\

4

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดลำปาง
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
จันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๒๖ มีลุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓© น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนุจังหวัดลำปาง
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่
๗ เมษายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓.๒ ญัตติขออนุมตั แิ ก้ไขเปลีย่ นแปลงคำซีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ตาม
ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓.๓ ญัตติขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓.๔ ญัตติขออนุมตั แิ ก้ไขเปลีย่ นแปลงคำฃีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย ตาม
ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๓.๕ ญัตติขออนุมต
ั ปิ รับลดวงเงินงบประมาณและปริมาณงาน โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิน่ สาย ลป.ถ. ๑ - ๐๐๐๗
บ้านลำปางหลวง - บ้านนํา้ ล้อม อำ๓อเกาะคา จังหวัดลำปาง
๓.๖ ญัตติรา่ งข้อบัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรือ่ ง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผูพ้ กั ในโรงแรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมสภาองค์การ'บริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันศุกร์ท่ี ๒๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผูม้ าประชุม
ประสาน
๒. นายวสันต์
อุณหเลขจิตร
แสนเทพ
๓. นายบุญเลิศ
ชรากร
๔.น.ส.มนชยา
เตชะปลูก
๕. นาย'ประลิทธี้
เรืองบุญมา
๖. นายวิเชียร
ธรรมสังกา
๗. นายนิกร
๘.นายพิเซฐ
ทินอยู่
ธรรมวงค์
๙.นายมิตร
๑๐.นายสมบูรณ์ รูปสะอาด
ศรีวงษ์
๑๑.นายธีรพล
'นนทะสี
๑๒.นายนิพนธ์
๑๓.นางสุปราณี
เกิดมูล
๑๔.นายบุญเชิด
พรมศร
๑๕.นายจิรพิพฒ
ั น์ วงศ์เปีย
๑๖.นายธรรมการ ชุมศรี
๑๗.นายเซน
ปานสังข์
รัตนวราภรณ์
๑๘.นายปิสนั ธน์
๑๙.พ.ต.ท.พิมล
คงทอง

ตำแหน่ง ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ตำแหน่ง รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๑)
ตำแหน่ง รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๒)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์กา้ รบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอ เกาะคา
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้หม่
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ
ตำแหน'ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก

ผูล้ าประชุม
๑. นายณรงค์
๒. นายเดชทวี

พินธิสบื
ศรีวชิ ยั

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกิน

ผูข้ าดประชุม
๑. นายอำนวย

วรญาณกุล

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังฬวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง

๑. นายพิษณุพล

๒

ผู้ขาดประชุม
๒. นายถาวร
๓.นายรัตนซัย

บุปผาเจริญ
สมมี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสพรรณี

สุขสันต์รงุ่ เรือง ตำแหน่ง

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ

๒. นางสาวพรรณี การะกัน
๓. นางสาวเพ็ญสิริ ไซยวรรณ
๔. นายธีทตั .
ธรรมธิกูล
๔. นางพุดแก้ว
พันธุสภุ า
คำบุญชู
๖. นายสิทธิพงศ์
๗. นายบุญส่ง
ศรีกอนติ

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

๘. นางณัช'ขา
สิทธิไพศาล
๙. นางกนกพรรณ นันตาวัง
๑๐. นายปรีชา
กันหล้า
๑๑. นายวรพงศ์
ยศเรืองศรี
๑๒. นางอภิสรา
บุตสีทา
๑๓. นางดวงดาว อานุภาพยรรยง
๑๔. นายวรพงศ์
ยศเรืองศรี
๑๔. นางสายใจ
ฃันธิกลุ
๑๖. นางประนอม จันทร์วงศ์
๑๗. นางนิตยา
สายอุปราช
๑๘. นางราตรี
ธงศรี
๑๙. บายชูศกั ดี้
ตุย้ บาง
๒๐. นายภัทรพงศ์ เถายศ
๒๑. นางสาวซุตินนั ท์ ศรีนุต
๒๒. นายสุทติ ย์
มงคลคลี
๒๓. นายเฉลิมพล มิง่ เชือ้
๒๔. นางสาว{เณรสี ตันเกียรติชยั
๒๔. นางสาวเติรตั น์ วงศ์กร

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

รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน
ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั ,ิ หน้าที่
นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าสำนักปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
ผูอ้ ำนวยการกองช่าง
ผูอ้ ำนวยการกองคลัง
รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
รักษาราชการแทนผูอ้ ำนวยการกองศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนผูอ้ ำนวยกองกิจการสภาฯ
รักษาราชการแทนผูอ้ ำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สนิ
รักษาราชการแทนผูอ้ ำนวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารงานทัว่ ไป
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สนิ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัสดุและประมวลผล
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิงแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

๓

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๒๖. นายไกรเซษฐ์
๒๗. นางรุง่ ระวี
๒๘. นางจิรภา
๒๙. นางสมพร
๓๐. นายสมชาย
๓๑. นางปราณี
๓๒. นางนงลักษณ์
๓๓. นางธิญาดา
๓๔. นายบีญญา
๓๕. นางจุไรรัตน์
๓๖. นายพร,ทศพล
๓๗. นางสาวนพมาศ
๓๘. นางสุภาพร
๓๙. นายทศพร
๔๐. นายประจวบ
๔๑. นางศรสวรรค์

ทองบุตร
แผ่นทอง
พอจิต
กาไวย์
อุดมสารี
แก้วขัด
พรมพันธ์
จันจ๊ะวงศ์
สุรยิ ะ
สอนลือ
ชมพูศรี
ขัยยาดำ
เหงีย่ มไพศาล
อินต๊ะรักษา
ธรรมญาต
ธิมา

เริม่ ประชุม

เวลา

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

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิตกิ าร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
นิตกิ รชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ)
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผังเมืองฯ
นักจัดการงานทัว่ ไปชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั กิ าร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตี งิ าน
เจ้าพนักงานประซาสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร
ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
นักการภารโรง
ผูช้ ว่ ยประซาสัมพันธ์

๑๕.๔๐ น.

เมือ่ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุม ครบองค์ประชุมจำนวน
๑๙ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไดให้สญ
ั ญาณเชิญสมาซิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย์
เลขานุการสภาฯ

บัดนีส้ มาซิกครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึน้ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าทีป่ ระธาน
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรือ่ ง เรืย่ กประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีเรือ่ งทีจ่ ะต้องเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เนือ่ งจากขณะนี้
ไม่อยูใ่ นช่วงเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพือ่ ประโยชน์แห่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมควรทีจ่ ะเรียกประชุมสภาเปีนการประชุมสมัยวิสามัญ
ดังนัน้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไชเพิม่ เติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับความใน

ข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕:๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน
๒๕๖๓ จึงประกาศมาเพือ่ ทราบ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ลงซือ่ นายพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
นายพิษถเพล ประสาน วันนีเ้ ป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ประธานสภาฯ
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแรก รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการเงินกูเ้ งินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลการ
เบิกจ่ายโครงการเงินกูเ้ งินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)
ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังนี้
๑.สัญญากูเ้ งินเลขที่ ๔๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ โครงการ
จำนวนเงิน ๖๔,๐๑๒,๖๘๗ บาท (หกสิบสีล่ า้ นหนึง่ หมืน่ สองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ด บาทถ้วน) ได้เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๙ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๖๔,๐๑๒,๖๘๗ บาท
(หกสิบสีล่ า้ นหนึง่ หมืน่ สองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๒.สัญญากูเ้ งินเลขที่ ๔๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ โครงการ
จำนวนเงิน ๕๔,๑๖๖,๗๘๙ บาท (ห้าสิบสีล่ า้ นหนึง่ แสนหกมืน่ หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเถ้าบาทถ้วน)ได้เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๙ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๐๕๖,๖๒๑.๑๙ บาท
(สีส่ บิ สองล้านห้าหมืน่ หกพันหกร้อย-ยีส่ บิ เอ็ดบาทสิบเถ้าสตางค์)
๓.สัญญากูเ้ งินเลขที่ ๔๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ
จำนวนเงิน ๔๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท (สีส่ บิ สามล้านหกหมืน่ บาทถ้วน) ได้เบิกจ่ายแล้ว
จำนวน ๒ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเถ้าล้านสีแ่ สน
หกหมืน่ บาทถ้วน)
รวมเบิกจ่ายทัง้ หมดจำนวน ๓๐ โครงการ เป็นจำนวนเงินทัง้ สิน้ ๑๔๕,๕๒๙,๓๐๘.๑๙บาท
(หนึง่ ร้อยสีส่ บิ ห้าล้านห้าแสนสองหมืน่ เถ้าพันสามร้อยแปดบาทสิบเถ้าสตางค์) รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือทีแ่ จกให้กบั ทุกท่าน หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม
สอบถามได้ทก่ี องคลัง
เรือ่ งทีส่ อง รายงานผลการใข้จา่ ยเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ณวัน ที๒
่ ๙เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้
๑.ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมตั ใิ ห้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสมพร กาไวย์
เลขานุก ารสภาฯ

๔

นายพิพ นุพล ประสาน ลำปางใช้จา่ ยเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ จำนวน ๔๗ โครงการ
ประธานสภาฯ
จำนวนเงิน ๔๗,๓๔๖,๖๖๐ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหมืน่ หกพันหกร้อยหกสิบ บาทล้วน) ได้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๔๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๖,๙๖๙,๖๒๖ บาท
(สีส่ บิ หกล้านเก้าแสนหกหมืน่ เก้าพันหกร้อยยีส่ บิ หกบาทล้วน)
๒.ในคราวประซุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ. ๒๔๖๒ เมือ่ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๔๖๒ ได้อนุมตั ใิ ห้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ใช้จา่ ยเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ จำนวน ๗๖ โครงการ จำนวนเงิน
๖๔,๘๗๗,๐๐๐ บาท (หกสิบสีล่ า้ นแปดแสนเจ็ดหมืน่ เจ็ดพันบาทล้วน) ได้เบิกจ่ายไปแล้ว
จำนวน ๔๒ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๙๘๔,๓๐๐ บาท (ยีส่ บิ หกล้านเก้าแสน แปดหมืน่ ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
รวมเบิกจ่ายทัง้ หมดจำนวน ๙ ๖ โครงการ เป็นจำนวนเงินทัง้ สิน ๗๓,๙๔๔,๙๒๖ บาท
เจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนห้าหมืน่ สีพ่ นั เก้าร้อยยีส่ บิ หกบาทล้วน) รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือทีแ่ จกให้กบั ทุกท่าน หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม สอบถามได้ท่ี
กองคลัง
เรือ่ งทีส่ าม รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.
๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพิม่ เติม ฉบับที่ ๓ ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพิม่ เติม
ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ไปแล้วนัน้ เนือ่ งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รบั
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองห้องถิน่ ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๑
มิถนุ ายน ๒๔๖๒ กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนือ่ ง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก ,หนังสือด่วนทีส่ ุด ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/ว๖๑๑
ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๔๖๒ จังหวัดลำปางคัดเสือกสวนสาธารณะหนองกระทิง เป็น
คลองด้นแบบระดับจังหวัดซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง,
หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนทีส่ ุด ที่ ลป ๐๐๒๓.๓/๓๔๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๔๖๓
เรือ่ ง แจ้งแบบป็ายโครงการเฉลิมพระเกียรติเนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รม
ราชาภิเษกเพิม่ เติม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพิม่ เติม ฉบับที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๔๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๖๓ รายละเอียดตามหนังสือทีแ่ จก หาก
ต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม สามารถสอบถามได้ทก่ี องแผนและงบประมาณ
เรือ่ งทีส่ ่ี รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
(พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) ครัง้ ที่ ๔ ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เมือ่ วันที่ ๓๐
กรกฎาคม ๒๔๖๒ ไปแล้ว,นน้ั เนือ่ งจากได้พมิ พ์ขอ้ ความผิดพลาดในรายละเอียดโครงการ

๖

นายพิษถเพล ประสานในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จำเป็นต้อง
ประธานสภาฯ
แก้ไขรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) ให้ถกู ต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ประกาศแก้ไขแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครัง้ ที่ ๔ เมือ่ วันที่ ๑๗
มิถนุ ายน ๒๕๖๓ จึงแจ้งให้สภาได้รบั ทราบ รายละเอียดตามหนังสือทีแ่ จก หากต้องการ
ทราบรายละเอียดเพิม่ เติม สามารถสอบถามได้ทก่ี องแผนและงบประมาณ
เรื่องทีห่ ้า การหารือเกีย่ วกับการลาอุปสมบทของสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ทำหนังสือหารือไปยังจังหวัดเกีย่ วกับการลา
อุปสมบทของสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึง่ ทางจังหวัดลำปางได้พจิ ารณาแล้ว
ว่าการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นลักษณะต้องห้ามทำให้สมาขิกภาพของสมาขิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิน้ สุดลง จึงแจ้งให้สภาแห่งนีไ๋ ด้รบั ทราบ รายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือทีแ่ จกให้กบั ทุกห่าน
เรื่องที่หก ตามทีก่ รมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้ดำเนินการสรรหาข้าราขการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผูบ้ ริหาร นัน้ ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง มีผสู้ อบผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผูบ้ ริหารจำนวนหลายท่าน
ซึง่ จะต้องไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอให้ท่านทีอ่ ยูใ่ นทีป่ ระชุมสภา
แห่งนีไ้ ด้แนะนำตัวเองและกล่าวอะไรสักเล็กน้อยต่อทีป่ ระชุม
-ขอเชิญผอ.พุดแก้ว
พันธุสภุ า
นางพุดแก้ว พันธุสุภา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ผอ.กองคลัง
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน คณะผูบ้ ริหารท่านรองปลัด ผูอ้ ำนวยการกองและผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ดิฉนั นางพุดแก้ว พันธุสภุ า ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการกองคลัง มีความรูส้ กึ
ภาคภูมใิ จ และมีความสุขทีไ่ ด้รบั ราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแห่งนี้ ซึง่
ดิฉนั บรรจุเข้ารับราขการครัง้ แรกทีส่ ว่ นอำเภอแม่พริก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ ตำแหน่ง
เจ้าหน้าทีจ่ ดั เก็บรายได้ ระดับ ๑ ต่อมาได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ง
พนักงานการเงินและบัญชีนกั วิชาการการเงินและบัญขีหวั หน้าฝ่ายบัญชีและผูอ้ ำนวยการ
กองคลัง ซึง่ ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการกองคลังมาแปดปี และรับราชการมาเป็นระยะเวลา
๒๙ ปี ๒ เดือนกับ ๒๔ วัน จนถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซึง่ ท่างานที่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางตัง้ แต่เริม่ บรรจุครัง้ แรกไม่ได้ยา้ ยไปไหน แล้วในการปฏิบตั งิ านที,ผ่าน
มา ดิฉนั ต้องขอขอบคุณท่านสมาขิกทุกห่านทีไ่ ด้รบั ความร่วมมือได้รบั ความอนุเคราะห์
การสนับสนุนให้การทำงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึง่ กองคลังท่างานด้วยกฎระเบียบ
และไม่มขี อ้ ทักท้วงจาก สตง. ด้านการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ดิฉันก็ปฏิบต้ ิ
หน้าทีแ่ บบเต็มกำลังและสุดความสามารถ และทีข่ าดไม่ได้ตอ้ งขอขอบคุณ
ท่านสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายก

๗

นางพุดแก้ว พันธุสภุ า ท่านเป็นทัง้ เพือ่ นและผูบ้ งั คับบัญชาทีด่ กี นั ดิฉนั ตลอดมา และขอชอบคุณ
ผอ.กองคลัง
ท่านรองพรรณี การะกัน ทีโ่ ห้ความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษาทุกอย่างในการปฏิบตั งิ าน
และถ้ามีโอกาสดิฉนั มีความยินดีทจ่ี ะกลับมาทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถ้าทาง
คณะผูบ้ ริหารจะกรุณาถ้ามีตำแหน่งว่าง ถ้าหากท่านใดไปจังหวัดตากหรือว่าผ่านก็แวะ
ยินดีตอ้ นรับ ฃอฃอบคุณ
นายพิษทiพล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญท่าน ผอ.ณัขซา สิทธิไพศาล
ประธานสภาฯ
นางณัซซา สิทธิไพศาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผูบ้ ริหารและผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ ดิฉนั นางณัชซา สิทธิไพศาล บรรจุพร้อมกันกับท่านผอ.พุดแก้ว พันธุสภุ า เมือ่ วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๓๔ เพือ่ นกันมาตัง้ แต่บรรจุ ก็จะไปรับราชการตำแหน่ง'หวั หน้าลำนักปลัดที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน วันที, ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เหลือเวลาอีกแค่ ๒ วันทำ
การ ก็รสู้ กึ ใจหาย ๒๐-๓๐ปีทอ่ี ยูอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถือว่าเป็นบ้านทีม่ ี
ความอบอุน่ ทุกคนให้ความรักและความอบอุน่ ต่อดิฉนั มาก เกือบสามสิบปีทไ่ี ต้อยูร่ สู้ กึ มี
ความภาคภูมใิ จ และรักทุกคนรักองค์กร ท่านสมาชิกทุกคนให้ความอบอุน่ มาก รวมถึง
ท่านรองพรรณี การะกัน และท่านสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง ทีใ่ ห้ความอบอุน่ และให้
คำแนะนำปรึก ษาข้อ ราชการทุก อย่าง ระยะเวลาประมาณสองปีท ไ่ี ต้รกั ษาการใน
ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการกองกิจ ถือว่าได้ใกล้ชดิ ท่านสมาชิกมาก มีทง้ั สุข ทุกข์รว่ มกัน
ชอบคุณสำหรับความไว้วางใจทีท่ กุ ท่านให้และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าในการไปรับราชการที่
ลำพูน ท่านจะไปแวะหา ดืม่ กาแฟหรือว่าให้ดฉิ นั รับใช้ในเรือ่ งใดก็ยนิ ดีเป็นอย่างยิง่
ขอขอบคุณทุกๆเรือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งงบประมาณของ อบจ.ลำปางทีท่ กุ ท่านให้การ
พัฒ นาซาวลำปางด้วยดี เรือ่ งการเอือ้ อาทรกับ พีน่ อ้ งกองกิจการสภาทุกคน รวมข้อ
ราชการต่างๆ ทีไ่ ม่ใช่อำนาจหน้าทีช่ องเรา ก็สามารถปรึกษาหารือกันได้ หวังเป็นอย่าง
ยิง่ ว่าทุกท่านจะมีสฃุ ภาพทีด่ แี ข็งแรง ถ้ามีโอกาสในอนาคต ถ้าได้มารับใช้ทา่ นไม่วา่ จะ
ตำแหน่งใด ดิฉนั ก็ยนิ ดี ฃอฃอบคุณ
นายพิษถเพล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญท่าน ผอ.อภิสรา นุตสี'ทา
ประธานสภาฯ
นางอภิสรา บุตสิทา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะผูบ้ ริหาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ และเพือ่ นข้าราชการทุกท่าน ดิฉนั อภิสรา นุตสี'ทา นักบริหารงานทัว่ ไประดับต้น สังกัด
กองกิจการสภา ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นีข้ า้ พเจ้าจะไปรับตำแหน่งใหม่ท่ี อบจ.
แพร่ ตำแหน่ง ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวติ ความรูส้ กึ และความผูกพันทีมใี ห้กบั พวกเรา
ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริหาร ท่านสมาชิกสภา ดิฉนั มีความผูกพันมากทีส่ ดุ ตัง้ แต่สมัยท่านนายก
สุนี สมมี การไปรับตำแหน่งในครัง้ นีก้ เ็ พือ่ อนาคต ความก้าวหน้าในชีวติ ราชการ
ระยะเวลาทีท่ ำงานทีน่ ่ี ๒๖ ปี ๒ เดือน ถือว่าเป็นบ้านหลังที่ ๒ ของชีวติ ดิฉันเองมี

นางอภิสรา บุตสิทา ภูมลิ ำเนาจังหวัดเพชรบูรณ์อยูท่ น่ี น้ั เพียงแค, ๒๓ ปี มาอยูล่ ำปาง ๒๕ ปี มีความผูกพัน
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ ทีน่ ่ี ความอบอุน่ ทีน่ ม่ี มี ากทีส่ ดุ ถึงตัวจะไปอยูท่ อ่ี น่ื แต่ความผูกพันความรักทีด่ ฉิ นั มี
ยังจำติดใจตลอด หากท่านใดทีผ่ า่ นไปจังหวัดแพร่ ถ้ามีโอกาสก็ฃอให้โทรหากัน
แวะทานข้าวด้วยกัน สุดท้ายนี้ ก็ขอ'ให้สมา,ซกิ ทุกท่านได้กลับมารับใข้พน่ี อ้ งประซาซน
ซาวจังหวัดลำปางอีก ใบอนาคตทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ ทีจ่ ะถึงนี้ บุญมีวาสนาส่งขอให้ดิฉนั ได้
กลับมารับใช้และมาเจอกันอีกครัง้ ขอขอบคุณ
นายพิษ ๓พล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญคุณปรีซา กันหล้า
ประธานสภาฯ
นายปรีชา กันหล้า เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก คณะผูบ้ ริหารและผูเ้ ข้าร่วมประขุมทุกท่าน
รักษาราชการแทน
กระผมนายปริขา กันหล้า รักษาราชการแทน ผูอ้ ำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ผอ.กองแผนฯ
ในตำแหน่งทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ เร็ว ๆ นี้ ก็จะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ดที ส่ี ดุ และให้ถกู ต้องตาม
ข้อระเบียบตามวิธขี องทางราชการ และน้อมรับคำแนะนำจากทุกท่าน เพือ่ นำไปใช้ใน
การปฏิบตั งิ าน ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญคุณราตรี ธงศรี
ประธานสภาฯ
นางราตรี ธงศรี
เรียนท่านประธานท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านผูบ้ ริหารหัวหน้า
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่วนและผูเ้ ข้าร่วมประขุมทุกท่าน ดิฉนั นางราตรี ธงศรี หัวหน้าฝ่ายประซาสัมพันธ์
และรักษาการหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข และในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดิฉนั ต้องเข้าไป
รับ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดทีอ่ งค์การบริห ารส่วนจังหวัดเขียงราย ในโอกาสนีก้ ็
ขอขอบคุณท่านคณะผูบ้ ริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ทีใ่ ห้ความรักความอบอุน่ และ
ความเมตตาดิฉ นั มาตลอด ทีผ่ า่ นถ้าหากดิฉนั ทำอะไรไปไม่ถกู ใจหรือไม,เหมาะสม
ประการใด ก็ตอ้ งขอกราบอภัยทุกท่านด้วย และในโอกาสนีก้ จ็ ะฃอเปีนกำลังใจให้กบั
ท่านสมาชิกทุกท่าน ในโอกาสหน้าก็อยากให้กลับมาเป็นขวัญใจของพีป่ ระซาซนลำปาง
และกลับ เข้ามาใน อบจ.อีกครัง้ สุดท้ายนีห้ ากทุกท่านมีธรุ ะหรือได้ผา่ นไปจังหวัด
เขียงรายก็บอกกล่าวแวะทักทายกันด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญคุณขุตนิ น้ ทํ ศรีนตุ
ประธานสภาฯ
นางสาวชุตนิ ันท์ ศรีนุต เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
หัว หน้าฝ่ายนโยบายและแผน จังหวัดผูท้ รงเกียรติทกุ ท่าน คณะผูบ้ ริหารและผูเ้ ข้าร่วมประขุมทุกท่าน ดิฉนั
นางสาวขุตนิ นั ทํ ศรีนตุ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ก็จะเข้ารับตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้
จากประสบการณ์และประวัตกิ ารทำงานตัง้ แต่บรรจุเข้ารับราขการดิฉนั ก็จะทำงานใน
เรือ่ งของแผนมาโดยตลอด ในครัง้ นีถ้ อึ ว่าเป็นการเปลีย่ นงานเพือ่ หาประสบการณ์และ

นางสาวซุตนิ นั ทํ ศรีนตุ สัง่ สมประสบการณ!นการทำงานให้เพิม่ มากขึน้ ดิฉนั ขอสัญญาว่าจะเรียนรูง้ านใหม่ให้ได้
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เร็วทีส่ ดุ ซีง่ ก็ตอ้ งอาสัยคำแนะนำจากผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ และยินดีทจ่ี ะน้อมรับ
คำแนะนำจากทุกท่านเพือ่ เอาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประลาน ต่อไปเรียนเชิญคุณฐิตริ ตั น์ วงศ์กา่ํ
ประธานสภาฯ
นางสาวฐิตริ ตั น์ วงศ์กา่ํ เรียนท่านประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และท่านสมาชิกสภาองศ์การ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะผูบ้ ริหารและคณะผูเ้ ช้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉนั
นางสาวฐิตริ ตั น์ วงศ์กา่ํ หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ รายได้จะเช้ารับ การแต่งตัง้ ใน
ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สนิ องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้ ดิฉนั มีความรูส้ กึ ยินดีทไ่ี ด้เลือกพืน้ ทีบ่ า้ นเกิดของตนเองเพราะ
ฃีวติ การรับราชการต่างจังหวัดมา ๒๑ ปี ต้องขอขอบคุณคณะผูบ้ ริหารผ่านประธานสภา
ทีใ่ ห้โอกาส ดิฉนั จะทำงานเต็มความรูค้ วามสามารถเพือ่ ขับเคลือ่ นงานของ อบจ.ลำปาง
ให้สำเร็จตามแผนทีก่ ำหนดไว้และเป็นประโยขน์แก่ประซาชน น้อมรับคำแนะนำจาก
ผูบ้ ริหารทุกท่านและเพือ่ นร่วมงานทุกท่าน ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญคุณเฉลิมพล มิง่ เชือ้
ประธานสภาฯ
นายเฉลิมพล มิง่ เชือ้ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผูท้ รงเกียรติทกุ ท่าน และพีน่ อ้ งช้าราขการ
หัว หน้าฝ่ายสาธารณภัย ฯ ผมนายเฉลิมพล มิง่ เชือ้ นักบริหารงานช่างระดับด้น สอบได้เลือ่ นระดับเป็นนัก
บริหารงานช่างระดับกลาง ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการกองช่าง และจะเดินทางไปบรรจุเลือ่ น
ตำแหน่งและรายงานดัวทีอ่ งศ์การบริห ารส่วนจังหวัดน่านในรอบที่ ๒ คือวันที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึง่ จะเดินทางไปทีหลังพวกพี่ ๆ น้อง ๆ สำหรับตัวผม องศ์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางคือบ้าน รองสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง รองพรรณี การะกัน หัวหน้า
เพ็ญสิริ ไซยวรรณ ผอ.พุดแก้ว พันธุสภุ า หัวหน้าณัขซา สิทธิไพศาล หัวหน้าบุญส่ง
ครีกอนติ หัวหน้าสมพร กาไวย์ และทุกท่าน ทีน่ ค่ี อื บ้านของผมรูส้ กึ เหมือนผมจะต้อง
แยกเรือนไปอยูท่ อ่ี น่ื จากทีผ่ มเคยเป็นนายช่างทีห่ บุ หันพลันแล่น ทะเลาะเบาะแว้งกับ
คนอืน่ ไปทัว่ ทุกวันนีถ้ งึ ได้รสู้ กึ ว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงตัว จนถึงทุกวันนีก้ ย็ งั ไม่ได้
รับการปรับปรุงตัวจนถึงทุกวันนี้ จากนีไ้ ปผมจะไปอยูท่ 'ี จงั หวัดน่าน ผมจะใช้ความรู้
ความสามารถ เท่าทีผ่ มได้รบั จากพวกท่านไปบริห ารงานจังหวัดน่านในตำแหน่ง
ผูอ้ ำนวยการกองช่างและรอวันทีพ่ จ่ื ะไว้วางใจผม เรียกผมกลับมา รอลุน้ ให้ ผอ.ธีทตั
ธรรมธิกุล สอบให้ได้แล้วเรียกผมกลับมา ขอขอบคุณ
บายพิษถ!พล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญคุณภัทรพงศ์ เถายศ
ประธานสภาฯ

๑๐

นายภัทรพงค์ เถายศ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา จังหวัด ท่านผูบ้ ริห ารหัวหน้าส่วนราชการ และผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมภัทรพงศ์ เถายศ นัก วิช าการศึก ษากองการศึก ษา สอบได้โนตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรม ก็จะเขารับตำแหน่งในวันที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี้ ยังอยูท่ อ่ี งค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแห่งนี้ ขอขอบคุณท่าน
ผูบ้ ริหาร ท่านสมาซิกทีไ่ ด้ให้คำแนะนำให้ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน ผมจะทำงานในหน้าที่
ให้เต็มทีเ่ ต็มกำลังความสามารถ ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ต่อไปเรียนเซิญคุณสุทติ ย์ มงคลคลี
ประธานสภาฯ
นายสุทติ ย์ มงคลคลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านสมาซิกสภาองค์การบริหาร
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ ส่วนจังหวัดลำปาง และคณะผูบ้ ริหารทุกท่าน ผมนายสุทติ ย์ มงคลคลีบจี จุบนั
ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า
ฝ่ายงบประมาณ กองแผนและงบประมาณ ทำงานอยูอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
บรรจุในสายงานการเงิน ปฏิบตั งิ านด้านการเงินมา ๑๒ ปี และมาปฏิบตั งิ านแผนและ
งบประมาณ ๑๒ ปี ปีนก้ี ย็ า่ งเข้าส่ปที ่ี ๒๖ จะไปรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดย้ายจากขัน้ '๒ ไปอยูข่ น้ั ๓ ขอบคุณท่านผูบ้ ริหาร
และสมาซิกสภาทีใ่ ห้โอกาสในการทำงานด้านงบประมาณมาตลอด อาจจะมีอปุ สรรค
บ้าง มีปญ
้ หาบ้างแต่เราก็ผา่ นพ้นไปด้วยดี จะนำประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั จากพี่ ๆ น้อง ๆ
และได้เรียนรูจ้ ากสมาซิก ทัง้ หลาย เพีอ่ นำไปปรับ ใช้เพีอ่ การปฏิบ ตั งิ านของการ
บริหารงานทัว่ ไปสำนักปลัด ซึง่ ก็หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รว่ มงานกับทุกท่านและจะ
นำพาองค์กรไปสูเ่ บ้าหมายเพีอ่ ประโยชน์สขุ ของพีน่ อ้ งประขาซนจังหวัดลำปาง ใน
โอกาสต่อไป ขอขอบคุณ
ระเบียบวาระที่ ๒

- ต่อไปเข้าสูร่ ะเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
- รายงานการประชุม มีทัง้ หมด ๕๑ หน้า เซิญท่านสมาซิกตรวจสอบ
•ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญ
- ไม่มที า่ นใดแก้ไขในรายงานการประชุม ผมจะขอมติในทีป่ ระชุม
•ขณะนีม้ สี มาซิกอยูใ่ นทีป่ ระชุมจำนวน ๑๖ คน ครบองค์ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้รบั รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เลียง

นายพิษณุพล ประสาน - สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาฯ
ลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓
โปรดยกมือ ไม่มี
มติที่ประขุม
เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง ให้การรับรองรายงาน
การประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
-ต่อไประเบียบวาระที่ ๓
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องที่เสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๓ ประจำปี
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.๒๕๖๒เมือ่ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้กันเงินกรณีมไิ ด้กอ่ หนีผ้ กู พัน
นายกอบจ.ลำปาง
ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทครุภ ณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการที่ ๑ หน้า ๑๔๒ ค่าจัด ซือ้ อุป กรณ์ก ระจาย
สัญญาณ จำนวน ๖๒,๐๐๐ บาท และรายการที่ ๒ หน้า ๑๔๓ ค่าจัดซือ้ อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ บาท เนือ่ งจากกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้
กำหนดเกณฑ์ร าคากลางและคุณ ลัก ษณะพืน้ ฐานการจัด หาอุป กรณ์แ ละระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึน้ ใหม่ (ณ วันที่ ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๒๓) ซีง่ มืผลทำให้ตอ้ งปฏิบตั คิ ามหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดขึน้ ใหม่ จึงมีความ
จำเป็นต้อง โอนงบประมาณให้ถกู ต้อง
จึงขออนุมติ โิ อนงบประมาณ ดังนี้
โอนลด รวมจำนวน ๑๖๘, ๐๐๐ บาท
งานบริหารทัว่ ไป หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
รายการที่ ๑ หน้า ๑๔๒ ค่าจัดซือ้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๒ หน้า ๑๔๓ ค่าจัดซือ้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
โอนเพิม่ (ตัง้ รายการใหม่) รวมจำนวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท
งานบริหารทัว่ ไป หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
รายการที่ ๔ ค่าจัดซือ้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
รายการที่ ๕ ค่าจัดซือ้ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ เพือ่ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมตั โิ อนงบประมาณ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ รายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
นายกอบจ.ลำปาง
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕:๔๑ หมวด ๔ การโอนเละแก้ไขเปลีย่ นแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และ
สิง่ ก่อสร้าง ทีท่ ำให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่
ให้เป็นอำนาจอนุมต้ ฃิ องสภาท้องถิน่ ข้อ ๓๑ การโอน การแก้!ขเปลีย่ นแปลงคำซีแ้ จง
งบประมาณรายการทีไ่ ด้เปีกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั
อนุมติ จิ ากผูม้ อี ำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปีระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนห้องถิน่ พ.ศ.๒๔๔๗ ข้อ ๔๙ ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ
และสิง่ ก่อสร้างยังมิได้กอ่ หนีผ้ กู พันแต่มคี วามจำเป็นจะต้องใข้จา่ ยเงินนัน้ ต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ รายงานขออนุมติ กิ นั เงินต่อสภาห้องถิน่ ได้อกี ไม่เกิน
ระยะเวลาหนึง่ ปี หากองค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ ยังมิได้ดำเนินการก่อหนีผ้ กู พันตาม
เงือ่ นไขในวรรคหนึง่ ให้ขออนุมติ ขิ ยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดิไม่เกินอีกหนึง่ ปีตอ่ สภาห้องถิน่
หรือกรณีมคี วามจำเป็นต้องแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการดังกล่าวทีท่ ำให้ ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลีย่ น หรือเปลีย่ นแปลง สถานทีก่ อ่ สร้าง ให้ขออนุมติ เิ ปลีย่ นแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้!ม่เกินอีกหนึง่ ปีตอ่ สภาห้องถิน่ แล้วแต่กรณี กรณีเมือ่ สินสุด
ระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงิน
เหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนัน้ ตกเป็นเงินสะสม จึงเรียนมาเพือ่ โปรด
พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
นายพิษณุพล ประสาน - ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัยทีจ่ ะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเชิญ ไม,มี ขณะนีม้ สี มาชิกอยูใ่ นทีป่ ระขุมจำนวน ๑๗ คน
ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติทป่ี ระขุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ตามทีฝ่ า่ ย
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมตั ใิ ห้!อนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ตามทีฝ่ า่ ย
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติที่ประขุม
เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมิติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๔๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๔๑๐๐๓/๓๐๔๖
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๔๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน - เสียง

นายพิษญพล ประสาน -ต่อไป ๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม
ประธานสภาฯ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕'๖๒
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภา
รองปลัดอบจ.รักษาราฃการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน มติสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๓
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมือ่ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นชอบอนุมตั ใิ ห้กนั เงิน
นายกอบจ.ลำปาง
กรณีมไิ ด้กอ่ หนีผ้ กู พันตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ รายการที่ ๓ หน้า ๑๔๔ ค่าจัดซือ้ ตูเ้ ก็บอุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ จำนวน ๔ ๔ , ๐๐๐ บาท นัน้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ม ีความ
จำเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดประกอบคำขีแ้ จงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการดังกล่าว
ข้างด้น เนือ่ งจากกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืน้ ฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขึน้ ใหม่ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึง่ ส่งผลทำให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดขึน้ ใหม่ และแก้ไขคุณสมบัตเิ พือ่ ให้ตรงตามข้อเท็จจริง ตาม
คุณลักษณะครุภณ
ั ฑ์ทม่ี จี ำหน่ายในท้องตลาด จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขคำขึแ้ จง
งบประมาณรายจ่ายให้ถกู ต้อง รายละเอียดตามเอกสารบัญชีแก้ไขเปลีย่ นแปลงคำขึแ้ จง
งบประมาณแนบท้ายเพือ่ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมตั แิ ก้ไข
เปลีย่ นแปลงคำขึแ้ จงงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลีย่ นแปลงคำขึแ้ จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ทีท่ ำ
ให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น หรือเปลีย่ นแปลงสถานทีก่ อ่ สร้างให้เป็นอำนาจอนุมตั ิ
ของสภาห้องถิน่ ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลีย่ นแปลงคำขึแ้ จงงบประมาณรายการที่
ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี ำนาจ
ให้เบิกตัดปีไว้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขอองค์กรปกครองส่วนห้องถิน่
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ในกรณีทม่ี รี ายจ่ายหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนีผ้ กู พันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนัน้ อีกต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนห้องถิน่
รายงานขออนุมตั ิกนั เงินต่อสภาท้องถิน่ ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึง่ ปี หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ยังมิได้ดำเนินการก่อหนีผ้ กู พันตามเงือ่ นไขในวรรคหนึง่ ให้ขออนุมตั ขิ ยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึง่ ปีตอ่ สภาห้องถิน่ หรือกรณีมคี วามจำเป็นต้องแก้ไข
เปลีย่ นแปลงรายการดังกล่าวทีท่ ำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ นหรือเปลีย่ นแปลง
สถานทีก่ อ่ สร้าง ให้ขออนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึง่ ปีตอ่ สภาท้องถิน่ แล้วแต่กรณี กรณีสน้ิ สุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนัน้
ตกเป็นเงินสะสม จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป

นายพิษ*นุพล ประสาน - ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาซิกท่านใดมีฃอ้ สงสัยทีจ่ ะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเซิญ ไม่มี ขณะนีม้ สี มาซิกอยูใ่ นทีป่ ระชุมจำนวน ๑๘ คน
ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติทป่ี ระชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมตั ใิ ห้แก้ไขเปลีย่ นแปลงค0าซีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ตามทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
นายพิษณุพล ประสาน - สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมตั ใิ ห้แก้ไขเปลีย่ นแปลงคำซีแ้ จงงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ
ตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ ตามทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติที่ประชุม
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๘ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่
ลป ๕๑๐๐๓/๓๐๖๖ ลงวนท ๑๙ มถุนายน ๒๕๖๓
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
■ ต่อ'ไป ๓.๓ ญัตติชออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ในญัตตินม้ี เี รือ่ งโอน จำนวน ๕ เรือ่ ง ผมจะขอมติเป็นเรือ่ ง ๆ
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง เรือ่ งแรก
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉนั นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รบั มอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั ิ
หน้าทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๓ ญัตติขอ
อนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณตัง้ จ่ายไว้สำนักปลัด
งานบริหารทัว่ ไป หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง โครงการจัดซือ้ เครือ่ งถ่าย
เอกสาร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เนือ่ งจากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้
ตรวจสอบข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายแล้ว ปรากฏว่าราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
ณ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้ปรับลดงบประมาณค่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร และคุณลักษณะ
ก็ปรับเปลีย่ นไปด้วย จึงทำให้จำเป็นต้องมีการโอนลดงบประมาณค่าจัดซือ้ เครือ่ งถ่าย
เอกสาร จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
โอนลด

นางสาวพรรณี การะกัน งานบริหารทัว่ ไป หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รองปลัด อบจ.ลำปาง ประเภทครุภณ
ั ฑ์ลำนักงาน
รายการที่ ๔ หน้า ๑๔๘ ค่าจัดซือ้ เครือ่ งก่ายเอกสาร จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิม่ ตัง้ รายการใหม่
งานบริหารทัว่ ไป หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน
รายการที่ ๙ ค่าจัดซือ้ เครือ่ งก่ายเอกสาร จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
เพือ่ จ่ายเป็นค่าจัดซือ้ เครือ่ งก่ายเอกสารระบบดิจติ อลชนิดชาว-ดำ จำนวน ๒ เครือ่ ง ๆ
ละ ๙๐,๐๐๐ บาท เพือ่ ใช้ในการปฏินตั งิ านของสำนักปลัดฯ มีคณ
ุ สมนัดพืน้ ฐาน ดังนี้
- เป็นเครือ่ งก่ายเอกสารชนิด ขาว-ดำ
- มีความเร็วในการสำเนาเอกสาร (ขาว-ดำ) ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ แผ่นต่อนาที
- เป็นระบบมัลติพงิ ค์ชน่ั
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ ขยายได้
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ ณ ธันวาคม ๒๔๖๒
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) หน้า ๔๔๙
รายการที่ ๖๐) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เพือ่ ให้การดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขอองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๔๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ทีท่ ำให้ลกั ษณะ
ปริมาณ คุณ ภาพเปลีย่ น หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมตั ขิ อง
สภาท้องถิน่ จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารผาอนุมตั ติ อ่ ไป
นายพิษณุพล ประสาน - ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาซิกท่านใดมีฃอ้ สงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย
ประธานสภาฯ
ขอเชิญ หากไม่มี ผมจะขอมติทป่ี ระขุม
-ฃณะนีม้ สี มาซิกอยูใ่ นทีป่ ระขุมจำนวน ๑๖ คน ครบองค์ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓
ตามทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามทีฝ่ า่ ย
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติที่ประขุม
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๖ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๔๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสีอที่ ลป ๔๑๐๐๓/๓๐๗๑
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ■ เสียง

นายพิษ(นุพล ประสาน - ต่อไปเรือ่ งทีส่ อง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
ประธานสภาฯ
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉนั นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รบั มอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิ‘บด
หน้าทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๓ ญัตติขอ
อนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕;๖๓ ตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณตัง้ จ่ายไว้งานบริหาร
ทัว่ ไปเกีย่ วกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ ๆ รายการที่ ๒ หน้า
๑๙๗ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวขนจังหวัดลำปาง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐
บาท และรายการที่ ๓ หน้า ๑๙๗ โครงการพัฒ นาสัก ยภาพบุค ลากร จำนวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท เนือ่ งจากทัง้ ๒ โครงการดังกล่าว มีแผนการดำเนินการในช่วงเดือน
มีนาคม - เมษายน ๒๕;๖๓ แต่เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จึงทำให้
จังหวัดลำปางประกาศ เรือ่ งมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ (COVID)) (ฉบับที่ ๖) ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๓ ให้งดการจัดกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโร
นา๒๐๑๙ จึงทำให้โครงการทัง้ สองโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ จึงมีเงินเหลือจ่าย
จึงขออนุมต้ โิ อนงบประมาณ ดังนี้
โอนลด รวมจำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการสักษา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ รายการที่ ๒ หน้า ๑๙๗ โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จังหวัด
ลำปาง จำนวน ๕๕๔,๐๐๐ บาท รายการที่ ๓ หน้า ๑๙๗ โครงการพัฒ นาศักยภาพ
บุคลากร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
โอนเพิม่ (ตัง้ รายการใหม่) รวมจำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท
งานบริหารทัว่ ไปเกีย่ วกับการศึกษา หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการที่ ๑ ค่าจัดชือ้ รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย
เพือ่ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก่ไขเปลีย่ นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ทีท่ ำให้ลกั ษณะ
ปริมาณ คุณ ภาพเปลีย่ น หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมตั ขิ อง
สภาท้องถิน่ จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป

นายพิษณุพล ประสาน - ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาขิกท่านใดมีขอ้ สงสัยที่จะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะนีม้ สี มาขิกอยูใ่ นทีป่ ระขุมจำนวน ๑๘ คน
ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติทป่ี ระขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทีฝ่ า่ ย
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่าย ตาม'ขอ้ บัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทีฝ่ า่ ย
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติที่ประขุม
เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒(ะ๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสีอที่ ลป ๕๑๐0๓/๒๑๑๕
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
- ต่อไปเรือ่ งทีส่ าม ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉนั นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รบั มอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏินตั ิ
หน้าทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๓ ญัตติขอ
อนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณตัง้ จ่ายไว้งาน
วางแผนสถิตแิ ละวิขาการ หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการที่ ๑ หน้า ๑๗๒ จำนวน ๘๖๘,๐0๐ บาท เพือ่
จ่ายเป็น จัด ซือ้ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน เพือ่ ใช้ป ฏิบ ตั งิ านของกองแผนและ
งบประมาณฯ เนือ่ งจากสำนักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ขน้ึ
ใหม่เป็นฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จากราคา ๘๖๘,๐๐๐ บาท ปรับลดเป็น
๘๕๔,๐๐๐ บาท จึงทำให้ตอ้ งมีการโอนลดงบประมาณตังกล่าว ตังนี้
โอนลด รวมจำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท
งานวางแผนสถิตแิ ละวิฃาการ หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการที่ ๑ หน้า ๑๗๒ ค่าจัดซือ้ รถบรรทุก จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท
โอนเพิม่ (ตัง้ รายการใหม่) รวมจำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท

นางสาวพรรณี การะกัน งานวางแผนสถิตแิ ละวิชาการ หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
รองปลัด อบจ.ลำปาง ค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการที่ ๒ ค่าจัดซือ้ รถบรรทุก จำนวน ๘๕๔,0๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เพือ่ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ห้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลีย่ นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ทีท่ ำให้ลกั ษณะ
ปริมาณ คุณ ภาพเปลีย่ น หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมตั ขิ อง
สภาท้องถิน่ จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
นายพิษณุพล ประสาน -ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาขิกท่านใดมีขอ้ สงสัยทีจ่ ะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเขิญ ไม่มี
-ขณะนีม้ สี มาขิกอยูใ่ บทีป่ ระชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุม
-ผมจะขอมติทป่ี ระชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทีฝ่ า่ ย
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่
ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติที่ประชุม
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๘ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/๒๒๕๒
ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- ต่อไปเรือ่ งทีล่ ่ี ขอเขิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉนั นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รบั มอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบีติ
หน้าทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๓ ญัตติขอ
อนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญํตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณตัง้ จ่ายไว้สำนักปลัด

นางสาวพรรณี การะกัน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ รายการที่ ๑
รองปลัด อบจ.ลำปาง หน้า ๑๔๕ ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท นัน้
เนือ่ งจากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้บรรจุแต่งตัง้ ช้าราชการ
พนักงานจ้างหลายอัตรา จึงทำให้ครุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ปฎิบตี งิ านไม่เพียงพอต่อการปฏิบตี งิ าน
ชองเจ้าหน้าที่ ประกอบกับครุภณ
ั ฑ์บางส่วนชำรุด จึงมีความจำเป็นทีจ่ ะต้องโอน
งบประมาณเพือ่ ดำเนินการ ดังนี้
โอนลด รวมจำนวน ๓๐๒,๐๐๐ บาท งานบริหารงานทัว่ ไป สำนักปลัดฯ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
รายการที่ ๑ หน้า ๑๔๕ ค่าวัสดุเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ จำนวน ๓๐๒,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตัง้ รายการใหม่) รวมจำนวน ๓๐๒,๐๐๐ บาท
งานบริหารงานทัว่ ไป สำนักใ]ลัดฯ
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ประเภทครุภณ
ั ฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๑๑๑,๐๐๐ บาท
- ค่าจัดชือ้ เก้าอีส้ ำนักงาน จำนวน ๑๕ ตัว ๆ ละ ๓,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๘,๕๐๐ บาท
-ค่าจัดชือ้ เครือ่ งโทรสาร จำนวน ๒ เครือ่ ง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นํเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
-ค่าจัดชือ้ ชัน้ วางแฟ้มแบบตัง้ ๒๐ ซ่อง จำนวน ๔ ใบ ๆ ละ ๓,๗๕๐ บาท รวมเป็นเงิน
๑๕,๐๐๐ บาท
ประเภทครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ รวมจำนวนเงิน ๑๗๖,๐๐๐ บาท
- ค่าจัดชือ้ คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครือ่ งๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท
- ค่าจัดชือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ All เก One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครือ่ งๆ
ละ ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท
- ค่าจัดชือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครือ่ ง รวมเป็น
เงิน ๒๒,๐๐๐ บาท
- ค่าจัดชือ้ เครือ่ งพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑๐ เครือ่ งๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท
- ค่าจัดชือ้ เครือ่ งสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๐ เครือ่ งๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท รวม
เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
ประเภทครุภณ
ั ฑ์โฆษณาเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ดังนี้
- ค่าจัดชือ้ ชุดเครือ่ งเสียงเคลือ่ นที่ แบบลากจูง จำนวน ๑ เครือ่ ง รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
เพือ่ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลีย่ นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ทีท่ ำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่ น หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมตั ขิ องสภาท้องถิน่ จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป

๒๐

นายพิษณุพล ประสาน - ตามที่ฝา่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาซิกท่านใดมีขอ้ สงสัยทีจ่ ะซักถาม
ประรานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะนีม้ สี มาซิกอยูใ่ นทีป่ ระชุมจำนวน ๑๘ คน
ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติทป่ี ระชุม
•สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจายตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง
โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญ้ตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามทีฝ่ า่ ย
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติที่ประชุม
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๘ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/๓๐๗๕
ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- ต่อไปเรือ่ งทีห่ า้ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉนั นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รบั มอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ
หน้าทีน่ ายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๓ ญัตติขอ
อนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณตัง้ จ่ายไว้กองพัสดุ
และทรัพย์สนิ งานบริหารงานทัว่ ไป หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ทด่ี นิ และสิงก่อสร้าง ค่าจัดซือ้
รถบรรทุก จำนวน ๘๖๘,๐๐๐ บาท เนือ่ งจากลำนักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ขน้ึ ใหม่เป็นฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทำให้งบประมาณในการ
จัดซือ้ รถบรรทุก จากจำนวน ๘๖๘,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท จึงขอ
อนุมติ โิ อนงบประมาณ ดังนี้
โอนลด รวมจำนวน ๘๖๘,๐๐๐ บาท กองพัสดุและทรัพย์สนิ งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ใ]ระเภทครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขบส่ง
รายการที่ ๑ หน้า ๑๘๙ ค่าจัดซือ้ รถบรรทุก จำนวน ๘๖๘,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ตัง้ รายการใหม่) รวมจำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ประเภทยานพาหนะและขนส่ง
•รายการที่ ๑ หน้า ๑๘๙ ค่าจัดซือ้ รถบรรทุก จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท เพือ่ ใข้ในการ
ปฏิบตั งิ านของกองพัสดุและทรัพย์สนิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

นางสาวพรรณี กๆระกัน งานบริหารงานคลัง
รองปลัด อบจ.ลำปาง หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ
- รายการที่ ๒ หน้า ๑๘๑ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายการนีจ้ ะเห็นได้วา่ โอนลดงบประมาณการจัดซือ้
รถบรรทุก งบประมาณ ๘๖๘,๐๐๐ บาท และโอนเพิม่ จัดซือ้ รถบรรทุก จำนวน
๘๔๔,๐๐๐ บาท และหมวดค่าใช้สอยและวัสดุ จึงทำให้การโอนครัง้ นี้ กับสองรายการที่
ผ่านมาจะแตกต่างกัน เนือ่ งจากอีก ๒ กองนัน้ ไม่ได้โอนเพิม่ ในหมวดค่าใช้สอยและวัสดุ
จะมีการโอนงบประมาณจำนวน ๘๔๔,๐๐๐ บาท เพือ่ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความ เรีย บ ร้อ ย
จึง ขออน มุ ตั โิ อน งบ ป ระมาณ รายจ่า ย ตามระเบ ยี บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ พ.ศ.
๒๔๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลีย่ นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง ทีท่ ำให้ ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลีย่ น หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมตั ขิ องสภาท้องถิน่
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
นายพิษ{นุพล ประสาน - ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาซิกท่านใดมีชอ้ สงสัยทีจ่ ะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเซิญ ไม่มี ขณะนีม้ สี มาซิกอยูใ่ นทีป่ ระชุมจำนวน ๑๗ คน
ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติทป่ี ระชุม
■ สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง
โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามทีฝ่ า่ ย
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม,มี
มติทป่ี ระชุม
เป็นอันว่าทีป่ ระชุมแห่งนีม้ มี ติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญ ญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.๒๔๖๓ ตามทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๔๑00๓/๓0๗๙
■ ต่อไป ๓.๔ ญัตติขออนุมตั แิ ก้ไขเปลีย่ นแปลงคำชีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๔๖๓
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉนั นางสาวพรรณ การะกัน รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รบั มอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราฃการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั ิ
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นางสาวพรรณี การะกัน หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๔ ญัตติขอ
รองปลัด อบจ.ลำปาง อนุมตั แิ กัโขเปลีย่ นแปลงคำซีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(£๖๓ ตามทีอ่ งค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางได้ตง้ั งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองช่าง
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ตกิ คอนกรีต
สาย ลป.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านปากบอก-บ้านแม่งาวใด้ชว่ งบ้านใหม่พฒ
ั นา อำเภองาว
จังหวัดลำปาง และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิน่ สาย
ลป.ถ.๑-๐๐๔๘ บ้านปางอ้า-บ้านแม่แสลม อำเภอเถิน จังหวัด ลำปาง เนือ่ งจาก
โครงการสาย ลป.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านปากบอก-บ้านแม่งาวใด้ชว่ งบ้านใหม่พฒ
ั นา กองช่าง
ได้สง่ รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับตำบล เนือ่ งจากไม่ได้ระบุตำบล รายละเอียดอย่างอืน่
คงเดิม ลำหรับโครงการสาย ลป.ถ.๑-๐๐๔๘ บ้านปางอ้า-บ้านแม่แสลม อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง ปรากฎว่าระบุขนาดพืน้ ทีก่ อ่ สร้างไม่ตรงกับแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จีงมีความจำเป็นทีจ่ ะต้องแก้ไขรายละเอียด
ความหนา จากเดิม ๐.๐๔ เมตร เป็น ๐.๐๕ เมตร เพือ่ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงขออนุมตั แิ ก้ไขเปลีย่ นแปลงคำซีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายโครงการ
ดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลีย่ นแปลงคำซีแ้ จงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ ละสิง่ ก่อสร้าง ทีท่ ำให้ลกั ษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลีย่ น หรือ
เปลีย่ นแปลงสถานทีก่ อ่ สร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมตั ขิ องสภาท้องถิน่ จึงเรียนมาเพือ่ โปรด
พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
นายพิพนุพล ประสาน ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาซิกท่านใดมีขอ้ สงสัย จะอภิปรายหรือไม่
ประธานสภาฯ
ขอเซิญ -ฃอเชิญท่านมิตร ธรรมวงค์
นายมิตร ธรรมวงค์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.๓าะคา
บริห ารส่ว นจังหวัด ลำปางทุก ท่าน ผมขอหารือ ขอคำแนะนำในกรณีก ารแก้ไ ข
เปลีย่ นแปลงคำขีแ้ จงงบประมาณ โครงการทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง กระผมประสบเรือ่ ง
การแก้โขเปลีย่ นแปลงอาคาร จากเดิมขนาด ๘ X ๑๕ เมตร ผมจะขอแก้ไขเปลีย่ นแปลง
เป็นขนาด ๘ X ๒๐ เมตร กระบวนการตรงนีใ้ นข้อ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก็
ระบุขดั เจนว่าจะต้องมีการขออนุมตั จิ ากสภาท้องถิน่ ถ้าหากมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
คุณ ลักษณะ ปริมาณ หรือคุณ ภาพ ประเด็น นีผ้ มได้ป รึกษาหารือกับ กองแผนและ
งบประมาณ และได้รบั แจ้งว่าต้องเข้าสูค่ ณะกรรมการแผน ซึง่ โครงการนีก้ ไ็ ม่ได้เข้าสู่
คณะกรรมการแผนแต่อย่างใด ไม่ทราบว่าใข้มาตรฐานเดียวกันหรือไม่ หรือมีเงือ่ นไข
ตรงไหนอีกหรือไม่ ของการทำงาน ไม่ทราบว่ามีขอ้ ยกเว้นอะไรบ้างเกีย่ วกับการจัดทำ
แผนในการเปลีย่ นแปลงคำขีแ้ จง ผมขอคำแนะนำจากผูร้ ดู้ ว้ ย ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ขอเชิญฝ่ายบริหาร ได้ตอบข้อซักถามของท่านมิตร ธรรมวงค์
ประธานสภาฯ

๒๓

นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ ดารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน คำถามของท่านมิตร ธรรมวงค์ การเปลีย่ นแปลงตรงนี้
โครงการดังกล่าว การปรับเปลีย่ นแผน ซึง่ เปีนการเปลีย่ นแปลงแผน จะต้องนำเข้าสู่
คณะกรรมการพัฒนา แต่ปรากฏว่าช่วงทีก่ องแผนและงบประมาณได้ขอเหตุผลจากกอง
ช่าง ได้ระบุเหตุผลว่าแผนพัฒนาไม่ตรงกับโครงการ ในการปฏิบต้ งานของเราจะต้องยึด
แผนเป็น หลัก จะต้อ งเป็น กรอบในการจัด ทำงบประมาณ และได้ขอให้กองช่างไต้
ปรับเปลีย่ นเหตุผล สิง่ ทีเ่ ราจะเสนอแผนไปสูค่ ณะกรรมการพัฒนา ซึง่ คณะกรรมการ
ได้มาจากหลายภาคส่วนมีทง้ั ผูท้ รงคุณวุฒิ และตัวแทนจากภาคราชการ ตัวแทนภาค
ประซาซน หากเหตุผ ลไม่เข้ากับ ลัก ษณะทีจ่ ะดำเนิน การเราก็จ ะถูก ตีเรือ่ งกลับ มา
ข้อเท็จจริงงบประมาณเท่าเดิม แต่ขนาดความกว้าง ความยาวเปลีย่ น ขอให้เพิม่ เหตุผล
ให้ดว้ ย แต่กองช่างก็ยนื ยันว่าจะทำแบบนี้ แต่เหตุผลทีเ่ พิง่ แจ้งเหตุผลเข้ามาครัง้ ที่ ๒
ประมาณวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ โดยใช้เหตุผลว่าได้ประสานงานกับอปท.ในพืน้ ที่
โครงการตังกล่าวจากการสำรวจความยาวเดิม ของอาคารจาก ๑๕ เมตร เนือ่ งจากมี
ด้นไม้ขนาดใหญ่ไม่สามารถตัด จึงขออนุญาตเปลีย่ นแปลงเพิม่ เป็น ๒๐ เมตร เหตุผลครัง้
แรก ทีจ่ ะดำเนินการ ๑๕ เมตร ติดขัดในเรือ่ งต้นไม้ อปท.ไม่ยนิ ยอมให้ตดั มีปริมาณงาน
การก่อสร้างห้องนํา้ ด้วย แต่ครัง้ ที่ ๒ เหตุผล ณ วันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ กองช่างได้
ประสานงานโครงการตังกล่าวกับอปท.ในพืน้ ทีแ่ ล้ว ยินยอมให้ตดั ต้นไม้แล้ว และได้ลด
ปริม าณห้อ งนํา้ ลง จึง ทำให้ป ริม าณงานเท่าเดิม ตังนัน้ โครงการนีต้ อ้ งรอเข้าสู่
กระบวนการของการเปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาอีกครัง้ เหตุผลทีเ่ ราจะเสนอแผนให้กบั
คณะกรรมการ เราจะต้องมีเหตุผลทีเ่ พียงพอ เนือ่ งจากคณะกรรมการของเรามาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ห่ี ลากหลาย เมือ่ ลักครูก่ ไ็ ด้หารือกับผูอ้ ำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่
ผูร้ บั ผิดขอบแล้ว เหตุผลทีใ่ ห้มาไม่ถกู ต้อง ซึง่ ต้องใช้แผนเป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณ และขอให้ก องแผนและงบประมาณแก้ไข เนือ่ งจากแผนไม่ตรงกับ
งบประมาณ ซึง่ ไม่ถกู ต้อง จึงต้องมีการปรับเปลีย่ นแผน เหตุผลทีด่ ดู ี เมือ่ ดำเนินการแล้ว
ซึง่ สตง.ไต้ตรวจสอบกระบวนการจัดทำแผนของเราทุกปี สมมติเขาไต้สอบถามเหตุผล
ตามทีไ่ ด้นำเรียนไปแล้ว ว่าแผนไม่ตรงกับโครงการของคุณ ก็ตอ้ งกลับมายังเจ้าหน้าทีอ่ กี
ว่าคุณปฏิบตั งิ านอย่างไร ทำไมไม,ยึดแผนเป็นหลัก เพราะฉะนัน้ ในส่วนนีเ้ ราก็ตอ้ งขอ
อภัยทุกท่านด้วย ในปีนเ้ี ราก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าทีข่ องเราถูกตรวจสอบ จากทีผ่ า่ นมา
เจ้าหน้าทีจ่ ะถูกตรวจสอบเต็ม ๆ เลย เพราะฉะนัน้ ขอความเห็นใจจากทุกท่านว่าเรา
จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามระเบียบ แต่กน็ อ้ มรับดำติซม บางครัง้ อาจจะขัดใจท่านบ้าง
แต่กต็ อ้ งขอความเห็นใจจากทุกท่านด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษรนุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านประสิทธึ๋ เตฃะปลูก
ประธานสภาฯ
นายประสิทธึ๋ เตฃะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมนายประสิทธี้ เตชะปลูก สมาซิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเมือ งลำปาง เรือ่ งการแก้ไขเปลีย่ นแปลงดำ
ชีแ้ จงเมือ่ ลักครูน่ น้ั ซึง่ กระบวนการของคณะกรรมการแผนเป็นทีส่ น้ิ สุดแล้ว ถึงออกมา
เป็นข้อบัญณูตฯิ ๒๕๖๓ เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีผ่ า่ นคณะกรรมการแผนเรียบร้อยแล้วนัน้

นายประสิทธึ๋ เตขะปลูก ตราเป็นข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๓ แล้วนัน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงแก้ไข เนือ้
ส.อบจ.อ.เมือ งลำปาง ในของโครงการ น่าจะเป็นอำนาจของผูบ้ ริหาร หรือสภาท้องถิน่ เราจะย้อนกลับไปให้

คณะกรรมการแผนเข้าไปปรับแผนอีก ซึง่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางของเราเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ ไม่เหมือนกับท้องถิน่ ขนาดเล็ก ปรับแก้ไขแผนได้รวดเร็ว สิงทีส่ ำคัญ
ผมขอหารือว่าขอให้เป็นอำนาจของผูบ้ ริหาร และเป็นอำนาจของสภาท้องถิน่ แก้ไข ซึง่
ปริมาณงาน สถานทีก่ อ่ สร้าง งบประมาณ ไม่เปลีย่ นแปลง เปลีย่ นปริมาณข้างใน เรา
สามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลงในสภาได้หรือไม่ ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ขอเชิญฝ่ายบริหาร ได้ตอบข้อซักถามของท่านประสิทธิ้ เตฃะปลูก
ประธานสภาฯ
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในเรือ่ งระเบียบการจัดทำแผน พ.ศ.๒๕๔๘ เรือ่ งการ
แก้ไข ได้กำหนดไว้วา่ การแก้ไข หมายถึง การแก้ไขการพิมพ์ผดิ พลาด ทีไ่ ม่ทำให้
วัตถุประสงค์ และสาระสำคัญเปลีย่ นแปลงไป ซึง่ การแก้ไขเป็นอำนาจของนายกอยูแ่ ล้ว
อย่างทีผ่ า่ นมาเราล็มกื ารแก้ไข กรณีบา้ นดอนธรรม เป็นสถานทีเ่ ดิม ไม่มกี ารปรับเปลีย่ น
ตรงไหนทีเ่ ป็น อำนาจแก้ไขตามระเบียบ เราส่งให้ทา่ นคณะผูบ้ ริหารแก้ไข แต่การ
เปลีย่ นแปลง ตามระเบียบแผน ข้อ ๒๒ กำหนดไว้วา่ การเปลีย่ นแปลงแผนให้เป็นอำนาจ
ของคณะกรรมการพัฒนา เป็นตามระเบียบ สำหรับกรณีของท่านมิตร ธรรมวงค์ ไม่
แน่ใจว่าส่งเข้ามาแก้ไขข้อบัญญัติ แต่เขายังไม่แก้ไขข้อบัญญัติ เขาขอแก้ไขแผน เมือ่ เข้า
สูก่ ระบวนการ แผนกับงบประมาณ ไม่ตรงกัน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของ
เราแผนกับ งบประมาณ คนละตัว แต่ถ า้ เป็น ของจังหวัด หรือ แห่งอืน่ แผนและ
งบประมาณเป็นตัวเดียวกัน เพราะฉะนัน้ เราต้องทำเป็นคนละตัวกัน ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด
ประธานสภาฯ
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมมืขอ้ ซักถามเกีย่ วกับเรือ่ งแผน ตามทีเ่ ราได้จดั ทำ
โครงการประจำปีงบประมาณแต่ละปี ยกตัวอย่าง ได้ตง้ั งบประมาณไว้ ๖ ล้านบาท ตัง้
ไว้เพียงสถานทีเ่ ดียว บ้านผาข่อ หมูท่ ่ี ๘ อ.แจ้หม่ ไม่ทราบว่าผิดพลาดขัน้ ตอนไหน เมือ่
ช่างออกไปตรวจสอบแล้ว บอกว่าติดพืน้ ทีป่ าสงวนแห่งขาติ ต้องเปลีย่ นแปลง ซึง่ ได้
หารือกับรองพรรณี การะกัน แล้วว่าถ้าเปลีย่ นแปลงก็ตอ้ งยกเรือ่ งเดิมออกทัง้ หมด ผมก็
บอกว่าถ้าหากดำเนิน การได้เพีย ง ๓ กิโลเมตร ส่วนงบประมาณทีเ่ หลือก็ตอ้ งไป
ดำเนินการในพืน้ ทีอ่ น่ื
ก็บอกว่าทำไม่ได้ เมือ่ เราได้ตง้ั งบประมาณไปแล้วช่างไม่ได้
ออกไปตรวจสอบหรืออย่างไร ทีแ่ จ้งมาว่าติดพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ จะได้ทราบว่า
สามารถดำเนินการได้หรือไม่ได้ ขอให้ทา่ นแก้ไขภายในด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ขอเชิญฝ่ายบริหาร ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด
ประธานสภาฯ
นางสาวพรรณึ การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน คำถามของท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด ถ้าหากจำไม่ผดิ ก็
ให้ทา่ นส่งโครงการเข้ามาเพิม่ เติม เป็นลักษณะทีท่ า่ นเสนอโครงการในแผน ๖ กิโลเมตร

นางสาวพรรผี การะกัน แต่จะไปดำเนินการโครงการจริงเพียงแค่ ๓ กิโลเมตร และ'ทา่ น1ได้โ'หแ้ ก้ไขแผนตาม
รองปลัด อบจ.ลำปาง โครงการท่าน ซึง่ ผิดข้อระเบียบ เพราะเราจะต้อ งใช้แผนเป็น เครือ่ งมือ ในการทำ
งบประมาณ แต่ทา่ นกลับให้เราดำเนินการสลับกลับหัวกลับหาง ก็เลยแก้ไขบีญหาให้
ท่านส่งโครงการเข้ามาใหม่ เมือ่ โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทา่ นก็มาแก้ไขแผน
เพราะฉะนัน้ ก็ฃอให้ทา่ นนำเข้ามาใหม่ กระบวนการตรงนีเ้ ราไม่ได้นง่ิ นอนใจแต่อย่างใด
และในช่วงทีม่ กื ารระบาดของโควิด ๑๙ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนห้องถิน่ ได้มื
หนังสือสัง่ การเรียนให้ทา่ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดให้ยกเว้นการจัดประขุมประขาคมให้กบั
องค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางของเราก็ได้เสนอเรือ่ งให้
ผูว้ า่ ราขการจังหวัดลำปาง พร้อมเหตุผล แต่ทา่ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดไม่ได้ยกเว้นให้ ท่าน
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกแห่ง ให้ทำเรือ่ งขอ
ยกเว้นเป็น ราย ๆ ไป ซึง่ ก็ไม่ได้รบั การยกเว้น แต่เราก็ไม่ได้นง่ิ นอนใจ เมือ่ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดไม่เห็นขอบ เราก็นำเรือ่ งเข้าสูค่ ณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ คณะกรรมการ
โรคติดต่ออนุมตั ใิ ห้เราดำเนินการได้ เพราะการจัดประขุมประซาคมแผน คณะกรรมการ
ของเรามือยูท่ ง้ั สิน ๑,๗๒๖ คน เพราะฉะนัน้ ในการออกพืน้ แต่ละอำเภอ เราต้องใช้
มาตรการควบคุมการระบาดของโควิดด้วย เราไม่ได้นง่ิ นอนใจว่าเรารับเรือ่ งของท่าน
มาแล้วเฉย เรานำเข้าสูค่ ณะกรรมการโรคติดต่อ และเราก็จะดำเนินการตามมาตรการ
ของคณะกรรมการโรคติดต่อ การใช้หน้ากากอนามัย การจัดเจลแอลกอฮอล์ และการ
จัดระยะห่างของผูเ้ ข้าร่วมประขุม เพราะจะมืประกาศของจังหวัดทีเ่ ขาไม่ให้จดั กิจกรรม
ตอนนีเ้ รามีแผนงานทีจ่ ะออกไปประขุมประชาคม ในการจัดทำแผนตัง้ แต่วนั ที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึงสิน้ เดือน ทัง้ ภาคเข้า และภาคบ่าย เราต้องจัดประขุมทัง้ หมด
จำนวน ๑๔ ครัง้ จึงอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่าน หากท่านจะเพิม่ เติมแผน ในวันทีเ่ ขา
ลงพืน้ ทีไ่ ป ขอให้ทา่ นประซาสัมพันธ์ไห้ประขาขนเข้าร่วมด้วย เพราะว่าในการจัดประขุม
ประซาคมมืเปอร์เซ็นต์กำกับอยูด่ ว้ ย ว่าการจัดทำประซาคมต้องมีเท่าไหร่จงึ จะผ่าน
เดีย๋ วเราจะประสานท่านอีก ครัง้ หนิง่ ในวัน ทีเ่ ราจะออกพืน้ ทีข่ อให้ท า่ นจัดทีมงาน
คณะกรรมการ ทีอ่ ยากจะเห็นแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อยากไต้โครงการไหน
ทีใ่ ห้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ ขอให้มาร่วมด้วย เพราะฉะนัน้ อยากจะ
ประขาสัมพันธ์ทกุ ท่านได้ทราบว่าเราไม่ได้นง่ิ นอนใจ แต่เราจะต้อ งปฏิบ ตั ติ ามข้อ
ระเบียบ หากเขามาตรวจงานคนทีจ่ ะถูกตรวจสอบ ก็คอื ข้าราชการ ผูป้ ฏิบตั งิ าน เราก็
ต้องขอความเห็น ใจ ในวัน ทีเ่ ราจะลงพืน้ ที่ ขอให้ท กุ ท่านเตรียมข้อมูลและเอกสาร
เหตุผล และประซาสัมพันธ์ไห้ประซาซนได้เข้าร่วมประขุมด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์
ประธานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามทีไ่ ด้พงี ฝ่ายบริหารได้ซแ้ี จงเกีย่ วกับงบประมาณที่
ท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด ได้อภิปราย และผมขอสอบถามว่า ทีผ่ า่ นมาเรามีการเปีดสภาฯ
สมัยวิสามัญ และงบประมาณทีอ่ อกมา ทุกเรือ่ งไม่ตดิ เขตพืน้ ทีป่ าสงวนแห่งซาติ และใน
แผนเมือ่ ปี ๒๕๖๑ หรือ ๒๕๖๒ สมมติเราตัง้ งบประมาณ ๖ ล้านบาท เมือ่ เราโอน
งบประมาณไปแล้ว ไม่วา่ จะเป็นการจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินโอนทัง้ หมด เมือ่ บริบท

๒๖

ออกมาแล้วงบประมาณเหลือเพียง ๕ ล้านกว่าบาท จริง ๆ แล้ว การตัง้ งบประมาณไว้ ๖
ล้านบาท ไม่ตดิ พืน้ ทีเ่ ขตป่าแต่อย่างใด อยากให้ฝา่ ยบริหารขีแ้ จงด้วยว่า เราไม่ตงิ ในเรือ่ ง
งบประมาณทีข่ าดหายไป เราอยากให้ฝ า่ ยบริห ารเรียนสมาซิก ทัง้ หมดว่า อยากจะ
สอบถามว่าทำไมงบประมาณหายไป อย่างเซ่นโครงการตัง้ งบประมาณไว้ ๖ ล้านบาท
พอจัดซือ้ จัดจ้างแล้วเหลืองบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่
ทราบว่าติดระเบียบตรงไหน เมือ่ สักครูท่ า่ นรองพรรณี การะกัน ได้กล่าวไว้วา่
ระเบียบตรงนัน้ เรารูแ้ ล้วว่าประเด็นเหล่านัน้ ติดตรงระเบียบแบบแผนงบประมาณของ
จังหวัด แต่ตรงนี้ งบประมาณทีเ่ ราโอนงบประมาณมา เมือ่ ผ่านการจัดซือ้ จัดจ้างแล้ว
งบประมาณในส่วนทีเ่ หลือจะไปดำเนินการอะไรต่อไป ขออนุญาตเรียนสอบถาม ผมใน
ฐานะทีเ่ ป็นตัวแทนของสมาซิกทุกท่านทีร่ วมตัวหารือกันว่า อยากจะเรียนถาม ก็ขอ'ให้
ฝ่ายบริหารได้ตอบสมาซิกทุกท่าน เพราะบางครัง้ ไม่ได้พดู ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน -ขอเซิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด
ประรานสภาฯ
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามทีผ่ มได้ปรึกษาหารือกับรองพรรณี การะกัน เมือ่
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม
สักครูท่ า่ นบอกว่ากลับหัว กลับหาง ซึง่ ไมใซ่ เป็นข้อบัญญัตติ ง้ั แต่ปี ๒๕๖๒ เป็นโครงการ
หินคลุกบดอัดแน่น บ้านผาข่อ หมู'ท่ี ๘ งบประมาณ ๖ ล้านบาท ออกมาเป็นข้อบัญญัติ
แล้ว และซ่างออกไปสำรวจพบ ทำไมท่านไม่ออกไปสำรวจก่อนทีจ่ ะทำเป็นข้อบัญญัตวิ า่
ได้หรือไม่ได้ แต่เมือ่ ออกไปสำรวจแล้ว บอกว่าสามารถดำเนิน การได้เพียงแค' ๓
กิโลเมตร หลังจากนัน้ ติดเขตป่าสงวนแห่งขาติ ตามทีท่ ราบมาซาวบ้านก็บอกว่าไมใด้ตดิ
เขตป่า แต่เป็นพืน้ ที่ สปก.แต่ซา่ ง เขาก็ไม่ยอม ขอฝากท่านผูอ้ ำนวยการกองช่างคนใหม่
ด้วยว่า ต้องจัดให้1จกว้างด้วย ซึง่ ขาวบ้านก็ยอมรับทัง้ หมูบ่ า้ นแล้วว่าเป็นที่ สปก. แต่ซา่ ง
ไม่ยอม เพราะช่างบอกว่าเขากลัวติดคุก ซาวบ้านก็ยนิ ยอม ซึง่ ผมก็บอกว่ารายการนีไ้ ม่มี
บีญหา ถ้าหากดำเนินการไต้แค่ ๓ กิโลเมตร ก็ตดั งบประมาณไป ๓ ล้านบาท เพือ่ ไปตัง้
โครงการใหม่อกี ๒ โครงการ ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และท่านก็ตอบว่าไม่ได้ ไม่ไต้กลับ
หัว กลับหาง จริง ๆ สร้างไต้จำนวน ๓ กิโลเมตร งบประมาณ ๓ ล้านบาท ส่วน
งบประมาณทีเ่ หลืออีก ๓ ล้านบาท ไปตัง้ โครงการใหม่อกี ๒ โครงการ ซึง่ ก็ได้หารือกอง
แผนและงบประมาณแล้ว อยูใ่ นแผนหมด ขอฝากให้ทา่ นลองไปปรับปรุง และหารือกัน
ด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษถเพล ประสาน -ขอเซิญท่านประสิทธี้ เตขะปลูก
ประธานสภาฯ
นายประสิทธึ๋ เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองสำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออภิปรายเสริมเกีย่ วกับงบประมาณ ตามทีผ่ มได้
อภิปรายเมือ่ สักครู, ขอให้กองแผนและงบประมาณ และท่านรองพรรณี การะกัน รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง ท่านไต้ยดึ เอาแผนมาเป็นงบประมาณ ในส่วน
ของจังหวัดแผนก็คอื งบประมาณ ขอหารือของเราสามารถหาทางออกทำเหมือนกับ
จังหวัดไต้1หม ในลักษณะนีถ้ า้ เราย้อนกลับไปกลับมา ตามทีท่ า่ นสมบูรณ์ รูปสะอาด ได้
อภิปรายเมือ่ สักครู่ ในแผนมีงบประมาณ ๖ ล้านบาท เมือ่ ดำเนินการจริงงบประมาณทำ
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นายประสิทธี๋ เตซะปลูก ได้ ๓ ล้านบาท เราจะต้องย้อนกลับมาแก้ไขแผนให้ได้ ๓ ล้านบาท หรือนีค่ อื เป็นการ
ส.อบจ.อ.เมือ งลำปาง ทำงานที'ยอ้ นไปมา ถ้าเราใช้อำนาจของผูบ้ ริห ารแก้ไขในสภาหรือการตัดสินใจของ

ผูบ้ ริหารได้หรือไม่ ผมขอสอบถามว่าใกล้สนิ ปีงบประมาณแล้ว ท่านจะต้องกันเงิน และ
ท่านต้องประเมิน LPA ของท่าน ไม่มผี ลกระทบหรือเปล่า การประเมิน LPA ของท่าน
ทุกปี ประเมินออกมาอย่างไร มีโครงการทีค่ ง่ั ค้างอยูเ่ ต็มไปหมด ท่านผูอ้ ำนวยการเลย
ต้องชะลอโครงการต้องเคลียร์งานเก่าออก ทำให้มโี ครงการทีต่ กค้างเยอะ ขอฝากฝ่าย
บริหารด้วยว่าเราจะมีหางออกอย่างไร ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพิม่ เติมอีกหรือไม่ ขอเชิญฝ่ายบริหาร ไต้ตอบข้อซักถาม
ประธานสภาฯ
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตตอบข้อซักถามของท่านเซน ปานสังข์ จริง
ๆ แล้ว การจัดทำข้อบัญญัตจิ ะต้องจัดทำ ปร.๔/'ปร.๔ ตามหนังสือสัง่ การ ต้องทำแบบ
นัน้ แต่ของเป็นการประมาณการซึง่ คาดว่าน่าจะทำ คิดตามปริมาณงาน มืกต่ี ารางเมตร
คำนวณไป แต่เมือ่ มาจัดทำราคากลาง ณ วันทีเ่ ราจะดำเนินการราคากลางมีอายุแค่ ๓๐
วัน ถ้าหากราคาวัสดุอปุ กรณ์อะไรลดลง ดัชนีราคาลดลง งบประมาณก็ตอ้ งลดลงด้วย
เราจะไม่ยนื ยันตามนัน้ สมมติเราจัดทำ ปร.๔/ปร.๕ ประมาณการราคาเราก็จะเห็นเลย
ว่าจริง ๆ ถ้าเราทำวันนัน้ ราคา ๖ ล้านบาท และเมือ่ เราจะดำเนินการราคาจริงแล้ว เรา
ต้องมาตัง้ ราคากลางใหม่ ซึง่ ราคากลางใหม่จะต้องเป็นราคานิจจุบนั ณ วันทีค่ ำนวณ
ราคากลาง จะไต้เปรียบเทียบ ซึง่ การทำงานของเราก่อนทีจ่ ะจัดทำเป็นข้อบัญญัตไิ ม่มี
จึงไม่เห็น ราคาเปรียบเทียบ เพราะฉะนัน้ การจัด ทำราคากลางทุก ครัง้ จะต้องรีบ
ดำเนินการเพราะมีอายุแค่ ๓๐ วัน เพราะฉะนัน้ ต้องปรับเปลีย่ นไปตามราคาต่าง ๆ จึง
เป็นแบบนี้ อยูท่ ร่ี าคาตลาด ดัชนีราคา ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเขน ปานสังข์
ประธานสภาฯ
นายเขน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ไต้ฟง้ ฝ่ายบริหารตอบแล้ว ผมเข้าใจตรงนี้ จริง ๆ แล้ว
ราคากลางมีอายุ ๓๐ วัน ทำไมงบประมาณ ๒๔๖๒- หรือ ๒๔๖๑ กำลังโอนงบประมาณ
มา เกิดควฺามส่าข้าในหน่วยงานไหน ผมอยากเรียนสอบถาม จริง ๆ แล้วราคากลางที่
กำหนดมามีคา่ K ตามทีท่ า่ นบอกทัง้ หมด พอมีการกันเงินแล้วมีการโอนงบประมาณ ผม
อยากเรียนถามว่า เมือ่ ปี ๒๔๖๒ งบประมาณ ๖ ล้านบาท ผมเข้าใจว่า ราคานํา้ มันลดลง
ส่วนหนึง่ เรือ่ งกิจกรรมมีคา่ K ค่าอะไรต่าง ๆ ทีเ่ รียนถามให้ฝา่ ยบริหารไต้รบั ทราบ เมือ่
ไต้ผอู้ ำนวยการกองช่างคนใหม่ เข้ามาแล้ว ต่อไปผมขอเสนอแนะในฐานะทีเ่ ป็นสมาขิก
สภาเป็นตัวแทนของขาวอำเภอเสริมงามและทุกเขต วิธกี ารทีบ่ อกว่าราคากลาง ๓๐ วัน
เมือ่ ข้อบัญญัตปิ ระกาศใช้แล้ว ภายใน ๓๐ วัน ราคากลางจะต้องจบ เราต้องดำเนินการ
จัดซือ้ จัดจ้าง ขอฝากผูอ้ ำนวยการกองช่าง มีขอ้ บัญญัตแิ ล้ว ทีผ่ า่ นมาเราไม่ตอ้ งคุยและ
ผมขออนุญาตเรียนฝ่ายบริหารและต่อไปก่อนทีจ่ ะประชุมสภาราคากลางเหล่านีจ้ ะต้อง
จบ และสามารถจัดซือ้ จัดจ้างภายในปีงบประมาณนัน้ ๆ ไปเลย จริง ๆ แล้วก็มหี ลาย
ท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด จริง ๆ แล้วงบประมาณทีเ่ ราไต้เสนอ
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ให้กบั ซาวบ้านไป แต่บางครัง้ ถนนทีห่ ายจาก ๖ กิโลเมตร เหลือ ๓ กิโลเมตร ตรงนัน้ คือ
เรือ่ งปกติ ต่อไปเราทำบูรพาการแบบเซิงรุกดีกว่า และในพืน้ ทีเ่ ขต สปก.ตามทีท่ า่ น
สมบูรณ์ รูปสะอาด บอก จริง ๆ แล้วสามารถทำหนังสือขออนุญาตใช้พน้ื ทีไ่ ด้ ฝ่ายนิตกร
เราในองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มี ทำหนังสือเรียนผูว้ า่ ราซการจังหวัดไป ก่อนทีจ่ ะ
ออกมาเป็นข้อบัญญัตทิ กุ เรือ่ งต้องจบ ตอนนีเ้ ราก็ทำงานกลับไปกลับมา แล้วมาพูดคุย
กันในสภา แต่เรือ่ งก็ไม่จบ เราไม่ตอ้ งโทษใคร ณ วันนี้ ประธานสภา ฝ่ายบริหาร และ
สมาซิกสภาทุกท่าน เป็นตัวแทนของประขาซนในจังหวัดลำปาง ทุกคนต้องทำงาน
ร่วมกันหมด ช้าราชการประจำ ฝ่ายบริห ารและฝ่ายนิต บิ ญ
ั ญัต ิ เพือ่ ให้ไม่ตอ้ งมา
สอบถามกันในสภา และจะมีบริบททีอ่ อกมาถูกต้องทัง้ หมด และแบบแผนทัง้ หมด ผม
ถามว่าข้ามขัน้ ตอนหรือไม่ ระหว่างต้องมาทำแผนใหม่ กับงบประมาณไม่ตรงกัน เมือ่
งบประมาณปี ๒๕๖๒ ตัง้ งบประมาณไว้ ๖ ล้านบาท มาถึงปี ๒๕๖๓ ประกาศจัดซือ้ จัด
จ้างมีงบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทำไมไปสูก่ ระบวนการแผน ซึง่ งบประมาณลดลง
และส่วนทีเ่ หลือจะต้องทำอย่างไร ผมฃอนุญาตเรียนสมาซิกและฝ่ายบริหารทัง้ หมด
ต่อไปเราต้องมาร่วมกันทำงานก่อนทีจ่ ะนำเช้าสูส่ ภาเพือ่ จัดทำเป็นข้อบัญญัตเิ ราจะได้ไม่
ต้องเกิดปิญ หา บางครัง้ ความเช้าใจของท่านสมาซิกซึง่ รับ ปากกับ ซาวบ้าน จริง ๆ
งบประมาณหายไป ทางสมาซิกเขาไม,เดือดร้อนหรอก พอเราทำงานข้ามขัน้ ตอนไป เมือ่
เราโอนงบประมาณปี ๒๕๖๒ มาปี ๒๕๖๓ สมมติวา่ เราไม่ไต้เอ่ยถึงโครงการไหน มี
งบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๖ ล้านบาท พอโอนมาปี ๒๕๖๓ งบประมาณเหลือ
๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ถามว่าเรือ่ งแผนยุทธศาสตร์ทง้ั หมด ขอฝากท่านประธานสภาและ
ฝ่ายบริหารด้วยว่า ต่อไปนีเ้ รามาทำงานในเซิงรุก ซึง่ ส่วนหนึง่ เราไม่ไต้มองดูวา่ ตรงไหนที่
สำคัญ มองถึงการแก้ไขปีญหาภัยแล้ง อุทกภัย เรือ่ งนํา้ ทัง้ หมด และต่อไปเราก็ไม่ตอ้ งมี
การอภิปรายในสภา ขออนุญาตฝากไว้แค่น้ี ขอขอบคุณ
นายพิษเอุพล ประสาน ขอเซิญฝ่ายบริหาร
ประธานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราซการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กำลังเช้าใจเรือ่ งของท่านมิตร ธรรมวงค์ งบประมาณ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบตั หิ น้าที่ ของท่านเป็นงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ซึง่ ผ่านการจัดทำข้อบัญญัตเิ รียบร้อยแล้ว
นายกอบจ.ลำปาง
ก็ตอ้ งเป็นงบประมาณ ไม่เกีย่ วกับการจัดทำแผนแล้ว การแก้ไขต่าง ๆ ถ้าท่านร้องขอมา
เพือ่ เปลีย่ นแปลงด้วยวิธกี ารงบประมาณ เราก็จะต้องนำเช้าสูก่ ระบวนการในสภา แต่ใน
ข้อความในหนังสือทีก่ องช่างไต้นำเสนอมา เขาบอกว่าให้ดำเนินการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ผน
ก็เลยต้องนำเช้าสูก่ ระบวนการแผน ตามทีท่ า่ นรองพรรณี การะกัน ไต้ซแ้ื จง ฉะนัน้ เรา
ต้อ งไปเปลีย่ นแปลงข้อ ความมาใหม่ห รือ ไม่ว า่ เราจะมาเปลีย่ นแปลงด้ว ยวิธ กี าร
งบประมาณ ท่านไต้แจ้งมาว่าเปลีย่ นแผน เราก็ตอ้ งนำเข้าสูก่ ระบวนการแผน เวลาทำ
หนังสือมาให้เปลีย่ นแปลงงบประมาณตามทีท่ า่ นประสิทธ เตขะปลูก ไต้อภิปราย ความ
ยาว ความกว้าง ลดลง ปรับเปลีย่ น แต่งบประมาณเท่าเดิม เราก็สามารถดำเนิน การ
เปลีย่ นไต้ เป็นการเข้าใจผิด เมือ่ ลักครูไ่ ต้สอบถามแล้ว หนังสือทีท่ ำมาขอเปลีย่ นแปลง
แผน จาก ๘ X ๑๕ เมตร เป็น ๘ X ๒๐ เมตร เป็นข้อบัญญัตแิ ล้ว ก็ตอ้ งเป็นงบประมาณ
เพราะฉะนัน้ ท่านจะต้องขอเปลีย่ นแปลงเรือ่ งงบประมาณมา และคำถามของ

บางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ท่านเขน ปานสังข์ เราจะไม่ขอคุยเรือ่ งทีผ่ า่ นมาแล้ว เพราะทีผ่ า่ นมาผูบ้ ริหารยุคนีไ๋ ด้
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ แก้ไขปัญหาให้ตลอด ตอนนีส้ ามารถแก้ไขปัญหาปี ๒£๖๑ ๒£๖๒ ได้เกือบหมดแล้ว
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ สำหรับท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด งบประมาณ ๖ ล้านบาท ซึง่ อยูพ่ น้ื ทีป่ า ตรงนัน้ เป็น
นายกอบจ.ลำปาง
เรือ่ งเก่าแล้ว เราไม่ขอคุย ในกรณีงบประมาณปี ๒£๖๓ สามารถจัดทีา่ ได้ ๓ ล้านบาท
เราก็สามารถนำเข้าสูส่ ภาได้โดยให้เหตุผลประกอบเหตุผลทีท่ ำไม่ได้เพราะอะไร และ
งบประมาณส่วนทีเ่ หลือมาตัง้ จ่ายเป็นรายการใหม่ โดยรายการใหม่นน้ั จะด้องอยูใ่ น
แผน ขอขอบคุณ
นาอพิษถเพล ประสาน -ฃอเข็ญ,ทา่ นสมบูรณ์ รูปสะอาด
ประธานสภาฯ
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด เรียนประธานสภาองต์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.แจ้หม่
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามทีท่ า่ นสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรืองได้ตอบข้อซักถาม
ก็ถกู ต้อง ผมได้ไปหารือกับกองแผนและงบประมาณจำนวน ๓-๔ ครัง้ แล้ว งบประมาณ
เก่าก็ยกเลิกไปแล้ว ให้ตง้ั เป็นรายการใหม่ และโครงการใหม่ทจ่ี ะตัง้ ใหม่ จำนวน ๒
โครงการ ๆ ละ ๑,£๐๐,๐๐๐ บาท เขาบอกว่าต้องเป็นโครงการทีอ่ ยูใ่ นแผน เจ้าหน้าที่
กองแผนก็ตอบว่าโครงการดังกล่าวอยูใ่ นแผนเซ่นกัน แต่ได้สอบถามกับท่านรองพรรณี
การะกัน ท่านบอกว่าท่านทำแบบนีไ้ ม่ได้ กลับหัวกลับหาง ตามทีท่ ำนบอก ก็ตอ้ งถามกับ
เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดขอบโดยตรง ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ขอเขิญฝ่ายบริหาร
ประธานสภาฯ
น.ส.พรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตนำเรียนท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด ตอนที่
เห็นแต่แก้ไขแผน แต่ไม่ทราบว่าท่านจะแก้ไขงบประมาณ เจ้าหน้าทีน่ ำมาปรึกษาเพียง
แค่เรือ่ งแก้ไขแผนเท่านัน้ ไม่เกีย่ วกับเรือ่ งงบประมาณ และได้หารือกับผูอ้ ำนวยการกอง
ช่างแล้วว่า ถ้ากองช่างได้เสนองานมา กองแผนจะต้องไปประกบทุกครัง้ เพราะงานไม่
เคยสำเร็จ ไม่เคยเรียบร้อยเคยทำมาแบบไหนก็เป็นแบบนัน้ เพราะฉะนัน้ กระบวนการ
ตรงนีเ้ ขาไม่ได้มาปรึกษาเรือ่ งการแก้ไขงบประมาณ วันก่อนทีท่ า่ นได้มาปรึกษาเรือ่ งแผน
ท่านจะแก้ไขแผนงบประมาณ ๖ ล้านบาท เป็น ๓ ล้านบาท ซึง่ การแก้ไขแผนให้ตรงกับ
โครงการเป็นการกสับหัว กลับหาง ตามทีไ่ ด้นำเรียนไปแล้ว ส่วนเรือ่ งงบประมาณไม่ได้
หารือกัน ดังนัน้ จึงหาทางออกให้ทา่ นส่งโครงการเข้ามาใหม่ เพราะท่านไม่สามารถทีจ่ ะ
แก้ไขแผนให้ไปตรงกับงบประมาณได้ เพราะตามระเบียบแล้วเราต้องเอาแผนเป็นทีต่ ง้ั
ก่อน จึงจะเป็นงบประมาณ ขอขอบคุณ
นายพิษถ{พล ประสาน -ขอเชิญท่านเขน ปานสังข์
ประรานสภาฯ
นายเซน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตกล่าวนำในส่วนของท่านสมบูรณ์ รูป
สะอาด เรือ่ งแผนทีเ่ ป็นเรือ่ งเก่าแล้วเราจะไม่คยุ กัน ตรงนีผ้ มขอเสนอแนะว่าก่อนทีเ่ รา
จะมีขอ้ บัญญัตอิ อกมาจากสภา ก่อนทีจ่ ะประขุมสภาให้ทำ MOU ร่วมในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดของเรา นิติกร เป็นเจ้าภาพหลักในเรือ่ งกฎหมาย ถ้าในหน่วยงานของเราไม่

๓๐

ว่าจะเป็นแต่ละกอง ก่อนทีจ่ ะเป็นข้อบัญญัติซองทำ MOU ร่วมก่อน จะได้รปู้ ญ
ั หา
ก่อนทีจ่ ะนำเข้าสูส่ ภา ขอเรียนสมาขิกสภาทุกท่านว่าปัญ หาทีผ่ า่ นมาบริบทของฝ่าย
บริหารเราได้นำเรียนไปแล้วว่าต่อไป ถ้าหากมีโอกาส ขอฝากไปยังผูอ้ ำนวยการกองซ่าง
คนใหม่ เพราะบริบท และแบบทัง้ หมด เราจะได้ไม่ตอ้ งมาถกเถียงในสภา เราจะทำให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นทีเ่ ขิดหน้าซูตา ทำบริบทใหม่รว่ มกันหมดระหว่าง
ข้าราขการประจำและข้าราซการการเมือง ผมก็ฝากเรียนท่านประธานสภาและฝ่าย
บริหาร สมาซิกสภาทุกท่านทีผ่ า่ นมาเราเจอปัญหาแต่เราไม่สามารถสรุปไต้ สามารถสรุป
ไต้คอื เรือ่ งกฎหมาย แต่บคุ ลกรของข้าราซการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ล้า
ไม่มคิ วามรูเ้ รือ่ งกฎหมายก็สง่ ไปอบรม ฝ่ายนิตกิ รหลายท่าน หรือกองไหนทีย่ งั ไม่เข้าใจ
เรือ่ งกฎหมาย จัดงบประมาณผ่านสภาจัดไปอบรมเลย และคนไหนทีไ่ ม่ทำงานก็สง่ ไป
อบรมและให้ฝา่ ยบริหารพิจารณาต้องทำงานเป็นแบบแผน ถูกต้องตรงตามแบบแผน
ทัง้ หมด ขอฝากไว้ดว้ ย ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเซิญท่านมิตร ธรรมวงค์
ประธานสภาฯ
นายมิตร ธรรมวงค์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตหารือตรงนีใ้ นประเด็นการประสานงาน
ส.อบจ.อ.เกาะคา
ในองค์กร ไม่ไต้เป็นหน้าทีข่ องสมาซิกสภาทีจ่ ะไปกำหนดว่าจะให้ไปทำแผน ผมรับเรือ่ ง
จากพีน่ อ้ งประซาซนมาในเรือ่ งทีพ่ น่ี อ้ งประซาซนมีปญ
ั หา ก็นำเสนอทางกองซ่าง และให้
กองซ่างประสานกองแผนและงบประมาณว่าจะดำเนินการอย่างไร เป็นการประสานงาน
กันภายในองค์กร แก้ไขปัญหาตรงนัน้ อย่างไร อย่าให้สมาซิกไปล้วงลึกตรงนัน้ ไม่ไต้ เมือ่
กองแผนและงบประมาณเห็นว่าไม,ถูกต้องควรจะเป็นแบบนี้ หรือกองซ่าง เห็นว่าควรจะ
เป็นแบบนี้ น่าจะมาคุยกันเพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน ปัจจุบนั เกือบไตรมาส สุดท้ายของการ
ทำงาน อีกไม่กเ่ี ดือนก็จะสิน้ ปีงบประมาณ ปัจ จุบ นั อำเภอเกาะคา เขต ๓ ยังไม่ไต้
ดำเนินการโครงการเลย อยากจะสอบถามไปยังกองคลังว่า โครงการเหล่านีก้ องคลังยัง
ไม่มงี บประมาณเพียงพอทีจ่ ะดำเนินโครงการหรือย่างไร งานถึงไม่เดิน โครงการในพืน้ ที่
อำเภอเกาะคา เขต ๓ เป็นโครงการง่าย ๆ โครงการอาคารเอนกประสงค์ มีแบบแปลน
อยูแ่ ล้ว งบประมาณแค่ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เอง แต่ปจั จุบ นั เหลือไม่กเ่ี ดือนก็จะสิน้
ปีงบประมาณ ก็ยงั ไม่ไต้ดำเนินการแม้แต่โครงการเดียว แม้แต่โครงการแหล่งนีา้ เพือ่ ขุด
ลอกกักเก็บนีา้ ตอนนีฝ้ นมาแล้ว จะไปขุดตอนไหน จะเก็บนํา้ ตอนไหน โครงการเหล่านี้
ต้องเร่งดำเนินการแล้วท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ปานนีย้ งั เขียนแบบแปลนไม่เสร็จ แล้ว
จะไปเก็บนัา้ ตอนไหน และจะแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กบั ประซาซนภัยแล้งหน้าไต้อย่างไร
ในเมือ่ กระบวนการทำงานยังไม่ขยับเขยือ้ นไปแบบนี้ ต้องขันน๊อตกันด้วย ขอฝากท่าน
ประธานสภาด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน ผมจะขอเวลาอีกเล็กน้อย เพราะสมาซิกหลายท่านไต้มาปรึกษาและไต้พาดพิงถึงฝ่ายบริหาร
ประธานสภาฯ
เรือ่ งเทคนิคในการดำเนิน การผมไต้เอือ้ ให้กบั ทุกฝ่าย ท่านจะเปลีย่ นแปลงคำซีแ้ จง
งบประมาณ ผมก็เอือ้ ให้กบั ทุก ๆ ฝ่าย ผมเปิดโอกาสให้ทา่ นหมด แต่บางลีง่ บางอย่าง
อย่างเซ่น ท่านมิต ร ธรรมวงค์ ต้องไปแก้ไขแผน และต่อไปถ้าท่านจะเปลีย่ นแปลง
โครงการ ผมจะให้ทา่ นไปปรับแผนก่อน เพราะฉะนัน้ ผมอยากให้ฝา่ ยบริหารไต้

นายเซน ปานสังฃ
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

นายพิษณุพล ประสาน ปรับเปลี่ยน อย่าให้บอกว่าท่านสมาซิกมีแต่ปัญหา ซึ่งดูแล้วเป็นเทคนิคเรื่องการบริหาร
ประธานสภาฯ
ถ้ากองช่างทำหนังสือออกมาเป็นการแก้ไขงบประมาณ ก็ไม่ต้องไปแก้ไขแผน คุณถือ
ตัวหนังสือเป็นหลัก แสดงว่าคุณไม่ไต้พูดคุยกันเหรอ งานก็เดินไม่ได้ อยากจะให้หันหน้า
มาคุยกัน และคุยกันให้จบ ขอเซิญฝ่ายบริหาร
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในปัญหาตรงนี้!ม่ว่าจะเป็นท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ท่านมิตร ธรรมวงค์ ท่านเชน ปานสังข์ และท่านประสิทธึ๋ เตซะปลูก ดิฉัน,ในฐานะ,ปฏิบัติ
นายกอบจ.ลำปาง
หน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ขอน้อมรับในข้อผิดพลาดตรงนี้ จะขอนำไปแก้ไข เราจะนำมา
พูดคุยกัน ผู้อำนวยการกองช่างก็ยังใหม่กับตรงนี้ และเจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้าใจกระบวนการ
ทำงาน ดิฉันก็เพิ่งเข้าใจเมื่อสักครู่นี้เอง ตามที่ท่านมิตร ธรรมวงค์ ไต้กล่าวว่าไม'สามารถ
มาล้วงลึกถึงแผนหรืองบประมาณ แต่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ข้าราชการจะต้องปฏิบัติ ตามที่ดิฉัน
พูด มาแล้ว เราจะมาปรับ เปลี่ย นแผนคงไม่ใช่ เป็น การเข้า ใจผิด ตรงนี้ดิฉันขอไป
ดำเนินการแก้ไข ขอความอนุเคราะห์ท่าน ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเขน ปานสังข์ ขอให้ท่านไต้สรุปประเด็นให้!ต้เนี้อหาสาระ
ประธานสภาฯ
นายเขน ปานสังข์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เสริมงาม
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท่านปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ไต้ตอบข้อซักถาม
แล้ว ผมดีใจมาก เรื่องที่ผ่านมาเราต้องปรับปรุงบริบทร่วมกันหมด อย่าลืมว่าสภาที่ผ่าน
มา การยกมีอที่ผ่านมาคือฝ่ายนิติบัญญ้ติคือสมาซิกสภาเราก็รับรู้ปัญหาทั้งหมดเราก็ต้อง
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ไต้ตอบมา ว่าต้องปรับใหม่ ทุกเรื่องให้จบก่อนที่จะเข้าสู่สภา
ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และเอาปัญหามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขอขอบคุณ
นายพิษ{นุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิปราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๘ คน
ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมิติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒. ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติที่ประขุม
เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๘ เลึยง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่
ลป ๕๑๐๐๓/๓๐๖๗ ลงวันที ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสืยงจำนวน - เสียง

นายพิษเนุพล ประสาน - ต่อไป ๓.๕ ญัตติขออนุมัติปรับลดวงเงินงบประมาณและปริมาณงานโครงการ
ประธานสภาฯ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.๑-๐๐๐๗
บ้านลำปางหลวง - บ้านนํ้าล้อม อำ๓ อเกาะคา จังหวัดลำปาง
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.(ร: ญัตติ
ขออนุมัติปรับลดวงเงินงบประมาณและปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านลำปางหลวง - บ้านนํ้าล้อม อำเภอ
เกาะคา จังหวัดลำปาง แถลงประกอบการขออนุมัติปรับลดวงเงินงบประมาณตาม
โครงการเงินกู้กสอ.ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ ๔๔๐/เอ๔๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ มติ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.
๒๔๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปางกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) และ
คณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อนุมัติให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางกู้เงินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง
ห้องถิ่นสาย สป.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านลำปางหลวง-บ้านนํ้าล้อม อำเภอเกาะคา จังหวัด
ลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง เนื่องจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รายงานป้ญหา
การก่อสร้างโครงการฯ จะต้องมีการหยุดงานก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากมีองค์กร
ปกครองส่วนห้องถิ่นในพื้นที่ได้ดำเนินการโครงการไปแล้วบางส่วน จีงมีเหตุทำให้จะต้อง
ปรับ ลดปริม าณงาน และปรับ ลดวงเงิน แต่เนื่อ งจากเงิน กู้ ก.ส.อ.เปีน เงิน นอก
งบประมาณจึงไม่มีวิธีการที่จะปฏิบัติที่จะปรับลดวงเงินเนื่องจากสภาแห่งนี้เป็นผู้อนุมัติ
การใช้เงิน จึงจำเป็นต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการปรับลดวงเงิน การ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงห้องถิ่น สาย ลป.ถ.๑-๐๐๑๗ บ้านลำปาง
หลวง-บ้านนํ้าล้อม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งปรับลดวงเงินงบประมาณลง
ประมาณ ๔๑๘,๓๔๗.๑๒ จึงเสนอเรื่องดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง พิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
นายพิษเนุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย
ประธานสภาฯ
ขอเชิญ - ไฝมี
- ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติที่ประขุม

๓๓

นายพิษณุพล ประสาน - สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ปรับลดวงเงินงบประมาณและปริมาณงาน โครงการ
ประธานสภาฯ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.๑-๐๐๐๗
บ้านลำปางหลวง - บ้านนํ้าล้อม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหาร
แถลงโปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้ปรับลดวงเงินงบประมาณและปริมาณงาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ.๑-๐๐๐๗
บ้านลำปางหลวง - บ้านนํ้าล้อม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหาร
แถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติที่ประชุม
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้ปรับลดวงเงิน
งบประมาณและปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง
ท้องถิ่นสาย ลป.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านลำปางหลวง - บ้านนํ้าล้อม อำ๓ อเกาะคา
จังหวัดลำปาง ดามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๕/๒๐๘๗ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
•ต่อ'โป ๓.๖ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง การเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓
- เชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๑๐๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางช่วยเหลือ
นายกอบจ.ลำปาง
ผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโร
นา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-®^)) จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ในปีจจุบันทำให้ผู้พัก
ในโรงแรม มีจำนวนลดน้อยลงจำนวนมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบ
ธุรกิจของผู้ประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จึงสมควรที่จะได้
พิจารณากำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อสถานการคลังโดยการงดหรือลดค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากผู้พักใบโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น เพื่อให้การ
จัด เก็บ ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด จากผู้พ ัก ในโรงแรมทัน ต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๑๐๔ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๔๖๓ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ผู้ประกอบการโรงแรมอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) กล่าวคือ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาการ
นายกอบจ.ลำปาง
กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
และบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ โดยไม่ล่งผลกระทบต่อสถานการคลัง เพื่อให้การบริหาร
จัดการด้วยเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักใน
โรงแรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย จีงเป็นการสมควรแก้!ขเพิ่มเติม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.๒๔๔๒ ที่แก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๔๔๖ ให้ทันต่อสถานการณ์ปีจจุบัน ดังนั้น จึงขอความเห็นขอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง พิจารณาให้ความเห็นขอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้
พักในโรงแรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๔๖๓ รายละเอียดที่แ นบมาพร้อ มนี้ และได้โปรด
พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗กำหนดไว้ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นายพิษณุพล ประสาน - เฃิญเลขานุการสภาขี้แจง
ประธานสภาฯ
นางสมพร กาไวย์
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาขิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน การพิจารณา
เลขานุการสภาฯ
ร่างข้อบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อ ๔๔ ซึ่งระบุไว้ว่าญัตติ
ร่างข้อบัญญัติที่ประขุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประขุมสภาท้องถิ่น
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือสมาขิกสภาห้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประขุม
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประขุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว
การพิจารณาวาระที่ ๒ นั้นให้ที่ประขุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย
ให้ประธานที่ประขุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ในกรณีนี้เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับการเงินตามข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๗ และที่แก้!ขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อ ๔๔ (๑) ขอพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้ สำหรับการ
พิจารณาเป็นสามวาระคือวาระที่ ๑ รับหลักการ วาระที่ ๒ แปรญัตติ หากผู้ใดจะแปร
ญัตติให้เสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาต่อที่ประขุม วาระที่ ๓ เป็นขั้นตอนของการลงมติ
ว่าจะให้ใข้ร่างข้อบัญญัตินี้หรือไม่ สำหรับวาระนี้!ม่มีการอภิปราย

นายพิษณุพล ประสาบ ตามที่ฝ่ายบริหารไต้เสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ผมขอมติที่ประชุม
- ขณะนีม้ ีสมาขิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุม
ประธานสภาฯ
-มีสมาขิกท่านใดเห็นขอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบ โปรดยกมือ - ไม่มี
มติที่ประชุม
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นขอบ จำนวน ๑๘ เสียง ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นสามวาระรวดเดียว
ไม่เห็บชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

มติที่ประชุม

- ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่องการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ
-ฃอเขิญท่านสมาขิกไต้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักใน
โรงแรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาขิกท่านใดต้องการอภิปราย ขอเขิญ
- หากไม่มืท่านใดจะอภิปรายผมจะขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ ในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่องการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓
-ขณะนี้มืสมาขิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุม
- สมาขิกท่านใด เห็นขอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักใน
โรงแรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
-สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก
ในโรงแรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมอ ไม่มื
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๗ เสียง รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บำรุงองค์การบริหารส่วน จังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

๓๖

นายพิษรนพล ประสาน - ต่อไปวาระที่ ๒ เป็นขั้นตอบของการแปรญัตติ
-การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาเป็นข้อ ๆ
ประธานสภาฯ
- มีสมาชิกท่านใดจะพิจารณาข้อใดบ้าง ขอเชิญ ถ้าไม่มี ผมขอแถลงผลการพิจารณา
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในวาระที่สองดังนี้
๑. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีผู้
แปรญัตติ
๒. หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ
๓. ข้อ ๑ - ๗ ไม่มีผู้แปรญัตติ

มติที่ประขุม

- ต่อไปเป็นวาระที่ ๓ ขั้นเห็นขอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมจะขอมติในที่ประขุม
- ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประขุม
-ผมจะขอมติในที่ประขุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่องการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่องการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอับว่าที่ประขุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๘ เสียง ให้ตราร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระVi ๔
เรื่องอื่น ๆ
นายพิษถ{พล ประสาน - มีสมาชิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระนี้ฃอเชิญ
ประธานสภาฯ
- ขอเชิญฝ่ายบริหาร

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภา
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงกีรติทุกท่าน ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติปรับ
แทบปลัดอบจ.ปฏิบ้ตหน้าที่ ลดค่างาน โครงการคืนธรรมฃาติสูธรรม วัดถํ้าสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เดิน หมูที่ ๓
นายกอบจ.ลำปาง
ตำบลแม่ถอด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง
นายพิษณุพล ประสาน -ตามที่ฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติขออนุมัติปรับลดค่างานโครงการคืนธรรมขาติสูธรรม
ประธานสภาฯ
วัดถํ้าสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เดิน หมูที่ ๓ ตำบลแม่ถอด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง
ต่อสภา ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมผมจึงอนุญาต
ให้เสนอญัตตินี้ด้วยวาจาต่อสภา และผมขอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประขุมครั้งนี้
-ญัตติขออนุมัติปรับลดค่างานโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม วัดถํ้าสุขเกษมสวรรค์
บ้านแม่เดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ถอด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามศุภสมัยที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคต
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ญาณ(อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระซนมายุ
นายกอบจ.ลำปาง
๙๑ พรรษา ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕:๕๑ ที่ผ่านมา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราซ
โปรดพระทานอนุญาตให้คณะพุทธบริษัทวัดถํ้าสุขเกษมสวรรค์ ประกอบด้วยจังหวัด
ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราขินูปถัมภ์และ
องค์กรเอกชน ต่าง ๆ ดำเนินโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" ปีที่ ๒ ซึ่งเป็นการสานต่อ
โครงการเดิม ณ วัดถํ้าสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ถอด อำเภอเกิน
จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จ
พระสังฆราช เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน
๒๕:๖๒ ซึ่งจะดำเนินการปรับพื้นที่ จำนวน ๙๒ ไร่ เพื่อปลูกไม้เบญจพรรณและสร้างฝาย
นํ้าล้นคอนกรีต จำนวน ๒ ฝาย ขุดลอกห้วยที่ตี้นเขินเพื่อกักเก็บนํ้าสำหรับหล่อเลี้ยงชุบ
ชีวิตสรรพสัตว์น้อยใหญ่ให้กลับคืนธรรมชาติอันจะเป็นสัปปายสถานเหมาะแก่การ
บำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของปาไม้ต่อไป ตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ถอด ที่ ลป ๗๖๘๐๓/๗๑๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕:๖๑ เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ก่อสร้างโครงการทำนบดินห้วยแม่แก่ง เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ตำบลแม่ถอด
อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ประสบบีญหาภัยแล้ง และการขาด
แคลนนํ้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค จึงมีความประสงค์ที่จะให้ก่อสร้างแหล่ง
ถักเก็บนํ้าไว์ใข้เพียงพอตลอดทั้งปีในบริเวณพื้นที่ลำห้วยแม่แก่ง ณ บ้านแม่เดิน หมู่ที่ ๓
ตำบลแม่ถอด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง นั้น กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ได้รับรายงานจากนายอดุลย์ สายตุ่นแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ผู้ควบคุม
งาน โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม วัดถํ้าสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่
ถอด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง ว่าได้ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการๆ เมื่อวันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕:๖๓ พบบีญ หาอุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติห น้าที่ควบคุมงาน ดังนี้
อุปสรรคบีญหาที่เกิดขึ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.สนามบุญเรือง ก่อสร้าง ระหว่าง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว ในขั้นตอนการเรียงกล่อง Mat trass ของฝายบํ้า
รองปลัดอบจ.รักษาราขการ ล้นจุดที่ ๒ ไม่สาม่ารถดำเนินการได้ตามแบบแปลนขององต์การบริหารล่วนจังหวัด
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ลำปาง เนื่องจากขณะดำเนินการเจาะผิวดินพบว่าใต้ผิวดินมีหินขนาดใหญ่ไม่สามารถ
นายกอบจ.ลำปาง
ทำการขุดเจาะเพื่อวางกล่อง Mat trass และเรียงหินใหญ่จำนวน ๑๗.๖ ลบ.ม. ตาม
แบบแปลนได้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกา?ตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย การบริหารสัญญาสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยไม่ส่งผลกระทบ ผู้คุมงานได้ทำ
การเปรียบเทียบปริมาณงานที่ปรับลดลงเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้
ตามบัญชีรายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง พร้อมทั้งได้ทำการสรุปรายการคำนวณ
ปริมาณงานก่อสร้างไว้แล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการประขุมปรึกษา
ป็ญหาก่อสร้างดังกล่าวพร้อมกับผู้รับจ้าง ที่ประขุมมีมติเห็นขอบปรับลดค่างานตามที่ผู้
ควบคุมงานก่อสร้างเสนอ ดังนี้ รายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง ปริมาณตามสัญญา
จ้าง(๑) = ๗๑๗,๔๔๙.๕๑ บาท ปริมาณ ที่ทำได้จริง(๒) = ๖๖๘,๑๗๒.๕๓ บาท
ปริมาณที่หักลด(๑)-(๒)=๔๙,๒๗๖.๙๘ บาท(ตัวอักษร) (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหก
บาทเก้าสิบแปดสตางค์) จากการปรับลดปริมาณงานลงดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบกับงาน
ก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้การดำเนินการ โครงการ คืนธรรมชาติสู่ธรรม วัดถํ้าสุขเกษม
สวรรค์ บ้านแม่เดิน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยทำการ
ก่อสร้างฝายนํ้าล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝายกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐
เมตร สูง ๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด และขนาดสันฝายกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐
เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด พร้อมขุดลอกขยายพื้นที่รับนํ้า รายละเอียดตาม
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อ ย จีงขอเสนอเรื่องดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
พิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
นายพิษเสุพล ประสาน - ตามที'ฝ่ายบริหารได้แถลง มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย
ประธานสภาฯ
ขอเชิญท่านพ.ต.ท.พิมล คงทอง
พ.ต.ท.พิมล คงทอง เรียนประธานสภา ผู้บริหารเพื่อนสมาขิก และน้องๆ ข้าราชการ ที่เคารพรักทุกท่าน กระผม
ส.อบจ.อ.แม่พริก
พ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เชตอำเภอแม่พริก
จากที่ได้พิงฝ่ายบริหารแถลงแล้วถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ใช้1ด้แต่เอกสารมาข้าไป
แต่ไม่เป็นไรโครงการสวยหรู โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ผมขอแนะนำว่าในวัน
ข้างหน้าถ้าหากเป็นไปได้ ขอได้รับเอกสารก่อนเพื่อจะได้นั่งอ่านดูจะได้เป็นที่ซื่นใจ ผมก็
ไม่ขัดข้องจากที่ได้พิงการโอนงบประมาณ ผมก็ไม่ขัดข้องอีกเซ่นก้น ดูแล้วก็จำเป็น โอน
งบประมาณไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ซื้อรถบรรทุก ซื้อเก้าอี้ แต่เท่าที่สังเกตดู
งบประมาณไมได้ไปสู่พื่น้องซาวบ้านซาวจังหวัดลำปาง ถ้าหากเป็นไปได้วันข้างหน้า ถ้ามี
การโอนงบประมาณ ผมอยากแนะนำว่าอย่างน้อย ๆ ควรจัดซื้อเครื่องสูบนี้า ซื้ออุปกรณ์
เกี่ยวกับสูบนํ้าเพื่อจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่พื่น้องซาวเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง หลายครั้งที่ผม
ออกพื้นที่โดยเฉพาะหน้าแล้งชาวนาซาวสวนชาดนี้าและมีแหล'งนํ้า แต่ชาดอุปกรณ์ เช่น
เครื่องสูบนํ้าหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการผันนํ้าซื้นมาสู่เกษตรกรเขาขาดแคลน ผมก็เคย

ประสานมาทางยังอบจ. ได้รับคำตอบก็คือมีแต่เครื่องอุปกรณ์ไม่มี ดังนั้นถ้ามีการโอน
งบประมาณแต่ละครั้งก็น่าจะให้Iปสู่พี่น้องซาวบ้านบ้างเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเกษตรกร
ผมขอเสนอแค่นี้ เพราะว่าได้รับปากกับผู้บริหารไว้แล้วว่า จะพูดให้น้อยที่สุด
ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน -มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปรายอีกหรือไม,
ประธานสภาฯ
• ไม่มี
- ขณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๖ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติที่ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้ปรับลดค่างาน โครงการคืนธรรมขาติสู่ธรรม วัดถํ้าสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมูที่ ๓ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลงโปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
•สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้ปรับลดค่างานโครงการคืนธรรมซาติสู่ธรรม วัดถํ้าสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมูที่ ๓ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติที่ประชุม
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นขอบจำนวน ๑๖ เสียง อนุมัติให้ปรับลดค่างาน
โครงการคืนธรรมซาติส่ธรรม วัดถํ้าสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่ถอด
อำ๓อเถิน จังหวัดลำปาง ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๕ /๓๑๖๐
ลงวันที่ ๒๕ มิลุนายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
นายพิษญพล ประสาน - มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามในวาระนี้ฃอเชิญ
ประธานสภาฯ
- ขอเชิญท่านวิเชียร เรืองบุญมา
นายวิเชียร เรืองบุญมา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมมีเรื่องจะเสนอในวาระอื่นๆ
นายพิษณุพล ประสาน เรากำลังอยู่ในวาระอื่น ๆ ขอเชิญเสนอ
ประธานสภาฯ
นายวิเชียร เรืองบุญมา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ปัญหามีไว้เพื่อแก้ อุปสรรค์และปัญหาคือภูมิปัญญา
แห่งความสำเร็จ ปัญหาเรื่องโควิดถือว่าเป็นปัญหาระดับโลก ส่วนปัญหาของภัยแล้งที่
ผ่านมา กระผมเป็นสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๘ อำเภอเมือง
ลำปาง ซึ่งในพื้นที่ได้ประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งในหมู่บ้านท่าส้มปอย หมู่ที่ ๑ ตำบล
ทุ่งฝาย นํ้าประปาในหมู่บ้านแห้งขอด กระผม และกำนัน อดีตกำนันทุ่งฝายได้ทำ
หนังสือมายังท่านปฏิบ้ติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านสุพรรณี สุข
สันรุ่งเรือง ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ได้จัดงบประมาณลงในพื้นที่ โดยการสร้างฝายกั้น
แม่นี้'าวัง เพื่อให้ขาวบ้านได้มีนํ้าใข้ช่วงนี้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่เดือนที่ผ่าน
มา ขาวบ้านและเด็กเยาวฃนได้ลงไปเล่นนํ้า และนํ้าประปาในหมู่บ้านใช่ได้ตามปกติ
กำนันและผู้นั้าห้องถิ่น ตลอดจนซาวบ้านท่าล้มปอย หมู่ที่ ๑ ฝากกราบขอบพระคุณผ่าน

พ.ต.ท.พิมล คงทอง
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายวิเชียร เรืองบุญมา ทางผมมายังฝ่ายบริหารท่านสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง และท่านผูอ้ ำนวยการกองช่าง
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง และทุกท่านด้วยและที่ได้ไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่ในสถานการณ์จริงที่ฝายกั้นนํ้า กราบ
ขอบพระคุณด้วย และท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีและชื่นขมทั้งเจ้าหน้าที่ที่โยกย้าย ถือ
ว่าเป็นโผโยกย้ายที่ได้รับตำแหน่งในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน
ลำพูน ตาก ถือว่าเป็นสี่ทิศ ถ้าผมมีโอกาสว่างผมจะไปขอทานกาแฟ ที่อบจ. ๕ จังหวัดนี้
และขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการกองกิจการสภาคนใหม่ ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน -ซอเชิญท่านพีเซฐ ทินอยู่
ประธานสภาฯ
นายพิเซฐ ทินอยู่
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เกาะคา
บริห ารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมมีเรื่อ งของลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เทศบาลตำบลเกาะคา ได้ทำเรื่องส่งคืนอาคารจำนวน ๔ หลัง ส่งคืนให้กับจังหวัดลำปาง
และจังหวัดคงจะส่งคืนให้กับอบจ.ลำปาง เพราะฉะนั้นเราคงต้องได้เตรียมการในเรื่อง
ของการเข้าไปวางแผน ในส่วนอำเภอเกาะคาก็ได้ระดมสมองจากทุกภาคส่วน อำเภอ
ท้องถิ่น ท่องเที่ยว ซึ่งตรงนี้ก็ด้องมองว่าอาคารที่มีอยู่ ๔ หลัง จะต้องปรับปรุงเป็น
บางส่วน และกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนที่จะอนุมัติงบประมาณ ๙๐ ล้านบาท ใน
การพัฒนาพื้นที่รอบบริเวณ และชื่อว่าในระยาวก็น่าจะเป็นจุดที่รองรับการเข็คอิน เพื่อ
นำไปสู่การบูรณาการร่วมกันได้ แต่ที่สำคัญหลังจากที่มีการรับมอบจากจังหวัดลำปาง
แล้ว คงต้องมีการซ่อมแซมในส่วนของกระจกที่แตกหรือเรื่องค่ากระแสไฟ ณ เวลานี้
เทศบาลก็ไม่สามารถจะชำระค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประมาณหลักหมื่น
ก็อยากให้เราได้มีการเตรียมแผนการรองรับที่จะไปพัฒนาตรงนั้นด้วย และอีกส่วนตามที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ก่อสร้างเสาส่องสว่างให้กับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งก็เกิด
ความสว่างอย่างมาก และพี่น้องประซาซนสะดวกในการออกกำลังกาย แต่มีปัญหาว่า
กระแสไฟสูง ก็เลยต้องปรับจากเปิดโดยรอบเปลี่ยนเป็นเปิดเพียงบางส่วน และสิ่งที่'จะ
ช่วยเราได้เราจะต้องประสานกับแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ เขาจะมีเสาไฟสูงที่อยู่
บริเวณด้านหน้าของลาน มีหลอดไฟอยู่ประมาณ ๘-๑๐ หลอด แต่จะติดเพียงแค่หลอด
เดียวถ้าหากเราประสานและขอความร่วมมือเขาให้มาซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ก็จะช่วยให้เรา
ใข้ไฟฟ้าน้อยลง อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนำเรียนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
และต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหารเหมือนกับท่านวิเชียร เรืองบุญมา ในพื้นที่อำเภอเกาะ
คาก็ได้รับงบประมาณกับฝ่ายบริหารในการสร้างฝายกั้นลำนั้าวัง ซึ่งในพื้นที่ของผมเองก็
จะมีปัญหาในเรื่องการสูบนํ้าเพื่อการเกษตรและสูบนั้าเพื่อการประปาของหมู่บ้านใหม่
สบปูง บ้านหนองแหวน ในส่วนหนึ่งเราสนับสบุนวัสดุและเครื่องจักรกล และเทศบาลก็
จะสนับสนุนปูนซีเมนค่าแรง ค่าอาหารก็บูรณาการร่วมกัน ๒ จุด อีกหนึ่งจุดไปก่อสร้าง
ที่บ้านนางแตนกับบ้าน แม่หลง และจุดที่สร้างบูรณาการหลายภาคส่วนก็จะเป็นใน
พื้นที่ของท่านมิตร ธรรมวงค์ ทั้งโรตารี่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เทศบาลนาแก้ว เป็น ฝายที่ช ่ว ยทั้ง ภาคการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ต้อง
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารมา ณ ที่นี้ด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์
ประธานสภาฯ
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เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมมีข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารมีมติในสภาเรื่องการเก็บรายได้ของที่พัก
ต่อไปบริบทของอบจ.ลำปาง ในโครงสร้างทั้งหมดเรื่องเก่า ๆ เราไม่ต้องพูดถึงแล้ว
เหมือนกับท่านวิเชียร เรืองบุญมาบอกมีปัญหาไว้แก้ไขร่วมกัน องค์กรอื่นมีการจัดซื้อจัด
จ้างไปก่อนเมื่อมีงบประมาณมาแล้ว ก็ทำสัญญา ผมขอฝากฝ่ายบริหารไว้ทันท่วงที เรา
จะไม่มีการติดลบโดยการโอนปี ๒๕๖๒ มาปี ๒๕๖๓ ก็จะไม่มีการกันเงิน เมื่อมีรายได้
เข้ามาเงินอุดหนุนเข้ามา ก็จะให้ผู้รับจ้างที่ประมูลได้ทำสัญญาทันที เราก็จะบอกว่าจะ
ทำสัญญาก็ต่อเมื่อมีงบประมารเข้ามา ขอฝากไว้ ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ขอเชิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด
ประธานสภาฯ
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รักษาการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าที่
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในพื้นที่ของผมก็มีเรื่องเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม
โรงพยาบาลแจ้ห่มไม่มีนํ้าประปาใช้ ผมก็ได้ประสานกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม
นายอำเภอแจ้ห่ม สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม มาขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อขอรับการสนับสนุนการเจาะนํ้าบาดาล และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง ก็ได้สนับสนุนงบประมาณสามแสนกว่าบาท ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการ
เสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว นํ้าประปาสามารถใช้งานได้ต ามปกติแล้ว ท่านผู้อ ำนวยการ
โรงพยาบาลแจ้ห่มก็ฝากขอขอบคุณฝ่ายบริหารทุกท่านด้วย ขอบคุณท่านปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และท่านพรรณี การะกัน ที่ช่วยประสานงาน
จนสำเร็จ ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ
ประธานสภาฯ
นายบุญเลิศ แสนเทพ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.แม่ทะ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตเสนอเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้ง เนื่องจาก
พื้นที่ผม พื้นที่อำเภอแม่ทะ มีปัญหาขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค ซึ่งผมก็ได้เสนอกอง
ช่าง ให้ไปสำรวจเกี่ยวกับแหล่งนํ้าที่จะสูบนํ้าจากล0านํ้าจางเข้าไปสู่หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านใน
บางพื้นที่ต้องใช้รถ อบต. รถศูนย์สร้างทางบรรทุกนํ้าเข้าไปเติมแท็งค์นํ้าในหมู่บ้านทุกวัน
จนถึงปัจจุบันนี้ ถึงแม้ฝนจะตกแต่นํ้าในพื้นที่ยังไม่เพียงพอ โครงการต่าง ๆ ที่ผมเสนอ
อยากจะให้สูบนํ้าจากลำนํ้าจางเข้าไปในหมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านแพะใหม่ บ้านนาดง ผม
ก็ได้เสนอให้กองช่างเข้าไปสำรวจแต่ก็ยังสำรวจไม่สำเร็จซักที อยากให้ท่านเข้าไป
ดำเนินการให้สำเร็จ ล้าหากส่งนํ้าจากล0านํ้าจางขึ้นไปถึงจุดนั้นได้แล้ว จะสามารถแก้ไข
ปัญหาได้จริง และได้ทราบว่าท่านจะเข้าไปดูโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๔ บ้านนา
ดงกับบ้านนาดู่ มีการเสนอโครงการผ่านไปยังอำเภอแม่ทะ ผ่านไปยังจังหวัดลำปาง
ทราบว่าจะไปตั้ง ๒ รอบ แตกยังไม่เห็นเข้าไป ได้นัดผมและนัดผู้ใหญ่บ้านหลายรอบแล้ว
ท่านก็ยังไม่ดำเนินการ ฝากท่านติดตามให้ด้วย เรื่องนี้ผ่านจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ
ประขุมที่อำเภอและเสนอผ่านไปยังจังหวัดลำปาง ขอฝากท่านช่วยติดตามดำเนินการให้
ด้วย และผมขอแจ้งอีก ๒ เรื่องคือไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่บ้านนาดงตั้งแต่ได้ติดตั้งเสร็จแล้ว

นายเซน ปานสังข์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

มีหนึ่งจุดที่ไฟไม่ออก ซึ่งผมได้แจ้งไปแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปแก้ไข และอีกเรื่องคือที่บ้าน
แพะใหม่การขุดท่อฝืงตอม่อเสาไฟฟ้า ไดไปขุดโดนท่อพีวีซี ขนาด ๖ นิ้วของซาวบ้าน
ทุกวันนี้ขาวบ้านก็ได้ตามเรื่องที่ผมอยู่ ผมก็ได้แจ้งให้กองช่างแล้ว ท่านก็ยังไม่เข้าไปแก้ไข
ช่วยแก้ไขด้วย ไม่งั้นผมเองก็จะเสียเงินส่วนตัวที่จะไปซื้อท่อ ๖ นิ้ว จำนวนสามท่อน
เพราะรถแบคโฮได้ไปขุดโดน จำนวน ๓ จุด ก็ฃอฝากท่านให้สภาแห่งนี้บันทึกและฝาก
กองช่างส่งผู้รับจ้างที่เข้าไปขุด เข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ด้วย ซาวบ้านใกล้จะทำนาแล้ว
ขาว ก็ได้มาแจ้งผมหลายรอบแล้ว ฝากดำเนินการให้ด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน -ฃอเชิญท่านมิตร ธรรมวงศ์
ประธานสภาฯ
นายมิตร ธรรมวงศ์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองศ์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร กองช่างเช่นกัน ที่ได้
ส.อบจ.อ.เกาะคา
ดำเนินการก่อสร้างฝายขะลอแม่นํ้าวังที่ผ่านมา โดยบูรณาการจากหลายภาคส่วน ทำให้
ฝายแห่งนี้แก้ไขภัยแล้งให้กับพี่น้องประซาซน อย่างน้อยจำนน ๔ หมู่บ้าน ที่ใข้สูบนํ้า
เพี่อการเกษตร ตอนนี้ ๔ หมู่บ้านที่อยู่ตรงนี้ไม่มีปีญหาเรื่องการสูบนํ้าเพี่อการเกษตร
แล้ว เพราะว่าได้ฝายที่มีความแข็งแรงมีมาตรฐานมากขึ้น และนํ้าประปาด้วยเช่นกัน
จากหน้าแล้งที่ผ่านมาจนถึงปิจจุบัน มีปริมาณนํ้าที่เพียงพอ ซึ่งผมก็ได้ข้อคิดจากการทำ
ฝายตรงนี้ว่า ล้าหากเน้นไปได้เราอยากจะมีโครงการที่แยกออกมา คือโครงการที่ตกลง
จ้างหรืองบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท เพี่อแก้ไขปีญหาภัยแล้งน่าจะดำเนินการได้
เห็นท่านธรรมการ ขุมศรี ขออนุญาตเอ่ยนาม ดำเนินโครงการสูบนํ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพี่อแก้ไขปึญหานํ้าประปา ล้าหากเราจะแก้!ฃปีญหาภัยแล้งให้กับพี่บ้อง
ประขาซนในเขตพื้นที่ โดยการสูบนํ้าเน้นช่วง ๆ ไป ช่วงหน้านํ้าหลากนี้ จะเน้นไปได้
หรือไม่ล้าหากเราจะทำเน้นโครงการเตรียมการเพี่อแก้ป้ญหาภัยแล้งตั้งแต่เนิ่นๆ โดยให้
แต่ละพื้นที่สำรวจในการวางแผนที่จะสูบนํ้าจากแหล่งนํ้าธรรมซาติ ที่มีปริมาณมากเช่น
แม่นํ้าวัง แม่นํ้าจาง แต่ละแห่งขึ้นไปกักเก็บไว้!ปสู่ที่สูงสุด โดยใข้งบในการตงลงจ้าง
งบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท เช่นโครงการซองท่านธรรมการ ขุมศรี ดำเนินการอยู่
ก็น่าสนใจเซื่อว่าท่านประธานเองก็มีความซำนาญด้านนี้อยู่แล้วน่าจะเน้นแนวทางที่ดี
ในการวางแผนในการแก้!ฃปีญหาภัยแล้งด้วยเช่นกัน ซอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ
ประธานสภาฯ
นายบุญเชิด พรมศร เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมบุญเชิด พรมศร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอห้างฉัตร อยากจะกล่าวถึงเรื่องภัยแล้งเพิ่มเติมท่านบุญเลิศ
แสนเทพ ขออนุญาตเอ่ยนาม ได้เสนอไว้ ยังดีที่ท่านมิตร ธรรมวงศ์ ท่านบุญเลิศ แสน
เทพ ได้พูดถึงเรื่องภัยแล้งยังมีนํ้าสูบ ล0านี้าจาง แต่ในพื้นที่ของผมลำนํ้าแม่ตาล ไม่มีนํ้า
เลย แต่ล้าปางปง ปางทราย หรือว่าแม่ตาลน้อย ก็ยังพอมีนํ้าอยู่ แต่ล0านํ้าแม่ตาลตื้นเขิน
ล้าขุดลอกทำฝายซะลอไว้ซาวบ้านก็จะได้!ข้นํ้า ทุกวันนี้นํ้าประปา เวลาฝนตกลงมาแตก
ลงมานิดเดียวปริมาณไม่มาก วันก่อนก็ดีใจที่นํ้าหลากที่บ้านปางปง ปางทราย ซึ่ง
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่านี้ามาแนิบเดียว ไม่ถึงบ้านห้วยเรือนก็แห้งหมด บ้านปางม่วงก็ไม่มี

นายบุญเลิศ แสนเทพ
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

นายบุญเชิด พรมศร นํ้าประปา บ้านสันทราย และในหลายพื้นที่ผมก็อยากจะขอความเห็นใจจากผู้บริหารไม่
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร
ว่าท่านนายก ท่านผู้อำนวยการกองทุกกองและส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง ให้ไปดูแลขาวบ้านโดยเฉพาะในเขตอำเภอห้างฉัตร ผมเชื่อแน่ว่าใน
จังหวัดลำปางเกือบจะทุกเขตมีปีญหาเรื่องนี้าภัยแล้งในปีนี้ ล้าหากเป็นไปได้เหมือนกับ
ท่านมิตร ธรรมวงค์ ได้เสนอโครงการงบประมาณเท่าไหร่ก็ได้ ขอให้ทำแล้วซาวบ้านได้
ประโยซน์ ต้องเร่งดำเนินการช่วงที่ฝนกำลังจะมา ล้าหากเราทำไว้จะได้กักเก็บนํ้าไว้
ซาวบ้านก็จะใข้นํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค อยากฝากฝ่ายบริหารช่วยดำเนินการก่อนฝน
จะมา ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านธรรมการ ขุมศรี
ประธานสภาฯ
นายธรรมการ ขุมศรี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมธรรมการ ขุมศรี สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่เมาะ เรื่องภัยแล้ง ผมก็ฃอขอบคุณฝ่ายบริหาร และกองช่าง ที่
ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนห้าแสนบาท จัดซื้อท่อให้กับบ้านสบป็าด บ้านทาน บ้าน
วังตม ผมก็เป็นตัวแทนขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ที่ได้จัดซื้อท่อให้ตอนนี้ซาวบ้านมี
ความยินดีมากเปรียบเสมือนเส้นเลือดของ ๒-๓ หมู่บ้าน ซาวบ้านจำนวนแปดร้อยกว่า
ครัวเรือน ตอนนี้นี้าไหลโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานอะไรไปสูบ นํ้าไหลทั้งวันทั้งคืนเป็นสิงที่ดี
และซาวบ้านฝากขอบคุณมายังฝ่ายบริหาร กองช่าง เป็นการแก้ปีญหาที่ยั่งยืนไม่ได้แก้ไข
ปีญหาเพียงแค่เดือนหรือสองเดือน ผมก็อยากสานต่องบประมาณประจำปีของปีนี้ ผมก็
จะอยากนำไปจัดซื้อท่อเอาไปเสริมอีกหลายหมู่บ้าน ตอนนี้เป็นผลสำเร็จแล้วหลาย
หมู่บ้านเห็นแล้วว่าเป็นการแก้ไขที่ยั่งยืน เพราะไม่มืด้นทุนการสูบนี้า เราซื้อท่อดูดจาก
เขื่อนมาเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดื และปีต่อ ๆ ไป ก็คงจะแล้งหนักกว่าปีนี้ ซึ่งอีกไม่กี่เดือนก็
จะหมดหน้าฝนแล้ว นี้าในอ่างนํ้าทุกที่ ตอนนี้นํ้าแห้งหมดทุกอ่าง อ่างนี้าฃองอำเภอแม่
เมาะ'ไม่มืนํ้าเก็บและ’ไม่มีฝนตก เขื่อนแม่จางก็จะแห้งตอนนี้ป ล่อยนํ้าลงมาก็เหลือ
ปริมาณนํ้าไม่มาก ผมอยากจะให้ฝ่ายบริหาร กองช่าง แก้ไขปีญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ปล่อย
ให้ไม่มืนี้าแล้วเข้าไปแก้ไขปีญหา ผมต้องของฝากฝ่ายบริหารและต้องขอขอบคุณมาก ๆ
ที่บริหารจัดการเรื่องนํ้าและช่วยขาวบ้านได้ทันท่วงที ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติม ขอเชิญ
ประธานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามที่ท่านพิมล คงทอง ที่กล่าวไว้ว่าการเสนอขอ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ อนุมิติปรับลดวงเงินของฝ่ายบริหารที่เสนอล่าข้านั้น เรามีเหตุผลที่มีความจำเป็นที่ไม่
นายกอบจ.ลำปาง
อยากให้ผู้รับจ้างจะต้องเสียโอกาส ซึ่งการประขุมสภาของเรามีไม่บ่อย เนื่องจากสภา
องค์กาบริหารส่วนจังหวัดได้ส่งหนังสือเชิญประขุม เมื่อวันที่ ๒๒ มิลุนายน ๒๕๖๓ ที่
ผ่านมา แต่การดำเนินงานก่อสร้างของวัดถํ้าสุขเกษม ช่างควบคุมงานก็ได้รายงานปิญหา
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เรียกประขุมสรุปและเสนอให้ผู้บริหารวันที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๔๖๓ จึงเป็นที่มาที่ฝ่ายบริหารจะต้องเสนอญัตติขออนุมัติปรับลดค่างาน
โครงการธรรมซาติสู่ธรรมในวันนี้ ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ไดํให้ความ

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เห็นชอบอนุมิติตรงนี้ และท่านพิเขษ ทินอยู่ บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ มหาราช เมื่อครั้งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มาประชุมได้พูดคุยตกลงในที่
แทนปลัดอบจ.ปฏิบ้ติหน้าที่ ประชุมว่าเทศบาลตำบลเกาะคาส่งคืนให้กับจังหวัดทั้งหมดแต่ในส่วนนี้เช้าใจว่า
นายกอบจ.ลำปาง
จังหวัดลำปาง และธนารักษ์ กำลังเช้าสู่กระบวนการที่ประชุมกับกบจ. จะมอบทรัพย์สิน
ทั้งหมดให้อยู่ในความดูแลของอบจ.ลำปาง แต่จนบัดนี้ อบจ.ลำปาง ยังไม่ได้รับมอบ
ทรัพย์สินตรงนั้น จึงไม่สามารถดำเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ เพราะ ยัง
ไม่ได้เนินทรัพย์สินชองอบจ.ลำปาง และในส่วนนี้เช้าใจว่าสถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนปรน
ผ่อนคลายลงบ้างประซาซนก็น่าจะได้มาไหว้ลักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็
จะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาบ้าง ในการซื้อดอกไม้ธูปเทียน ซึ่งตรงนี้น่าจะเก็บรวบรวมไว้
เพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภค ดิฉันขอนำเสนอตรงนี้ว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา จังหวัด
ลำปาง ได้ใช้งบประมาณไปประมาณห้าสิบล้านบาท ก็มีความยินดีและเต็มใจ รวมทั้ง
ท่านสมาชิกทุกท่าน ก็ได้ยกมือให้ข้อบัญญัติ กิจกรรมแผนงานต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือ
ซาวบ้านโดยการที่ป้องกันระงับ ยับยั้งเชื้อไวรัสดังกล่าว ตอนนี้รัฐบาลกลางได้มีการให้
เราเสนอแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจงบประมารทั่วทั้งประเทศก็สี่แสนล้านบาท ในส่วนนี้
อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการส่งโครงการไปให้ทางส่วนกลาง ตรงนี้จะแก้ป้ญหาต่างๆ ที่
ท่านสมาชิกได้พูดมาทั้งหมด ขอย้อนไปยังที่ท่านพิเซฐ ทินอยู่ ผู้บริหารของอบจ.ลำปาง
ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างไร ตอนนี้กำลังดำเนินการให้มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการวิจัย
วิเคราะห์ความเหมาะสมต่าง ๆ เพื่อให้ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อให้เนินจุด
เชื่อมโยง เพื่อไปยังพระธาตุลำปางหลวง สวนสาธารณะหนองกระทิง เราจะเชื่อมโยง
การท่องเที่ยว กำลังให้เขาทำวิจัยอยู่ก็จะสอดคล้องกับผู้บริหารและคณะทั้งหมดได้
พูดคุยประชุมกันเราก็ฃอรับการสนับสบุนงบประมาณและได้รับการสนับสนุนจากท่าน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสิธิฃัย จินดาหลวง สนับสบุนเรา โครงการต่าง ๆ ที่เสนอไป
เพื่อขอรับงบประมาณจากส่วนกลางเนินงบประมาณทั้งสินสองร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสน
บาท จะเนินโครงการปรับภูมิทัศนํสวนสาธารณะหนองกระทิงทั้งหมดหกสิบหกล้านบาท
จะเนินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับระบบนี้าดื่มสะอาด ก่อสร้างทางเดินรอบหนองนํ้า
ก่อสร้างรั้ว ก่อสร้างสู่วิ่ง ก่อสร้างทางเดิน และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และมืรถรางสองคัน
รถรางจะวิ่งไปมาเชื่อมโยงกัน และโครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าอุปโภคบริโภค
และเกษตรกรรมได้จัดหาชุดชุดเจาะบาดาลนั้าตื้นจำนวน ๔ ชุด ๆ ละ ๑(ะล้าน รวม
เนิน ๖๐ ล้านบาท จัดหาชุดชุดเจาะบ่อบาดาลนั้าลืก ๑ ชุดๆ ละ ๓๕ ล้านบาท รวมชุด
ชุดเจาะบ่อบาดาลทั้งสิ้น ๙๕ ล้านบาท โครงการธนาคารนั้าใต้ดิน โครงการก่อสร้าง
ระบบส่งนี้าอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร โครงการธนาคารนั้าใต้ดิน จะอยู่ในพื้นที่
อำเภอวังเหนือทั้งหมดรวม ๗ ล้านบาท แทบทุกตำบล ส่วนโครงการระบบส่งนั้าอุปโภค
และบริโภคเพื่อการเกษตรที่ท่านบุญเลิศ แสนเทพ ได้พูดมาเมื่อสักครู่ ตรงนี้น่าจะช่วย
แก้ป ้ญ หาให้ได้บ ้าง เราได้ส ่ง โครงการส่ง นํ้า อุป โภคและบริโ ภคเพื่อ การเกษตร
งบประมาณของ อำเภอแม่ทะ รวมทั้งหมด ๒๕ ล้านบาท จะมืชองตำบลวังเงิน จะเชื่อม
ไปยังอำเภอแม่เมาะกับอำเภอแม่ทะ ต่อไปเนินโครงการธนาคารนํ้าใด้ดินพร้อมระบบส่ง
นั้าอุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตรก็จะมื อำเภอสบปราบ อำเภอเสริมงาม แทบทุก
หมู่บ้านทุกตำบลหากท่านสมาชิกอยากทราบรายละเอียดสามารถขอรับได้ พื้นที่ตำบล

นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง แม่ปะ อำเภอเถิน รวมทั้งสิ้นสามสิบสองล้านสี่แสนบาท เมื่อรัฐบาลกลางใช้
รองปลัดอบจ.รักษาราซการ งบประมาณของท้องถิ่นไปแล้ว ท้องถิ่นก็ต้องขอคืนมาและข้อมูลเซิงลึกท่านสิธิขัย
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ จินดาหลวง ให้เราขึ้นเป็นลำดับที่ ๑ ของจังหวัด เลือกโครงการของเราที่มีความ
นายกอบจ.ลำปาง
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่อ งเที่ยวสวนสาธารณะหนองกระทิงที่จะปรับ ปรุง
ประมาณกลางเดือนนี้น่าจะมีโครงการเชิญท่านสมาซิกและผู้บริหาร จะไต้ไปดูงานสวน
นงนุข เพื่อเราจะไต้มาปรับปรุงตรงนี้ ส่วนเรื่องแหล่งนํ้าต่าง ๆ ก็เช้าหลักเกณฑ์ของ
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ น่าจะผ่านทั้งหมดน่าจะเป็นการรับงบประมาณทั้งหมด สอง
ร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสนบาท นำเรียนทุกท่านโครงการถ้าผ่านจะข่วยแก้ปีญหาภัยแล้ง
ให้กับสมาซิกทุกท่าน ในระยะยาว ฃอผู้อำนวยการกองช่างเสนอเพิ่มเติม ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน -ฃอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง
ประธานสภาฯ
นายธีทัต ธรรมธิกูล กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน ผมจะขอตอบคำถามของท่านสมาซิกสภาจำนวน เอ ท่าน ท่านแรกท่านพิเฃฐ
ทินอยู่ เกี่ยวกับเรื่องพระนเรศวรมหาราช ตามที่อบจ.ลำปาง ไต้ดำเนินการสร้าง วันนี้
กระผมไต้รับรายงานและได้ดำเนินการเกี่ยวกับนี้าพุตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๘ ล้าน
บาท น่าจะเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๒ ราคากลางไต้ตั้งไว้ ๘ ล้านบาท ผมไต้ดำเนินการ
ถอดราคากลาง ถอดแบบราคากลาง ณ ปีจจุบัน อยู่ที่เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน ซึ่งคาด
ว่าจะส่งให้กองพัสดุเพื่อทำการจัดหาได้น่าจะประมาณอาทิตย์หน้า ขอนำเรียนให้ในที่
ประชุมไต้รับทราบ และท่านบุญเลิศ แสนเทพ ไต้สอบถามว่าหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๓ บ้านนาดง
ที่ประขาชนร้องขอภัยแล้งและการชุดเจาะนํ้า ประซาซนได้จัดทำหนังสือผ่านไปยัง
ท้องถิ่น ท้องถิ่นเสนอผ่านไปอำเภอ อำเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้ว่า
จังหวัดลำปางได้สั่งการให้ อบจ.ลำปาง
รีบดำเนินการแก้ปีญหาให้ประซาซนที่
เดือดร้อน ผมไต้ประสานงานกับฝ่ายสาธารณภัย ก็จะติดขัดอยู่ที่หนังสือขออนุญาต ใน
ส่วนที่เรายังไม่ดำเนินการ ส่วนเรื่องแบบแปลนเรื่องการสำรวจ ตอนแรกก็ไต้นัดกับท่าน
ปฏิบ้ตหน้าที่นายกฯ และท่านรองพรรณี การะกัน ว่าจะไปดู ซึ่งช่วงนั้นก็มีภารกิจเยอะ
ไม่ไต้ไปดู แต่ไต้ส่งทีมงานเช้าไปแล้ว และในวันนี้ได้รับข่าวดีว่าใบอนุญาตทั้ง ๒ ใบ
ออกมาจากกรมทรัพยากรนํ้าเรียบร้อยแล้ว ประมาณอาทิตย์หน้าก็จะส่งไปจัดหาไต้ แต่
ปีญหาอุปสรรค ๒ โครงการนี้ตามที่ผมไต้ปรึกษาหารือกับหัวหน้าฝ่าย น่าจะหาผู้รับ
จ้างยาก เพราะคนที่มีความสามารถในการชุดเจาะบ่อบาดาลจังหวัดลำปาง เรามีไม่
มาก ก็ฝากท่านสมาซิกสามารถแนะนำไต้ ว่ามีบริษัทไหนสามารถชุดเจาะบ่อบาดาลได้
ให้มาแจ้งที่กองช่างได้จำนวน ๒ บ่อ ๆ ละ ไม่เกิน ๕ แสนบาท ผมขอนำเรียนให้ที่
ประชุมทราบเพียงแค่นี้ ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านประสิทธึ๋ เตซะปลูก
ประธานสภาฯ
นายประสิทฮึ๋ เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที,เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอชื่นซมฝ่ายบริหารและท่านปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ได้เห็นความสำคัญของสวนสาธารณหนองกระทิง ผมไต้
ประสบกับตนเองว่าไต้รับคำซมจากผู้ใช้บริการที่มาออกกำลังกายในสวนสาธารณะ

นายประสิทธึ๋ เตซะปลูก หนองกระทิง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เข้าไปปรับปรุงเพื่อเป็นปอดของ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และมีอีกหนึ่งเรื่องทีอยากจะขอแนะนำ เกี่ยวกับสวนสาธารณะหนอง
กระทิง เป็นหนองที่รับนํ้าจากชุมขนบ่อแร้ว จะมีอยู่ช่วงหนึ่งปลาตายในหนองกระทิง
เนื่องจากมีนํ้าเสียจากชุมขนและตลาดนํ้าโท้งเข้ามา ผมขอฝากกองช่างช่วยประสาน
ท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีการบำบัดนํ้าก่อนที่จะมาสู่หนองกระทิง ถ้าทำตรงนี้ได้ ซึ่งมีช่วงหนึ่ง
กลิ่นนํ้าฃี้นและมีปลาตาย ถ้าหากเราประสานกับเจ้าของพื้นที่ให้มีการบำบัดนี้าก่อนถึง
จะปล่อยลงสู่หนองกระทิง เพื่อคุณภาพของนี้าและบรรยากาศ อีกหนึ่งประเด็นถ้าหากมี
การสำรวจ เราน่าจะทำท่อรับนํ้าจากคลองชลประทาน ลงสู่หนองกระทิง ฝากกองช่าง
เข้าไปสำรวจ ผมในฐานะสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือ ง
ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน ก่อนจะปิดประชุม ผมอยากนำเรียนในที่ประชุมให้รับทราบข้อมูลการแก้ป้ญหาภัยแล้ง
ประธานสภาฯ
เราได้รับข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาช่วยเรา ถ้าหากอยู่ในเขตพื้นที่สมาซิกท่านไหน ก็
เอาข้อมูลจากผมไปเสนอได้ เราน่าจะมีการเลือกตั้ง ถ้าไม,ผิดพลาดก็น่าจะสิ้นปีนี้อย่าง
เร็วที่สุดผมอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าวันนี้การแก้ปิญหาภัยแล้ง ผมเองก็ได้
ประสานกับรองสิธิซัย จินดาหลวง ท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรนํ้า ภาค ๑ ที่
จะได้แก้ปิญหา เราจะไม,แก้ไขป้ญหาแบบชลประทาน ชลประทานเขามีเขื่อนอยู่
ข้างบนเขาเอานํ้ามาบริห ารจัดการอยู่ด้านล่าง แต่ของเราคิดในสิ่งที่มีเราใช้ยุทธการ
หน่วงนํ้าในแผ่นดิน ได้ปรึกษาหารือกัน ผมเองจบดร.ในเรื่องแม่นี้าวังด้วย ผมก็เลยขาย
ความคิด และตอนนี้งบประมาณที่เช้ามาเราจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบนี้า เพื่อ
ไปกักเก็บในอ่างเก็บนํ้า หรือทำนบดิน สระนี้าฃองขาวบ้าน ในช่วงฤดูฝนโดยใช้โซส่า
เซลล์ ในการกักเก็บ เพราะฉะนั้นอยากประขาสัมพันธ์ว่าท่านสมาซิกทุกท่านที่มียังมีสระ
นั้ายังไม่เด็ม ทำนบดินยังไม,เต็ม อ่างนี้ายังไม่ต็ม ท่านสามารถประสานกับผมได้ หรือจะ
ใช้งบของกรมทรัพยากรนํ้าบ้าง หรือชลประทานบ้าง หรือหลายๆ หน่วยงาน ที่เรามา
ผนวกรวมกัน ประกอบกับที่ผ่านมาโรคโควิด ขาวบ้านไม่มีเงิน ผมก็ได้ใข้นวัตกรรม
ประสานกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนํ้าได้เอาโซส่าเซลล์เพื่อจะลดด้นทุนตอนนี้บางบ้านต้อง
ใช้จ่ายค่าไฟประมาณ ๒-๓ หมื่นบาท เมื่อเราติดโซส่าเซลล์เป็นระบบไฮบริด คือเมื่อ
แสงอาทิตย์มีมากโวล์สูงก็ดันกระแสไฟฟ้าไป เราใช้1ฟฟรี แต่ตอนเย็นมาคนใข้นํ้าอยู่ก็จะ
ดึงพลังงานจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาประมาณ ๕-๑0 % สรุปออกมาบางบ้านที่เราเคย
ทำให้จากเดิมใช้ไฟฟ้า ๒ หมื่นกว่า มีค่าใช้จ่ายเพียง ๒-๓พันบาท ลดลงประมาณเกือบ
๙๐ % ก็อยู่ที่พฤติกรรมในการใช้นั้า ล้าหากท่านใช้นั้าตอนกลางคืนมากท่านต้องแบกรับ
เรื่องค่าไฟฟ้าเต็ม ๆ แต่ตอนกลางวันก็สามารถใช้ไฟฟรีได้ อยากจะกราบเรียนท่าน
สมาซิกทุกท่านเราทำอะไรกันไปบ้าง เราจะระดมสมองในข้อมูลข่าวสารกันว่าตอนนี้ทำ
อะไรไปขนาดไหน อย่างไร ก็จะทำให้เกิดการกินดีอยู่ดีและให้ซาวบ้านพึงพอใจสูงสุด

นายพิษณุพล ประสาน -มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระนี้อีกหรือไม่
ประธานสภาฯ
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