รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
วันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบีย บวาระการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำปาง
สมัย วิส ามัญ (สมัยที่ ๓) ประจำปีพ .ศ. ๒๕๖๓
วัน จัน ทร์ท ่ี ๑๒ ตุล าคม ๒๕๖๓ เวลา ๑ 0 .0 0 น.
ณ ห้อ งประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๑

เรือ่ งทีป่ ระธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม

*
ระเบียบวาระที่ ๒

รับ รองรายงานการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครัง้ ที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เมือ่ วัน ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓

เรือ่ งทีเ่ สนอ
๓.๑ ญัตติขออนุมต้ โิ อนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง
สมัยวิส ามัญ (สมัยที่ ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วัน จัน ทร์ท่ี ๑๒ ตุล าคม ๒๕๖๓ เวลา ๑ 0 .0 0 น.
ณ ห้อ งประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง

ผูม้ าประชุม
ประสาน
๑.นายพิษณุพล
๒.นายบุญ เลิศ
แสนเทพ
วรญาณกุล
๓.นายอำนวย
เตชะปลูก
๔.นายประสิฑธิ้
๕.นายวิเชียร
เรืองบุญ มา
ธรรมสังกา
๖.นายนิกร
๗.นายพิเขฐ
ทินอยู่
๘.นายมิตร
ธรรมวงค์
๙.นายธีรพล
ศรีวงษ์
นันทะสี
๑๐.นายนิพนธ์
๑๑.นายจิรพิพฒ
ั น์ วงศ์เฟ้ย
รูปสะอาด
๑๒.นายสมบูรณ์
เกิดมูล
๑๓.นางสุปราณี
๑๔.นายรัตนซัย
สมมี
๑๕.นายบุญ เชิด
พรมศร
๑๖.นายเดชทวี
ศรีวชิ ยั
๑๗.นายปิลนั ธน์
รัตนวราภรณ์
๑๘.พ.ต.ท.พิมล
คงทอง

ตำแหน่ง ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ตำแหน่ง รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๒)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือ งลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือ งลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือ งลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือ งลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอ เกาะคา
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้ห ม่
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกิน
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พ ริก

ผูล้ าประชุม
๑.นายถาวร

บุป ผาเจริญ

ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือ งลำปาง

ผูช้ าดประชุม
๑.นายวสันต์
๒.น.ส.มนชยา
๓.นายธรรมการ
๔.นายเซน
๕.นายณรงค์

อุณ หเลขจิตร
ชรากร
ชุมศรี
ปานสังข์
พินธิสบื

ตำแหน่ง รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๑)
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือ งลำปาง
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริม งาม
ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือ งลำปาง

ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑.

นางสุพรรณี

๒. นางสาวพรรณี
๓. นางสาวเพ็ญ สิริ
๔. นายธีหตั
๔. นางสาวชุตนิ น้ ท์
๖. นายปรีชา
๗. นางสาวฐิตริ ตั น์
๘. นายสิทธิพงศ์
๙. นายบุญส่ง
๑๐. นางสาว,ชณรสี
๑๑. นางกนกพรรณ
๑๒. นางประนอม
๑๓. นางนิตยา
๑๔. นายชูตกั ดี้
๑๔. นางจินตหลา
๑๖. นายสุทติ ย์
๑๗. นายภัทรพงศ์
๑๘. นางสุพตั รา
๑๙. นางปราณี
๒๐. นางอุษณีย์
๒๑. นายไกรเขษฐ์
๒๒. นางสายใจ
๒๓. นายนิรนั ดร
๒๔. นายสมชาย
๒๔. นางสุกญ
ั ญา
๒๖. นางสาวพัชรี
๒๗. นางสาวอริสรา
๒๘. นางสมพร
๒๙. นายปีญ ญา
๓๐. นางสาววิมลรัตน์

สุขสันต์รงุ่ เรือง

ตำแหน่ง

การะกัน
ไขยวรรณ
ธรรมธิกลู
ศรีนตุ
กันหล้า
วงค์กา่ํ
คำ'บญ
ุ ชู
ศรีกอนติ
ตันเกียรติขยั
บันตาวัง
จันทร์วงศ์
สายอุปราช
ตุย้ บาง
ทองมุล
มงคลคลี
เถายศ
หล้าสมศรี
แก้วขัด
มิง่ เชือ้
ทองบุตร
ขันธิกลุ
วงศ์สวุ รรณ
อุดมสารี
ท้าวคำ
รูปงาม
แก้วปิง
กาไวย์
สุรยิ ะ
ขำระหงส์

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

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราซการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั ,หน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผูอ้ ำนวยการกองช่าง
ผูอ้ ำนวยกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผูอ้ ำนวยการกองแผนและงบประมาณ
ผูอ้ ำนวยการกองคลัง
รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา
รักษาราชการแทนผูอ้ ำนวยการกองการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายบัญ ชี
รักษาราชการแทนผูอ้ ำนวยการกองพัสดุฯ
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สนิ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัสดุและประมวลผล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายประซาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ รายได้
รักษาการในตำแน่งหัวหน้าฝ่ายนิตกิ าร
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
รักษาการในตำแน่งหัวหน้าฝ่ายเครือ่ งจักรกล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการผังเมืองฯ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บฯ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ)
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั กิ าร
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั งิ าน

~๓
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๓๑. นางจุไรรัตน์
๓๒. นายพรฑศพล
๓๓. นางสาวนพมาศ
๓๔. นางเตือนใจ
๓๔. นายทศพร
๓๖. นางศรสวรรค์

สอนลือ
ขุมพูศรี
ซิ'ยยาคำ
ภักดีวงศ์
อินต๊ะรักษา
ธิมา

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการขำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบติ งาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้าพนักงานประขุาสัมพันธ์ปฏิบต้ งาน
ผูซ้ ว่ ยเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
ผูช้ ว่ ยนักประขุาสัมพันธ์

เริม่ ประชุม

เวลา ©©.๔๕ น.
เมือ่ สมาซิกสภาองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง มาประชุม ครบองค์ประชุมจำนวน
๑๘ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้สญ
ั ญาณเชิญ สมาซิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประชุม
นางสมพร กาไวย์
บัดนีส้ มาซิกครบองค์ประชุมแล้ว เรียนเชิญท่านพิษญพล ประสาน ประธานสภาองค์การ
เลขานุการสภาฯ
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ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
นายพิษญเพล ประสาน วันนีเ้ ป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓
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สายทางลป.ถ .๑-006)6ก บ้านใหม่รตั นโกสินทร์ -บ้านวังตม ซ่วงบ้านใหม่รตั นโกสินทร์
หมูท่ ่ี ๔ ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ขุว่ งที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง
๖.๐๐ เมตร ยาว ๔£๐ เมตร ฃ่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว

~ ๔~
นายพิษ CUพล ประสาน ๙๕๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา
ประธานสภาฯ
๐.๐๕ เมตร หรือพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า ๒๐,๔๐๐ ตารางเมตร งบประมาณตัง้ ไว้จำนวน
๙,๙๑๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึง่ หมืน่ บาทถ้วน) ได้เบิก จ่ายตามฎีก าเลขที่
๒๙๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงินทัง้ สิน ๙,๗๙๗,๐๐๐ บาท
(เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมืน่ เจ็ดพัน บาทล้วน) จึงแจ้งให้สภาแห่งนี!้ ด้รบั ทราบ หากท่าน
ต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมสามารถสอบถามได้ท ก่ี องคลัง
เรือ่ งทีส่ อง รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการเงิน กูเ้ งิน ทุน ส่งเสริมกิจการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูล
การเบิกจ่ายโครงการเงินกูเ้ งินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)
ณ วันที่ ๓๐ ก้นยายน ๒๕๖๓ ดังนี้
๑.สัญ ญากูเ้ งินเลขที่ ๔๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙
โครงการ จำนวนเงิน ๖๔,๐๑๒,๖๘๗ บาท (หกสิบทีล่ า้ นหนึง่ หมืน่ สองพันหก
ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ได้เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑๙ โครงการ เป็นจำนวนเงิน
๖๔,๐๑๒,๖๘๗ บาท (หกสิบทีล่ า้ นหนึง่ หมืน่ •สองพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๒.สัญ ญากูเ้ งินเลขที่ ๔๔๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีการยกเลิกโครงการ
จำนวน ๑ โครงการ คือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิน่
สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๖๖ บ้านแม่โป่ง - บ้านห้วยข่อย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๙๙,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมืน่ เก้าพันบาทถ้วน) และ
ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๘,๖๓๑,๗๒๖.๘๓ บาท
(ทีส่ บิ แปดล้านหกแสนสามหมืน่ หนึง่ พันเจ็ดร้อยยีส่ บิ หกบาทแปดสิบสามสตางค์)
คงเหลือโครงการทีย่ งั ไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิน่ สายลป.ถ. ๑-๐๐๓๔ บ้านห้างฉัตร
- บ้านวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้าน
สองแสนบาทถ้วน)
๓.สัญ ญากูเ้ งินเลขที่ ๔๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ ก้น ยายน ๒๕๖๒ เบิกจ่ายแล้วจำนวน
๓ โครงการ จำนวนเงิน ๔๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท (ทีส่ บิ สามล้านหกหมืน่ บาทถ้วน)
รวมเบิกจ่ายทัง้ หมดจำนวน ๓๔โครงการ เป็นจำนวนเงินทัง้ สิน ๑๕๕,๗๐๔,๔๑๓.๘๓ บาท
(หนึง่ ร้อยห้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนทีพ่ นั ทีร่ อ้ ยสิบสามบาทแปดสิบสามสตางค์)รายละเอียด
ปรากฏตามหนังสือทีแ่ จกให้กบั ทุกท่าน หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม
สอบถามได้ทก่ี องคลัง
เรือ่ งทีส่ าม รายงานผลการใช้จา่ ยเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน สะสมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

~ £ ~

นายพิษ ณุพ ล ประสาน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒£๖๓ ดังนี้
ประธานสภาฯ
๑.โครงการเงินสะสมทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๒ เบิกจ่ายจำนวน
๔๗โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๗,๑๖๒,๓๒๖ บาท (ทีส่ บิ เจ็ดล้านหนีง่ แสนหก
หมืน่ สองพันสามร้อยยีส่ บิ หกบาทถ้วน)
๒.โครงการเงินสะสมทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓ ครัง้ ที่ ๑ เบิก จ่าย
จำนวน ๗๒ โครงการ เป็นจำนวนเงิน £๑,๑๙๐,๓ ๐๐ บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านหนึง่ แสน
เก้าหมืน่ สามร้อยบาทล้วน) คงเหลือโครงการทีย่ งั ไมได้ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๓
โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๒๓,๐๐๐ บาท เจ็ดล้านทีแ่ สนสองหมืน่ สามพันบาทล้วน)
๓.โครงการเงินสะสมทีไ่ ด้รบั อนุนติ ใิ นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓ ครัง้ ที่ ๒ เพือ่ ใข้ใน
โครงการบิองกันการระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จังหวัด
ลำปาง เบิก จ่ายจำนวน ๘ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๔๓,๐๓๖,£๒๐ บาท (ทีส่ บิ สาม
ล้านสามหมืน่ หกพันห้าร้อยยีส่ บิ บาทล้วน)
๔.โครงการเงินสะสมทีไ่ ด้รบั อนุนติ ใิ นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓ ครัง้ ที่ ๓ ยังไม่ได้
ดำเนิน การ เบิก จ่ายจำนวน ๓๘ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๙๐,๑£๓ ,๐๐๐ บาท
(เก้าสิบล้านหนึง่ แสนห้าหมืน่ สามพันบาทล้วน) รวมเบิกจ่ายทัง้ หมดจำนวน ๑๒๗
โครงการ เป็นจำนวนเงินทัง้ สิน ๑๔๑,๓๘๙,๑๔๖ บาท (หนึง่ ร้อยทีส่ บิ เอ็ดล้านสามแสน
แปดหมืน่ เก้าพันหนึง่ ร้อยทีส่ บิ หกบาทล้วน) รายละเอียดปรากฏตามหนังลือทีแ่ จก
ให้กบั ทุกท่าน หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม สอบถามได้ทก่ี องคลัง
เรือ่ งทีท่ ่ี รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.
๒£๖๑ - ๒£๖๔) ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใข้แผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒£๖๑ - ๒£๖๔) เพิม่ เติม ฉบับที่ ๔ เมือ่ วนที่
๒๗ สิงหาคม ๒£๖๓ ไปแล้วนัน้ เนือ่ งจากกองข่างได้แจ้งแก้ไขบัญขีนวัตกรรมไทยให้
เป็นบิจจุบนั องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒ นาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒£๖๑ - ๒£๖๔) ครัง้ ที่ ๖ เมือ่ วันที่ ๑๔ กันยายน
๒£๔๖๓ หากต้อ งการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม สามารถสอบถามได้ทก่ี องแผนและ
งบประมาณ
เรือ่ งทีห่ า้ รายงานการแก้ไขแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.
๒£๖๑ - ๒£๖๔) ตามทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒ นา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. ๒£๖๑ - ๒£๖๔) เพิม่ เติม ฉบับที่ ๔ เมือ่ วันที่
๒๗ สิงหาคม ๒£๖๓ ไปแล้วนัน้ เนือ่ งจากกองข่างได้แจ้งแก้ไขบัญขีนวัตกรรมไทยให้
เป็นบิจจุบนั และมีการพิมพ์ขอ้ มูลผิดพลาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึง
ประกาศแก้!.ขแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.๒£๖๑ - ๒£๖๔)
ครัง้ ที่ ๗ เมือ่ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒£๖๓ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม

~๖~
นายพิษ ญพล ประสาน สามารถสอบถามได้ทก่ี องแผนและงบประมาณ
ประธานสภาฯ
เรือ่ งทีห่ ก ขอเชิญ ร่วมงานทอดกฐินซึง่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพ
ดังนีใ้ นวัน อาทิตย์ท ่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทอดกฐิน ณ วันบ้าน'บอ่ แอ้ว อำเภอเมือ ง
ลำปาง จังหวัดลำปาง วันเสาร์ท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ กฐินพระราชทาน ณ วัดบ้าน
แม่สกุ ตำบลแม่สกุ อำเภอแจ้ห ม่ จังหวัดลำปาง และวันจันทร์ท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ทอดกฐิน ณ วัดสมัยหลวง บ้านเด่น ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เรือ่ งทีเ่ จ็ด ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มืคำสัง่ ย้ายข้าราชการให้มาปฏิบ ต้ ิ
งานในกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ นางปราณี แก้วชัด ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนิตกิ าร (นักบริหารงานทัว่ ไป ระดับด้น) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัง้ แต่
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นด้นไป -ฃอเชิญ คุณ ปราณี แก้วขัด กล่าวต่อทีป่ ระชุม
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
นางปราณี แก้วชัด
หัวหน้าฝ่ายกิจ การสภา ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน คณะผูบ้ ริห ารท่าน ผูอ้ ำนวยการกองและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ดิฉนั นางปราณี แก้วชัด ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา ย้ายมาจากฝ่ายนิต ิ
การและการพาณิช ย์ ลำนัก ปลัด องค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดิฉนั จะตัง้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ต็มกำลัง
ความสามารถ และยินดีนอ้ มรับคำชีแ้ นะจากทุกท่าน ขอขอบคุณ
นายพิษ ญพล ประสาน ต่อไปเรียนเชิญคุณอุษณีย์ มิง่ เชือ้ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน มา'ปฏิ,บตั ิ
ประธานสภาฯ
หน้าทีต่ ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บ รายได้ กองคลัง
นางอุษ ณีย ์ มิง่ เชือ้
เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ท่านสมาชิกสภาองค์การ
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัด ฯ
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน คณะผูบ้ ริห ารองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปางทุก
ท่าน ดิฉนั นางอุษณีย์ มิง่ เชือ้ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัด และจัด เก็บ รายได้ สังกัดกอง
คลังองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง ประมาณสามเดือนทีแ่ ล้วดิฉ นั ได้มโื อกาสไป
ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญ ชี สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้รบั
การย้ายกลับ มาแล้ว ก็ม คื นบอกว่าย้ายกลับ มาแล้วเหรอ ทำไมกลับ มาเร็วจัง ขอเรียน
ให้ท กุ ท่านทราบว่าอยูท่ ไ่ี หน ก็ไ ม่เหมือ นอยูบ่ า้ นเรา เมือ่ ทุกท่านได้ให้โอกาสดิฉ นั
กลับ มา ดิฉ นั ขอปฏิญ าณตนว่าจะทำงานตามหน้าทีอ่ ย่างสุด กำลังเต็ม ความสามารถ
ขอฝากเนือ้ ฝากตัวด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษ ญพล ประสาน -ต่อไปเข้าสูร่ ะเบียบวาระที่ ๒
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับ รองรายงานการประชุม สภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง สมัยสามัญ
(สมัยที่ ๒) ครัง้ ที่ ๖ ประจำปีพ .ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๘ กัน ยายน ๒๕๖๓
- รายงานการประชุม มืทง้ั หมด ๓๑ หน้า เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบ
- ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญ - ไม่มื
-ขณะนีม้ สื มาชิกอยูใ่ นทีป่ ระชุมจำนวน ๑๖ คน ครบองค์ประชุมผมจะขอมติในทีป่ ระชุม

นายพิษญพล ประสาน - สมาซิกท่านใดเห็นชอบให้รบั รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประธานสภาฯ
ลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๖ ประจำปีพ .ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๘
กัน ยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
- สมาซิกท่านใดไม,เห็นชอบให้รบั รองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๖ ประจำปีพ .ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่
๒๘ กัน ยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมือ ไม่มี

เป็นอันว่าทีป่ ระชุมแห่งนีม้ มื ติเห็นชอบ จำนวน ๑๖ (Iยงให้การรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การปริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครัง้ ที่ ๖ ประจำปี พ.ศto๕๖๓
เมือ่ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง
-ต่อไปเข้าส่ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓

1111
เรองทีเสนอ

๓.๑ ญัตติขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญ ญัตงิ บประมาณ รายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
-ขอเชิญ ฝ่ายบริห ารแถลง
นางสุพรรณี สุขลันค์รงุ่ เรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัดอบจ.รักษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
แทนปลัดอบจ.ปฏิบตั หิ น้าที่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณตัง้ จ่ายไว้กองช่าง
นายกอบจ.ลำปาง
งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภ ณ
ั ฑ์ท ด่ี นิ และสิงก่อ สร้าง โครงการจัดซือ้ โคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิต ย์ จำนวน ๓๙ รายการ รวมงบประมาณ ๑๐๕,๗ ๐๐,๐๐๐ บาท
เนือ่ งจากพบบีญ หาในการดำเนิน การลงระบบ EGP และได้ห ารือไปยังเจ้าหน้าทีค่ ลัง
จังหวัด ลำปาง ในการแก้ไขข้อ บีญ หาทีพ่ บดังกล่าวฯ ข้างด้น ได้ให้ค วามเห็น ว่าการ
ดำเนิน การตามโครงการดัง กล่าวนัน้ ข้อ เท็จ จริง อยูใ่ นหมวดค่าครุภ ณ
ั ฑ์ ประเภท
ครุภ ณ
ั ฑ ไ์ ฟฟ้า และวิท ยุ ไม่ใ ช่ค า่ ทีด่ นิ และสิง ก่อ สร้า ง ประเภทค่า ก่อ สร้า งสิง
สาธารญปการ และประกอบกับ กรมบัญ ชีกลางได้ป รับ ฐานข้อมูลบัญ ชีน วัตกรรมเดิม
ฉบับ เพิม่ เติม เดือ นพฤษภาคม พ .ศ.๒๕๖๒ ลำดับ ที่ ๒๒ ปรับ ฐานข้อ มูล เป็น ฉบับ
เพิม่ เติม เดือ นมิถ นุ ายน พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดับ ที่ ๑๙ จึงมีค วามจำเป็น ทีจ่ ะต้อ งตัง้ จ่ายให้
ถูกต้องตามข้อระเบียบกฎหมายและหนังสือสัง่ การ จึงขออนุมตั โิ อนงบประมาณ กอง
ช่าง ดังนี้
โอนลด งานไฟฟ้าถนน
หมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ป ระเภ ท ค า่ ก อ่ ส ร้า งส งิ ส าธารญ ป ก าร จำนวน ๓๙ โครงการ รวมจำนวน
๑๐๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท
โอน เพิม่ (ตัง้ รายการใหม่)
งานไฟฟ้าถนน
หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์

นางสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง ประเภทค่าครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๙ โครงการ รวมจำนวน
รองปสัดอบจ.รักษาราชการ ๑๐๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมตั โิ อนงบประมาณ
นายกอบจ.ลำปาง
รายจ่า ย ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยวิธ กี ารงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่ว นท้อ งถิน่ พ .ศ .๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไ ขเปลีย่ นแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และ
สิงก่อสร้าง ทีท่ ำให้ลกั ษณะ ปริม าณ คุณ ภาพเปลีย่ น หรือโอนไปตัง้ จ่ายเป็น รายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมตั ขิ องสภาท้องถิน่ จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมติตอ่ ไป
นายพิษณุพล ประสาน - ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ
ประธานสภาฯ
- ล้าไม่มผี มจะขอมติทป่ี ระชุม
-ฃณะนีม้ สี มาซิกอยูใ่ นทีป่ ระชุมจำนวน ๑๗ คน ครบองค์ประชุม
- สมาซิกท่านใดเห็นชอบอนุมตี ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามทีฝ่ า่ ยบริห ารแถลง โปรดยกมือ
จำนวน ๑๗ เสียง
-สมาซิกท่านใดไม,เห็นขอบอนุมตี ใิ ห้โอนงบประมาณ ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามทีฝ่ า่ ยบริห ารแถลง โปรดยกมือ -ไม่มี

มติทป่ี ระชุม

เป็นอันว่าทีป่ ระชุมแห่งนีม้ มี ติเห็นชอบ จำนวน ๑๗ เสียง อนุมตั ใิ ห้โอน
งบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๓/๕๓๒๑
ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปเข้าสูร่ ะเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔
เรือ่ งอืน่ ๆ
นายพิษ ญพล ประสาน - มีสมาซิกท่านใด จะเสนอหรือสอบถามในวาระนีฃ้ อเชิญ
ประธานสภาฯ
- ขอเชิญ ฝ่ายบริห าร
นางสุพ รรณี สุขสัน ต์รงุ่ เรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.รัก ษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉนั นางสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง รองปลัดองค์การ
แทนปลัดอบจ.ปฏิบต้ หิ น้าที่ บริหารส่วนจังหวัดรักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าที,่ นายก
นายกอบจ.ลำปาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอเสนอญัตติขออนุมตี โิ อนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และญัตติขออนุมตั แิ ก้ไขเปลีย่ นแปลงคำขีแ้ จง
โครงการใช้จา่ ยเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
นายพิษ ณุพ ล ประสาน ■ ตามทีฝ่ า่ ยบริหารขอเสนอญัตติขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติ
ประธานสภาฯ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และญัตติขออนุมตั แิ ก้ไข

~ ๙~

นายพิษถ{พล ประสาน เปลีย่ นแปลงคำซีแ้ จง โครงการใช้จา่ ยเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๓ ต่อสภา ผมพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการทีเ่ ป็น
ประธานสภาฯ
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมถือว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน หากส่าช้าจะก่อ เกิด ความ
เสีย หายแก่อ งค์ก ร ผมจึงอนุญ าตให้เสนอญัตตินด้ี ว้ ยวาจาต่อสภาและผมขอบรรจุเช้า
สูร่ ะเบียบวาระการประขุมครัง้ นี้
■ ญัตติขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓
■ ญัตติขออนุมต้ แิ ก้โขเปลีย่ นแปลงคำซีแ้ จงโครงการใช้จา่ ยเงินสะสมขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓
■ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติขออนุมติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริห ารส่ว นจังหวัด ลำปางทุก ท่าน ดิฉ นั นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด องค์ก าร
บริหาร ส่วนจังหวัดลำปาง ได้รบั มอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง รองปลัด
องค์การบริห ารส่วนจังหวัด ปฏิบ ต้ หิ น้าทีน่ ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง ให้
แถลงการขออนุมตั โิ อนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญ ญัตอิ งค์การบริห ารส่วนจังหวัด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒£๖๓ ดังนีต้ ามมติสภาองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปาง ในคราวประขุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครัง้ ที่ ๖) ประจำปี พ.ศ.
๒£๖๓ เมือ่ วัน ที่ ๒๘ กัน ยายน ๒£๖๓ เห็น ชอบให้อ นุม ตั กิ นั เงิน กรณีไม่ได้ก อ่ หนี้
ผูก พัน ตามบัญ ชีแ ก้ไ ขครัง้ ที่ ๓ ๙/๒ £๖๓ ป ระจำป งี บ ป ระมาณ พ .ศ .๒£๖๓
งบประมาณตัง้ จ่ายไว้ก องช่าง งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท นัน้ เนือ่ งจากพบบีญ หาใน
การดำเนินงานดังนีค้ อื ในจำแนกงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนห้องถิน่
อะไรก็ตามทีท่ ำกับ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อ สร้าง ทำอะไรก็ต ามในการดำเนิน การทีเ่ กีย่ วช้อ ง
ทีด่ นิ ให้ตง้ั อยูค่ า่ ใช้จา่ ยประเภททีด่ นิ และสิง่ ก่อ สร้าง และกองแผนและงบประมาณได้
วิเคราะห์ต รงนีแ้ ล้ว โครงการตรงนีจ้ ะต้อ งอยูห่ มวดค่าครุภ ณ
ั ฑ์ท ด่ี นิ และสิง่ ก่อ สร้าง
ประเภทค่าทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง ประเภทย่อ ยคือ ค่าก่อ สร้างสิง่ สาธารณูป การ จำนวน ๑๔
โครงการ แต่ป รากฏว่าพบบีญ หาในการปฏิบตั งิ านคือพอไปลงระบบ GGP คือระบบ
จัด ซือ้ จัด จ้างไม่ส ามารถดำเนิน การได้เนือ่ งจาก ถ้าหากเป็น สิง่ ก่อ สร้างเขาจะถามเลย
ว่าคุณ ต้อ งการซือ้ ทีด่ นิ ประเภทไหน ซึง่ ไม่ใช่คา่ ครุภณ
ั ฑ์ ก็เลยนำบีญ หาทีพ่ บในการ
ดำเนิน การไปคุยกับ เจ้าหน้าทีข่ องสำนัก คลังจังหวัด ซึง่ เขาเป็น ผูร้ บั ผิด ขอบจัด ซือ้ จัด
จ้างตามระเบียบของกระทรวงการคลังก็ได้รบั คำแนะนำว่าโครงการตรงนีจ้ ะต้องอยูค่ า่
ครุภณ
ั ฑ์ ประเภทครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิท ยุ ซึง่ อยูใ่ นหมวดเดียวกัน คือหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์
ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ท ด่ี นิ และสิง่ ก่อสร้างจะมีรายการอยู่ ๒ ประเภท
คือ อัน ดับ หนึง่ คือ ค่า ครุภ ณ
ั ฑ์ อัน ดับ สองคือ ค่าครุภ ณ
ั ฑ์แ ละสิง่ ก่อ สร้าง ในการ
ดำเนิน การครัง้ นีเ้ ราจะโอนงบประมาณทีต่ ง้ั ไว้คา่ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างขึน้ มาอยูช่ า้ งบน
คือ หมวดเดียวกัน จะแกไขจากหมวดค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างคือหมวดเดียวกัน แต่ขอ
อนุญ าตทีจ่ ะแก้โขตรงนีค้ อื ประเภทค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างจะเป็นค่าครุภณ
ั ฑ์จะโอน

(5)0 •**
นางสาวพรรณี การะกัน งบประมาณจากประเภทค่าทีด่ นิ ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภคจะเป็นประเภทค่า
ั ฑ ไ์ ฟฟ้า และวิท ยุ กล่า วคือ อยูใ่ น ห ม่ วดเดีย วกัน แต่ย า้ ยจากค่า ท ด่ี นิ และ
รองปลัด อบจ.ลำปาง ครุภ ณ
สิงก่อสร้างขึน้ ไปอยูค่ า่ ครุภณ
ั ฑ์และแก้ไขโอนจากประเภทค่าก่อสร้างค่าสาธารณูปการ
เป็นค่าครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุหมวดเดียวกันทัง้ หมด ๑๔ โครงการ ทีเ่ ราทำไปเพือ่ ให้
การจัด ขึอ้ จัด จ้างสามารถดำเนิน การได้ หากเราไม่ด ำเนิน การ การจัดซือ้ จัดจ้างก็ไม1
สามารถดำเนิน การได้โครงการตรงนีจ้ งี ขออนุญ าตตามระเบียบวิธกี ารงบประมาณของ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ข้อ ๓๑
การโอนการแก้ไ ขเปลีย่ นแปลงคำซืแ้ จงงบประมาณรายการทีไ่ ด้เบิก ตัด ปีห รือ ขยาย
เวลา ให้เบิก ตัดปีจะกระทำได้ต อ่ เมือ่ ได้รบั อนุม ตั จิ ากผูม้ อี ำนาจให้เบิก ตัด ปีได้ในเมือ่
สภาตรงนี้ ได้เห็น ขอบให้ม กี ารกัน เงิน เราจึงได้น ำการโอนงบประมาณตรงนื1้ ห้ท า่ น
พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
นายพิษถ(พล ประสาน - ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัยทีจ่ ะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิป รายขอเชิญ - ไม่มี ขณะนีม้ สี มาชิกอยูใ่ นทีป่ ระชุมจำนวน ๑๗ คน
ครบองค์ประชุม ผมจะขอมติทป่ี ระชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นขอบอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๔๖๓ ตามทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๔๖๓ ตามทีฝ่ า่ ยบริห ารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติทป่ี ระชุม

เป็นอันว่าทีป่ ระชุมแห่งนีม้ มี ติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมตั ใิ ห้โอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ตามทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ต่อไปขอเชิญ ฝ่ายบริหารแถลงญัตติขออนุมตั แิ ก้ไขเปลีย่ นแปลงคำซืแ้ จงโครงการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การ
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริห ารส่ว นจังหวัด ลำปางทุก ท่าน ดิฉ นั นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด องค์ก าร
บริหาร ส่วนจังหวัดลำปาง ได้รบั มอบหมายจากนางสุพรรณี สุขสันต์รงุ่ เรือง รองปลัด
องค์การบริห ารส่วนจังหวัด ปฏิบตั หิ น้าทีน่ ายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง ให้
แถลงการขออนุม ตั แิ ก้ไขเปลีย่ นแปลงคำขึแ้ จงโครงการใช้จา่ ยเงิน สะสมขององค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดังนี้ ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในคราว
ประชุม สภาสมัย สามัญ (สมัยที่ ๒) ครัง้ ที่ ๒ ประจำปีพ .ศ. ๒๔๖๓ เมือ่ วัน ที่ ๓
กัน ยายน ๒๔๖๓ ได้เห็นขอบอนุมตั ใิ ห้ไซ้จา่ ยเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ จำนวนทัง้ สิน้ ๓๘ โครงการ งบประมาณ
๙๐,๑๔๓,๐๐๐ บาท อันนีก้ เ็ ป็นประเด็นเดียวกันโครงการทัง้ หมดก็คอื โครงการจัดซือ้
โคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต ย์พ ร้อ มติด ตัง้ กองแผนก็ได้ไปวิเคราะห์วา่ การทำอะไรก็
ตามอยูก่ บั ค่าทีด่ นิ ก็จะต้อ งไปอยูค่ า่ ทีด่ นิ และสิงก่อ สร้าง จากทีเ่ ราได้เห็น บีญ หาทีไ่ ด้
ดำเนิน การของงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ ประกอบกับ กระทรวงการคลังกับ
กรมบัญชีกลางเขาได้ปรับฐานข้อมูลบัญชีนวัตกรรมฉบับ พ.ศ.๒๔๖๒ ลำดับที่ ๒๒

นางสาวพรรณี การะกัน เป็นปรับฐานข้อมูลฉบับเพิม่ เติมเดือนมิถนุ ายน ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๑๙ จึงจำเป็น ทีจ่ ะต้อง
รองปลัด อบจ.ลำปาง ตัง้ งบประมาณให้ถ กู ต้อ งตามหมวดเพือ่ ให้ก ารจัด ซือ้ จัด จ้างการดำเนิน การเบิก จ่าย
สามารถทีจ่ ะดำเนิน การได้ จึงขอแก้ไข ดังนี้ งานไฟฟ้าถนนซึง่ เมือ่ ก่อนเราตัง้ ไว้คา่ ทีด่ นิ
ประเภทค่าก่อสร้างสิงสาธารเนปการ จำนวนทัง้ สินอยู่ ๓๘ โครงการ งบประมารอยูท่ ่ี
๙๐,๑๕๓,๐๐๐ บาท ขออนุญ าตแก้ไขเป็น งานไฟฟ้าถนนเป็น ค่าครุภณ
ั ฑ์ ประเภทค่า
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิท ยุ จำนวน ๓๘ โครงการ รวมทัง้ สิน้ อยูท่ ่ี ๙๐,๑๕๓,๐๐๐ บาท
เนือ่ งจากว่าสภาแห่ง นีเ้ ป็น ผูพ้ จิ ารณาให้จ า่ ยขาดเงิน สะสมจึง ไต้น ำเสนอการแก้ไ ข
เปลีย่ นแปลงโครงการดังกล่าว ให้ส ภาพิจ ารณาเพือ่ ให้ก ารจัด ซือ้ จัด จ้างการเบิก จ่าย
งบประมาณสามารถทีจ่ ะดำเนินการไต้ จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมติ ิ
นายพิษรนุพล ประสาน - ตามทีฝ่ า่ ยบริหารได้แถลงไปแล้วนัน้ มีสมาขิกท่านใดมีขอ้ สงสัยทีจ่ ะซักถาม
ประธานสภาฯ
หรือจะอภิป ราย เชิญ - ไม่มี ขณะนีม้ สี มาขิกอยูใ่ นทีป่ ระชุมจำนวน ๑๗ คน
ครบองค์ประชุมผมจะขอมติทป่ี ระชุม
- สมาขิกท่านใดเห็นขอบอนุมตั ใิ ห้แก้ไขเปลีย่ นแปลงคำซืแ้ จง โครงการใช้จา่ ยเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตามทีฝ่ า่ ยบริห ารแถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๗ เสียง
- สมาขิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมติ ใิ ห้แก้ไขเปลีย่ นแปลงคำซืแ้ จงโครงการใช้จา่ ยเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ตามทีฝ่ า่ ยบริห ารแถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติทป่ี ระชุม

นายนิกร ธรรมลังกา
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

เป็นอันว่าทีป่ ระชุมแห่งนีม้ มื ติเห็นชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมตั ใิ ห้แก้ไข
เปลีย่ นแปลงดำซืแ้ จงโครงการใช้จา่ ยเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามทีฝ่ า่ ยบริหารแถลง
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง
งดออกเสียงจำนวน - เสียง
- มีสมาขิกท่านใด จะเสนอในวาระนีอ้ กี หรือไม่
-ขอเชิญ ท่านนิกร ธรรมลังกา
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลำปางทุก ท่าน กระผมนายนิก ร ธรรมลังกา สมาขิก สภาองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมือ งลำปาง คิดมานานเหมือนกันว่าจะพูดหรือไม่พดู
ดี จริง ๆ แล้ว จำเป็น ต้อ งพูด เพราะว่าเหตุผ ลหนึง่ ทีผ่ มลุก ขึน้ อภิป รายครัง้ นี้ ฝ่าย
บริหารไต้ทำประโยซนํให้กบั สมาขิกผ่านไปถีงพืน่ อ้ งประซาซนไต้ดมื าก แต่ในความดืท่ี
เราปรากฏแก่สายตาซาวบ้านรูส้ กึ ไม่เพียงพอ บางเซตอาจจะเพีย งพอ คำว่าภูม ศิ าสตร์
กายภาพแต่ล ะพืน้ ทีไ่ ม่เหมือ นกัน ทีผ่ มลุก ซืน้ อภิป รายแม้ว า่ ผมจะเป็น สมาขิก สภา
อำเภอเมือ งลำปาง แต่อ ยูร่ อบนอกเลยอีก สามก้าวก็ถ งึ อำเภอเมือ งปานแล้ว ดังนัน้
ความต้อ งการและความปรารถนาซองซาวบ้าน ยัง คงค้างอยู่ ผมอยากถือ โอกาสนี้
อยากจะรบกวนท่านประธานสภาผ่านไปยังฝ่ายบริห ารว่า ล้าหากเป็นไปไต้ ผมอยาก
ซอความกรุณ าฝ่ายบริห ารซ่ว ยให้ค วามอนุเคราะห์ล า้ เราจะมืเงิน บางส่ว นพอทีจ่ ะ
กระจายลงสูช่ มุ ซนซองเราทัง้ หมด ทัง้ ๓๐ เซต ดังนัน้ ขอคำปรึกษาและขอความ

นายนิกร ธรรมลังกา
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

กรุณ าด้วย ดังนัน้ ' สิงทีด่ ที ส่ี ดุ ถ้าเราจะได้คำตอบวันสองวันนีว้ า่ ตอนนีฝ้ า่ ยบริหารได้
ตรวจสอบยอดงบประมาณพอทีจ่ ะเยียวยาพืน้ ที่ อย่างเช่น พืน้ ทีข่ องผม พืน้ ทีข่ องท่าน
วิเชีย ร เรือ งบุญ มา ขออนุญ าตทีเ่ อ่ย นาม เป็น พืน้ ทีต่ ดิ กัน และเมือ่ วานนีไ้ ฟฟ้าส่อ ง
สว่างได้ปรากฏแก่สายตาประขาขนแล้ว บางหมูบ่ า้ นก็ได้ บางหมูบ่ า้ นก็ขาด เกิดความ
เหลือ่ มลํา้ และความอิจ ฉากัน บ้า ง ดังนัน้ อยากจะสนองตอบความต้อ งการของ
ขาวบ้านใกล้เคียงในพืน้ ที่ ให้มากยิง่ ขึน้ แม้จะไม่ครอบคุลมถึงร้อยเปอร์เซ็น ต์ แต่ถ า้ เรา
สามารถได้งบประมาณเพิม่ เติม อีก เท่าทีจ่ ะเป็น ไปได้ก ถ็ อื เป็น ความกรุณ าฝ่ายบริห าร
แต่บ างพืน้ ทีเ่ ขาอาจจะไมใช่ป ญ
ี หาเดีย ว บางคนอาจจะเดือ ดร้อ นเรือ่ งถนน หนทาง
พืช ผลทางการเกษตร สมาขิกบางท่านอาจจะเน้น ในเรือ่ งถนนแอสฟ้ลท์ต กิ หรือถนน
คอนกรีต ถนนหินคลุก ล้าเป็นไปได้ ในอนาคตอัน ใกล้น ้ี ท่านจะกรุณ าในพืน้ ทีเ่ ขต ๙
ของผม ไฟฟ้าส่อ งสว่างยังมีค วามจำเป็น อย่างยิง่ ขอบคุณ ท่านประธานสภาผ่านไปยัง
ฝ่ายบริห าร ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน - ขอเชิญ ท่านเดชทวี ศรีวชิ ยั

ประธานสภาฯ
นายเดชทวี ศรีวชิ ยั
ส.อบจ.อ.เถิน

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายเดขทวี ศรีวชิ ยั สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ลำปาง เขต ๒ อำเภอเถิน ขออนุญ าตอภิปรายสนับสนุน ท่านนิกร ธรรมลังกา
เมือ่ ลัก ครู่ และอยากจะเสริม สมาชิก ของเรามี ๓๐ เขต อยากจะพรีเซนต์ไนเขตพืน้ ที่
ของตนเองก่อนว่า เขตของกระผมอยูใ่ นเขตกัน ดารจริง ๆ ยิง่ เวลากลางคืน โดยเฉพาะ
บ้านปางอ้า-แสลม บ้านแม่มอก เป็น ทางเขา ดอย ค่อ นข้างจะอัน ตราย โดยเฉพาะ
บ้านแม่ม อกตรงโค้งห้ว ยต่อ ตอนนีฝ้ า่ ยบริห ารได้ด ำเนิน การติด ตัง้ ไฟโซลาเซลล์ไป
เรียบร้อยแล้วหนึง่ จุด ก็ยงั ไม่เพียงพอ บ้านปางอ้า-แสลม จุดอัน ตรายทีม่ อี บุ ตั เิ หตุเป็น
รายปีม คี นเสีย ชีว ติ เป็น ประจำด้ว ย ผมอยากจะสนับ สนุน ท่านสมาชิก เมือ่ ลัก ครู่ ที่
อภิป รายไป ล้า หากว่า สมาชิก ท่า นอืน่ ในพืน้ ทีต่ า่ งบริบ ทต่างพืน้ ทีก่ นั อาจจะมี
ความเห็น ทีแ่ ตกต่างกัน นัน้ ผมก็ไม่วา่ อะไร แต่ส ว่ นตัวของผมขอสนับ สบุน ท่านนิกร
ธรรมลังกา และขอสอบถามฝ่ายบริห ารตรง ๆ เลย อยากสอบถามฝ่ายบริห ารชีแ้ จง
เกีย่ วกับ ตัว เลข ว่า ตอนนีเ้ รายัง มีเงิน เหลือ จ่า ยหรือ เงิน ลำรองจ่า ยอยูอ่ กี ประมาณ
เท่าไหร่ พอทีจ่ ะนำมาเยียวยามตรงนีI้ ด้ห รีอไม่ สำหรับโครงการเมือ่ ลักครูท่ ไ่ี ด้อภิปราย
ไป ผมถือว่าในโซนของผมถือว่ามีประโยชน์มากถึง ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็น ต์เลย เพราะว่า
เป็น เขตขนบท และเป็น ป่าเขา ถนนหนทาง คดเคีย้ ว ต้องถามน้อง ๆ ทีไ่ ปส่งเอกสาร
จะเป็นพืน้ ทีท่ อ่ี นั ตรายมาก ขอขอบคุณ
นายพิษล(พล ประสาน - ขอเชิญ ท่านพิเซฐ หินอยู่

ประธานสภาฯ
นายพิเขฐ ทินอยู่
ส.อบจ.อ.เกาะคา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายพิเซฐ หินอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วน
จังหวัด ลำปาง เขต ๒ อำเภอเกาะคา ก่อนทีจ่ ะจัดซือ้ ใหม่ ในพืน้ ทีข่ องผมมีส ายทาง
เกาะคา-แม่ฮ าม เป็น โซลลาเซลเป็น สายทางของเรา ในช่วงหลังเริม่ มีดน้ กระถินณรงค์
ไปบัง พอไปบังป็บ ทำให้การรับแสงได้จำกัด เมือ่ ก่อ นเคยส่องสว่างชัดเจนมาก ตอนนี้
เริม่ สว่างน้อยลง ก็คงต้องฝากกองช่าง จะขออนุญ าตดูแลในเรือ่ งสายทางด้วย ผมมี

โอกาสได้รว่ มงานคณะประเมิน LPA คะแนน LPA ส่วนหนึง่ ก็จะเปีนไฟฟ้าส่องสว่าง
ซึง่ 'ไน,ห ลายปีท ผ่ี า่ นมา คะแนนตรงนีเ้ ราแทบไม่คอ่ ยได้ มีตง้ั แต่ ร)-๕ คะแนน เราจะได้
แค่ ๑ คะแนน หรือเกือบจะไม่ได้ ซึง่ ณ วันทีป่ ระเมิน บริบทขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ยาก ถ้าผมยกตัว อย่างในพืน้ ทีเ่ ทศบาลตำศาลา ซึง่ เปีน พืน้ ทีท่ อ่ี งค์การบริห าร
ส่ว นจังหวัด ลำปาง ตัง้ อยู่ เกือ บทุก สายทางจะมีไ ฟส่อ งสว่างเกือ บทัง้ หมด พืน้ ทีไ่ ม่
น่าจะเกิน ๑๖ ตารางกิโลเมตร แต่ประเมิน LPA ใช้เกณฑ์เดียวกัน จะต้องมีไฟฟ้าส่อง
สว่าง ผมก็ยงั นึก ไม่อ อกว่าจะทำอย่างไรได้ แต่วนั นีก้ เ็ ป็น โอกาสและเป็น โซคดีท เ่ี รา
สามารถใช้ไฟฟ้าส่องสว่างในเรือ่ งโซลาเซลได้ และยังคิด ว่าในสายทางเรา ช่วงแรกหรือ
ช่วงไหน ในส่วนทีย่ งั ไม่มไี ฟฟ้าขยายเขต เราติดตัง้ โซลาเซลล์นา่ จะเกิดประโยซน์สงู สุด
และใช้ดน้ ทุนน้อย ตรงไหนทีม่ ไี ฟฟ้าขยายเขตไปแล้ว ก็อาจจะใช้ไฟกิง่ ก็จะสะดวกกว่า
ผมเซือ่ ว่าถ้าวัน นีเ้ ราเติม ให้!ด้ม ากเท่าไหร่ พอประเมิน LPA แล้ว สายทางเราดูแ ลกี่
สายทาง ระยะทางกีก่ โิ ลเมตร ตอนนีเ้ ราติดตัง้ ไฟฟ้าส่องสว่างไปแล้วเท่าไหร่ ผมเชือ่ ว่า
คะแนน LPA ก็นา่ จะขยับดีขน้ึ ซึง่ เป็นสายทางทีเ่ รารับผิดขอบ ผมขอสนับสนุนแนวคิด
ท่านนิกร ธรรมลังกา ขอขอบคุณ
นายพิษทุพล ประสาน - ขอเขิญ ท่านวิเจียร เรืองบุญมา

นายพิเซฐ ทินอยู่
ส.อบจ.อ.เกาะคา

ประธานสภาฯ
นายวิเชียร เรืองบุญมา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายวิเชียร เรืองบุญ มา สมาชิกสภาองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๘ อำเภอเมือ งลำปาง ต่อยอดจากท่านนิก ร ธรรมลังกา ระยะ
นีค้ วามมืด มนก็เกิด ขึน้ ในแต่ล ะพืน้ ทีข่ องจังหวัด ลำปาง โดยเฉพาะโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิต ย์ เมือ่ วานเจ้าหน้าทีไ่ ดไปติดตัง้ โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กบั พืน้ ทีข่ อง
ผมโดยเฉพาะตำบลทุง่ ฝ่าย จำนวน ๑๐ หยู,่ บา้ น ตำบลนิคมพัฒ นา จำนวน ปรากฏว่า
ช่ว งกลางคืน กระผมขับ รถไปตระเวนดูก ถ็ อื ว่าสว่างมากเลย โดยเฉพาะสามแยกใน
ตำบลนิคมพัฒ นาเป็นช่วงในพืน้ ที่ ๑๔ หมูบ่ า้ นทีม่ ดื มาก โดยเฉพาะหน้าสุส านเขต ๓
ปรากฏว่าซาวบ้านขอบใจมาก และผูน้ ำท้อ งถิน่ ก็ฝ ากขอบคุณ ฝ่ายบริห ารองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดลำปางด้วย คงจะเช้าไปพืน้ ทีต่ ำบลด้นธงขัยด้วย ถือว่าเขตตำบลด้น
ธงขัยก็ม อี ยู่ ๑๓ หมูบ่ า้ น ในเขตติดต่อท่านนิกร ธรรมลังกา และท่านประสิทธิ้ เตซะ
ปลูก สามเขตติดต่อกัน ซาวบ้านฝากขอบคุณ ฝ่ายบริห ารซึง่ จะท่าให้แสงสว่างช่วงเวลา
กลางคืนลดอาซญากรรมด้วย กราบขอบคุณ มา ณ โอกาสนีด้ ว้ ย ขอขอบคุณ
นายพิษทุพล ประสาน - ขอเชิญท่านนิพนธ์ นันทะสี

ประธานสภาฯ
นายนิพนธ์ บันทะสี
ส.อบจ.อ.งาว

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิพนธ์ นันทะสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภองาว คงจะมีเรือ่ งทีพ่ บ่ี อ้ งขาวบ้านเขาฝากมาติด ตามและ
สอบถามมาในเรือ่ งของเครือ่ งจัก รกล ทีไ่ ด้ไปดำเนิน การอยูใ่ นพืน้ ทีต่ ำบลแม่ต บี ซึง่
ตอนนีเ้ ราได้ห ยุดปฏิบ ตั กิ ารมาตัง้ แต่ในช่วงสิน ปีงบประมาณ ทีท่ า่ นผูอ้ ำนวยการกอง
ช่างได้ข แ้ึ จงว่าไม่ม งี บประมาณเรือ่ งนํา้ มัน ก็อ ยากจะสอบถามท่านว่าตอนนี้ เช้าสู่
ปีงบประมาณใหม่แล้ว เราพอทีจ่ ะมีน า้ํ มัน หรือ เครือ่ งจัก รกลเช้าไปดำเนิน การแก้ไข
ให้กบั พีบ่ อ้ งประซาซน ซึง่ เป็นถนนเช้าสูพ่ น้ื ทีก่ ารเกษตรของพีบ่ อ้ งขาวบ้าน ซึง่ ถือว่า

เป็น ฤดูกาลเก็บ เกีย่ วในหลาย ๆ พืน้ ที่ หลาย ๆ อำเภอ พืฃ ผลทางการเกษตร ข้าวโพด
ข้าว ก็จ ะเริม่ ถึงฤดูก าลเก็บ เกีย่ วแล้ว แต่ถนนหนทางในฤดูฝนทีผ่ า่ นมาถูกนํา้ กัดเซาะ
เป็นหลุม เป็นปอ ก็อยากฝากท่านผูอ้ ำนวยการกองช่างว่า ล้าเป็น ไปได้ทเ่ี ราสามารถใช้
งบประมาณปีใหม่ได้ ในเรือ่ งนํา้ มัน อยากให้ช ว่ ยนำเครือ่ งจัก รกลไปปรับ พืน้ ทีถ่ นน
หนทาง ให้ก บั พีน่ อ้ ประซาซนเพือ่ เป็น การแก็ไ ขหรือ บรรเทา ให้กอ่ น เพราะเราไม่
สามารถทีจ่ ะตัง้ งบประมาณใหม่ท จ่ี ะดำเนิน การก่อ สร้างให้เป็น เส้น ทาง ก็ฃอฝากให้
ช่วยดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือ ขออนุญ าตนำเรียนเพียงแค่น ้ี ขอขอบคุณ
นายพิษ?นุพล ประสาน - ขอเขิญ ท่านบุญ เลิศ แสนเทพ

นายนิพนธ์ นันทะสิ
ส.อบจ.อ.งาว

ประธานสภาฯ
นายบุญเลิศ แสนเทพ
ส.อบจ.อ.แม่ทะ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญ เลิศ แสนเทพ สมาซิกสภาองค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแม่ท ะ เนือ่ งจาก ๘ ปีท ผ่ี า่ นมา ผมเป็นสมาซิกสภา
องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง ถือได้วา่ ได้พฒ
ั นาถนนหนทาง จากทีผ่ มเข้ามาใหม่
ๆ แต่ล ะสายทางเลืย หายมาก ความต้อ งการของซาวบ้าน ต้องการถนนลาดยาง ถนน
เข้าสูพ่ น้ื ทีก่ ารเกษตร ผมว่า ๘ ปีน ้ี องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง ได้บ ำบัดทุกข์
บำรุงสุข ให้ขาวบ้านถือว่าได้สร้างถนนลาดยางจากสายทางต่าง ๆ วันนี้ ผมสรุปผลงาน
ทีผ่ มเป็น สมาซิกมาแล้ว ๘ ปี ถือ ว่าถนนเกือ บทุก สายดีม าก และวัน นีอ้ งค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดลำปาง ได้ปรับปรุงใช้Iฟฟ้าโซลาเซลล์เข้ามา ลงถนนอีกรอบ ถือว่าเป็น การ
พัฒ นาถนน สร้างความปลอดภัย ให้ก บั พืน่ อ้ งประขาซน ถือ ว่าเป็น ลิง ทีด่ มี าก ต้อง
ขอบคุณผูบ้ ริหารทีไ่ ด้เห็นความสำคัญ ได้เห็นถึงความปลอดภัย ของพีน่ อ้ งประซาซน ที่
ได้พฒ
ั นาสายทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ทีม่ คี วามรับผิดขอบ ณ วันนีโ้ ด้สร้าง
ความสว่างไสว ได้พฒ
ั นาถนนให้มคี ณ
ุ ภาพขึน้ ผมก็ฃอขอบคุณ ท่านนายกทีไ่ ด้เล็งเห็น
ความสำคัญของพีน่ อ้ งประซาขน และมองเห็นความปลอดภัย ขอขอบคุณ
นายพิษ?นุพล ประสาน - ขอเซิญท่านประลิทธี้ เตซะปลูก

ประธานสภาฯ
นายประลิทธึ๋ เตซะปลูก เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายประลิทธี้ เตซะปลูก สมาซิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๗ อำเภอเมือ งลำปาง ต้องขอขอบคุณ ท่านผูบ้ ริห ารเรือ่ งความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ลนิ ของพีน่ อ้ งประซาซนเป็นหลัก เป็น เรือ่ งทีส่ ำคัญ พืน้ ทีผ่ ม
เองก็ม เี ขตติดต่อกับ สมาซิกทัง้ สองท่าน เขต ๗ ๘ และ ๙ ก็ถอื ว่าในพืน้ ทีข่ องผมเป็น
เขตติดต่อกัน และมีเหตุการ?นคือ แสงสว่างในช่วงเดินทาง เพราะว่าในพืน้ ทีข่ องผมจะ
มีการออกกำลังกายในตอนเข้ามีเหตุการ?น์ถนนมีด และมีคนประเภทโรคจิต ไปไล่จบั
ก้นนักปีนจักรยาน ซึง่ ตรงนัน้ จะมีด โดยในเวลาเข้า ๆ จะมีน กั ปีน จักรยานจำนวนเยอะ
ในช่วงนึไ๋ ม่วา่ จะสายทางไหน ดังนัน้ ผมขอสนับสบุนเพือ่ นสมาซิก ถ้าเรามีงบประมาณ
ยัง ค้า งอยูส่ ามารถนำมาแก้ไ ขปัญ หาตรงนีเ้ พีอ่ ให้เกิด ความปลอดภัย ในชีว ติ และ
ทรัพย์สนิ ไม'เฉพาะแค่เรือ่ งการออกกำลังกาย อาจจะรวมถึง เรือ่ งการเดิน ทาง เวลา
กลางคืน ของพีน่ อ้ งประซาขน เพีอ่ ให้เกิด ความปลอดภัย ผมขอฝากฝ่ายบริห ารช่ว ย
พิจ ารณา ล้าหากเรายังมีงบประมาณเหลืออยู่

นายพิษเนุพล ประสาน - ขอเชิญ ท่านพิมล คงทอง
ประธานสภาฯ
พ.ต.ท.พิมล คงทอง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลำปางทุก ท่าน เมือ่ สัก ครูเ่ พือ่ นสมาชิก ก็ส อบถามว่า ฝ่ายบริห ารพอจะมี
ส.อบจ.อ.แม่พริก
โอกาสทีจ่ ะช่วยเหลือประซาซนในเขตพืน้ ทีร่ บั ผิดขอบ ในจังหวัด ลำปาง ผมก็อยากให้
เสริม เช่น อำเภอแม่พ ริก ท่านไม่ตอ้ งถามว่ามีดไหม เพราะท่านไปเห็น ด้วยสายตาท่าน
เองแล้ว ท่านก็ก ลับ มาพิจ ารณาดูแ ล้วกัน ว่าจะมีด หรือ จะสว่าง เพราะท่านไปลงพืน้ ที่
บ่อย ผมฝากไว้ด ว้ ยว่าอำเภอแม่พ ริก มีด จริง ๆ ถ้าเป็นไปได้กร็ อสนับสนุน และให้ถงึ
พืน้ ทีอ่ ำเภอแม่พ ริกด้วย ขอขอบคุณ
นายพิษณุพล ประสาน - ขอเชิญ ฝ่ายบริห ารตอบข้อซักถาม

ประธานสภาฯ
นายธีทตั ธรรมธิกลู
ผูอ้ ำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธีทตั ธรรมธิกลู ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
กองช่าง องค์การบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง ขออนุญ าตตอบข้อซักถามของท่านนิพ นธ์
นัน ทะสี ท่า นสอบถามเรือ่ งเครือ่ งจัก รกลขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ทีไ่ ป
ตำเนิน การไม่แ ล้ว เสร็จ เนือ่ งจากติด ป้ญ หาเรือ่ งนํา้ มัน ปลายปีง บประมาณ ตอนนี้
กระผมได้ล งั การให้ฝา่ ยก่อสร้าง เข้าไปดำเนิน การต่อ คาดว่าภายในอาทิต ย์น ้ี จะเริม่
ทำงาน และจะแจ้งให้ท ป่ี ระขุม สภาได้ท ราบว่าอาทิต ย์ท ผ่ี า่ นมาองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดลำปางได้รบั การส่งมอบเครือ่ งจักรกลอีก ๒ รายการ คือ รถบดล้อเหล็กและรถ
บดล้อ ยาง ซีง่ จะเป็นประโยชน์กบั พืน่ อ้ งประซาขนเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาเรา
ไม่ม เี ครือ่ งจักรกลสองตัวนี้ งานก็ยงั ไม่เรียบร้อย ลำหรับเรือ่ งโคมไฟฟ้าโซลาเซลล์ ตา
มนโยของรัฐบาล ซึง่ ผมได้รบั มอบหมายจากท่านนายกไปประขุม ทุก ครัง้ เรือ่ งความ
ปลอดภัยทางถนน กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ท า่ น มท.๒ ท่านนิพนธ์ บุญ ญา
มณี จะกำซับ ให้ท อ้ งถิน่ ดูแ ลความปลอดภัย ถนน ในสายทาง ไม่เพีย งแค่ม ถี นนดี
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต แล้วจะมีค วามปลอดภัย ท่านนิพนธ์ บอกว่าคำว่าถนนดี
รถวิง่ ไปเสีย ชีว ติ ถนนไม่ดี รถวิง่ ข้า ก็ไ ม่เกิด อุบ ตั เิ หตุ ปีจ จุบ นั เฉลีย่ อุบ ตั เิ หตุข อง
ประเทศไทย ท่านทราบหรือไม่วา่ หนึง่ ปีมผี เู้ สียชีวติ วันละ ๕๗ ราย ท่านก็มนี โยบายให้
ท้อ งถิน่ ของเราซึง่ รับ ผิด ชอบถนนทัว่ ประเทศ ประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็น ต์ ๓๐
เปอร์เซ็นต์เป็นของทางหลวงซนบท และกรมทาง ขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดเรามี
ทัง้ หมด ๗๒ สายทาง ระยะทางประมาณเจ็ดร้อยกิโลเมตร ซึง่ งบประมาณทีผ่ า่ นมา ทัง้
จ่ายขาดเงิน สะสม และงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ก็ยงั ไม่เพียงพอ ลำหรับ สายทาง
และจุด เลีย่ งทีท่ า่ นสมาชิก สภาทำหนังสีอ ร้อ งขอมา ก็ยงั ไม่เพียงพอ กระผมในฐานะ
ผูอ้ ำนวยการกอง ล้ามีโอกาส ถ้ามีง บประมาณ ก็จ ะดำเนิน การให้ค รบเพือ่ ความ
ปลอดภัย ของราษฎรในพืน้ ที่ และเรือ่ งท่านบุญ เลิศ แสนเทพ ผมติด ค้างท่านสมัย
ประขุม ครัง้ ทีผ่ า่ นมา ท่านสอบถามว่าไฟฟ้าเขตอำเภอแม่ท ะ ได้ตำเนิน การซ่อมแซม
หรือยัง จะมี ๑.โครงการติดทัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเลีย่ ง ทางหลวงท้องถิน่ สายทาง
ลป.๑-๐๐๑๖ บ้านนากจ้าวกิ’ว-บ้านหัวทุง่ อำเภอแม่ท ะ กองช่างได้ทำหนังสือแจ้งให้
ผูร้ บั จ้างเมือ่ วัน ที่ ๗ ตุล าคม ๒๕๖๓ ก็ย งั ไม่ไ ด้ต ดิ ตามว่าดำเนิน การซ่อ มหรือ ยัง ๒.
โครงการติดทัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเลีย่ ง ทางหลวงท้องถิน่ สายทาง ลป.๑-๐๐๑๕

นายธีท ตั ธรรมธิถลู
ผูอ้ ำนวยการกองช่าง

บ้านปง-บ้านกิว่ หลวง อำเภอแม่ท ะ แจ้งให้ผรู้ บั จ้างวันที่ ๖ ต.ค. ซึง่ เป็น หจก.รุง่ โพธิ้
แจ้งไปแล้วแต่ยงั ไม่ดำเนินการซ่อมแซม ๓.โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสีย่ ง
จุด แยกและทางโค้ง บ้านนาดง หมูท่ ่ี ๔ ต.วังเงิน อ.แม่ท ะ ผูร้ บั จ้างหจก.รุง่ โพธี้ ยัง
ไม่ไค้เข้าไปซ่อมแซม เราทำหนังสือแจ้งไปแล้ว ๔.โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างตามจุด
เสีย่ ง บ้านแพะใหม่ หมู่ ๔ ต.วังเงิน อำเภอแม่ท ะ ผูร้ บั จ้างหจก.รุง่ โพธี้ ทำหนังสือไป
แล้วแต่ยงั ไม่มาดำเนิน การซ่อมแซม ๔.โครงการติดตัง้ ไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดเสีย่ ง จุด
แยก ทางหลวงท้อ งถิน่ สายลปถ.๑-๐๐๒๐ บ้านดอนไฟ-บ้านห้วยมะเกลือ ก็ได้ทำ
หนังสือ แจ้งซ่อ มในวัน ที่ ๔ ตุล าคม ๒๔๖๓ ยัง ไม่ท ราบผล จะติด ตามจากช่า ง
ผูร้ บั ผิด ชอบ และอีก หนึง่ เรือ่ งทีต่ ดิ ค้า งท่า นมิต ร ธรรมวงค์ เรือ่ งโครงการตาม
ข้อบัญ ญัตปิ ี ๒๔๖๓ ทีท่ า่ นฝากถามว่าเมือ่ ไหร่จ ะดำเนิน การก่อ สร้าง หลังจากการ
ประชุม สภาครัง้ ทีผ่ า่ นมาผมก็ไค้เรียกทีม งานกองช่างฝ่ายสำรวจมารับ นโยบายจากผม
ซึง่ ผมก็ไ ด้ต ดิ ตามทัง้ หมด ๔ โครงการ โครงการแรก โครงการก่อ สร้า งอาคาร
เอนกประสงค์ บ้านจอมปง หมูท่ ่ี ๔ ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง ขนาด ๒๐ เมตร X
๔๐ เมตร พืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้
แบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางเรีย บร้อ ยแล้ว คาดว่าจะส่งเรือ่ งให้กองพัสดุ
ภายในอาทิต ย์น ้ี ต่อไปโครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหาดปู
ด้าย หมูท่ ่ี ๑ ต.นาแล่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ขนาด ๘ เมตร X ๒๐ เมตร งบประมาณ
๗๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนีแ้ บบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางเรีย บร้อ ยแล้ว กำลัง
จะเสนอขอนุม ตั จิ ดั ซือ้ จัด จ้าง ๓.โครงการก่อ สร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านนาแก้ว
ตะวัน ออก หมูท่ ่ี ๓ ต.นาแล่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๗ ๐๐,๐๐๐ บาท
โครงการนีก้ ำลังดำเนิน การแก้ไขแบบแปลน เนือ่ งจากเราไค้ข อปรับ ปรุงแผน ตอนนี้
แบบแปลนเสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว น่าจะเสนอพร้อ มกัน ๔.โครงการก่อ สร้า งอาคาร
เอนกประสงค์ บ้า นเกาะยะ หมูท่ ่ี ๔ ต.นาแล่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ
๗ ๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนีแ้ บบแปลนเสร็จ เรีย บร้อ ยแล้ว ราคากลางเรีย บร้อ ยแล้ว
สุดท้าย โครงการก่อ สร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านม่อนหินแก้ว หมูท่ ่ี ๔ ต.วังพร้าว
อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนีแ้ ก้ไขแบบแปลนเพราะเรา
จะตัด อาสนะข้างหลังออก ตัด ผนังด้านข้างออก นำเรีย นทีป่ ระชุม ทราบเพีย งแค่น ้ี
ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน - ขอเชิญ ท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด

ประธานสภาฯ
นายสมบูรณ์ รูปสะอาด เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส.อบจ.อ.แจ้หม่
ส่ว นจังหวัด ลำปางทุก ท่าน กระผมนายสมบูร ณ์ รูป สะอาด สมาชิก สภาองค์ก าร

บริห ารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแจ้ห ม่ เมือ่ ลัก ครูผ่ อู้ ำนวยการกองช่างไค้พ ดู
ถึงการแจ้งให้ผรู้ บั จ้างไปซ่อมแซมจุดทีไ่ ฟฟ้าไม่ออก ท่านมีมาตรการหรือไม่ ล้าไม่ซอ่ ม
กิว่ นั ล้าไม่ด ำเนิน การซ่อ มเราจะเอาเงิน ประกัน ไปซ่อ ม ท่านมีอ ะไรให้ก บั ผูร้ บั จ้าง
หรือไม่ ล้าสัง่ อย่างเดีย วเขาคงไม่ท า่ หรอก ก็ฝ ากไว้ คาดโทษไว้ล า้ ไม่ซ อ่ มก็เอาเงิน
ประกันไปซ่อม ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน - ขอเชิญ ท่านมิตร ธรรมวงค์

ประธานสภาฯ

นายมิตร ธรรมวงค์
ส.อบจ.อ.เกาะคา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายมิตร ธรรมวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วน
จังหวัด ลำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา ผมก็ต อ้ งขอขอบคุณ ผูอ้ ำนวยการกองช่างเป็น
อย่างสูงทีไ่ ด้ตดิ ตามโครงการของพืน้ ทีเ่ ขต ๓ อำเภอเกาะคา ซึง่ ทัง้ หมดเป็นโครงการ
ก่อ สร้า งอาคารเอนกประสงค์ ซึง่ มีค วามจำเป็น และมีค วามเดือ ดร้อ นของพีน่ อ้ ง
ประขาขนในพืน้ ที่ ผมใคร่ขอสนับ สนุน แนวคิดของท่านสมาชิก ทีอ่ ภิป รายทุก ท่าน
เกีย่ วกับ ความปลอดภัยในการใช้รถ ถนน เรือ่ งแสงสว่างโซลาเซล ในพืน้ ทีผ่ มเองก็มี
ความจำเป็นและเดือนร้อนเช่นกัน เพราะสายทางทีพ่ ดู ถึงเชือ่ มระหว่างตำบล ระหว่าง
อำเภ อ ก็ย งั มีค วามมีด อยูก่ ารติด ตัง้ โคมไฟโซลาเซลอีก จุด หนึง่ ทีผ่ มอยากฝาก
ประธานสภาผ่านไปยังผูอ้ ำนวยการกองช่าง ทีมงานช่าง ทีใ่ ห้ก ารลำรวจไม่วา่ จะเป็น
ทางโค้ง ทางร่วมทางแยกแล้ว อีกหนึง่ จุดทีค่ วรจะนำไปพิจารณาคือสะพาน ทีผ่ มเคย
เสนอไปให้ตดิ ตัง้ บนสะพาน ช่างลำรวจก็บ อกว่าติดตัง้ ไม่ได้ ตรงสะพานจะมีดก็อยาก
ฝากผูอ้ ำนวยการกองช่าง หรือทีมงานช่างพิจารณาบนสะพานด้วย ถ้าหัวสะพาน ท้าย
สะพานมีแสงสว่าง แต่ต รงกลางสะพานไม่ม แี สงสว่างก็อ นั ตรายเช่น กัน อยากให้ม ี
ความต่อเนือ่ งกันในบริเวณสะพาน และจุดหนึง่ ทีมงานช่างไปติดตัง้ และพบบีญ หาก็คอื
บริเวณทุง่ นา ขุดไปผิงไปแล้วไม่มกี ารขออนุญ าตเจ้าของพืน้ ที่ ทำให้เกิดบีญ หาตามมา
ฉะนัน้ การจะไปติดตัง้ โคมไฟฟ้า ต้องขออนุญ าตเจ้าของพืน้ ทีด่ ว้ ย เพือ่ ให้การดำเงินไม่
มีบ ญ
ี หาตามมา ผมมีแค่น้ี ขอขอบคุณ
นายพิษเนุพล ประสาน - ฝ่ายบริหารมีอะไรจะตอบข้อซักถาม หรือไม่

ประธานสภาฯ
นายธีทตั ธรรมธิกลู
ผูอ้ ำนวยการกองช่าง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางทีเ่ คารพ และสมาชิกสภาองค์การ
บริห ารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธีห ตั ธรรมธิกลู ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
กองช่าง องค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด ลำปาง ขอตอบข้อ ซักถามของท่านสมพูรณี รูป
สะอาด ทีท่ า่ นสอบถามเรือ่ งโครงการไฟฟ้าส่องสว่างในกรณีท อ่ี บจ.ของเราทำเรือ่ งไป
ยังผูร้ บั จ้าง ให้ดำเนินการซ่อมแต่ผรู้ บั จ้างไม่มาตำเนินการซ่อม อบจ.เราจะมีม าตรการ
อย่างไร ผมขอแจ้งให้ท ป่ี ระขุม ทราบด้วยว่าระเบียบของเราต้อ งแจ้งให้เขาทราบอย่าง
น้อย ๓ ครัง้ ครัง้ ที่ ๑ ครัง้ ที่ ๒ ยังไม'มา ครัง้ ที่ ๓ ยังไม่มา อำนาจตามระเบีย บของเรา
ต้องยึดเงิน คํา้ ประกัน ถามว่าเรายึดมาเป็น ก้อนแล้วซ่อมได้เลยหรือไม่ ระเบียบเราต้อ ง
ยึดมาแล้วคืนให้คลังก่อนแล้วเราไปตัง้ รายการใหม่ออกไปซ่อม ซึง่ ถามว่าความยุง่ ยาก
ซับ ซ้อนหรือไม่กค็ งยุง่ ยากพอสมควร ตรงนีอ้ นาคตจะเกิดบีญ หาขึน้ แน่น อน ลำหรับ
ท่านมิตร ธรรมวงค์ ได้ฝ ากมาเรือ่ งสะพาน ผมจะนำข้อห่วงใยของท่านไปดำเนิน การ
ตามทีท่ า่ นอภิป รายในสภา เรือ่ งติดตัง้ บริเวณหัวสะพาน กลางสะพาน ท้ายสะพาน
ว่า สามารถดำเนิน การแต่ช า่ งบางคนอาจจะไม่ม ขี อ้ มูล ทีเ่ พีย งพอเลยตอบไปก่อ น
สำหรับพืน้ ทีท่ งุ่ นา หลังจากประขุม แล้วผมจะได้ก ำซับ ช่างว่ากรณีท งุ่ นา ถ้าเสาไฟเรา
ไปคาบเกีย่ วพืน้ ทีข่ าวบ้านก็ให้ประสานกับผูใ้ หญ่บา้ นให้ประสานกับท่านสมาชิกก่อน
เพือ่ ไม่ให้เกิดบีญหาทีหลัง ลำหรับเสาไฟ้นวัตกรรมใหม่ ทุกด้นจะมี QR Code ติดทีด่ น้
ทุกด้น ตามทีผ่ มได้น ำเรียนการประขุม ทีผ่ า่ นมาแล้ว ด้น ไหนเสียแสกนมายังอบจ.เรา
จะมีหน้าทีร่ บั เรือ่ งด้นไหนเสียเราจะไปซ่อมทันที ไม่ตอ้ งทำหนังสือมา ก็ฃอนำเรียนใน
ทีป่ ระขุมได้รบั ทราบเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณ

นายพิษถ{พล ประสาน ผมอยากจะน่าเรียนเสริมกรณีเราไปปักเสาไฟฟ้าในพืน้ ทีน่ าซาวบ้าน จริงๆ ผมอยากให้
ประธานสภาฯ
อบจ.เรา กัน เขตทางไว้เลยจะได้เกิดความซัดเจน บางทีกล็ อ้ มรัว้ ออกมาเป็น พืน้ ทีข่ อง
เราหรือ เปล่าก็ไม่ท ราบ ถ้าเราทำให้ซ ดั เจนก็จ ะจบในระยะยาว ว่าเขตทางเรากีเ่ มตร
เรือ่ งนีท้ า่ นบุญ เลิศ แสนเทพ ได้พ ดู อยูค่ รัง้ หนึง่ ผมก็อ ยากจะให้ใ นอนาคตเราไม่
อยากจะมีป ญ
ั หากับ ขาวบ้าน ระวางโฉนดทีด่ นิ เป็นถนนสาธารณะให้ซดั เจน เราก็จะได้
ดำเนิน การทีถ่ กู ต้อ งฝากฝ่ายบริห าร ด้วย มีส มาซิกท่านใดจะมีฃ อ้ ซักถามเพิม่ เติมอีก
หรือไม่ ถ้าไม่ม เี วลา ๑๓.๓๐ น.วัน นีเ้ ราจะไปแสดงความยิน ดีกบั ท่านผูก้ ำกับ คนใหม่
ผมจะน่าทีมไปขอเซิญ ท่านสมาซิกเราไปแสดงพลังของเรา ฝ่ายบริหารได้ไปแสดงแล้ว
เหลือ แต่ฝ า่ ยการเมือ ง ถ้าท่านใดว่างขอเชิญ เวลา ๑๓.๓๐ น. เจอกัน ทีก่ องบังคับ การ
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง
-มีสมาซิกท่านใด จะเสนอในวาระนีอ้ กี หรือไม่
■ ไม,มี ผม'ขอปีดการประ'ชมุ
ปิดการประขุม

เวลา ๑๑.๕๗ น.

(ลงซือ่ )

<ะ~

ผูบ้ นั ทีกรายงานการประขุม

(นายปัญ ญา สุรยิ ะ)
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั กิ าร

(ลงซือ่ )

ผูต้ รวจทานรายงานการประขุม

(นางสมพร กาไวย์)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.0 © น.

(ลงซือ่ )

ประธานกรรมการ

(ลงซือ่ )

กรรมการ

(ลงซือ่ )
(ลงซือ่ )

-ถึงแก่กรรมกรรมการ
(นายนิรนั ดร์ ป้ญญ'าสิทธึ)๋

ฯ

กรรมการ

(นายอำนวย วรญาณกุล)
กรรมการ

(ลงซือ่ )
(นายเซน

ปานสังข์)

(ลงซือ่ )

กรรมการ
(นางสาวมนซยา ชรากร)

(ลงซือ่ )

^^
^กรรมการ/เลขานุก าร
(นายมิตร ธรรมวงศ์)
ได้เสนอรายงานการประขุม สภาองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัด ลำปาง สมัยวิส ามัญ (สมัยที่ ๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
ต่อสภาองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดลำปาง เพือ่ รับ รองรายงานการประขุม ตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อ บังคับ การประขุม สภาท้อ งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เมือ่ คราวประขุม สมัย
วิสามัญ
สมัยท ๔
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

(ลงซือ่ )
(นายพิษณุพล ประสาน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

