั ไม่พูด เขาก็ไม่รป้ ญ
ิ หา ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์
ประธานสภาฯ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
นายเซน ปานสังข์
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในส่วนหนึง่ บริบท ๓๐ เขต ๑๓ อำเภอ บริบทขององค์กรที่
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
คุยกันมาหมด ผมเป็นคนเปิดประเด็น ฝากฝ่ายบริหารเป็นเหตุให้พวกเราตัง้ ไว้ แบบที่
ท่านบุญเลิศ แสนเทพ บอกกิจกรรมในนวัตกรรมใหม่กด็ ี เราเห็นด้วยทีซ่ าวจะใช้สญ
ั จร
ไปมา ตอนนีท้ า่ นบุญ.ลิศ แสนเทพ อภิปรายมาสามครัง้ แล้ว ถ้ามีปญ
้ หาขึน้ มา ฝ่าย
บริหารทีเ่ สนอนวัตกรรมใหม่มาทัง้ หมด หรือสิงทีซ่ าวบ้านจะได้รบั ประโยซนื ผมยินดี
มาก ผมอยากให้ฝา่ ยIริหาร ผมไม่ได้ตำหนิคนทีไ่ ม่มาประชุม ตอนนีท้ า่ นต้องมารับฟ้ง
นโยบายร่วมกัน ทัง้ จังหวัดท่านผูบ้ ริหาร ผูอ้ ำนวยการกองซ่าง มารับปีญหาซอง
กิจกรรมสังคมไม่ไต้ทเ้ั หมด ผูอ้ ำนวยการกอง หรือหัวหน้าฝ่ายทัง้ หมดมีหน้าทีม่ าร่วม
รับพิง กับฝ่ายบริหาร แล้วจะไต้ไปกำหนดกิจกรรม ไม่ตอ้ งรอให้ผอู้ ำนวยการสัง่ มาก ที่
ผมติงเรือ่ งนี้ ผมอภิปรายมา ผมเห็นแล้วถ้า เซ่นเซาเรียกรองผูก้ าร ไม่มานัง่ พิงร่วมกัน
มีการบริหารร่วมกันนว่าจะเป็นกิจกรรมทีเ่ ป็นเรือ่ งอัคคีภยั อุทกภัย ต่อไปหัวหน้าฝ่าย
ก็ตอ้ งมานัง่ ประชุมร่ามกัน ให้ผอู้ ำนวยการกองมาคุยว่ามีเรือ่ งอะไรกัน บ้าง จะกัน
งบประมาณตรงไหน เงินสำรองจ่าย หรืออย่างไร ผมติงในเรือ่ งนีม้ ากผมไม่อยากให้
ผูบ้ ริหาร ผูอ้ ำนวยการกองทำงานคนเดียว ถ้าหัวหน้าฝ่าย รองผูก้ ำกับ ต้องมานัง่ พิงใน
การอภิปรายการประชุมสภาทัง้ หมด สมาชิกทุกท่านเดือดร้อน เดือดร้อนในเรือ่ งของ
สังคม อะไรทีแ่ ก้ไขไต้ทนั หรือมองเห็นอะไรที่ “พีอ่ ,ู้ ฟอง น้องอูห้ ลาย'’ ฝากด้วย ไม1
เทีย่ วแต่แม่แจ่มอย่างเดียว เป็นสิง่ ทีท่ กุ คนอยากไปเทีย่ ว แต่ปญ
ิ หาของซาวบ้าน ก็ตอ้ ง
เรียกผูบ้ ริหารไปคุยกันบ้าง ก็ฝากเรือ่ งนีไ้ ว้ บางครัง้ เพือ่ นสมาชิกไม่กล้าพูด ผมก็เป็น

นายนิกร ธรรมลังกา
ส.อบจ.อ.เมือ งลำปาง
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ตัวแทนของ ๓๐ เขต ให้องค์กรเรา บ้านเรา ให้สารทุกข์ สุกดิบ กินอิม่ อยูด่ มี สี ขุ กัน
ก่อน อย่าเพิง่ เอาคนชุ างนอก ผมแล้วว่ากิจกรรมบางส่วน ล้าคนในบ้านกินอิม่ แล้ว ก็
แบ่งคนอืน่ สมา'ซกิ ทุ าท่านได้เสนอแนะวิธกี ารงบประมาณทัง้ หมด สิงทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
ท่านประธานสภาอย,าลืมว่าท่านก็เคยเป็นสมาชิกมาก่อน ท่านต้องดูกจิ กรรมทีผ่ า่ นมา
เรามาปรับบริบทร่วม กัน แล้วถามว่าในบ้านมีอะไรกันบ้าง ขอฝากท่านประธานด้วย
ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน -ฃอเขิญท่านพิเฃฐ m อย่
ประธานสภาฯ
นายพิเซฐ ทินอยู่
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เกาะคา
ส่วนจังหวัดสำปางทุ าท่าน ผมขออนุญ าตเพิม่ เติมทีท่ า่ นประสิทธี้ เตซะปลูก ได้
อภิปราย ก็เข้าใจว่าผูบ้ ริหารคงเหนือ่ ย ทุกภารกิจทีเ่ ร่งด่วนของจังหวัด ก็คงมาอยูเ่ รือ่ ย
ๆ ก็คงเป็นอะไรทีห่ นัเาหน่วง ก็ขอ'ไห้กำลัง และทีท่ า่ นประสิทธี้ เตซะปลูก ได้นำเรียน
เมือ่ สักครู่ ผมอยากใหเราได้เห็นภาพว่าน่าจะไม่ใฃ่ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ บอกว่างบประมาณ
เราเก้าร้อยล้านบาท;วัน นีเ้ รากัน เงิน หนืง่ ร้อยแปดสิบ หกล้านบาท ล้าเทียบสัดส่วน
บัญญัตไิ ตรยางค์คอื Isjo เปอร์เซ็นต์ แต่เราลองนึกดี ๆ ในจำนวนเก้าร้อยล้านบาท เรา
มีรายจ่ายทีเ่ ป็น เงิน เ^อน อสม.ฝากไว้ ร้อยสองร้อยกว่าล้านบาท ท่านปฏิบตั หิ น้าที่
นายกลองคิดลูงบทีเ่ ร่าลงทุนจริง ประมาณอิร่ อ้ ยกว่าล้านบาท เพราะฉะนัน้ เราโอน
งบประมาณถึงหนึง่ ร้อยแปดสิบหกล้านบาท เกือบจะห้าสิบ เปอร์เซ็น ต์ ไม่ใช่ยส่ี บิ
เปอร์เซ็น ต์ บ่งบอกได้วา่ งบประมาณทีเ่ รานำไปลงจริง ๆ ปี ๒๕๖๓ ทำแค่หา้ สิบ
เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนัน้ ถึงกระทบกับทุกส่วน ผมก็ยงั เข้าใจว่าเราเป็นสมาชิกสภาเรา
ยังเหนือ่ ยขนาดนี้ ต้องให้กำลังใจผูบ้ ริหาร เหนือ่ ย ตามทีท่ กุ ท่านอภิปรายกระทบกับ
พืน้ ทีจ่ ริง ๆ วันนีร้ ถทีบ่ งั คับโดยรัฐนาวาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง ต้องพึง่
ท่านแล้ว ท่านเหนือ่ ยแน่นอน ล้าถามว่าท่านถนัดทัง้ หมดไหม ก็ไม่ถนัด ต้องรับโดย
หน้าที่ ซึง่ นายกตัวจริง ต้องมีรองนายก ทีป่ รึกษา ช่วยกัน แต่วันนีไ้ ม่มี ท่านต้องแบก
รับภาระทัง้ หมด ผมชุ ะขีใ้ นพืน้ ทีข่ องผม ผมอยูเ่ ขตพืน้ ทีเ่ กาะคาส่วนกลาง ก็จะมีลาน
พระบรมราขาบุสาวรียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราฃ งบประมาณปี ๒๕๖๒ งบประมาณ
นํา้ พุ จำนวนแปดล้านบาท ก็ตดิ ขัดตรงนัน้ ตรงนี้ ซึง่ ล่าสุดได้หารือกับผูอ้ ำนวยการกอง
ช่าง ก็ยงั ติดขัดในเรือ่ เของแบบประมาณการ แล้วทีน่ น้ั เดือนเมษายน หรือวันกองทัพ
ไทย ๑๘ มกราคม เมอไหร่ ผมก็ตอ้ งตอบคำถามตลอด ทีผ่ มต้องอภิป รายเพราะเรา
พลาดนิดเดียว วันทีพ่ าเริม่ ตัดสินใจวันแรกนํา้ พุเสียประมาณ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ เราใข้
วิธกี ารหยุดเลย เราจะใข้งบประมาณใหม่เข้าไป แต่ลา้ วันนัน้ เราตัดสินใจซ่อมใน ๓0
เปอร์เซ็นต์ ทำคูข่ นานไปกับงบประมาณใหม่อนุมตั เิ มือ่ ไหร่ ไต้ผรู้ บั จ้างใหม่เมือ่ ไหร่
ค่อยรือ้ แบบนัน้ จะปลอดภัย แต่ในวันนีน้ า้ํ พุตรงนัน้ เข้าส่ปที ่ี ๓ แล้ว ทีไ่ ม่ได้ใข้งาน ก็
ไม่เป็นไร ถือว่าผ่านแล้วก็ผา่ นไป แต่ในวันนีข้ อให้ทา่ นช่วยเร่ง เพราะเป็นระดับจังหวัด
และอาคาร ๔ หลัง เทศบาลตำบลเกาะคาก็ไต้สง่ มอบให้จงั หวัดสำปาง และจังหวัดก็
จะให้องค์การบริห ารส่วนจังหวัดสำปางดูแล ซึง่ ต้องขอบคุณ ท่านนายกทีจ่ ะมีทมี
วิท ยาลัยการอาชีพ เกาะคา เขาก็มาช่วยคิดร่วมกันว่าจะพัฒนาตรงนีใ้ ห้เกิดประโยซนํ
อย่างไร ก็คงเป็นแผนว่าจะผลักดันอย่างไร อาคารงบประมาณสิบอิล่ า้ นบาท เป็นทำเล

นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
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ทีด่ ี จะทำอย่างไรให้เป็นประโยชน์สงู สุดกับจังหวัดลำปาง อาจจะเป็นการท่องเทีย่ ว
ต่าง ๆ เข้ามาเกีย่ วข้องด้วย คงเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งทำต่อ ก็ฝากไว้วา่ เราจะทำต่ออย่างไร ท่าน
ต้องเหนือ่ ยแน่นอน และต้องยอมเหนือ่ ย ทีผ่ มให้กำลังใจ เพราะงบประมาณ ๒๕๖๔
ท่านต้องมีแบบประมาณการทัง้ หมด ท่านก็ตอ้ งเหนือ่ ยกว่าตอนทำประมาณ ๒๕๖๓
ทุกอย่างต้องเรียบร้อยถึงนำเข้าสภาผูว้ า่ ราชการจังหวัดตรวจสอบไต้ เพราะฉะนัน้
ท่านเคยเหนือ่ ยอยูส่ ว่ นหนึง่ แต่ปี ๒๕๖๕ ก็จะเบาลง เพราะ ๒๕๖๔ ท่าไว้ถกู ต้องแล้ว
เพราะฉะนัน้ ก็จะแก้ไขแค่ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และในปี ๒๕๖๒ พืน้ ทีช่ องผมก็ตดิ อยูท่ ่ี
ศาลาเอนกประสงค์ บ้านท่องเทีย่ วเซรามิก งบประมาณสามล้านบาท กันเงินมาสอง
รอบแล้ว ล้าผมลงพืน้ ทีเ่ มือ่ ไหร่ ซาวบ้านก็ถาม ตรงนีอ้ าจจะเป็นเรือ่ งสถาป้ตย์หรือ
อะไรต่าง ๆ ก็มขี อ้ จำกัด และปี ๒๕๖๓ ในพืน้ ทีผ่ มก็เป็นโครงการถนนเข้าพืน้ ทีส่ ะพาน
ข้ามลำนํา้ เพือ่ ขนส่งสินค้าเกษตร ผมไมโทษใครแล้ว ท่านเหนือ่ ยแน่นอน ทีท่ า่ นอธิบาย
มาทุกคนไม่เถียง เป็นภาระทีห่ นักหน่วงลำหรับการบริหารในยุคนี้ แล้วท่านจัดท่า
ข้อบัญญัติ ๒๕๖๔ ไต้กส็ ดุ ยอดแล้ว ทีท่ า่ นไต้นำเรียนว่าผู1้ ต้บงั คับบัญชาท่างาน รูเ้ ลย
ว่าท่าจริง เพราะเต็มรูปแบบถูกต้องทัง้ แบบประมาณการ ซึง่ เมือ่ ก่อนไม่ไต้เป็นแบบนี้
เพราะคำตอบทีท่ า่ นให้วา่ ปี ๒๕๖๔ ท่าถูกต้องแล้ว เพราะฉะนัน้ ๒๕๖๕ ก็จะไม่
เหนือ่ ย ๒๕๖๖ ก็จะสบาย แต่ปญ
ี หาท่า ๒๕๖๔ ถูกต้องแล้ว ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ต้อง
เร่งดำเนินการ หากมีอะไรทีส่ มาชิกจะสามารถแบ่งเบาการประสานงานกับหน่วยงาน
ไหน ก็ยนิ ดี ขอขอบคุณ
นายทิพนุพล ประสาน -ชอเชิญท่านผูอ้ ำนวยการกองช่าง ตอบข้อซักถามของสมาชิก
ประธานสภาฯ
นายธีทัต ธรรมธิกูล
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ผอ.กองช่าง
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอตอบคำถามท่านบุญเลิศ แสนเทพ ก่อน เรือ่ งเสาไฟฟ้า
ทีท่ า่ นบอกว่าไฟไม่ตดิ ผมยอมรับว่าไม่ตดิ จริง เป็นแบบแปลนเดิมทีเ่ ขาออกแบบไว้
ระบบเป็นอย่างไรผมก็ไม่ทราบ เพราะผมมาทีหลัง ผมไต้ทา่ หนังสือแจ้งให้ผรู้ บั จ้างไป
แล้ว แต่ไม่อยากเอ่ยนามว่าเป็นผูร้ บั จ้างบริษทั ไหน เกรงว่าเขาจะเสียหาย เขาอาจจะ
ไต้รบั หนังสือแล้วให้มาซ่อม แต่ไม่มาซ่อม ขัน้ ตอนการแจ้งหนังสือก็จะมีระเบียบ
กำหนดว่าต้องแจ้งกีค่ รัง้ หากผูร้ บั จ้างไม่มาซ่อม ยึดเงินคืนประกัน รับ ปากว่าจะ
ติดตามให้ทา่ น ถ้าไม่ตดิ ตามท่านก็จะพูดในสภาตลอด ขอรับปาก และเรือ่ งท่านเซน
ปานสังข์ ท่านไต้ทว้ งติงและเป็นห่วงว่า ต้านหลังว่าง ในส่วนของกองช่าง การประขุม
ในวันนีผ้ มก็ไต้แจ้งให้หวั หน้าฝ่ายทุกฝ่ายต้องเข้าร่วม เพราะว่าหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างจะ
เกษียณอาจจะมีการกล่าวอำลา เพือ่ ให้เป็นเกียรติให้เข้าร่วมประขุมแต่กไ็ ม่มา ก็จะมี
เหตุผล เช่นฝ่ายผังเมือง หัวหน้าฝ่ายวันนีเ้ ขาจัดเตรียมสถานทีเ่ พือ่ จัดงานเลีย้ ง ฝ่าย
สาธารณะภัยไม่มหี วั หน้าฝ่าย ฝ่ายก่อสร้าง มาร่วมประขุม ฝ่ายสำรวจ ไม่มา ฝ่าย
จักรกล ติดภารกิจซ่อมรถ ล้าไม่ซอ่ มรถท่างานไมใต้ เขาก็ตอ้ งท่างานหลักก่อน กระผม
ขอโทษแทนผูใ้ ต้บงั คับบัญขาครัง้ ต่อไป ผมจะกำชับให้เข้าร่วมประขุมสภาทุกครัง้ ทีม่ ี
การประขุม สุดท้ายท่านพิเขฐ ทินอยู่ กรณีสอบถามเรือ่ งนํา้ พุลานพระบรมราชานุสาว
รียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึง่ ไต้ตง้ั งบประมาณในปี ๒๕๖๑ จำนวนแปดล้านบาท
ก็ขา้ มปีจนมาถึงปี ๒๕๖๓ จนมาถึงผม ผมก็มาเร่งรัดให้รบี ทำแบบราคากลาง ตอนนี้

นายพิเซฐ ทินอยู่
ส.อบจ.อ.เกาะคา

แบบราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทีไ่ ม่ประกาศเพราะผมไปตรวจสอบแล้ว ราคาแพง
เกิน ราคาไม่ถงึ แปดร้านบาท ล้าทำแปดล้านบาท คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ท่านนายก ถูกสตง.เรียกเงิน คืน แน่ จะมีปญ
ั หาในอนาคต ผมก็ให้กนั เงินก่อน ขอ
ปรับเปลีย่ นแบบใหม่ โครงนีเ้ ฉพาะนํา้ พุ น่าจะใฃ้งบประมาณไม่เกินสามล้านบาท แต่
เราตัง้ งบประมาณไว้แปดล้านบาท เกินความจำเป็นผมเลยสัง่ ชะลอโครงการไว้กอ่ น ก็
นำเรียนทีป่ ระชุมได้ทราบ และเรือ่ งทำไมต้องกันเงิน ทีล่ า่ ช้า ผมก็ถกู ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ตำหนิ วันนีส้ ง่ั อีกอย่าง พรุง่ นีส้ ง่ั อีกอย่าง วันนีส้ ง่ั ให้เร่ง วันพรุง่ นีส้ ง่ั ให้หยุดก่อน สัง่ ให้
ทำงานสะสมก่อน งานรีบเร่งต้องทำก่อน เดีย๋ วโอนงบประมาณมาอีกแล้ว อุดหนุน
เฉพาะกิจมาอีกแล้ว สำรองจ่ายมาอีกแล้ว ไมใต้แก้ตวั แต่จะอธิบายให้พงิ ว่า อยากให้
รับรูค้ วามรูส้ กึ ในฐานะทีเ่ ป็นผูอ้ ำนวยการกองช่าง เขาทำงานจริง ปริมาณงานเยอะ แต่
คนน้อย ในปี ๒๕๖๔ ก็จะนำไปแก่ไขต่อไป และงานเก่าผมขออนุญาตทีจ่ ะสะสางให้
เรีย บร้อ ย ขอขอบคุณ ท่านสมาขิกทุกท่านทีใ่ ห้คำชีแ้ นะติตงิ ผมก็จะนำไปแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป ขอขอบคุณ
นายพิษ*นุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ
ประธานสภาฯ
นายบุญเลิศ แสนเทพ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขอหารือเนือ่ งจากบริษทั ทีท่ ำเกีย่ วกับไฟฟ้าเขาไต้ทง้ิ งาน
ส.อบจ.อ.แม่ทะ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไต้แจ้งทิง้ งานบางส่วนทีเ่ ขาไม่ทำ แต่บางส่วนเขาก็
ทำเสร็จ ณ วันนีผ้ มเขือ่ ว่าห้างถูกทิง้ งานไปแล้ว เพราะฉะนัน้ ท่านจะแจ้งหนังสือให้เขา
มาแก่ไข ผมเขือ่ ว่าเขาคงไม่มา เพราะฉะนัน้ ผมจะสอบถามว่าท่านจะมีวธิ ใี ดทีแ่ ก่ไข
ปัญหาให้กบั พีน่ อ้ งประซาซนทีเ่ ป็นปัญหาอยูข่ ณะนี้ เพราะเรามองเห็นปัญหาแล้วทีเ่ ขา
ไม่มาแก่ไขเพราะเขาทิง้ งานเป็นสิบโครงการ แล้ววันนีเ้ รียกเขามาอีกก็ดงไม่มา วันนี้
เรียกเขามาแก่ไขงานเขาคงไม่มศี กั ยภาพทีจ่ ะเช้าไปแก่ไขปัญหา ผมอยากจะสอบถาม
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะแก้!ขปัญหาให้กบั ซาวบ้านอย่างไร ขอขอบคุณ
นายพิษ*นุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์
ประธานสภาฯ
นายเขน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตต่อยอดท่านบุญเลิศ แสนเทพ จริง ๆ แล้ว
ล้าเรามานัง่ พิงร่วมกัน ทิง้ งานหรือไม่ทง้ิ งาน เราบอกว่านวัตกรรมใหม่ ล้าตอบโจทย์
ซาวบ้านไต้ ทุกคนรับหมด แต่ถา้ ตอบโจทย์ไม่ไต้มที ง้ิ งานบ้าง นวัตกรรมทีเ่ อา All in
one เช้ามา พวกเรายินดีการสัญจร ต้านการเกษตรก็เป็นสิงทีด่ ฃี องถนนถ่ายโอน วันนี้
ท่านบุญเลิศ แสนเทพ ไต้อภิปรายไปแล้ว ยังไม่ไต้ระบุวา่ บริษทั ทีท่ ง้ิ งานไปแล้ว เมือ่
ท่านท่าหนังสือไปแล้ว ทิง้ งาน หรือไม่ทิง้ งาน ท่านจะต้องมีเอกสาร แจ้งผู'้ รบั จ้าง ให้ลง
ตัวกับสังคมทีต่ อบโจทย์ทา่ น บุญเลิส แสนเทพไต้ ตอนนีไ้ ม่ไต้มแี ค่ทเ่ี ดียว ทัง้ ๑๓
อำเภอ คงจะมีทง้ั หมด และกิจกรรมต่อไปทีเ่ รามีอำนาจในสภา ทีท่ า่ นประธานสภา
บอกว่าเราไต้ผา่ นทัง้ หมด เรือ่ ง all in one ขอฝากฝ่ายบริหารถ้าหากมีการติเตือน
พร้อมทีจ่ ะรับผิดซอบกีป่ ี ทุกวันนีท้ ผ่ี า่ นมาเราบอกว่า นวัตกรรมใหม่เป็นสิง่ ทีด่ ี การ
สัญจรไปมาพี,น้องซาวบ้าน เรือ่ งทีส่ อง ตอนนีม้ กี ารอภิปรายในสภา เรือ่ งกิจกรรมกัน
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ผอ.กองช่าง
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ศ.อบจ.อ.เสริมงาม

นายพิษเนุพล ประสาน
ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
ศ.อบจ.อ.เสริมงาม

นายพิษถ{พล ประสาน
ประธานสภาฯ
นายบุญเลิศ แสนเทพ
ล.อบจ.อ.แม่ทะ
นายพิษถ{พล ประสาน
ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
นายพิษญพล ประสาน
ประธานสภาฯ
นายเขน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
นายพิษญพล ประสาน
ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

เงิน และท่านผูอ้ ำนวยการกองช่างก็อธิบายว่ากิจกรรมส่วนหนึง่ บุคลากรในองค์กร มี
แต่เรา,1ฃ้1ม'โต้ ขออนุญาต ขอให้ทา่ นเล็งเห็นความสำคัญของสมาซิกด้วย เราจะไม่ตอ้ ง
มาอภิป รายกัน แบบนีอ้ กี เราไปนัง่ ปรึกษาหารือกัน ดีกว่า ถ้ามีค นมาถามว่าเราตัง้
งบประมาณเถ้าร้อยกว่าล้านบาท ถ้ามีคนมาตัง้ คำถาม เขาไม่ได้ถามท่านนายก ท่าน
ประธานสภาหรอก เขาต้องถามสมาซิกทีเ่ ป็นตัวแทน จะตอบเขาอย่างไรเมือ่ เราทำ
ไม่ได้ ซาวบ้านเคยไปถามประธานบ้างหรือไม่ แล้วท่านตอบได้1หม
มีซาวบ้านถามเยอะเลย บางเรือ่ งก็มบี ริบททีม่ า
-ฃอเซิญท่านเขน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน วันนีผ้ มก็เป็นตัวแทนในส่วนหนึง่ เราเป็นสมาซิกร่วมกัน
เท่าเทียมกันทัง้ หมด ทำไมคนในบ้านจะคุยกันบ้าง มีงบประมาณอะไรบ้างมาคุยกัน ก็
ฝากท่านประธาน และอีกส่วนหนึง่ สมาซิกทีน่ ง่ั อยูใ่ นนีไ้ ม่รวู้ า่ จะมาครบหรือเปล่า หวัง
เป็นอย่างยิง่ ทุกคนก็อยากจะกลับมา ในฐานะเป็นนักการเมือง ผมขอเป็นตัวแทนพูด
แทนพี่ ๆ น้อง ๆ ผมอยากให้ในองค์กรนัง่ คุยกัน สุดท้ายคนในบ้านคุยกันทัง้ หมด อย่า
ให้คนนอกบ้านรู้ และเปีดประตูให้คนนอกบ้านมาอยูข่ า้ งหลัง ผมบอกเลยทุกท่านเกัา
เกมส์การเป็นนักการเมือง นักเลง หมายความว่า เกิดจากประเด็นทีเ่ ป็นผูน้ ำ สมาซิก
ทัง้ หมดทีน่ ง่ั อยูต่ รงนีแ้ ต่ละคนจบวิศวะมา จบอะไรต่าง ๆ ผมถามว่าฝ่ายบริหาร ท่าน
ประธานสภารูห้ รือไม่วา่ ใครจบอะไรมาบ้าง แต่เราต้องมาอยูร่ ว่ มกันได้ ส่วนตัวผมเอง
ผมเคยบรรจุข า้ ราชการมาแล้ว ทำไมผมต้อ งลาออกมาเล่น การเมือ ง เพราะผมมี
วิชาชีพในส่วนหนึง่ ในส่วนหนึง่ คหบดีสำคัญ ทุกคนทีอ่ ยูต่ รงนีท้ ช่ี าวบ้านเลือกมาแสดง
ว่าเขาไวิใจมากเลย
ท่านประสิทธี้ เตซะปลูก มีอะไรหรือเปล่า ประห้วงหรือเปล่า
-ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ
ผมขอประห้วงท่านประธานสภา เวลาสมาซิกอภิปรายผมสนับสนุนให้เขาอภิปราย เวลาที่
สมาซิกอภิปรายท่านอย่ารีบตัดบท คือสมาซิกต้องมาสะท้อนปีญหาให้ ท่านไม่ควรผลัก
ไปผลักมา ไม่ถกู ต้อง ผมประท้วงท่านประธานสภา
-ฃอเชิญท่านเชน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ท่านประธานมีอะไรกับการอภิปรายหรือเปล่า
ถ้ามีคนยกมือผมก็ตอ้ งถามว่าท่านประห้วงหรือไม่
ในวาระนี้ผมกำลังอภิปราย ท่านไม่สามารถให้คนอื่นถามไต้ ท่านมีเวลาให้ผมกี่นาที
ผมเป็นประธานผมต้องใช้ดุลยพินิจ ผมก็ต้องถามว่าท่านประท้วงหรือไม่ ถ้าไม่ประท้วง ท่าน
ก็อภิปรายต่อเลย ท่านพูดต่อเลย ไม่ต้องมายกมือให้ท่านอภิปรายให้จบก่อน
จริง ๆ แล้วท่านบุญเลิศ แสนเทพ ยกมือ ท่านก็ถามว่าท่านมีอะไรหรือเปล่า ถือว่า
ไม่ให้ เกียรติผม ผมอภิปรายในองค์กร

นายพิษท{พล ประสาน
ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
นายพิษถ{พล ประสาน
ประรานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
นายพิษถ{พล ประสาน
ประธานสภาฯ
นายธีทัต ธรรมธิกูล
ผอ.กองซ่าง

ท่านเขน ปานสังข์ ท่านต้องฟ้งผม ผมต้องให้เกียรติทุกท่าน ถ้าท่านยกมือแล้วผมไม่ถาม ถ้า
เขาประห้วงอาจจะไม่ถกู ต้อง เขาจะไต้โต้แย้งมา
ผมอภิปรายไม่ไต้ขดั ต่อองค์กร ท่านมีอะไรหรือเปล่า
ผมให้โอกาสท่านอภิปราย ท่านก็อภิปรายเลย
ผมขอถอนคำพูด ไม่มอี ะไรมาก สิงทีท่ ำมาเพือ่ สมาขิก ท่านประธานก็บอกว่าท่านก็เป็น
สมาขิกเซ่นกัน แต่ยกระดับไปอยูบ่ นบัลลังก์ประธาน ก็ฝากท่านประธาน ขอขอบคุณ
-ฃอเขิญฝ่ายบริหารตอบข้อซักถามของท่านสมาขิก

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เมือ่ สักครูล่ มื ตอบหนึง่ ประเด็นท่านเขน ปานสังข์ ท่านบุญ
เลิศ แสนเทพ ท่านพิเซฐ ทินอยู่ ทีเ่ ป็นห่วงว่างบประมาณ ๒๕๖๔ ขอความกรุณาว่า
ประกาศจัดซือ้ จัดจ้าง และจะทำสัญ ญาเมือ่ มีงบประมาณ ก็จะรับปาก เมือ่ สักครูไ่ ต้
หารือกับท่านรักษาการนายกแล้ว ท่านก็ตกลง ปี ๒๕๖๔ เราจะทำเพราะมีความพร้อม
ทีจ่ ะทำ ขอรับปากในทีป่ ระขุมแห่งนี้ เรือ่ งท่านบุญเลิศ แสนเทพ ถามว่าไฟฟ้า ห้างที่
เขาทิง้ งาน เขาจะทำอย่างไร ก็ไต้ปรึกษาหารือกับผูอ้ ำนวยการกองพัสดุ และทรัพย์สนิ
ก็ไต้เรือ่ งว่าถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทำเรือ่ งแจ้งให้เขาสามครัง้ เขาไม่มา
ดำเนินการซ่อม เราสามารถยึดเงินประกันเขาไต้ ถามว่าเมือ่ ยึดเงินประกันเขาแล้ว เรา
จะยึดเงินประกันเขาไต้หรือไม่ ตอบว่าไมใต้ หากเรายึดเงินประกันเขาต้องนำเงินไปเข้า
คลังก่อน ถามว่าเราจะทำอย่างไรต่อไป ก็ตอ้ งตัง้ งบประมาณใหม่ไปซ่อมแซมต่อไป
ยึดเขามาแล้วไปซ่อมแซมเลยไมใต้ ตรงนีเ้ ป็นปีญหา ในอนาคตมีปญ
ี หาแน่ เราจะแก้ไข
กันอย่างไร ก็ตอ้ งหารือกันต่อไป ฝากนำเรียนสมาขิกสภาทุกท่านจุดไหนทีไ่ ฟฟ้าดับ ก็
แจ้งผม ผมจะพยายามทำหนังสือให้เขาไปซ่อม ก็มไี ม่เกินห้าบริษทั ทีป่ ระมูลงานนีไ้ ต้
ก็นำเรียนในทีป่ ระขุมทราบเพียงแค่นข้ี อขอบคุณ
นายพิษท{พล ประสาน -ฃอเขิญท่านนิกร ธรรมสังกา
ประธานสภาฯ
นายนิกร ธรรมสังกา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ไหน ๆ กลิน่ ไอ ของการเลือกตัง้ ก็มแี ล้ว ผมเข้าใจว่า ณ
ปีจจุบนั องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเรามีเงินคงคลัง พอเหลืออยูบ่ า้ ง ในขณะที่
เรายังมีป ญ
้ หาตกค้าง ทันทีทผ่ี า่ นปี ๒๕๖๓ เข้าสูป่ งี บประมาณใหม่ แนวโน้มหรือ
โอกาสทีเ่ ราจะไต้เปิดสภาเพือ่ จ่ายขาดเงินสะสม หรืองานอะไรอีกสักครัง้ จะเป็นไปไต้
หรือไม่ ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน -ฃอเขิญฝ่ายบริหารแถลงตอบข้อซักถามของท่านสมาขิก
ประธานสภาฯ

~ ๓๐ ~

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภา
รองปสัดอบจ.รักษาราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เรือ่ งของงบประมาณก็มคี วามเป็นไปได้
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ แต่ดฉิ นั ต้องขอให้กองคลัง การปิดงบประมาณมีรปู แบบทีเ่ ปลีย่ นไป ไม่ได้ทำระบบมือ
นายกอบจ.ลำปาง
การปิดงบวันที่ ๓๐ ตุลาคม เขามาเก็บยอดเลย ระบบจะปิดไปอีก ๔ วัน วันที่ ๑-๔
ตุลาคม ซึง่ ผูอ้ ำนวยการกองคลังแจ้งมาแล้ว หลังจากนัน้ ก็จะมีระบบใหม่เข้ามาเราต้อง
สืกษา ว่าจะเป็นอย่าง เข้าใจว่ากองคลังน่าจะสามารถขีแ้ จงได้แล้วว่างบประมาณต่างๆ
นัน้ สามารถทีจ่ ะขีแ้ จงได้วา่ มีงบอะไรเหลือเท่าไหร่ มียอดอะไรบ้าง เงินสะสมมีเท่าไหร่
กันเป็นเงินกองทุนสะสมสำรองเท่าไหร่ เงินเดือนของข้าราชการเท่าไหร่ เงินลำหรับ
บรรเทาและสาธารณภัยเท่าไหร่ ก็จะมีระเบียบกำหนดไว้ เงินทีต่ กไปในปี ๒๕๖๓
หลังจากทำตามระเบียบเงินสะสมแล้ว จะเหลืองบประมาณไว้ชว่ ยเหลือประซาซนได้
อีกเท่าไหร่ ก็จะแจ้งให้ทา่ นทราบ ซึง่ ฝ่ายบริหารก็ไม่ขดั ข้องทีจ่ ะช่วยเหลือประขาขน
ขอให้เห็น ตัวเลขก่อน หลังจากวันนีว้ นั ที่ ๒๙ กัน ยายน เลขานุก ารสภา ก็น ำร่าง
ข้อบัญ ญัตเิ สนอให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดลำปาง ตามระเบียบผูว้ า่ ราชการจังหวัดก็จะ
อนุฟต้ เิ ห็นขอบให้เราภายใน ๑๕ วัน ก็จะถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พอดื แต่ทง้ั นีท้ ง้ั นัน้ ก็ได้
ปรึกษาหารือกับปลัดจังหวัด จะขอเข้าพบท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด จะนำเรียนท่านว่า
ท่านสมาซิกสภาจะมีเรือ่ งทีจ่ ะต้องทำอะไรบ้าง ก็อยากขอความอนุเคราะห์ทา่ นโปรด
ลงนามเห็นชอบให้เร็วทีส่ ดุ เมือ่ ตอนเข้าก็ประชุมกับท่านห้องถิน่ จังหวัดก็ได้แจ้งกับ
ท่านแล้ว ขอให้ฝา่ ยกฎหมายเร่งดำเนินการเพือ่ เสนอให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด ก็วางแผน
ไว้กจ็ ะนำเรียนตรงนีว้ า่ เราจะขอเปิดสภาอีกหนึง่ รอบเพือ่ ให้ใครมีอะไรขาดตกบกพร่อง
พืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ต้องแก้ไข เปลีย่ นแปลงสถานที่ ลักษณะ คุณ ภาพเปลีย่ น ปริมาณเปลีย่ น
ตามทีเ่ รามี จะได้แก้ไขกันเลย ล้าเราไม่ได้เปิดสภาก่อนทีเ่ ราจะหมดสมาซิกภาพ เราจะ
ยุง่ มาก ข้าราชการก็ไม่สามารถทำงานได้ ก็คดิ ไว้วา่ ต้องมีแผน ได้ทาบทามไว้หมดแล้ว
ขอเวลาอีกสองวันก็ได้ไปพบกับท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด ก็เป็นเรือ่ งของฝ่ายบริหารทีจ่ ะ
ดำเนินการตรงนี้ เรือ่ งทีจ่ า่ ยขาดเงินสะสม ก็คอ่ ยมาหารือกันอีกครัง้ ต่อไป นำเรียนทุก
ท่าน ขอขอบคุณ
นายพิษ?นุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์
ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน จริง ๆ แล้วทีอ่ อกจากปากผมไป เป็นสิง่ ทีร่ ว่ มกันองค์กร
ทัง้ หมด มีทวงถามสมาซิกสภาทัง้ หมดทีท่ วงถามมา ท่านปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายกตอบได้ก็
เป็นสิง่ ทีด่ มื าก ทุกคนทีน่ ง้ั อยูต่ รงนีบ้ างครัง้ อาจจะกลับเข้ามาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์กไ็ ด้
และส่วนหนึง่ ข้าราชการทีม่ หี นังสือแต่งตัง้ มา ผมขอให้ขแ้ี จง ท่านผูอ้ ำนวยการกองช่าง
ก็ได้ขแ้ี จงแล้ว ผมเข้าใจ แต่ระเบียบข้าราชการการเมืองค่าตอบแทนเพียงเดือนละ
๑๙,๒๐๐ บาท วันนีจ้ ะมีกจิ กรรมในพืน้ ที่ เรายังมานัง่ ประชุม สภาเลย ก็ฝากฝ่าย
บริหาร เป็นสัดส่วนหนึง่ ในสังคมจังหวัดลำปางทุกเขต ต้องมานัง่ รับพิง เราต้องไม่มี
ข้ออ้างแล้วว่าบุคลากรเรามีนอ้ ย ผมบอกตรง ๆ วันนีผ้ มไม่ Happy เราไม่ตอ้ งมาแก้ตวั
ท่านประธานสภาก็ตอ้ งเรียกติเตียน ขอรอบนีใ้ ครไม่มา ฝากฝ่ายบริหาร ๒ ขัน้ ไม่ต้อง
ให้เลย ใช่หรือไม่ ผมว่าล้าขอมติในสภาทุกคนยกมือหมด เกิดอะไรขึน้ ในองค์กร เราจะ

ปีดปีงบประมาณ หัวหน้าฝ่ายคนไหนเข้ามาประชุมให้ ๒ ขัน้ ทัง้ หมดเลย คนทีไ่ ม่มาไม่
ต้องให้ บันทึกไว้เลย ผมไต้ปรึกษากับสมาซิกทัง้ หมด จริง ๆ แล้ว เราเอาปีญ หามา
ร่วมกันคิด ผูก้ ำกับจะสัง่ รองผูก้ ำกับไมใต้เพราะไม่ได้มารับพิงป้ญหา ตรงนีเ้ ป็นเรือ่ งที่
ผมติดใจมาก ท่านดูเป็นเรือ่ งทีน่ า่ อายมาก ล้ามีองค์กรนักข่าวเข้ามา ผมบอกสองครัง้
แล้ว ทำไมตอนเทีย่ งเราต้องกินข้าวกล่อง แต่ถามผูใ้ ต้บงั คับบัญ ชาท่านฝ่ายบริหาร
ต้องมารับพิงสารทุกข์ สุกดิบ ของซาวบ้าน ผมถามว่ากำลังพลกองช่างมีเท่าไหร่ ถ้าทำ
ไม่ไต้ก็ไม่ต้องทำ ผมหันไปดูแล้วมีกค่ี น ล้าคนทีไ่ ม่มาได้ ๒ ขัน้ ท่านตัง้ พวกผมเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ ผมขอหน่อย ไม่สมควร เป็นกิจกรรมทีผ่ มไม่อยากเห็นแบบนี้
ผมถามว่าข้าราซการประจำ ฝ่ายบริหาร ผูอ้ ำนวยการกองแต่ละกองมานัง่ อยูต่ รงนี้
หมด ดูขา้ งหลัง ฝากฝ่ายบริห าร คุณ ทำแบบนีไ้ ต้อย่างไร มารับพิงร่วมกัน ไม่ให้
ผูบ้ ริหารสัง่ อย่างเดียว ผมไม่มอี คติตอ่ ใครลักคน กองการดีกษา ยังนัง่ อยูเ่ ลย และกอง
กำลังของผูอ้ ำนวยการกองช่างมีใครบ้าง ไม่ตอ้ งมาอ้าง มีประชุมสภาก็ตอ้ งประชุม ล้า
ทำไม่ไต้ ให้พ จิ ารณา ถ้าถามว่าแรงไหม สิง่ ทีล่ า่ ข้าเกิด จากอะไร ก็ให้ฝา่ ยบริหาร
ผูอ้ ำนวยการกองช่างมารับนโยบาย ผูใ้ ต้บงั คับบัญซาก็ตอ้ งรับนโยบายทีส่ อดคล้องกัน
ผมไม่ Happy ท่านสมาซิก ท่านมิตร ธรรมวงค์ ต้องมาสอบถามทุกวันนี้ ตกเพราะ
อะไร ก็เอยูแ่ ล้ว ตกเพราะอะไร ตกเพราะการดำเนินการล่าข้า ในการสำรวจออกแบบ
ราคาก็เปลีย่ นไปตลอด ค่า K เปลีย่ นไปตลอด ฝากท่านผูอ้ ำนวยการกองช่าง เราไม่
ต้องแก้ตวั แล้ว ทีน่ ง่ั อยูข่ า้ งหลังไม่มกี องช่างลักคน หัวหน้าฝ่ายก็ไม่มา แต่วนั นีเ้ ราคน
ในบ้านมาคุยกัน ท่านรักษาการฝากดูดว้ ย ท่านประธานสภาก็ดดู ว้ ย ทีผ่ า่ นมาท่าน
ประธานสภาก็ปรับตัวตลอดแต่ไม,มีเวลาไต้คยุ กัน ก็เป็นนิมติ รหมายทีด่ ี ผมขออนุญาต
ปีดสภาไต้เลย ขอขอบคุณ
นายพิษถfพล ประสาน ตามทีท่ า่ นเขน ปานสังข์ ไต้สอบถามผูอ้ ำนวยการกองช่างก็ไต้ตอบไปแล้วเป็นเหตุ เป็นผลแล้ว
ประธานสภาฯ
-ฃอเชิญท่านพิเซฐ ทินอยู่
นายพิเซฐ ทินอยู่
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เกาะคา
ส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน การประชุมรอบทีผ่ า่ นมาไต้สอบถามเรือ่ ง กกต.ไม่ทราบว่า
มีทา่ นใดได้ตรวจสอบเงือ่ นไขหรือยังล้ามีกฤษฎีกาเลือกตัง้ เสร็จ เรือ่ งทีเ่ ราจัดทำกฐิน
ด้วย ตรงนีไ้ ม่ตอ้ งตอบทีน่ ก่ี ไ็ ด้ ถ้ารับทราบข้อมูลก็ให้สง่ ในไลน้กลุม่ สมาซิกก็ไต้ อย่าง
น้อยเป็นแนวทางทีเ่ ราหารือ ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน - มีสมาซิกท่านใด จะเสนอในวาระนีอ้ กี หรือไม่
ประธานสภาฯ
- ไม่มี ผมขอปิดการประชุม
นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

ปิดการประชุม

เวลา ©๘.๒๕ น.

(ลงซือ่ )
"~ะ> ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(ลงซือ่ )
ผูต้ รวจทานรายงานการประขุม
(นาย'ซญญา สุรยิ ะ)
(นางสมพร กาไวย์)
นักจัดการงานทัว้ ไปปฏิบตั กิ าร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
(ลงซือ่ )
(ลงซือ่ )
(ลงซือ่ )
(ลงซือ่ )

-ถึงแก่กรรมกรรมการ
(นายนิรนั ดร บีญญาสิทธิ)้
1/ า
กรรมการ
(นายอำนวย ^ญาณกุล )
กรรมการ
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ปานสังข์)
(นายเขน

A

Qffi^

า?กรรมการ

ได้เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครัง้ ที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพือ่ รับรองรายงานการประชุมตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เมือ่ คราวประชุมสมัย
วิสามัญ
สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

(ลงซือ่ )
(นายพิษญพล ประสาน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

