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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดลำปาง 
สมัยวิสามัญ (สมัยท่ี ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

จันศุกร์ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยวิสามัญ (สมัยท่ี ๒) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ท่ี ๒๖ มีลุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓© น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนุจังหวัดลำปาง
สมัยวิสามัญ (สมัยท่ี ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี
๗ เมษายน ๒๕๖๓

เร่ืองท่ีเสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตาม 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๓.๓ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓.๔ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำฃ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๓.๕ ญัตติขออนุมัติปรับลดวงเงินงบประมาณและปริมาณงาน โครงการ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถ่ินสาย ลป.ถ. ๑ - ๐๐๐๗ 
บ้านลำปางหลวง -  บ้านน้ําล้อม อำ๓อเกาะคา จังหวัดลำปาง

๓.๖ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เร่ือง การเรียกเก็บ 
คา่ธรรมเนยีมบำรงุองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัจากผูพ้กัในโรงแรม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



รายงานการประชมุสภาองคก์าร'บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
สมยัวสิามญั (สมัยท่ี ๒) ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วันศุกร์ท่ี ๒๖ มถินุายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. 
ณ หอ้งประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำปาง

ผู้มาประชุม

๑. นายพิษณุพล ประสาน ตำแหน่ง ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒. นายวสันต์ อุณหเลขจิตร ตำแหน่ง รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๑)
๓. นายบญุเลิศ แสนเทพ ตำแหน่ง รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๒)
๔.น.ส.มนชยา ชรากร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๕. นาย'ประลิทธ้ี เตชะปลูก ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๖. นายวิเชยีร เรืองบุญมา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๗. นายนิกร ธรรมสังกา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๘.นายพิเซฐ ทินอยู่ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์ก้ารบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
๙.นายมิตร ธรรมวงค์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอ เกาะคา
๑๐.นายสมบูรณ์ รูปสะอาด ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้หม่
๑๑.นายธีรพล ศรีวงษ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๒.นายนิพนธ์ 'นนทะสี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๓.นางสุปราณี เกิดมูล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
๑๔.นายบุญเชิด พรมศร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
๑๕.นายจิรพิพัฒน์ วงศเ์ปยี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมเ่มาะ
๑๖.นายธรรมการ ชุมศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแมเ่มาะ
๑๗.นายเซน ปานสังข์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม
๑๘.นายปิสันธน์ รัตนวราภรณ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ
๑๙.พ.ต.ท.พิมล คงทอง ตำแหน'ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก

ผู้ลาประชุม
๑. นายณรงค์ พินธิสืบ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๒. นายเดชทวี ศรีวิชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกนิ

ผู้ขาดประชุม
๑. นายอำนวย วรญาณกุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังฬวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง



๒

ผู้ขาดประชุม
๒. นายถาวร บปุผาเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมอืงลำปาง
๓.นายรัตนซัย สมมี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนอื

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน

ปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ,หน้าท่ี 
นายกองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

๒. นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง รองปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๓. นางสาวเพ็ญสิริ ไซยวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๔. นายธีทัต. ธรรมธิกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๔. นางพุดแก้ว พันธุสุภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๖. นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
๗. นายบุญส่ง ศรีกอนติ ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศกึษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
๘. นางณัช'ขา สิทธิไพศาล ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองกิจการสภาฯ
๙. นางกนกพรรณ นันตาวัง ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๐. นายปรีชา กันหล้า ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
๑๑. นายวรพงศ์ ยศเรืองศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๑๒. นางอภิสรา บุตสีทา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด
๑๓. นางดวงดาว อานภุาพยรรยง ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๔. นายวรพงศ์ ยศเรืองศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๑๔. นางสายใจ ฃันธิกุล ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการบริหารงานท่ัวไป
๑๖. นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
๑๗. นางนิตยา สายอุปราช ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัสดุและประมวลผล
๑๘. นางราตรี ธงศรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
๑๙. บายชูศักด้ี ตุ้ยบาง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
๒๐. นายภัทรพงศ์ เถายศ ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
๒๑. นางสาวซุตินันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๒๒. นายสุทิตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
๒๓. นายเฉลิมพล ม่ิงเช้ือ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิงแวดล้อม
๒๔. นางสาว{เณรสี ตันเกียรติชัย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี
๒๔. นางสาวเตรัิตน์ วงศ์กร ตำแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายเร่งรัดและจัดเกบ็รายได้



๓

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ
๒๖. นายไกรเซษฐ์ ทองบุตร ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ
๒๗. นางรุ่งระวี แผ่นทอง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหนง่หวัหน้าฝ่ายการเงิน
๒๘. นางจิรภา พอจิต ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
๒๙. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานกุารสภาฯ)
๓๐. นายสมชาย อุดมสารี ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหวัหน้าฝ่ายการผังเมืองฯ
๓๑. นางปราณี แก้วขัด ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ
๓๒. นางนงลักษณ์ พรมพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน
๓๓. นางธิญาดา จันจ๊ะวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนกังานธุรการชำนาญงาน
๓๔. นายบีญญา สุริยะ ตำแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
๓๕. นางจุไรรัตน์ สอนลือ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๖. นายพร,ทศพล ชมพูศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๗. นางสาวนพมาศ ขัยยาดำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบีติงาน
๓๘. นางสุภาพร เหง่ียมไพศาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประซาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๓๙. นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
๔๐. นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการภารโรง
๔๑. นางศรสวรรค์ ธิมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยประซาสัมพันธ์

เร่ิมประชุม เวลา ๑๕.๔๐ น.

เมือ่สมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดลำปาง มาประชมุ ครบองค์ประชมุจำนวน 
๑๙ คน แล้ว นางสมพร กาไวย ์ เลขานกุารสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดใหส้ญัญาณเชญิสมาซกิ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม

นางสมพร กาไวย ์ บัดน้ีสมาซิกครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การ
เลขานกุารสภาฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ข้ึนจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และทำหน้าท่ีประธาน

ดำเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
เร่ือง เร่ืยกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีเร่ืองท่ีจะต้องเสนอต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่เนือ่งจากขณะนี ้
ไม่อยู่ในช่วงเวลาสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เพ่ือประโยชน์แห่ง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมควรท่ีจะเรียกประชุมสภาเปีนการประชุมสมัยวิสามัญ 
ดังน้ัน อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไชเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับความใน



นางสมพร กาไวย ์
เลขานุการสภาฯ

นายพษิถเพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
ระเบยีบวาระที ่ ๑

ข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕:๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ (สมัยท่ี ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๓ จึงประกาศมาเพือ่ทราบ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ลงซ่ือ นายพษิณพุล ประสาน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
วันน้ีเป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุม
เร่ืองแรก รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้เงินทุนสง่เสริมกิจการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลการ 
เบิกจ่ายโครงการเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)
ณ วันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ดังน้ี
๑.สัญญากู้เงินเลขท่ี ๔๓๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ โครงการ 
จำนวนเงิน ๖๔,๐๑๒,๖๘๗ บาท (หกสิบส่ีล้านหน่ึงหม่ืนสองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ด -  
บาทถ้วน) ได้เบกิจ่ายแล้วจำนวน ๑๙ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๖๔,๐๑๒,๖๘๗ บาท 
(หกสิบส่ีล้านหน่ึงหม่ืนสองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๒.สญัญากู้เงินเลขท่ี ๔๔๐/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ โครงการ 
จำนวนเงิน ๕๔,๑๖๖,๗๘๙ บาท (ห้าสิบส่ีล้านหน่ึงแสนหกม่ืนหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบ- 
เถ้าบาทถ้วน)ได้เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๙ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๐๕๖,๖๒๑.๑๙ บาท 
(ส่ีสิบสองล้านห้าหม่ืนหกพันหกร้อย-ย่ีสิบเอ็ดบาทสิบเถ้าสตางค์)
๓.สัญญากู้เงินเลขท่ี ๔๔๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ 
จำนวนเงิน ๔๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท (ส่ีสิบสามล้านหกหม่ืนบาทถ้วน) ได้เบิกจ่ายแล้ว 
จำนวน ๒ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๓๙,๔๖๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเถ้าล้านส่ีแสน 
หกหม่ืนบาทถ้วน)

รวมเบิกจ่ายท้ังหมดจำนวน ๓๐ โครงการ เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน ๑๔๕,๕๒๙,๓๐๘.๑๙บาท 
(หน่ึงร้อยส่ีสิบห้าล้านห้าแสนสองหม่ืนเถ้าพันสามร้อยแปดบาทสิบเถ้าสตางค์) รายละเอียด 
ปรากฏตามหนังสือท่ีแจกให้กับทุกท่าน หากทา่นตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
สอบถามได้ท่ีกองคลัง
เร่ืองท่ีสอง รายงานผลการใข้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลการเบกิจ่ายเงินสะสมขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ณวนัที๒่๙เมษายน ๒๕๖๓ ดังน้ี 
๑.ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด



๔

นายพพินุพล ประสาน ลำปางใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ จำนวน ๔๗ โครงการ
ประธานสภาฯ จำนวนเงิน ๔๗,๓๔๖,๖๖๐ บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหม่ืนหกพันหกร้อยหกสิบ -

บาทล้วน) ได้เบิกจ่ายไปแล้วจำนวน ๔๔ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๖,๙๖๙,๖๒๖ บาท 
(ส่ีสิบหกล้านเก้าแสนหกหม่ืนเก้าพันหกร้อยย่ีสิบหกบาทล้วน)
๒.ในคราวประซุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๔๖๒ เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๔๖๒ ได้อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ จำนวน ๗๖ โครงการ จำนวนเงิน 
๖๔,๘๗๗,๐๐๐ บาท (หกสิบส่ีล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบาทล้วน) ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 
จำนวน ๔๒ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๙๘๔,๓๐๐ บาท (ย่ีสิบหกล้านเก้าแสน -  
แปดหม่ืนห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)
รวมเบิกจ่ายท้ังหมดจำนวน ๙ ๖ โครงการ เป็นจำนวนเงินท้ังสิน ๗๓,๙๔๔,๙๒๖ บาท 
เจ็ดสิบสามล้านเก้าแสนห้าหม่ืนส่ีพันเก้าร้อยย่ีสิบหกบาทล้วน) รายละเอยีดปรากฏตาม 
หนังสือท่ีแจกให้กับทุกท่าน หากทา่นตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สอบถามได้ท่ี 
กองคลัง
เร่ืองท่ีสาม รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 
๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ 
ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ ไปแล้วน้ัน เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ิน ท่ี มท ๐๘๑๐.๖/ว๒๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๑ 
มิถุนายน ๒๔๖๒ กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ือง 
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ,หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ลป ๐๐๒๓.๓/ว๖๑๑ 
ลงวันท่ี ๔ เมษายน ๒๔๖๒ จังหวัดลำปางคัดเสือกสวนสาธารณะหนองกระทิง เป็น 
คลองด้นแบบระดับจังหวัดซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง, 
หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนท่ีสุด ท่ี ลป ๐๐๒๓.๓/๓๔๔ ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๔๖๓ 
เร่ือง แจ้งแบบป็ายโครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม 

ราชาภเิษกเพิม่เตมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๔๖๓ รายละเอียดตามหนงัสอืท่ีแจก หาก 
ตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถสอบถามได้ท่ีกองแผนและงบประมาณ 
เร่ืองท่ีส่ี รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
(พ.ศ.๒๔๖๑ - ๒๔๖๔) คร้ังท่ี ๔ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้ 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) เม่ือวันท่ี ๓๐ 
กรกฎาคม ๒๔๖๒ ไปแล้ว,น้ัน เน่ืองจากได้พิมพ์ข้อความผิดพลาดในรายละเอียดโครงการ



๖

นายพิษถเพล ประสานในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) จำเป็นต้อง 
ประธานสภาฯ แก้ไขรายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-

๒๕๖๕) ให้ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงได้ประกาศแก้ไขแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) คร้ังท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงแจ้งให้สภาได้รับทราบ รายละเอียดตามหนงัสอืทีแ่จก หากต้องการ 
ทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถสอบถามได้ท่ีกองแผนและงบประมาณ 
เรื่องท่ีห้า การหารือเก่ียวกับการลาอุปสมบทของสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ทำหนังสือหารือไปยังจังหวัดเก่ียวกับการลา 
อุปสมบทของสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซ่ึงทางจังหวัดลำปางได้พิจารณาแล้ว 
ว่าการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเป็นลักษณะต้องห้ามทำให้สมาขิกภาพของสมาขิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดส้ินสุดลง จึงแจ้งให้สภาแห่งน๋ีได้รับทราบ รายละเอยีดปรากฏ 
ตามหนังสือท่ีแจกให้กับทุกห่าน
เร่ืองท่ีหก ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้ดำเนินการสรรหาข้าราขการองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร น้ัน ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง มีผู้สอบผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารจำนวนหลายท่าน 
ซ่ึงจะต้องไปรับตำแหน่งใหม่ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอให้ท่านท่ีอยู่ในท่ีประชุมสภา 
แห่งน้ีได้แนะนำตัวเองและกล่าวอะไรสักเล็กน้อยต่อท่ีประชุม 
-ขอเชิญผอ.พุดแก้ว พันธุสุภา

นางพุดแก้ว พันธุสุภา เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
ผอ.กองคลัง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน คณะผู้บริหารท่านรองปลัด ผู้อำนวยการกองและผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพุดแก้ว พันธุสุภา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง มีความรู้สึก 
ภาคภูมิใจ และมีความสุขท่ีได้รับราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแห่งน้ี ซ่ึง 
ดิฉันบรรจุเข้ารับราขการคร้ังแรกท่ีส่วนอำเภอแม่พริก วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๓๔ ตำแหน่ง 
เจ้าหนา้ทีจ่ดัเกบ็รายได ้ ระดับ ๑ ต่อมาได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
พนกังานการเงินและบัญชีนักวิชาการการเงินและบัญขีหวัหน้าฝ่ายบัญชีและผู้อำนวยการ 
กองคลัง ซ่ึงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังมาแปดปี และรับราชการมาเปน็ระยะเวลา 
๒๙ ปี ๒ เดือนกับ ๒๔ วัน จนถึงวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงท่างานท่ี องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำปางต้ังแต่เร่ิมบรรจุคร้ังแรกไม่ได้ย้ายไปไหน แล้วในการปฏิบัติงานที,ผ่าน 
มา ดิฉันต้องขอขอบคุณท่านสมาขิกทุกห่านท่ีได้รับความร่วมมือได้รับความอนุเคราะห์ 
การสนับสนุนให้การทำงานทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซ่ึงกองคลังท่างานด้วยกฎระเบียบ 
และไม่มีข้อทักท้วงจาก สตง. ดา้นการตรวจสอบเอกสารการเบกิจ่ายเงิน ดิฉันก็ปฏิบ้ติ 
หนา้ทีแ่บบเตม็กำลงัและสดุความสามารถ และทีข่าดไมไ่ดต้อ้งขอขอบคณุ 
ท่านสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดรักษาราชการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ีนายก



๗

นางพดุแกว้ พนัธุสภุา ท่านเป็นท้ังเพ่ือนและผู้บังคับบัญชาท่ีดีกันดิฉันตลอดมา และขอชอบคุณ 
ผอ.กองคลัง ท่านรองพรรณี การะกัน ท่ีโห้ความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษาทุกอย่างในการปฏิบัติงาน

และถ้ามีโอกาสดิฉันมีความยินดีท่ีจะกลับมาท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถ้าทาง 
คณะผู้บริหารจะกรุณาถ้ามีตำแหน่งว่าง ถ้าหากท่านใดไปจังหวัดตากหรือว่าผ่านก็แวะ 
ยินดีต้อนรับ ฃอฃอบคุณ

นายพษิทiพล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญท่าน ผอ.ณัขซา สิทธิไพศาล 
ประธานสภาฯ
นางณซัซา สิทธิไพศาล เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
หวัหนา้ฝา่ยสง่เสริมฯ ดิฉันนางณชัซา สิทธิไพศาล บรรจุพร้อมกนักบัทา่นผอ.พดุแกว้ พันธุสุภา เม่ือวันท่ี ๑

เมษายน ๒๕๓๔ เพ่ือนกันมาต้ังแต่บรรจุ ก็จะไปรับราชการตำแหน่ง'หัวหน้าลำนักปลัดท่ี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน วันที, ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เหลอืเวลาอกีแค ่ ๒ วันทำ 
การ ก็รู้สกึใจหาย ๒๐-๓๐ปทีีอ่ยูอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ถอืว่าเปน็บา้นทีม่ ี
ความอบอุ่น ทุกคนให้ความรักและความอบอุ่นต่อดิฉันมาก เกือบสามสิบปีท่ีไต้อยู่รู้สึกมี 
ความภาคภมูใิจ และรักทุกคนรักองค์กร ท่านสมาชิกทุกคนใหค้วามอบอุ่นมาก รวมถึง 
ทา่นรองพรรณ ี การะกนั และทา่นสพุรรณ ี สขุสนัต์รุ่งเรือง ทีใ่หค้วามอบอุ่นและให ้
คำแนะนำปรกึษาขอ้ราชการทกุอยา่ง ระยะเวลาประมาณสองปทีีไ่ตร้กัษาการใน 
ตำแหนง่ผูอ้ำนวยการกองกจิ ถอืวา่ไดใ้กลช้ดิทา่นสมาชกิมาก มีท้ังสุข ทกุขร่์วมกนั 
ชอบคุณสำหรับความไว้วางใจท่ีทุกท่านให้และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าในการไปรับราชการท่ี 
ลำพนู ทา่นจะไปแวะหา ดืม่กาแฟหรอืวา่ใหด้ฉินัรบัใชใ้นเรือ่งใดกย็นิดเีปน็อยา่งยิง่ 
ขอขอบคณุทกุๆเรือ่ง ไมว่า่จะเปน็เรือ่งงบประมาณของ อบจ.ลำปางทีท่กุทา่นใหก้าร 
พฒันาซาวลำปางดว้ยด ี เรือ่งการเอือ้อาทรกบัพีน่อ้งกองกจิการสภาทกุคน รวมข้อ 
ราชการตา่งๆ ทีไ่ม่ใช่อำนาจหน้าท่ีชองเรา ก็สามารถปรึกษาหารือกันได้ หวังเปน็อย่าง 
ย่ิงว่าทกุทา่นจะมสีฃุภาพทีด่แีขง็แรง ถ้ามีโอกาสในอนาคต ถ้าได้มารับใช้ท่านไม่ว่าจะ 
ตำแหน่งใด ดิฉันก็ยินดี ฃอฃอบคุณ 

นายพษิถเพล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญท่าน ผอ.อภิสรา นุตสี'ทา 
ประธานสภาฯ
นางอภิสรา บุตสิทา เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ และเพือ่นข้าราชการทุกท่าน ดิฉันอภิสรา นุตสี'ทา นักบริหารงานท่ัวไประดับต้น สังกัด 

กองกิจการสภา ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ น้ีข้าพเจ้าจะไปรับตำแหน่งใหม่ท่ี อบจ. 
แพร่ ตำแหน่ง ผอ.กองสงเสริมคุณภาพชีวิต ความรู้สึกและความผูกพันทีมีให้กับพวกเรา 
ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ดิฉันมีความผูกพันมากท่ีสุด ต้ังแต่สมัยท่านนายก 
สุนี สมมี การไปรับตำแหน่งในคร้ังน้ีก็เพ่ืออนาคต ความก้าวหน้าในชีวิตราชการ 
ระยะเวลาทีท่ำงานทีน่ี ่๒๖ ปี ๒ เดือน ถือว่าเป็นบ้านหลังท่ี ๒ ของชีวิต ดิฉันเองมี



นางอภิสรา บุตสิทา ภูมิลำเนาจังหวัดเพชรบูรณอ์ยู่ท่ีน้ันเพยีงแค, ๒๓ ปี มาอยูล่ำปาง ๒๕ ปี มีความผูกพัน
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ ท่ีน่ี ความอบอุ่นท่ีน่ีมีมากท่ีสุด ถึงตัวจะไปอยู่ท่ีอ่ืน แต่ความผูกพันความรักท่ีดิฉันมี 

ยังจำติดใจตลอด หากท่านใดท่ีผ่านไปจังหวัดแพร่ ถ้ามีโอกาสก็ฃอให้โทรหากัน
แวะทานข้าวด้วยกัน สดุทา้ยนี ้ก็ขอ'ให้สมา,ซิก ทุกท่านได้กลับมารับใข้พ่ีน้องประซาซน 
ซาวจังหวัดลำปางอีก ใบอนาคตทีจ่ะมีการเลือกต้ังทีจ่ะถึงนี ้บุญมีวาสนาส่งขอให้ดิฉันได้ 
กลับมารับใช้และมาเจอกันอีกคร้ัง ขอขอบคุณ 

นายพษิ๓พล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญคุณปรีซา กันหล้า 
ประธานสภาฯ
นายปรชีา กันหล้า เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิก คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประขุมทุกท่าน
รกัษาราชการแทน กระผมนายปริขา กันหล้า รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ผอ.กองแผนฯ ในตำแหนง่ทีจ่ะได้รับการแต่งต้ังเร็ว  ๆ นี ้ก็จะปฏิบัติหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดและให้ถูกต้องตาม

ขอ้ระเบยีบตามวธิขีองทางราชการ และนอ้มรบัคำแนะนำจากทกุทา่น เพ่ือนำไปใช้ใน 
การปฏิบัติงาน ขอขอบคุณ

นายพษิณพุล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญคุณราตรี ธงศรี 
ประธานสภาฯ
นางราตรี ธงศรี เรียนท่านประธานท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านผู้บริหารหัวหน้า
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ สว่นและผู้เข้าร่วมประขมุทกุทา่น ดิฉันนางราตรี ธงศรี หัวหน้าฝ่ายประซาสัมพันธ์

และรักษาการหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข และในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ดิฉันต้องเข้าไป 
รบัตำแหนง่หวัหนา้สำนกัปลดัทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเขยีงราย ในโอกาสนีก้ ็
ขอขอบคณุทา่นคณะผูบ้รหิาร ทา่นสมาชกิสภาทกุทา่น ทีใ่หค้วามรักความอบอุ่นและ 
ความเมตตาดฉินัมาตลอด ทีผ่า่นถา้หากดฉินัทำอะไรไปไมถ่กูใจหรอืไม,เหมาะสม 
ประการใด กต็อ้งขอกราบอภยัทกุทา่นดว้ย และในโอกาสน้ีก็จะฃอเปีนกำลังใจให้กับ 
ท่านสมาชิกทุกท่าน ในโอกาสหน้าก็อยากใหก้ลับมาเป็นขวัญใจของพ่ีประซาซนลำปาง 
และกลบัเขา้มาใน อบจ.อกีครัง้ สดุทา้ยนีห้ากทกุทา่นมธีรุะหรอืไดผ้า่นไปจงัหวดั 
เขียงรายกบ็อกกลา่วแวะทกัทายกนัด้วย ขอขอบคุณ 

นายพิษณุพล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญคุณขุติน้นทํ ศรีนุต 
ประธานสภาฯ
นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน จงัหวดัผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น คณะผูบ้รหิารและผูเ้ขา้รว่มประขมุทกุทา่น ดิฉัน

นางสาวขตุนินัท ํ ศรีนุต ตำแหนง่หวัหนา้ฝา่ยนโยบายและแผน กจ็ะเขา้รบัตำแหนง่ 
ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ น้ี 
จากประสบการณแ์ละประวตักิารทำงานตัง้แตบ่รรจเุขา้รบัราขการดฉินักจ็ะทำงานใน 
เร่ืองของแผนมาโดยตลอด ในคร้ังน้ีถึอว่าเป็นการเปล่ียนงานเพ่ือหาประสบการณแ์ละ



นางสาวซติุนนัท ํ ศรีนุต ส่ังสมประสบการณ!นการทำงานให้เพ่ิมมากข้ึน ดิฉันขอสัญญาว่าจะเรียนรู้งานใหม่ให้ได้ 
หวัหนา้ฝา่ยนโยบายและแผน เร็วท่ีสดุ ซีง่กต็อ้งอาสยัคำแนะนำจากผูท้ีม่ปีระสบการณ ์ และยินดีทีจ่ะนอ้มรับ

คำแนะนำจากทุกท่านเพือ่เอาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพือ่ใหม้ปีระสิทธิภาพ 
มากย่ิงข้ึน ขอขอบคุณ

นายพษิณพุล ประลาน ต่อไปเรียนเชิญคุณฐิติรัตน์ วงศ์ก่ํา 
ประธานสภาฯ
นางสาวฐติรัิตน ์ วงศก์ํา่ เรียนท่านประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และท่านสมาชิกสภาองศ์การ 
หวัหนา้ฝา่ยเรง่รดัและจดัเกบ็ฯ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารและคณะผู้เชา้ร่วมประชมุทกุทา่น ดิฉัน

นางสาวฐติริตัน ์ วงศก์ํา่ หวัหนา้ฝา่ยเรง่รดัและจดัเกบ็รายไดจ้ะเชา้รบัการแตง่ตัง้ใน 
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน องศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในวันท่ี 
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี ้ดิฉนัมีความรู้สกึยินดทีีไ่ดเ้ลอืกพืน้ทีบ่า้นเกดิของตนเองเพราะ 
ฃวิีตการรับราชการต่างจังหวัดมา ๒๑ ปี ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารผ่านประธานสภา 
ท่ีให้โอกาส ดิฉนัจะทำงานเตม็ความรู้ความสามารถเพือ่ขบัเคลือ่นงานของ อบจ.ลำปาง 
ใหส้ำเรจ็ตามแผนทีก่ำหนดไวแ้ละเปน็ประโยขนแ์กป่ระซาชน นอ้มรบัคำแนะนำจาก 
ผู้บริหารทุกท่านและเพ่ือนร่วมงานทุกท่าน ขอขอบคุณ 

นายพษิณพุล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญคุณเฉลิมพล ม่ิงเช้ือ 
ประธานสภาฯ
นายเฉลมิพล มิง่เชือ้ เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และพ่ีน้องช้าราขการ
หวัหนา้ฝา่ยสาธารณภยัฯ ผมนายเฉลมิพล มิง่เชือ้ นกับรหิารงานชา่งระดบัดน้ สอบไดเ้ลือ่นระดบัเปน็นกั

บริหารงานช่างระดับกลาง ตำแหนง่ผู้อำนวยการกองชา่ง และจะเดินทางไปบรรจุเล่ือน 
ตำแหนง่และรายงานดวัทีอ่งศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันา่นในรอบที ่ ๒ คอืวันที ่ ๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงจะเดินทางไปทีหลังพวกพ่ี  ๆ น้อง  ๆ สำหรับตัวผม องศ์การบริหาร 
สว่นจังหวัดลำปางคือบา้น รองสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองพรรณ ี การะกัน หัวหน้า 
เพ็ญสิริ ไซยวรรณ ผอ.พดุแกว้ พันธุสุภา หวัหนา้ณขัซา สิทธิไพศาล หัวหน้าบุญส่ง 
ครีกอนติ หัวหน้าสมพร กาไวย์ และทุกท่าน ทีน่ีค่อืบา้นของผมรู้สกึเหมือนผมจะต้อง 
แยกเรือนไปอยู่ทีอ่ื่น จากทีผ่มเคยเปน็นายชา่งทีห่บุหนัพลนัแลน่ ทะเลาะเบาะแวง้กบั 
คนอ่ืนไปท่ัว ทุกวันน้ีถึงได้รู้สึกว่าตัวเองจะต้องปรับปรุงตัว จนถึงทุกวันน้ีก็ยังไม่ได้ 
รับการปรบัปรงุตวัจนถงึทกุวนันี ้จากนีไ้ปผมจะไปอยู่ท'ีจงัหวัดนา่น ผมจะใชค้วามรู ้
ความสามารถ เทา่ทีผ่มไดร้บัจากพวกทา่นไปบรหิารงานจงัหวดันา่นในตำแหนง่ 
ผูอ้ำนวยการกองชา่งและรอวนัทีพ่ืจ่ะไวว้างใจผม เรยีกผมกลบัมา รอลุ้นให้ ผอ.ธีทัต 
ธรรมธิกุล สอบให้ได้แล้วเรียกผมกลับมา ขอขอบคุณ 

บายพิษถ!พล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญคุณภัทรพงศ์ เถายศ 
ประธานสภาฯ



นายภทัรพงค ์ เถายศ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วน
รกัษาการหวัหนา้ฝา่ยสง่เสรมิการศกึษา จงัหวดั ทา่นผูบ้รหิารหวัหนา้สว่นราชการ และผูเ้ขา้รว่มประชมุ

ทุกท่าน ผมภทัรพงศ ์ เถายศ นกัวชิาการศกึษากองการศกึษา สอบได้โนตำแหนง่ 
หวัหนา้ฝา่ยสง่เสรมิการศกึษาศาสนาและวฒันธรรม กจ็ะเขารบัตำแหนง่ในวนัที ่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ นี ้ยงัอยู่ทีอ่งคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปางแหง่นี ้ขอขอบคุณท่าน 
ผู้บริหาร ท่านสมาซิกท่ีได้ให้คำแนะนำให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ผมจะทำงานในหน้าท่ี 
ใหเ้ต็มทีเ่ต็มกำลังความสามารถ ขอขอบคุณ 

นายพษิณพุล ประสาน ต่อไปเรียนเซิญคุณสุทิตย์ มงคลคลี 
ประธานสภาฯ
นายสทุติย์ มงคลคลี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านสมาซิกสภาองค์การบริหาร
รกัษาการหวัหนา้ฝา่ยงบประมาณ ส่วนจังหวัดลำปาง และคณะผู้บริหารทุกท่าน ผมนายสทุติย์ มงคลคลีบีจจุบัน

ดำรงตำแหนง่นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนขำนาญการ รักษาการในตำแหนง่หวัหนา้ 
ฝา่ยงบประมาณ กองแผนและงบประมาณ ทำงานอยู่องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง 
บรรจใุนสายงานการเงิน ปฏบิตังิานดา้นการเงนิมา ๑๒ ปี และมาปฏบิตังิานแผนและ 
งบประมาณ ๑๒ ปี ปีน้ีก็ย่างเข้าส่ปีท่ี ๒๖ จะไปรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
สำนกัปลดัองคก์ารบริหารสว่นจังหวดัย้ายจากขัน้'๒ ไปอยู่ข้ัน ๓ ขอบคุณท่านผู้บริหาร 
และสมาซกิสภาทีใ่หโ้อกาสในการทำงานดา้นงบประมาณมาตลอด อาจจะมอีปุสรรค 
บ้าง มีป้ญหาบ้างแต่เราก็ผ่านพ้นไปด้วยดี จะนำประสบการณท่ี์ได้รับจากพี ่  ๆ น้อง  ๆ
และไดเ้รยีนรูจ้ากสมาซกิทัง้หลาย เพ ีอ่นำไปปรบัใชเ้พ ีอ่การปฏบิตังิานของการ 
บริหารงานทัว่ไปสำนกัปลดั ซึง่กห็วงัเปน็อยา่งยิง่วา่จะไดร้ว่มงานกบัทกุทา่นและจะ 
นำพาองคก์รไปสูเ่บา้หมายเพีอ่ประโยชนส์ขุของพีน่อ้งประขาซนจงัหวดัลำปาง ใน 
โอกาสต่อไป ขอขอบคุณ

- ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๒
ระเบยีบวาระที ่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ

สมัยท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓
- รายงานการประชุม มีท้ังหมด ๕๑ หน้า เซิญท่านสมาซิกตรวจสอบ
•ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญ
- ไม่มีท่านใดแก้ไขในรายงานการประชุม ผมจะขอมติในท่ีประชุม
•ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๖ คน ครบองค์ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เลียง

๑๐



นายพิษณุพล ประสาน - สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับรองรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประธานสภาฯ ลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓

โปรดยกมือ ไม่มี
มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๖ เสียง ให้การรับรองรายงาน

การประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป ี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

-ต่อไประเบียบวาระท่ี ๓ 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองท่ีเสนอ

๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามมติสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ ประจำปี 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ.๒๕๖๒เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
นายกอบจ.ลำปาง ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ สำนกัปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัด หมวดคา่ครุภณัฑ ์ ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง
ประเภทครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์ รายการที ่ ๑ หนา้ ๑๔๒ คา่จดัซือ้อปุกรณก์ระจาย
สัญญาณ จำนวน ๖๒,๐๐๐ บาท และรายการที ่ ๒ หน้า ๑๔๓ ค่าจัดซ้ืออุปกรณก์ระจาย
สัญญาณ จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ บาท เน่ืองจากกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ได้
กำหนดเกณ ฑร์าคากลางและคณุลกัษณะพ ืน้ฐานการจดัหาอปุกรณแ์ละระบบ
คอมพวิเตอร ์ ฉบบัเดอืนพฤษภาคม ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ึนใหม่ (ณ วันท่ี ๑๒
พฤษภาคม ๒๕๒๓) ซ่ีงมืผลทำให้ต้องปฏิบัติคามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดข้ึนใหม่ จึงมีความ
จำเปน็ต้อง โอนงบประมาณให้ถูกต้อง
จึงขออนุมิติโอนงบประมาณ ดังน้ี
โอนลด รวมจำนวน ๑๖๘, ๐๐๐ บาท
งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์
รายการที ่ ๑ หน้า ๑๔๒ ค่าจัดซือ้อุปกรณก์ระจายสญัญาณ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
รายการที ่ ๒ หน้า ๑๔๓ ค่าจัดซือ้อุปกรณก์ระจายสญัญาณ จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
โอนเพิม่ (ต้ังรายการใหม่) รวมจำนวน ๑๖๘,๐๐๐ บาท
งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์
รายการที ่ ๔ ค่าจัดซือ้อุปกรณก์ระจายสญัญาณ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท
รายการที ่ ๕ ค่าจัดซือ้อุปกรณก์ระจายสญัญาณ จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ บาท



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ เพ่ือใหก้ารดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ รายจา่ย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร
นายกอบจ.ลำปาง ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕:๔๑ หมวด ๔ การโอนเละแก้ไขเปล่ียนแปลง

งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ 
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุม้ติฃองสภาท้องถ่ิน ข้อ ๓๑ การโอน การแก้!ขเปล่ียนแปลงคำซีแ้จง 
งบประมาณรายการท่ีได้เปีกตัดปีหรือขยายเวลาใหเ้บิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเม่ือ ได้รับ 
อนุมิติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบกิตัดปรีะเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ย การรับเงิน การเบกิจา่ยเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์ร 
ปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๗ ข้อ ๔๙ ในกรณทีีมี่รายจ่ายหมวดคา่ครุภัณฑ ์ท่ีดิน 
และส่ิงก่อสร้างยังมิได้ก่อหน้ีผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใข้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินรายงานขออนุมิติกันเงินต่อสภาห้องถ่ินได้อีกไม่เกิน 
ระยะเวลาหนึง่ปี หากองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินยังมิได้ดำเนินการก่อหน้ีผูกพันตาม 
เง่ือนไขในวรรคหน่ึงให้ขออนุมิติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดิไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาห้องถ่ิน 
หรือกรณมีีความจำเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีทำให ้ลักษณะ ปริมาณ 
คณุภาพเปลีย่น หรือเปล่ียนแปลง สถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมิติเปล่ียนแปลงและหรือ 
ขยายเวลาเบกิจ่ายเงินได้!ม่เกนิอีกหนึง่ปต่ีอสภาหอ้งถิน่แลว้แต่กรณ ี กรณีเม่ือสินสุด 
ระยะเวลาการกนัเงนิและขยายเวลาเบกิจา่ยเงนิแลว้ หากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงิน 
เหลอืจ่ายจากเงินดงักลา่ว ให้เงินจำนวนน้ันตกเป็นเงินสะสม จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 
พิจารณาอนุมัติต่อไป

นายพิษณุพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิราย ขอเชิญ ไม,มี ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๗ คน

ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้!อนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมิติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๔๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๔๑๐๐๓/๓๐๔๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๔๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน - เสียง



นายพิษญพล ประสาน -ต่อไป ๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ประธานสภาฯ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕'๖๒
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภา 
รองปลัดอบจ.รักษาราฃการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน มติสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๓ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เห็นชอบอนุมัติใหกั้นเงิน
นายกอบจ.ลำปาง กรณมิีได้ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ รายการที ่ ๓ หน้า ๑๔๔ ค่าจัดซือ้ตู้เกบ็อุปกรณก์ระจาย 
สัญญาณ จำนวน ๔ ๔ ,๐๐๐ บาท น้ัน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ม ีความ 
จำเป็นต้องแกไ้ขรายละเอียดประกอบคำข้ีแจงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายการดังกล่าว 
ข้างด้น เนือ่งจากกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดเกณฑร์าคากลาง 
และคุณลักษณะพืน้ฐานการจัดหาอุปกรณแ์ละระบบคอมพวิเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ข้ึนใหม่ ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงส่งผลทำให้ต้องปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดข้ึนใหม่ และแก้ไขคุณสมบัติเพ่ือให้ตรงตามข้อเท็จจริง ตาม 
คุณลักษณะครุภัณฑท่ี์มีจำหน่ายในท้องตลาด จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขคำข้ึแจง 
งบประมาณรายจ่ายใหถู้กต้อง รายละเอียดตามเอกสารบญัชีแกไ้ขเปล่ียนแปลงคำข้ึแจง 
งบประมาณแนบทา้ยเพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติแก้ไข 
เปล่ียนแปลงคำข้ึแจงงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไข 
เปล่ียนแปลงคำข้ึแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำ 
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติ 
ของสภาห้องถ่ิน ข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำข้ึแจงงบประมาณรายการท่ี 
ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาใหเ้บิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ 
ให้เบิกตัดปีไว้ หรอืขยายเวลาเบกิตดัป ี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน 
การเบกิจา่ยเงนิ การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขอองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ในกรณท่ีีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ 
ก่อหน้ีผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันอีกต่อไปให้องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน 
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี หากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดำเนินการก่อหน้ีผูกพันตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึงให้ขออนุมัติขยาย 
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาห้องถ่ิน หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข 
เปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวทีท่ำให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง 
สถานท่ีก่อสร้าง ใหข้ออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก 
หน่ึงปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี กรณสีิน้สดุระยะเวลาการกนัเงินและขยายเวลาเบกิ 
จา่ยเงินแลว้ หากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนน้ัน 
ตกเป็นเงินสะสม จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



นายพิษ*นุพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิราย ขอเซิญ ไม่มี ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คน

ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงค0าซีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง

นายพิษณุพล ประสาน - สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๘ เสียง อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี 
ลป ๕๑๐๐๓/๓๐๖๖ ลงวนท ๑๙ มถุนายน ๒๕๖๓ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

■ ต่อ'ไป ๓.๓ ญัตติชออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ในญัตติน้ีมีเร่ืองโอน จำนวน ๕ เร่ือง ผมจะขอมติเป็นเร่ือง ๆ
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง เร่ืองแรก

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

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 
หนา้ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๓ ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณต้ังจ่ายไว้สำนักปลัด 
งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการจัดซ้ือเคร่ืองถ่าย 
เอกสาร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เน่ืองจากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ 
ตรวจสอบข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายแล้ว ปรากฏว่าราคามาตรฐานครุภณัฑ ์
ณ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้ปรับลดงบประมาณค่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร และคุณลักษณะ 
ก็ปรับเปล่ียนไปด้วย จึงทำใหจ้ำเปน็ตอ้งมกีารโอนลดงบประมาณคา่จดัซือ้เคร่ืองถา่ย 
เอกสาร จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
โอนลด



นางสาวพรรณี การะกัน งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 
รองปลัด อบจ.ลำปาง ประเภทครุภัณฑล์ำนักงาน

รายการที ่ ๔ หน้า ๑๔๘ ค่าจัดซือ้เคร่ืองกา่ยเอกสาร จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท 
โอนเพ่ิม ต้ังรายการใหม่
งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
รายการที ่ ๙ ค่าจัดซือ้เคร่ืองกา่ยเอกสาร จำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท
เพือ่จา่ยเปน็คา่จดัซือ้เคร่ืองกา่ยเอกสารระบบดจิติอลชนดิชาว-ดำ จำนวน ๒ เคร่ือง ๆ
ละ ๙๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการปฏินัติงานของสำนักปลัดฯ มีคุณสมนัดพ้ืนฐาน ดังน้ี
- เป็นเคร่ืองก่ายเอกสารชนิด ขาว-ดำ
- มคีวามเร็วในการสำเนาเอกสาร (ขาว-ดำ) ไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่นต่อนาที
- เป็นระบบมัลติพิงค์ช่ัน
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ ขยายได้
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ณ ธันวาคม ๒๔๖๒
- แผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๔) หน้า ๔๔๙ 

รายการที ่ ๖๐) รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการโอนงบประมาณรายจา่ยเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และเป็นไป 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขอองคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การ 
โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปตัง้จ่ายเปน็รายการใหม ่ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิอง 
สภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพจิารผาอนมัุติต่อไป

นายพิษณุพล ประสาน - ตามทีฝ่่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยที่จะซักถามหรือจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ หากไม่มี ผมจะขอมติท่ีประขุม

-ฃณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๖ คน ครบองค์ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓
ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๖ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๔๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสีอท่ี ลป ๔๑๐๐๓/๓๐๗๑ 
ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๔๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน -  เสียง งดออกเสียงจำนวน ■ เสียง



นายพษิ(นุพล ประสาน - ต่อไปเร่ืองท่ีสอง ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง 
ประธานสภาฯ
นางสาวพรรณ ี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิ‘บด 
หนา้ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๓ ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕;๖๓ ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณต้ังจ่ายไว้งานบริหาร 
ทัว่ไปเกีย่วกบัการปฏบิติัราชการทีไ่มเ่ข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ๆ รายการที ่ ๒ หน้า 
๑๙๗ โครงการสง่เสรมิกจิกรรมเดก็และเยาวขนจงัหวดัลำปาง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท และรายการท ี ่ ๓ หนา้ ๑๙๗ โครงการพฒันาสกัยภาพบคุลากร จำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เนือ่งจากทัง้ ๒ โครงการดงักลา่ว มแีผนการดำเนนิการในชว่งเดอืน 
มนีาคม -  เมษายน ๒๕;๖๓ แตเ่นือ่งจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ ๑๙ จงึทำให ้
จังหวัดลำปางประกาศ เร่ืองมาตรการเร่งด่วนในการปอ้งกนัวิกฤตการณจ์ากโรคติดเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ (COVID)) (ฉบับท่ี ๖) ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ให้งดการจัดกิจกรรมท่ีมคีวามเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร 
นา๒๐๑๙ จึงทำให้โครงการท้ังสองโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ จงึมเีงินเหลอืจา่ย 
จึงขออนุม้ติโอนงบประมาณ ดังน้ี 
โอนลด รวมจำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการสักษา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้สอย ประเภทรายจา่ยทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
หมวดอ่ืน  ๆ รายการที ่ ๒ หน้า ๑๙๗ โครงการสง่เสริมกจิกรรมเดก็และเยาวชน จังหวัด
ลำปาง จำนวน ๕๕๔,๐๐๐ บาท รายการที ่ ๓ หน้า ๑๙๗ โครงการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
โอนเพ่ิม (ต้ังรายการใหม่) รวมจำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายการที ่ ๑ คา่จดัชือ้รถบรรทกุ(ดเีซล) จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท รายละเอยีดตาม 
เอกสารแนบท้าย
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก่ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การ 
โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืโอนไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหมใ่หเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิอง 
สภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



นายพิษณุพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คน

ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาขิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตาม'ข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณพ.ศ.๒(ะ๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสีอท่ี ลป ๕๑๐0๓/๒๑๑๕ 
ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

- ต่อไปเร่ืองท่ีสาม ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏินัติ 
หนา้ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๓ ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๓ งบประมาณตัง้จา่ยไวง้าน 
วางแผนสถติแิละวขิาการ หมวดค่าครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภณัฑ ์ ประเภท 
ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง รายการที ่ ๑ หน้า ๑๗๒ จำนวน ๘๖๘,๐0๐ บาท เพ่ือ 
จา่ยเปน็จดัซือ้รถบรรทกุ(ดเีซล) ขนาด ๑ ตัน เพือ่ใชป้ฏบิตังิานของกองแผนและ 
งบประมาณฯ เนือ่งจากสำนกังบประมาณไดป้รับปรุงบญัชรีาคามาตรฐานครุภณัฑข์ึน้ 
ใหมเ่ปน็ฉบบัเดอืนธนัวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จากราคา ๘๖๘,๐๐๐ บาท ปรับลดเปน็ 
๘๕๔,๐๐๐ บาท จึงทำให้ต้องมีการโอนลดงบประมาณตังกล่าว ตังน้ี 
โอนลด รวมจำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท
งานวางแผนสถิติและวิฃาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รายการที ่ ๑ หน้า ๑๗๒ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท 
โอนเพ่ิม (ต้ังรายการใหม่) รวมจำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท



นางสาวพรรณี การะกัน งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
รองปลัด อบจ.ลำปาง ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รายการที ่ ๒ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก จำนวน ๘๕๔,0๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ห้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การ 
โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ 
ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืโอนไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหมใ่หเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิอง 
สภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายพิษณุพล ประสาน -ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิราย ขอเขิญ ไม่มี

-ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ใบท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุม 
-ผมจะขอมติท่ีประชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ี 
ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๘ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/๒๒๕๒ 
ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน - เสียง

- ต่อไปเร่ืองท่ีล่ี ขอเขิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบีติ 
หนา้ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๓ ญัตติขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 
งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณต้ังจ่ายไว้สำนักปลัด



นางสาวพรรณี การะกัน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน รายการที ่ ๑ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง หน้า ๑๔๕ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน

เน่ืองจากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้บรรจุแต่งต้ังช้าราชการ 
พนกังานจ้างหลายอัตรา จึงทำให้ครุภัณฑ์ท่ีใช้ปฎิบีติงานไม่เพียงพอต่อการปฏิบีติงาน 
ชองเจ้าหนา้ที ่ ประกอบกับครุภัณฑ์บางส่วนชำรุด จึงมีความจำเป็นท่ีจะต้องโอน 
งบประมาณเพือ่ดำเนนิการ ดังน้ี
โอนลด รวมจำนวน ๓๐๒,๐๐๐ บาท งานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลัดฯ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
รายการที ่ ๑ หน้า ๑๔๕ ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จำนวน ๓๐๒,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ต้ังรายการใหม่) รวมจำนวน ๓๐๒,๐๐๐ บาท
งานบริหารงานท่ัวไป สำนักใ]ลัดฯ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ รวมจำนวน ๑๑๑,๐๐๐ บาท
- ค่าจัดช้ือเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน ๑๕ ตัว  ๆละ ๓,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๘,๕๐๐ บาท 
-ค่าจัดช้ือเคร่ืองโทรสาร จำนวน ๒ เคร่ือง  ๆละ ๑๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นํเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท 
-คา่จัดชือ้ชัน้วางแฟม้แบบตัง้ ๒๐ ซ่อง จำนวน ๔ ใบ  ๆ ละ ๓,๗๕๐ บาท รวมเป็นเงิน 
๑๕,๐๐๐ บาท
ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ รวมจำนวนเงิน ๑๗๖,๐๐๐ บาท
- คา่จดัชือ้คอมพวิเตอร ์ สำหรับงานสำนกังาน จำนวน ๒ เคร่ืองๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท
- คา่จัดชือ้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All เก One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เคร่ืองๆ 
ละ ๒๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท
- ค่าจัดช้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เคร่ือง รวมเป็น 
เงิน ๒๒,๐๐๐ บาท
- ค่าจัดชือ้เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑๐ เคร่ืองๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท 
รวมเป็นเงิน ๒๖,๐๐๐ บาท
- ค่าจัดช้ือเคร่ืองสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑๐ เคร่ืองๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท รวม 
เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ดังน้ี
- ค่าจัดช้ือชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี แบบลากจูง จำนวน ๑ เคร่ือง รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย
เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
อนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



๒๐

นายพิษณุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประรานสภาฯ หรือจะอภปิราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คน

ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
•สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง 
โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญ้ติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๘ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/๓๐๗๕ 
ลงวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

- ต่อไปเร่ืองท่ีห้า ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ 
หนา้ท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๓ ญัตติขอ 
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งบประมาณตัง้จา่ยไว้กองพสัด ุ
และทรัพย์สนิ งานบริหารงานทัว่ไป หมวดคา่ครุภณัฑท์ีด่นิและสงิกอ่สรา้ง ค่าจัดซือ้ 
รถบรรทุก จำนวน ๘๖๘,๐๐๐ บาท เนือ่งจากลำนกังบประมาณได้ปรับปรุงบญัชีราคา 
มาตรฐานครุภัณฑ์ข้ึนใหม่เป็นฉบับเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ทำให้งบประมาณในการ 
จัดซ้ือรถบรรทุก จากจำนวน ๘๖๘,๐๐๐ บาท เปน็จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท จึงขอ 
อนุมิติโอนงบประมาณ ดังน้ี
โอนลด รวมจำนวน ๘๖๘,๐๐๐ บาท กองพัสดุและทรัพย์สิน งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ใ]ระเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขบส่ง
รายการที ่ ๑ หน้า ๑๘๙ ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก จำนวน ๘๖๘,๐๐๐ บาท
โอนเพิ่ม (ต้ังรายการใหม่) รวมจำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท งานบริหารงานคลัง
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทยานพาหนะและขนส่ง
•รายการที ่ ๑ หน้า ๑๘๙ คา่จัดซือ้รถบรรทกุ จำนวน ๘๕๔,๐๐๐ บาท เพ่ือใข้ในการ
ปฏิบัติงานของกองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



นางสาวพรรณ ี กๆระกัน งานบริหารงานคลัง 
รองปลัด อบจ.ลำปาง หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ

- รายการที ่ ๒ หน้า ๑๘๑ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท
รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย รายการนีจ้ะเหน็ได้วา่โอนลดงบประมาณการจัดซือ้ 
รถบรรทกุ งบประมาณ ๘๖๘,๐๐๐ บาท และโอนเพิม่จดัซือ้รถบรรทกุ จำนวน 
๘๔๔,๐๐๐ บาท และหมวดค่าใช้สอยและวัสดุ จึงทำให้การโอนคร้ังน้ี กับสองรายการท่ี 
ผา่นมาจะแตกตา่งกนั เนือ่งจากอกี ๒ กองน้ันไม่ได้โอนเพ่ิมในหมวดค่าใช้สอยและวัสดุ 
จะมกีารโอนงบประมาณจำนวน ๘๔๔,๐๐๐ บาท เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ย 
ค ว าม เร ยีบ ร อ้ ย  จ งึข ออ น มุ ตั โิอ น งบ ป ระม าณ รายจา่ย  ต าม ระเบ ยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นหอ้งถิน่ พ.ศ. 
๒๔๔๑ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 
คณุภาพเปลีย่น หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายพิษ{นุพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีช้อสงสัยท่ีจะซักถาม 
ประธานสภาฯ หรือจะอภปิราย ขอเซิญ ไม่มี ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๗ คน

ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติท่ีประชุม
■ สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญ้ตองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง 
โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามท่ีฝ่าย 
บริหารแถลง โปรดยกมือ ไม,มี

มติท่ีประชุม เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ๑๗ เสยีง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดังบประมาณรายจา่ย ประจำป ี
งบประมาณพ.ศ.๒๔๖๓ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๔๑00๓/๓0๗๙

■ ต่อไป ๓.๔ ญตัตขิออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ยตาม 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๓
- ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสาวพรรณ ี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณ การะกัน รองปลัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราฃการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติ



๒๒

นางสาวพรรณี การะกัน หน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.๔ ญัตติขอ
รองปลัด อบจ.ลำปาง

นายพิพนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายมิตร ธรรมวงค์ 
ส.อบจ.อ.๓ าะคา

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

อนุมัติแกัโขเปล่ียนแปลงคำซ้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วน
จังหวัด งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒(£๖๓ ตามทีอ่งคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวัดลำปางไดต้ัง้งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองช่าง 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟ้ลท์ติกคอนกรีต 
สาย ลป.ถ.๑-๐๐๗๒ บา้นปากบอก-บา้นแมง่าวใดช้ว่งบา้นใหมพ่ฒันา อำเภองาว 
จงัหวดัลำปาง และโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ทางหลวงทอ้งถิน่สาย 
ลป.ถ.๑-๐๐๔๘ บา้นปางอา้-บา้นแมแ่สลม อำเภอเถนิ  จงัหวดัลำปาง เนือ่งจาก 
โครงการสาย ลป.ถ.๑-๐๐๗๒ บ้านปากบอก-บ้านแม่งาวใด้ช่วงบ้านใหม่พัฒนา กองช่าง 
ไดส้ง่รายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัตำบล เน่ืองจากไม่ได้ระบุตำบล รายละเอยีดอยา่งอืน่ 
คงเดมิ ลำหรบัโครงการสาย ลป.ถ.๑-๐๐๔๘ บา้นปางอา้-บา้นแมแ่สลม อำเภอเถนิ 
จงัหวดัลำปาง ปรากฎว่าระบขุนาดพืน้ทีก่อ่สรา้งไมต่รงกบัแผนพฒันาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวัดลำปาง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จงีมคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งแกไ้ขรายละเอยีด 
ความหนา จากเดมิ ๐.๐๔ เมตร เป็น ๐.๐๕ เมตร เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ย 
ความเรยีบรอ้ย จงึขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจา่ยโครงการ 
ดังกลา่ว ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น 
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจา่ยใน 
หมวดคา่ครภุณัฑ ์ ท่ีดินละสิง่ก่อสร้าง ทีท่ำใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรือ 
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ใหเ้ปน็อำนาจอนมัุติของสภาทอ้งถ่ิน จึงเรียนมาเพือ่โปรด 
พิจารณาอนุมัติต่อไป
ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัย จะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเซิญ -ฃอเชิญท่านมิตร ธรรมวงค์
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมขอหารอื ขอคำแนะนำในกรณกีารแกไ้ข 
เปลีย่นแปลงคำขีแ้จงงบประมาณ โครงการทีด่นิ และส่ิงก่อสร้าง กระผมประสบเร่ือง 
การแก้โขเปล่ียนแปลงอาคาร จากเดมิขนาด ๘ X ๑๕ เมตร ผมจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลง 
เป็นขนาด ๘ X ๒๐ เมตร กระบวนการตรงนีใ้นขอ้ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยก็ 
ระบขุดัเจนวา่จะตอ้งมกีารขออนมุตัจิากสภาทอ้งถิน่ ถา้หากมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลง 
คณุลกัษณะ ปรมิาณ หรอืคณุภาพ ประเดน็นีผ้มไดป้รกึษาหารอืกบักองแผนและ 
งบประมาณ และไดร้บัแจง้วา่ตอ้งเขา้สูค่ณะกรรมการแผน ซ่ึงโครงการน้ีก็ไม่ได้เข้าสู่ 
คณะกรรมการแผนแตอ่ยา่งใด ไมท่ราบว่าใขม้าตรฐานเดยีวกนัหรอืไม ่ หรือมีเง่ือนไข 
ตรงไหนอีกหรือไม่ ของการทำงาน ไมท่ราบว่ามขีอ้ยกเว้นอะไรบา้งเกีย่วกบัการจัดทำ 
แผนในการเปล่ียนแปลงคำข้ีแจง ผมขอคำแนะนำจากผู้รู้ด้วย ขอขอบคุณ 
ขอเชญิฝ่ายบริหาร ได้ตอบข้อซักถามของท่านมิตร ธรรมวงค์



นางสาวพรรณ ี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเดารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน คำถามของท่านมิตร ธรรมวงค์ การเปล่ียนแปลงตรงน้ี

โครงการดงักลา่ว การปรบัเปลีย่นแผน ซึง่เปนีการเปลีย่นแปลงแผน จะตอ้งนำเขา้สู ่
คณะกรรมการพฒันา แต่ปรากฏว่าช่วงทีก่องแผนและงบประมาณได้ขอเหตุผลจากกอง 
ช่าง ได้ระบุเหตุผลว่าแผนพัฒนาไม่ตรงกับโครงการ ในการปฏบิต้งานของเราจะตอ้งยึด 
แผนเปน็หลกัจะตอ้งเปน็กรอบในการจดัทำงบประมาณ และไดข้อใหก้องชา่งไต ้
ปรบัเปลีย่นเหตผุล สิง่ทีเ่ราจะเสนอแผนไปสูค่ณะกรรมการพฒันา ซึง่คณะกรรมการ 
ไดม้าจากหลายภาคสว่นมทีัง้ผูท้รงคณุวฒุ ิ และตวัแทนจากภาคราชการ ตวัแทนภาค 
ประซาซน หากเหตผุลไมเ่ขา้กบัลกัษณะทีจ่ะดำเนนิการเรากจ็ะถกูตเีรือ่งกลบัมา 
ขอ้เทจ็จรงิงบประมาณเทา่เดมิ แต่ขนาดความกว้าง ความยาวเปลีย่น ขอให้เพ่ิมเหตุผล 
ใหด้ว้ย แตก่องชา่งกย็นืยนัวา่จะทำแบบนี ้แตเ่หตผุลทีเ่พิง่แจง้เหตผุลเขา้มาครัง้ที ่ ๒ 
ประมาณวันที ่ ๑๘ มถินุายน ๒๕๖๓ โดยใชเ้หตุผลว่าได้ประสานงานกับอปท.ในพืน้ที ่
โครงการตงักลา่วจากการสำรวจความยาวเดมิของอาคารจาก ๑๕ เมตร เนือ่งจากม ี
ด้นไม้ขนาดใหญ่ไม่สามารถตัด จึงขออนุญาตเปล่ียนแปลงเพิม่เป็น ๒๐ เมตร เหตุผลคร้ัง 
แรก ทีจ่ะดำเนนิการ ๑๕ เมตร ติดขัดในเร่ืองต้นไม้ อปท.ไม่ยินยอมให้ตัด มีปริมาณงาน 
การกอ่สร้างหอ้งนํา้ด้วย แต่คร้ังท่ี ๒ เหตุผล ณ วันท่ี ๑๘ มถินุายน ๒๕๖๓ กองช่างได้ 
ประสานงานโครงการตังกล่าวกับอปท.ในพ้ืนท่ีแล้ว ยินยอมให้ตัดต้นไม้แล้ว และได้ลด 
ปรมิาณหอ้งนํา้ลง จงึทำใหป้รมิาณ งานเทา่เดมิ ตงันัน้ โครงการน ีต้อ้งรอเขา้ส ู ่
กระบวนการของการเปลีย่นแปลงแผนพฒันาอกีครัง้ เหตผุลทีเ่ราจะเสนอแผนใหก้บั 
คณะกรรมการ เราจะตอ้งมเีหตผุลทีเ่พยีงพอ เนือ่งจากคณะกรรมการของเรามาจาก 
ผูท้รงคณุวฒุทิีห่ลากหลาย เมือ่ลกัครูก่ไ็ดห้ารอืกบัผูอ้ำนวยการกองชา่งและเจา้หนา้ที ่
ผูร้บัผดิขอบแลว้ เหตผุลทีใ่หม้าไมถ่กูตอ้ง ซึง่ตอ้งใชแ้ผนเปน็กรอบในการจดัทำ 
งบประมาณ และขอใหก้องแผนและงบประมาณแกไ้ข เนือ่งจากแผนไมต่รงกบั 
งบประมาณ ซ่ึงไม่ถูกต้อง จึงต้องมีการปรับเปล่ียนแผน เหตุผลท่ีดูดี เมือ่ดำเนนิการแลว้ 
ซ่ึง สตง.ไต้ตรวจสอบกระบวนการจัดทำแผนของเราทกุป ี สมมติเขาไต้สอบถามเหตุผล 
ตามท่ีได้นำเรียนไปแล้ว ว่าแผนไม่ตรงกับโครงการของคุณ กต็อ้งกลับมายังเจ้าหนา้ทีอี่ก 
ว่าคณุปฏบิตังิานอยา่งไร ทำไมไม,ยึดแผนเปน็หลัก เพราะฉะนัน้ ในสว่นนีเ้ราก็ต้องขอ 
อภยัทกุทา่นดว้ย ในปนีีเ้รากไ็มอ่ยากใหเ้จา้หนา้ทีข่องเราถกูตรวจสอบ จากทีผ่า่นมา 
เจา้หนา้ทีจ่ะถกูตรวจสอบเตม็  ๆ เลย เพราะฉะนัน้ ขอความเหน็ใจจากทกุทา่นวา่เรา 
จะต้องปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบ แต่ก็น้อมรับดำติซม บางครัง้อาจจะขดัใจทา่นบา้ง 
แต่ก็ต้องขอความเห็นใจจากทุกท่านด้วย ขอขอบคุณ 

นายพิษรนุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านประสิทธ๋ึ เตฃะปลูก 
ประธานสภาฯ
นายประสิทธ๋ึ เตฃะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ผมนายประสิทธ้ี เตชะปลกู สมาซกิสภาองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๗ อำเภอเมอืงลำปาง เร่ืองการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดำ 
ชีแ้จงเมือ่ลักครู่นัน้ ซ่ึงกระบวนการของคณะกรรมการแผนเป็นท่ีสิน้สดุแล้ว ถึงออกมา 
เป็นข้อบัญณูติฯ ๒๕๖๓ เพราะฉะน้ัน ส่ิงท่ีผ่านคณะกรรมการแผนเรียบร้อยแล้วน้ัน
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นายประสิทธึ๋ เตขะปลูก
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นางสาวพรรณี การะกัน 
รองปลัด อบจ.ลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นางสาวพรรณึ การะกัน 
รองปลัด อบจ.ลำปาง

ตราเปน็ข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่ายป ี๒๕๖๓ แล้วน้ัน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงแก้ไข เน้ือ 
ในของโครงการ นา่จะเปน็อำนาจของผูบ้รหิาร หรือสภาท้องถ่ิน เราจะย้อนกลับไปให ้
คณะกรรมการแผนเข้าไปปรับแผนอีก ซึง่องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางของเราเปน็ 
องค์กรขนาดใหญ่ ไม่เหมือนกับท้องถ่ินขนาดเล็ก ปรับแก้ไขแผนได้รวดเร็ว สิงท่ีสำคัญ 
ผมขอหารือว่าขอใหเ้ปน็อำนาจของผูบ้ริหาร และเปน็อำนาจของสภาทอ้งถิน่แกไ้ข ซ่ึง 
ปริมาณงาน สถานท่ีก่อสร้าง งบประมาณ ไมเ่ปลีย่นแปลง เปลีย่นปรมิาณขา้งใน เรา 
สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงในสภาได้หรือไม่ ขอขอบคุณ 
ขอเชญิฝ่ายบริหาร ได้ตอบข้อซักถามของท่านประสิทธ้ิ เตฃะปลูก

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในเรือ่งระเบยีบการจดัทำแผน พ.ศ.๒๕๔๘ เร่ืองการ 
แก้ไข ไดก้ำหนดไวว้า่ การแกไ้ข หมายถงึ การแกไ้ขการพมิพผ์ดิพลาด ทีไ่มท่ำให ้
วัตถุประสงค์ และสาระสำคัญเปล่ียนแปลงไป ซึง่การแก้ไขเปน็อำนาจของนายกอยู่แลว้ 
อย่างทีผ่่านมาเราล็มืการแก้ไข กรณีบ้านดอนธรรม เป็นสถานท่ีเดิม ไม่มีการปรับเปล่ียน 
ตรงไหนทีเ่ปน็อำนาจแกไ้ขตามระเบยีบ เราสง่ใหท้า่นคณะผูบ้รหิารแกไ้ข แตก่าร 
เปล่ียนแปลง ตามระเบียบแผน ข้อ ๒๒ กำหนดไว้ว่าการเปล่ียนแปลงแผนให้เป็นอำนาจ 
ของคณะกรรมการพฒันา เปน็ตามระเบยีบ สำหรบักรณขีองทา่นมติร ธรรมวงค์ ไม่ 
แน่ใจว่าส่งเข้ามาแก้ไขข้อบัญญัติ แต่เขายังไม่แก้ไขข้อบัญญัติ เขาขอแก้ไขแผน เมือ่เขา้ 
สู่กระบวนการ แผนกับงบประมาณ ไม่ตรงกัน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของ 
เราแผนกบังบประมาณ คนละตวั แตถ่า้เปน็ของจงัหวดัหรอืแหง่อืน่ แผนและ 
งบประมาณเป็นตัวเดียวกัน เพราะฉะน้ัน เราต้องทำเป็นคนละตัวกัน ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ผมมขือ้ซกัถามเกีย่วกบัเร่ืองแผน ตามท่ีเราได้จัดทำ 
โครงการประจำปงีบประมาณแตล่ะป ี ยกตวัอยา่ง ได้ต้ังงบประมาณไว้ ๖ ล้านบาท ต้ัง 
ไว้เพยีงสถานทีเ่ดียว บา้นผาข่อ หมู่ท่ี ๘ อ.แจ้หม่ ไม่ทราบว่าผิดพลาดข้ันตอนไหน เม่ือ 
ชา่งออกไปตรวจสอบแลว้ บอกวา่ตดิพืน้ทีป่าสงวนแหง่ขาต ิ ตอ้งเปลีย่นแปลง ซ่ึงได้ 
หารือกับรองพรรณี การะกัน แล้วว่าถ้าเปล่ียนแปลงก็ต้องยกเร่ืองเดิมออกทัง้หมด ผมก็ 
บอกวา่ถา้หากดำเนนิการไดเ้พยีง ๓ กโิลเมตร สว่นงบประมาณทีเ่หลอืกต็อ้งไป 
ดำเนินการในพ้ืนท่ีอ่ืน ก็บอกว่าทำไม่ได้ เม่ือเราได้ต้ังงบประมาณไปแล้วช่างไม่ได้
ออกไปตรวจสอบหรืออย่างไร ทีแ่จ้งมาว่าตดิพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาต ิ จะได้ทราบว่า
สามารถดำเนินการได้หรือไม่ได้ ขอให้ท่านแก้ไขภายในด้วย ขอขอบคุณ 
ขอเชญิฝ่ายบริหาร ได้ตอบข้อซักถามของท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน คำถามของท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด ถ้าหากจำไม่ผิด ก็ 
ให้ท่านส่งโครงการเข้ามาเพ่ิมเติม เป็นลักษณะท่ีท่านเสนอโครงการในแผน ๖ กิโลเมตร
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แต่จะไปดำเนินการโครงการจริงเพียงแค่ ๓ กิโลเมตร และ'ท่าน1ได้โ'ห้แก้ไขแผนตาม 
โครงการทา่น ซึง่ผดิขอ้ระเบยีบ เพราะเราจะตอ้งใชแ้ผนเปน็เครือ่งมอืในการทำ 
งบประมาณ แตท่า่นกลบัใหเ้ราดำเนนิการสลบักลบัหวักลบัหาง ก็เลยแกไ้ขบญีหาให ้
ทา่นสง่โครงการเขา้มาใหม ่ เมือ่โครงการไมส่ามารถดำเนนิการไดท้า่นกม็าแกไ้ขแผน 
เพราะฉะน้ัน ก็ฃอให้ท่านนำเข้ามาใหม่ กระบวนการตรงน้ีเราไม่ได้น่ิงนอนใจแต่อย่างใด 
และในชว่งทีม่กืารระบาดของโควดิ ๑๙ กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นหอ้งถิน่ ได้มื 
หนงัสอืสัง่การเรียนใหท้า่นผู้ว่าราชการจังหวัดใหย้กเว้นการจัดประขมุประขาคมใหกั้บ 
องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางของเราก็ได้เสนอเร่ืองให ้
ผู้ว่าราขการจังหวัดลำปาง พร้อมเหตุผล แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้ยกเว้นให้ ท่าน 
ใหอ้งคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทกุแหง่ ใหท้ำเรือ่งขอ 
ยกเวน้เปน็ราย  ๆไป ซ่ึงก็ไม่ได้รับการยกเว้น แต่เราก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ เมือ่ผูว้า่ราชการ 
จังหวัดไม่เห็นขอบ เรากน็ำเรือ่งเขา้สูค่ณะกรรมการควบคมุโรคตดิตอ่ คณะกรรมการ 
โรคติดต่ออนุมัติให้เราดำเนินการได้ เพราะการจัดประขุมประซาคมแผน คณะกรรมการ 
ของเรามอืยูท่ัง้สนิ ๑,๗๒๖ คน เพราะฉะนัน้ ในการออกพืน้แตล่ะอำเภอ เราตอ้งใช ้
มาตรการควบคมุการระบาดของโควดิดว้ย เราไมไ่ดน้ิง่นอนใจวา่เรารบัเรือ่งของทา่น 
มาแลว้เฉย เรานำเขา้สูค่ณะกรรมการโรคตดิตอ่ และเรากจ็ะดำเนนิการตามมาตรการ 
ของคณะกรรมการโรคติดต่อ การใชห้นา้กากอนามยั การจดัเจลแอลกอฮอล ์ และการ 
จัดระยะหา่งของผูเ้ขา้ร่วมประขุม เพราะจะมืประกาศของจังหวัดทีเ่ขาไมใ่หจั้ดกจิกรรม 
ตอนนีเ้รามแีผนงานทีจ่ะออกไปประขมุประชาคม ในการจดัทำแผนตัง้แตว่นัที ่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ จนถึงส้ินเดือน ทัง้ภาคเขา้ และภาคบา่ย เราตอ้งจัดประขุมทัง้หมด 
จำนวน ๑๔ คร้ัง จงึอยากจะขอเรยีนเชญิทกุทา่น หากทา่นจะเพิม่เตมิแผน ในวันท่ีเขา 
ลงพ้ืนท่ีไป ขอให้ท่านประซาสัมพันธ์ไห้ประขาขนเข้าร่วมด้วย เพราะว่าในการจัดประขุม 
ประซาคมมเืปอรเ์ซน็ตก์ำกบัอยูด่ว้ย วา่การจดัทำประซาคมตอ้งมเีทา่ไหรจ่งึจะผา่น 
เดีย๋วเราจะประสานทา่นอกีครัง้หนิง่ ในวนัทีเ่ราจะออกพืน้ทีข่อใหท้า่นจดัทมีงาน 
คณะกรรมการ ท่ีอยากจะเห็นแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อยากไต้โครงการไหน 
ทีใ่หอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัดำเนนิการ ขอใหม้ารว่มดว้ย เพราะฉะนัน้อยากจะ 
ประขาสมัพนัธท์กุทา่นไดท้ราบวา่เราไมไ่ดน้ิง่นอนใจ แตเ่ราจะตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 
ระเบยีบ หากเขามาตรวจงานคนทีจ่ะถกูตรวจสอบ กค็อืขา้ราชการ ผู้ปฏิบัติงาน เราก ็
ตอ้งขอความเหน็ใจ ในวนัทีเ่ราจะลงพืน้ที ่ ขอใหท้กุทา่นเตรยีมขอ้มลูและเอกสาร 
เหตุผล และประซาสัมพันธ์ไห้ประซาซนได้เข้าร่วมประขุมด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีได้พีงฝ่ายบริหารได้ซีแ้จงเก่ียวกับงบประมาณท่ี 
ท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด ได้อภิปราย และผมขอสอบถามว่า ทีผ่า่นมาเรามกีารเปดีสภาฯ 
สมัยวิสามัญ และงบประมาณท่ีออกมา ทุกเร่ืองไม่ติดเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแห่งซาติ และใน 
แผนเมือ่ป ี ๒๕๖๑ หรือ ๒๕๖๒ สมมตเิราตัง้งบประมาณ ๖ ลา้นบาท เมือ่เราโอน 
งบประมาณไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายขาดเงินสะสม หรือเงินโอนท้ังหมด เม่ือบริบท
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ออกมาแล้วงบประมาณเหลือเพยีง ๕ ล้านกว่าบาท จริง  ๆ แล้ว การต้ังงบประมาณไว้ ๖ 
ล้านบาท ไม่ติดพ้ืนท่ีเขตป่าแต่อย่างใด อยากใหฝ่้ายบริหารข้ีแจงด้วยว่า เราไม่ติงในเร่ือง 
งบประมาณทีข่าดหายไป เราอยากใหฝ้า่ยบรหิารเรยีนสมาซกิทัง้หมดวา่ อยากจะ 
สอบถามว่าทำไมงบประมาณหายไป อยา่งเซน่โครงการตัง้งบประมาณไว้ ๖ ล้านบาท 
พอจัดซือ้จัดจ้างแล้วเหลืองบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ 
ทราบวา่ตดิระเบยีบตรงไหน เมือ่สกัครูท่า่นรองพรรณ ี การะกนั ไดก้ลา่วไวว้า่
ระเบยีบตรงนัน้ เรารูแ้ลว้ว่าประเดน็เหลา่นัน้ตดิตรงระเบยีบแบบแผนงบประมาณของ 
จังหวัด แตต่รงนี ้งบประมาณทีเ่ราโอนงบประมาณมา เมือ่ผา่นการจดัซือ้จดัจา้งแลว้ 
งบประมาณในส่วนท่ีเหลือจะไปดำเนินการอะไรต่อไป ขออนญุาตเรียนสอบถาม ผมใน 
ฐานะทีเ่ปน็ตัวแทนของสมาซกิทกุทา่นทีร่วมตวัหารือกนัว่า อยากจะเรยีนถาม ก็ขอ'ให้ 
ฝ่ายบริหารได้ตอบสมาซิกทุกท่าน เพราะบางคร้ังไม่ได้พูด ขอขอบคุณ 
-ขอเซิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีผมได้ปรึกษาหารือกับรองพรรณ ี การะกัน เม่ือ 
สักครู่ท่านบอกว่ากลับหัว กลับหาง ซ่ึงไมใซ่ เป็นข้อบัญญัติต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นโครงการ 
หินคลุกบดอัดแน่น บา้นผาข่อ หมู'ท่ี ๘ งบประมาณ ๖ ล้านบาท ออกมาเป็นข้อบัญญติั 
แล้ว และซ่างออกไปสำรวจพบ ทำไมท่านไม่ออกไปสำรวจก่อนท่ีจะทำเป็นข้อบัญญัติว่า 
ไดห้รือไมไ่ด ้ แตเ่มือ่ออกไปสำรวจแลว้ บอกวา่สามารถดำเนนิการไดเ้พยีงแค' ๓ 
กิโลเมตร หลังจากน้ันติดเขตป่าสงวนแห่งขาติ ตามท่ีทราบมาซาวบ้านก็บอกว่าไมใด้ติด 
เขตปา่ แต่เป็นพ้ืนท่ี สปก.แต่ซ่าง เขาก็ไม่ยอม ขอฝากทา่นผู้อำนวยการกองชา่งคนใหม่ 
ดว้ยว่า ต้องจัดให้1จกว้างด้วย ซ่ึงขาวบ้านก็ยอมรับท้ังหมู่บ้านแล้วว่าเป็นท่ี สปก. แต่ซ่าง 
ไม่ยอม เพราะชา่งบอกว่าเขากลวัติดคกุ ซาวบา้นก็ยินยอม ซ่ึงผมก็บอกว่ารายการน้ีไม่มี 
บีญหา ถ้าหากดำเนนิการไต้แค่ ๓ กิโลเมตร ก็ตัดงบประมาณไป ๓ ล้านบาท เพ่ือไปต้ัง 
โครงการใหม่อีก ๒ โครงการ  ๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และท่านก็ตอบว่าไม่ได้ ไม่ไต้กลับ 
หัว กลบัหาง จรงิ  ๆ สรา้งไตจ้ำนวน ๓ กโิลเมตร งบประมาณ ๓ ลา้นบาท ส่วน 
งบประมาณท่ีเหลืออีก ๓ ล้านบาท ไปต้ังโครงการใหม่อีก ๒ โครงการ ซ่ึงก็ได้หารือกอง 
แผนและงบประมาณแล้ว อยู่ในแผนหมด ขอฝากให้ท่านลองไปปรับปรุง และหารือกัน 
ด้วย ขอขอบคุณ
-ขอเซิญท่านประสิทธ้ี เตขะปลูก

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ขออภปิรายเสรมิเกีย่วกบังบประมาณ ตามท่ีผมได้ 
อภปิรายเมือ่สกัครู, ขอใหก้องแผนและงบประมาณ และทา่นรองพรรณ ี การะกัน รอง 
ปลัดองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดสำปาง ทา่นไตย้ดึเอาแผนมาเปน็งบประมาณ ในส่วน 
ของจงัหวดัแผนกค็อืงบประมาณ ขอหารอืของเราสามารถหาทางออกทำเหมอืนกบั 
จังหวัดไต้1หม ในลักษณะน้ีถ้าเราย้อนกลับไปกลับมา ตามท่ีท่านสมบูรณ ์ รูปสะอาด ได้ 
อภิปรายเม่ือสกัครู่ ในแผนมีงบประมาณ ๖ ล้านบาท เม่ือดำเนินการจริงงบประมาณทำ

๒๖



นายประสิทธี๋ เตซะปลูก
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นางสาวพรรณี การะกัน 
รองปลัด อบจ.ลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายเขน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

ได้ ๓ ล้านบาท เราจะต้องย้อนกลับมาแก้ไขแผนให้ได้ ๓ ล้านบาท หรือน่ีคือเป็นการ 
ทำงานท'ียอ้นไปมา ถา้เราใชอ้ำนาจของผูบ้รหิารแกไ้ขในสภาหรอืการตดัสนิใจของ 
ผู้บริหารได้หรือไม่ ผมขอสอบถามว่าใกล้สินปีงบประมาณแล้ว ทา่นจะต้องกันเงิน และ 
ทา่นต้องประเมนิ LPA ของท่าน ไม่มีผลกระทบหรือเปล่า การประเมนิ LPA ของท่าน 
ทุกปี ประเมนิออกมาอยา่งไร มีโครงการทีค่ั่งค้างอยู่เต็มไปหมด ทา่นผูอ้ำนวยการเลย 
ตอ้งชะลอโครงการตอ้งเคลยีรง์านเกา่ออก ทำใหม้โีครงการทีต่กคา้งเยอะ ขอฝากฝา่ย 
บริหารด้วยว่าเราจะมหีางออกอย่างไร ขอขอบคุณ
มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชญิฝ่ายบริหาร ไต้ตอบข้อซักถาม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขออนุญาตตอบข้อซกัถามของท่านเซน ปานสังข์ จริง 

 ๆ แล้ว การจัดทำข้อบัญญติัจะต้องจัดทำ ปร.๔/'ปร.๔ ตามหนังสือส่ังการ ต้องทำแบบ 
น้ัน แต่ของเป็นการประมาณการซ่ึงคาดว่าน่าจะทำ คิดตามปรมิาณงาน มกืีต่ารางเมตร 
คำนวณไป แตเ่มือ่มาจัดทำราคากลาง ณ วนัทีเ่ราจะดำเนนิการราคากลางมอีายแุค ่ ๓๐ 
วัน ถา้หากราคาวัสดอุปุกรณอ์ะไรลดลง ดชันรีาคาลดลง งบประมาณกต็อ้งลดลงดว้ย 
เราจะไม่ยืนยันตามนัน้ สมมติเราจัดทำ ปร.๔/ปร.๕ ประมาณการราคาเรากจ็ะเหน็เลย 
ว่าจริง  ๆ ถา้เราทำวนันัน้ราคา ๖ ล้านบาท และเมือ่เราจะดำเนนิการราคาจรงิแลว้ เรา 
ตอ้งมาตัง้ราคากลางใหม ่ ซึง่ราคากลางใหมจ่ะตอ้งเปน็ราคานจิจบุนั ณ วันทีค่ำนวณ 
ราคากลาง จะไตเ้ปรยีบเทยีบ ซึง่การทำงานของเรากอ่นทีจ่ะจดัทำเปน็ขอ้บญัญตัไิมม่ ี
จงึไมเ่หน็ราคาเปรยีบเทยีบ เพราะฉะนัน้ การจดัทำราคากลางทกุครัง้ จะตอ้งรบี 
ดำเนนิการเพราะมอีายแุค ่ ๓๐ วัน เพราะฉะนัน้ตอ้งปรับเปลีย่นไปตามราคาตา่ง  ๆ จึง 
เป็นแบบน้ี อยู่ทีร่าคาตลาด ดัชนีราคา ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านเขน ปานสังข์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ไต้ฟ้งฝ่ายบริหารตอบแล้ว ผมเขา้ใจตรงนี ้จริง  ๆ แล้ว 
ราคากลางมอีาย ุ ๓๐ วัน ทำไมงบประมาณ ๒๔๖๒- หรือ ๒๔๖๑ กำลังโอนงบประมาณ 
มา เกดิควฺามสา่ข้าในหนว่ยงานไหน ผมอยากเรยีนสอบถาม จริง  ๆ แลว้ราคากลางที ่
กำหนดมามีค่า K ตามท่ีท่านบอกท้ังหมด พอมีการกันเงินแล้วมีการโอนงบประมาณ ผม 
อยากเรยีนถามวา่ เม่ือปี ๒๔๖๒ งบประมาณ ๖ ล้านบาท ผมเข้าใจว่า ราคาน้ํามันลดลง 
ส่วนหน่ึงเร่ืองกิจกรรมมีค่า K ค่าอะไรต่าง  ๆ ท่ีเรียนถามใหฝ่้ายบริหารไต้รับทราบ เม่ือ 
ไต้ผู้อำนวยการกองช่างคนใหม ่ เขา้มาแลว้ ต่อไปผมขอเสนอแนะในฐานะท่ีเป็นสมาขิก 
สภาเปน็ตวัแทนของขาวอำเภอเสริมงามและทกุเขต วิธกีารทีบ่อกวา่ราคากลาง ๓๐ วัน 
เม่ือข้อบัญญติัประกาศใช้แล้ว ภายใน ๓๐ วัน ราคากลางจะตอ้งจบ เราตอ้งดำเนนิการ 
จดัซือ้จดัจา้ง ขอฝากผูอ้ำนวยการกองชา่ง มีข้อบัญญติัแล้ว ทีผ่า่นมาเราไมต่อ้งคยุและ 
ผมขออนญุาตเรียนฝา่ยบริหารและตอ่ไปกอ่นทีจ่ะประชมุสภาราคากลางเหลา่นีจ้ะตอ้ง 
จบ และสามารถจดัซือ้จดัจา้งภายในปงีบประมาณนัน้  ๆ ไปเลย จริง  ๆ แล้วกม็หีลาย 
ท่านขออนุญาตเอ่ยนามท่านสมบูรณ ์ รูปสะอาด จริง  ๆ แล้วงบประมาณท่ีเราไต้เสนอ



นายเซน ปานสงัข ์ ให้กับซาวบ้านไป แต่บางคร้ังถนนท่ีหายจาก ๖ กิโลเมตร เหลือ ๓ กิโลเมตร ตรงน้ันคือ
ส.อบจ.อ.เสรมิงาม เรือ่งปกต ิ ตอ่ไปเราทำบรูพาการแบบเซงิรกุดกีวา่ และในพืน้ทีเ่ขต สปก.ตามทีท่า่น

สมบูรณ์ รูปสะอาด บอก จริง  ๆ แล้วสามารถทำหนังสือขออนุญาตใช้พ้ืนท่ีได้ ฝ่ายนติกร 
เราในองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดกม็ ี ทำหนงัสอืเรยีนผูว่้าราซการจงัหวัดไป ก่อนท่ีจะ 
ออกมาเปน็ขอ้บญัญตัทิกุเร่ืองตอ้งจบ ตอนนีเ้รากท็ำงานกลบัไปกลบัมา แลว้มาพดูคยุ 
กันในสภา แต่เร่ืองก็ไม่จบ เราไม่ต้องโทษใคร ณ วันนี ้ประธานสภา ฝา่ยบรหิาร และ 
สมาซกิสภาทกุทา่น เปน็ตวัแทนของประขาซนในจงัหวดัลำปาง ทกุคนตอ้งทำงาน 
รว่มกนัหมด ชา้ราชการประจำ ฝา่ยบรหิารและฝา่ยนติบิญัญตั ิ เพือ่ใหไ้มต่อ้งมา 
สอบถามกันในสภา และจะมีบริบททีอ่อกมาถูกต้องทัง้หมด และแบบแผนท้ังหมด ผม 
ถามว่าขา้มขัน้ตอนหรือไม ่ ระหวา่งตอ้งมาทำแผนใหม ่ กับงบประมาณไม่ตรงกัน เม่ือ 
งบประมาณปี ๒๕๖๒ ต้ังงบประมาณไว้ ๖ ล้านบาท มาถึงปี ๒๕๖๓ ประกาศจัดซือ้จัด 
จ้างมีงบประมาณ ๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ทำไมไปสู่กระบวนการแผน ซ่ึงงบประมาณลดลง 
และสว่นทีเ่หลอืจะตอ้งทำอยา่งไร ผมฃอนญุาตเรยีนสมาซกิและฝา่ยบรหิารทัง้หมด 
ต่อไปเราต้องมาร่วมกันทำงานก่อนท่ีจะนำเช้าสูส่ภาเพ่ือจัดทำเป็นข้อบัญญติัเราจะได้ไม่ 
ตอ้งเกดิปญิหา บางครัง้ความเชา้ใจของทา่นสมาซกิซึง่รบัปากกบัซาวบา้น จรงิ  ๆ
งบประมาณหายไป ทางสมาซิกเขาไม,เดือดร้อนหรอก พอเราทำงานข้ามข้ันตอนไป เม่ือ 
เราโอนงบประมาณป ี ๒๕๖๒ มาปี ๒๕๖๓ สมมตวิา่เราไมไ่ตเ้อย่ถงึโครงการไหน มี 
งบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๖ ลา้นบาท พอโอนมาปี ๒๕๖๓ งบประมาณเหลอื 
๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ถามว่าเร่ืองแผนยุทธศาสตร์ทัง้หมด ขอฝากทา่นประธานสภาและ 
ฝ่ายบรหิารดว้ยว่า ต่อไปน้ีเรามาทำงานในเซิงรุก ซ่ึงส่วนหน่ึงเราไม่ไต้มองดูว่าตรงไหนท่ี 
สำคัญ มองถึงการแก้ไขปีญหาภัยแล้ง อุทกภัย เร่ืองนํา้ ท้ังหมด และต่อไปเราก็ไม่ต้องมี 
การอภิปรายในสภา ขออนุญาตฝากไว้แค่น้ี ขอขอบคุณ 

นายพษิเอพุล ประสาน ขอเซญิฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราซการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กำลังเช้าใจเร่ืองของท่านมิตร ธรรมวงค์ งบประมาณ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี ของท่านเป็นงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ซึง่ผ่านการจัดทำข้อบัญญติัเรียบร้อยแล้ว 
นายกอบจ.ลำปาง ก็ต้องเป็นงบประมาณ ไมเ่กีย่วกบัการจัดทำแผนแลว้ การแก้ไขต่าง  ๆ ถ้าท่านร้องขอมา

เพือ่เปล่ียนแปลงด้วยวิธีการงบประมาณ เรากจ็ะตอ้งนำเชา้สูก่ระบวนการในสภา แต่ใน 
ข้อความในหนังสือท่ีกองช่างไต้นำเสนอมา เขาบอกว่าใหด้ำเนนิการเปลีย่นแปลงทีแ่ผน 
กเ็ลยตอ้งนำเชา้สูก่ระบวนการแผน ตามทีท่า่นรองพรรณ ี การะกัน ไต้ซ้ืแจง ฉะน้ัน เรา 
ตอ้งไปเปลีย่นแปลงขอ้ความมาใหมห่รอืไมว่า่เราจะมาเปลีย่นแปลงดว้ยวธิกีาร 
งบประมาณ ทา่นไตแ้จง้มาวา่เปลีย่นแผน เรากต็อ้งนำเขา้สูก่ระบวนการแผน เวลาทำ 
หนังสือมาให้เปล่ียนแปลงงบประมาณตามท่ีท่านประสิทธ เตขะปลูก ไต้อภปิราย ความ 
ยาว ความกวา้ง ลดลง ปรบัเปลีย่น แตง่บประมาณเทา่เดมิ เรากส็ามารถดำเนนิการ 
เปล่ียนไต้ เปน็การเขา้ใจผดิ เม่ือลักครู่ไต้สอบถามแล้ว หนงัสอืทีท่ำมาขอเปล่ียนแปลง 
แผน จาก ๘ X ๑๕ เมตร เป็น ๘ X ๒๐ เมตร เป็นข้อบัญญติัแล้ว ก็ต้องเป็นงบประมาณ 
เพราะฉะน้ัน ท่านจะต้องขอเปล่ียนแปลงเร่ืองงบประมาณมา และคำถามของ



บางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ท่านเขน ปานสังข์ เราจะไม่ขอคุยเร่ืองท่ีผ่านมาแล้ว เพราะท่ีผ่านมาผู้บริหารยุคน๋ีได้ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ แก้ไขปัญหาให้ตลอด ตอนน้ีสามารถแก้ไขปัญหาปี ๒£๖๑ ๒£๖๒ ได้เกือบหมดแล้ว 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ สำหรับท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด งบประมาณ ๖ ล้านบาท ซ่ึงอยู่พ้ืนท่ีปา ตรงน้ันเป็น 
นายกอบจ.ลำปาง เรือ่งเกา่แลว้ เราไมข่อคยุ ในกรณงีบประมาณปี ๒£๖๓ สามารถจดัทีา่ได ้๓ ล้านบาท

เรากส็ามารถนำเขา้สูส่ภาไดโ้ดยใหเ้หตผุลประกอบเหตผุลทีท่ำไมไ่ดเ้พราะอะไร และ 
งบประมาณสว่นทีเ่หลอืมาตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่โดยรายการใหมน่ัน้ จะดอ้งอยู่ใน
แผน ขอขอบคุณ

นาอพษิถเพล ประสาน -ฃอเข็ญ,ท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด 
ประธานสภาฯ
นายสมบรูณ ์ รูปสะอาด เรียนประธานสภาองต์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
ส.อบจ.อ.แจ้หม่ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีท่านสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรืองได้ตอบข้อซักถาม

ก็ถูกต้อง ผมได้ไปหารือกับกองแผนและงบประมาณจำนวน ๓-๔ คร้ังแล้ว งบประมาณ 
เกา่กย็กเลกิไปแลว้ ใหต้ัง้เปน็รายการใหม ่ และโครงการใหมท่ีจ่ะตัง้ใหม ่ จำนวน ๒ 
โครงการ  ๆ ละ ๑,£๐๐,๐๐๐ บาท เขาบอกว่าต้องเปน็โครงการทีอ่ยู่ในแผน เจ้าหนา้ที ่
กองแผนก็ตอบว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนเซน่กนั แต่ได้สอบถามกับท่านรองพรรณี 
การะกัน ท่านบอกว่าท่านทำแบบน้ีไม่ได้ กลับหัวกลับหาง ตามท่ีทำนบอก ก็ต้องถามกับ 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบโดยตรง ขอขอบคุณ 

นายพษิณพุล ประสาน ขอเขญิฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาฯ
น.ส.พรรณ ี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารสว่นจังหวัดลำปางทกุทา่น ขออนญุาตนำเรยีนทา่นสมบรูณ ์ รูปสะอาด ตอนท่ี

เห็นแต่แก้ไขแผน แต่ไม่ทราบว่าท่านจะแก้ไขงบประมาณ เจา้หนา้ทีน่ำมาปรกึษาเพยีง 
แค่เร่ืองแก้ไขแผนเท่าน้ัน ไมเ่กีย่วกบัเร่ืองงบประมาณ และได้หารือกับผู้อำนวยการกอง 
ชา่งแลว้วา่ ถา้กองชา่งไดเ้สนองานมา กองแผนจะตอ้งไปประกบทกุคร้ังเพราะงานไม ่
เคยสำเรจ็ ไมเ่คยเรียบร้อยเคยทำมาแบบไหนกเ็ปน็แบบนัน้ เพราะฉะน้ัน กระบวนการ 
ตรงน้ีเขาไม่ได้มาปรึกษาเร่ืองการแก้ไขงบประมาณ วันก่อนท่ีท่านได้มาปรึกษาเร่ืองแผน 
ท่านจะแก้ไขแผนงบประมาณ ๖ ล้านบาท เป็น ๓ ล้านบาท ซ่ึงการแก้ไขแผนให้ตรงกับ 
โครงการเป็นการกสบัหวั กลับหาง ตามท่ีได้นำเรียนไปแล้ว ส่วนเร่ืองงบประมาณไม่ได้ 
หารือกัน ดังน้ันจึงหาทางออกให้ท่านส่งโครงการเข้ามาใหม่ เพราะท่านไม่สามารถท่ีจะ 
แก้ไขแผนให้ไปตรงกับงบประมาณได้ เพราะตามระเบยีบแลว้เราตอ้งเอาแผนเปน็ทีต่ัง้
ก่อน จึงจะเป็นงบประมาณ ขอขอบคุณ 

นายพิษถ{พล ประสาน -ขอเชิญทา่นเขน ปานสังข์ 
ประรานสภาฯ
นายเซน ปานสงัข ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เสริมงาม บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ขออนญุาตกลา่วนำในสว่นของทา่นสมบรูณ ์ รูป

สะอาด เรือ่งแผนทีเ่ปน็เรือ่งเกา่แลว้เราจะไมค่ยุกนั ตรงนีผ้มขอเสนอแนะว่ากอ่นทีเ่รา 
จะมีข้อบัญญติัออกมาจากสภา ก่อนท่ีจะประขุมสภาให้ทำ MOU ร่วมในองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดของเรา นิติกร เปน็เจ้าภาพหลักในเร่ืองกฎหมาย ถ้าในหน่วยงานของเราไม่



๓๐

นายเซน ปานสังฃ 
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

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

นายพิษเนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

ว่าจะเปน็แต่ละกอง ก่อนท่ีจะเป็นข้อบัญญัติซองทำ MOU ร่วมก่อน จะได้รู้ปัญหา 
กอ่นทีจ่ะนำเขา้สูส่ภา ขอเรยีนสมาขกิสภาทกุทา่นวา่ปญัหาทีผ่า่นมาบรบิทของฝา่ย 
บริหารเราได้นำเรียนไปแล้วว่าต่อไป ถ้าหากมีโอกาส ขอฝากไปยังผู้อำนวยการกองซา่ง 
คนใหม่ เพราะบริบท และแบบท้ังหมด เราจะไดไ้มต่อ้งมาถกเถยีงในสภา เราจะทำให ้
องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางเป็นท่ีเขิดหนา้ซูตา ทำบริบทใหม่ร่วมกันหมดระหว่าง 
ขา้ราขการประจำและขา้ราซการการเมอืง ผมกฝ็ากเรยีนทา่นประธานสภาและฝา่ย 
บริหาร สมาซิกสภาทุกท่านท่ีผ่านมาเราเจอปัญหาแต่เราไม่สามารถสรุปไต้ สามารถสรุป 
ไตค้อืเร่ืองกฎหมาย แต่บคุลกรของข้าราซการในองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ล้า 
ไม่มิความรู้เร่ืองกฎหมายก็สง่ไปอบรม ฝา่ยนติกิรหลายทา่น หรือกองไหนท่ียังไม่เข้าใจ 
เรือ่งกฎหมาย จดังบประมาณผา่นสภาจดัไปอบรมเลย และคนไหนท่ีไม่ทำงานก็ส่งไป 
อบรมและใหฝ้า่ยบรหิารพจิารณาตอ้งทำงานเปน็แบบแผน ถกูตอ้งตรงตามแบบแผน 
ท้ังหมด ขอฝากไว้ด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเซิญท่านมิตร ธรรมวงค์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตหารือตรงน้ีในประเด็นการประสานงาน 
ในองค์กร ไม่ไต้เป็นหน้าท่ีของสมาซิกสภาท่ีจะไปกำหนดว่าจะให้ไปทำแผน ผมรับเร่ือง 
จากพ่ีน้องประซาซนมาในเร่ืองท่ีพ่ีน้องประซาซนมีปัญหา ก็นำเสนอทางกองซ่าง และให้ 
กองซ่างประสานกองแผนและงบประมาณว่าจะดำเนินการอย่างไร เป็นการประสานงาน 
กันภายในองค์กร แก้ไขปัญหาตรงน้ันอย่างไร อย่าให้สมาซิกไปล้วงลึกตรงน้ันไม่ไต้ เม่ือ 
กองแผนและงบประมาณเห็นว่าไม,ถูกต้องควรจะเปน็แบบนี ้หรือกองซ่าง เห็นว่าควรจะ 
เป็นแบบน้ี นา่จะมาคุยกนัเพือ่หาข้อสรุปร่วมกนั ปัจจุบันเกือบไตรมาส สดุท้ายของการ 
ทำงาน อกีไมก่ีเ่ดอืนกจ็ะสิน้ปงีบประมาณ ปจัจบุนัอำเภอเกาะคา เขต ๓ ยังไม่ไต้ 
ดำเนนิการโครงการเลย อยากจะสอบถามไปยังกองคลงัว่า โครงการเหล่านีก้องคลงัยัง 
ไม่มงีบประมาณเพียงพอท่ีจะดำเนนิโครงการหรือย่างไร งานถึงไม่เดิน โครงการในพ้ืนท่ี 
อำเภอเกาะคา เขต ๓ เป็นโครงการง่าย  ๆ โครงการอาคารเอนกประสงค ์มีแบบแปลน 
อยูแ่ลว้ งบประมาณแค ่ ๗ ๐๐,๐๐๐ บาท เอง แตป่จัจบุนัเหลอืไมก่ีเ่ดอืนกจ็ะสิน้ 
ปงีบประมาณ กยั็งไม่ไต้ดำเนินการแม้แต่โครงการเดียว แม้แต่โครงการแหล่งน้ีาเพ่ือขุด 
ลอกกกัเกบ็นีา้ ตอนน้ีฝนมาแล้ว จะไปขุดตอนไหน จะเก็บน้ําตอนไหน โครงการเหลา่นี ้
ต้องเร่งดำเนินการแล้วท่านประธานสภาท่ีเคารพ ปานนียั้งเขียนแบบแปลนไม่เสร็จ แล้ว 
จะไปเก็บน้ัาตอนไหน และจะแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประซาซนภัยแล้งหน้าไต้อย่างไร 
ในเมือ่กระบวนการทำงานยงัไมข่ยบัเขยือ้นไปแบบนี ้ต้องขันน๊อตกันด้วย ขอฝากทา่น 
ประธานสภาด้วย ขอขอบคุณ
ผมจะขอเวลาอีกเล็กน้อย เพราะสมาซิกหลายท่านไต้มาปรึกษาและไต้พาดพิงถึงฝ่ายบริหาร 
เรือ่งเทคนคิในการดำเนนิการผมไตเ้อือ้ใหก้บัทกุฝา่ย ทา่นจะเปลีย่นแปลงคำซีแ้จง 
งบประมาณ ผมก็เอ้ือใหกั้บทุก  ๆ ฝา่ย ผมเปิดโอกาสใหท่้านหมด แตบ่างลีง่บางอยา่ง 
อยา่งเซน่ทา่นมติร ธรรมวงค ์ ตอ้งไปแกไ้ขแผน และตอ่ไปถา้ทา่นจะเปลีย่นแปลง 
โครงการ ผมจะให้ท่านไปปรับแผนก่อน เพราะฉะน้ัน ผมอยากให้ฝ่ายบริหารไต้



นายพิษณุพล ประสาน ปรับเปล่ียน อย่าให้บอกว่าท่านสมาซิกมีแต่ปัญหา ซ่ึงดูแล้วเป็นเทคนิคเร่ืองการบริหาร
ประธานสภาฯ ถ้ากองช่างทำหนังสือออกมาเป็นการแก้ไขงบประมาณ ก็ไม่ต้องไปแก้ไขแผน คุณถือ

ตัวหนังสือเป็นหลัก แสดงว่าคุณไม่ไต้พูดคุยกันเหรอ งานก็เดินไม่ได้ อยากจะให้หันหน้า 
มาคุยกัน และคุยกันให้จบ ขอเซิญฝ่ายบริหาร

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ในปัญหาตรงน้ี!ม่ว่าจะเป็นท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี ท่านมิตร ธรรมวงค์ ท่านเชน ปานสังข์ และท่านประสิทธ๋ึ เตซะปลูก ดิฉัน,ในฐานะ,ปฏิบัติ 
นายกอบจ.ลำปาง หน้าท่ีนายก อบจ.ลำปาง ขอน้อมรับในข้อผิดพลาดตรงน้ี จะขอนำไปแก้ไข เราจะนำมา

พูดคุยกัน ผู้อำนวยการกองช่างก็ยังใหม่กับตรงนี้ และเจ้าหน้าที่ก็ไม่เข้าใจกระบวนการ 
ทำงาน ดิฉันก็เพ่ิงเข้าใจเม่ือสักครู่น้ีเอง ตามท่ีท่านมิตร ธรรมวงค์ ไต้กล่าวว่าไม'สามารถ 
มาล้วงลึกถึงแผนหรืองบประมาณ แต่ตรงน้ีเป็นส่ิงท่ีข้าราชการจะต้องปฏิบัติ ตามท่ีดิฉัน 
พูดมาแล้วเราจะมาปรับเปลี่ยนแผนคงไม่ใช่ เป ็นการเข้าใจผิด ตรงนี้ดิฉันขอไป 
ดำเนินการแก้ไข ขอความอนุเคราะห์ท่าน ขอขอบคุณ 

นายพิษญพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเขน ปานสังข์ ขอให้ท่านไต้สรุปประเด็นให้!ต้เน้ีอหาสาระ
ประธานสภาฯ 
นายเขน ปานสังข์ 
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีท่านปฏิบัติหน้าท่ีนายกอบจ.ไต้ตอบข้อซักถาม 
แล้ว ผมดีใจมาก เรื่องที่ผ่านมาเราต้องปรับปรุงบริบทร่วมกันหมด อย่าลืมว่าสภาที่ผ่าน 
มา การยกมีอท่ีผ่านมาคือฝ่ายนิติบัญญ้ติคือสมาซิกสภาเราก็รับรู้ปัญหาท้ังหมดเราก็ต้อง 
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ไต้ตอบมา ว่าต้องปรับใหม่ ทุกเรื่องให้จบก่อนที่จะเข้าสู่สภา 
ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหาร และเอาปัญหามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน ขอขอบคุณ 

นายพิษ{นุพล ประสาน - ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วน้ัน มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถาม
ประธานสภาฯ หรือจะอภิปราย ขอเชิญ ไม่มี ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คน

ครบองค์ประขุม ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายตาม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมิติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒. ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าที่ประขุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบจำนวน ๑๘ เลึยง อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง
คำซี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี 
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 เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบ้ติ 
หน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลงประกอบการใน ๓.(ร: ญัตติ 
ขออนุมัติปรับลดวงเงินงบประมาณและปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็ก ทางหลวงท้องถ่ินสาย ลป.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านลำปางหลวง -  บ้านน้ําล้อม อำเภอ 
เกาะคา จังหวัดลำปาง แถลงประกอบการขออนุมัติปรับลดวงเงินงบประมาณตาม
โครงการเงินกู้กสอ.ตามสัญญาเงินกู้เลขท่ี ๔๔๐/เอ๔๖๒ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ มติ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ. 
๒๔๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 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 พ้ืนท่ีไม่ 
น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เนื่องจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รายงานป้ญหา 
การก่อสร้างโครงการฯ จะต้องมีการหยุดงานก่อสร้างดังกล่าว เนื่องจากมีองค์กร 
ปกครองส่วนห้องถ่ินในพ้ืนท่ีได้ดำเนินการโครงการไปแล้วบางส่วน จีงมีเหตุทำให้จะต้อง 
ปรับลดปริมาณงาน และปรับลดวงเงิน แต ่เน ื่องจากเง ินก ู้ ก.ส.อ.เปีนเงินนอก 
งบประมาณจึงไม่มีวิธีการท่ีจะปฏิบัติท่ีจะปรับลดวงเงินเนื่องจากสภาแห่งน้ีเป็นผู้อนุมัติ 
การใช้เงิน จึงจำเป็นต้องเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการปรับลดวงเงิน การ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงห้องถ่ิน สาย ลป.ถ.๑-๐๐๑๗ บ้านลำปาง 
หลวง-บ้านนํ้าล้อม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งปรับลดวงเงินงบประมาณลง 
ประมาณ ๔๑๘,๓๔๗.๑๒ จึงเสนอเรื่องดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง พิจารณา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป

นายพิษเนุพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง มีสมาซิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ - ไฝมี

- ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติท่ีประขุม



๓๓

นายพิษณุพล ประสาน - สมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้ปรับลดวงเงินงบประมาณและปริมาณงาน โครงการ 
ประธานสภาฯ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถ่ินสาย ลป.ถ.๑-๐๐๐๗

บ้านลำปางหลวง -  บ้านน้ําล้อม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามท่ีฝ่ายบริหาร 
แถลงโปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้ปรับลดวงเงินงบประมาณและปริมาณงาน 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถ่ินสาย ลป.ถ.๑-๐๐๐๗ 
บ้านลำปางหลวง -  บ้านน้ําล้อม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามท่ีฝ่ายบริหาร 
แถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเห็นขอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้ปรับลดวงเงิน
งบประมาณและปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง 
ท้องถิ่นสาย ลป.ถ.๑-๐๐๐๗ บ้านลำปางหลวง -  บ้านนํ้าล้อม อำ๓ อเกาะคา 
จังหวัดลำปาง ดามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๕/๒๐๘๗ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

•ต่อ'โป ๓.๖ ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เร่ือง การเรียก 
เก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับท่ี ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓
- เชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี ด่วนมาก ท่ี มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๑๐๔ ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เร่ืองแนวทางช่วยเหลือ 
นายกอบจ.ลำปาง ผู้ประกอบการโรงแรมอันเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโร

นา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-®^)) จากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ในปีจจุบันทำให้ผู้พัก 
ในโรงแรม มีจำนวนลดน้อยลงจำนวนมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบ
ธุรกิจของผู้ประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม จึงสมควรที่จะได้ 
พิจารณากำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ โดยไม่ส่งผล 
กระทบต่อสถานการคลังโดยการงดหรือลดค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดจากผู้พักใบโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พิจารณาแล้วเห็นว่าการ 
จัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ น้ัน เพ่ือให้การ 
จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมทันต่อ 
สถานการณ์ปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๑๐๔ ลงวันท่ี ๘ เมษายน ๒๔๖๓ เร่ือง แนวทางการช่วยเหลือ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ ผู้ประกอบการโรงแรมอันเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) กล่าวคือ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาการ 
นายกอบจ.ลำปาง กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

และบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจ โดยไม่ล่งผลกระทบต่อสถานการคลัง เพ่ือให้การบริหาร 
จัดการด้วยเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักใน 
โรงแรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย จีงเป็นการสมควรแก้!ขเพ่ิมเติม 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.๒๔๔๒ ที่แก้!ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๔๔๖ ให้ทันต่อสถานการณ์ปีจจุบัน ดังน้ัน จึงขอความเห็นขอบจากสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง พิจารณาให้ความเห็นขอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เร่ือง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ 
พักในโรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๖๓ รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ และได้โปรด 
พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ 
ประขุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๗กำหนดไว้ต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายพิษณุพล ประสาน - เฃิญเลขานุการสภาข้ีแจง 
ประธานสภาฯ
นางสมพร กาไวย์ - เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาขิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน การพิจารณา
เลขานุการสภาฯ ร่างข้อบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถ่ิน

พ.ศ. ๒๔๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อ ๔๔ ซ่ึงระบุไว้ว่าญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติท่ีประขุมสภาท้องถ่ินต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประขุมสภาท้องถ่ิน 
จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน หรือสมาขิกสภาห้องถ่ิน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประขุม 
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เม่ือท่ีประขุมสภาท้องถ่ินอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่ ๒ น้ันให้ท่ีประขุมสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดย 
ให้ประธานที่ประขุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แต่ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ในกรณีนี้เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เก่ียวกับการเงินตามข้อบังคับการประขุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๔๔๗ และท่ีแก้!ขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๔๔๔ ข้อ ๔๔ (๑) ขอพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้ สำหรับการ 
พิจารณาเป็นสามวาระคือวาระที่ ๑ รับหลักการ วาระท่ี ๒ แปรญัตติ หากผู้ใดจะแปร 
ญัตติให้เสนอคำแปรญัตติด้วยวาจาต่อท่ีประขุม วาระท่ี ๓ เป็นข้ันตอนของการลงมติ 
ว่าจะให้ใข้ร่างข้อบัญญัติน้ีหรือไม่ สำหรับวาระน้ี!ม่มีการอภิปราย



นายพิษณุพล 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม

ประสาบ ตามท่ีฝ่ายบริหารไต้เสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว ผมขอมติท่ีประชุม
- ขณะน้ีมีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุม
-มีสมาขิกท่านใดเห็นขอบให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
เร่ืองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบ โปรดยกมือ - ไม่มี
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นขอบ จำนวน ๑๘ เสียง ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นสามวาระรวดเดียว 
ไม่เห็บชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

- ต่อไปเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เร่ืองการ 
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับท่ี ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระท่ีหน่ึง ข้ันรับหลักการ
-ฃอเขิญท่านสมาขิกไต้ตรวจสอบและพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เร่ืองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักใน 
โรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาขิกท่านใดต้องการอภิปราย ขอเขิญ
- หากไม่มืท่านใดจะอภิปรายผมจะขอมติท่ีประชุมสภาแห่งน้ี ในวาระท่ีหน่ึง ข้ันรับ 
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เร่ืองการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับท่ี ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓
-ขณะน้ีมืสมาขิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประชุม
- สมาขิกท่านใด เห็นขอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เร่ืองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักใน 
โรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง 
-สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำปาง เร่ืองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พัก
ในโรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมอ ไม่มื
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบจำนวน ๑๗ เสียง รับหลักการแห่งร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
บำรุงองค์การบริหารส่วน จังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง



นายพิษรนพล 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประขุม

ระเบียบวาระV 
นายพิษถ{พล 
ประธานสภาฯ

๓๖

ประสาน - ต่อไปวาระท่ี ๒ เป็นข้ันตอบของการแปรญัตติ
-การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าวขอให้ท่านสมาชิกพิจารณาเป็นข้อ ๆ
- มีสมาชิกท่านใดจะพิจารณาข้อใดบ้าง ขอเชิญ ถ้าไม่มี ผมขอแถลงผลการพิจารณา 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสองดังน้ี
๑. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เร่ือง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่มีผู้ 
แปรญัตติ
๒. หลักการและเหตุผล ไม่มีผู้แปรญัตติ 
๓. ข้อ ๑ -  ๗ ไม่มีผู้แปรญัตติ

- ต่อไปเป็นวาระท่ี ๓ ข้ันเห็นขอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ผมจะขอมติในท่ีประขุม
- ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๘ คน ครบองค์ประขุม 
-ผมจะขอมติในท่ีประขุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
เร่ืองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เร่ืองการ 
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือ จำนวน ๑๘ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
เร่ืองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เร่ืองการ 
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอับว่าที่ประขุมแห่งนี้ มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๘ เสียง ให้ตราร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
บำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เร่ือง การเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับท่ี ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ 
i ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ
ประสาน - มีสมาชิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระน้ีฃอเชิญ

- ขอเชิญฝ่ายบริหาร



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภา 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางผู้ทรงกีรติทุกท่าน ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติปรับ 
แทบปลัดอบจ.ปฏิบ้ตหน้าท่ี ลดค่างาน โครงการคืนธรรมฃาติสูธรรม วัดถ้ําสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เดิน หมูท่ี ๓ 
นายกอบจ.ลำปาง ตำบลแม่ถอด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง
นายพิษณุพล ประสาน -ตามท่ีฝ่ายบริหารขอเสนอญัตติขออนุมัติปรับลดค่างานโครงการคืนธรรมขาติสูธรรม 
ประธานสภาฯ วัดถ้ําสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เดิน หมูท่ี ๓ ตำบลแม่ถอด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง

ต่อสภา ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมผมจึงอนุญาต 
ให้เสนอญัตติน้ีด้วยวาจาต่อสภา และผมขอบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประขุมครั้งน้ี 

-ญัตติขออนุมัติปรับลดค่างานโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม วัดถํ้าสุขเกษมสวรรค์ 
บ้านแม่เดิน หมู่ท่ี ๓ ตำบลแม่ถอด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง 
-ฃอเชิญฝ่ายบริหารแถลง

นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามศุภสมัยที่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคต 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี ญาณ(อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระซนมายุ 
นายกอบจ.ลำปาง ๙๑ พรรษา ในวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕:๕๑ ที่ผ่านมา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราซ

โปรดพระทานอนุญาตให้คณะพุทธบริษัทวัดถํ้าสุขเกษมสวรรค์ ประกอบด้วยจังหวัด 
ลำปาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราขินูปถัมภ์และ 
องค์กรเอกชน ต่าง  ๆ ดำเนินโครงการ "คืนธรรมชาติสู่ธรรม" ปีท่ี ๒ ซ่ึงเป็นการสานต่อ 
โครงการเดิม ณ วัดถ้ําสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เดิน หมู่ท่ี ๓ ตำบลแม่ถอด อำเภอเกิน 
จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จ 
พระสังฆราช เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๒ พรรษา ณ วันท่ี ๒๖ มิถุนายน 
๒๕:๖๒ ซ่ึงจะดำเนินการปรับพ้ืนท่ี จำนวน ๙๒ ไร่ เพ่ือปลูกไม้เบญจพรรณและสร้างฝาย 
น้ําล้นคอนกรีต จำนวน ๒ ฝาย ขุดลอกห้วยที่ต้ีนเขินเพื่อกักเก็บน้ําสำหรับหล่อเล้ียงชุบ 
ชีวิตสรรพสัตว์น้อยใหญ่ให้กลับคืนธรรมชาติอันจะเป็นสัปปายสถานเหมาะแก่การ 
บำเพ็ญสมณธรรมเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของปาไม้ต่อไป ตามหนังสือองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแม่ถอด ท่ี ลป ๗๖๘๐๓/๗๑๒ ลงวันท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕:๖๑ เร่ือง ขอความ 
อนุเคราะห์ก่อสร้างโครงการทำนบดินห้วยแม่แก่ง เน่ืองจากราษฎรในพ้ืนท่ีตำบลแม่ถอด 
อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ประสบบีญหาภัยแล้ง และการขาด 
แคลนน้ําเพ่ือการเกษตรและการอุปโภคบริโภค จึงมีความประสงค์ท่ีจะให้ก่อสร้างแหล่ง 
ถักเก็บน้ําไว์ใข้เพียงพอตลอดท้ังปีในบริเวณพ้ืนท่ีลำห้วยแม่แก่ง ณ บ้านแม่เดิน หมู่ท่ี ๓ 
ตำบลแม่ถอด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง น้ัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ได้รับรายงานจากนายอดุลย์ สายตุ่นแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ผู้ควบคุม
งาน โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม วัดถํ้าสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เดิน หมู่ท่ี ๓ ตำบลแม่ 
ถอด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง ว่าได้ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการๆ เม่ือวันท่ี ๑๙ 
มิถุนายน ๒๕:๖๓ พบบีญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงาน ดังนี้ 
อุปสรรคบีญหาท่ีเกิดข้ึนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.สนามบุญเรือง ก่อสร้าง ระหว่าง



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว ในข้ันตอนการเรียงกล่อง Mat trass ของฝายบ้ํา 
รองปลัดอบจ.รักษาราขการ ล้นจุดท่ี ๒ ไม่สาม่ารถดำเนินการได้ตามแบบแปลนขององต์การบริหารล่วนจังหวัด 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี ลำปาง เน่ืองจากขณะดำเนินการเจาะผิวดินพบว่าใต้ผิวดินมีหินขนาดใหญ่ไม่สามารถ 
นายกอบจ.ลำปาง ทำการขุดเจาะเพื่อวางกล่อง Mat trass และเรียงหินใหญ่จำนวน ๑๗.๖ ลบ.ม. ตาม

แบบแปลนได้ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกา?ตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย การบริหารสัญญาสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยไม่ส่งผลกระทบ ผู้คุมงานได้ทำ 
การเปรียบเทียบปริมาณงานท่ีปรับลดลงเนื่องจากสภาพพื้นที่ท่ีไม่สามารถดำเนินการได้ 
ตามบัญชีรายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง พร้อมทั้งได้ทำการสรุปรายการคำนวณ 
ปริมาณงานก่อสร้างไว้แล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการประขุมปรึกษา 
ป็ญหาก่อสร้างดังกล่าวพร้อมกับผู้รับจ้าง ที่ประขุมมีมติเห็นขอบปรับลดค่างานตามที่ผู้ 
ควบคุมงานก่อสร้างเสนอ ดังน้ี รายการคำนวณปริมาณงานก่อสร้าง ปริมาณตามสัญญา 
จ้าง(๑) = ๗๑๗,๔๔๙.๕๑ บาท ปริมาณ ท่ีทำได้จริง(๒) = ๖๖๘,๑๗๒.๕๓ บาท
ปริมาณท่ีหักลด(๑)-(๒)=๔๙,๒๗๖.๙๘ บาท(ตัวอักษร) (ส่ีหม่ืนเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหก 
บาทเก้าสิบแปดสตางค์) จากการปรับลดปริมาณงานลงดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบกับงาน 
ก่อสร้างโครงการฯ เพ่ือให้การดำเนินการ โครงการ คืนธรรมชาติสู่ธรรม วัดถ้ําสุขเกษม 
สวรรค์ บ้านแม่เดิน หมู่ท่ี 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 
ความเรียบร้อย จีงขอเสนอเรื่องดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
พิจารณา จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป

นายพิษเสุพล ประสาน - ตามที'ฝ่ายบริหารได้แถลง มีสมาขิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะอภิปราย 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านพ.ต.ท.พิมล คงทอง
พ.ต.ท.พิมล คงทอง เรียนประธานสภา ผู้บริหารเพ่ือนสมาขิก และน้อง  ๆ ข้าราชการ ท่ีเคารพรักทุกท่าน กระผม
ส.อบจ.อ.แม่พริก พ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เชตอำเภอแม่พริก

จากท่ีได้พิงฝ่ายบริหารแถลงแล้วถือว่าโครงการน้ีเป็นโครงการท่ีใช้1ด้แต่เอกสารมาข้าไป 
แต่ไม่เป็นไรโครงการสวยหรู โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ผมขอแนะนำว่าในวัน 
ข้างหน้าถ้าหากเป็นไปได้ ขอได้รับเอกสารก่อนเพ่ือจะได้น่ังอ่านดูจะได้เป็นท่ีซ่ืนใจ ผมก็ 
ไม่ขัดข้องจากท่ีได้พิงการโอนงบประมาณ ผมก็ไม่ขัดข้องอีกเซ่นก้น ดูแล้วก็จำเป็น โอน 
งบประมาณไปซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซ้ือรถบรรทุก ซื้อเก้าอี้ แต่เท่าท่ีสังเกตดู 
งบประมาณไมได้ไปสู่พ่ืน้องซาวบ้านซาวจังหวัดลำปาง ถ้าหากเป็นไปได้วันข้างหน้า ถ้ามี 
การโอนงบประมาณ ผมอยากแนะนำว่าอย่างน้อย  ๆ ควรจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ีา ซ้ืออุปกรณ์ 
เก่ียวกับสูบน้ําเพ่ือจะได้ช่วยเหลือพ่อแม่พ่ืน้องซาวเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง หลายคร้ังท่ีผม 
ออกพ้ืนท่ีโดยเฉพาะหน้าแล้งชาวนาซาวสวนชาดน้ีาและมีแหล'งน้ํา แต่ชาดอุปกรณ์ เช่น 
เคร่ืองสูบน้ําหรืออุปกรณ์เก่ียวกับการผันน้ําซ้ืนมาสู่เกษตรกรเขาขาดแคลน ผมก็เคย



พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

นายพิษญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ
นายวิเชียร เรืองบุญมา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง 
นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายวิเชียร เรืองบุญมา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

ประสานมาทางยังอบจ. ได้รับคำตอบก็คือมีแต่เคร่ืองอุปกรณ์ไม่มี ดังน้ันถ้ามีการโอน 
งบประมาณแต่ละคร้ังก็น่าจะให้Iปสู่พ่ีน้องซาวบ้านบ้างเพ่ือท่ีจะได้ช่วยเหลือเกษตรกร
ผมขอเสนอแค่น้ี เพราะว่าได้รับปากกับผู้บริหารไว้แล้วว่า จะพูดให้น้อยท่ีสุด 
ขอขอบคุณ
-มีสมาซิกท่านใดมีฃ้อสงสัยท่ีจะซักถามหรือจะอภิปรายอีกหรือไม,
• ไม่มี
- ขณะน้ีมีสมาซิกอยู่ในท่ีประขุมจำนวน ๑๖ คน ครบองค์ประขุม
- ผมจะขอมติท่ีประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้ปรับลดค่างาน โครงการคืนธรรมขาติสู่ธรรม วัดถ้ํา- 
สุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมูท่ี ๓ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลงโปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
•สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้ปรับลดค่างานโครงการคืนธรรมซาติสู่ธรรม วัดถ้ํา- 
สุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมูท่ี ๓ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มืมติเห็นขอบจำนวน ๑๖ เสียง อนุมัติให้ปรับลดค่างาน 
โครงการคืนธรรมซาติส่ธรรม วัดถ้ําสุขเกษมสวรรค์ บ้านแม่เติน หมู่ท่ี ๓ ตำบลแม่ถอด 
อำ๓อเถิน จังหวัดลำปาง ตามท่ีฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๕ /๓๑๖๐ 
ลงวันท่ี ๒๕ มิลุนายน ๒๕๖๓ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- มีสมาซิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามในวาระน้ีฃอเชิญ
- ขอเชิญท่านวิเชียร เรืองบุญมา
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมมีเร่ืองจะเสนอในวาระอ่ืนๆ 
เรากำลังอยู่ในวาระอ่ืน  ๆ ขอเชิญเสนอ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ปัญหามีไว้เพื่อแก้ อุปสรรค์และปัญหาคือภูมิปัญญา 
แห่งความสำเร็จ ปัญหาเรื่องโควิดถือว่าเป็นปัญหาระดับโลก ส่วนปัญหาของภัยแล้งที่ 
ผ่านมา กระผมเป็นสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๘ อำเภอเมือง 
ลำปาง ซ่ึงในพ้ืนท่ีได้ประสบปัญหาเร่ืองของภัยแล้งในหมู่บ้านท่าส้มปอย หมู่ท่ี ๑ ตำบล 
ทุ่งฝาย นํ้าประปาในหมู่บ้านแห้งขอด กระผม และกำนัน อดีตกำนันทุ่งฝายได้ทำ 
หนังสือมายังท่านปฏิบ้ติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านสุพรรณี สุข 
สันรุ่งเรือง ท่านผู้อำนวยการกองช่าง ได้จัดงบประมาณลงในพ้ืนท่ี โดยการสร้างฝายกั้น 
แม่น้ี'าวัง เพ่ือให้ขาวบ้านได้มีน้ําใข้ช่วงน้ีเสร็จสมบูรณ์เป็นท่ีเรียบร้อย ตั้งแต่เดือนท่ีผ่าน 
มา ขาวบ้านและเด็กเยาวฃนได้ลงไปเล่นนํ้า และนํ้าประปาในหมู่บ้านใช่ได้ตามปกติ 
กำนันและผู้น้ัาห้องถ่ิน ตลอดจนซาวบ้านท่าล้มปอย หมู่ท่ี ๑ ฝากกราบขอบพระคุณผ่าน



นายวิเชียร เรืองบุญมา ทางผมมายังฝ่ายบริหารท่านสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง และท่านผู้อำนวยการกองช่าง 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง และทุกท่านด้วยและที่ได้ไปตรวจเยี่ยมในพื้นที่ในสถานการณ์จริงที่ฝายกั้นนํ้า กราบ

ขอบพระคุณด้วย และท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีและชื่นขมทั้งเจ้าหน้าที่ที่โยกย้าย ถือ 
ว่าเป็นโผโยกย้ายท่ีได้รับตำแหน่งในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน 
ลำพูน ตาก ถือว่าเป็นส่ีทิศ ถ้าผมมีโอกาสว่างผมจะไปขอทานกาแฟ ท่ีอบจ. ๕ จังหวัดน้ี 
และขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการกองกิจการสภาคนใหม่ ขอขอบคุณ 

นายพิษญพล ประสาน -ซอเชิญท่านพีเซฐ ทินอยู่ 
ประธานสภาฯ
นายพิเซฐ ทินอยู่ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เกาะคา บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมมีเรื่องของลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เทศบาลตำบลเกาะคา ได้ทำเร่ืองส่งคืนอาคารจำนวน ๔ หลัง ส่งคืนให้กับจังหวัดลำปาง 
และจังหวัดคงจะส่งคืนให้กับอบจ.ลำปาง เพราะฉะนั้นเราคงต้องได้เตรียมการในเรื่อง 
ของการเข้าไปวางแผน ในส่วนอำเภอเกาะคาก็ได้ระดมสมองจากทุกภาคส่วน อำเภอ 
ท้องถ่ิน ท่องเที่ยว ซึ่งตรงนี้ก็ด้องมองว่าอาคารที่มีอยู่ ๔ หลัง จะต้องปรับปรุงเป็น 
บางส่วน และกรมโยธาธิการและผังเมืองมีแผนท่ีจะอนุมัติงบประมาณ ๙๐ ล้านบาท ใน 
การพัฒนาพ้ืนที่รอบบริเวณ และชื่อว่าในระยาวก็น่าจะเป็นจุดที่รองรับการเข็คอิน เพ่ือ 
นำไปสู่การบูรณาการร่วมกันได้ แต่ที่สำคัญหลังจากที่มีการรับมอบจากจังหวัดลำปาง 
แล้ว คงต้องมีการซ่อมแซมในส่วนของกระจกที่แตกหรือเรื่องค่ากระแสไฟ ณ เวลานี้ 
เทศบาลก็ไม่สามารถจะชำระค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประมาณหลักหม่ืน 
ก็อยากให้เราได้มีการเตรียมแผนการรองรับท่ีจะไปพัฒนาตรงน้ันด้วย และอีกส่วนตามท่ี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ก่อสร้างเสาส่องสว่างให้กับพ้ืนท่ีโดยรอบ ซ่ึงก็เกิด 
ความสว่างอย่างมาก และพ่ีน้องประซาซนสะดวกในการออกกำลังกาย แต่มีปัญหาว่า 
กระแสไฟสูง ก็เลยต้องปรับจากเปิดโดยรอบเปลี่ยนเป็นเปิดเพียงบางส่วน และส่ิงท่ี'จะ 
ช่วยเราได้เราจะต้องประสานกับแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ เขาจะมีเสาไฟสูงที่อยู่ 
บริเวณด้านหน้าของลาน มีหลอดไฟอยู่ประมาณ ๘-๑๐ หลอด แต่จะติดเพียงแค่หลอด 
เดียวถ้าหากเราประสานและขอความร่วมมือเขาให้มาซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ก็จะช่วยให้เรา 
ใข้ไฟฟ้าน้อยลง อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนำเรียนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
และต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหารเหมือนกับท่านวิเชียร เรืองบุญมา ในพื้นที่อำเภอเกาะ 
คาก็ได้รับงบประมาณกับฝ่ายบริหารในการสร้างฝายกั้นลำน้ัาวัง ซ่ึงในพ้ืนท่ีของผมเองก็ 
จะมีปัญหาในเรื่องการสูบนํ้าเพื่อการเกษตรและสูบนั้าเพื่อการประปาของหมู่บ้านใหม่ 
สบปูง บ้านหนองแหวน ในส่วนหน่ึงเราสนับสบุนวัสดุและเคร่ืองจักรกล และเทศบาลก็ 
จะสนับสนุนปูนซีเมนค่าแรง ค่าอาหารก็บูรณาการร่วมกัน ๒ จุด อีกหน่ึงจุดไปก่อสร้าง 
ที่บ้านนางแตนกับบ้าน แม่หลง และจุดที่สร้างบูรณาการหลายภาคส่วนก็จะเป็นใน 
พื้นที่ของท่านมิตร ธรรมวงค์ ทั้งโรตารี่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
เทศบาลนาแก้ว เป ็นฝายที่ช ่วยท ั้งภาคการเกษตร และการอุปโภคบริโภค ต้อง 
ขอขอบคุณฝ่ายบริหารมา ณ ท่ีน้ีด้วย ขอขอบคุณ 

นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านเซน ปานสังข์ 
ประธานสภาฯ



นายเซน ปานสังข ์
ส.อบจ.อ.เสริมงาม

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด 
ส.อบจ.อ.แจ้ห่ม

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

<3̂<5)

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ผมมีข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารมีมติในสภาเรื่องการเก็บรายได้ของที่พัก 
ต่อไปบริบทของอบจ.ลำปาง ในโครงสร้างทั้งหมดเรื่องเก่า  ๆ เราไม่ต้องพูดถึงแล้ว 
เหมือนกับท่านวิเชียร เรืองบุญมาบอกมีปัญหาไว้แก้ไขร่วมกัน องค์กรอ่ืนมีการจัดซ้ือจัด 
จ้างไปก่อนเมื่อมีงบประมาณมาแล้ว ก็ทำสัญญา ผมขอฝากฝ่ายบริหารไว้ทันท่วงที เรา 
จะไม่มีการติดลบโดยการโอนปี ๒๕๖๒ มาปี ๒๕๖๓ ก็จะไม่มีการกันเงิน เมื่อมีรายได้ 
เข้ามาเงินอุดหนุนเข้ามา ก็จะให้ผู้รับจ้างท่ีประมูลได้ทำสัญญาทันที เราก็จะบอกว่าจะ 
ทำสัญญาก็ต่อเม่ือมีงบประมารเข้ามา ขอฝากไว้ ขอขอบคุณ 
-ขอเชิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ผมขอขอบคุณท่านสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รักษาการแทนปลัด ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในพื้นท่ีของผมก็มีเรื่องเดือดร้อนในพื้นท่ีอำเภอแจ้ห่ม 
โรงพยาบาลแจ้ห่มไม่มีนํ้าประปาใช้ ผมก็ได้ประสานกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแจ้ห่ม 
นายอำเภอแจ้ห่ม สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม มาขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อขอรับการสนับสนุนการเจาะน้ําบาดาล และองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ก็ได้สนับสนุนงบประมาณสามแสนกว่าบาท ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว นํ้าประปาสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ท่านผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลแจ้ห่มก็ฝากขอขอบคุณฝ่ายบริหารทุกท่านด้วย ขอบคุณท่านปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และท่านพรรณี การะกัน ท่ีช่วยประสานงาน 
จนสำเร็จ ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมขออนุญาตเสนอเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้ง เนื่องจาก 
พ้ืนท่ีผม พื้นที่อำเภอแม่ทะ มีปัญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค ซ่ึงผมก็ได้เสนอกอง 
ช่าง ให้ไปสำรวจเก่ียวกับแหล่งน้ําท่ีจะสูบน้ําจากล0าน้ําจางเข้าไปสู่หมู่บ้าน ซ่ึงหมู่บ้านใน 
บางพ้ืนท่ีต้องใช้รถ อบต. รถศูนย์สร้างทางบรรทุกน้ําเข้าไปเติมแท็งค์น้ําในหมู่บ้านทุกวัน 
จนถึงปัจจุบันน้ี ถึงแม้ฝนจะตกแต่น้ําในพ้ืนท่ียังไม่เพียงพอ โครงการต่าง  ๆ ท่ีผมเสนอ 
อยากจะให้สูบน้ําจากลำน้ําจางเข้าไปในหมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านแพะใหม่ บ้านนาดง ผม 
ก็ได้เสนอให้กองช่างเข้าไปสำรวจแต่ก็ยังสำรวจไม่สำเร็จซักที อยากให้ท่านเข้าไป 
ดำเนินการให้สำเร็จ ล้าหากส่งน้ําจากล0าน้ําจางข้ึนไปถึงจุดน้ันได้แล้ว จะสามารถแก้ไข 
ปัญหาได้จริง และได้ทราบว่าท่านจะเข้าไปดูโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ท่ี ๔ บ้านนา 
ดงกับบ้านนาดู่ มีการเสนอโครงการผ่านไปยังอำเภอแม่ทะ ผ่านไปยังจังหวัดลำปาง 
ทราบว่าจะไปต้ัง ๒ รอบ แตกยังไม่เห็นเข้าไป ได้นัดผมและนัดผู้ใหญ่บ้านหลายรอบแล้ว 
ท่านก็ยังไม่ดำเนินการ ฝากท่านติดตามให้ด้วย เรื่องนี้ผ่านจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการ 
ประขุมท่ีอำเภอและเสนอผ่านไปยังจังหวัดลำปาง ขอฝากท่านช่วยติดตามดำเนินการให้ 
ด้วย และผมขอแจ้งอีก ๒ เร่ืองคือไฟฟ้าแสงอาทิตย์ท่ีบ้านนาดงต้ังแต่ได้ติดต้ังเสร็จแล้ว



นายบุญเลิศ แสนเทพ 
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

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

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบุญเชิด พรมศร 
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร

มีหน่ึงจุดท่ีไฟไม่ออก ซ่ึงผมได้แจ้งไปแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปแก้ไข และอีกเร่ืองคือท่ีบ้าน 
แพะใหม่การขุดท่อฝืงตอม่อเสาไฟฟ้า ไดไปขุดโดนท่อพีวีซี ขนาด ๖ น้ิวของซาวบ้าน 
ทุกวันน้ีขาวบ้านก็ได้ตามเร่ืองท่ีผมอยู่ ผมก็ได้แจ้งให้กองช่างแล้ว ท่านก็ยังไม่เข้าไปแก้ไข 
ช่วยแก้ไขด้วย ไม่งั้นผมเองก็จะเสียเงินส่วนตัวที่จะไปซื้อท่อ ๖ น้ิว จำนวนสามท่อน 
เพราะรถแบคโฮได้ไปขุดโดน จำนวน ๓ จุด ก็ฃอฝากท่านให้สภาแห่งน้ีบันทึกและฝาก 
กองช่างส่งผู้รับจ้างท่ีเข้าไปขุด เข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ด้วย ซาวบ้านใกล้จะทำนาแล้ว 
ขาว ก็ได้มาแจ้งผมหลายรอบแล้ว ฝากดำเนินการให้ด้วย ขอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านมิตร ธรรมวงศ์

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองศ์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร กองช่างเช่นกัน ท่ีได้ 
ดำเนินการก่อสร้างฝายขะลอแม่น้ําวังท่ีผ่านมา โดยบูรณาการจากหลายภาคส่วน ทำให้ 
ฝายแห่งน้ีแก้ไขภัยแล้งให้กับพ่ีน้องประซาซน อย่างน้อยจำนน ๔ หมู่บ้าน ท่ีใข้สูบน้ํา 
เพี่อการเกษตร ตอนน้ี ๔ หมู่บ้านท่ีอยู่ตรงน้ีไม่มีปีญหาเร่ืองการสูบนํ้าเพ่ีอการเกษตร 
แล้ว เพราะว่าได้ฝายท่ีมีความแข็งแรงมีมาตรฐานมากข้ึน และน้ําประปาด้วยเช่นกัน 
จากหน้าแล้งท่ีผ่านมาจนถึงปิจจุบัน มีปริมาณน้ําท่ีเพียงพอ ซ่ึงผมก็ได้ข้อคิดจากการทำ 
ฝายตรงน้ีว่า ล้าหากเน้นไปได้เราอยากจะมีโครงการท่ีแยกออกมา คือโครงการท่ีตกลง 
จ้างหรืองบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท เพ่ีอแก้ไขปีญหาภัยแล้งน่าจะดำเนินการได้
เห็นท่านธรรมการ ขุมศรี ขออนุญาตเอ่ยนาม ดำเนินโครงการสูบน้ําด้วยพลังงาน 
แสงอาทิตย์ เพ่ีอแก้ไขปึญหาน้ําประปา ล้าหากเราจะแก้!ฃปีญหาภัยแล้งให้กับพ่ีบ้อง 
ประขาซนในเขตพ้ืนท่ี โดยการสูบน้ําเน้นช่วง  ๆไป ช่วงหน้าน้ําหลากน้ี จะเน้นไปได้ 
หรือไม่ล้าหากเราจะทำเน้นโครงการเตรียมการเพ่ีอแก้ป้ญหาภัยแล้งต้ังแต่เน่ินๆ โดยให้ 
แต่ละพ้ืนท่ีสำรวจในการวางแผนท่ีจะสูบน้ําจากแหล่งน้ําธรรมซาติ ท่ีมีปริมาณมากเช่น 
แม่น้ําวัง แม่น้ําจาง แต่ละแห่งข้ึนไปกักเก็บไว้!ปสู่ท่ีสูงสุด โดยใข้งบในการตงลงจ้าง 
งบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท เช่นโครงการซองท่านธรรมการ ขุมศรี ดำเนินการอยู่ 
ก็น่าสนใจเซ่ือว่าท่านประธานเองก็มีความซำนาญด้านน้ีอยู่แล้วน่าจะเน้นแนวทางท่ีดี 
ในการวางแผนในการแก้!ฃปีญหาภัยแล้งด้วยเช่นกัน ซอขอบคุณ 
-ฃอเชิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมบุญเชิด พรมศร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอห้างฉัตร อยากจะกล่าวถึงเรื่องภัยแล้งเพิ่มเติมท่านบุญเลิศ 
แสนเทพ ขออนุญาตเอ่ยนาม ได้เสนอไว้ ยังดีที่ท่านมิตร ธรรมวงศ์ ท่านบุญเลิศ แสน 
เทพ ได้พูดถึงเรื่องภัยแล้งยังมีนํ้าสูบ ล0านี้าจาง แต่ในพื้นท่ีของผมลำน้ําแม่ตาล ไม่มีน้ํา 
เลย แต่ล้าปางปง ปางทราย หรือว่าแม่ตาลน้อย ก็ยังพอมีนํ้าอยู่ แต่ล0านํ้าแม่ตาลตื้นเขิน 
ล้าขุดลอกทำฝายซะลอไว้ซาวบ้านก็จะได้!ข้น้ํา ทุกวันน้ีน้ําประปา เวลาฝนตกลงมาแตก 
ลงมานิดเดียวปริมาณไม่มาก วันก่อนก็ดีใจที่นํ้าหลากที่บ้านปางปง ปางทราย ซ่ึง 
ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าน้ีามาแนิบเดียว ไม่ถึงบ้านห้วยเรือนก็แห้งหมด บ้านปางม่วงก็ไม่มี



นายบุญเชิด พรมศร น้ําประปา บ้านสันทราย และในหลายพ้ืนท่ีผมก็อยากจะขอความเห็นใจจากผู้บริหารไม่
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร ว่าท่านนายก ท่านผู้อำนวยการกองทุกกองและส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดลำปาง ให้ไปดูแลขาวบ้านโดยเฉพาะในเขตอำเภอห้างฉัตร ผมเชื่อแน่ว่าใน 
จังหวัดลำปางเกือบจะทุกเขตมีปีญหาเรื่องนี้าภัยแล้งในปีนี้ ล้าหากเป็นไปได้เหมือนกับ 
ท่านมิตร ธรรมวงค์ ได้เสนอโครงการงบประมาณเท่าไหร่ก็ได้ ขอให้ทำแล้วซาวบ้านได้ 
ประโยซน์ ต้องเร่งดำเนินการช่วงที่ฝนกำลังจะมา ล้าหากเราทำไว้จะได้กักเก็บนํ้าไว้ 
ซาวบ้านก็จะใข้น้ําเพ่ืออุปโภคและบริโภค อยากฝากฝ่ายบริหารช่วยดำเนินการก่อนฝน 
จะมา ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน -ฃอเชิญท่านธรรมการ ขุมศรี 
ประธานสภาฯ
นายธรรมการ ขุมศรี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.แมเ่มาะ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ผมธรรมการ ขุมศรี สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่เมาะ เรื่องภัยแล้ง ผมก็ฃอขอบคุณฝ่ายบริหาร และกองช่าง ท่ี 
ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนห้าแสนบาท จัดซ้ือท่อให้กับบ้านสบป็าด บ้านทาน บ้าน 
วังตม ผมก็เป็นตัวแทนขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ท่ีได้จัดซื้อท่อให้ตอนนี้ซาวบ้านมี 
ความยินดีมากเปรียบเสมือนเส้นเลือดของ ๒-๓ หมู่บ้าน ซาวบ้านจำนวนแปดร้อยกว่า 
ครัวเรือน ตอนน้ีน้ีาไหลโดยท่ีไม่ต้องใช้พลังงานอะไรไปสูบ น้ําไหลท้ังวันท้ังคืนเป็นสิงท่ีดี 
และซาวบ้านฝากขอบคุณมายังฝ่ายบริหาร กองช่าง เป็นการแก้ปีญหาท่ีย่ังยืนไม่ได้แก้ไข 
ปีญหาเพียงแค่เดือนหรือสองเดือน ผมก็อยากสานต่องบประมาณประจำปีของปีนี้ ผมก็ 
จะอยากนำไปจัดซื้อท่อเอาไปเสริมอีกหลายหมู่บ้าน ตอนนี้เป็นผลสำเร็จแล้วหลาย 
หมู่บ้านเห็นแล้วว่าเป็นการแก้ไขที่ยั่งยืน เพราะไม่มืด้นทุนการสูบน้ีา เราซื้อท่อดูดจาก 
เขื่อนมาเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ดื และปีต่อ  ๆ ไป ก็คงจะแล้งหนักกว่าปีนี้ ซ่ึงอีกไม่ก่ีเดือนก็ 
จะหมดหน้าฝนแล้ว น้ีาในอ่างน้ําทุกท่ี ตอนน้ีน้ําแห้งหมดทุกอ่าง อ่างนี้าฃองอำเภอแม่ 
เมาะ'ไม่มืนํ้าเก็บและ’ไม่มีฝนตก เขื่อนแม่จางก็จะแห้งตอนนี้ปล่อยนํ้าลงมาก็เหลือ 
ปริมาณน้ําไม่มาก ผมอยากจะให้ฝ่ายบริหาร กองช่าง แก้ไขปีญหาต้ังแต่เน่ินๆ ไม่ปล่อย 
ให้ไม่มืน้ีาแล้วเข้าไปแก้ไขปีญหา ผมต้องของฝากฝ่ายบริหารและต้องขอขอบคุณมาก  ๆ
ท่ีบริหารจัดการเร่ืองน้ําและช่วยขาวบ้านได้ทันท่วงที ขอขอบคุณ 

นายพิษณุพล ประสาน ไม่ทราบว่าฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพ่ิมเติม ขอเชิญ 
ประธานสภาฯ
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามท่ีท่านพิมล คงทอง ท่ีกล่าวไว้ว่าการเสนอขอ 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี อนุมิติปรับลดวงเงินของฝ่ายบริหารท่ีเสนอล่าข้าน้ัน เรามีเหตุผลท่ีมีความจำเป็นท่ีไม่ 
นายกอบจ.ลำปาง อยากให้ผู้รับจ้างจะต้องเสียโอกาส ซึ่งการประขุมสภาของเรามีไม่บ่อย เนื่องจากสภา

องค์กาบริหารส่วนจังหวัดได้ส่งหนังสือเชิญประขุม เม่ือวันท่ี ๒๒ มิลุนายน ๒๕๖๓ ท่ี 
ผ่านมา แต่การดำเนินงานก่อสร้างของวัดถ้ําสุขเกษม ช่างควบคุมงานก็ได้รายงานปิญหา 
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เรียกประขุมสรุปและเสนอให้ผู้บริหารวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๔๖๓ จึงเป็นที่มาที่ฝ่ายบริหารจะต้องเสนอญัตติขออนุมัติปรับลดค่างาน 
โครงการธรรมซาติสู่ธรรมในวันน้ี ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านท่ีไดํให้ความ



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เห็นชอบอนุมิติตรงน้ี และท่านพิเขษ ทินอยู่ บริเวณลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร 
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ มหาราช เม่ือคร้ังท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มาประชุมได้พูดคุยตกลงในท่ี 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบ้ติหน้าที่ ประชุมว่าเทศบาลตำบลเกาะคาส่งคืนให้กับจังหวัดท้ังหมดแต่ในส่วนน้ีเช้าใจว่า 
นายกอบจ.ลำปาง จังหวัดลำปาง และธนารักษ์ กำลังเช้าสู่กระบวนการท่ีประชุมกับกบจ. จะมอบทรัพย์สิน

ทั้งหมดให้อยู่ในความดูแลของอบจ.ลำปาง แต่จนบัดนี้ อบจ.ลำปาง ยังไม่ได้รับมอบ 
ทรัพย์สินตรงน้ัน จึงไม่สามารถดำเนินการจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่าง  ๆ ได้ เพราะ ยัง 
ไม่ได้เนินทรัพย์สินชองอบจ.ลำปาง และในส่วนน้ีเช้าใจว่าสถานการณ์โควิดเร่ิมผ่อนปรน 
ผ่อนคลายลงบ้างประซาซนก็น่าจะได้มาไหว้ลักการะองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็ 
จะทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาบ้าง ในการซื้อดอกไม้ธูปเทียน ซึ่งตรงนี้น่าจะเก็บรวบรวมไว้ 
เพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภค ดิฉันขอนำเสนอตรงนี้ว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา จังหวัด 
ลำปาง ได้ใช้งบประมาณไปประมาณห้าสิบล้านบาท ก็มีความยินดีและเต็มใจ รวมท้ัง 
ท่านสมาชิกทุกท่าน ก็ได้ยกมือให้ข้อบัญญัติ กิจกรรมแผนงานต่าง  ๆ เพื่อช่วยเหลือ 
ซาวบ้านโดยการท่ีป้องกันระงับ ยับยั้งเช้ือไวรัสดังกล่าว ตอนน้ีรัฐบาลกลางได้มีการให้ 
เราเสนอแผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจงบประมารทั่วทั้งประเทศก็สี่แสนล้านบาท ในส่วนน้ี 
อบจ.ลำปาง ได้ดำเนินการส่งโครงการไปให้ทางส่วนกลาง ตรงนี้จะแก้ป้ญหาต่างๆ ท่ี 
ท่านสมาชิกได้พูดมาท้ังหมด ขอย้อนไปยังท่ีท่านพิเซฐ ทินอยู่ ผู้บริหารของอบจ.ลำปาง 
ไม่ได้น่ิงนอนใจแต่อย่างไร ตอนนี้กำลังดำเนินการให้มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการวิจัย 
วิเคราะห์ความเหมาะสมต่าง  ๆ เพื่อให้ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพ่ือให้เนินจุด 
เช่ือมโยง เพื่อไปยังพระธาตุลำปางหลวง สวนสาธารณะหนองกระทิง เราจะเชื่อมโยง 
การท่องเที่ยว กำลังให้เขาทำวิจัยอยู่ก็จะสอดคล้องกับผู้บริหารและคณะทั้งหมดได้ 
พูดคุยประชุมกันเราก็ฃอรับการสนับสบุนงบประมาณและได้รับการสนับสนุนจากท่าน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสิธิฃัย จินดาหลวง สนับสบุนเรา โครงการต่าง  ๆ ท่ีเสนอไป 
เพื่อขอรับงบประมาณจากส่วนกลางเนินงบประมาณทั้งสินสองร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสน 
บาท จะเนินโครงการปรับภูมิทัศนํสวนสาธารณะหนองกระทิงท้ังหมดหกสิบหกล้านบาท 
จะเนินการปลูกไม้ดอกไม้ประดับระบบนี้าดื่มสะอาด ก่อสร้างทางเดินรอบหนองนํ้า 
ก่อสร้างร้ัว ก่อสร้างสู่ว่ิง ก่อสร้างทางเดิน และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และมืรถรางสองคัน 
รถรางจะว่ิงไปมาเช่ือมโยงกัน และโครงการท่ี ๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค 
และเกษตรกรรมได้จัดหาชุดชุดเจาะบาดาลนั้าตื้นจำนวน ๔ ชุดๆ ละ ๑(ะล้าน รวม 
เนิน ๖๐ ล้านบาท จัดหาชุดชุดเจาะบ่อบาดาลนั้าลืก ๑ ชุด  ๆ ละ ๓๕ ล้านบาท รวมชุด 
ชุดเจาะบ่อบาดาลทั้งสิ้น ๙๕ ล้านบาท โครงการธนาคารนั้าใต้ดิน โครงการก่อสร้าง 
ระบบส่งน้ีาอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร โครงการธนาคารน้ัาใต้ดิน จะอยู่ในพ้ืนท่ี 
อำเภอวังเหนือท้ังหมดรวม ๗ ล้านบาท แทบทุกตำบล ส่วนโครงการระบบส่งน้ัาอุปโภค 
และบริโภคเพื่อการเกษตรที่ท่านบุญเลิศ แสนเทพ ได้พูดมาเม่ือสักครู่ ตรงน้ีน่าจะช่วย 
แก้ป้ญหาให้ได้บ้าง เราได้ส ่งโครงการส่งนํ้าอุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตร 
งบประมาณของ อำเภอแม่ทะ รวมท้ังหมด ๒๕ ล้านบาท จะมืชองตำบลวังเงิน จะเชื่อม 
ไปยังอำเภอแม่เมาะกับอำเภอแม่ทะ ต่อไปเนินโครงการธนาคารน้ําใด้ดินพร้อมระบบส่ง 
นั้าอุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตรก็จะมื อำเภอสบปราบ อำเภอเสริมงาม แทบทุก 
หมู่บ้านทุกตำบลหากท่านสมาชิกอยากทราบรายละเอียดสามารถขอรับได้ พ้ืนท่ีตำบล



นางสุพรรณ สุขสันต์รุ่งเรือง แม่ปะ อำเภอเถิน รวมท้ังส้ินสามสิบสองล้านส่ีแสนบาท เม่ือรัฐบาลกลางใช้ 
รองปลัดอบจ.รักษาราซการ งบประมาณของท้องถ่ินไปแล้ว ท้องถ่ินก็ต้องขอคืนมาและข้อมูลเซิงลึกท่านสิธิขัย 
แทนปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ จินดาหลวง ให้เราข้ึนเป็นลำดับท่ี ๑ ของจังหวัด เลือกโครงการของเราท่ีมีความ 
นายกอบจ.ลำปาง เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองกระทิงที่จะปรับปรุง

ประมาณกลางเดือนนี้น่าจะมีโครงการเชิญท่านสมาซิกและผู้บริหาร จะไต้ไปดูงานสวน 
นงนุข เพื่อเราจะไต้มาปรับปรุงตรงนี้ ส่วนเรื่องแหล่งนํ้าต่าง  ๆ ก็เช้าหลักเกณฑ์ของ 
โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ น่าจะผ่านทั้งหมดน่าจะเป็นการรับงบประมาณทั้งหมด สอง 
ร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสนบาท นำเรียนทุกท่านโครงการถ้าผ่านจะข่วยแก้ปีญหาภัยแล้ง 
ให้กับสมาซิกทุกท่าน ในระยะยาว ฃอผู้อำนวยการกองช่างเสนอเพ่ิมเติม ขอขอบคุณ 

นายพิษเนุพล ประสาน -ฃอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง 
ประธานสภาฯ
นายธีทัต ธรรมธิกูล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน ผมจะขอตอบคำถามของท่านสมาซิกสภาจำนวน เอ ท่าน ท่านแรกท่านพิเฃฐ

ทินอยู่ เกี่ยวกับเรื่องพระนเรศวรมหาราช ตามที่อบจ.ลำปาง ไต้ดำเนินการสร้าง วันน้ี 
กระผมไต้รับรายงานและได้ดำเนินการเกี่ยวกับนี้าพุตั้งงบประมาณไว้จำนวน ๘ ล้าน 
บาท น่าจะเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๒ ราคากลางไต้ต้ังไว้ ๘ ล้านบาท ผมไต้ดำเนินการ 
ถอดราคากลาง ถอดแบบราคากลาง ณ ปีจจุบัน อยู่ท่ีเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน ซ่ึงคาด 
ว่าจะส่งให้กองพัสดุเพื่อทำการจัดหาได้น่าจะประมาณอาทิตย์หน้า ขอนำเรียนให้ในท่ี 
ประชุมไต้รับทราบ และท่านบุญเลิศ แสนเทพ ไต้สอบถามว่าหมู่ท่ี ๔ หมู่ท่ี ๓ บ้านนาดง 
ที่ประขาชนร้องขอภัยแล้งและการชุดเจาะนํ้า ประซาซนได้จัดทำหนังสือผ่านไปยัง 
ท้องถิ่น ท้องถิ่นเสนอผ่านไปอำเภอ อำเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้ว่า 
จังหวัดลำปางได้สั่งการให้ อบจ.ลำปาง รีบดำเนินการแก้ปีญหาให้ประซาซนที่
เดือดร้อน ผมไต้ประสานงานกับฝ่ายสาธารณภัย ก็จะติดขัดอยู่ท่ีหนังสือขออนุญาต ใน 
ส่วนท่ีเรายังไม่ดำเนินการ ส่วนเร่ืองแบบแปลนเร่ืองการสำรวจ ตอนแรกก็ไต้นัดกับท่าน 
ปฏิบ้ตหน้าท่ีนายกฯ และท่านรองพรรณี การะกัน ว่าจะไปดู ซึ่งช่วงน้ันก็มีภารกิจเยอะ 
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 -ฃอเชิญท่านประสิทธ๋ึ เตซะปลูก 
ประธานสภาฯ
นายประสิทฮ๋ึ เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที,เคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอชื่นซมฝ่ายบริหารและท่านปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ที่ได้เห็นความสำคัญของสวนสาธารณหนองกระทิง ผมไต้ 
ประสบกับตนเองว่าไต้รับคำซมจากผู้ใช้บริการท่ีมาออกกำลังกายในสวนสาธารณะ



นายประสิทธ๋ึ เตซะปลูก 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

หนองกระทิง ซ่ึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เข้าไปปรับปรุงเพ่ือเป็นปอดของ 
จังหวัดลำปาง และมีอีกหนึ่งเร่ืองทีอยากจะขอแนะนำ เกี่ยวกับสวนสาธารณะหนอง 

กระทิง เป็นหนองที่รับนํ้าจากชุมขนบ่อแร้ว จะมีอยู่ช่วงหนึ่งปลาตายในหนองกระทิง 
เนื่องจากมีนํ้าเสียจากชุมขนและตลาดนํ้าโท้งเข้ามา ผมขอฝากกองช่างช่วยประสาน 
ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีให้มีการบำบัดน้ําก่อนท่ีจะมาสู่หนองกระทิง ถ้าทำตรงน้ีได้ ซ่ึงมีช่วงหน่ึง 
กลิ่นนํ้าฃี้นและมีปลาตาย ถ้าหากเราประสานกับเจ้าของพื้นที่ให้มีการบำบัดนี้าก่อนถึง 
จะปล่อยลงสู่หนองกระทิง เพื่อคุณภาพของนี้าและบรรยากาศ อีกหน่ึงประเด็นถ้าหากมี 
การสำรวจ เราน่าจะทำท่อรับนํ้าจากคลองชลประทาน ลงสู่หนองกระทิง ฝากกองช่าง 
เข้าไปสำรวจ ผมในฐานะสมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือง 
ขอขอบคุณ
ก่อนจะปิดประชุม ผมอยากนำเรียนในท่ีประชุมให้รับทราบข้อมูลการแก้ป้ญหาภัยแล้ง 

เราได้รับข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาช่วยเรา ถ้าหากอยู่ในเขตพ้ืนท่ีสมาซิกท่านไหน ก็ 
เอาข้อมูลจากผมไปเสนอได้ เราน่าจะมีการเลือกตั้ง ถ้าไม,ผิดพลาดก็น่าจะสิ้นปีนี้อย่าง 
เร็วที่สุดผมอยากจะกราบเรียนท่านทั้งหลายว่าวันนี้การแก้ปิญหาภัยแล้ง ผมเองก็ได้ 
ประสานกับรองสิธิซัย จินดาหลวง ท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรนํ้า ภาค ๑ ท่ี 
จะได้แก้ปิญหา เราจะไม,แก้ไขป้ญหาแบบชลประทาน ชลประทานเขามีเขื่อนอยู่
ข้างบนเขาเอานํ้ามาบริหารจัดการอยู่ด้านล่าง แต่ของเราคิดในสิ่งที่มีเราใช้ยุทธการ 
หน่วงน้ําในแผ่นดิน ได้ปรึกษาหารือกัน ผมเองจบดร.ในเร่ืองแม่น้ีาวังด้วย ผมก็เลยขาย 
ความคิด และตอนนี้งบประมาณที่เช้ามาเราจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ีา เพ่ือ 
ไปกักเก็บในอ่างเก็บนํ้า หรือทำนบดิน สระนี้าฃองขาวบ้าน ในช่วงฤดูฝนโดยใช้โซส่า 
เซลล์ ในการกักเก็บ เพราะฉะน้ันอยากประขาสัมพันธ์ว่าท่านสมาซิกทุกท่านท่ีมียังมีสระ 
น้ัายังไม่เด็ม ทำนบดินยังไม,เต็ม อ่างน้ีายังไม่ต็ม ท่านสามารถประสานกับผมได้ หรือจะ 
ใช้งบของกรมทรัพยากรนํ้าบ้าง หรือชลประทานบ้าง หรือหลายๆ หน่วยงาน ที่เรามา 
ผนวกรวมกัน ประกอบกับที่ผ่านมาโรคโควิด ขาวบ้านไม่มีเงิน ผมก็ได้ใข้นวัตกรรม 
ประสานกับผู้เช่ียวชาญทางด้านนํ้าได้เอาโซส่าเซลล์เพ่ือจะลดด้นทุนตอนน้ีบางบ้านต้อง 
ใช้จ่ายค่าไฟประมาณ ๒-๓ หม่ืนบาท เมื่อเราติดโซส่าเซลล์เป็นระบบไฮบริด คือเมื่อ 
แสงอาทิตย์มีมากโวล์สูงก็ดันกระแสไฟฟ้าไป เราใช้1ฟฟรี แต่ตอนเย็นมาคนใข้นํ้าอยู่ก็จะ 
ดึงพลังงานจากไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาประมาณ ๕-๑0 % สรุปออกมาบางบ้านที่เราเคย 
ทำให้จากเดิมใช้ไฟฟ้า ๒ หม่ืนกว่า มีค่าใช้จ่ายเพียง ๒-๓พันบาท ลดลงประมาณเกือบ 
๙๐ % ก็อยู่ท่ีพฤติกรรมในการใช้น้ัา ล้าหากท่านใช้น้ัาตอนกลางคืนมากท่านต้องแบกรับ 
เรื่องค่าไฟฟ้าเต็ม  ๆ แต่ตอนกลางวันก็สามารถใช้ไฟฟรีได้ อยากจะกราบเรียนท่าน 
สมาซิกทุกท่านเราทำอะไรกันไปบ้าง เราจะระดมสมองในข้อมูลข่าวสารกันว่าตอนน้ีทำ 
อะไรไปขนาดไหน อย่างไร ก็จะทำให้เกิดการกินดีอยู่ดีและให้ซาวบ้านพึงพอใจสูงสุด



นายพิษณุพล 
ประธานสภาฯ

ปีดประขุม

ประสาน -มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระน้ีอีกหรือไม่ 
-ไม่มี ผมขอปิดประขุม

เวลา ©๘.๕๐ น.

(ลงข่ือ) ผู้บันทึกรายงานการประขุม
(น าย ^ ญ า สุริยะ)

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ

(ลงข่ือ) ผู้ตรวจทานรายงานการประขุม
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

สมัยวิสามัญ (สมัยท่ี ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ©0.910 น.

V (ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ) -ถีงแก่กรรม- กรรมการ
(นายนิรันดร บีญญาสิทธ้ิ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

กรรมการ
(นา^อำนวย วรฤห่เณกุล)

r y  กรรมการ 
(นิายเซน ปานสังข์)

กรรมการ
(นางสาวม;

กรรมการ/เลขานุการ
(นายมิตร ธรรมวงค์)

ได้เสนอรายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อรับรองรายงานการประขุมตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย

สามัญ สมัยท่ี ๒

(นายพิษณุพล ประสาน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


