
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยวิสามัญ (สมัยท่ี ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



ระเบียบวาระที่ ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบ ียบวาระท ี่ ๔

ระเบียบวาระการประชุมสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๑) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐ 0  น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันที, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่องที่เสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค0าซี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค0าขี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓.๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓.๔ญัตติขออบุม้ติใข้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เร ื่องอื่น ๆ (ถ ้าม ี)



ผู้มาประชุม

๑. นายพิษณุพล 
๒. นายวสันต์ 
๓. นายบุญเลิศ 
๔. นายอำนวย 
๔. นายถาวร 
๖. นายณรงค์ 
๗. นายประลิทธี้ 
๘. นายวิเชียร 
๙. นายนิกร 
๑๐.นายพิเฃฐ 
๑๑.นายมิตร 
๑๒.นายสมบูรณ์ 
๑๓.นายธีรพล 
๑๔.นายนิพนธ์ 
๑๔.นางสุปราณี 
๑๖.นายรัตนซัย 
๑๗.นายบุญเชิด 
๑๘.นายจิรพิพัฒน์ 
๑๙.นายธรรมการ 
๒๐.นายเดชทวี 
๒๑.นายเซน 
๒๒.พ.ต.ท.พิมล 
๒๓.นายปีลันธน์

ผู้ลาประชุม 
๑.น.ส.มนชยา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๔๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น ๑

ประสาน 
อุณหเลขจิตร 
แสนเทพ 
วรญาณกุล 
บุปผาเจริญ 
พินธิสืบ 
เตซะปลูก 
เรืองบุญมา 
ธรรมสังกา 
ทินอยู่ 
ธรรมวงค์ 
รูปสะอาด 
ศรีวงษ์ 
นันทะสี 
เกิดมูล 
สมมี 
พรมศร 
วงศ์เปีย 
ชุมศรี 
ศรีวิชัย 
ปานสังข์ 
คงทอง 
รัตนวราภรณ์

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 เขตอำเภอเกาะคา 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอ เกาะคา 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้ห่ม 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเถิน 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ

ซรากร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง



ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง

๒. นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง
๓. นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง
๔. นางสาวเพ็ญสิริ ไซยวรรณ ตำแหน่ง
๔. นายธีฑัต ธรรมธิกูล ตำแหน่ง
๖. นางพุดแก้ว พันธุสุภา ตำแหน่ง
๗. นายบุญส่ง ศรีกอนติ ตำแหน่ง

๘. นางณัขซา สิทธิไพศาล ตำแหน่ง
๙. นางกนกพรรณ บันตาวัง ตำแหน่ง
๑๐. นายปรีชา กันหล้า ตำแหน่ง
๑๑. นายวรพงค์ ยศเรืองศรี ตำแหน่ง
๑๒. นางอภิสรา บุตสีทา ตำแหน่ง
๑๓. นางดวงดาว อานุภาพยรรยง ตำแหน่ง
๑๔. นางสายใจ ขันธิกุล ตำแหน่ง
๑๔. นางประนอม จันทร์วงค์ ตำแหน่ง
๑๖. นางนิตยา สายอุปราช ตำแหน่ง
๑๗. นางราตรี ธงศรี ตำแหน่ง
๑๘. นาย'ชูศักดี้ ตุ้ยบาง ตำแหน่ง
๑๙. นายภัทรพงค์ เถายศ ตำแหน่ง
๒๐. นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง
๒๑. นายสุทิตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง
๒๒. นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ ตำแหน่ง
๒๓. นางสาวป้ณรสี ตันเกียรติขัย ตำแหน่ง
๒๔. นางสาวฐิติรัตน์ วงค์กํ่า ตำแหน่ง
๒๔. นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูต๊ะ ตำแหน่ง
๒๖. นางรุ่งระวี แผ่นทอง ตำแหน่ง
๒๗. นายไกรเซษฐ์ ทองบุตร ตำแหน่ง
๒๘. นายจักรพงษ์ คำอักษร ตำแหน่ง
๒๙. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง
๓๐. นายสมชาย อุดมสารี ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสิกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองกิจการสภาฯ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและช่อมบำรุง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารงานท่ัวไป
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัสดุและประมวลผล
หัวหน้าฝ่ายประซาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
หัวหน้าฝ่ายลำรวจและออกแบบ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ 
นิติการ
หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผังเมืองฯ



๓

ผู้เข้าร่วมประชุม
๓๑. นางปราณี แก้วขัด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
๓๒. นางนงลักษณ์ พรมพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓๓. นางธิญาดา จันจ๊ะวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๓๔. นายบีญญา สุริยะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบีติการ
๓๕. นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบ้ติงาน
๓๖. นายพรฑศพล ขมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๗. นางสาวนพมาศ ขัยยาคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๘. นางเตือนใจ ภักดีวงศ์ ตำแหน่ง นักประขาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๓๙. นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๔๐. นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการภารโรง
๔๑. นางศรสวรรค์ ธิมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยประซาสัมพันธ์
๔๒. นางคุภมาส ธรรมสิทธิ้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุม ครบองค์ประชุมจำนวน 
๒๓ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม

นางสมพร กาไวย์ บัดนี้สมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้นจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และท่าหน้าที่ประธาน

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสถานการณ์กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรค 
โควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-®๙)) ได้มีการแพร่ระบาด ๑๗๕ 
ประเทศ รวมประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราขบัญญ้ติโรดติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และจังหวัดลำปางได้ 
ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการฟ้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-®๙)) และเป็นเรื่องด่วนที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะต้องเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการดดำเนินการดังกล่าวและเรื่องอื่นๆ แต่เนื่องจากขณะนี้ 
ไม'อยู่ในช่วงเวลาสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อประโยชน์แห่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมควรที่จะเรียกประชุมสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ 
ดังน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราฃบัญญัติองค์การบริหารส่วน



นางสมพร กาไวย์ 
เลขาบุการสภาฯ

นายพิษเบุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
ระเบียบวาระที่ ๑

จังหวัด พ.ศ. ๒๕:๔๐และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับความในข้อ 
๓๖(๑)แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๖๓ ลงซ่ือ นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม
เรื่องแรก จากสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙
(Coronavirus D isease ๒๐๑๙ (COVID -๑๙)) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมี 
อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน บำบัดโรค ควบคุม และระงับโรคติดต่อตามกฎหมาย
ระเบียบ หนังสือส่ังการกระทรวง มติครม.ที่เกี่ยวข้อง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไปแล้ว ดังนี้
๑.จัดอบรมเซิงปฏิบัติการให้ความรู้โนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID -๑๙ และจัดทำ 
หน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสร้าง 
ทีมวิทยากรหรือครู ก ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
จังหวัดลำปาง ๑๐๓ แห่ง จำนวน ๗๕๐ คน โดยคัดเลือกจากผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำ 
ชุมขน อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม.ประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรีจิตอาสา และ 
ประซาซนที่สนใจ แกอบรมออกเป็น ๓ รุ่น ระหว่างวันที่ ๑๑ -  ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ใช้งบประมาณจำนวน ๒๖๖,๑๐๐บาท 
(สองแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทล้วน)
๒.จัดหาหน้ากากอนามัยตามโครงการเฝ็าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-®๙ จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ ช้ืน ให้กับลำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อ 
แจกจ่ายให้กับผู้ปวยโรคระบบทางเดินหายใจและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามท่ี 
คณะกรรมการช่วยเหลือประซาซนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ให้ความ 
เห็นซอบ ใช้งบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทล้วน)
๓.รณรงค์ และเผยแพร่ประขาสัมพันธ์องค์ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัส 
COVID-®๙ ผ่านสี่อประซาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกช่องทาง 
๔.ตั้งจุดคัดกรองบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และประซาซนที่มาติดต่อ 
ราซการบริเวณทางเข้าอาคารลำนักงานโดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ 
ฉีดพ'นนี้ายาฆ่าเชื้อภายในอาคารและพื้นที่ต่าง ๆของลำนักงานและงดเว้นการจัดกิจกรรม 
ต่าง  ๆที่จะทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากตามมาตรกรที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 
๕.ปิดการใช้พื้นที่สวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง และปิดสถานที่ออกกำลังa ายทุกประ๓ ท ทุกพ้ืนท่ีท้ังในส่วนของสนาม



นายพ ิษณ ุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ฟุตบอล เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
เป็นการชั่วคราว เพื่อลดการรวมตัวในพื้นที่สาธารณะให้น้อยลง ให้ประซาซนอยู่บ้าน 
หยุดเขื้อ เพื่อซาติ
๖.ให้จิตอาสาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง?เกเย็บหน้ากากอนามัยเพื่อใซ้ป้องกัน 
ตนเองจากการติดเขื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-®๙) จำนวน ๒๐๐ ขิ้น มอบ 
ให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือไม่มีกำลังทรัพย์ในการซื้อ คนละ ๒ ช้ิน โดยมารับด้วยตนเอง 
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๗.จัดหาอาหารและเบิกจ่ายค่าอาหาร จำนวน ๓ มื้อ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ 
ผู้ถูกกักกันในสถานที่คาบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มปวย ณ ศูนย์อนามัยซาติพันธุขายขอบ 
และแรงงานข้ามฃาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยได้ปฏิบัติตามหนังสือจาก 
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือจากจังหวัดลำปาง
๘.อุดหนุนลำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตามโครงการเฝ็าระวังและป้องกันการ 
ระบาดเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (0ว\/1อ-๑๙) งบประมาณจำนวน ๙๓๗,๐๐๐ บาท 
(เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายการตังนี้ ๑. เสื้อกาวน์กันนํ้า จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด 
๒. ชุดป้องกันร่างกาย จำนวน ๑,๒๕๐ ชุด ๓. แว่นครอบตาแบบใส จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด 
๔.กระบังหน้าเลนส์ใส จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ๕. รองเท้าบูท จำนวน ๕๐๐ คู่ 
๖. พลาสติกหุ้มรองเท้า จำนวน ๕๐๐ อัน ๗. อาหารเลี้ยงเซื้อ จำนวน ๕๐๐ ชุด 
๘. Rayon sw ab จำนวน ๕๐๐ ชุด
๙ .อุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดซองเซื้อ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) งบประมาณจำนวน ๒,๐๓๓,๒๐๐ บาท 
(สองล้านสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) รายการตังนี้ ๑. หน้ากากอนามัย จำนวน 
๒,๕๑๐ กล่อง ๒. เจลล้างมือ จำนวน ๒,๐๐๕ ซวด ๓. เครื่องวัดอุณหภูมิ 
หน้าผากแบบดิจิตอล จำนวน ๖๘ เคร่ือง ๔. นี้ายาฆ่าเซื้อโรค จำนวน ๒๓๐ แกลลอน 
๕. เครื่องพ่นยาฆ่าเซื้อโรค จำนวน ๔๖ เคร่ือง ๖. ชุดป้องกันเชื้อโรค จำนวน 
๑๐๐ อัน ๗. หน้ากากป้องกันสารคัดหลั่งลำหรับพนักงานสอบสวน จำนวน ๓๓๖ อัน 
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด
- ขอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขณะนี้อยู่ในวาระการแจ้งให้ทราบ สิ่งต่าง  ๆ ที่ท่าน 
พูดมา จริง  ๆ แล้วน่าจะส่งถึงมือสมาซิกว่าเรื่องแจ้งให้ทราบมีอะไรบ้าง มานั่งฟ้งแบบนี้ 
เราไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ทำอะไรไปบ้าง และผมอยากจะ 
สอบถามท่านประธานสภาเรื่องแจ้งให้ทราบว่า ซ่วยแจ้งให้ทราบด้วยว่า หนังสือท่ีผมทำ 
ส่งถึงท่านประธานสภา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ทำไมไม่ได้รับการตอบรับจากท่าน 
ประธานสภา ซึ่งในรายละเอียดต่าง  ๆ มีอยู่ในมือของท่านสมาซิกสภาทุกท่านอยู่แล้ว



นายถาวร บุปผาเจริญ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายถาวร บุปผาเจริญ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายณรงค์ พินธิสืบ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

ผมอยากจะได้รับคำตอบจากท่านประธานสภาว่าทำไมท่านไม่ได้ดำเนินการอะไรกับ 
หนังสือที่ผมส่งให้ท่านเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ลงเลขรับที่ ๓๐ ถูกต้องทุกอย่าง 
ขอทราบคำตอบจากท่านประธานสภา ขอขอบคุณ
ต้องใจเย็น  ๆ เรื่อง การติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ covid ๑๙ เป็นเรื่องใหม่เราต้อง 
ละเอียดรอบคอบ ขอให้ท่านไต้นั่งลง ผมจะไต้ดำเนินการประขุมไปตามระเบียบวาระ 
ผมไต้ใฃ้ดุลยพินิจของผมแล้ว เชิญ'ท่าน'น่ังลง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามดุลยพินิจของท่าน ท่านจะต้องแจ้งให้ทราบว่า 
หนังสือที่สมาซิกสภาไต้ส่งให้ท่าน อยู่ในเรื่องแจ้งให้ทราบ ท่านก็ต้องแจ้งให้สมาซิกสภา 
ไต้รับทราบว่า หนังสือวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ทำไมท่านไม่ไต้ดำเนินการอะไร หรือ 
ท่านเห็นว่า หนังสือไม่ถูกต้องท่านก็แจ้งต่อที่ประขุมเลย
เชิญท่านนั่งลง มีหลายข้อที่จะแจ้งให้ทราบ ตรงนี้เป็นข้อแรกอยู่ว่าตอนนี้ องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางของเราไต้ดำเนินการอะไรบ้าง ขอให้ท่านใจเย็น  ๆ และค่อย  ๆ ฟ้งไป 
- ขอเชิญท่านณรงค์ พินธิสืบ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เรื่องที่ท่านแจ้งให้ทราบโดยปกติแล้วจะมีเอกสารให้
สมาซิกสภา แต่ในการประขุมครั้งนี้ไม่มีเอกสารแจกให้สมาซิกสภาไต้ทราบเลย ท่านก็
อ่าน  ๆไป ถ้าท่านไต้ถ่ายเอกสารให้สมาซิกสภาก็ใข้เวลาแบีบเดียว ขอขอบคุณ
เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารแจกให้
เรื่องที่สอง เรื่องภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไต้อุดหนุนลำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินงานตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้ง 
เครื่องสูบนํ้าบาดาลและงานเดินท่อเข้าระบบประปาโรงพยาบาลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม 
จังหวัดลำปาง เพื่อให้มีแหล่งนํ้าบาดาลผลิตนํ้าประปาที่สะอาด สำหรับให้บริการ 
ประซาซนผู้มารับบริการที่โรงพยาบาลแจ้ห่ม งบประมาณจำนวน ๓๖๑,๗๐๐ บาท 
(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
เรื่องที่สาม ตามที่ท่านถาวร บุปผาเจริญ ไต้ส่งหนังสือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางดำเนินการยับยั้งการแพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีสมาซิก 
รับรองจำนวน ๒ คน ซึ่งมีรูปแบบเป็นการเสนอแต่ไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๓๗ แห่ง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่าง คือ 
(๑)ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น (๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ ผมจึงวินิจฉัยหนังสือ 
ดังกล่าวว่า ๑.ไม่เข้าลักษณะเป็นญัตติตามข้อ ๓๗ (๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภา 
ท้องถิ่น กิจการของสภาท้องถิ่น ตามมาตรา ๗ พรบ.อบจ. กำหนดให้สภาอบจ.มีอำนาจ 
หน้าที่ อาทิเซ่น ๑. การตราข้อบัญญัติอบจ. ๒. ให้ความเห็นชอบในการมอบให้เอกซน 
กระทำการในหน้าที่ของ อบจ. ๓. พิจารณาให้ความเห็นขอบข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าย ๔. การเลือกคณะกรรมการ

๖
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๒.ซี่งกรณีหนังสือดังกล่าวเป็นเรื่องการใช้อำนาจการบริหารงานตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการกระทรวง มติครม.ที่เกี่ยวช้อง แม้ไม่มีมติของสภาอบจ.ตามหนังสือที่ 
สมาซิกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดำเนินการยับยั้งการแพร่ระบาดกรณีโรค 
ติดเซ้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ฝ่ายบริหารก็สามารถขับเคลื่อนงานดังกล่าวได้ อีกทั้ง มติ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันใดๆต่อการบริหารงานของ 
ฝ่ายบริหาร ดังน้ัน สภาไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเสนอให้ความเห็นขอบสั่งให้ฝ่ายบริหารไป 
ดำเนินการในเรื่องใดๆ โดยที่ฝ่ายบริหารไมใต้เสนอ แต่หากเป็นกรณีที่ฝ่ายบริหารเห็น 
ว่าการดำเนินการใดๆ เป็นปีญหา อุปสรรค จะต้องให้ฝ่ายสภาเห็นชอบ ฝ่ายบริหารก็ 
จะเป็นผู้เสนอญัตติขอความเห็นขอบต่อสภาฯเอง ผมในฐานะประธานสภาจึงไม่สามารถ 
นำหนังสือบรรจุเป็นระเบียบวาระไต้
ท่านถาวร บุปผาเจริญ เดี๋ยวผมจะให้สอบถามในวาระเรื่องอื่น  ๆ ดีกว่า ผมจะไต้ดำเนิน 
ไปตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป - ขอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมเป็นผู้ที่เกี่ยวช้องโดยตรง ต้องให้ผมสอบถามท่าน 
- ขอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ สอบถามเพิ่มเติมต่อไต้

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน จากการที่ท่านอธิบายความมา ท่านอย่าลืมว่าในวันนี้ 
มีผู้ลื่อข่าวไต้บันทึกข้อความที่ท่านได้ตอบมา ซึ่งการที่ท่านไต้ตอบแล้วว่าไม่เช้าข้อต่าง  ๆ
ผมมองว่าท่านประธานสภา กำลังเช้าสู่มาตรา ๑๕:๗ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ผมรับผิดชอบกับคำพูดของผม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไป ในเมื่อกระทรวงมีหนังสือมา 
เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ระบุซัดเจนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติ และ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ไต้ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร แต่ประกอบด้วยสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บริหารเป็นผู้เสนอโครงการต่าง  ๆ และการอนุมัติขึ้นอยู่กับ 
สภา ในวาระต่อไปผมจะพูดเกี่ยวกับการอนุมัติต่อไป ขอให้ท่านรับผิดชอบในเรื่องการ 
เก ิดภ ัยพ ิบ ัต ิ องค์การอนามัยโลก ประกาศภ ัยพ ิบ ัต ิมา วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ มี 
ประกาศของกระทรวงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบบีญหาโรคภัยพิบัติ ผม 
ไต้ส่งหนังสือไปเม่ือวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันนี้ วันที ่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ท่านก็ 
ไม่ไต้สนใจ เพิกเฉย ในการที่จะให้สมาซิกสภาเช้าร่วมประชุม เรียกประชุมเรื่องภัยพิบัติ 
ตรงนี้ขัดเจน จริง  ๆ แล้ว แค่หนังสือท่านตอบว่าไม่ถูกต้อง มีหนังสือแจ้งให้ท่านทราบ 
ด้วยวุฒิภาวะ ท่านต้องรีบเรียกประชุมเกี่ยวกับบีญหาความเดือดร้อนของประขาซนแล้ว 
ผมไต้ดำตอบแล้ว ขอขอบคุณ ทุกอย่างไต้บันทึกไว้ในการประชุมแล้ว ขอขอบคุณ 
ผมใช้ดุลยพินิจในการเป็นประธานสภา ผมรับผิดขอบในมาตรา ๑๕๗ หากมีอะไรเกิดขึ้น 
เพราะผมได้รอหนังสือ และเราไม่ได้มีบทบาทโดยตรง จะอนุมัติไต้ก็ต้องได้รับความ
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เดือดร้อนในองค์กรหลัก ซึ่งผมรอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่ที่ท่านได้ทำหนังสือ 
มา ผมเพิ่งได้รับทราบหนังสือเมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ นี้ จริง  ๆ แล้วผมยัง 
อยากจะประขุมวันเสาร์ อาทิตย์ ด้วยซํ้าไป แต่เนื่องจากทุกคนติดภารกิจ ผมก็เลยเรียก 
ประขุมในวันนี้ เวลาเข้าเลย ตรงนี้ท่านสามารถตรวจสอบได้
- ขอเชิญท่านเดขทวี ศรีวิชัย
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน เมื่อสักครู่ท่านได้แถลงและตอบคำถามท่านถาวร ผม 
ขออนุญาตเอ่ยนาม‘มีคำพูดคำหนึ่งบอกว่า สภาไม่มีสิทธิไม่มีอำนาจสั่งให้ฝ่ายบริหารทำ 
การที่ท่านถาวร บุปผาเจริญ เสนอให้เปิดประขุมเป็นการประขุมหารือไม่ได้สั่งให้ฝ่าย 
บริหารไปสั่งจ่ายอะไรแบบนั้น ผมฟ้งแล้วไม่ได้เป็นการสั่งตรงไหน เป็นการหารือถ้ามี 
ความเห็นขอบ ก็ดำเนินการผ่านกระบวนการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ได้ประกอบ 
แ ค ่ฝ ่าย บ ร ิห าร อ ย ่าง เด ีย ว ต าม ท ี่ท ่าน ถ าว ร  บ ุป ผ าเจร ิญ  ได ้กล ่าวถ ึง เม ื่อล ักคร ู่ 
ประกอบด้วย ๓ ฝ่าย ฝ่ายข้าราชการ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ เพราะฉะนั้น ๓ 
ฝ่ายนี้ต้องประสานกัน และการเสนอให้เปิดประขุม ไม่ได้ถือว่าเป็นการสั่ง เรายังไม่รู้เลย 
ว่าเราจะปฏิบัติอะไร ไม่ถือเป็นการสั่ง เป็นการหารือ ถ้าฝ่ายบริหารเห็นพ้องด้วย ฝ่าย 
นิติบัญญัติเห็นพ้องด้วย ฝ่ายข้าราฃการเห็นพ้อง ทุกฝ่ายเห ็นพ้องกันก็จะเป็นอำนาจ 
หน้าที่ ท่านอย่าไปบอกว่าสภาไม่มีอำนาจ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาโดยตรงเลยดูแล 
ตรงนี้ จะปฏิเสธความรับผิดขอบได้อย่างไร ขอขอบคุณ
ผมอยากน่าเรียนท่านเดชทวี ศรีวิชัย เพื่อสร้างความเข้าใจ ผมใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์แล้ว 
หนังสือขอท่านถาวร บุปผาเจริญ วันก่อนผมก็ได้ประสานกับท่านแล้วว่าหนังสือของ 
ท่านเป็นญัตติหรือไม่ ท่านก็บอกว่าเอาตามนั้น ผมก็ต้องใช้ดุลยพินิจของผม
- ขอเชิญท่านพิเซฐ ทินอยู่
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมก็เป็นผู้ที่ลงซื่อรับรองญัตติของท่านถาวร อยาก 
น่าเรียนให้ที่ประขุมว่าสถานการณ์ภายนอกค่อนข้างหนักพอสมควร ผมคิดแบบนี้ว่าเรา 
มาช่วยกันคิดแสวงหาหนทาง และวิถ ีทางเพื่อช่วยเหลือพี่น ้องซาวจังหวัดลำปาง ผม 
เข ้าใจว่าท ่านถาวร บ ุปผาเจริญ ตั้งใจยื่นญัตติ แต่ผมไม่ได้แม่นในญัตติทั้งหมดว่ามี 
อะไรบ ้าง แต ่กระบ วน การห ล ังจากย ื่น ญ ัตต ิไป แล ้ว  ผม ก ็เห ็น ฝ ่ายบ ร ิห าร ท ่าน 
ประธานสภา และสมาชิกสภาหลายท่าน ได้ระดมสมองกัน จนถึงเวทีที่เราได้จัดเมื่อวันที่ 
๒๗ ม ีนาคม ๒(ร:๖๓ ก ็เป ็น ท ี่ม าของการน ่าเส น อ ข ้อม ูลท ั้งห ม ด ผมม ีความ เช ื่อ  
ระดับประเทศ หรือระดับโลกเลยว่าการเมืองเราไม,ได้แถวหน้า การควบคุมโรค covid 
๑๙ น่าจะเป็นนักระบาดวิทยา บุคลากรด้านสาธารณสุขจะทำอย่างไรถึงจะต้องหยุดเชื้อ 
ของเราน่าจะเป็นนักรบแถวสอง หรือสามที่คอยสนับสบุนเรื่องงบประมาณ หลังจากที่ 
ท่านถาวร บุปผาเจริญ ได้น่าเรียนยื่นต่อประธานสภา อาจจะไม่พอใจทั้งหมดอาจจะ 
เป็นเรื่องรูปแบบ ที่รืบประขุมทันที ซ่ึงเราไม1ได้จัดประขุมทันที แต่เราได้ระดมสมอง น่า 
ข้อมูลจากผู้บ ังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ตั้งด่าน ๔ จุด เป็นอย่างไร ต้องการ 
ทรัพยากรเท่าไหร่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมาด้วยตัวท่านเอง การระวังป้องกัน 
จะต้องใข้อุปกรณ์อะไรบ้าง ต้องใช้หน้ากากอนามัย เจล เท่าไหร่ จนกระทั้งถึงการรักษา 
ท่านก็ได้น่าเสนอข้อมูลให้เราทราบว่าตั้งแต่ รพ.เกิน เกาะคา อ.เมืองลำปาง ที่ต้องปรับ



นายพิเชฐ ทินอยู่ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

ให้เป็นสถานที่รองรับการรักษา covid ๑๙ และงบประมาณทั้งหมดในวันนี้ก็มี 
รายละเอียดของโดรงการทั้งหมด ด้านการฟ้องกัน และการรักษา ผมเข้าใจว่าเรายื่น 
ญัตติไปอาจจะไม่ถูกกระบวนการทั้งหมด แต่เชื่อว่าทุกคนมีดวามตั้งใจที่ฃ่วยกันระดม 
สมอง จนถึงจัดหลายเวทีเพื่อได้ข้อมูลที่เหมาะสม ในวันนี้ผมก็คิดว่าความสง่างามของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ก็ได้เกิดขึ้น เรื่องที่เราประชุมสภาในวันนี้แทบจะไม่มี 
เรื่องของโครงสร้างด้านอื่น  ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องการอนุม้ติเพื่อการป้องกัน และ 
การรักษา มาตรเฝืาระวัง covid ๑๙ อย่างเดียว ถ้าเราทำใจเย็น  ๆ และช่วยกันคิดใน 
สถานการณ์แบบนี้ เราก็จะก้าวข้ามไปด้วยกัน ขอขอบคุณ

นายพิษ{นุพล ประสาน เร่ืองท่ีส่ี รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๖ต-
ประธานสภาฯ ๒๕๖๕ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความจำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียด 
โครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เนื่องจากการพิมพ์ข้อความ 
ผิดพลาด จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๖๑ -  
๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือที่แจก 
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กองแผนและงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๒
- ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

- รายงานการประชุม มีทั้งหมด ๓๔ หน้า เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบ 
-ท่านใดจะขอแก้!ขรายงานการประชุม ขอเชิญ
- ไม่มีท่านใดแก้ไขในรายงานการปกระชุม ผมจะขอมติในที่ประชุม 
-ฃณะนี้มีสมาชิกอยู่ไนที่ประชุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ โปรดยกมือ จำนวน ๒๐ เสียง

มติที่ประชุม

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าทีป่ระชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒๐ เสียง ให้การรับรองรายงาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป ี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อใประเปียบวาระที่ ๓



๑๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องท่ีเสนอ
๓.๑ ญัตติจออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงดำซื้แจงงบประมาณรายจ่ายตามจ้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖©
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางฺสุพรรณี สุขสันค ์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา 
รองปลัดอบจ.รักษาราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน มติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๓ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิปีตหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นชอบอนุมัติใหข้ยาย 
นายกอบจ.ลำปาง เวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผู้พัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดด่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๒ หน้า ๒๗๒ ด่าจัดซื้อรถบรรทุก จำนวน 
๕ ,๐๐๐,๐๐๐  บาท เพ ื่อจ่ายเป็นด่าจัดซื้อรถบรรทุกพร้อมชุดสเปรย์ยาง ขนาดไม่ 
น ้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ๆละ ๕ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  'นาท เพื่อใช้ในการ 
ปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กองช่างได้ตรวจสอบ 
รายละเอ ียดแผน งาน โครงการด ังกล ่าวข ้างด ้น  ป รากฏว ่า ส ่งข ้อม ูลและพิมพ ์ 
รายละเอียดคำซื้แจงงบประมาณ ขนาดแรงมัาฃองรถบรรทุกผิดพลาด ขนาดไม่น้อย 
กว่า ๒๑๐ แรงม้า ขอแก้ไขเป็นขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า จีงมีความจำเป็นต้อง 
แก้ไขคำซื้แจงงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง รายละเอียดตามเอกสารบัญชีแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณแนบท้าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ 
เร ียบร้อย จ ึงขออนุม ัต ิแก ้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการ 
ดังกล่าว ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  พ .ศ .๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก ้ไข เป ล ี่ยน แป ลงคำซ ื้แจง 
งบประมาณรายจ ่ายในหมวดด ่าครุภ ัณฑ ์ท ี่ด ินและส ิ่งก ่อสร ้าง ที่ทำให้ล ักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมิตฃอง 
สภาท้องถิ่น ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดำซื้แจงงบประมาณรายการที่ 
ได้เบ ิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบ ิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัต ิจากผู้ม ี 
อำนาจให้เบิกตัดปีไว้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ในกรณีท ี่ม ีรายจ่ายหมวดด่าครุภ ัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มิความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นรายงานขออนุมัติก ันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
ระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม 
เงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา 
ท้องถิ่น หรือกรณ ีม ิความจำเป ็นต ้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการด ังกล ่าวท ี่ทำให ้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ 
เปล ี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบ ิกจ ่ายเง ินได ้ไม ่เก ินอ ีกหน ึ่งป ีต ่อสภาท ้องถ ิ่น  
แล้วแต่กรณี กรณ ีเม ื่อส ันสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบ ิกจ่ายเง ินแล้ว 
หากไม่ได้ดำเนินการหรือมิเงินเหลือจ่ายจากเงินตังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงิน 
สะสม จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



นายอำนวย วรญาณกุล 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพ ิษณ ุพล ประสาน
ประธานสภาฯ

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายธีทัต ธรรมธิกุล 
ผอ.กองช่าง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเดชทวี ศรีวีชัย 
ส.อบจ.อ.เถิน

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ
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- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีฃ้อสงสัยที่จะชักถาม 
หรือจะอภิปราย ขอเชิญท่านอำนวย วรญาณกุล
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส ่วนจังหวัดลำปางเขตอำเภอเม ืองลำปาง ท ุกครั้งท ี่เราประขุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เราจะมีการขออนุม้ตแกไฃเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณ 
รายจ ่ายตามข ้อบ ัญ ญ ัต ิเสมอ แต ่ผมว่าในกรณ ีน ี้เป ็นเร ื่องท ี่ฝ ่ายบริหารต ้องม ีความ 
รอบคอบกว่านี้อีกเยอะเลย อย่างเซ่นเราสร้างถนน A ไม่ผ่าน มีการผิดพลาดก็สามารถ 
ไปสร้างถนน B ถนน C ได้ แต่ในกรณีน ี้รถที่เราจะดำเนินการจัดซื้อไม่ถ ูกจัดขี้อ
หมายความว่าโครงการที่จะใข้งานรถบรรทุกพร้อมขุดสเปรย์ยาง จะไม่ได้ทำทั้งหมดเลย 
เพราะฉะนั้น ผมขออนุญาตท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่า ล้าในกรณีมีการ 
จัดขี้อที่จะมีรายการต่อเนื่อง อย่างเซ่น รถคันนี้ที่จะต้องนำไปใช้กับงานอื่น  ๆ ขอให้ทาง 
ฝ่ายบริหารพิจารณาให้รอบคอบกว่านี้อีก โฟกัสเข้าไปอีก ล้าหากเป็นถนนหนทางมีการ 
ผิดพลาดสามารถไปสร้างถนนอื่นได้ แต ่ถ ้าเป ็นต ัวน ี้ถ ้าผ ิดพลาดแล ้วเราจะทำงาน 
หลังจากนี้ได้ลำบาก ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริหารด้วย ขอขอบคุณ 
ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อติติงของท่านอำนวย วรญาณกุล

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ได ้กร ุณ าสอ'บถามเร ื่องท ี่ฝ ่ายบร ิหารขออน ุม ัต ิแถ ้ไขเปล ี่ยนแปลงคำข ี้แจง 
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๑ ซี่งผมได้ตรวจสอบคุณสมบัติของรถ 
ทั้งหมดแล้ว และฝ่ายก่อสร้างที่รับผิดขอบเรื่องนี้ได้จัดทำบันทึกถึงผู้อำนวยการกองช่าง 
ตามข้อเท็จจริงคุณสมบัติที่ถูกต้องต้องเป็น ๒๔๐ แรงม้า แต่ได้พิมพ์รายละเอียดผิดเป็น 
๒๑๐ แรงม้า ซ ึ่งถ ้าเราดำเน ินการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างตามค ุณ สมบ ัต ิน ี้ต ่อไปจะเก ิดความ 
เส ียหายแก ่ราชการ กองฃ่างจึงขออนุม ัต ิแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณให้ 
ถูกต้องต่อสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ขอขอบคุณ
- ขอเชิญท่านเดขทวี ศรีวิชัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตท่านประธานสภา ผมขออนุญาตให้ฝ่าย 
บริหารนั่งตอบเพราะว่าเสียงไม่ชัด ขอขอบคุณ
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะชักถาม 
หรือจะอภิปราย ขอเชิญ ไม,มี ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๒๑ คน 
ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แกไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๐ เสียง



นายพิษณุพล ประสาน - สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๑ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๐ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี 
ลป ๕๑๐๐๓/๑๗๙๑ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
-ต่อไป ๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓
- ในญัตตินี้มืเรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จำนวน ๓ เรื่อง ผมจะขอมติเป็นเรื่อง ๆ
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง เรื่องแรก

นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราซการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๒ ญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ได้ต ั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กอง 
การศ ึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการที่ ๑ หน้า ๒๐๗ ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ตัว จำนวน ๑๙,๓๐๐ บาท เนื่องจากกองการศึกษาฯ ได้สืบด้น 
ข้อมูลคุณลักษณะครุภัณฑ์ฯ ตังกล่าว ตามท้องตลาด ปรากฎว่ามืข้อมูลคลาดเคลื่อนที่ไม่ 
ส าม ารถด ำเน ิน การจ ัด ซ ื้อจ ัด ห าได ้ จ ีงม ืความ จำเป ็น ท ี่จะต ้อ งด ำเน ิน ก ารแก ้ไข  
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะให้ถูกต้องก่อน โดยขอแก้ไข นํ้าหนัก ๔๒๗ กรัม เฉพาะตัว 
กล้อง เป็น นํ้าหนักไม่น้อยกว่า ๔๒๗ กรัม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เพื่อให้การ 
ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมา 
รายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรด 
พิจารณาอนุมัติ

นายพิษถ{พล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมืข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ หากไม่ม ี ผมจะขอมติที่ประชุม



นายพ ิษณ ูพล ประสาน
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นางสาวพรรณี การะกัน 
รองปลัด อบจ.ลำปาง

-ฃณะนี้มีสมาชิกอยู่โนที่,ประชุม'จำนวน ๒๒ คน ครบองค์ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นซอบอนุมัติให้แก้1ขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๑ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้โขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มื
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๑ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสีอท่ี 
ลป ๕๑00๓/๑๗๑๔ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

- ต่อไปเรื่องที่สอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๒ ญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองช่าง 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภ ัณฑ์ท ี่ด ินและสิ่งก ่อสร้าง ประเภทค่า 
ก่อสร้างลี่งสาธารณูปโภค รายการที่ ๒๒ หน้า ๓๕๖ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟ้ลท่ติก - 
คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น สาย ลป.ถ.๑-๐๐๔๘ บ้านปางอ้า-บ้านแม่แสลม อำเภอเถิน 
จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐- ๘.๐๐ เมตร ยาว ๙๖๐ เมตร หนา ๐ .0 ๕ 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนนั้น กองช่างได้ 
ตรวจสอบรายละเอียดแผนงานโครงการปรากฏว่า
๑. สถานที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่ได้กำหนดจุดก่อสร้างที่ชัดเจน จึงกำหนดจุดที่ทำ 
การก่อสร้างให้ชัดเจนขึ้น โดยระบุช่วงที่จะทำการก่อสร้าง ช่วงบ้านปางอ้า-บ้านแม่แส 
ลม ช่วงบ้านปางอ้า ม.๔- บ้านแม่แสลม ม.๖ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
๒. ขนาดความกว้างของผิวจราจรระบุขนาดความกว้างไม่ชัดเจน ซึ่งเดิมระบุความกว้าง 
อยู่ระหว่าง ๕.๕๐- ๘.๐๐ เมตร จากการลำรวจจุดที่จะทำการก่อสร้าง ความกว้างของ 
ผ ิวจราจร ม ืฃนาดความกว้าง ๖ .๐ ๐  เมตร จ ึงระบ ุขนาดความกว้างให ้ช ัดเจนข ึ้น  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง



บางสาวพรรณ ี การะกัน
รองปลัด อบ จ.ลำป าง

นายพิษณูพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นางสาวพรรณี การะกัน 
รองปลัด อบจ.ลำปาง

๑๔

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมาดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
หรือจะอภิปราย ขอเซิญ ไม่มี ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๒ คน 
ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๑ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๑ เสียง อนุมัติ,ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ดามหนังสีอท่ี 
ลป ๕๑0๐๓/๑๗๑๕ ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

- ต่อไปเรื่องที่สาม ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ติ 
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๒ ญัตติขอ
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองช่าง 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า 
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการท ี่ ๑ หน้า ๓๔๘ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
จำนวน ๖ ,๐๐ ๐ ,๐ ๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส 
ฟ้ลท์ดิกคอนกรีต เขื่อมระหว่าง บ้านลำปางกลางผิงตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง 
อำเภอเมืองลำปาง-บ้านล้อมศรืบีอ หมู่ท่ี ๗ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัด 
ลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ ๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พ้ืนท่ีไม่ 
น้อยกว่า ๑๓,๖๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน กองช่างได้ตรวจสอบ



๑๕

นางสาวพรรณี การะกัน รายละเอียดแผนงานโครงการปรากฏว่า
รองปลัด อบจ.ลำปาง ๑. นายภานุวัฒน์ ศศิวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเซียนแบบ ช่างผู้ดูแลรับผิดซอบใน

เขตพื้นท ี่อำเภอเม ืองลำปาง ได้ตรวจสอบโครงการดังกล่าว' รายงานว่าโครงการซ่อม 
สร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟิลทํติกคอนกรีตเชื่อมระหว่างบ้านลำปางกลางผิง 
ตะวันตก หมู่ท่ี ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง ทำการสำรวจและประมาณการ 
ราคา ซึ่งผ่านกระบวนการขั้นตอนจัดการทำแผนพัฒนา ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ 
จะด้องใช้เวลาในการดำเนินการประกอบกับถนนสายดังกล่าวมีการสัญจรและใช้งานมา 
ตลอด ทำให ้เก ิดความเสียหายเพ ิ่มขึ้นไม่สามารถทำการซ่อมสร้างถนนลาดยางตาม 
วิธีการเดิมได้ เพื่อให้ถนนสามารถรับนํ้าหนักได้ ประกอบกับเทศบาลเมืองเซลางค์นคร 
ได้ซอรับการสนับสบุนงบประมาณ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอส 
ฟ้ลทํดิกคอนกรีตโดยวิธี P avem ent In-Place Recycling เชื่อมระหว่างบ้านลำปาง 
กลางผิงตะวันตก หมู่ท่ี ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง-บ้านล้อมศรีป้อ หมู่ที่ ๗ 
ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามหนังสือ ท่ี ลป ๕๒๓๐๕/๐๑๕:๑ 
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ จึงมืความจำเป็นต้องปรับปรุงขั้นพื้นทางดังกล่าว โดย 
วิธีการ P avem en t In-Place Recycling จึงเห็นควรแก้ไขเป็นโครงการซ่อมสร้าง 
ถนนลาดยางผ ิวจราจรแบบแอสฟ้ลท ํด ิกคอนกรีตโดยวิธ ี P avem en t In-Place
Recycling
๒. เนื่องจากวิธีการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟิลท์ดิกคอนกรีตโดยวิธี 
P avem en t In-Place Recycling มีวิธีการดำเนินการก่อสร้างต่างจากวิธีซ่อมสร้าง 
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสพิลท์ติกคอนกรีตจากเดิม ทำให้มืต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ 
ดำเนินการสูงกว่า การก่อสร้างโดยวิธีซ่อมสร้าง จึงจำเป็นจะต้องปรับลดระยะทางความ 
ยาวลดลงจากเดิม ๒๕ เมตร ซึ่งรายละเอียดวิธีการตำเนินการได้ปรากฏในสรุปผลการ 
ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบ ปร.๔, ปร.๕, รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงซออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขึ้แจง 
งบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ค0าขึ้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ด ินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา 
ท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

นายพิษณุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมืช้อสงสัยที่จะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภิปราย ขอเซิญ ไม่มี

-ฃณะนี้มืสมาซิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๒๒ คน ครบองค์ประขุม 
-ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขึ้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๑ เสียง



นายพิษณุพล ประสาน - สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒® เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี 
ลป ๕๑๐๐๓/๑๘๑๕ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไป ๓.๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๓ ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบประมาณตั้งจ่ายไว้กองช่าง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๒ หน้า ๓๒๖ โครงการปรับปรุงห้อง 
เก็บวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งไว้ ๙๕ ,0๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดังนี้ ๑. ค่าปรับปรุง 
ภายในห้อง เช่น พ้ืน ประตู ฯลฯ ๒. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ รายละเอียดตามแบบ 
แปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เนื่องจากกองช่าง ได้ตรวจสอบโครงการ 
ดังกล่าวปรากฏว่า มีการตั้งจ่ายงบประมาณรายการโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการ 
ทั้งในเรื่องของการจัดซื้อครุภัณฑ์ และการจ้างเหมาต่อเติมปรับปรุงอาคาร จีงมีความ 
จำเป ็นที่จะต้องตั้งจ ่ายให ้ถ ูกต้องตามข้อระเบ ียบกฎหมายและหนังส ือส ั่งการ จึงขอ 
อนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้ 
โอนลด รวมจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ ๒ หน้า ๓๒๖ โครงการปรับปรุงห้องเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท
โอนเพิม (ตั้งรายการใหม่) รวมจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ลำนักงาน



นางสาวพรรณี การะกัน รายการที่ ๑ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๖,0๐๐ บาท
รองปลัด อบจ.ลำปาง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายการท ี่ ๔ โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุอ ุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๕๙,๐๐๐  บาท 
รายละเอียดตามเอกสารุแนบ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ 
อน ุม ัต ิโอนงบประมาณ รายจ ่าย ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยว ิธ ีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔ร) หมวด ๔ การโอนและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
อนุมัติ

นายพิษณุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภิปราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๒๒ คน

ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม
-สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
โปรดยกมือ จำนวน ๒๑ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม'มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๒๑ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสีอท่ี ลป ๕๑๐๐๓/๑๘๒๑ 
ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

- ต่อไป ๓.๔ ญัตติขออนุมัติใข้จ่ายเงินสะสมชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
-ในญัตตินี้ได้แนบระเบียบเกี่ยวกับการใข้จ่ายเงินสะสมให้กับทุกท่านไปแล้ว 
และในญัตตินี้มีจำนวน ๒ เรื่อง ผมจะขอมติเป็นเรื่องๆ 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลงเรื่องแรก

นางสุพรรณี สุขลันค์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภา 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัตหิน้าท่ี หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-®๙)) ฉบับท่ี ๘๙ โดย 
นายกอบจ.ลำปาง ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี ๑

เมษายน ๒๕๖๓ มีรายงานผู้ปวยยืนยันทั่วโลก รวม ๒๐๐ ประเทศ ๒ เขตบริหารพิเศษ 
๑ นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess และเรือ MS Z aandam



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง จำนวน ๘๖๑,๑๑๓ ราย มีอาการรุนแรง ๓๓,๐๙๒ ราย มีผู้'ป่วยเสีย'ชีวิต ๔๒,๓๘๕ ราย 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ และมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสเพิ่มมากขึ้น สำหรับประเทศไทย 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ พบผู้ป่วยยืนยันสะสม จำนวน ๑,๗๗๑ ราย มีอาการรุนแรงจำนวน ๒๓ ราย และ 
นายกอบจ.ลำปาง มีผู้เสีย'ชีวิต จำนวน ๑๒ ราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีอำนาจหน้าที่ในการ

ป้องกันบำบัดโรค ควบคุม และระงับโรคติดตอตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๕ (๙) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๑๔) 
ออกตามความในพระราชบ ัญญ ัต ิองค ์การบร ิหารส ่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (๑๔) 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกค้รองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ (๑๙) (๒๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ค่าใช้จ่ายในการข่วยเหลือประขาซน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ประกอบกับมีหนังสือ 
จังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ท่ี ลป ๐๐๒๓.๓/๗๗๕๐ ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง 
มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการในการ 
ป ้องก ันและควบค ุมโรคต ิดต ่อโดยดำเน ินการหร ือร ่วมดำเน ินการหร ือสน ับสน ุน 
งบประมาณ  ในการจ ัดหาว ัสด ุ อ ุปกรณ ์ เพ ื่อป ้องก ันควบค ุมโรคต ิดต ่อและการ 
รักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus 
Disease ๒๐๑๙ (COVID-®๙) ๑. สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับ 
จากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง ณ ศูนย์อนามัยฃาติพันธุ 
ขายขอบ  และแรงงาน ข ้าม ชาต ิ อ ำเภ อ ห ้างฉ ัตร  โดยถ ือปฏ ิบ ัต ิตามน ัยห น ังส ือ  
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ มีน่าคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่ 
เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
หรือโรคโควิด ๑๙ (Corcnavirus Disaase ๒๐๑๙ (COVID-ffi๙)) ๒.ปรับปรุง ซ่อมแซม 
สถานที่ราชการที่ใข ้เป ็นโรงพยาบาลสนาม ได้แก่ สถาบันพัฒนาติม ือแรงงาน ๑๐ 
ลำปาง, ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ, ศูนย์วิจ ัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง, ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและ 
หัตถอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง หรือสถานที่ราชการแห่งอื่นตามที่คณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัดลำปางให้ความเห็นขอบ รวมทั้งการประขาสัมพันธ์ การจัดหาวัสดุ 
อ ุปกรณ ์ ท ี่ใข ้ใน การป ฏ ิบ ัต ิงาน ของเจ ้าห น ้าท ี่ได ้ โดยถ ือปฏ ิบ ัต ิตามน ัยห น ังส ือ  
กระทรวงมหาดไทย ต่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง แนวทางในการดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน 
ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาลกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ 
โรคโควิด ๑ ๙(Coronavirus Disease ๒๐๑๙๘ (COVID-®^ ๓. กรณีองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยดำเนินการหรือร่วมคำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง สามารถจัดหาวัสด ุ อ ุปกรณ ์เพ ื่อใช ้ในการป้องกันและควบคุมโรคได้ กรณี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไม่ได้เป็นหน่วยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการก็อาจ 
พิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันและ 
ควบคุมโรคให้แก,หน่วยงานอื่นได้ โดยถือปฏิปติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย



นางสุพรรณี สุฃสันต์รุ่งเรือง เงินอุดหนุนขององค์กรปาครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎหมาย ระเบียบ ท่ี
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการหรือสนับสนุนตามข้อ ๑- ๓ ให้ปรึกษาสำนักงาน
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดลำปางโดยใกล้ชิด รวมทั้งปฏิบีตตามพระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัด
นายกอบจ.ลำปาง จ้างและการบริหารราชพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎหมาย ระเบ ียบ ข้อบังคับ มติ

คณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ 
ทางราชการเป ็นสำคัญเพ ื่อเป ็นการเฝ ืาระวัง บีองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ 
ประซาซนในระดับจังหวัด อีกทั้งเพื่อลดความสูญเสียทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม 
โดยรวม อันจะส่งผลดี ต ่อค ุณภาพชีว ิตของประซาขนในจังหวัดลำปาง สำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงมีหนังสือต่วนที่สุด ท่ี ลป ๐๐๓๒/๑๗๒๗ ลงวันที่ ๒ 
เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการบีองกันการระบาดของโรค 
ดังกล่าว เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ดังนี้
๑. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นเงินจำนวน ๓๙,๙๔๘,๐๐๐ บาท ๑.๑ เครื่องกำจัดเชื้อ 
โรคและพอกอากาศบริสุทธิ้ จำนวน ๓๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๗อ,๐๐๐ บาท 
๑) โรงพยาบาลเกาะคา ห้อง ICU ด้านบน จำนวน ๑๒ ตัว เป็นเงิน ๔,๔๔๐,๐๐๐ บาท 
ห้อง ICU ด้านล่าง จำนวน ๙ ตัว เป็นเงิน ๓,๓๓๐,๐๐๐ บาท ห้อง OR จำนวน ๒ ตัว 
เป็นเงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๕๑๐,๐๐๐ บาท ๒) โรงพยาบาลเถิน ห้อง 
ICU ด้านบน จำนวน ๖ ตัว เป็นเงิน ๒,๙๖๐,๐๐๐ บาท ห้อง OR จำนวน ๒ ตัว เป็น 
เงิน ๗๔๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๒ เครื่องช่วยหายใจชนิด 
ควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๔๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๖ ๐๐,๐๐๐ บาท ๑) 
โรงพยาบาลเกาะคา ห้อง ICU ด้านบน จำนวน ๓๐ ตัว เป็นเงิน ๑๘ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒)'โรงพยาบาลเถิน ห้อง ICU ด้านบน จำนวน ๑๐ ตัว เป็นเงิน ๖ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม 
เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๓ เครื่องวัดอุณหภูมิจากใบหน้าอัตโนมัติและรองรับ 
การส่งข้อมูล (Therm oscan) จำนวน ๔๐๐ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓,๙๐๐ บาท เป็น 
เงิน ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑.๔ เครื่องวัดอุณหภูมิจากใบหน้า 
อัตโนมัติ จำนวน ๒๒ เครื่อง เป็นเงิน ๒,๑๗๘,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒,๑๗๘,๐๐๐ บาท 
๒.สื่อประซาสัมพันธ์ เป็นจำนวนเงิน ๕ ๐๐,๐๐๐ บาท โดยจัดทำสื่อประซาสัมพันธ์ 
สร้างความเข้าใจกับประซาซน เป็นเงิน ๕ ๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕ ๐๐,๐๐๐ 
บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๔๐,๔๔๘,๐๐๐ บาท เนื่องจากการบีองกันและควบคุม เพื่อลด 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒ ๐๑๙หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronairus 
Disease ๒๐๑๙ (อวเอ-๑๙) เป ็นภารกิจท ี่ท ุกหน ่วยงานจะต้องดำเน ินการตาม
มาตรการที่กำหนดโดยเร่งต่วน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
ในข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๓ จำเป็นต้องใช้เงินสะสมเพื่อ 
ดำเนินการ และตามหนังสือจังหวัด ลำปาง ต่วนที่สุด ท่ี ลป ๐๐๒๓.๓/๗๗๕๒ สงวันท่ี 
๒ เมษายน ๒๕๖๓ ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยร่วม 
ดำเนินการในการบีองกัน และควบคุมโรคดังกล่าว ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ท่ี ๑๖๒๓/ 
๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ข้อ ๓ กรณีองค์การบริหารจังหวัดลำปางเป็นหน่วย 
ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสามารถจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการบีองกันและควบคุมโรคได้ หากมีงบประมาณไม่เพียงพอให้จ่ายจาก



๒๐

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เงินสะสมได้[ดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ๐๘๐๘.๒/๑๖๐๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมใน
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ การควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือ
นายกอบจ.ลำปาง เป ็นพ ื้นท ี่ระบาดต่อเน ื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรบา ๒ ๐๑๙หรือโรคโควิด ๑ ๙

(CoronavirusDiseasefe๐๑๙(COVID-®๙)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๒๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุม 
โรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 
๒๐๑๙ (COVID-a)) และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางในการตำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และการรักษาพยาบาลกรณีโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคดรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID- 
๑๙) และตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
แก้ไขเพ ิ่มเต ิม ข้อ ๘ ๙/๑  ในกรณ ีท ี่ม ีภารก ิจตามนโยบายเร ่งด ่วน'ของร ัฐบาลหรือ 
กระทรวงมหาดไทยและจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดย 
ม ีความจำเป ็น ต ้องใช ้จ ่ายจากงบ ป ระมาณ ขององค ์กรป กครองส ่วน ท ้องถ ิ่น และ 
งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสม หรือเงินทุน 
สำรองสะสมตามข้อ ๘๗ และข้อ ๘๙ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัต ิยกเว้นให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองสะสมได้โดยความ 
เห็นขอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังน้ัน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ 
เงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม และเกิดความรอบคอบในการพิจารณา 
รายการใช้เงินสะสมตามหนังสือร้องขอการสนับสบุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงเสนอเรื่องการใช้เงินสะสมขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพ ื่อให ้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ ิจารณา 
เห็นขอบการใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๔๐,๔๔๘,๐๐๐ 
บาท เพื่อนำไปดำเนินการตามโครงการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID- 
๑๙) จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายพิษณุพล ประสาน เนื่องจากเราต้องจ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณสี่สิบกว่าล้านบาทเพื่อประคับประคองให้ 
ประธานสภาฯ ผ่านวิกฤติโควิตไปได้ ผมก็เลยไต้ทำหนังส ือเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ลำปาง เช ้าร่วมประชุม หากท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงลัย จะได้ให้ท ่านนายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้ตอบข้อซักถาม เพื่อให้เกิดความสบายเพื่อท่านจะได้นำไป 
ตอบกับพี'น ้องประชาชนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเราได้ฃ่วยเหลือพี่น ้อง 
ประขาขนจังหวัดลำปางอะไรบ้าง ขอเชิญท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
สมาชิกท่านใดมีช้อสงสัยก็เชิญเสนอ เพราะเป็นภาษีของพี่น้องประซาซนจังหวัดลำปาง



นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
บายถาวร บุปผาเจริญ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุ'พล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายถาวร บุปผาเจริญ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

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

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

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

ซึ่งเราจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยจะซักถามเพิ่มเติม หรือจะ 
อภิปราย ขอเชิญเสนอ -ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออภิปรายในวาระเรื่องการใฃ้จ่ายเงินสะสม ผม 
ขอพูดถึงคำสั่งจังหวัดลำปางที่ ๑๖๒๓/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมายให้องค์การบริหารส่วน 
จ ังหว ัดลำปางเป ็นหน ่วยร ่วมดำเน ินการในการ,ปีองกันและควบคุมโรคติดต่อโดย 
ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการรักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
๒๐๑๙หรือโควิด ๑๙ สมาชิกทุกท่านมีเอกสารอยู่ในมืออยู่แล้ว ผมอยากสอบถามท่าน 
ประธานสภาว่า ในญัตติ ๓.๓ เป็นวาระเพื่อแจ้งให้สภาทราบหรือเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ 
จ่ายเงินสะสม
ท่านถาวร บุปผาเจริญ สอบถามถึงในวาระไหน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ข้อ ๓.๔ เป็นการประชุมในวาระเพื่อให้สภาเพื่อทราบ 
หรือเพื่อพิจารณาอนุมติใช้จ่ายเงินสะสม 
เดี๋ยวผมจะให้ฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถาม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมไม่ได้สอบถามฝ่ายบริหาร ผมขอสอบถามท่าน 
ประธานสภา
ขอนำเรียนท่านถาวร บุปผาเจริญ เป็นบทบาทหน้าที่ของฝ่ายบริหารซึ่ง 
กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดไว้
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอให้ท่านช่วยตอบให้ตรงประเด็นด้วย ว่าวาระการ 
ประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมในวาระเพื่อให้สภาเพื่อทราบ หรือการประชุมเพื่อให้สภา 
อนุมัติ
เป็นการประชุมเพื่อให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในเมื่อสภาอนุมัติ ผมเป็นหนึ่งเสียงในสภา และผม 
เป็นผู้ร่วมดำเนินการตัดสินใจในการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมนี้ ผมจะขออภิปรายการใช้ 
จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งเราดูจากดำสั่งจังหวัดลำปางแล้ว 
ได้พ ูดถึงว่าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นผู้ดำเนินการร่วมหรือดำเนินการ 
สืบเนื่องจากการประชุมในวาระเมื่อสักครู่ท่านประธานสภาบอกว่า องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายข้าราชการ ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ท่านบอก 
ด ้วยว ่าเป ็นหน ้าท ี่ของฝ ่ายบร ิหารดำเน ินการไม ่เก ี่ยวก ับฝ ่ายน ิต ิบ ัญ ญ ัต ิเลยในการ 
ดำเนินการหารือ ท่านตัดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกต่าง  ๆ ออกไป ซึ่งในตัวบทกฎหมาย 
ต่าง  ๆในคำสั่งจังหวัดลำปางเองก็ยีดโยงความเห็นของจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง



นายถาวร บุ,ปผาเจริญ พิจารณาว่าพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ๔๔(๘) บัญญัตใิห ้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าทีด่ำเนินกิจการภายใน เขต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในการจัดทำกิจการใด  ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ 
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมดำเนินการ เพื่อนสมาขิกสามารถอ่านต่อในเอกสารได้ แม้แต่ 
ในดำสั่งจังหวัดลำปางเองก็ยังมีความเห็นว่า เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ผมอ่านยังไม่เจอเลยว่าดำสั่งจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นผู้ดำเนินการ ตรงนี้คือตัวบทกฎหมาย และดำสั่งที่ยกเว้น 
ล่าสุด รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นว่าให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สามารถดำเนินการไปได้ก่อน แล้วค่อยแจ้งให้สภาทราบ ตรงนี้คือดำสั่งยกเว้น ในตัวบท 
กฎหมายได้เขียนไว้เบื้องต้น และวกไปถึงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เราเองมีงบประมาณที่สามารถจะใช้จ่ายได้เลยเพื่อให้ท้นต่อสถานการณ์ประมาณร้อย 
ล้านบาท และครั้งนี้เราใช้งบประมาณสี่สิบกว่าล้านบาท เรื่องปีญหาโควิด ๑๙ ผมไม่ได้ 
ติดใจการเลือกใช้โครงการ แต่ติดใจวิธีการการบริหารจัดการภัยโควิด ซึ่งเมื่อสักครู่ผมได้ 
สอบถามท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางว่า ณ วันนี้ล้าองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางมีงบประมาณให้ท่านสี่ส ิบกว้าล้านบาท ท่านจะบริหารจัดการอย่างไร 
เกี่ยวกับภัยโควิด ซึ่งการบริหารจัดการก็จะเรียงลำดับ ๑-๒-๓ การป้องกันการยับยั้ง 
การพยาบาล รักษา แตในวันนี้ที่เสนอโครงการเช้ามาค่อนช้างเป็นการพยาบาลรักษา 
อย่างเดียว ผมเองมาจากประซาซนยึดโยงกับขาวบ้านมาพอสมควร ผมคิดว่ามากที่สุดใน 
สภาแห่งนี้ สิ่งต่าง  ๆ ที่ซาวบ้านเขาฝากสอบถาม เมื่ออำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางสามารถดำเนินการได้เลย ส่ีงท่ีท่านทำ ท่านย่อมรู้แก่'ใจอยู่ การป้องกัน 
ต่าง  ๆ ท่านยังทำ แต่ทำให้กับตัวเอง ยกตัวอย่าง ลำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง ท่านได้จัดซื้อเครื่องดัดกรองก่อนเช้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเจลล้างมือ 
กระบวนการดัดกรองต่าง  ๆ เป็นกระบวนการท่านทราบอยู่แล้ว แต่ผมขอตำหนิท่านว่า 
ท่านได้ทำให้กับตนเองอย่างเดียว ในส่วนของซาวบ้าน ณ วันนี้ เราใช้กลุ่มอสม.ทำงานใน 
ภารกิจการดัดกรอง แต่งบประมาณเราน้อย หรือแทบไม่มีเกี่ยวกับกลุ่มอสม.เลย จริง  ๆ
แล้วผมอยากจะให้สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เช้าไปดูแล อสม.ทุกวันนี้ รพสต.แต่ละแห่ง 
เดือดร้อน สมาขิกทุกคนแทบเดือดร้อน บอกว่าไม่มีงบประมาณในการทำเรื่องการดัด 
กรอง การดัดกรองทำอย่างไร ท่านทราบดี ท่านให้เจ้าหน้าที่ อสม.ลงไปปฏิบัติงาน 
เครื่องสแกนตรวจวัดคนไข้ ยังหาแทบไม่ได้ ซึ่งชุมชนและหมู่บ้านของเรารวมกันทั้งหมด 
ประมาณ ๑,๑๐๐ แห่ง สี่งที่ท่านควรจะทำท่านส่งเครื่องมือในการดัดกรองให้ อสม.แล้ว 
หรือยัง ควรจะมีทุกหมู่บ้าน  ๆ ละ ๑ เครื่อง ท่านใช้กลุ่มอสม.ไปดัดกรอง ท่านได้ให้ 
อุปกรณ์โนการทำงานหรือไม่ เราพูดโดยตรงเหมือนว่าเราใช้ทหารไปรบ เราให้อะไรกับ 
เขา แทบไม่มีเลย ในการทำงานข้อมูลต่าง  ๆ ผมสามารถพูดได้เราเห็นประสบการณ์จาก 
ต่างประเทศ จีน เกาหลี ต่าง  ๆ เขาทำดัดกรองอย่างไรเพื่อให้การควบคุมโรคนี้ลดลง 
การดัดกรองที่ดีคือผมขอยกตัวอย่าง เรามีปลา ๑ ช้อง ในนั้นมีเน่าอยู่ตัวหนึ่งล้าท่านไม่ 
เอาปลาที่เน ่าออกมา ทั้งหมดก็จะเสียหายไป ใช่หรือไม่นึ่ยกตัวอย่างให้ซาวบ้านเห็นได้ 
แบบซัด  ๆ วันนี้ผมอยากให้ลำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการเรื่องการดัดกรอง 
ดัดแยกผู้ติดเชื้อออกจากชุมซน ซึ่งวิธีการผมเชื่อว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเช้าใจดี
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ว่าต้องทำอย่างไร การตรวจเชื้อโควิด ผมอยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สนับสนุนนํ้ายาตรวจเชื้อโควิด โดยที่ รพสต.ทุกแห่งต้องมี ในการคัดกรองหากพบผู้มีไข้ 
สูง ไม ่จำเป ็นต้องเป ็นโควิดอย่างเด ียว หากเรามีน ํ้ายาคัดกรองให ้แต่ละ รพสต.ไป ก็ 
สามารถดำเนินการตรวจเชื้อเบื้องต้นไต้ สิ่งนี้ผมอยาก.เห็นว่าลำนักงานธารณสุขทำใน 
เรื่องนี้ ทุกวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำงาน ผมรู้ว่าเป็นการทำงานหนัก แต่ก็ไดํในระดับ 
หนึ่งเพราะงบประมาณจากส่วนกลาง มายังไม่พอเพียง วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในเรื่องภัยโควิด เรายินดีหาก 
ท ่านจะดำเนินสิ่งต ่าง  ๆ ที่เก ิดประโยชน์กับซาวบ้าน ทุกวันนี้ผมลงพื้นที่ชาวบ้านจะ 
สอบถามว ่าองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำปางทำอะไรก ันบ ้าง ผมก ็อยากเห ็นว ่า 
ลำนักงานสาธารณสุขนำงบประมาณสี่สิบกว่าล้านบาท ท่านดำเนินการเบื้องต้นหรือยัง 
ท่านนับหนึ่งหรือยัง กับกลุ่มในชุมชน ในพื้นที่ แม้การจัดกิจกรรมตั้งหน่วยคัดกรอง 
ประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็สามารถกระทำได้ เพราะในระเบียบ 
กำหนดไว้แล้วทั้งค่าเบี้ยเลี้ยง แม้แต่ในเขตผมเขาก็ตั้งจุดคัดกรองในหมู่บ้าน แต่ทำแค่ 
เข ้า-เย็น แค่วันเดียวจบเพราะไม่มีอุปกรณ์อะไรไปสนับสนุน สิ่งเหล่านี้ผมว่าลำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดจะคัดกรอง สนับสนุนเริ่มคัดกรองประซาซนทุกหมู่บ้าน และอสม. 
เพราะกลุ่ม อสม.จะทราบดีว ่าใครเจ็บป่วย หางบสนับสนุนเรื่องการตรวจเชื้อโควิด 
เบื้องต้นให้กับทุก รพสต.สิ่งที่ผมพูดไม่ไต้คิดเอง เห ็นจากเหตุการณ์จากต่างประเทศที่ 
เซาประสบภัยต่าง  ๆ และเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมไต้ยื่นหนังสือให้ท่านประธานสภา วันที่ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ว่าทำไมเราไม่มานั่งปรึกษาหารือกัน บริหารจัดการทั้ง ๓ ฝ่าย วันนี้พูด 
ตรง  ๆ ท่านทำฝ่ายเดียว คิดเอง ทำเอง แม้แต่ท่านรองปลัดได้โทรประสานผม ผมก็บอก 
ว่าลำหรับโครงการโควิดผมสนับสนุนโครงการ ผมไม่ขัดข้อง แต่ที่พ ูดวันนี้เนื่องจาก 
กระบวนการทำงาน ท่านทำไม่ดีพอ ผมในฐานะผู้มีอำนาจอนุมัติย่อมมีอำนาจในการติ 
เตียนท่านในสภา ตัวอย่างท่านเสนอโครงการมา เครื่องซ่วยหายใจ ผมก็เห็นซอบด้วย 
แต่ผมมีข้อสงสัยในเรื่องโรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์จังหวัดลำปาง ถือว่าเป็นด่านแรก 
ร ับค ัดกรองผ ู้ตรวจต ิดเช ื้อมา ทำไมท ่านนายแพทย์สาธารณสุขไม ่จ ัดอ ุปกรณ ์ลงท ี่ 
โรงพยาบาลลำปางเลย จัดให้กับโรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเถิน เพราะมีคำสั่ง 
แต่งตั้งให้เป็นศูนย์รับโควิด แต่การปฏิบ้ตงานจริง  ๆโรงพยาบาลศูนย์ลำปางมีพรัอมหรือ 
เปล่า ผมกล้าตอบแทนเลยว่าไม่พร้อม เพราะลำพังคนไข้ปกติใช้เครื่องเหล่านี้แทบไม่ 
เพียงพอ เพราะช่วง ๒-๓ เดือนที่ผ่านมาผมได้ไปใช้บริการโรงพยาบาลศูนย์บ่อย ก็เลย 
ทราบว่าเคร ื่องม ือโรงพยาบาลศ ูนย ์ม ีไม ่เพ ียงพอ และบ ีจจ ุบ ันข ่าวสารต ่าง  ๆ เข่น 
บริษัทฮอนด้า ได้ผลิตตู้แรงตันลบ แจกจ่ายกับโรงพยาบาลแล้ว ผมเห็นตู้ลำหรับคนย้าย 
ของโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เห็นแล้วอนาถใจ เป็นตู้ที่ทำขึ้นมาเอง ไม่มีระบบความตัน 
ลบอะไรลักอย่าง ใช้พลาสติกครอบ อุปกรณ์เบื้องต้น ทำไมท่านไม่คิด การเคลื่อนย้าย 
คนไข้ที่ติดโควิดควรจะมี ผมว่าในวันนี้ท่านทำตัวเลขเพิ่มเติม ผมยินดีสนับสบุน ในเรื่อง 
อสม.ท่านกลับไปพิจารณาดูว่า กลุ่มอสม.ต่าง  ๆ ท่านจะทำอย่างไรให้ขัดเจน องค์การ 
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำปางแม ้แต ่ล ุงย ังช ีพต ่าง  ๆ กฎหมายก ็ได ้ระบ ุเอาไว ้สามารถ 
ดำเนินการได้ ผมถามท่านว่าเหตุเกิดที่บ้านดง ต.หลวงใต้ อ.งาว องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางได้ส่งลุงยังชีพไปให้หมู่บ้านนี้หรือไม่ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ ที่ผู้'รักษาการ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินการได้เลย ไม่รู้ว่าท่านจะละเว้นหรือ
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งบประมาณซององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรามีงบประมาณแค่ ๑๐๐ ล้านบาท 
เพราะฉะนั้นเงินทุกบาท ล้าใช้แล้วเกิดประโยซน์กับสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางยินดีในการสนับสนุนสาธารณสุขในทุกสิ่ง และอีกประเด็นที่ท่านเสนอมาผมอ่าน 
แล้วยังข้องใจ สำหรับเครื่องซ่วยหายใจ ผมไม่ข้องใจ แต่ข้องใจอย่างเดียวคือทำไมท่าน 
ไม่เตรียมรองรับ โรงพยาบาลงาว โรงพยาบาลแจ้ห่มบ้าง ไม่กระจาย อย่างน้อยเครื่อง 
หรือสองเครื่อง เมื่อถึงเวลาใช้จริงท่านสามารถเรียกมาได้ ท ่านจะเอาอำเภอไหนเป็น 
ศ ูนย ์การซ ่วยเหล ือการทำงาน ซอฝากสำนักงานสาธารณสุซจังหวัดนำไปพิจารณา 
ไตร่ตรองดูในการจัดวางเครื่อง ซึ่งเหตุการณ์นี้จะคงอยู่อีก ๒-๓ เดือน ที่อาจจะเกิดขึ้น 
ล้าพิจารณาจากตัวเลขคนติดเขึ้อทั้งประเทศตัวเลขยังไม่สูงที่จำเป็นต้องใช้เครื่องซ่วย 
หายใจ และอีกประเด็นหนึ่งที่ผมไต้ส่งข้อมูลข่าวสารในไลนํกลุ่ม ที่พระมหากษัตริย์ได้ 
พระราซทานเครื่องซ่วยหายใจร้อยกว่าเครื่องก็คงมายังโรงพยาบาลต่าง  ๆ ประเด็นนี้ผม 
ซอฝากท่านสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ลองวางเครื่องซ่วยหายใจไปตามโรงพยาบาลต่าง  ๆ
ด้วย ถึงเวลาจริงท่านจะนำมารวมไว้ตรงไหนท่านก็สามารถจะทำได้ ผมจะได้ตอบกับ 
ประซาขน หรือเพื่อนสมาซิกที่ได้สอบถามว่า ทำไมโรงพยาบาลเขตอำเภอ ทำไมไม่ได้รับ 
การสนับสนุนอะไรเลย และอีกประเด็นที่ผมข้องใจ การซื้อเครื่องฟอกอากาศฆ่าเซื้อ 
เพราะผมไม่มีเอกสารในมือ ก็เลยต้องถามว่าคุณสมบัติเครื่องฟอกอากาศเครื่องฆ่าเซื้อ 
ประสิทธิภาพการทำงาน คืออะไร อย่างไร หรือเหมือนกับเครื่องฟอกอากาศทั่วไป หรือ 
สามารถทำลายเซ ื้อโควิดได้ด ้วย แต่ล ้าเป ็นแบบว่าสามารถฆ่าเซ ื้อโควิดได้เลย ผมก็ 
เห็นขอบด้วย แต่ล้าเป็นเพียงแค่ฆ่าเซื้อแบคทีเรียเซื้อโรคบางตัว ยังไม่จำเป็น ยังมีสิ่งอื่น 
ที'ท่านต้องทำอย่างเร่งด่วน ยกตัวอย่างตู้ครอบเซื้อเคลื่อนย้ายผู้บ ้วย เพราะจะเป็นสิ่งที่ 
เรารักษาอัศวินเสื้อขาว การนำส่งโดยไม่รอบคอบจะมีการแพร่เซื้อได้ โรคนี้เป็นโรคที่ 
อันตราย อยากให้สำนักงานสาธารณสุข ลองติดต่อบริษัทฮอนด้าลูด้ที่เขาผลิตตู้ความดัน 
ลบ แต่ล้าหากท่านบอกว่าจังหวัดสำปางมีแล้วก็โอเค แต่คิดว่าคงไม่เหมือนกับที่ผมเห็น 
ใช้พลาสติกครอบมา ซึ่งเราสามารถสนับสนุน กิจกรรมได้ท ุกอย่างเกี่ยวกับภัยโควิด 
ดำเนินการได้ แม้แต่โรงพยาบาลสนาม ผมได้อ่านแล้วทำไมเราไม่ทำให้ดีกว่านี้ เรื่อง 
โรงพยาบาลสนาม ที่กล้าพูดเพราะเรามีตัวอย่างของจังหวัดอื่น เซ่น ขลบุรี บุรีรัมย์ ใน 
เรื่องการทำโรงพยาบาลสนาม ล้าทำโรงพยาบาลสนามในความคิดเห็นส่วนตัวของผม 
เอาคนร้อยคนไปอยู่ในลักษณะรวม ห้องนั้าไม่ได้แยกเป็นสัดส่วนตัว คนร้อยคนสถิติ ๘๐ 
เปอร์เซ ็นต์สามารถหายเองได้ คนที่หายแล้วอาจจะได้รับเซื้อเข ้าไปอีก ผมเข้าใจว่า 
โรงพ ยาบาลสน ามล ้าเราทำได ้ ควรจะเป ็นห ้องส ่วนตัว หนึ่งคนต่อหนึ่งห้องไม่ให้ 
ติดต่อสื่อสารกับใครเลย มีห้องน้ําในตัว 

นายพิษณุพล ประสาน ขอให้ท่านถาวร บุปผาเจริญ ซ่วยกระซับข้อมูล 
ประธานสภาฯ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ตอนนี้ผมกำลังพ ูดอีกเรื่องอื่น ไม่ใซ่เรื่องเดิม ไม่

ซํ้าซาก

๒๔



บายพิษณุพล ประลาน ขอให้ท่านถาวร บุปผาเจริญ ขอให้ท่านกระขับข้อมูล 
ประธานสภาฯ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส ่วนจังหวัดลำปางท ุกท ่าน ผมพ ูดไปหลายเร ื่อง แต่ถ ้าท ่านบอกให้ผมหยุด

อภิปราย จะได้บันทึกไว้ ว่าผมพูดยังไม่จบ มีเรื่อง ๑-!อ-๓-๔ ท่านไม่เห็นชอบให้อภิปราย 
ขอให้หยุดอภิปราย ท่านอย่าท่าเหมือนกับหนังสือที่ผมได้ส่งให้ท่าน วันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒£๖๓ ท่านบอกว่าท่านจะรับผิดชอบ เดี๋ยวค่อยรับผิดชอบไป 

นายพิษญพล ประสาน ขอให้ท่านถาวร บุปผาเจริญ กระขับข้อมูล เพราะมีสมาซิกจะพูดต่ออีกหลายท่าน 
ประธานสภาฯ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านจะให้ผมกระขับได้อย่างไร พูดคนละหัวข้อ
นายพิษญพล ประสาน -ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ อภิปรายต่อ 
ประรานสภาฯ
นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน เรื่องสถานที่กักกัน ท่านก็เห็นตัวอย่างของประเทศที่

ประสบบิญหาเขาเตรียมสถานที่ เราจะกักกันโรคไม่ให้แพร่กระจาย เราก็ควรท่า คำสั่ง 
กระทรวงมหาดไทยสั่งมาแล้ว ว่าสามารถใช้สถานที่เอกสารท่าได้ คือไปหาข้อมูลโรงแรม 
หรือพาร์ทเม้นท่ที่เขาดำเนินการเช่าได้ ดำเนินการ ท่านควรเตรียมรองรับไว้ ๕๐ ห้อง 
หรือ ๑๐๐ ห้อง ในลักษณะนี้ คือให้สถานที่ให้เอื้ออำนวยลำหรับคนที่เขาจะไปกักกัน 
แม้กระทั่งกรุงเทพเอง เมื่อลงจากเครื่องบินมาแล้วเขาใช้โรงแรมสนามบินเลยในการ 
กักกัน ตรงนี้เป ็นข้อที่ผมชี้ให ้เห ็นว่าแต่ละข้อ ท ่านควรจะดำเน ินการอย่างไร ท่าน 
ประธานอยากจะเร่งรัดให้จบ ในสิ่งต่าง  ๆ ยังมีประเด็นในการทำงาน ๑-๒-๓ วันนี้ผม 
ฝากคำถามว่า ล้าวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท 
บิญ'หาต่าง  ๆ ยังไม่จบ บิญหาโควิดท่านจะใช้งบประมาณ ๔๐-๕๐ ล้านบาท องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางไม่ขัดข้อง แต่สิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะต้อง 
ดำเนินการต่อเรื่องภัยแล้ง การส่งเสริมอาขีพ ซึ่งมีหนังสือจากกระทรวงพัฒนาสังคมถึง 
กระทรวงมหาดไทย ขอให้องค์กรปกครองห้องถิ่นสนับสนุนเรื่องการส่งเสริมอาชีพหลัง 
ภัยโควิด เพราะฉะนั้นท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้บริหาร ท่านต้องใช้สมองคิด เงินร้อยล้านบาทท่านจะดำเนินการอะไรบ้าง คิดเป็น 
ลัดส่วนด้วย ในสิ่งต่าง  ๆ ท่านทำส่าข้ามาก ผมได้นั่งคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านก็ 
บอกว่าไม่ทำอะไรเลย แต่ได้ข่าวดีลำหรับคนลำปาง ท่านจะมอบเอทิลแอลกอฮอลํถัง 
๒๐๐ ลิตร ให้ทุกรพสต. ก็คงอีกไม่นาน คิดว่าคงประสานกับท่านนายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดในเวลาต่อมา ในเรื่องของ เครื่องฟอกอากาศผมก็ฝากไว้ว่าได้ใช้กับภัยโควิด 
โดยตรง กำจัดเชื้อโควิดในห้องผ่าตัดได้ ผมคงมีเพ ียงเท ่าน ี้เพราะท ่านประธานสภา 
อยากจะรวบรัด ขอขอบคุณ 

นายพิษญพล ประสาน -ฃอเชิญท่านณรงค์ พินธิสืบ 
ประธานสภาฯ



นายณรงค์ พินธิสืบ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน และท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กระผม

นายณรงค์ พินธิสืบ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๕ อำเภอเมือง 
ลำปาง เรื่องไวรัสโควิด ๑๙ เป็นที่รับทราบกันแล้วว่าเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง อันตราย 
ต่อพี่น้องประซาซนและส่วนรวม ที่ผ่านมาผมในฐานะสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ได้รับการสอบถามจากพี่น้องประซาซน ได้รับการสอบถามจากพี่น้อง 
ประซาซนโดยตรง และทางสี่อโซเซี่ยลว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะที่ 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำปาง ได้ทำอะไรให้กับพี,น้อง 
ประซาซนบ้างในเรื่องของป้ญหา โควิ ๑๙ บางครั้งก็ได้พูดมาอย่างแรงว่าทางองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางหายหัวไปไหนหมด บางท ่านก็บอกว่าอาจจะเป ็นเพราะว่า 
ผู้บริหารมาจากข้าราซการไม'ได้มาจากพี่น้องประขาซน ทำให้จะทำอะไรก็ต้องระมัด 
ระวังเรื่องกฎระเบียบ ทำให้ทำอะไรไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมา ผมก็พยายามบอกว่าให้ 
รออีกนิดหนึ่ง ที่ประขุมในวันนี้ผมก็ได้ข้อกระจ่างอีกหลายอย่าง อย่างเข่นในวาระแรก 
เพิ่งได้รับทราบจากท่านประธานสภาว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางก็ได้ข่วยเหลือ 
ไปหลายด้าน แต่เอกสารที่ท่านบอกว่าเร่งต่วน ไม่ได้เร่งด่วนอะไรเลย เพราะท่านได้ตั้ง 
นานแล้ว ท่านน่าจะนำเอกสารเหล่านี้เผยแพร่ให้กับสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางได้ทราบ เพี่อเราจะได้ไปบอกให้กับพี,น้องประซาซนต่อ แล้ววันนี้ก็ได้ข้อ 
กระจ่างเพิ่มขึ้นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม สี่สิบกว่า 
ล้านบาท ก็เป็นนิมิตรหมายอันดีอย่างหนึ่ง ผมก็เห็นด้วยแต่ว่า สี่สิบกว่าล้านบาทที่ท่าน 
ให้มา ผมขอพูดเป็นสองประเด็น ประเด็นแรกคือขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพี่อจะได้ 
ประซาสัมพันธ์ให้ก ับพี่น ้องประซาขนได้รับทราบในรายละเอียด ถ้าหากผมบอกว่า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้จัดงบประมาณไว้แล้วสี่ส ิบกว่าล้านบาทไว้สร้าง 
โรงพยาบาล จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่าง  ๆ ก็ต้องมีข้อสอบถาม 
จากพี่น ้องประขาซนเพิ่มเติมแน่นอนเลย ซ ี่งผมก็อยากจะทราบข้อเท ็จจริง จากฝ ่าย 
บริหารหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางว่า ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นอย่างไร เพี่อ 
จะได้ตอบไปในทิศทางเดียวกัน ประเด ็นแรกที่อยากจะสอบถามคือ ๑.โรงพยาบาล 
สนาม ๓ แห่ง รองรับผู้ปวยได้กี่ท่าน ๒.โรงพยาบาลที่เราตั้งงบประมาณไว้ มีครุภัณฑ์ที่ 
จะรองรับผู้ป่วยพร้อมหรือยัง หรือปรับปรุงเฉพาะอาคารสิงก่อสร้าง ถ้าไม่มีครุภัณฑ์ก็ไม่ 
มีประโยซน์ ถ้าท่านไม่มีผมก็อยากจะให้ท่านไว้เพิ่มเลย อย่างเข่นเครื่องนอน เครื่องใข้ 
เกี่ยวกับผู้ป่วย ในงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๓.การปรับปรุงเพี่อสร้างโรงพยาบาล 
สนาม ใข้เวลาเท่าไหร่ ท่านใข้เวลาเท่าไหร่ เพราะโรคโควิด ๑๙ ไวมาก ถ้าท่านใข้เวลา 
ก่อสร้าง ๓-๔ เดือนสร้างเสร็จ ก็ดงไม่ทันต่อเหตุการณ์ ยกตัวอย่างประเทศจีนสร้าง 
โรงพยาบาล ๑๐ วัน ของเราถ้าโครงการนี้ จะต้องเป็นโครงการพิเศษ ที่จะต้องทำการ 
จัดซื้อจัดจ้างระบุให้ขัดเจนเลยว่า กี่วัน เพี่อให้ทันต่อเหตุการณ์ คงไม่ทำตามแบบปกติ 
๓-๕ เดือน ไม่ทันการณ์ และอีกประเด็นที่พี่น้องประซาซนต้องสอบถามแน่นอนว่าทำไม 
ท่านซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เฉพาะโรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลเถิน มีเหตุผล 
เข่นไร ข้อนี้ผมจะต้องไปตอบกับพี่น้องประซาขนให้ได้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไข้บริการ 
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง แต่ทำไมโรงพยาบาลศูนย์ลำปางไม่ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ 
ทางการแพทย์ก็เลยอยากสอบถาม ประเด็นที่สองที่ผมอยากพูดถึงคือการเสนอแนะใน
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โครงการนี้ เราเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ขนาดใหญ่ที่จะต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้ว ผม 
มองว่าสี่ส ิบล้านบาทที่ท ่านเสนอสภาในวันนี้เป ็นการเล่นเกมส์รับอย่างเดียว รอให้มี 
ผู้ป่วย ถึงจะมารองรับ แต่ก็มีที่ท่านไต้เพิ่มเติมไปก็เรื่องการประซาสัมพันธ์ การจัดซื้อ 
เครื่องวัดอุณหภูมิ ผมอยากให้ท่านทำโครงการเกมส์รุกเพิ่มเติม สำคัญพอ  ๆ กับเกมส์รับ 
เพราะว่าเกมส์รุกทำโครงการที่ฟ ้องกันไม่ให้เชื้อระบาด ไม่เกิดเพิ่มชื้น เช่น ท่านทำ 
โครงการทำความสะอาด หรือคัดกรองเพิ่มเติม ท่านตั้งโครงการที่เป็นเกมส์รับ สี่สิบกว่า 
ล้านบาท โครงการที่เป็นเกมส์รุกอีกสี่สิบล้านบาทก็ไต้ ผมว่าเกมส์รุกเป็นสี่งที่สำคัญที่สุด 
ล้าเชื้อไม'สามารถแพร่ขยายไต้ ก็เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ท่านน่าจะทำเกมส์รุกเพิ่มเติม 
อีกกี่สิบล้านบาท่ก็ได้ และอีกประเด็นช่วงที่ ๓ คือช่วงการเยียวยาพิ่น้องประซาซน คือ 
สิงที่สำคัญที่สุด พี่น้องประซาซนลำบากมาก บางท่านหาเข้ากินคํ่า บางท่านเป็นลูกจ้าง 
ธุรกิจ กิจการต่าง  ๆ ปิดหมด ไม่มีรายไต้ อย่างพวกเราเป็นข้าราซการ นักการเมือง ยังมี 
รายไต้ มีเงินเดือน มีค่าตอบแทน แต่พิ่น้องประซาซน ณ ฟ้จจุบันลำบากมาก หลังจาก 
เหตุการณ์นี้สงบแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางมีโครงการอะไรบ้าง ท ี่จะเยียวยา 
ช่วยเหลือพี่น้องประซาซน ผมอยากให้ท่านพิจารณาเป็น ๓ ช่วง รุก ในการฟ้องกัน รับ 
เราทำไปแล้ว เรื่องที่ ๓ การเยียวยาพิ่น้องประซาซน ผมอยากฝากท่านไว้ด้วยว่าในฐานะ 
ท ี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง เป ็นหน่วยงานหนึ่งท ี่ร ่วมดำเน ินการในเรื่องน ี้ 
ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสำปาง ล้าฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางมีโอกาสไต้ร่วมหารือ กับคณะกรรมการ ผมอยากให้ท่านลองพิจารณาข้อเสนอผม 
ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อจะเป็นประโยซน์กับพิ่น้องประซาซน ขอขอบคุณ 
-ขอเซิญท่านพิมล คงทอง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กระผม 
พ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางเขตอำเภอแม่พริก 
ตามที่ไต้รับพิงข้อยูลแล้วสำหรับผมเองมีความยินดีที่จะอนุมัติงบประมาณ แต่นั่งพิงแล้ว 
และดูวิธีการคือครึ่งหนึ่งค่อนข้างหนักไปทางฟ้องกัน ผมก็ไม่ทราบว่าวิธีฟ้องกันจะทำ 
แบบไหน คัดกรองและรักษา รักษาน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้ว แต่ถ้าเป็นความคิด 
ของผมวิธีฟ้องกัน ณ เวลานี้สถานที่ต่าง  ๆ ห้างร้านต่างๆ ปิดหมดแล้ว น่าจะใข้สารฉีด 
พ่นทั่วทุกหมู่บ้านทุกหนทุก่แห่ง รถโดยสารประจำทาง รถดู้น่าจะฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อที่จะ 
เป็นการป้องกัน จริงอยู่อาจจะมีท้องถิ่นอื่นอาจจะทำไปบ้างแล้ว แต่ผมก็ไม,ทราบว่าที่ฉีด 
ไปแล้วแต่ละครั้งจะเป็นการป้องกันการฆ่าเชื้อไต้ประมาณกี่วัน ตรงนี้ผมไม่ทราบแต่ถ้า 
สมมติว่าฉีดไปแล้วฆ่าเชื้อไต้ ๑๐ วัน วันที่ ๑๑ วันที่ ๑๒ เราน่าจะเริ่มฉีด แต่ให้ท้องถิ่น 
ทำผมเชื่อเหลือเกินว่างบประมาณอาจจะขาด แต่เท่าที่ทราบมาท้องถิ่นเขาก็ทำไต้บ้าง 
แล้ว แต่ไม่ทั่วถึงผมขอยีนยันไต้ ยิ่ง ณ เวลานี้น่าจะลงมือทำและฉีดให้ทุกหมู่บ้านทั่วหัว 
ระแหงเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ นึ่คือการป้องกัน ถ้าเราไม่มีเครื่องมือ องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางอาจจะชื้อเครื่องมือแล้วมอบให้โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบล ให้เขาดูแลกันเอง ตรงนี้คือการป้องกัน แล้วคัดกรอง ณ เวลา'น้ีท่ีไ'หนก็ 
ขาดเครื่องมือคัดกรอง เครื่องวัดอุณหภูมิทั้งโรงพยาบาลมีไม่เกิน ๓-๔ เครื่อง แล้วแต่ 
โรงพยาบาลรับผิดซอบแต่ละหมู่บ้านไม่ตํ่ากว่า ๖ ถึง ๗ หมู่บ้าน ตังน้ัน ถ้าเป็นการคัด
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กรองน่าจะวัดอุณหภูมิทุกหมู่บ้านทุกคน ถ้าหากมีบุคคลต้องสงสัยเราก็เอามากักกัน 
เพราะผมเห็นว่าเรามีสถานที่มีโรงพยาบาลสนามเอามากักกัน และถ้ามียิ่งกว่านั้นคือป่วย 
ให้รักษา ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอยืนยันว่าน่าจะหนักไปทางวิธีบ้องกัน ไม่มีสิ่งไหนที่ไมให้เกิด 
ด ีกว่าเป ็นแล้วรักษา ในเม ื่องบประมาณเรามีเราก ็สามารถไข้ไต้ น่าจะหาวิธีบ้องกัน 
เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ขอขอบคุณ 
-ขอเชิญท่านอำนวย วรญาณกุล

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กระผม 
นายอำนวย วรญาณกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วน'จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง 
ผมอยากจะเรียนถามท่านสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ว่าจังหวัดลำปางได้วางตำแหน่งของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางไว้อย่างไร จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ทำ 
หน้าที่ต้านไหนบ้าง ถ้าหากเราทราบแล้วว่าทางจังหวัดลำปาง เขาวางตำแหน่งของเรา 
ไว้ตรงไหนแล้ว จะทำให้ความเข้าใจของเราเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ขอขอบคุณ 
ผมจะให้ท่านสมาชิกไต้อภิปรายอีกสองท่าน แล้วผมจะให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ลำปางได้ตอบข้อซักถาม -ขอเชิญท่านประสิทธื้ เตซะปลูก 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กระผมนาย 
ประสิทธื้ เตชะปลูก สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเมืองลำปาง 
ดังที่ท่านเพื่อนสมาชิกไต้อภิปรายได้สอบถามเรื่องเกี่ยวกับการบ้องกันและการรักษาโรค 
โควิด ๑๙ ณ บ้จจุบันผมเองเชื่อมั่นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไม่ได้น่ิงนอนใจ 
ให้ความร่วมมือในการแกิไฃบ้ญหาต่าง  ๆ เซ่นท่านเพื่อนสมาชิกไต้ยื่นหนังสือขอเป็ดสภา 
ไปแล้วน ั้น เม ื่อว ันท ี่ ๑๗ ม ีนาคม ๒๕๖๓ ก ็ถ ือ ว ่าเราท ำงาน ข ้าไป  จากหนังส ือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๘๔๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๖๓ 
สิ่งที่สำคัญในเรื่องของการจัดงบประมาณในการอุดหนุนให้จังหวัดลำปาง ผมเองก็ไม่ 
ขัดข้องและยินดีที่จะให้การสนับสนุน บางครั้งเรื่องของแผนในการทำงานอย่างเซ่นเรามี 
คณะกรรมการสาธารณสุขประจำสภาเราอยู่ เราไม่เคยไต้ใข้เลย คณะกรรมการต่างๆ ท่ี 
เราแต่งตั้งขึ้นในเรื่องต่าง  ๆ แม้กระทั่งเรื่องภัยแล้ง เรื่องต่าง  ๆ คณะกรรมการประจำ 
สภา การประขุมของคณะกรรมการสาธารณสุขแต่ละครั้งคัวแทนสภาเราก็ไม่ไต้เข้าร่วม 
แต่อย่างใด แล้วการสื่อสารระหว่างสมาชิกเราไม่สามารถรับรู้ไต้ ผ่านผู้บริหารฝ่ายเดียว 
สิ่งที่สำคัญผมขอให้มองในเรื่องของคณะกรรมการสาธารณสุขประจำสภาเราด้วย ๒. 
เรื่องของการรักษาอย่างที่ท่านปรับปรุงโรงพยาบาลสนาม ก็เห็นด้วยแต่สถานการณ์แบบ 
นี้ บางครั้งเราน่าจะดำเนินการแบบที่ท่านสมาชิกเสนอว่าเราสามารถใข้สถานที่เอกซนที่ 
มีความมิดชิดที่จะกักกันผู้ป่วยเราสามารถปรับแผนได้หรือไม่ ขอใช้สถานที่เอกซนที่เป็น 
โรงแรมแล้วมีห ้องนํ้าท ี่ม ิดชิตำหรับกักกันผู้ป ่วยในการรักษาครั้งต ่อไป บางคร ั้งเรา 
สามารถปรับการทำงานในส่วนนี้ไต้ อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการสแกน ผมอยากแสดง 
ความคิดเห็นว่าในการสแกนเครื่องวัดไข้น่าจะมีครบทุกพื้นที่ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ 
ด้วยซํ้าไป ขอให้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำปาง ช่วยพิจารณาปูพรมเรื่องการ 
สแกนในพ้ืนที่ให้เต็มพื้นที่ ขอขอบคุณ
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๒๙

ผมจะให้ท่านสมาขิกได้อภิปรายอีกหนึ่งท่าน แล้วผมจะให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
ลำปางได้ตอบข้อซักถาม -ขอเขิญท่านพิเซฐ ทินอยู่
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ทุกคนก็เป็น 
เส ียงเด ียวและแนวคิดเดียวกัน ไม่มีใครคัดค้านในเรื่องงบประมาณในการดำเนินการ 
ตั้งแต่การคัดกรองป้องกันจนถึงการรักษาโควิดในจังหวัดลำปาง ตามที่ท่านสาธารณสุข 
จังหวัดลำปางได้เล่าให้พีงเมื่อครั้งการประขุมระดมสมองกันว่าบางระจันที่แตกเพราะ 
กรุงศรีไม,ส่งปีนใหญ่ วันนี้ล้าเรามองย้อนไปดู องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้มอบ 
ปีนใหญ่ เราจะเห็นงบประมาณเน้นหนักเป็นเรื่องของการรักษา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ 
ต่าง  ๆ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางก็คงได้อธิบายว่าทำไมต้องลงที่ อำเภอเกาะ 
คา อำเภอนาน มากกว่า อำเภอเมืองทั้งหมดมีเหตุผลและมีทุกอย่างรองรับ ตามที่ผม 
ได้รับฟ้งมาตอนแรกตำรวจของบประมาณมา ๒ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเรื่องของการเฝ็า 
ระวังตั้งด่านสี่มุมเมือง เป็นการเฝ็าระวังเป็นหลักเป็นการปีดทั้ง ๔ มุมเมือง มีทั้งเทอร์โม 
สแกน เจลล ้างม ือ หน ้ากากอนามัย เพ ื่อสนับสมุนตำรวจ ๑,๐ ๐ ๐  กว่านาย ซึ่งไข้ 
งบประมาณไม่มากเป็นเรื่องของการป้องกัน และลำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
ตอนแรกขอมา ๒ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท ว ันท ี่เร ิ่มประข ุมก ็เข ้าใจว่านายแพทย์คงมาด ้วย 
ตำแหน่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง บทบาทของลำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดเพียงอย่างเดียวงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อเรามากางโพยใหญ่เป็น 
๔ ๐ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาท ผมเข้าใจว่าท่านมาในตัวแทนของจังหวัดลำปาง มีทั้งการ
ป้องกัน เฝ็าระวัง และการรักษา จนถึงโรงพยาบาลสนาม เราจะเห็นว่ามีทั้งการป้องกัน 
ของตำรวจ ด้านสาธารณสุข ซึ่งทุกคนมีความเชื่อว่านักรบแถวหน้าไม,ว่าหมอพยาบาล 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ต้องเป็นนักรบที่ปะทะกับผู้ป่วยโดยหลีกเสี่ยงไม่ได้ แล้ววันนี้การ 
อนุมัติงบประมาณให้กับอำเภอเกาะคามาก ผมกลับไม่มีความรู้สีกเหมือนครั้งก่อน ถ้าพื่ 

 ๆ จำได้เราเคยอนุมัติงบประมาณให้ฟอกไตโรงพยาบาลเกาะคา ผมว่าเป็นความหวังเป็น 
อะไรที่ให้พื่น้องประซาซน ไม่ต้องเดินทางไกลถึงในเมือง ไม่ต้องไปจังหวัดเซียงใหม่ ฟอก 
ไตที่เกาะคาวันนั้นรู้สึกภูมิใจยินดีเป็นอย่างยิ่ง แต่วันนี้ความรู้สึกเปลี่ยนงบประมาณส่วน 
ใหญ่ ๒ ๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ลงที่โรงพยาบาลเกาะคา ผมต้องอธิบายกับซาวบ้านผมไม่ 
สามารถตอบในคอมเน้นโซเชื่ยลได้ ด ้วยย ุทธศาสตร์อำเภอเกาะคา ยุทธศาสตร์ของ 
จังหวัดลำปาง ได้มองว่าโรงพยาบาลเกาะคามีตึกที่ยังว่างอยู่ ๒ ตึก และจะกักตัวไม่ให้ 
เยี่ยมญาติ ดังนั้นมาตรการที่เข้มข้นที่อำเภอเกาะคา ทำให้พื่น้องประซาซนในอำเกาะคา 
และอำเภอใกล้เค ียงก ็อ ึดอ ัด หลายท ่านก ็บอกว่าผ ู้ป ่วยท ี่อำเภองาว ทำไมไม่รักษาที่ 
โรงพยาบาลงาว เอาเครื่องม ือไปส่งท ี่ อำเภองาวเลยไม ่ต ้องมาลำป าง ไม่ต้องมา 
โรงพ ยาบาลเกาะคา ผมก ็เข ้าใจว ่าน ่าจะเป ็นข ้อจำก ัดอ ุปกรณ ์ทางการแพทย์ หมอ 
เขี่ยวซาญเฉพาะทางบางอย่างจำกัดในแต่ละโรงพยาบาล และโรงพยาบาลเกาะคาดง 
เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิเป็นโรงพยาบาลที่รองลงมาจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปาง เพื่อ 
ดูแลประซาซน ก็ไม่แปลกที่ผ่านมาเจอป้ญหาพอสมควร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปางได้อนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงโรงพยาบาลสนามที่หลังองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง คนในพื้นที่อำเภอเกาะคาก็มีคนสอบถามว่าทำไมต้องทำ ผมพยายามมอง 
ว่าไม่อยากจะให้มองเขตแบ่งท้องถิ่น แบ่งอำเภอ แบ่งตำบล คิดว่าเป็นของลำปาง



๓๐

นายพิเชฐ ทินอยู่ ทั้งหมดจะรักษาตรงไหน ด้วยการวางแผนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกับผู้ว่า
ส.อบจ.อ.เกาะคา ราขการจังหวัดสำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง ก็มาคิดช่วยกันไม่อยากให้คน

ป่วยที่อำเภองาว ป่วยที่อำเภอแม่ทะ เอามารักษาท ี่อำเภอเกาะคา เอาโรคมาแพร่เอา 
เชื้อมาแพร่ ถ้าหากทำได้ที่อำเภอแม่ทะ อำเภองาว ทั้งหมดผู้บริหารก็คงต้องจัดสรรทั้ง 
วัสดุครุภ ัณฑ์ต่าง  ๆ ไปที่ตรงนั้นไต้ถ้ามีบุคลากรที่รองรับการใข้ตรงนั้นไต้ ผมคิดว่า 
ทั้งหมดต้องช่วยกันอย่างเต็มที่ ในส่วนผมเองไต้การลงพื้นที่เหมือนท่านถาวร บุปผา 
เจริญ ผมขอสนับสนุนกับการที่จะทำอย่างไรให้ อสม.มีกำลังใจ วันนี้นักรบแนวหน้า 
นอกจากหมอพยาบาลแล ้ว อสม.ก ็เป ็นด่านหน้าในการคัดกรองท ุกก ิจกรรมงานที่ 
หลีกเลี่ยงไม่ไต้คืองานอวมงคลหรืองานศพหลีกเลี่ยงไม่ไต้ หลายคนจะจัดงานแต่งงานก็ 
เลื่อนออกไป หลายคนจะจัดงานชื้นบ้านใหม่ก็เลื่อนออกไป แต่งานศพจะทำอย่างไร 
วันนี้ อสม.ในหลายพื้นที่ไต้นายกท้องถิ่นบางท่านเริ่มจัดชื้อเทอร์โมสแกนบ้าง แตกยังมี 
ความเลี่ยงว่าถูกหรือผิด ถ้าไมใต้ก็คืนเงิน ก็ว่ากันไป กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง เร่ิม 
ลงขันกันในการชื้อเทอรืโมสแกน ผมคิดว่าการที่เขาไปปะทะโดยตรง เราจะเห็นว่า
คนที่กล ับมาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด ก็ไม่ฟังหนักถึงขั้นนั้นเลยหรือ เป็นการ 
ริดรอนสิทธิ ซึ่งตรงนี้ อสม. กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเข้าไปปะทะ การที่ให้เทอร่โม 
สแกนคงไม่ตอบโจทย์ทั้งหมด แต่จะเป็นอาวุธประจำกลุ่มประจำหน่วยที่เป็นกำลังใจให้ 
เขา และหน้ากากอานามัย ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเป็นวิกฤตของชาติ มีเงินมีงบจัดชื้อไม่ไต้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเรา ท่านนิกร ธรรมลังกา ท่านประสิทธิ้ เตซะปลูก 
และคณ ะกรรมการส าธารณ ส ุข  ประมาณ  ๓-๔ อ าท ิต ย ์ท ี่ผ ่าน ม า เราไต ้อน ุม ัต ิ 
งบประมาณผ่านท่านนายกไปเรื่องของการจัดชื้อหน้ากากอนามัยสามแสนกว่าชื้นให้กับ 
บ ุคลากรท างการแพ ท ย ์ท ั้งจ ังห ว ัดลำปาง ว ันน ี้ก ็ซ ื้อไม ่ไต ้เป ็นเร ื่องของรัฐบาลอยู่ 
นอกเหน ือการควบคุมของพวกเรา แต่เราไต้ทำหน้าท ี่ของสมาซ ิกสภา หน้าที่ของ 
ผู้บริหารแล้วอนุมัติงบประมาณให้ไปแล้ว ตามบทบาท อำนาจ หน้าที่ ส่ังช้ือไม่ไต้ แต่เรา 
ก็ไมใต้ทอดทิ้งหมดหน้าที่แล้วปล่อยก็คงไมใช่ เราก็มีโอกาสไต้จัดกิจกรรมในครู ก. ครู ข. 
ให้ท้องถิ่นขนาดเล็กมาอบรมการจัดทำหน้ากากผ้า ผมคิดว่าหลายที่ท่านนายกทุกพื้นที่ 
เร ิ่มขยายผล และงบประมาณ ๒ ๐,๐๐๐ บาท มีข้อจำกัดชื้นเฉลี่ย ถ ้าหากเขาใช้
งบประมาณเพิ่มมากชื้น ก็น่าจะปูพรมในการให้พี่น้องประซาซนมีหน้ากากอนามัย 
แบบผ้าที่ซ ักไต้ท ุกคน อ ันน ี้เป ็นเร ื่องของงบประมาณที่ต ้องลงให ้กำล ังใจกับพ ี่น ้อง 
ประขาซน ถ้าถามว่าสิ่งที่ผมคิดไว้ถูกหรือผิดไม่รู้ อสม. ตามที่ท่านถาวร บุปผาเจริญ ไต้ 
อภิปราย สมาซิกหลายท่านเสนอควรต้องมีเทอร์โมสแกนในแต่ละบ้าน ถ้ามีงานศพหนี 
ไม,ไต้ ม ีเจลล ้างม ือ อยู่หน้างาน ก็ม ีการคัดกรองทุกคนที่จะเข ้างาน ต้องใส่หน้ากาก 
อนามัย เฝืาระวังให้ไต้ ใครที่เป็นไข้ไม่ต้องเข้าร่วมงาน แม้แต่พระสงฆ์ถ้าเป็นไข้ก็ไม่ต้อง 
มาสวดอภิธรรม นิมนต์ท่านไปตรวจวัดไข้ให้จบ การเฝืาละวังทุกมิติก็จะช่วย และที่เรา 
ไต้อนุมัติไป ๔๐๐ เครื่อง ซึ่งรอบที่ผ่านเราไต้นำไปให้พื้นที่บางส่วนตาม รพสต. ครบ 
หมดทุกที่ ผมขอฝากไว้ด ้วยว่านอกจาก รพสต.แล้ว ส ่วนราซการอย่างเช ่นท ี่ว ่าการ 
อำเภอ ก็ไม่มีเทอรืโมสแกน บางที่ฃาไม่มีงบประมาณที่จะจัดชื้อไต้ ผมอยากจะให้ที่ว่า 
การอำเภอเป็นสถานที่ที่คนต้องไปติดต่อ สำนักงานที่ดินตอนนี้เปิดหรือปิดไม่แน่ใจส่วน 
ราขการทุกที่ ที่เราสำรวจไต้มี ๔๐๐ ท่ี ท่านถาวร บุปผาเจริญ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่าน 
ไต้บอกว่า ถ้าหากยังไม่เพียงพอให้ประขุมเพิ่ม หรือทำอย่างไรที่เราปูพรมให้ครอบคลุม



นายพิเซฐ ทินอยู่ ทุกหมู่บ้านใหม้เีรื่องเทอรัโมสแกน ถ้าหากทำไต้ก็จะช่วยการคัดกรองซึ่งใช้งบประมาณ
ส.อบจ.อ.เกาะคา ไม่เยอะถ้ามีทุกหมู่บ ้านไต้ก็เป็นกำลังใจให้กับอสม. เรื่องหน้ากากผ้าท ี่เราส่งเสริมให้

นายกในพื้นที่ตัดเย็บกันมากขึ้น ก็จะช่วยได้ หรือทางด้านอำเภอหรือจังหวัดก็จะส่งข่าว 
ถ้าวันนี้เรามีหน้ากากอนามัยใช้เพียงพอ มีเจลพกประจำตัวทุกคน การที่จะติดเชื้อต่างๆ 
ระมัดระวัง สุดท้ายทุกคนต้องอยู่กับบ้านกระแสทุกภาคส่วนก็พยายามรณรงค์ทุกคนอยู่ 
บ้าน ฉะนั้นน่าจะช่วยในการระบาดโรคไต้เป็นอย่างดี ในส่วนของปีนเล็กหรือปีนพก 
ประจำกายเจลกับหน้ากาก ผมว่าเทศบาล อบต.เขาดูแลไต้ แต่วันนี้ในเครื่องใหญ่  ๆ
ต ้องใช้งบประมาณสี่ส ิบกว่าล ้านบาท คงไม่มีท ้องถิ่นไหนในลำปางที่พร้อมที่จะให้ 
มากกว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง หากเราบอกว่าปีนใหญ่หรืออุปกรณ์ใหญ่  ๆ
ที่จำเป็นต้องใช้ทั้งการรักษาเรื่องโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยหลังจากการรักษา 
แล้วเช้ามากักตว เราจะเห็นว่าหลายคนในโซเชียลขึ้นฟ้ายถีงจะรักษาหายแล้ว หมู่บ้าน 
เราก็ไม่ต้อนรับ อันนี้ละคนไทยเราต้องมีความเมตตา เราต้องอยู่อย่างมีสติทำอย่างไงเรา 
พูดไต้หากไม่ใช่ญาติเรา แต่ถ้าถามว่าเป็นภรรยาของผมจะกล้าพูดหรือไม่ ถ้าอีกสามวัน 
ภรรยาผมป่วย คนจะไม่ต้อนรับใช่ไหม ซึ่งผมก็เห็นด้วยกับเพื่อนสมาซิกว่านอกจากการ 
ฟ้องกัน เครื่องเทอร์โมสแกนไม่เพียงพอ หากไม่เพียงพอก็จัดซื้อเพิ่ม ส่วนเรื่องรักษาก็ทำ 
ตามระบบที่เราว่าไว้ นอกจากประเด็นต้านสาธารณสุขแล้ว เรื่องขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ก็ต้องคิดถึงเรื่องของการผ่านพ้นจากโควิดแล้วมาตรการเยียวยาการ
ส่งเสริมอาชีพต่าง  ๆ ต้องคิดต้องทำ เราจะเย ียวยาท ั้งต ้านร ่างกายและจ ิตใจพ ื่น ้อง 
ประขาซนไต้อย่างไร ขอขอบคุณ

นายพิษเบุพล ประสาน -ฃอเซิญท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้กรุณาให้ข้อมูลตามที่ท่านสมาซิก 
ประธานสภาฯ หลายท่านที่ไต้มีช้อซักถาม ข้อสงสัยจะไต้ตอบพี่น้องประขาซนสอบถามมา
นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา 
นพ.สสจ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผมขอใช้เวลาในสภาสั้นๆ ไม่มากนักแต่เอา
ประเด็นที่สำคัญ ประเด็นแรกขอขื่นขมแนวคิดท่านสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางทุกท่านเลย ที่เห ็นความสำคัญการป้องกันมากกว่าการรักษา อันนี้เป็น 
เรื่องที่ถูกต้อง เรื่องที่สอง ถ้าหากท่านสังเกตผมจะพกสเปร์แอลกอฮอล์มา ผมก็มีทิขซู 
เข ็ดไมโครโฟนก่อนเพราะว่าไวรัสโคโรนาการติดเชื้อเขาเป็นละอองฝอยเป็นนํ้าลาย 
เพราะฉะนั้นเราจะแตะจับอะไรถ้าหากเราล้าง ท่าความสะอาดดีๆ โอกาสติดเชื้อน้อย 
มาก ประเด็นที่ ๓ ผมมาวันนี้ตามที่ท่านพิเขฐ ทินอยู่ไต้กล่าวถึงคือเกือบจะมาแทนหรือ
โดยการมอบหมายของท่านผู้ว่าราซการจังหวัดลำปาง มาในนามเอามติคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัดลำปาง มานำเรียนท่านสมาซิกสภาแห่งนี้ประเด็นที่สำคัญคือแผนของ 
คณะกรรมการจังหวัดลำปาง เราจะท่าภายใต้หลักการ ๒ P ๒ R P ตัวแรกคือท่าเรื่อง 
ป้องกันโรค prevention  P ตัวที่สองคือ p repared  การเตรียมการ R ตัวแรก 
response  การตอบโต้ ที่ท่านพูดว่าเน้นแต่การรักษาพยาบาล R ตัวที่สองคือ recovery 
การพ้นฟู อย่างที่ท่านสมาซิกหลายท่านให้ข้อคิดเห็นต้องกราบขอบพระคุณจริง  ๆ ส่ีงท่ี 
เราท่าในเรื่องของกรรมการควบคุมโรคที่ต่อสู้กับไวรัสโคโรนา เราท่ามาเกือบสองเดือน 
แล้ว สี่งหนี่งเราท่าในเรื่องของ prevention  ตามที่ท่านให้ข้อคิดเห็นคือการฟ้องกันมีอีก 
ประเด็นที่สำคัญคือเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงการประซาสัมพันธ์ท่าไปแล้ว อันท่ีสอง
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นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ เน้นการให้พี่น้อง อสม. ออกไปเฝ็าระวังก็ทำไปแล้ว ช่วงแรกเราขาดT herm oscan
นพ.สสจ.ลำปาง เค ร ื่อ งย ิงว ัดอ ุณ ห ภ ูม ิเราม ีท ั้งห ม ด ๑๔ ๑ รพสต. เราม ีโรงพ ยาบ าล จ ังห ว ัด แล ะ

โรงพยาบาลอำเภอทั้งหมด ๑๓ แห่ง ตอนนั้นเราตั้งต้นด้วย T herm oscan  เพียง ๗๐ ตัว 
ด้วยความเคารพหาซื้อไม่ไต้เลยราคาไม่ต้องพูดถึงกันแล้วของมีเท่าไหร่เอาหมด หาก 
ได้ร ับความกรุณาจาก อบจ.ทั้งหมด ๔๐๐ เครื่อง ๒๐๐ เครื่อง เรากระจายไปให้ 
รพ.สต.ทุกแห่ง ที่เหลือเราเอาไปกองอยู่ที่ว่าการอำเภอเพราะที่ว่าการอำเภอมีกิจกรรมที่ 
ท่านเห็นหลายอย่างขึ้นบ้านใหม่ งานศพ งานบวช ต้องใช้หมด ผมฝากประเด็นนี้ไปช่อง 
เรื่อง recovery การพี่นฟู ผมเรียนถามคนลำปางว่าหลังจากเราพูดกันเสร็จวันนี้ วิถีชีวิต 
แบบใหม่ของคนลำปางที่อยู่ในยุคที่มีโรคระบาดโควิดคืออะไร เมื่อสักครู่ท่านได็ให้ข้อ 
ชี้แนะหลายข้อ เช่น อสม.จะต้องมี T herm oscan ทุกคนหรือไม่ เพราะทุกกิจกรรมควร 
จะเอามาวัดไข้เพี่อคัดกรองน่าสนใจ หลายส่วนราขการไม่มีการคัดกรอง ศาลากลางไม่มี 
การคัดกรองแบบที่อบจ.แห่งนี้ ท่าอย่างไรร้านค้า ร้านอาหารปีดหมดยกเก้าอี้ขึ้นบนโต๊ะ 
ไม่ทานอาหารที่ร้าน เราจะอยู่กันแบบนี้ใช่หรือไม่ อันนี้ฝากไว้เลยล้าภาษาราชการเรา 
เรียกว่า New Normal life s ty le  ในยุคโควิดคืออะไร เราต้องใส่หน้ากากอนามัย เรา 
ต้องล้างมือบ่อย  ๆ ผมคิดว่านี่คือประเด็น สิ่งที่เป็นเชิงการป้องกันเราใช้ทุกภาคส่วนท่า 
ตามที่ท่านอำนวย วรญาณกุล บอกว่าน่าสนใจว่าจังหวัดวางบทบาทของ อบ่จ.ไว้อย่างไร 
ด้วยความเคารพเบื้องต้น เราอาจจะไม่ไดโฟกัสมาที่กิจกรรมการป้องกันโดยไม่ไต้มองว่า 
เป็นภารกิจของ อบจ.เพราะดูแล้วส่วนใหญ่เป็นภารกิจที่มอบให้ส่วนอื่นทำไต้ เลยท่าให้ 
กิจกรรมของ อบจ.อยู่ภายใต้การวางแผน เน้นเรื่องการสู้หรือ response  ตัวผู้ป่วยผู้ติด 
เชื้อ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพจังหวัดลำปางมีประซากรโดยประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คน มี 
คนอยู่จริง  ๆ ในพื้นที่เราประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน ที่เมืองอู่ฮั่นมีประซากรประมาณสิบ 
ล้านคน มีคนป่วยด้วยไวรัสโคโรนาที่อู่ฮั่นประมาณแสนกว่าคน หากเทียบแล้วประมาณ 
๐.๑% ถ้า ๔๐๐,๐๐๐ คนของลำปาง เอา ๐ .๑% คนลำปาง น่าจะป่วยด้วยไวรัสโคโรนา 
อยู่ท ี่ประมาณ ๔,๐๐๐ คน โดย ๘๐% ของ ๔,๐๐๐ คนจะมือาการแบบทุกท่านเลย 
เหมือนผมเลยคืออาการปกติมีปวดหัวเล็กน้อย ไข้ขึ้นไม่มาก แต่ยังเดินไต้ปกติ พวกน้ีไม่ 
ต ้องมาหาแพทย์เลย แต่อีก ๗๔๐ คน คนเหล่านี้ต้องไปโรงพยาบาลและต้องการโดม 
ออกซิเจน ต้องกินยาต้านไวรัส ต้องกินยารักษา อีก ๒๔๐ คนคือ ๔% ของ ๔,๐๐๐ คน 
ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจ ถ้าท่านดูในภาพข่าวท่านจะเห็นเลยว่าฟิล์มเอกซเรย์คนไข้ 
วันที่ ๒๘,๒๙,๓๐ ๓ วัน เปรอะฟิล์มหมดเลย คนเหล่าน ี้รอดด้วยเครื่องช ่วยหายใจ 
คำถามท ี่ท ่านถาวร บ ุปผาเจร ิญ  ไต ้สอบถามผมว่าทำไมไม่ใช ้โรงพยาบาลลำปาง 
โรงพยาบาลลำปางเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด ๘๐๐ เตียง ทุกวันนี้ อัตราคนติดเตียง 
ประมาณเกือบ ๙๐% โรคที่ดูแลรักษามีหมดหัวใจขาดเลือด สอดท่อสอดหลอดเลือดเข้า 
ไปล้วงไขมันออกมาล้วงไม่ออกจำเป็นต้องผ่าตัดหัวใจย้ายลงมาจากชั้น ๔ มาผ่าชั้น ๒ 
ชั้น ๓ ไต ้เลย นั่งๆ ประช ุมอย ู่แบบน ี้เส ้น เล ือดสมองแตก เร ียก ๑ ๖ ๖ ๙  เข้าไปที่ 
โรงพยาบาลลำปาง เรามีเครื่องมือพร้อมผ่าตัด เอ็กซเรย์สมองและผ่าตัดสมองให้กับคน 
ลำปางไต้เลย ถ้ามืคนไข้โควิดเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลลำปาง กลุ่ม ๘๐% กลุ่ม ๑๔% 
คุณหมอที่จะตรวจหัวใจให้คนลำปาง คุณหมอที่จะผ่าสมองให้คนลำปาง ติดเขึ้อโควิด 
จากผู้ป่วย เกิดอะไรขึ้น ท่าให้สาธารณสุขจังหวัดลำปางต้องกำหนดยุทธศาสตร์คือรักษา 
เรือธงโรงพยาบาลลำปางเอาไว้ เพี่อดูแล
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[รัตน์ คนลำปางอีกเป็นหมื่นเป็นแสนคน ที่ไม่ป่วยด้วยโควิด นี่คือคำอธิบายถ้า 
ไม่อย่างนั้นโรงพยาบาลลำปางจะปนเป็อนไปด้วยเชื้อไวรัสโคโรนา คนลำปางจะเสียชีวิต 
มากกว่านี้ แต่ไม่เสียชีวิตจากโควิดเสียชีวิตเพราะหมอและเครื่องมือทำอะไรไม่ได้ เพราะ 
ติดเชื้อ เราจึงเก็บโรงพยาบาลลำปางรับเอาไว้เพียงตึกเมตตาชั้นเดียวชั้น ๔ ชั้นเดียว ท่ี 
เหลือเล ือกพ ื้นท ี่รบยุทธภ ูม ิมารบกันท ี่อำเภอเกาะคา เราม ีโรงพยาบาลเกาะคาของ 
ลำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรามีโรงพยาบาลเวชซารักษ์ ของกรมการแพทย์ 
ผมโทรศัพท์นำเรียนท่านอธิบดีเรียบร้อยแล้วท่านอธิบดีบอกตามสบายท่านนายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ผมได้มาอีก ๖๐ เตียง แพทย์ท่านผู้เชี่ยวซาญด้านอายุรกรรม 
ทั้งจังหวัด มี ๓๙ คน วันที่ประกาศเป็นโรงพยาบาลโรคโควิด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
แห่งนี้ ค ือนายแพทย์สาธารณส ุขจ ังหว ัดลำปาง แพทย์ท ั้งจ ังหวัดค ือแพทย์ของผม 
พยาบาลทั้งจังหวัดคือพยาบาลของผม เครื่องมือทั้งหมดคือเครื่องมือของจังหวัด ที่ร้อง 
ขอแล้วใส่ซื่อเกาะคาและเถิน ไมใช่ยกให้เกาะคาและเถิน แต่เกาะคาและเถินเป็นพื้นที่ที่ 
รบเป็นยุทธภูมิในการที่เราจะสู้ก ับโควิด คำถามข้อเสนอแนะโรงพยาบาลอำเภออื่น 
ทำไมท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ไม่เอาเครื่องช่วยหายใจไปวางไว้ เขาดูไม่เป็น 
โรงพยาบาลแม่เมาะของท่านธรรมการ ขุมศรี เขาดูไม่ได้ ๒.ดูได้เขาก็ไม่มีขุดเจาะแล็ปที่ 
ม ีคุณภาพพอ ๓.ผมไม่สามารถแบ่งแม่ทัพนายกอง ไปรบทั้ง ๑๒ อำเภอได้ทหารผมมี 
จำกัดมารบกันที่เดียว ผมคิดว่าสู้ได้แต่ถ้าผมต้องส่งทหารไปรบทั้ง ๒ สมรภูมิ ผมแพ้ 
แน่ และน ี่ค ือเหต ุผลความจำเป ็นประเด ็นท ี่ท ่านถาวร บ ุปผาเจร ิญ  ไต้สอบถามว่า 
เครื่องช่วยหายใจไม่ม ีคำถาม เครื่องฟอกอากาศคืออะไร คุณสมบัตินี้คือเครื่องฟอก 
อากาศ ช น ิด ท ี่เราเร ียก ว ่า ALPHA Filter ถ ้าท ่านบอกว ่าร ู้จ ักแต ่ HEPA Filter
เครื่องปรับอากาศที่เราใข้บ ้านเรือนปกติไม่มี HEPA Filter มีรุ่นหลังๆ เท่านั้น ที่มี 
HEPA Filter กรองไต้ประมาณ ๐.๐๓ แต่ ALPHA Filter ที่ส ั่งชื้อคือตัวนี้ ALPHA
Filter ที่กรองได้ ๐ .๐๑  ละเอียดกว่าน ั้น Filter จะเปลี่ยนทุก ๓ เดือน ฆ่าไวรัสไต้ 
ฟ้องกันไวรัสได้ การันตีตัวนี้ท่าตามมาตรฐาน ISO ห้องผ่าตัดและห้อง ICU จึงต้องวาง 
เอาไว้อย่างที่ท่านเห็นในโครงการข้างเตียงคนไข้ ICU ๑ เตียง ต้องวางไว้ ๑ เครื่อง ใน 
ขนาดที่สเกลที่เหมาะสมทางการเศรษฐกิจ ประเด็นที่น่าสนใจของท่านณรงค์ พินธิสืบ 
ขออภัยที่เอ่ยนามท่าไม่ไม่ท่าเขิงรุกเยอะไปตรวจคัดกรองโรคเยอะๆ ตรวจคัดกรองมี ๒ 
แบบ แบบทุกวันนี้ท ี่เราเห็นคือการใข้ T herm oscan  เอาไปวัดไข้ กับอีกกรณีคือการ 
ตรวจโรคหาไวรัสโควิดปิจจุบันมีอยู่ ๒ วิธี วิธีที่ ๑ เรียกว่าการตรวจด้วย PCR วิธีการ 
ง่ายมากให้คนไข้แหงนหน้าชื้นเอาไม้พันสำลีแยงเข้าไปในรูจมูกลึกๆ เข้าไปถึงโพรงจมูก 
ต้านหลังดึงเอาเชื้อไวรัสออกมา ถ้าใส่ท่อหายใจเอาเสมหะในหลอดลมดึงออกมาหยิบ 
ออกมาตรงปลายไม้พันสำลีคือเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เอาไปเพาะเชื้อเอาไปขยายโปรตีน 
ของมันไปให้มันโตชื้นเราจะเห็นโปรตีนของมันต้องท่าใน M olecular Lab ต้องท่าใน 
ห้องที่มีความปลอดภัยสูงเพราะไม่เช่นนั้นเชื้อจะกระจายไปทั่วหมด เมืองไทยตอนนี้มีอยู่ 
๖๑ เซ็นเตอร์หมายถึงมี ๖๑ แห่ง ของห้องปฏิบัติการตรวจโควิดแบบนี้ไต้ ลำปางเราโซค 
ดีมากที่อดีตท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางลงทุนท่า M olecular Lab เอาไว้เมื่อ 
๒ ปีที่แล้ว ท่าก่อนเกษียนเราเลยไต้ใข้พอดี เราส่งเข้า ผลออกบ่าย ส่งบ่ายผลออกเย็น 
ตรงนี้คือความโขคดี เพราะฉะนั้นไปจิ้มไปตรวจไปส่งทั่วไปไม่ไต้ ที่ท่านเห็นในข่าวสาร 
หนังสือพิมพ์จะเป็นแบบนี้คำว่า PCR การตรวจด้วย PCR การตรวจด้วยวิธีที่



นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ ๒ คือการตรวจแบบการเจาะเลือดเอามาตรวจดูโปรตีนภูมิต้านทานในร่างกายขึ้น 
นพ.สสจ.ลำปาง เร็วขึ้นช้า IGM และ IGG แปลผลไม่ได้และไม่ช่วยในการวินิจฉัยโรค เพาะฉะนั้น

ข้อเสนอแนะของท่านถาวร บ ุปผาเจริญ เน ินนโยบายระดับชาติเลย ประเทศเกหลี 
ประเทศรื่ารวยตรวจมาก ตรวจเจอเชื้อไวรัสรีบเอาไปกักตัวที่บ้านอยู่โรงพยาบาลเขาก็ 
เลยสงบได้เร็ว เมืองไทยไม่รวยแบบนั้นเราตรวจน้อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากท่านติดตาม 
ข่าวสาร ฝ่ายแพทย์อยากให้ตรวจมากแต่รัฐบาลบอกไม่มีงบประมาณอันนี้คือประเด็น 
ถามว่าเราทำเองในพื้นที่ได้หรือไม่ ไม่ได้ เพราะตัวท ี่จะต ้องเอาไปเพาะเช ื้อน ํ้ายาขาด 
แคลนทั่วโลก ตอนนี้อิตาลี อเมริกา ทุกอย่างมืผู้บ้วยหนึ่งล้านสามแสนคน เสียชีวิตไป 
แล้วประมาณ ๖-๗๐,๐๐๐ คน นี้คือประเด็นที่ผมขออธิบาย ถ้าหากถามว่าในเซิงของ 
preven tion  ข ้อเสนอแนะท่านผมรับฝากแล้วจะไปนำเรียนคณะกรรมการโรคว่าม ี 
ประเด็นอะไรที,อยากจะเพิ่มเต ิมอีกหรือไม่ ตอนนี้เราทำไปมากพอสมควรแต่เราวาง 
บทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเอาไว้ในการสนับสนุนเรื่อง response  คือการ 
รักษาพยาบาล ถามว่าทำไมเลือกพื้นที่อำเภอเกาะคา ผมอธิบายให้ท่านฟ้งแล้วเพราะ 
ไม่เช่นนั้นคนลำปางโชคร้าย ส่วนประเด็นสุดท้ายขออนุญาตนำเรียนท่าน ผมคิดว่าทุก 
ฝ ่ายต ้องเข ้ามาช ่วยก ันอยู่บนพ ื้นฐานของข้อม ูลว ิชาการจริง  ๆ ว ่าทางว ิชาการเราม ี 
ความจำเนินที่ต้องทำอะไร ผมนำเรียนท่าน ถ้าท่านมีคำถามจากเพื่อนสมาซิก คุณหมอ 
ผมเห็นท้องถิ่นที่อื่นจังหวัดอื่นเอาสเปรย์ไปพ่นโดรนไปพ่นนํ้ายา ทำได้หรือไม่ ตอบว่า 
สามารถทำได้ มีประสิทธิภาพหรือไม่ ไม่มีเลย ฟ้องกันโรคได้หรือไม่ ไม่มีเลย กลับเนิน 
การซํ้าเติมปีญหา ผมอธิบายแล้วว่าแต่ตอนนี้หน้ากากอนามัยผมเริ่มแฉะ  ๆ เพราะว่าพูด 
มากปกติผมใส่หน้ากากผ้าธรรมดา ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดใช้หน้ากากผ้า 
ธรรมดาก็เพียงพอ เราพูดเรามีนํ้าลายออกเชื้อจะออกมาจากนํ้าลาย นํ้ามูกเราจะติดอยู่ 
แถวนี้เพราะฉะนั้นการใช้สเปรย์การไปฉีดพ่นเชื้อ จะทำให้เชื้อกระจายฟัง ไม่ดีตรงน้ีไม่ 
แนะนำ นํ้ายาฆ่าเชื้อไวรัสจริง  ๆ มีหรือไม่ ต้องตอบตรง  ๆ เลยว่าไม่มี แต่เนินตัวที่ไป 
สร้างสิ่งแวดล้อมให้เชื้อไวรัสอยู่ไม่ได้ เช่นไปทำให้ค่ากรด ค่าด่าง เปลี่ยน แล้วไวรัสอยู่ 
ลำบาก จะเนินในลักษณะนี้ UV เนินอุโมงค์ เราเคยเห ็นภาพข่าวที่จ ุฬา ที่หน้ามาบุญ 
ครอง ที่หน้าสยามเซ็นเตอร์ อันนั้นถ้าเนิน UV ท่านลองปีกภาพเอง เราเดินตาเปล่าเข ้า 
ไปในห้องที่มีแสงจ้า เทียบง่าย  ๆ แสงจ้าเนินอุลตร้าไวโอเรต ตาเราพังได้ หมอไม่เอา UV 
ก็ได้เอาโอโซนได้หรือไม่ โอโซนละคายตามากผิวหนังเนินมะเร็งได้ ถามว่าพวกนี้ลงตัว 
หรือยัง ยังไม,อยากแนะนำเท่าไหร่ เทศลาบล้างตลาดไม,เห็นหมอไปว่าเลย การล้างตลาด 
ทำความสะอาดทั่วไปไม่ว่ากัน แต่อย่ามาโฆษณาฆ่าโควิดอันนี้ไม่เอา นึ่คือประเด็น ถ้า 
ถามผมว่าโรงพยาบาลสนาม มีครุภ ัณฑ ์พร้อมหรือยัง โรงพยาบาลสนามที่จ ังหวัด 
ออกแบบ ๒๐๐ เตียง คือที่ศูนย์พัฒนาสตรีภาคเหนือ แรงงาน และที่ ศูนย์ OTOP อบจ. 
แห่งนี้ รวมกันทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ คน เนินโรงพยาบาลที่รองรับคนไฃ้ที่กินยารักษา 
ไวรัสจนไม่มีแล้ว ต้องการให้มาพักพื้นดูอาการเฉย  ๆ คนกลุ่มนี้ปลอดภัยแน่นอน เอา 
ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางเนินประกัน เอามานอนพักไว้เฉยๆ ก่อนท่ี 
จะให้เขากลับบ้าน ต้องมีการเอ็กซเรย์ซํ้า มีการประเมินผลการกินยาครบ ๗ วัน ๑๔ วัน 
พวกนี้ไม่ต้องการครุภัณฑ์ทางการแพทย์อะไรเลยต้องการฃอที่นอนนุ่มๆ สบาย  ๆ มีคน 
มาเอ็นเตอร้ให้คลายเหงาแค่นี้ นึ่คือเจตนาของโรงพยาบาลสนาม ผมจะได้มีที่ว่างเตียง 
โรงพยาบาลเวชซารักษ์และโรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลลำปาง ไว้รับคนไข้รายใหม่



นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ คนไฃ้ที่ดีขึ้นจะได้เอามาฝากพักไว้ที่นี่ ท่านไม่ต้องกลัวเรื่องการปนเปีอนมากระจาย 
นพ.สสจ.ลำปาง เชื้อ ผมรับประกันได้นี่คือภาพที่วางแผนไว้รองรับ ๒๕:๐ ราย ผู้ป่วยหนักแต่ถ้าหนักกว่า

นี้ว่ากันอีกที แต่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนท่านสมาชิกว่าสิงที่อยากจะทำตอนนี้คือ ทุก 
ฝ่ายต้องช่วยกันรณรงค์ให ้พ ี่น ้องประขาซนขาวลำปางเข ้าใจ ป้องกันอย่าให้เกิดโรค 
ระบาด กรณีที่อำเภองาว ขออนุญาตท่านประธานสภานิดเดียวระยะเวลาสองวันนี้ผม 
ไม่ได้อยู่บ้านเลย ผมไปดูที่งาวตลอด มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ ๔๒ ปี ขายของตลาดนัด 
รถไฟรัซดาที่กรุงเทพมหานคร กลับมาบ้านพาให้คุณแม่ป่วย พอคุณแม่ป่วยป้าก็มาคุย 
กับแม่ ป้าก็ป่วยไปด้วย คนที่อยู่ในบ้าน ๗-๘ คน คนที่มาชื้อของที่ร้านขายของขำใน 
หมู่บ้านอีก ๔ คน ตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลงาว ๑๐ กว่าคน ประมาณ ๑๗ คน เรา 
ตรวจเชื้อให ้หมดแล้วไม่เจออยากให้กลับบ้านไปดูแลตัวเอง เข้าไม่ได้เพราะบ้านดง 
ท่านผู้ว่าสั่งปิดหมู่บ้านขุมขนเริ่มรู้สึกตึงเครียดเล็กน้อย ขอไปนอนที่วนอุทยานโรงเรียน 
ป่าไม้ห้วยทาก ม็อบมาเลย เมื่อเข้าโทรไปเซ็คที่อำเภองาว ว่าหาที่อยู่ได้หรือยัง จะ 
ระบายคนกลุ่มนี้ออกจากโรงพยาบาลได้หรือไม่ เพราะคนกลุ่มนี้ไม่มีอาการเจ็บป่วยแต่ 
ต้องการเฝืาระวังให้ครบ ๑๔ วัน ถ้าคนลำปางทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน คิดแบบ 
นี้ โรงพยาบาลเราจะไม,มีพื้นที่บริการ ผมต้องขอฝากท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางทุกท ่านจริง  ๆ ท ่านช่วยทำความเข้าใจกับขุมขน ถ้าแบบนี้เกิดได้ทุก 
อำเภอ ท ่านไม่ต ้องบอกว่าเป ็นเร ื่องของอำเภองาว เร ื่องแบบนี้เก ิดขึ้นได้ท ุกอำเภอ 
ตอนนี้คนลำปางกลับมาบ้านหมื่นคนแล้ว ไข้จะออกวันไหนยังไม่รู้ เพราะฉะนั้นต้องฝาก 
ท่านด้วยให้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประซาซนในเขตพื้นที่ของท่าน ผมเข้าใจว่าประเด็น 
ลำคัญท่านได้ตั้งข้อสังเกต ผมได้อธิบายให้ท่านสมาชิกสภาแห่งนี้!ด้รับทราบหมดแล้ว ไม่ 
ทราบม ีสมาช ิกท ่านใดม ีข ้อ เสนอแนะ ข ้อค ิด เห ็น ห ร ือคำถามเพ ิ่ม เต ิมอ ีกห ร ือไม ่
ขอขอบคุณ
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เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กระผมนาย 
นิพนธ์ นันทะสึ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภองาว เป็น 
พื้นที่ที่ม ีผู้ป่วยไวรัสโควิด ๑ ๙  รายแรกของจังหวัดลำปาง และเพ ิ่มขึ้นเป ็น 6ท ราย 
ตามลำดับ ก็ต้องบอกว่าได้สร้างความตระหนกตกใจให้กับพี่น้องอำเภองาวพอสมควร 
ในนามตัวแทนพี่น้องอำเภองาว เรารู้สึกเสียใจ เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอก 
เราเข้าใจความมุ่งหวังของพี่น้องประซาซนจังหวัดลำปาง เข้าใจความตั้งใจของท่านผู้ว่า 
ราขการจังหวัดลำปางที่อยากต้องการให้จังหวัดลำปางของเราปลอดเชื้อโรคไวรัส และ 
เป็นศูนย์ของผู้ป่วย ตามที่ผมได้นำเรียนแล้วว่าเราไม่อยากให้เกิด ก็ต้องของขอบคุณท่าน 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางที่ได้ให้ความรู้ ความกระจ่าง ในหลาย  ๆ เรื่องทั้ง 
ด้านการรักษา การดูแล ผมเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกหลาย  ๆ ท่านก็มีความตระหนักดีอยาก 
'เห ็นการใช ้งบประมาณ ไปส ู่หร ือถ ึงม ือพ ี่น ้องให ้ค ุ้มค ่าท ี่ส ุด ถ ึงม ีการซ ักถามท ่าน 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้พูดเสนอแนะหลายวิธี ในส่วนของผมที่ได้มี 
โอกาสไปสัมผัส ลงพื้นที่ร่วมกับท่านผู้ว่าราซการจังหวัดลำปาง ในพื้นที่บ้านดง หมู่ที่ ๗ 
ผมขออนุญาตนำเรียนป้ญหาให้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และท่านรักษา
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ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับฟ้ง ตามที่ท่านนายแพทย์ 
สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้นำเรียนเมื่อสักครู่ว่ามีผู้ป่วยทั้งหมด ๓ ราย เมื่อช่วงเข้าได้ 
สอบถามโรงพยาบาลงาวแล้วว ่า ขณ ะน ี้กระจายการร ักษาไปอยู่ท ี่โรงพยาบาลงาว 
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง และโรงพยาบาลเกาะคา ผมเห็นด้วยที่เรามีการเตรียมการเรื่อง 
เครื่องช่วยหายใจ เครื่องฟอกอากาศ เราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้า 
จะดีฃึ้นหรือเลวลง เพราะฉะนั้น เรื่องการเตรียมการผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเริ่ม 
เกิดที่อำเภองาว เรายังไม่รู้ว่าจะระบาดไปยังพื้นที่ไหนอีก ส่วนที่สอง ผู้ที่เกี่ยวข้องมีอยู่ 
ทั้งหมด ๑๘ คน ค ือเป ็นผู้ท ี่ม ีความเก ี่ยงส ูง ม ีโอกาสใกล้ช ิดกับผู้ป ่วย ก็เป ็นป้ญหา 
พอสมควร ตามที่ได้คุยกับผู้นำชุมขุม ผู้ทำท้องที่ ทางปกครอง เกี่ยวกับสถานที่อยู่อาสัย 
ของเขา ตอนนี้เขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลงาว ก็สร้างความวิตก กับผู้ป่วยรายอื่น ตลอด 
จนถึงเจ้าหน้าที่พยาบาล และแพทย์ด้วย ที่จะหาสถานที่รองรับ ได้หารือกับผู้ทำ และ 
ฝ่ายปกครอง ได้สรุปคือศูนย์วนศาสตร์บ้านห้วยทาก ก็เข้าใจว่าเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ 
ไปตรงไหนซาวบ้านก็มีการต่อด้าน หากมีการต่อด้าน ก็จะลำบากที่เราจะหาทางออก 
ร่วมกัน ก็เลยอยากจะฝากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลสนาม 
ของเราที่จะอนุมัติเงินสะสมไปสร้าง จะสามารถรองรับผู้ป่วยได้เมื่อไหร่ สามารถที่จะ 
เคลื่อนย้ายเขามาโดยทันที หรือต้องมีหลักการอย่างไรบ้าง และกลุ่มที่สาม กลุ่มซาวบ้าน 
ที่ผู้,ว่าราฃการ'จังหวัด ลังให้ล็อกดาวน์ หรือปิดหมู่บ้านห้ามคนในออก ห้ามคนนอกเข้า 
ซึ่งก็ถือ'ว่าเป็น,ปีญ'หา'พอสมควร ๑๓๒ ครัวเรือน กับ ๒๗๒ คน เขาไม่ได้เตรียมการ เขา 
ไม่รู้ว่าจะมีการปิดหมู่บ้าน ซาวบ้านทั่วไปก็หาเข้ากินดร ทำงานรับจ้างเกษตรกรรม พอ 
หมู่บ้านถูกปิดป้ญหาที่ตามมา ก็คือเรื่องลื่งฃองเครื่อง,ไข้ ข้าวปลาอาหาร ซึ่งได้หารือกับ 
ท่านผู้ว ่าราขการจังหวัดแล้ว ในส่วนของอำนาจก็อาจจะพี่ง ปภ.ได้บางส่วน ในพื้นที่ 
อำเภองาว เราก ็ม ีน ั้าใจท ี่จะช่วยเหลือกัน นำส ิ่งของมาบริจาคแต ่ผมก็เช ื่อว ่า ๑๓๒ 
ครัวเรือน เวลา ๑๔ วัน ต้องใซในเรื่องอาหารพอสมควร ทางด้านเทศบาลตำบลหลวงใต้ 
โดยศักยภาพเป็นเทศบาลขนาดเล็กเขาก็อ ุ้มได้ไม่ก ี่ว ัน ท ่านนายกเทศบาลก็บอกว่าม ี 
งบประมาณ ประมาณ  ๓-๔ วัน ประมาณวันละ ๓-๔ หมื่นบาท ประกอบด้วย ๑. 
ซาวบ้าน ๒.คณะกรรมการหมู่บ ้าน เจ ้าหน ้าท ี่กำน ัน ผู้ใหญ่บ้าน อพปร. และฝ ่าย 
ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ อสม.ที่จะต้องเป็นด่านหน้าเพื่อเข้าไปวัดไข้คนไข้ทุกเข้า ล้าไม่ 
อสม.เข้าไปวัดไข้ เราก็ไม่รู้ได้เลยว่าเรากักไว้ เชื้อจ ะแพร่ระบาดอีกหรือไม่ เมื่ออสม.เข้า 
ไปตรวจ หากคนไหนมีไข้เราก็จะคัดกรองส่ง โรงพยาบาล ก็ด้องฝากท่านรักษาการนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางด้วยว่า เทศบาลตำบลหลวงใด้ก็ได้ฝากหนังลือขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาให้ก ับพื่น ้องบ้านดง หมู่ที่ ๗ 
ตำบลหลวงใต้ อ.งาว ผมต้องขอนุญาตท่านประธานสภาอ่านหนังสือขอรับการสนับสนุน 
ลำนักงานเทศบาลตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เรียนนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง สิ่งที่แนบมาด้วย รายชื่อประขาขนที่ได้รับผลกระทบ ๑๓๒ ครัวเรือน 
ประขากร ๒๗๒ คน การที่ผู้ว่าราซการจังหวัดลำปางได้มีค0าสั่งที่ ๑๖๔๖/๒๔๖๓ เรื่อง 
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ บ้านดง หมู่ที่ ๗ 
ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโค 
โรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ เพื่อมิให้โรคนั้นแพร่โดยทางตรง หรือทางอ้อมไปยังผู้อื่น จึง 
ห้ามประซาซนเข้า-ออก จากพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๗ เมษายน ๒๔๖๓ จำนวน
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๑๔ วัน และได้มีการปิดหมู่บ้าน ซึ่งมีประซาซนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น การดูแล 
ประซาซนยังซาดเครื่องมือเครื่องอุปโภค บริโภค อาหารและวัสดุอ ุปกรณ ์ท ี่ม ีความ 
จำเป็น และยังซาดแคลนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นหารควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส 
โคโรนาจึงให้อยู่ในพื้นที่จำกัดซึ่งหมู่บ้านถูกล็อกดาวน์หมู่บ้านบ้านมีประซากรทั้งสิน 
๒๗๒ คน ๑๓๒ ครัวเรือน' และเนื่องจากงบประมาณของเทศบาลตำบลหลวงใต้ มีไม่ 
เพียงพอ ดังนั้น เทศบาลตำบลหลวงใต้จึงขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สนับสบุนเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค 
บริโภคเซ่น ข้าวสาร ไข่ไก่ มาม่า ปลากระบ้อง ยารักษาโรค นั้ามันพีข นั้าดื่ม ถุงขยะ 
กระดาษทิซซู เครื่องใข้ที่จำเป็นต่อการดำรงซีพตลอดระยะเวลา ๑๔ วัน จึงเรียนมาเพื่อ 
พิจารณาอนุเคราะห์ นายดลนรุตม์ ขาญเศรษฐนนท์ นายกเทศมนตรีตำบลหลวงใต้ ก็ 
ต้องซอฝากไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอให้ดูแลพี่น้องประซาซน ถ้า 
หากเราไม่ให้การซ่วยเหลือเขา ไม่มีสิงที่ไปเยียวยาเขา เขาก็ต้องหาทางพยายามหาทาง 
ออกมาหาอาหาร หรือท์ามาหากิน เซาก็ต้องห่วงชีวิตซองเซา ถ้าเราควบคุมไม่อยู่ การ 
แพ ร ่ระบ าดจากห ม ู่บ ้าน  จะส ู่ตำบล ส ู่อ ำเภ อ  อาจจะระบ าดไป ส ู่ระด ับ จ ังห ว ัด  
เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นการบ้องกันหรือยังยั้งไม่ให้ การแพร่เขื้อระบาด ก็ซอฝากท่านนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ซ่วยเข้าไป 
กำกับดูแล ส่วนผมอยูในพื้นที่ จะซ่วยสนับสนุน และซ่วยประซาสัมพันธ์ ขอขอบคุณ 
'ซอเขิญท่านเดขทวี ศรีวิฃัย

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมซออนุญาตเรื่องแรก ฝากไปยังฝ่ายบริหารเวลาจัด 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอให้จัดในรูปแบบนี้โดยที่ไม่ต้องเปิด 
แอร์ เรื่องที่สอง ที่เราประชุมในวันที่ผมตั้งใจมาตั้งแต่ไก่โห่แล้ว แต่อย่างไรถ้ามีมติ ผมก็ 
จะยกมือสนับสบุนอยู่แล้ว แต่ม ีเร ื่องที่อยากจะสอบถามฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการ 
ตัดสินใจ จะใข้สถานที่ซององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นโรงพยาบาลสนาม 
เมื่อซ่วงเข้าผมก็ไต้ฟ้งข้อมูลจากสาธารณสุขและทีมแพทย์มาที่ออกข่าวมา บอกว่าถึงแม้ 
เซื้อโควิดในสารคัดหลั่งตรวจแล้วไม่เจอ แต่ปรากฏว่าเชื้อตัวนี้จะไปตกค้างในบ้สสาวะ 
อุจจาระ ตรงนึ๋ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้จริง  ๆ ถ้าเราจะใข้ 
สถานที่ขององค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำปางเราทำโรงพยาบาลสนาม ฝากคิดให้ 
รอบคอบ เพราะพื้นที่ของเราไม่ไต้เป็นสถานที่ปีด อย่างน้อยกระจายลงห้วยหนอง คลอง 
บึง ไต้แม้จะตรวจสารคัดหลั่งไม่เจอแล้วก็ตาม ตามข่าวสารแม้ว่าจะตรวจเชื้อโควิดไม่ 
เจอแล ้ว แต่ตกค้างในบ้สสาวะ อ ุจจาระด ้วย และเร ื่องส ุดท ้ายซอฝากฝ ่ายบร ิหาร 
เนื่องจากผมไต้รับกระซิบมาจากอายุรกรรม ซน ๘ โรงพยาบาลสูนย์ บอกว่าซอฝากซอ 
ความเมตตา ถ้าหากมีบริการอะไรซอให้เอื้อมไปถึงเขานิดหนึ่ง ขอขอบคุณ 
'ขอเซิญท่านนิกร ธรรมลังกา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิกร ธรรมลังกา สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง วันนี้ผมถือว่าภารกิจองค์การ
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บริหารส่วนจังหวัดลำปางเนินภารกิจที่ลำคัญมาก ผมจะใข้เวลาสั้น  ๆ ผมอยากจะบอก 
ว่ากำลังใจเนินสิ่งลำคัญที่สุด โดยเฉพาะความกล้าหาญของผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง และหัวหน้ากองต่าง  ๆ ของพวกเรา ผมเซื่อว่านี่คือความกล้า 
หาญ แม้ว่าจะข้าไปนิดหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามสมาซิกทุกท่านความคิดเห็นของสมาซิก 
วันนี้เราก็ได้รับคำตอบ ได้ยินและรับฟ้ง พร้อม  ๆ กัน ดังน้ัน การประซาสัมพันธ์บทบาท 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในแต่ละพื้นที่ก็คงจะเนินหน้าที่ของพวกเราที่จะ 
ได้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แต่สิ่งที่ผมอยากจะยํ้าเตือนในวันนี้ภารกิจในวันนี้ 
ถ ือว่าเน ินภารกิจเร่งด ่วน แต่หน้าท ี่หลักของเราคือการบริหารสาธารณะ เราคงไม่มี 
เหตุผลอะไรที่จะทุ่งเน ้นไปที่โควิดอย่างเดียว เพ ียงแต ่เราลำด ับความลำค ัญได ้ เซ่น 
ตอนนี้เน ินภ ัยสาธารณะที่มองไม,เห็น เราท ุกคนค ือกำล ังพลท ี่จะต ่อส ู้ก ับโรคร ้าย 
เกี่ยวข้องกับประซาขน และภารกิจหลักของพวกเราคือการบริการสาธารณะ ดังน้ัน การ 
ซ ับเคลื่อนองค์กรก ่อนที่โควิดจะเก ิดข ึ้น หน ้าท ี่ของเราค ืออะไร ส ิ่งเหล ่าน ี้เราต ้อง 
ตระหนักถึง การบริการสาธารณะ หรือบทบาทด้านอื่น ความต้องการของพ ี่น ้อง 
ประซาซน ไม่ว่าจะเนินป้ญหาภัยแล้ง ป้ญหามลพิษ ป้ญหาเรื่องการทำมาหากิน ดังน้ัน 
เราต้องตระหนักไปพร้อม  ๆ กัน วันนี้ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ในฐานะที่เนินสมาซิกสภาคนหนึ่งที่เห็นท่านตัดสินใจใข้จ่ายเงินสะสม เพื่อมาบริการด้าน 
สาธารณสุข ก็ต้องขอขอบคุณสาธารณสุขจังหวัดที่ให้ความกรุณามาซี้แจงให้พวกเราได้รู้ 
การวางแผน การบำรุงรักษา และการปกป้องซีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประซาซนซาว 
จังหวัดลำปาง และอย่าลืมบริการสาธารณะด้านอื่น  ๆ ขอขอบคุณ

นายพ ิษ^พล ประสาน มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ก่อนที่จะให้ฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ ถ้าหากไม่มี ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามของสมาซิกแต่ละท่าน เพื่อให้เกิดความ

กระจ่างที่จะไปตอบพี่น้องประซาซนได้
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา
รองปสัดอบจ.รักษาราขการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่าน
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ได้เปีดประขุมสภาในครั้งนี้ ลำหรับ
นายกอบจ.ลำปาง การตอบข้อซักถามดิฉ ัน ดิฉันขอตอบในภาพรวม ในกรณ ีของหน้ากากอนามัยท 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการาจัดซื้อจำนวน ๓๓๐,๐๐๐ ข้ึน น้ัน ซ่ืง 
ขณะนี้ท ุกท ่านก ็ทราบว่าถ ้าตามราคามาตรฐานครุภ ัณฑ ์ ๒.๕๐ บาท/ข ึ้น  ตามที่เรา 
จะต้องจัดซื้อนั้นเราไม่สามารถหาได้ หลังจากที่เราได้ประขุมคณะกรรมการซ่วยเหลือ 
ประซาซน เราก็ยังไม่สามารถจัดซื้อได้ ทางเราก็ไม่ได้นึ่งนอนใจแต่อย่างใด ได้จัดทำ 
หนังสือไปถึงท่านอธิบดีกรมการค้าภายใน ขอความอนุเคราะห์จัดสรรหน้ากากอนามัย 
ตรงนี้มาเพี่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ไดํใข้ในการสู้รบกับโควิด ๑๙ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับ 
การตอบรับมา สำหรับประขาซน จำนวน ๕ ๐๐,๐๐๐ คน ประซากรที่อยู่ในจังหวัด 
ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราซการจังหวัด 
ลำปางที่จัดอบรม ครู ก. เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับ ครู ข. ครู ค. เพี่อผลิตหน้ากากผ้า 
ให้กับประซาซนในจังหวัดลำปาง และได้ร ับรายงานจากท้องถิ่นจังหวัดลำปางว่า ณ 
เวลานี้ หน้ากากผ้าได้ผลิตครบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖๔๔,๙๘๐ ขึ้น ก็อยากจะ 
นำเรียนท่านสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่านว่าการป้องกันใน 
ระดับหน้ากากผ้า ประซาซนทุกคนมีพร้อมหมดแล้ว สำหรับประเด็นของท่านนิพนธ์



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ดิฉันเองตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้เกิดโรคระบาด และประกาศในราชกิจจา 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ นุเบกษานั้น ดิฉันในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่นายก ได้เป็นคณะกรรมการโรคติดต่อ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดโดยตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงวันนี้ ดิฉันไม่เคยหยุด 
นายกอบจ.ลำปาง ประชุมร่วมกับท่านผู้ว ่าราชการจังหวัดลำปาง ประมาณสิบครั้ง และประชุมศูนย์เฝืา

ระวัง อ ีกประมาณสิบครั้ง ท ี่จะนำเสนอข ้อม ูลและร ับฟ ้งคำส ั่งจากจ ังหว ัดลำปาง 
อย่างเซ ่น กรณ ีท ี่เก ิดข ึ้นเม ื่อวานนี้ ท ่านผู้ว ่าราชการจังหวัดลำปางได้ส ั่งป ีดหมู่บ ้าน 
เนื่องจากมีผู้ต ิดเชื้อจำนวน ๓ ราย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียกประชุมในวันเสาร์ 
และวันจันทร์ ท่านได้มอบหมายภารกิจเรียบร้อยแล้ว ในวันพรุ่งนี้เราสามารถที่จะนำลุง 
ยังชีพตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายไว้ท่านมอบหมายว่าเราควรจะจัดชื้อ 
อะไรบ้าง ๑-๒-๓ และไปซื้อที่ไหน ดิฉันก็ได้รับมอบมา และได้ติดต่อประสานกับท่าน 
นายกเทศมนตรีตำบลหลวงใต้ ท่านนิพนธ์ บันทะสี ต ั้งแต่เม ื่อวานแล้ว ซึ่งท่านผู้ว่า 
ราชการจังหวัดได้เรียกประชุมเมื่อวาน ดิฉันก็รีบรับภารกิจนั้นมาดำเนินการ ซึ่งในวัน 
พรุ่งนี้เราก็สามารถนำลุงยังชีพไปมอบให้กับราษฎร ๑๓๒ ครัวเรือน ให้สามารถดำรงชีพ 
อยูใต้'ประมาณสิบ'วัน ทำไมถึงต้องสิบวัน เนื่องจาก ๔ วันนั้น เทศบาลตำบลหลวงใต้เป็น 
ผู้รับผิดชอบซึ่งงบประมาณเขาก็ขาดแคลน ก็เลยมอบภารกิจให้เรา อาจจะมีคำถามว่า 
ทำไมจะต้องมาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอีก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 
ท่านจะมองว่าภารกิจไหน หน่วยงานไหนที่สมควรที่จะรับผิดขอบ จริง  ๆ แล้ว เมื่อวาน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประชุมร่วมกัน แต่ไม่สามารถจัดสรรเงินงบประมาณ 
ตรงน ี้เน ื่องจากต ิดข ้อระเบ ียบ ช ื้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงานท ี่ม ีความยุ่งยากพอสมควร 
ท ่านผู้ว ่าราชการจังหวัดลำปางก็มอบภารกิจให ้ก ับเรา หากท่านสมาซิกท่านใด ที่อยู่ 
ใกล้เคียงหรือต้องการจะไปมอบ ขอเรียนเชิญพรุ่งนี้เวลา ๑๐.๐๐ น. รถองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางจะเคลื่อนขบวนไปที่เทศบาลตำบลหลวงใต้ ลำหรับวัสดุสิ่งชองในลุง 
ยังชีพนั้น ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องเพียงพอในระยะเวลา ๑๐ วัน จะประกอบด้วย ยารักษา 
โรคประจำตัว ยาสามัญประจำบ้าน นํ้าดื่ม ข้าวสาร ไข่ไก่ ปลากระปอง มาม่า นํ้าปลา 
นํ้าตาล ซ ีเว  ลุงขยะ กระดาษทิซซู และยังมีอีกหลายรายการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
จะเป็นผู้กำหนดเพราะท่านจะรู้ว่าราษฎรจะต้องใช้อะไรบ้าง ซึ่งตอนนี้ดิฉันได้เตรียมการ 
และสั่งการให้รถองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จะติดป้ายว่าองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปางได้ทำอะไรบ้าง จะเคลื่อนขบวนในวันพรุ่งนี้ ๑ ๐ .๐ ๐  น. จึงเร ียนท่าน 
นิพนธ์ บัน,ทะสี และท่านสมาซิกสภาทุกท่าน ช่วยเป็นกำลังใจตรงนั้น และขอให้ท่านมี 
มาตรการในการป้องกันตัวเนื่องจาก บ้านหลวงใต้นั้น เป็นกลุ่มเสี่ยง ขอนำเรียนว่า ณ 
วันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ยังไม่ได้รับหนังสือเลยแต่ได้เตรียมการไว้หมด 
เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้รับมอบภารกิจจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเลย แต่องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทำเรียบร้อยแล้ว ดิฉันในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เราก็ทราบว่าในข้อระเบียบกฎหมาย มีสตง. ปปซ.คอยดูเรา 
อยู่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดิฉันทำก็เพื่อความปลอดภัยชองข้าราชการผู้ใด้บังคับบัญชาทุกคน 
จ ึงต ้องย ึดระเบ ียบ ข ้อยกเว้น หนังสือสั่งการ เป็นหลัก ท ุกอย่างต ้องไม่ข ้าหรือเร ็ว 
จนเกินไป ดิฉันก็ทำงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ บางครั้งอาจจะนอกกรอบบ้าง การที่ 
ประชุมปรึกษาหารือระดับจังหวัด เราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดไม่ได้มอง 
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะทำอะไรบ้าง ซึ่งหน่วยงานหลักก็จะมีสาธารณสุข



นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง แรงงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัด พัฒนาชุมชน เกษตรจังหวัด มีหลายหน่วยงานที่ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ดำเนินการ ตรงนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจะเป็น staff คอยสนับสนุนให้ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ความช่วยเหลือ ตามที่ท่านผู้ว่าสั่งการมาลำหรับสิ่งของต่าง  ๆ ที่สมาชิกสภาได้รับ 
นายกอบจ.ลำปาง การร้องขอจากประซาซนในหมู่บ ้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นองค์กร

ท้องถิ่นขนาดใหญ่ม ีพ ื้นท ี่ครอบคลุมท ั้งจ ังหวัด สามารถท ี่จะดำเน ินการต ่าง  ๆ ใน 
ภาพรวมได้ ทั้งนี้ต้องไม่ซํ้าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ฉะนั้น ดิฉันเข้าไปอยู่ 
ในที่ประชุมรับทราบทุกสิ่งทุกอย่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๑๐๒ แห่ง เขาก็ 
ไม่ได้นิ่งนอนใจ เขาก็จัดซื้อเครื่องสแกนตามที่เขาต้องการ ตรงนี้ถ้าหากไม่เพียงพอ ขอ 
อนุญาตเอ่ยนามท่านพิมล คงทอง ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ท่าน 
เคยบอกกับฝ่ายบริหารว่าขอเทอร์โมมิเตอร์ ตอนนี้จ ุดคัดกรองลำนักงานสาธารณสุข 
จังหวัดลำปาง ก็ได้ร้องขอมาแล้วจำนวน ๒๐๐ ตัว หากได้ของมาดิฉันก็จะมอบของให้ 
สมาชิกทุกท่านไดํไปแจกจ่ายตามสมควร หากยังไม'เพียงพอหรือมีความต้องการอีก ดิฉัน 
อยากให้ทุกท่าน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดทำหนังลือมา ซึ่งเราจะได้ไม, 
ทำงานซํ้าซ้อนกับเขา และยังขาดอะไร พร้อมกับขี้แจงรายละเอียดมาด้วย เราสามารถ 
จะสนับสนุนได้กรณีเขามีงบประมาณไม่เพียงพอ ทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาให้ จะนำ 
เรียนท่านผู้ว ่าราชการจังหวัดและให้มอบหมายภารกิจให้เรา ในกรณีการจ่ายเงินเช ื้อ 
ไวรัสโคโรนา จะไม่เหมือนปกติ ท ุกอย่างต ้องได ้ร ับมอบหมายภารก ิจจากท ่านผ ู้ว ่า 
ราขการจังหวัด ในวันนี้ตามที่สมาขิกทุกท่านได้เสนอมาตามที่ประซาขนได้ร้องขอมา 
ดิฉันขอหนังลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัดลำปางเพื่อให้เห ็นขอบ ถ ้าหากผู้ว ่าราชการจังหวัดลำปางให ้ความ 
เห็นชอบ ดิฉันจะดำเนินการให้อย่างรวดเร็วและทันที แต่บางครั้งดิฉันก็รู้สึกน้อยใจว่า 
ดิฉันไม่ค่อยทำงาน ก็รู้สึกเสียใจ ทุกวันนี้ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอให้ทุก 
ท่านเข้าใจตรงนี้ ขอขอบคุณ 

นายพิษถ{พล ประสาน -ฃอเชิญท่านธรรมการ ชุมศรี 
ประธานสภาฯ
นายธรรมการ ชุมศรี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่เมาะ จากกรณีเมื่อวานที่ท ่านผู้ว ่าราชการ 
จังหวัดลำปาง ได้ประสานงานไปยังอำเภอแม่เมาะ ได้ปิดหมู่บ ้านเขตอำเภอแม่เมาะที่ 
ติดต่อกับอำเภองาว ปิดประตูตายแล้ว ตามที่ท่านรักษาการนายกพูดเมื่อสักครู่ เมื่อวาน 
นี้เครื่องคัดกรองไม,มีเลย เมื่อวานเราปิดถนนสายคันคลอง ต.สบปิาด ต.นาสัก ต.จาง 
เหนือ เขตพื้นที่ติดต่ออ.งาว เขาให้ตั้งไว้ ๗ วัน ตอบนี้เครื่องแสกนมีอยู่ ๒ เครื่อง แต่ไม่ 
เพียงพอ ผมอยากให้เราช่วยดูแลเรื่องเครื่องสแกนส่งให้ปกครองอำเภอแม่เมาะจะได้เข้า 
ไปดูแล ซึ่งเมื่อวานนี้ถ้าหากบ้ายทะเบียนรถเป็นต่างจังหวัด เราไม่ให้เข้าเลย ถ้าเจาแสดง 
บัตรประจำตัวประขาซนแล้ว ไม่ใช่ คนในพ้ืนท่ี ๓ ตำบลนี้ ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เลย ซ่ึง 
ตอนนี้ย ังขาดเครื่องแสกน ผมก็ย ังลำบากใจอยู่ ถ ้าหากของเราม ีก ็อยากจะขอความ 
อนุเคราะห์ชั่วคราว เอาไปให้เขาก่อนได้หรือไม่ ซึ่งจะได้นำไปวันนี้เลย ขอขอบคุณ 

นายพิษCนุพล ประสาน -ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภา 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตรงนี้ท่านยังไม่ได้ยกมือลงมติเลย 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบ้ติหน้าที่ T herm oscan  จะไปต่อได้อย่างไร ถ้าหากมืก็จะจัดหาให้แบบเร่งด่วน เพราะตรงนี้ 
นายกอบจ.ลำปาง เราเตรียมไว้ไห้ท่านสมาซิก จำนวน ๒๐๐ เครื่อง และในกรณีถุงยังชีพ อยากให้องค์กร

ปกครองห้องถิ่นที่มืพื้นที่ดูแลตรงนั้น ช ่วยเหลือตนเองก่อน หากไม่เพียงพอหรือเป็น 
พื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างตำบล ก็ให้ทำหนังลือจำนวน ๒ ฉบับ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด 
ลำปาง ๑ ฉบับ และเรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ฉบับ ใน 
การขอความอนุเคราะห์ เมื่อผู้ว ่าราชการจังหวัดลำปางมอบภารกิจให้องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางแล้ว ก็จะดำเนินการได้ เนื่องจากโรคโควิดผู้ว่าราชการจังหวัดต้อง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายมิตร ธรรมวงต์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายพิษเนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นายมิตร ธรรมวงค์ 
ส.อบจ.อ.เกาะคา

มอบภารกิจให้ จึงจะสามารถทำได้ ชอฃอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านมิตร ธรรมวงค์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการอนุมิติงบประมาณ 
ที่ฃอรับการสนับสนุนในครั้งนี้ ที่จริงแล้วเมื่อได้รับการร้องขอจากลำนักงานสาธารณสุข 
เราน่าจะนำเรื่องทั้งหมดมาปรึกษาหารือกัน ก่อนที่จะประขุมสภา เพราะว่าสมาซิกทุก 
ทานทราบปัญหาในพื้นที่ทุกท่าน ส่วนไหนที่จะมืการเพิ่มเติม อย่างเช่น T herm oscan 
ตั้งแต่การหารือในครั้งก่อนแล้วว่าน่าจะเพิ่มเติมให้ครอบคลุมมากกว่านี้ แต่ผลปรากฎว่า 
ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้องมาแค่นี้ เราก็จัดสรรเพียงแค่นั้น ซึ่งในพื้นที่มีความ 
จำเป ็นอย่างย ิ่ง ทำไมไม่นำปัญหาเหล่านี้มาพูดคุยกันก่อน ก่อนเข้าประขุมสภา ซึ่งจะ 
เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่มืการประขุมสภา ก็จะบอกว่าไม่มืการพูดคุยกันก่อนตลอด ผมขอตั้ง 
ข้อสังเกตไว้ ขอขอบคุณ
ผมอยากจะนำเรียนท่านมิตร ธรรมวงค์ คราวก่อนที่เราจะจัดสรรให้เขาทั้งลำนักงาน 
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และฝ่ายบริหารก็ได้ 
เชิญท่านประขุมทางไลนํ บางท่านก็มาไม่ครบกัน ว่าขาดอะไรบ้าง เราได้กรองหมดแล้ว 
วันนี้ท่านนายกก็ได้เรียนเชิญฝ่ายต่าง  ๆ ท่านได้เข้าร่วมหรือไม่ 
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน วันนั้นผมมาร่วมประขุมด้วย ในเมื่อข้อสรุปที่เรา 
พูดคุยในวันนั้นเสร็จแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจัดทำหนังสือร้องขอมาอีกครั้งหนื่ง 
หลังจากที่ได้รับหนังสือร้องขอ น่าจะเอามาหารือกับสมาซิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่ 
จะนำเข้าประขุมสภาแห่งนี้ น่าจะดีกว่าซึ่งสมาซิกสภาทุกท่านก็ไม่ทราบว่าในพื้นที่เขามี 
ความเดือดร้อนและความจำเป็นขนาดไหน ท่านประธานสภาต้องให้ความใส่ใจตรงนี้
ด้วย ขอขอบคุณ

นายพิษเนุพล ประสาน สมาซิกสภาบางท่านก็บอกว่าผมประขุมข้า ไม่ได้รับการตอบสนองซักที บ้างก็บอกว่าผม 
ประธานสภาฯ ประขุมเร็วไป ผมจะทำอย่างไรถึงจะได้พอดี ทุกอย่างเป็นตามขั้นตอนแล้ว ทั้งสำนักงาน

ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เราได้คุยกันหมดแล้ว 
สุดท้ายตกผลึกให้ฝ่ายบริหารนำเสนอมา ผมก็ทำได้แบบนี้ มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัย 
เชิญเสนอ
-ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ



นายถาวร บุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในสิ่งต่าง  ๆ ที่ได้เสนอมา เป็นการท้วงติง จริง  ๆ แล้ว

สภาเราไม ่ได ้ท ้วงต ิงฝ ่ายบร ิหารในการทำงาน แต ่เราท ้วงต ิงการทำงาน ของท ่าน  
ประธานสภา ผมขอฝากเรื่องการคัดกรองที่สมาขิกทุกท่านมีความเห็นต้องการให้กลุ่ม 
อสม.ทั้งจังหวัด โดยสังเขป ๑. T herm oscan อย่างน้อยหมู่บ้านละหมีงอัน ขอให้ฝ่าย 
บริหารไปดำเนินการ และในส่วนที่เรายังขาด ซึ่งไม่เพียงพอ และท่านรองปลัดแจ้งว่าจะ 
ให้สมาขิกนำไปให้อสม.บริการ และการคัดกรองกลุ่มอสม.เรื่องหน้ากาก จริง  ๆ แล้วคน 
ที่ทำงานเสี่ยงแบบนั้นอย่าไปดูที่หน้ากากราคา ๒.๕๐ บาท หรือหน้ากากผ้า ท่านควร 
จะจัดหน้ากาก ผ๙๕ ให้กับกลุ่ม อสม.ใช้ เพราะเป็นดนที่เดินเช้าไปหาคนป่วย ด้งนั้น 
อยากให้ใช้ของที่มีคุณภาพ ๒.ถุงมือ ๓.ขุด PPE เพราะเราไม่รู้ว่าบ้านไหน เข่น อำเภอ 
งาวมีผู้ติดเฃื้อแล้ว คนที่นำผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ต้องมีการป้องกันตัว อย่างที่เราทราบ 
กันดีว่าโรคนี้ติดต่อทางอากาศ ถ้าอสม.ไปดำเนินการเคลื่อนย้าย หรือเช้าไปในบ้านของ 
ผู้ป่วยก็ดำเนินการเครื่องมือให้กับ อสม.ควรมีทุก รพสต.ควรจะมีอุปกรณ์เบื้องด้นไว้ให้ 
ประเด็นที่ท่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางพูดถึงอุโมงค์ฆ่าเชื้อตรงนั้น ผมเช้าใจ 
ว่าได้เกิดประโยชน์อะไร แต่อุปกรณ์ที่รพสต.น่าจะมีทุกแห่ง ค ือเครื่องมือทำลายเชื้อ 
ควรจะมีทุก รพสต.พร้อมกับขุดป้องกัน เพราะสิ่งเหล่านี้ทางเรามีความคิดเห็นว่าน่าจะ 
เป็นสิ่งจำเป็น เมื่อจบการประขุมในวันนี้แล้ว ทุกอย่างก็เสร็จสิ้น สิ่งที่ท่านจะนัดประขุม 
อีกรอบ ภายในวัน หรือสองวัน สมาขิกทุกท่านย่อมไม่ขัดช้อง ยินดีเช้าร่วมประขุมเพื่อ 
ทำเพิ่มเติมในส่วนที่เรายังขาดแคลน และที่เราได้พูดถึงคือสิ่งที่ยังขาดแคลนขอให้ท่าน 
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด หากผู้ว่าราชการจังหวัดไม, 
เห็นชอบ สมาขิกสภาเรายินดีจะเช้าไปนั่งปรึกษากับท่านผู้ว ่าราชการจังหวัด ว่าเป็น 
สิ่งจำเป็นลำหรับคนด่านหน้า ขอขอบคุณ 

นายพิษญพล ประสาน -ฃอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภา 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันขอตอบคำถามของท่านมิตร และท่าน 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ถาวร สำหรับ รพ.สต. อสม.ต่าง  ๆ เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ 
นายกอบจ.ลำปาง พีงก์ขันหลักคือลำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตรงนี้ดิฉันจะได้นำข้อมูลที่ท่านเสนอ

มาในวันนี้ ไปหารือกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ว่าทางสมาขิกของเรามี 
ความต้องการเนื่องจากไม่เพียงพอ พร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ไปดูข้อมูลว่าแจกไปที่ไหนบ้าง 
เพ ื่อไม ่ให ้เก ิดความซํ้าซ ้อน ท ีมงานขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำปางจะเร ่ง 
ดำเนินการ และดิฉันจะนำเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางได้รับทราบ และใน 
ฐานะที่เป ็นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ก็จะนำเสนอในที่ประขุมเพื่อให้ 
คณะกรรมการเห็นชอบเพื่อให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายภารกิจให้เรา แต่ต้องมี . 
หนังสือมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส่งมาให้เรา เราก็จะได้ดำเนินการตรงนี้ ดิฉัน 
ขอนำเรียนว่าเราสามารถเรียกประขุมได้โดยต่วน ขอให้ทุกท่านรับทราบตรงนี้ เราจะได้ 
ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ฝ่ายบริหารทุกคน การประขุมแต่ละครั้งดิฉันไม่เคยนิ่งนอนใจ 
สามารถสอบถามจากผู้อำนวยกองแต่ละกองได้ เมื่อประขุมเสร็จเราก็จะมานั่งชักซ้อมใน 
การประขุมครั้งต่อไป จะทำอย่างไร ท่านลองไปติดตามโซเชียลขององค์การบริหารส่วน



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง จังหวัดลำปางว่าเราทำงานกันเป็นอย่างไร ไปถึงไหนแล้ว เราอัพเดทข้อมูล 
รองปลัดอบจ.รักษาราขการ ตลอดเวลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางของเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบ้ตหน้าที่ นอกจาก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เรามีอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม
นายกอบจ.ลำปาง การพัฒนาบุคลากร พัฒนาหน่วยงาน เราท่าหมด มีโควิด ๑๙ เข ้ามา เราก็ท่า และท่า 

เป็นที่ยอมรับของจังหวัดลำปาง เรารวดเร็วกว่าหน่วยอื่น ปภ.มีงบประมาณหลายสิบ 
ล้าน แต่ไม่สามารถนำเงินออกมาใช้จ ่ายได้ เน ื่องจากติดหลายขั้นตอน แต่องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรามีทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ต้องขอขอบคุณและดีใจ 
แทนพี่น้องประซาขน ที่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีความห่วงใย 
นำข้อเสนอดี  ๆ เข้าสู่สภา เพี่อให้ประขาซนของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ให้เซ้ือโควิ ๑๙ 
มาท่าให้เสียชีวิต เรามีความพร้อมมากกว่าจังหวัดอื่น เรามีทีมงานที่เข้มแข็ง ขอให้ทุก 
ท่านจงภูมิใจ ในวันนี้เป็นการประซุมที่เราเห็นอกเห็นใจซี่งกันและกัน เข้าใจประซาขน 
ข้อเสนอต่าง  ๆ ดิฉันจะได้นำไปพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราซการ เพี่อนำไปปฏิบัติตามที่ 
ท ่าน ได ้เส น อมาตามระเบ ียบ ข ั้น ตอน  เพ ื่อให ้ข ้าราฃ การผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิงาน  ไม่ให ้เก ิด 
ข้อผิดพลาด หรือเกิดบีญหากับหน่วยตรวจสอบที่มาท่าการตรวจสอบเรา ขอให้ทุกท่าน 
ไว้วางใจได้ ทีมบริหารเราจะท่างานอย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคุณ

นายพิษญพล ประสาน -มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหือไม่ ขอเชิญ ไม่มี
ประธานสภาฯ -ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๒๑ คน ครบองค์ประขุมผมจะขอมติที่ประขุม 

- สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
จำนวน ๔๐,๔๔๘,๐๐๐ บาท (ส่ีสิบล้านส่ิแสนส่ิหม่ืนแปดพันบาทล้วน) เพ่ีอนำไป 
ดำเนินการตามโครงการบีองกันการระบาดของเซื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จังหวัด 
ลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๒๑ เสียง

มติท่ีประขุม

- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
จำนวน ๔๐,๔๔๘,๐๐๐ บาท (ส่ีสิบล้านส่ิแสนส่ิหม่ืนแปดพันบาทล้วน) เพ่ีอนำไป 
ดำเนินการตามโครงการบีองกันการระบาดของเซ้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0V1D ๑๙) จังหวัด 
ลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าทีป่ระขุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๒© เสียง ให้เข้จ่ายเงินสะสมของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน ๔๐,๔๔๘,๐๐๐ บาท (สีส่ิบล้านสีแ่สน- 
ส่ีหม่ืนแปดพันบาทล้วน) เพ่ือนำไปดำเนินการตามโครงการบอีงกันการระบาดของเช้ือ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จังหวัดลำปาง ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสือท่ี 
ลป ๔๑๐๐๑/๑๘๑๔ ลงวันท่ี ๒ เมษายน ๒๔๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปเรื่องที่สอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด



นางสาวพรรณี การะกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราซการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๔ ญัตติขอ

อนุม้ติใซ้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕:๖๓ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-S)๙ ที่พบผู้ติดเชื้อใน 
ประเทศต่าง  ๆ ติดเชื้อและเสีย'ชีวิต รวมทั้งในประเทศไทยได้มีผู้ติดเชื้อ และประซาฃนที่ 
เสียขีวิต จากหนังสือจังหวัดลำปาง ท่ี สป 00๒๓.๓/๗๗๕๒ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
จ ังหว ัดลำปางได ้มอบหมายให ้องค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดลำปาง เป ็นหน่วยร่วม 
ดำเนินการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยดำเนินการหรือร่วมดำเนินการหรือ 
สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดหาพัสดุ อุปกรณ์เพื่อป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและการ 
รักษาพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโคริคด ๑๙(Coronavirus 
Disease(COVID-®^) โดยพิจารณาเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีอำนาจ 
หน้าที่ในการป้องกัน บำบัดโรค ควบคุม และระงับโรคติดต่อ ตามพระราซบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราซบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และในการประชุม 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ผู้ว ่าราชการ 
จังหวัดลำปางได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมในการดำเนินการ 
ป้องกัน ควบคุมโรค และการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโค 
วิด ๑๙ โดยดำเนินการสนับสนุน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
รักษาพยาบาล โดยปรับปรุงซ่อมแซม สถานที่ ได้แก่ สถาบันพัฒนาปีมือแรงงาน ๑๐ 
ลำปาง, ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ, ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง, ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าเซรามิกและ 
ห ัตถอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง หรือสถานที่ราชการแห ่งอื่นตามที่คณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัดลำปางได้ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งการประซาสัมพันธ์ การจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ น้ัน เพื่อตอบรับมาตรการจังหวัดลำปาง 
และปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๑๖๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ใน 
การเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉินในการดูแลประซาซนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เพื่อ 
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ปวยฑั่วไปที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ประกอบกับหนังสือ 
ลำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ท่ี ลป ๐๐๓๒/๑๗๒๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ 
เรื่อง ขอรับการสนับสบุนโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ปวยโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า ๒๐๑๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจีงมีความประสงค์จะต้องใช้จ่ายเงิน 
สะสมในการดำเน ินการ โครงการปร ับปรุง ซ่อมแซม สถานท ี่ราซการท ี่ใช ้เป ็น  
โรงพยาบาลสนาม จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สาม 
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้ ๑.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติด 
เช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ด๙ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางงบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) ๒. โครงการ 
ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 
เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด 
๑๔ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ



นางสาวพรรณี การะกัน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ๓. โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันพัฒนา
รองปลัด อบจ.ลำปาง บมือแรงงาน ๑๐ ลำปาง เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามลำหรับรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ รายละเอียดตามแบบแบลนขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อให้การ 
ดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไท่ย ว่าด ้วยการรับเงินการเบ ิกจ่ายเง ิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔ฟ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน 
ที่สุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๗๒๗ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้สั่งการรับการระบาด 
ของโควิด ๑๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย 
ไปช่วยเหลือ'ประซาซนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันที เพื่อคุ้มครองซีวิตและทรัพย์สิน หรือ 
บีองกันภยันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับประซาซน ตามความจำเป็นหากเงินสำรองจ่ายไม่ 
เพียงพอให้เอนงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อยกว่าเพื่อไปเพิ่มใน 
เงินสำรองจ่าย หากไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการโอน ให้ผู้บริหารพิจารณาจ่ายขาด 
เงินสะสมไปดำเนินการ โดยถือปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
ร ับเง ินการเบ ิกจ ่ายเง ินการฝากเง ิน การเก ็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเต ิม เพ ื่อให ้การดำเน ินการของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับประซาซนจังหวัด จีงฃออนุบัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการตามโครงการโรงพยาบาลสนาม จำนวน ๓ โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตามรายละเอียดโครงการแนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อ 
โปรดพิจารณา

นายพิษญพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงขอความเห็นขอบใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ โครงการ รวมเป็นเงิน

งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)นั้น ขอให้ท่านสมาซิกได้ 
ตรวจสอบแต่ละรายการ
-มีสมาซิกท่านใดมีช้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปรายในรายการใด ขอเชิญ 
-ฃอเชิญท่านถาวร บุปผาเจริญ

นายถาวร บ ุปผาเจริญ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน สำหรับโรงพยาบาลสนาม ผมคิดว่าเป็นสิงที่ควรทำแต่

ตอนน ี้ท ี่เราพ ูดค ุยก ันค ือน ่าจะทำให ้ด ีกว ่าน ี้ ว ันน ี้อย ่างไรเส ียก ็ผ ่านอย ู่แล ้ว แต่ขอ 
เสนอแนะต่อสาธารณสุขจังหวัดลำปางว่า ความคิดเห็นของสมาซิกภาจังหวัดลำปาง 
ควรจะทำให้ดีกว่านี้ หมายถึงว่าอาจจะตั้งเพิ่มเติม ยกตัวอย่างอาจจะใช้โรงแรมของมหา 
ลัยราซภัฏลำปาง ซึ่งช่วงนี้ปีดอยู่ เนื่องจากเพื่อนสมาซิกบางคนก็ได้พูดถึงว่าบางคนที่ 
ตรวจแล้วเชื้อไม่หาย ยังแฝงอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นลักษณะการใช้โรงพยาบาลสนาม ผม 
ขอแสดงความคิดเห็นว่าควรจะเป็นห้องปีด หมายถึงโรงแรม ที่มีห้องนํ้าอยู่ในตัวโดยคน 
ที่พ ักต้องพัก ๑๔ วันโดยที่ไม่พบปะใครเลย ไม ่ต ้องเอามารวมกัน ส่วนนี้เป็นความ 
คิดเห ็นของผมที่ค ่อนช้างจะแย้งน ิดหน่อย เอาคนหายแล ้วมารวมก ัน ผมว่าก็ยังไม, 
ปลอดภัย เมื่อคำสั่งหลังสุดสั่งแล้วว่าให้ใช้ที่เอกซนได้ ไม่จำเป็นต้องทีราซภัฏ



นายถาวร บ ุปผาเจร ิญ
ส .อบ จ.อ .เม ืองลำป าง

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๔ 
นายพิษญพล ประสาน
ประธานสภาฯ 
พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

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

อาจจะเป็นอพาร์ทเม้นท์ที่ไม่มีคนพักในช่วงเวลานี้ ท่านก็ไปดำเนินการในเรื่องของ 
ระเบียบในการใช้เพิ่มเติม ซึ่งในตรงนี้อาจจะเพิ่มเติมทีหลัง ว่าได้ติดต่อได้อพาร์ทเม้นฑ์ 
แห่งนี้ เพ ื่อใช ้พ ักผ ู้ท ี่เซ ื้อหายแล ้วหร ือปลอดเซ ื้อแล ้วมาพ ักอาศ ัย ก ็ขอฝากไว้ช ่วย 
ดำเนินการสอบถามกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางว่าเรามีความเห็นควรจะทำ 
เพิ่มเติมในลักษณะนี้ ขอขอบคุณ
-ไม่มี ขณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุม
- ผมจะขอมติที่ประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นขอบจำนวน ๑๘ เสียง ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
'ที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ตามหนังสิอท่ี ลป ๕©00๕/๑๒๘๖ ลงวันท่ี ๒ 
เมษายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปเช้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ 
เร่ืองอ่ืน ๆ
- มีสมาขิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระนี้ฃอเขิญ
- ขอเชิญท่านพิมล คงทอง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในวันนี้ที่มีโครงการนี้ขึ้นมาได้ ผมต้องขอขื่นซมท่าน 
ถาวร บ ุปผาเจร ิญ  อน ุญาตเอ ่ยนาม และขอขอบคุณเจ ้าหน ้าท ี่ท ุกท ่าน โดยเฉพาะ 
ผู้บริหารที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างหามรุ่งหามคํ่าจีงมีโครงการนี้ซื้นมาได้ต้องขอขอบคุณ 
ด้วยใจจริง เพราะว่าเราทำเพื่อพี่น้องซาวจังหวัดลำปาง โครงการนี้ผ่านไปโครงการนี้ไม่มี 
ใครติดขัด ต้องซอขอบคุณเพื่อนสมาขิกทุกท่าน และที,ขาดไม่ได้ ณ เวลานี้ คือภัยแล้ง 
ขอให้เราร่วมกันคิดแก้ไขเพื่อจะช่วยเหลือพี่น ้องซาวจังหวัดลำปาง เก ี่ยวก ับภัยแล้ง 
เพราะการจ้างงาน ณ เวลานี้ราษฎรที่อพยพไปอยู่ที่อื่นก็กลับมาอยู่ในหมู,บ้าน คิดว่าการ 
จ้างงาน การรับจ้าง คงจะรอความช่วยเหลือ เพราะว่าคนตกงานเยอะ ถ้าหากเรามี 
โครงการอะไรท ี่พอท ี่จะรับจ้างได้เก ี่ยวก ับภัยแล ้งก ็ฃอให ้ทางประธานประสานกับ 
ผู้บริหารเพื่อที่จะดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประซาซน ซอขอบคุณ 
-ฃอเชิญ'ท่านถาวร บุปผาเจริญ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ลำหรับในวาระอื่น  ๆ ผมขอแสดงความคิดเห็น จริง  ๆ
วันนี้ ผมไม่อยากให้เกิดภาพที่เราเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แล้วเรามานั่ง 
อธิบาย เราต้องยอมรับความจริงว่าระบบไม่ได้เป็นไปตามระบบ■ ผมขอตำหนิท่าน



น ายถาวร บ ุปผาเจร ิญ
ส .อ บ จ .อ .เม ือ งล ำป าง

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

ประธานสภาว่าท่านไม่ทำระบบให้เป็นระบบ ส่วนความคิดเห็นท่านก็บอกว่าเป็นดุลย- 
พินิจของท่าน แต่ด ุลยพิน ิจท ุกอย่างต ้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ในเรื่องนี้ผมไม่อยากให้ 

เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งต่อไป ซึ่งเหตุการณ์วันนี้ถ้าถามว่าผมตำหนิติเตียนฝ่ายบริหารหรือไม' 
ไม ่เลย ฝ ่ายบร ิห ารก ็ทำงาน ไปตามข ั้น ตอน  เพ ราะ เป ็น ข ้าราข ก าร  ส ่วนผมเป ็น 
นักการเมือง ซึ่งอย่างไรผมก็เซึ่อว่า ผมกับฝ่ายข้าราขการยังต้องเจอกันอยู่ ไม่ใช่ทำงาน 
กันสามเดือนหกเดือนเกษียณ คงไมใช่ หลังการเลือกตั้งครั้งหน้า ผมก็ต้องกลับมาทำงาน 
ร่วมกับทางข้าราชการทุกท่านที่อยู่ อบจ.ลำปาง ดังนั้นผมบอกเลยว่าลำหรับการทำงาน 
วันนี้เป็นที่ดีใจระดับหนึ่ง แต่ผมเสียใจอย่างหนึ่ง วันนี้เรามานั่งคุยกันเป็นความคิดของใน 
สภาอภิปรายกันแล้วให้บุคคลภายนอกมานั่งพิงเราตำหนิติเตียนเขาไม่ต้องถึงขนาดนั้น 
ในสภาของเ1าเราคุยกันในสมาซิกเราให้เข้าใจ อยากไต้สิ่งไหนอย่างไร เสร็จแล้วรวม 
ความคิดเห็นเสนอไปที่ลำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้ 
กำกับดูแลษีญหาภัยครั้งนี้ ถ้าเราทำงานเป็นระบบ วันนี้ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะ 
น ี้ ผมค่อนข้างที่อีดอัดเหมือนกันที่จะต้องพูดอภิปรายในเรื่องของงบประมาณในวันนี้ 
โดยที่ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางมานั่งรับพิง จริง  ๆ แล้วภาพที่ออกควรจะ 
เป ็นการค ุยก ัน แล้วสาธารณสุขมา แสดงให้เห ็นถึงองค์กรขาดการประสานงานกัน 
ภายในองค์กร ส่วนผมก็มืเพียงเท่านี้ ก็ฃอฝากทางฝ่ายบริหารในเรื่องของความคิดเห็น 
ของเพื่อนสมาซิกว่าในเหตุการณ์ครั้งนี้ อันดับหนึ่งคือการป้องกัน ยับยั้ง ในเรื่องของภัย 
ด้วย ซึ่งต้องยอมรับว่างบประมาณครั้งนี้เป็นการรักษาไปเกือบทั้งหมด มีการใช้เงินส่วน 
น้อยในเรื่องของการป้องกันยับยั้งในเรื่องของภัยโควิด ฝากท่านรองปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง ช่วยสอบถามไปตามโรงพยาบาลต่าง  ๆ เช่น โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง 
เขายังขาดเครื่องมืออะไร เพราะทุกวันนี้โรคต่าง  ๆ ก็ยังต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ 
และในภาพของโรงพยาบาลศูนย์เครื่องมือยังขาดอยู่ แม้แต่ดู้ความดันลบที่ผมพูดไป ก็ 
ฝากทางผู้อำนวยการกองช่าง ลองค้นหาข้อมูลดูว่าบริษัทฮอนด้าที่ทำตู้ความดันลบเพื่อ 
ขนย้ายคนเจ ็บป ่วย ต้องยอมรับความจริงว่าตั้งแต่คนไข้ท ี่อำเภองาวก็ต ้องเข้ารับการ 
รักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ก่อนเป็นอันดับแรก ตามที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง 
พูดว่าเราต้องการป้องกันคนที่ใข้บริการโรงพยาบาลศูนย์ ผมก็อยากป้องกันเพราะผมก็ 
ไปใช้บริการเหมือนกัน แต่เมื่อยังมืคนไข้อยู่ตรงนั้น เอาอะไรให้ป้องกันก็เลยสอบถาม 
ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ลำปางว่า ท ่านยังขาดเครื่องมืออีก เมื่อเราไค้ทราบ 
ข้อมูลแล้วก็อาจจะนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลว่า เครื่อง 
ไม้เครื่องมือดัวนี้ยังขาดอยู่ ขอขอบคุณ 
-ฃอเซิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมฃออบุญาตติดตามเรื่องการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เนื่องจากสภาเราไต้ผ่านข้อบัญญัติประจำปีไป 
ห ลายป ี ผม เห ็น ท ่าน ผ ู้อ ำน วยก ารก อ งค ล ังน ั่งอ ย ู่ ผ ู้อ ำน วยก ารก องพ ัส ด ุน ั่งอย ู่ 
ผู้อำนวยการกองช่างนั่งอยู่ ท่านช่วยติดตาม’ และแจ้งต้วยว่าข้อบัญญัติประจำปี ๒(เาอ๑ 
ยังคงค้างที่ไม่ได้ปฏิบัต ิตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวนกี่โครงการ 
จนถึงวันนี้ปล่อยเวลาให้เนินนานมา ๒-๓ ปีแล้ว ท่านไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติของสภา



นายบุญเลิศ แสนเทพ วันนี้สภาผ่านข้อบัญญัติประจำปี ๒๕๖๓ ไปแล้ว ปี ๒๕๖๑ ยังไม่ได้ปฏิบัติหมดเลยปี
ส.อบจ.อ.แมท่ะ ๒๕๖๒ ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการเลย แล้วท่านจะผ่านไปทำไม เดี๋ยวงบประมาณปี

๒๕๖๔ ก็จะมาอีกแล้ว เพราะฉะนั้นโครงการต่าง  ๆ ท่านทำหน้าที่ของท่านได้สมบุรณ์ดื 
แล้วหรือยัง ท่านได้ติดตาม ทวงถามให้ปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดที่ให ้เร่งปฏิบ ัติตามข้อบัญญัติของสภาแห่งนี้ ช ่วยต ิดตามด้วย และที่องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางได้อนุมัติโครงการไฟฟ้าแสงสว่างก็เป็นอนุสาวรีย์ให้กับคนทั้ง 
จังหวัดลำปางมีแต่ตอม่อ สัญญาผ่านพ้นไปเป็นปีกว่าแล้ว วันนี้ขาวบ้านไปถามผมว่า เขา 
ทิ้งงานหรือว่าอย่างไร ท่านได้ติดตามทวงถามผู้รับจ้างว่าเขาทำงานงานอยู่หรือไม่ เขาจะ 
ทำต่อหรือไม่ ทำไมไม่ยกเลิกสัญญาแล้วหาผู้รับจ้างรายใหม่เข้ามาดำเนินการ ซ่ึง
ส ัญญาก็ทำแค่สามเด ือน แต่ว ันนี้ส ัญญาได้ล ่วงเลยปีกว่าส ิ้นสุดสัญญา ๑ ๙  มีนาคม 
๒๕๖๒ ปีที่ผ ่านมาแล้ว วันนี้ย ังมีเพียงแค่ตอม่อ ผมเชื่อว่ามีท ุกเขตของจังหวัดลำปาง 
แล้ววันนี้ท่านได้ซี้แจงให้สมาซิกทราบหรือไม่ว่าติดฃัดป็ญหาอะไร ถ้าหากท่านจะอ้างว่า 
โครงการที่ไม่ได้ขึ้นติดป็ญหาเรื่องพื้นที่ สามปีพื้นที่ติดปีญหาบ้างหรือไม่ ทำไมท่านไม่ 
แจ้งเจ้าของพื้นที่เปลี่ยนโครงการว่าโครงการนี้ดำเนินการไม่ได้ หรือท่านประสงค์ที่จะให้ 
ตกไปเป็นเงินสะสม ขอให้ท ่านแจ้งให้ทราบด้วย ท ่านผ ู้อำนวยการกองคล ัง วันนี้มี 
งบประมาณจำนวนเท่าไหร่ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ้ตามที่สภาแห่งนี้ได้ผ่าน 
งบประมาณไปแล้ว ท ่านผ ู้อำนวยการกองพ ัสด ุและทรัพย ์ส ินท ่านก ็ต ้องข ี้แจงว ่าม ี 
โครงการที่ยังไม่ได้ทำกี่โครงการ เพื่อเร่งรัดให้กองช่างซึ่งเป็นเจ้าของงานได้ดำเนินการ 
ซึ่งกองช่างก็ต้องประขุมทีมบอกว่าผมได้ทำอะไรไปบ้างแล้วภายในระยะเวลา๑-๒ เดือน 
อนุมัติโครงการที่เป็นข้อบัญญัติไปหรือไม่ หนี่งเดือนท่านได้อนุมัติจำนวนกี่โครงการ 
ท่านทำอะไรไปบ้างของปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ท่านได้ดำเนินการโครงการ 
อะไรบ้าง ถ้าหากไมได้ทำอะไรเลย เราก็จะได้รู้ระยะเวลา ๑ ปี ตามข้อบัญญัติ
ม ีจำนวนโครงการกี่โครงการ ส ิ่งเหล ่าน ี้การทำหน้าท ี่ของท ่านได ้ก ี่เปอร์เซ ็นต ์ของ 
งบประมาณที่ตั้งไว้ และฝ่ายบริหารต้องคิดด้วยว่าเขาอนุมัติ ๑๐๐ โครงการ ระยะเวลา 
๑ ปี เช ่นท ่านสามารถดำเน ินโครงการได ้ ๒๐ โครงการ ๓๐ โครงการ ค ิดเป ็นกี่ 
เปอร์เซ็นต์ของการบริหารจัดการงาน ฝากท่านผู้บริหารช่วยขี้แจงด้วย ขอขอบคุณ 

นายพิษ{นุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านอำนวย วรญาณกุล 
ประธานสภาฯ
นายอำนวย วรญาณกุล เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมอำนวย วรญาณกุล สมาซิกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดลำปาง เขตอำเภอเม ืองลำปาง ผมขออนุญาตนำเรียนในวาระอื่นดังนี้ ผม 
อยากนำเสนอว่าอยากจะให้กำลังใจกับฝ่ายบริหารในการจัดทำงบประมาณโควิดผ่านไป 
ยังท่านผู้ว่าราซการจังหวัดลำปาง ๒-๓ ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเจอเรื่องหนัก  ๆ มาเยอะ ผม 
อยากจะให้กำลังใจ อยากจะให้สมาซิกและผู้บริหารมองว่าเราเก ิดป ้ญหาโควิด ๑๙ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จังหวัดลำปางเราเป็นจังหวัดลำดับท้าย  ๆ ที่ตรวจพบ 
ผู้ป่วยจำนวน ๓ ราย ระยะเวลาผ่านมาเกือบ ๖๐ วัน สิ่งที่จะฝากไปยังฝ่ายบริหารถึง 
ผ ู้ว ่าและคณ ะทำงาน  อย ่างน ้อยก ็แสดงให ้เห ็นว ่าการทำงานของจ ังหว ัดลำปางม ี 
ประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมจะฝากทำงานเซิงรุกบ้าง มี 
ถนนสายทางเส้นหนึ่งเป็นถนนทางหลวงซนบท ล้าหากเราอยู่ที่ถนนป่าขามมุ่งหน้าสู่



น ายอำนวย วรญ าณ ก ุล
ส.อบจ.อ.เม ืองลำปาง

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

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผู้อำนวยการกองช่าง

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ด้านซ้ายมือจะเบ้นคลองซลประทาน ถนนสายทางดังกล่าวจะ 
ผ่านหนุ่บ ้านด้นต้อง แล้วไปออกที่บ ้านเสด็จ ผ ่านสถาบ ันราชมงคลล้านนาลำปาง 
ระยะทางรวม ๑๐ กิโลเมตร เบ้นไปได้หรือไม่ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะสนับสนุน 
พัฒนาตรงนี้ ผมเห็นว่ามีซาวบ้านไปออกกำลังกายเส้นทางนี้เยอะ ไปป่นจักรยาน วิ่ง 
เบ้นไปได้หรือไม่ ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำงานเซิงรุกบ้างจะทำนอกเขตอำนาจ 
ตัวเอง ประสานงานดูว่าพื้นที่ตรงนั้น อบต.พิชัย สามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อประซาซน 
ป่นจักรยานตรงนั้นสวย ลองซวนสมาซิกไปป่นกันดู ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ไป-กลับ 
ใช้เวลาชั่วโมงกว่า เรียนท่านประธานสภาฝากไปยังผู้บริหาร ฃอซอบคุณ 
-ฃอเซิญท่านมิตร ธรรมวงค์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผม สมาซิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระผมขอ 
อนุญาตหารือปีญหาภัยแล้งที่กำลังเข้ามาตอนนี้ และคาดว่าน่าจะมาเยือนและจะหนัก 
หนาขึ้นเบ้นลำดับต่อไป การ'ชุดเจาะนํ้วบาดาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าสามารถตั้ง 
งบประมาณได้ จะเบ้นไปได้หรือไม่ ในบางพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ ท่ีชุม1ซน แต่เบ้น 
ปาชุมซน ที่สปก.แต่มีความจำเบ้นที่จะต้องชุดเจาะ เรามีแนวทางหรือวิธีการอย่างไรบ้าง 
ที่จะเลี่ยงการใข้พื้นที่ด ังกล่าว อย่างเข่นกรณีพื้นที่ปาชุมขนก็บริหารจัดการโดยชุมซน 
เราจะต้องขออนุญาตจากป่าไม้หรือจากหน่วยงานไหน อย่างไร เพื่อให้ประซาซนในพื้นที่ 
นั้นๆ มีแหล่งนั้าในการอุปโภคบริโภค ในการเลี้ยงสัตว์ ให้วัว ควายมีนํ้ากินนํ้าในการ 
เลี้ยงดูให้เขา ขอหารือตรงนี้ ซอขอบคุณ 
-ฃอเซิญผู้อำนวยการกอง'ซ่าง ตอบข้อชักถามท่านมิตร ธรรมวงค์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมขอตอบข้อชักถามซองท่านสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านบุญเลิศ แสนเทพ ที่กรุณาสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณ 
ประจำปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในปี ๒๕๖๑ ซึ่งผมพ่ึงมา 
รับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามที่ได้ตรวจสอบดูแล้วปริมาณงานซองอบจ. 
แล้วมีจำนวนมาก ไม่ว่าจะเบ้นงบประมาณเหลือจ่าย งบโอน งบประมาณจ่ายขาดเงิน 
สะสม ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ งบประมาณเหลือจ่ายยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติและ 
งบประมาณค่อนข้างจะเยอะ ผมก็ได้ปรึกษากับหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ท ี่ลำก ัญคือฝ ่าย 
สำรวจและออกแบบ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามติดตามงาน สิ่งไหนที่สามารถทำได้ ไม่ติด 
ปีญหาพื้นที่ก ็จะเร่งดำเนินการก่อน สิ่งไหนที่ติดป้ญหาพื้นที่ก็จะพยายามแก้ไขปีญหา 
เข่นติดพื้นที่สปก.จุดนี้ไม่สามารถที่จะสร้างได้ก็จะพยายามแก้ไขให้สร้างได้ตามที่สภา 
อนุมิติ ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด ส่วนเรื่องเสาไฟฟ้าแสงสว่างก็เบ้นอีกปีญหาหนิ่งที่ผู้รับ 
จ้างบางสัญญาโดนปรับเกิน ๕๐ % เกิน ๗๐ % ก็มี ผมได้หารือกับทางกองพัสดุ และ 
ทรัพย์สินแล้ว เราจะไปยกเลิกสัญญาเขายังไม่ได้ กรณีที่เซามีความประสงค์ที่ จะทำงาน 
ต่อก็ต้องปล่อยเขาทำงานต่อไป ซึ่งกองช่างก็ได้ส่งหนังสือเร่งรัดให้เข้ามารีบดำเนินการ 
ท่านสมาซิกสภาได้ถามว่าเรายกเลิกสัญญาเขาได้หรือไม่ เพื่อเอาเงินตกไปแล้วมา 
ดำเนินการใหม่ หรือว่ายกเลิกสัญญาเขาเพื่อเอาเงินโครงการนี้ปรับ หรือโอนไปทำ



นายรทัต ธรรมรกูล 
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิษ{นุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายธรรมการ ชุมศรี 
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ
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ประธานสภาฯ 
นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายพิษ{นุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

โครงการอื่นได้หรือไม่ ผมตอบเลยว่าไมได้ เพราะว่าไมใช่งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ 
เปีนงบจ่ายขาดหรืองบโอนต่าง  ๆ ซึ่งในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องตกเปีนเงิน 
สะสมต่อไป ขอเรียนชี้แจงให้ท่านทราบ ส่วนกรณีของท่านมิตร ธรรมวงค์ ได้กรุณา 
สอบถามว่าประชาชนต้องการขุดเจาะนํ้าแต่อยูในพื้นที่ ไมใช่พื้นที่สาธารณะ เช่น ปา 
ชุมชน ป่าสงวนแห่งขาติ หรือบางรายได้จัดทำหนังสือมาหาผมจะมอบที่ส่วนตัวให้อบจ. 
ไปขุดเจาะนํ้า ผมชอเรียนว่าตรงนี้เกี่ยวข้องกับระเบียบ ผมขออนุญาตรับเรื่องท่านมิตร 
ธรรมวงค์ได้สอบถามมาไปตรวจสอบว่าระเบียบมาสามารถกระทำได้หรือไม่แล้วจะทำ 
หนังสือหรือจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป เพราะเกรงว่าถ้าทำไปแล้วคนที่ทำจะมีความผิด 
เพราะกรณีขุดเจาะปอต้องเป ีนพื้นที่สาธารณะ ขออนุญาตชี้แจงเบื้องด้นให้ที่ประชุม 
ทราบเพียงเท่านี้ก่อน ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านธรรมการ ขุมศรี

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บร ิหารส ่วนจังหวัดลำปางท ุกท ่าน บีญหาโควิด ๑ ๙  ก็ผ่านไปแล้ว ต่อไปนี้ภ ัยแล้ง 
ซาวบ้านไม่มีนํ้าใช้ขาวบ้านตำบลสบบีาด ตอนนี้นํ้าประปาไม่มี ตำบลจางเหนือกับเขต 
ติดต่อบ้านวังโตมกับอำเภองาวซึ่งเป็นพื้นที่ต้นนํ้า ตอนนี้ไม่มีน้ํา ในลำห้วยแห้งหมด บ้าน 
สบบีาดราษฎรจำนวนเจ็ดร้อยกว่าครัวเรือน ที่ผมได้ลำรองจ่ายซื้อท่อ ก็ไม่ทราบว่าเรื่อง 
ถึงไหน ตอนนี้พื้นที่ ๓ ตำบลในอำเภอแม่เมาะเป็นจุดที่แห้งแล้ง ไม'มีนํ้า'ใช้เลย นํ้ากินก็ 
พอมีบ้าง แต่นํ้าใช้ วัว ควาย ไร่นา ไม่มีบํ้าจะใช้ นํ้ากินยังมี กฟฝ.เอาไปให้ใช้เป็นจุด  ๆ
แต่เรื่องนํ้าใช้ตอนนี้เดือดร้อนกันมาก ผมอยากให้อบจ.เรา ช่วยเร่งดำเน ินการเรื่องภัย 
แล้งให้ด้วย ว่าเราจะประชุมหารือจะช่วยเหลือซาวบ้านอย่างไร ฝากฝ่ายบริหารด้วย 
ขอขอบคุณ
-ฃอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ตอบข้อซักถามท่านธรรมการ ขุมศรี

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส ่วนจังหวัดลำปางท ุกท ่าน ผมขอตอบข้อซ ักถามของท่านธรรมการ ชุมศรี 
โครงการนี้ทางลำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้ส่งเรื่องผ่านผม และเสนอท่านนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางแล้ว ท่านก็ได้มอบนโยบายว่าสิงไหนที่เป็นภัยแล้งให้กองช่าง 
รีบตำเนินการ กระผมได้มอบหมายให้ฝ่ายสาธารณภัยได้ทำการลำรวจแล้ว โดยโครงการ 
นี้ต้องวางท่อ PE ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร เพื่อรับนํ้าจากด้านบนมาสู่ด้านล่าง 
ตามที่ประมาณการไว้ว่าไม่น่าจะเกินสองอาทิตย์นี้ ก็น่าจะได้จัดท่อให้ทางขาวบ้านผู้ที่ 
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในครั้งนี๋ได้ ขอขอบคุณ
มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรื่องภัยต่างๆอีกหรือไม่ ไม่มี ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน 
เนื่องจากวันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขโดยเฉียบพลัน เรารีบก็ไม่ได้ เราช้าก็ไม่ได้ ก็ต้องให้ 
พอดื และหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางส่งมาเมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ผมเลยต้องนัดประขุมในวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำเร็วกว่านี้Iด้ ได้ประสานกันแล้ว วันเสาร์ 
วันอาทิตย์ จันทร์ ว่างหรือไม่ ทุกคนก็ติดภารกิจ วันนี้ต้องให้ท่านนายแพทย์สาธารณสุข 
จังหวัดลำปาง เช้าร่วมประขุม ผมได้บอกเอง เสียดายท่านถาวร บุปผาเจริญ ไม่อยู่ใน 
ห้องประขุม เพราะว่าส่วนหนึ่งท่านได้ทำหนังสือมาแล้วเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด



นายพิษณุพล 
'ชระธานสภาฯ

จดประชุม

(ร?(ร)

ประสาน เราณ็ซิญมาร่วมประชุม ก็มีท่านสมาขิกท่านมิตร ธรรมวงค์ ท่านพิเซฐ ทินอยู่ ก็มา
ประชุม ‘ขางท่านอยู่ไกล  ๆ ก็ไมได้มา ท่านถาวร 'บุปผาเจริญ ก็ไม่ได้มาร่วมประชุม ผมก็ 
เลยวางแผนว่าเราจะเอาวันนี้ และเราก็ได้รับดวามซัดเจน ทุกอย่างก็ผานพ้นไปด้วยดี ถ้า 
สมาขิกท่านใดมีป้ญหาในท้องถิ่นท้องที่ท่านก็ประสานมาขอได้ ที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ต่อไป 
คิดว่าคงจะไปพ้นภัยแล้ง วันนี้ผมขอจดประชุม ขอขอบคุณ

เวลา ๑๔.๒๙ น.

(ลงซ่ือ)
(นายป้ญญา สุริยะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ลงซ่ือ) ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

V



คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑ 0 .๐ 0  น.

(ลงขื่อ)

(ลงขื่อ)

ประธานกรรมการ
(นายสมบูรณ์ รูปสะอาด)

กรรมการ
(นายประสิทรี้ เตขะปลูก)

(ลงข่ือ)

(ลงขื่อ) 

(ลงขื่อ)

(ลงขื่อ)

-ถิงแก่กรรม- กรรมการ
(น ายน ิร ัน ดรบ ีญ ญ าส ิท ร ี้)

กรรมการ

Z’’านวย วรัญาณกุล)JZ
ชน ปานสังข์)

กรรมการ

กรรมการ
(นางสาวมนขยา__3[รากร)

(ลงขื่อ) กรรมการ/เลขานุการ
''(นายมตร ธรรมวงค์)

ได้เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ส ม ัยว ิส าม ัญ (ส ม ัยท ี่๑ ) ป ระจำป ีพ .ศ .๒๕๖๓ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อรับรองรายงานการประชุมตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อคราวประชุมสมัย 

วิสามัญ สมัยท ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ ๖ มิถ ุนายน๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

(ลงขื่อ)
(นายพิษณุพล ประสาน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


