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หมู่ท่ี ๔ ตำบลนาสกั อำเภอแมเ่มาะ จงัหวดัลำปาง ขุว่งที ่ ๑ ขนาดผวิจราจรกวา้ง 
๖ .๐๐ เมตร ยาว ๔ £๐ เมตร ฃ่วงท่ี ๒ ขนาดผวิจราจรกวา้ง ๖.๐๐ เมตร ยาว

P  ช ุ s / d



~ ๔ ~

นายพษิCUพล ประสาน ๙๕๐ เมตร ช่วงท่ี ๓ ขนาดผวิจราจรกวา้ง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา 
ประธานสภาฯ ๐.๐๕ เมตร หรือพืน้ทีไ่มน่อ้ยกว่า ๒๐,๔๐๐ ตารางเมตร งบประมาณตัง้ไวจ้ำนวน

๙,๙๑ ๐,๐๐๐ บาท (เกา้ลา้นเกา้แสนหนึง่หมืน่บาทถว้น) ไดเ้บกิจา่ยตามฎกีาเลขที ่
๒๙๐๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เปน็จำนวนเงินทัง้สิน ๙,๗๙๗,๐๐๐ บาท 
(เกา้ลา้นเจด็แสนเกา้หมืน่เจด็พนับาทลว้น) จงึแจง้ใหส้ภาแหง่นี!้ดร้บัทราบ หากทา่น 
ตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิสามารถสอบถามไดท้ีก่องคลงั 
เรือ่งท่ีสอง รายงานผลการเบกิจา่ยโครงการเงนิกูเ้งนิทนุสง่เสรมิกจิการองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดั (ก.ส.อ.) ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง รายงานขอ้มลู 
การเบกิจา่ยโครงการเงนิกูเ้งนิทนุสง่เสรมิกจิการองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั (ก.ส.อ.)
ณ วันท่ี ๓๐ กน้ยายน ๒๕๖๓ ดงันี้
๑ .สญัญากูเ้งนิเลขที ่ ๔๓๙/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๗ มถินุายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ 
โครงการ จำนวนเงนิ ๖๔,๐๑๒,๖๘๗ บาท (หกสิบท่ีล้านหน่ึงหม่ืนสองพันหก 
รอ้ยแปดสบิเจด็บาทถว้น) ไดเ้บกิจา่ยแลว้จำนวน ๑๙ โครงการ เปน็จำนวนเงนิ 
๖๔,๐๑๒,๖๘๗ บาท (หกสิบท่ีล้านหน่ึงหม่ืน •สองพนัหกรอ้ยแปดสบิเจด็บาทถว้น) 
๒.สญัญากูเ้งนิเลขที ่ ๔๔๐/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ มกีารยกเลกิโครงการ 
จำนวน ๑ โครงการ คอืโครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ ทางหลวงทอ้งถิน่ 
สาย ลป.ถ. ๑-๐๐๖๖ บา้นแม่โป่ง -  บา้นหว้ยขอ่ย อำเภอวงัเหนอื จงัหวดัลำปาง 
เปน็จำนวนเงนิ ๒,๓๙๙,๐๐๐ บาท (สองลา้นสามแสนเกา้หมืน่เกา้พนับาทถว้น) และ 
ไดด้ำเนนิการเบกิจา่ยแลว้ จำนวน ๑๒โครงการ เปน็จำนวนเงิน ๔๘,๖๓๑,๗๒๖.๘๓ บาท 
(ทีส่บิแปดลา้นหกแสนสามหมืน่หนึง่พนัเจด็รอ้ยยีส่บิหกบาทแปดสบิสามสตางค)์
คงเหลอืโครงการทีย่งัไมไ่ดด้ำเนนิการเบกิจา่ย จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการ 
กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ทางหลวงทอ้งถิน่ สายลป.ถ. ๑-๐๐๓๔ บา้นหา้งฉตัร 
-  บา้นวอแกว้ อำเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลำปาง จำนวนเงนิ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้าน 
สองแสนบาทถว้น)
๓.สญัญากูเ้งนิเลขที ่ ๔๔๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๗ กน้ยายน ๒๕๖๒ เบกิจา่ยแลว้จำนวน 
๓ โครงการ จำนวนเงนิ ๔๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท (ทีส่บิสามลา้นหกหมืน่บาทถว้น) 
รวมเบกิจ่ายทัง้หมดจำนวน ๓๔โครงการ เป็นจำนวนเงินท้ังสิน ๑๕๕,๗๐๔,๔๑๓.๘๓ บาท 
(หนึง่รอ้ยหา้สบิหา้ลา้นเจด็แสนทีพ่นัทีร่อ้ยสบิสามบาทแปดสบิสามสตางค)์รายละเอยีด 
ปรากฏตามหนงัสอืทีแ่จกใหก้บัทกุทา่น หากทา่นตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ 
สอบถามไดท้ีก่องคลงั
เรือ่งทีส่าม รายงานผลการใชจ้า่ยเงนิสะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง รายงานขอ้มลูการเบกิจา่ยเงนิสะสมของ 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓



~ £ ~

นายพษิณพุล ประสาน ขอ้มลู ณ วันท่ี ๓๐ กนัยายน ๒£๖๓ ดงันี้
ประธานสภาฯ ๑.โครงการเงนิสะสมทีไ่ดร้บัอนมุตัใินปงีบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๒ เบกิจา่ยจำนวน

๔๗โครงการ เปน็จำนวนเงนิ ๔๗,๑๖๒,๓๒๖ บาท (ทีส่บิเจด็ลา้นหนีง่แสนหก 
หมืน่สองพนัสามรอ้ยยีส่บิหกบาทถว้น)
๒.โครงการเงินสะสมทีไ่ดร้บัอนมุตัใินปงีบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓ คร้ังที ่ ๑ เบกิจา่ย 
จำนวน ๗๒ โครงการ เปน็จำนวนเงนิ £๑,๑๙๐,๓ ๐๐ บาท (หา้สบิเอด็ลา้นหนึง่แสน 
เกา้หมืน่สามรอ้ยบาทลว้น) คงเหลอืโครงการทีย่งัไมไดด้ำเนนิการเบกิจา่ย จำนวน ๓ 
โครงการ เปน็จำนวนเงนิ ๗,๔๒๓,๐๐๐ บาท เจด็ลา้นทีแ่สนสองหมืน่สามพนับาทลว้น) 
๓.โครงการเงินสะสมทีไ่ดร้บัอนนุติใินปงีบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓ คร้ังที ่ ๒ เพือ่ใข้ใน 

โครงการบอิงกนัการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จังหวัด 
ลำปาง เบกิจา่ยจำนวน ๘ โครงการ เปน็จำนวนเงนิ ๔๓,๐๓๖,£๒๐ บาท (ท่ีสิบสาม 
ลา้นสามหมืน่หกพนัหา้รอ้ยยีส่บิบาทลว้น)
๔.โครงการเงินสะสมทีไ่ดร้บัอนนุติใินปงีบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓ คร้ังที ่ ๓ ยังไม่ได้ 
ดำเนนิการ เบกิจา่ยจำนวน ๓๘ โครงการ เปน็จำนวนเงนิ ๙๐,๑£๓ ,๐๐๐ บาท 
(เกา้สบิลา้นหนึง่แสนหา้หมืน่สามพนับาทลว้น) รวมเบกิจา่ยทัง้หมดจำนวน ๑๒๗ 
โครงการ เปน็จำนวนเงินทัง้สนิ ๑๔๑,๓๘๙,๑๔๖ บาท (หนึง่ร้อยทีส่บิเอด็ลา้นสามแสน 
แปดหมืน่เกา้พนัหนึง่ร้อยทีส่บิหกบาทลว้น) รายละเอยีดปรากฏตามหนงัลอืทีแ่จก 
ใหก้บัทกุทา่น หากทา่นตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สอบถามไดท้ีก่องคลงั 
เรือ่งทีท่ี ่ รายงานการแกไ้ขแผนพฒันาขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปาง (พ.ศ.
๒£๖๑ - ๒£๖๔) ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดป้ระกาศใขแ้ผนพฒันา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง (พ.ศ. ๒£๖๑ -  ๒£๖๔) เพิม่เตมิ ฉบับท่ี ๔ เมือ่วนที ่
๒๗ สงิหาคม ๒£๖๓ ไปแล้วน้ัน เนือ่งจากกองขา่งไดแ้จง้แกไ้ขบญัขนีวตักรรมไทยให ้
เปน็บจิจบุนั องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง จงึประกาศแกไ้ขแผนพฒันาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง (พ.ศ.๒£๖๑ -  ๒£๖๔) คร้ังที ่ ๖ เมือ่วันที ่ ๑๔ กนัยายน 
๒£๔๖๓ หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถสอบถามไดท้ีก่องแผนและ 
งบประมาณ
เรือ่งทีห่า้ รายงานการแกไ้ขแผนพฒันาขององคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำปาง (พ.ศ.
๒£๖๑ - ๒£๖๔) ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง (พ.ศ. ๒£๖๑ -  ๒£๖๔) เพิม่เตมิ ฉบับท่ี ๔ เมือ่วันที ่
๒๗ สงิหาคม ๒£๖๓ ไปแล้วนัน้ เนือ่งจากกองขา่งไดแ้จง้แกไ้ขบญัขนีวตักรรมไทยให ้
เปน็บจิจบุนัและมกีารพมิพข์อ้มลูผดิพลาด องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง จึง 
ประกาศแก!้.ขแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง (พ.ศ.๒£๖๑ -  ๒£๖๔) 
ครัง้ที ่ ๗ เมือ่วันที ่ ๖ ตลุาคม ๒£๖๓ หากตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิ



~ ๖  ~

นายพษิญพล ประสาน สามารถสอบถามไดท้ีก่องแผนและงบประมาณ
ประธานสภาฯ เรือ่งทีห่ก ขอเชญิรว่มงานทอดกฐนิซึง่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางเปน็เจา้ภาพ

ดงันีใ้นวนัอาทติยท์ี ่ ๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๓ ทอดกฐนิ ณ วันบา้น'บอ่แอว้ อำเภอเมอืง 
ลำปาง จงัหวดัลำปาง วนัเสารท์ี ่ ๒๔ ตลุาคม ๒๕๖๓ กฐนิพระราชทาน ณ วดับา้น 
แม่สุก ตำบลแมส่กุ อำเภอแจห้ม่ จงัหวดัลำปาง และวนัจนัทร์ที ่ ๒๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ 
ทอดกฐนิ ณ วัดสมยัหลวง บา้นเดน่ ตำบลสมยั อำเภอสบปราบ จงัหวดัลำปาง 
เรือ่งทีเ่จด็ ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง มคืำสัง่ยา้ยขา้ราชการใหม้าปฏบิต้ ิ
งานในกองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ไดแ้ก ่ นางปราณ ี แก้วชดั ตำแหนง่
หวัหนา้ฝา่ยนติกิาร (นกับริหารงานทัว่ไป ระดบัดน้) สำนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่น 
จังหวดั มาดำรงตำแหนง่ หวัหนา้ฝา่ยกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ต้ังแต่
วันท่ี ๒ ตลุาคม ๒๕๖๓ เป็นด้นไป -ฃอเชญิคณุปราณ ี แกว้ขดั กลา่วตอ่ทีป่ระชมุ

นางปราณ ี แกว้ชดั 
หวัหนา้ฝา่ยกจิการสภา

นายพษิญพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นางอษุณยี ์มิง่เชือ้ 
หวัหนา้ฝา่ยเรง่รดัฯ

นายพษิญพล ประสาน

เรียนทา่นประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปาง ทา่นสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น คณะผูบ้รหิารทา่น ผูอ้ำนวยการกองและผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ทกุทา่น ดฉินันางปราณ ี แกว้ชดั ตำแหนง่ หวัหนา้ฝา่ยกจิการสภา ยา้ยมาจากฝา่ยนติ ิ
การและการพาณ ชิย ์ ลำนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ยา้ยมาดำรงตำแหนง่ 
หวัหนา้ฝา่ยกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ดฉินัจะตัง้ใจปฏบิตัหินา้ทีเ่ตม็กำลงั 
ความสามารถ และยนิดนีอ้มรบัคำชีแ้นะจากทกุทา่น ขอขอบคณุ 
ตอ่ไปเรยีนเชญิคณุอษุณยี ์ มิง่เชือ้ ย้ายมาจากองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดนา่น มา'ปฏิ,บัติ 
หนา้ทีต่ำแหนง่หวัหนา้ฝา่ยเรง่รดัและจดัเกบ็รายได ้กองคลงั 
เรยีนทา่นประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ทา่นสมาชกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุ 
ทา่น ดฉินันางอษุณยี ์ มิง่เชือ้ ตำแหนง่หวัหนา้ฝา่ยเรง่รดัและจดัเกบ็รายได ้สงักดักอง 
คลงัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ประมาณสามเดอืนทีแ่ลว้ดฉินัไดม้โือกาสไป 
ดำรงตำแหนง่ หวัหนา้ฝา่ยบญัช ี สงักดักองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันา่น ได้รับ 
การยา้ยกลบัมาแลว้ กม็คืนบอกวา่ยา้ยกลบัมาแลว้เหรอ ทำไมกลบัมาเรว็จงั ขอเรยีน 
ใหท้กุทา่นทราบวา่อยูท่ ีไ่หน กไ็มเ่หมอืนอยูบ่ า้นเรา เมือ่ทกุทา่นไดใ้หโ้อกาสดฉินั 
กลบัมา ดฉินัขอปฏญิาณตนวา่จะทำงานตามหนา้ทีอ่ยา่งสดุกำลงัเตม็ความสามารถ 
ขอฝากเนือ้ฝากตวัดว้ย ขอขอบคณุ 
-ตอ่ไปเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่ ๒

ประธานสภาฯ
ระเบยีบวาระที ่ ๒ รบัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัสามญั

(สมยัที ่ ๒) ครัง้ที ่ ๖ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่วนัที ่ ๒๘ กนัยายน ๒๕๖๓
- รายงานการประชมุ มืท้ังหมด ๓๑ หน้า เชญิทา่นสมาชกิตรวจสอบ 
- ทา่นใดจะขอแกไ้ขรายงานการประชมุ ขอเชญิ - ไม่มื
-ขณะนีม้สืมาชกิอยู่ในทีป่ระชมุจำนวน ๑๖ คน ครบองค์ประชมุผมจะขอมตใินทีป่ระชมุ



ระเบยีบวาระที ่ ๓

นายพษิญพล ประสาน - สมาซกิทา่นใดเหน็ชอบใหร้บัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ประธานสภาฯ ลำปาง สมยัสามญั สมัยที ่ ๒ คร้ังที ่ ๖ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่วันที ่ ๒๘

กนัยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมอื จำนวน ๑๖ เสยีง
- สมาซิกท่านใดไม,เหน็ชอบใหร้บัรองรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง สมยัสามญั สมยัที ่ ๒ คร้ังที ่ ๖ ประจำปพี.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่วันที ่
๒๘ กนัยายน ๒๕๖๓ โปรดยกมอื ไม่มี
เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งน้ีมืมติเห็นชอบ จำนวน ๑๖ (Iยงให้การรับรองรายงานการประชุม 
สภาองค์การปริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๖  ประจำปี พ.ศto๕๖๓ 
เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง 
-ตอ่ไปเขา้สร่ะเบยีบวาระที ่ ๓1111เรองทเีสนอ
๓.๑ ญตัตขิออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ย ตามขอ้บญัญตังิบประมาณ รายจา่ย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-ขอเชญิฝา่ยบรหิารแถลง

นางสุพรรณี สขุลันค์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำปางทีเ่คารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลดัอบจ.รกัษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ตามข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แทนปลัดอบจ.ปฏบิตัหินา้ที ่ งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณตัง้จา่ยไวก้องชา่ง 
นายกอบจ.ลำปาง งานไฟฟา้ถนน หมวดคา่ครภุณัฑท์ ีด่นิและสงิกอ่สรา้ง โครงการจดัซือ้โคมไฟถนน

พลงังานแสงอาทติย ์ จำนวน ๓๙ รายการ รวมงบประมาณ ๑๐๕ ,๗ ๐๐,๐๐๐ บาท 
เนือ่งจากพบบญีหาในการดำเนนิการลงระบบ EGP และไดห้ารอืไปยงัเจา้หนา้ทีค่ลงั 
จงัหวดัลำปาง ในการแกไ้ขขอ้บญีหาทีพ่บดงักลา่วฯ ขา้งดน้ ไดใ้หค้วามเหน็วา่การ 
ดำเนนิการตามโครงการดงักลา่วน ัน้  ขอ้เทจ็จรงิอยูใ่นหมวดคา่ครภุณั ฑ  ์ ประเภท 
ครภุณั ฑ ไ์ฟ ฟ า้และวทิ ย ุ ไม ใ่ชค่ า่ท ีด่ นิ และสงิกอ่สรา้ง ป ระเภ ท ค า่ก อ่ส รา้งส งิ 
สาธารญปการ และประกอบกบักรมบญัชกีลางไดป้รบัฐานขอ้มลูบญัชนีวตักรรมเดมิ 
ฉบบัเพ ิม่ เตมิ เดอืนพฤษภาคม พ .ศ .๒๕๖๒ ลำดบัที ่ ๒๒ ปรบัฐานขอ้มลูเปน็ฉบบั 
เพ ิม่เตมิเดอืนมถินุายน พ.ศ.๒๕๖๓ ลำดบัที ่ ๑๙  จงึมคีวามจำเปน็ทีจ่ะตอ้งตัง้จา่ยให ้
ถกูตอ้งตามขอ้ระเบยีบกฎหมายและหนงัสอืสัง่การ จงึขออนมุตัโิอนงบประมาณ กอง 
ชา่ง ดงันี ้ โอนลด งานไฟฟา้ถนน หมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง
ป ร ะ เภ ท ค า่ก อ่ ส ร า้งส งิส าธ าร ญ ป ก าร  จำน วน  ๓๙ โค รงก าร  รวม จำน วน  
๑๐๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
โอนเพ ิม่ (ตัง้รายการใหม)่
งานไฟฟา้ถนน 
หมวดคา่ครภุณัฑ์



นางสุพรรณ ี สุขสันต์รุ่งเรือง ประเภทคา่ครภุณัฑไ์ฟฟา้และวทิย ุ จำนวน ๓๙ โครงการ รวมจำนวน
รองปสดัอบจ.รกัษาราชการ ๑๐๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอยีดตามเอกสารแนบ
แทนปลัดอบจ.ปฏบิตัหินา้ที ่ เพือ่ใหก้ารดำเนนิการเปน็ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จึงขออนมุตัโิอนงบประมาณ
นายกอบจ.ลำปาง รายจ า่ย  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ ขององคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถ ิน่  พ .ศ .๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอน และแกไ้ขเป ล ีย่น แป ลง 
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในหมวดคา่ครภุณัฑ ์ ทีด่นิและ 
สงิกอ่สรา้ง ทีท่ำใหล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืโอนไปตัง้จา่ยเปน็รายการ 
ใหม่ ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตัขิองสภาทอ้งถิน่ จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุตติอ่ไป 

นายพษิณพุล ประสาน - ตามทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลงไปแลว้นัน้ มสีมาซกิทา่นใดจะอภปิรายขอเชญิ 
ประธานสภาฯ - ลา้ไมม่ผีมจะขอมตทิีป่ระชมุ

-ฃณะนีม้สีมาซกิอยูใ่นทีป่ระชมุจำนวน ๑๗ คน ครบองคป์ระชมุ 
- สมาซกิทา่นใดเหน็ชอบอนมุตีใิหโ้อนงบประมาณรายจ่าย ตามขอ้บญัญตังิบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื
จำนวน ๑๗ เสยีง
-สมาซิกท่านใดไม,เหน็ขอบอนุมีติให้โอนงบประมาณ ตามขอ้บญัญตังิบประมาณ 

รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื -ไม่มี 
มติท่ีประชุม เปน็อันว่าทีป่ระชุมแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบ จำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญติังบประมาณ รายจา่ยประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือท่ี ลป ๕๑๐๐๓/๕๓๒๑ 
ลงวันท่ี ๖  ตุลาคม ๒๕๖๓ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

-ตอ่ไปเขา้สูร่ะเบยีบวาระที ่ ๔ 
ระเบยีบวาระที ่ ๔ เรือ่งอืน่ ๆ
นายพษิญพล ประสาน - มสีมาซกิทา่นใด จะเสนอหรอืสอบถามในวาระนีฃ้อเชญิ 
ประธานสภาฯ - ขอเชญิฝา่ยบรหิาร
นางสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
รองปลดัอบจ.รกัษาราชการ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การ 
แทนปลดัอบจ.ปฏบิต้หินา้ที ่ บริหารส่วนจังหวัดรักษาราขการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าท่ี,นายก 
นายกอบจ.ลำปาง องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ขอเสนอญตัตขิออนมุตีโิอนงบประมาณรายจา่ย

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และญตัตขิออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขีแ้จง 
โครงการใชจ้า่ยเงนิสะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓

นายพษิณพุล ประสาน ■ ตามทีฝ่า่ยบรหิารขอเสนอญตัตขิออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตั ิ
ประธานสภาฯ งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และญตัตขิออนมุตัแิกไ้ข



~ ๙ ~

นายพิษถ{พล ประสาน 
ประธานสภาฯ

นางสาวพรรณ ี การะกนั 
รองปลัด อบจ.ลำปาง

เปลีย่นแปลงคำซีแ้จง โครงการใชจ้า่ยเงนิสะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๓ ต่อสภา ผมพจิารณาแล้วเหน็ว่าเปน็โครงการทีเ่ปน็ 
ประโยชนต์อ่สว่นรวมถอืวา่เปน็กรณจีำเปน็เรง่ดว่น หากสา่ชา้จะกอ่เกดิความ 
เสยีหายแกอ่งคก์ร ผมจงึอนญุาตใหเ้สนอญตัตนิีด้ว้ยวาจาตอ่สภาและผมขอบรรจเุชา้ 
สูร่ะเบยีบวาระการประขมุครัง้นี้
■ ญตัติขออนมัุติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓ 
■ ญตัตขิออนมุต้แิกโ้ขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงโครงการใชจ้า่ยเงินสะสมขององคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓ 
■ ขอเชญิฝา่ยบรหิารแถลงญตัตขิออนมุตโิอนงบประมาณรายจา่ย ประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒£๖๓
เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาชกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ดฉินันางสาวพรรณ ี การะกนั รองปลดัองคก์าร 
บรหิาร สว่นจงัหวดัลำปาง ไดร้บัมอบหมายจากนางสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง รองปลดั 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปฏบิต้หินา้ทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ให ้
แถลงการขออนมุตัโิอนงบประมาณรายจา่ยตามขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒£๖๓ ดงันีต้ามมตสิภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง ในคราวประขมุสภาสมยัสามญั สมยัที ่ ๒ (ครัง้ที ่ ๖) ประจำป ี พ.ศ. 
๒£๖๓ เมือ่วนัที ่ ๒๘ กนัยายน ๒£๖๓ เหน็ชอบใหอ้นมุตักินัเงนิกรณไีมไ่ดก้อ่หนี ้
ผกูพ นั ตามบ ญั ชแีกไ้ขคร ัง้ท ี ่ ๓ ๙ /๒ £๖ ๓  ป ระจำป งีบ ป ระม าณ  พ .ศ .๒ £๖๓ 
งบประมาณตัง้จา่ยไวก้องชา่ง งานไฟฟา้ถนน หมวดคา่ครภุณัฑ ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 
จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๒๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท น้ัน เนือ่งจากพบบญีหาใน 
การดำเนนิงานดงันีค้อืในจำแนกงบประมาณของกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นหอ้งถิน่ 
อะไรกต็ามทีท่ำกบัทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง ทำอะไรกต็ามในการดำเนนิการทีเ่ก ีย่วชอ้ง 
ทีด่นิใหต้ัง้อยูค่า่ใชจ้า่ยประเภททีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง และกองแผนและงบประมาณได ้
วเิคราะหต์รงนีแ้ลว้ โครงการตรงนีจ้ะตอ้งอยูห่มวดคา่ครภุณัฑท์ ีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 
ประเภทคา่ทีด่นิสิง่กอ่สรา้ง ประเภทยอ่ยคอืคา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณปูการ จำนวน ๑๔ 
โครงการ แตป่รากฏวา่พบบญีหาในการปฏบิตังิานคอืพอไปลงระบบ GGP คอืระบบ 
จดัซือ้จดัจา้งไมส่ามารถดำเนนิการไดเ้นือ่งจาก ถา้หากเปน็สิง่กอ่สรา้งเขาจะถามเลย 
วา่คณุตอ้งการซือ้ทีด่นิประเภทไหน ซึง่ไมใ่ชค่า่ครภุณัฑ ์ กเ็ลยนำบญีหาทีพ่บในการ 
ดำเนนิการไปคยุกบัเจา้หนา้ทีข่องสำนกัคลงัจงัหวดั ซึง่เขาเปน็ผูร้บัผดิขอบจดัซือ้จดั 
จา้งตามระเบยีบของกระทรวงการคลงักไ็ดร้บัคำแนะนำวา่โครงการตรงนีจ้ะตอ้งอยูค่า่ 
ครภุณัฑ ์ ประเภทครภุณัฑไ์ฟฟา้และวทิย ุ ซึง่อยูใ่นหมวดเดยีวกนัคอืหมวดคา่ครภุณัฑ ์
ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง หมวดคา่ครภุณัฑท์ีด่นิและสิง่กอ่สรา้งจะมรีายการอยู ่ ๒ ประเภท 
คอือนัดบัหน ึง่คอืคา่ครภุณั ฑ  ์ อนัดบั สองคอืคา่ครภุณั ฑ แ์ละส ิง่กอ่สรา้ง ในการ 
ดำเนนิการครัง้นีเ้ราจะโอนงบประมาณทีต่ัง้ไวค้า่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งขึน้มาอยูช่า้งบน 
คอืหมวดเดยีวกนั จะแกไขจากหมวดคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งคอืหมวดเดยีวกนั แตข่อ 
อนญุาตทีจ่ะแกโ้ขตรงนีค้อืประเภทคา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้งจะเปน็คา่ครภุณัฑจ์ะโอน
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งบประมาณจากประเภทคา่ทีด่นิ คา่กอ่สรา้งสงิสาธารณปูโภคจะเปน็ประเภทคา่ 
ครภุณั ฑ ไ์ฟ ฟา้และวทิย ุ ก ล า่วคอื อ ย ูใ่น ห ม่ วด เด ยีวก นั แต ย่ า้ยจากค า่ท ีด่ นิ แล ะ 
สงิกอ่สรา้งขึน้ไปอยูค่า่ครภุณัฑแ์ละแกไ้ขโอนจากประเภทคา่กอ่สรา้งคา่สาธารณปูการ 
เปน็คา่ครภุณัฑไ์ฟฟา้และวทิยหุมวดเดยีวกนัทัง้หมด ๑ ๔ โครงการ ทีเ่ราทำไปเพือ่ให ้
การจดัขึอ้จดัจา้งสามารถดำเนนิการได ้หากเราไมด่ำเนนิการ การจดัซือ้จดัจา้งกไ็ม1 
สามารถดำเนนิการไดโ้ครงการตรงนีจ้งีขออนญุาตตามระเบยีบวธิกีารงบประมาณของ 
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ขอ้ ๓๑ 
การโอนการแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณรายการทีไ่ดเ้บกิตดัปหีรอืขยาย 
เวลา ใหเ้บกิตดัปจีะกระทำไดต้อ่เมือ่ไดร้บัอนมุตัจิากผูม้อีำนาจใหเ้บกิตดัปไีดใ้นเมือ่ 
สภาตรงนี ้ไดเ้หน็ขอบใหม้กีารกนัเงนิ เราจงึไดน้ำการโอนงบประมาณตรงนื1้หท้า่น 
พจิารณาอกีครัง้หนึง่จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา
- ตามทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลงไปแลว้นัน้ มสีมาชกิทา่นใดมขีอ้สงสยัทีจ่ะซกัถาม 
หรอืจะอภปิรายขอเชญิ - ไม่มี ขณะนีม้สีมาชกิอยูใ่นทีป่ระชมุจำนวน ๑๗ คน 
ครบองคป์ระชมุ ผมจะขอมตทิีป่ระชมุ
- สมาชกิทา่นใดเหน็ขอบอนมุตัใิหโ้อนงบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๓ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื จำนวน ๑๗ เสยีง
- สมาชกิทา่นใดไมเ่หน็ชอบอนมุตัใิหโ้อนงบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๔๖๓ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื ไม่มี

เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มีตเิหน็ชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ 
รายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสียง งดออกเสยีงจำนวน - เสียง
-ตอ่ไปขอเชญิฝา่ยบรหิารแถลงญตัตขิออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงโครงการใช ้
จา่ยเงนิสะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓
เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาชกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น ดฉินันางสาวพรรณ ี การะกนั รองปลดัองคก์าร 
บรหิาร สว่นจงัหวดัลำปาง ไดร้บัมอบหมายจากนางสพุรรณ ี สขุสนัตร์ุง่เรอืง รองปลดั 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ปฏบิตัหินา้ทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ให ้
แถลงการขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำขึแ้จงโครงการใชจ้า่ยเงนิสะสมขององคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ดงันี ้ตามมตสิภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ในคราว 
ประชมุสภาสมยัสามญั  (สมยัที ่ ๒) ครัง้ท ี ่ ๒ ป ระจำป พี .ศ . ๒๔๖๓ เมือ่วนัท ี ่ ๓ 
กนัยายน ๒๔๖๓ ไดเ้หน็ขอบอนมุตัใิหไ้ซจ้า่ยเงินสะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ จำนวนทัง้สิน้ ๓๘ โครงการ งบประมาณ 
๙๐,๑๔๓,๐๐๐ บาท อนันีก้เ็ปน็ประเดน็เดยีวกนัโครงการทัง้หมดกค็อืโครงการจดัซือ้ 
โคมไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยพ์รอ้มตดิตัง้กองแผนกไ็ดไ้ปวเิคราะหว์า่การทำอะไรก ็
ตามอยูก่บัคา่ทีด่นิกจ็ะตอ้งไปอยูค่า่ท ีด่นิและสงิกอ่สรา้ง จากทีเ่ราไดเ้หน็บญีหาทีไ่ด ้
ดำเนนิการของงบประมาณประจำป ี พ.ศ.๒๔๖๓ ประกอบกบักระทรวงการคลงักบั 
กรมบญัชกีลางเขาไดป้รบัฐานขอ้มลูบญัชนีวตักรรมฉบบั พ.ศ.๒๔๖๒ ลำดบัที ่ ๒๒
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เปน็ปรบัฐานขอ้มลูฉบบัเพิม่เตมิเดอืนมถินุายน ๒๕๖๓ ลำดบัที ่ ๑๙ จงึจำเปน็ทีจ่ะตอ้ง 
ตัง้งบประมาณใหถ้กูตอ้งตามหมวดเพ ือ่ใหก้ารจดัซ ือ้จดัจา้งการดำเนนิการเบกิจา่ย 
สามารถทีจ่ะดำเนนิการได ้จึงขอแก้ไข ดงันี ้งานไฟฟา้ถนนซึง่เมือ่กอ่นเราตัง้ไวค้า่ทีด่นิ 
ประเภทคา่กอ่สรา้งสงิสาธารเนปการ จำนวนทัง้สนิอยู ่ ๓๘ โครงการ งบประมารอยูท่ ี ่
๙๐,๑๕ ๓ ,๐๐๐ บาท ขออนญุาตแกไ้ขเปน็งานไฟฟา้ถนนเปน็คา่ครภุณัฑ ์ประเภทคา่ 
ครภุณัฑไ์ฟฟา้และวทิย ุ จำนวน ๓๘ โครงการ รวมทัง้สิน้อยูท่ ี ่ ๙๐,๑๕ ๓ ,๐๐๐ บาท 
เน ือ่งจากวา่สภาแหง่น ีเ้ปน็ผ ูพ้ จิารณ าใหจ้า่ยขาดเงนิสะสมจงึไตน้ำเสนอการแกไ้ข 
เปลีย่นแปลงโครงการดงักลา่ว ใหส้ภาพจิารณ าเพ ือ่ใหก้ารจดัซ ือ้จดัจา้งการเบกิจา่ย 
งบประมาณสามารถทีจ่ะดำเนนิการไต ้จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนมุติิ
- ตามทีฝ่า่ยบรหิารไดแ้ถลงไปแลว้นัน้ มสีมาขกิทา่นใดมขีอ้สงสยัทีจ่ะซกัถาม
หรอืจะอภปิราย เชญิ - ไม่มี ขณะนีม้สีมาขกิอยูใ่นทีป่ระชมุจำนวน ๑๗ คน 
ครบองคป์ระชมุผมจะขอมตทิีป่ระชมุ
- สมาขกิทา่นใดเหน็ขอบอนมุตัใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จง โครงการใชจ้า่ยเงนิ 
สะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื จำนวน ๑๗ เสยีง
- สมาขกิทา่นใดไมเ่หน็ขอบอนมุติใิหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงโครงการใชจ้า่ยเงนิ 
สะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง โปรดยกมอื ไม่มี
เปน็อนัว่าทีป่ระชมุแหง่นีม้มืตเิหน็ชอบจำนวน ๑๗ เสียง อนุมัติให้แก้ไข 
เปลีย่นแปลงดำซืแ้จงโครงการใชจ้า่ยเงินสะสมขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัด 
ลำปาง ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามทีฝ่า่ยบรหิารแถลง 
ไมเ่หน็ชอบจำนวน - เสียง งดออกเสยีงจำนวน - เสียง
- มสีมาขกิทา่นใด จะเสนอในวาระนีอ้กีหรอืไม ่
-ขอเชญิทา่นนกิร ธรรมลงักา
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาขิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายนกิร ธรรมลงักา สมาขกิสภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๙ อำเภอเมอืงลำปาง คดิมานานเหมอืนกนัวา่จะพดูหรอืไมพ่ดู 
ดี จรงิ  ๆ แลว้ จำเปน็ตอ้งพดู เพราะวา่เหตผุลหนึง่ท ีผ่มลกุขึน้อภปิรายครัง้น ี ้ ฝา่ย 
บรหิารไตท้ำประโยซนใํหก้บัสมาขกิผา่นไปถงีพืน่อ้งประซาซนไตด้มืาก แตใ่นความดทืี ่
เราปรากฏแกส่ายตาซาวบา้นรูส้กึไมเ่พยีงพอ บางเซตอาจจะเพยีงพอ คำวา่ภมูศิาสตร ์
กายภาพแตล่ะพ ืน้ท ีไ่มเ่หมอืนกนั ท ีผ่มลกุซ ืน้อภปิรายแมว้า่ผมจะเปน็สมาขกิสภา 
อำเภอเมอืงลำปาง แตอ่ยูร่อบนอกเลยอกีสามกา้วกถ็งึอำเภอเมอืงปานแลว้ ดงันัน้ 
ความตอ้งการและความปรารถนาซองซาวบา้น ยงัคงคา้งอยู ่ ผมอยากถอืโอกาสนี ้
อยากจะรบกวนทา่นประธานสภาผา่นไปยงัฝา่ยบรหิารวา่ ลา้หากเปน็ไปไต ้ผมอยาก 
ซอความกรณุ าฝา่ยบรหิารซว่ยใหค้วามอนเุคราะหล์า้เราจะมเืงนิบางสว่นพอท ีจ่ะ 
กระจายลงสูช่มุซนซองเราทัง้หมด ท้ัง ๓๐ เซต ดังน้ัน ขอคำปรกึษาและขอความ
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กรณุาดว้ย ดังน้ัน' สงิทีด่ทีีส่ดุถา้เราจะไดค้ำตอบวนัสองวนันีว้า่ ตอนนีฝ้า่ยบรหิารได ้
ตรวจสอบยอดงบประมาณพอทีจ่ะเยยีวยาพืน้ที ่ อยา่งเชน่พืน้ทีข่องผม พืน้ทีข่องทา่น 
ว เิชยีร เรอืงบญุมา ขออนญุาตทีเ่อย่นาม เปน็พืน้ทีต่ดิกนั และเมือ่วานนีไ้ฟฟา้สอ่ง 
สวา่งไดป้รากฏแกส่ายตาประขาขนแลว้ บางหมูบ่า้นกไ็ด ้บางหมูบ่า้นกข็าด เกดิความ 
เหลือ่มล ํา้ และความอจิฉากนับา้ง ดงันัน้ อยากจะสนองตอบความตอ้งการของ 
ขาวบา้นใกลเ้คยีงในพืน้ที ่ใหม้ากยิง่ขึน้แมจ้ะไมค่รอบคลุมถงึรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์ แตถ่า้เรา 
สามารถไดง้บประมาณเพิม่เตมิอกีเทา่ทีจ่ะเปน็ไปไดก้ถ็อืเปน็ความกรณุาฝา่ยบรหิาร 
แตบ่างพ ืน้ทีเ่ขาอาจจะไมใชป่ญีหาเดยีว บางคนอาจจะเดอืดรอ้นเรือ่งถนน หนทาง 
พชืผลทางการเกษตร สมาขกิบางทา่นอาจจะเนน้ในเรือ่งถนนแอสฟล้ทต์กิ หรือถนน 
คอนกรตี ถนนหนิคลกุ ลา้เปน็ไปได ้ในอนาคตอนัใกลน้ี ้ทา่นจะกรณุาในพืน้ทีเ่ขต ๙ 
ของผม ไฟฟา้สอ่งสวา่งยงัมคีวามจำเปน็อยา่งยิง่ ขอบคณุทา่นประธานสภาผา่นไปยงั 
ฝา่ยบรหิาร ขอขอบคณุ
- ขอเชญิทา่นเดชทว ี ศรวีชิยั

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายเดขทว ี ศรวีชิยั สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง เขต ๒ อำเภอเถนิ ขออนญุาตอภปิรายสนบัสนนุทา่นนกิร ธรรมลงักา 
เมือ่ลกัครู ่ และอยากจะเสรมิสมาชกิของเราม ี ๓๐ เขต อยากจะพรเีซนตไ์นเขตพืน้ที ่
ของตนเองกอ่นวา่ เขตของกระผมอยูใ่นเขตกนัดารจรงิ  ๆ ยิง่เวลากลางคนืโดยเฉพาะ 
บา้นปางอา้-แสลม บา้นแมม่อก เปน็ทางเขา ดอย คอ่นขา้งจะอนัตราย โดยเฉพาะ 
บา้นแมม่อกตรงโคง้หว้ยตอ่ ตอนนีฝ้า่ยบรหิารไดด้ำเนนิการตดิตัง้ไฟโซลาเซลลไ์ป 
เรยีบรอ้ยแลว้หนึง่จดุ กย็งัไมเ่พยีงพอ บา้นปางอา้-แสลม จดุอนัตรายทีม่อีบุตัเิหตเุปน็ 
รายปมีคีนเสยีชวีติ เปน็ประจำดว้ย ผมอยากจะสนบัสนนุทา่นสมาชกิเม ือ่ลกัครู ่ ท่ี 
อภปิรายไป ลา้หากวา่สมาชกิทา่นอ ืน่  ในพ ืน้ท ีต่ า่งบรบิทตา่งพ ืน้ท ีก่นั  อาจจะม ี
ความเหน็ทีแ่ตกตา่งกนันัน้ผมกไ็มว่า่อะไร แตส่ว่นตวัของผมขอสนบัสบนุทา่นนกิร 
ธรรมลงักา และขอสอบถามฝา่ยบรหิารตรง  ๆ เลย อยากสอบถามฝา่ยบรหิารชีแ้จง 
เก ีย่วกบัตวัเลข วา่ตอนน ีเ้รายงัม เีงนิ เห ลอืจา่ยห รอืเงนิ ลำรองจา่ยอย ูอ่ กีประมาณ  
เทา่ไหร่ พอทีจ่ะนำมาเยยีวยามตรงนีI้ดห้รอีไม ่ สำหรบัโครงการเมือ่ลกัครูท่ีไ่ดอ้ภปิราย 
ไป ผมถอืวา่ในโซนของผมถอืวา่มปีระโยชนม์ากถงึ ๙ ๙ .๙ ๙  เปอรเ์ซน็ตเ์ลย เพราะวา่ 
เปน็เขตขนบท และเปน็ปา่เขา ถนนหนทาง คดเคีย้ว ตอ้งถามนอ้ง  ๆ ทีไ่ปสง่เอกสาร 
จะเปน็พืน้ทีท่ีอ่นัตรายมาก ขอขอบคณุ
- ขอเชญิทา่นพเิซฐ หนิอยู่

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายพเิซฐ หนิอยู ่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง เขต ๒ อำเภอเกาะคา กอ่นทีจ่ะจดัซือ้ใหม ่ ในพืน้ทีข่องผมมสีายทาง 
เกาะคา-แมฮ่าม เปน็โซลลาเซลเปน็สายทางของเรา ในชว่งหลงัเริม่มดีน้กระถนิณรงค ์
ไปบัง พอไปบังป็บ ทำใหก้ารรบัแสงไดจ้ำกดั เมือ่กอ่นเคยสอ่งสวา่งชดัเจนมาก ตอนนี ้
เริม่สวา่งนอ้ยลง กค็งตอ้งฝากกองชา่ง จะขออนญุาตดแูลในเรือ่งสายทางดว้ย ผมมี



นายพิเซฐ ทินอยู่
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายพษิทพุล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายวเิชยีร เรืองบญุมา 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง

นายพษิทพุล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายนิพนธ์ บันทะสี 
ส.อบจ.อ.งาว

โอกาสไดร้ว่มงานคณะประเมนิ LPA คะแนน LPA สว่นหนึง่กจ็ะเปนีไฟฟา้สอ่งสว่าง 
ซ่ึง'ไน,หลายปทีีผ่า่นมา คะแนนตรงนีเ้ราแทบไมค่อ่ยได ้มตีัง้แต ่ ร)-๕ คะแนน เราจะได ้
แค่ ๑ คะแนน หรอืเกอืบจะไมไ่ด ้ ซ่ึง ณ วนัทีป่ระเมนิ บรบิทขององคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัยาก ถา้ผมยกตวัอยา่งในพืน้ท ีเ่ทศบาลตำศาลา ซึง่เปนีพืน้ทีท่ ีอ่งคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง ตัง้อยู ่ เกอืบทกุสายทางจะมไีฟสอ่งสวา่งเกอืบทัง้หมด พืน้ท่ีไม่ 
นา่จะเกนิ ๑๖ ตารางกโิลเมตร แตป่ระเมนิ LPA ใชเ้กณฑเ์ดยีวกนัจะตอ้งมไีฟฟา้สอ่ง 
สวา่ง ผมกย็งันกึไมอ่อกวา่จะทำอยา่งไรได ้ แตว่นันีก้เ็ปน็โอกาสและเปน็โซคดทีีเ่รา 
สามารถใชไ้ฟฟา้สอ่งสว่างในเรือ่งโซลาเซลได ้และยงัคดิวา่ในสายทางเรา ชว่งแรกหรอื 
ช่วงไหน ในสว่นทีย่งัไมม่ไีฟฟา้ขยายเขต เราตดิตัง้โซลาเซลลน์า่จะเกดิประโยซนส์งูสดุ 
และใชด้น้ทนุนอ้ย ตรงไหนทีม่ไีฟฟา้ขยายเขตไปแลว้ กอ็าจจะใชไ้ฟกิง่ กจ็ะสะดวกกวา่ 
ผมเซ ือ่วา่ถา้วนัน ีเ้ราเตมิให!้ดม้ากเทา่ไหร ่ พอประเมนิ LPA แลว้ สายทางเราดแูลกี ่
สายทาง ระยะทางกีก่โิลเมตร ตอนนีเ้ราตดิตัง้ไฟฟา้สอ่งสวา่งไปแลว้เทา่ไหร ่ ผมเชือ่วา่ 
คะแนน LPA กน็า่จะขยบัดขีึน้ ซึง่เปน็สายทางทีเ่รารบัผดิขอบ ผมขอสนบัสนนุแนวคดิ 
ทา่นนกิร ธรรมลงักา ขอขอบคณุ
- ขอเขญิทา่นวเิจยีร เรอืงบญุมา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายวเิชยีร เรอืงบญุมา สมาชกิสภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๘ อำเภอเมอืงลำปาง ตอ่ยอดจากทา่นนกิร ธรรมลงักา ระยะ 
น ีค้วามมดืมนกเ็กดิขึน้ในแตล่ะพืน้ท ีข่องจงัหวดัลำปาง โดยเฉพาะโคมไฟพลงังาน 
แสงอาทติย ์ เมือ่วานเจา้หนา้ทีไ่ดไปตดิตัง้โคมไฟพลงังานแสงอาทติย ์ใหก้บัพืน้ทีข่อง 
ผมโดยเฉพาะตำบลทุง่ฝา่ย จำนวน ๑๐ หยู,่บา้น ตำบลนคิมพฒันา จำนวน ปรากฏวา่ 
ชว่งกลางคนืกระผมขบัรถไปตระเวนดกูถ็อืวา่สวา่งมากเลย โดยเฉพาะสามแยกใน 
ตำบลนคิมพฒันาเปน็ชว่งในพืน้ที ่ ๑๔ หมูบ่า้นทีม่ดืมาก โดยเฉพาะหนา้สสุานเขต ๓ 
ปรากฏวา่ซาวบา้นขอบใจมาก และผูน้ำทอ้งถ ิน่กฝ็ากขอบคณุฝา่ยบรหิารองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางดว้ย คงจะเชา้ไปพืน้ทีต่ำบลดน้ธงขยัดว้ย ถอืวา่เขตตำบลดน้ 
ธงขยักม็อียู ่ ๑๓ หมูบ่า้น ในเขตตดิตอ่ทา่นนกิร ธรรมลงักา และทา่นประสทิธิ ้ เตซะ 
ปลกู สามเขตตดิตอ่กนั ซาวบา้นฝากขอบคณุฝา่ยบรหิารซึง่จะทา่ใหแ้สงสวา่งชว่งเวลา 
กลางคนืลดอาซญากรรมดว้ย กราบขอบคณุมา ณ โอกาสนีด้ว้ย ขอขอบคณุ
- ขอเชญิทา่นนพินธ ์นันทะสี

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายนพินธ ์ นันทะสี สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง เขต ๒ อำเภองาว คงจะมเีรือ่งทีพ่ ีบ่อ้งขาวบา้นเขาฝากมาตดิตามและ 
สอบถามมาในเรือ่งของเครือ่งจกัรกล ทีไ่ดไ้ปดำเนนิการอยูใ่นพืน้ทีต่ำบลแมต่บี ซ่ึง 
ตอนนีเ้ราไดห้ยดุปฏบิตักิารมาตัง้แตใ่นชว่งสนิปงีบประมาณ ทีท่า่นผูอ้ำนวยการกอง 
ชา่งไดข้ ึแ้จงวา่ไมม่งีบประมาณเรือ่งน ํา้มนั กอ็ยากจะสอบถามทา่นวา่ตอนน ี ้ เชา้สู ่
ปงีบประมาณใหมแ่ลว้ เราพอทีจ่ะมนี ํา้มนัหรอืเครือ่งจกัรกลเชา้ไปดำเนนิการแกไ้ข 
ใหก้บัพีบ่อ้งประซาซน ซึง่เปน็ถนนเชา้สูพ่ืน้ทีก่ารเกษตรของพีบ่อ้งขาวบา้น ซึง่ถอืว่า



นายนิพนธ์ นันทะสิ
ส.อบจ.อ.งาว

นายพิษ?นุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายบญุเลศิ แสนเทพ 
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นายพิษ?นุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายประลิทธ๋ึ เตซะปลูก 
ส.อบจ.อ.เมอืงลำปาง

เปน็ฤดกูาลเกบ็เกีย่วในหลาย  ๆ พ้ืนท่ี หลาย  ๆ อำเภอ พฃืผลทางการเกษตร ข้าวโพด 
ขา้ว กจ็ะเริม่ถงึฤดกูาลเกบ็เกีย่วแลว้ แตถ่นนหนทางในฤดฝูนทีผ่า่นมาถกูนํา้กดัเซาะ 
เปน็หลมุ เปน็ปอ กอ็ยากฝากทา่นผูอ้ำนวยการกองชา่งวา่ ลา้เปน็ไปไดท้ีเ่ราสามารถใช ้
งบประมาณปใีหมไ่ด ้ในเรือ่งนํา้มนั อยากใหช้ว่ยนำเครือ่งจกัรกลไปปรบัพืน้ทีถ่นน 
หนทาง ใหก้บัพ ีน่อ้ประซาซนเพือ่เปน็การแกไ็ขหรอืบรรเทา ใหก้อ่น เพราะเราไม ่
สามารถทีจ่ะตัง้งบประมาณใหมท่ีจ่ะดำเนนิการกอ่สรา้งใหเ้ปน็เสน้ทาง กฃ็อฝากให ้
ชว่ยดำเนนิการแกไ้ขชว่ยเหลอื ขออนญุาตนำเรยีนเพยีงแคน่ี ้ขอขอบคณุ
- ขอเขญิทา่นบญุเลศิ แสนเทพ

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายบญุเลศิ แสนเทพ สมาซกิสภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๑ อำเภอแมท่ะ เนือ่งจาก ๘ ปทีีผ่า่นมา ผมเปน็สมาซกิสภา 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ถอืไดว้า่ไดพ้ฒันาถนนหนทาง จากทีผ่มเขา้มาใหม ่

 ๆ แตล่ะสายทางเลยืหายมาก ความตอ้งการของซาวบา้น ตอ้งการถนนลาดยาง ถนน 
เขา้สูพ่ ืน้ท ีก่ารเกษตร ผมวา่ ๘ ปนี ี ้องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ไดบ้ำบดัทกุข ์
บำรงุสขุ ใหข้าวบา้นถอืวา่ไดส้รา้งถนนลาดยางจากสายทางตา่ง  ๆ วนันี ้ผมสรปุผลงาน 
ทีผ่มเปน็สมาซกิมาแลว้ ๘ ปี ถอืวา่ถนนเกอืบทกุสายดมีาก และวนันีอ้งคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง ไดป้รบัปรงุใชI้ฟฟา้โซลาเซลลเ์ขา้มา ลงถนนอกีรอบ ถอืวา่เปน็การ 
พฒันาถนน สรา้งความปลอดภยัใหก้บัพ ืน่อ้งประขาซน ถอืวา่เปน็ลงิท ีด่มีาก ตอ้ง 
ขอบคณุผูบ้รหิารทีไ่ดเ้หน็ความสำคญั ไดเ้หน็ถงึความปลอดภยั ของพีน่อ้งประซาซน ท่ี 
ไดพ้ฒันาสายทางขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ทีม่คีวามรบัผดิขอบ ณ วันนีโ้ด้สร้าง 
ความสวา่งไสว ไดพ้ฒันาถนนใหม้คีณุภาพขึน้ ผมกฃ็อขอบคณุทา่นนายกทีไ่ดเ้ลง็เหน็ 
ความสำคญัของพีน่อ้งประซาขน และมองเหน็ความปลอดภยั ขอขอบคณุ
- ขอเซญิทา่นประลทิธี ้ เตซะปลกู

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาซิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายประลทิธี ้ เตซะปลกู สมาซกิสภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๗ อำเภอเมอืงลำปาง ตอ้งขอขอบคณุทา่นผูบ้รหิารเรือ่งความ 
ปลอดภยัในชวีติและทรพัยล์นิของพีน่อ้งประซาซนเปน็หลกั เปน็เรือ่งทีส่ำคญั พ้ืนทีผ่ม 
เองกม็เีขตตดิตอ่กบัสมาซกิทัง้สองทา่น เขต ๗ ๘ และ ๙ กถ็อืวา่ในพืน้ทีข่องผมเปน็ 
เขตตดิตอ่กนั และมเีหตกุาร?นคอื แสงสวา่งในชว่งเดนิทาง เพราะวา่ในพืน้ทีข่องผมจะ 
มกีารออกกำลงักายในตอนเขา้มเีหตกุาร?นถ์นนมดี และมคีนประเภทโรคจติ ไปไล่จับ 
กน้นกัปนีจกัรยาน ซึง่ตรงนัน้จะมดี โดยในเวลาเขา้  ๆ จะมนีกัปนีจกัรยานจำนวนเยอะ 
ในชว่งนึไ๋มว่า่จะสายทางไหน ดังน้ัน ผมขอสนบัสบนุเพือ่นสมาซกิ ถา้เรามงีบประมาณ 
ยงัคา้งอยูส่ ามารถนำมาแกไ้ขปญั หาตรงน ีเ้พ ีอ่ให เ้กดิความปลอดภยัในชวีติและ 
ทรพัยส์นิ ไม'เฉพาะแคเ่รือ่งการออกกำลงักาย อาจจะรวมถงึเรือ่งการเดนิทาง เวลา 
กลางคนืของพีน่อ้งประซาขน เพ ีอ่ให เ้กดิความปลอดภยัผมขอฝากฝา่ยบรหิารชว่ย 
พจิารณา ลา้หากเรายงัมงีบประมาณเหลอือยู่



นายพษิเนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

นายพษิณพุล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผูอ้ำนวยการกองชา่ง

- ขอเชญิทา่นพมิล คงทอง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น เมือ่สกัครูเ่พ ือ่นสมาชกิกส็อบถามวา่ ฝา่ยบรหิารพอจะม ี
โอกาสทีจ่ะชว่ยเหลอืประซาซนในเขตพืน้ทีร่บัผดิขอบ ในจงัหวดัลำปาง ผมกอ็ยากให ้
เสริม เชน่อำเภอแมพ่รกิ ทา่นไมต่อ้งถามวา่มดีไหม เพราะทา่นไปเหน็ดว้ยสายตาทา่น 
เองแลว้ ทา่นกก็ลบัมาพจิารณาดแูลว้กนัวา่จะมดีหรอืจะสวา่ง เพราะทา่นไปลงพืน้ที ่
บอ่ย ผมฝากไวด้ว้ยวา่อำเภอแมพ่รกิมดีจรงิ  ๆ ถา้เปน็ไปไดก้ร็อสนบัสนนุ และใหถ้งึ 
พืน้ทีอ่ำเภอแมพ่รกิดว้ย ขอขอบคณุ
- ขอเชญิฝา่ยบรหิารตอบขอ้ซกัถาม

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาชกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายธทีตั ธรรมธกิลู ตำแหนง่ผูอ้ำนวยการ 
กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ขออนญุาตตอบขอ้ซกัถามของทา่นนพินธ ์
นนัทะส ี ท า่น ส อบ ถามเร ือ่งเคร ือ่งจกัรกลขององคก์ารบ รหิ ารส ว่น จงัห วดัท ีไ่ป  
ตำเนนิการไมแ่ลว้เสรจ็ เน ือ่งจากตดิปญ้ หาเรือ่งน ํา้มนัปลายปงีบประมาณ  ตอนนี ้
กระผมไดล้งัการใหฝ้า่ยกอ่สรา้ง เขา้ไปดำเนนิการตอ่คาดวา่ภายในอาทติยน์ ี ้จะเริม่ 
ทำงาน และจะแจง้ใหท้ ีป่ระขมุสภาไดท้ราบวา่อาทติยท์ ีผ่า่นมาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปางไดร้บัการสง่มอบเครือ่งจกัรกลอกี ๒ รายการ คือ รถบดลอ้เหลก็และรถ 
บดลอ้ยาง ซีง่จะเปน็ประโยชนก์บัพืน่อ้งประซาขนเปน็อยา่งมาก เนือ่งจากทีผ่า่นมาเรา 
ไมม่เีครือ่งจกัรกลสองตวันี ้งานกย็งัไมเ่รยีบรอ้ย ลำหรบัเรือ่งโคมไฟฟา้โซลาเซลล ์ตา 
มนโยของรฐับาล ซึง่ผมไดร้บัมอบหมายจากทา่นนายกไปประขมุทกุครัง้เรือ่งความ 
ปลอดภยัทางถนน กระทรวงมหาดไทยมอบหมายใหท้า่น มท.๒ ทา่นนพินธ ์บญุญา 
มณ ี จะกำซบัใหท้อ้งถิน่ดแูลความปลอดภยัถนน ในสายทาง ไมเ่พยีงแคม่ถีนนด ี
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรตีแลว้จะมคีวามปลอดภยั ทา่นนพินธ ์ บอกวา่คำวา่ถนนด ี
รถวิง่ไปเสยีชวีติ ถนนไมด่ ี รถวิง่ขา้กไ็ม เ่กดิอบุตั เิหต ุ ปจีจบุนั เฉล ีย่อบุ ตั เิหตขุอง 
ประเทศไทย ทา่นทราบหรือไมว่า่ หนึง่ปมีผีูเ้สยีชวีติวนัละ ๕๗ ราย ทา่นกม็นีโยบายให ้
ท อ้งถ ิน่ ของเราซ ึง่รบั ผดิชอบ ถน น ท ัว่ป ระเท ศ ป ระม าณ  ๗๐ เป อรเ์ซ น็ ต  ์ ๓๐ 
เปอรเ์ซน็ตเ์ปน็ของทางหลวงซนบท และกรมทาง ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเราม ี
ทัง้หมด ๗๒ สายทาง ระยะทางประมาณเจด็รอ้ยกโิลเมตร ซึง่งบประมาณทีผ่า่นมา ท้ัง 
จา่ยขาดเงนิสะสม และงบประมาณประจำป ี ๒๕๖๔ กย็งัไมเ่พยีงพอ ลำหรบัสายทาง 
และจดุเลีย่งทีท่า่นสมาชกิสภาทำหนงัสอีรอ้งขอมา กย็งัไมเ่พยีงพอ กระผมในฐานะ 
ผ ูอ้ำนวยการกอง ลา้มโีอกาส ถา้มงีบประมาณ  กจ็ะดำเนนิการใหค้รบเพ ือ่ความ 
ปลอดภยัของราษฎรในพืน้ท ี ่ และเรือ่งทา่นบญุ เลศิ แสนเทพ ผมตดิคา้งทา่นสมยั 
ประขมุครัง้ทีผ่า่นมา ทา่นสอบถามวา่ไฟฟา้เขตอำเภอแมท่ะ ไดต้ำเนนิการซอ่มแซม 
หรอืยงั จะม ี ๑.โครงการตดิทัง้ไฟฟา้แสงสวา่งตามจดุเลีย่ง ทางหลวงทอ้งถิน่ สายทาง 
ลป.๑-๐๐๑๖  บา้นนากจา้วก’ิว-บา้นหวัทุง่ อำเภอแมท่ะ กองชา่งไดท้ำหนงัสอืแจง้ให ้
ผูร้บัจา้งเม ือ่วนัท ี ่ ๗ ตลุาคม ๒๕๖๓ กย็งัไมไ่ดต้ดิตามวา่ดำเนนิการซอ่มหรอืยงั ๒. 
โครงการตดิทัง้ไฟฟา้แสงสวา่งตามจดุเลีย่ง ทางหลวงทอ้งถิน่ สายทาง ลป.๑-๐๐๑๕



นายธทีตั ธรรมธถิลู บา้นปง-บา้นกิว่หลวง อำเภอแมท่ะ แจง้ใหผู้ร้บัจา้งวนัที ่ ๖ ต.ค. ซึง่เปน็ หจก.รุ่งโพธ้ิ
ผูอ้ำนวยการกองชา่ง แจง้ไปแลว้แตย่งัไมด่ำเนนิการซอ่มแซม ๓.โครงการตดิตัง้ไฟฟา้แสงสวา่งตามจดุเสีย่ง

จดุแยกและทางโคง้ บา้นนาดง หมูท่ี ่ ๔ ต.วงัเงนิ อ.แมท่ะ ผูร้บัจา้งหจก.รุง่โพธี ้ ยงั 
ไม่ไค้เข้าไปซ่อมแซม เราทำหนงัสอืแจง้ไปแลว้ ๔.โครงการตดิตัง้ไฟฟา้แสงสวา่งตามจดุ 
เสีย่ง บา้นแพะใหม ่ หมู่ ๔ ต.วงัเงนิ อำเภอแมท่ะ ผูร้บัจา้งหจก.รุง่โพธี ้ทำหนงัสอืไป 
แลว้แตย่งัไมม่าดำเนนิการซอ่มแซม ๔.โครงการตดิตัง้ไฟฟา้แสงสวา่งตามจดุเสีย่ง จดุ 
แยก ทางหลวงทอ้งถิน่ สายลปถ.๑-๐๐๒ ๐ บา้นดอนไฟ-บา้นหว้ยมะเกลอื ก็ได้ทำ 
หนงัสอืแจง้ซอ่มในวนัท ี ่ ๔ ตลุาคม ๒๔๖๓ ยงัไมท่ราบผล จะตดิ ต าม จาก ช า่ง 
ผ ูร้บัผดิชอบ และอกีห น ึง่เร ือ่งท ีต่ ดิค า้งท า่น มติร ธรรมวงค ์ เร ือ่งโครงการตาม 
ขอ้บญัญตัปิ ี ๒๔๖๓ ท ีท่ า่นฝากถามวา่เม ือ่ไหรจ่ะดำเนนิการกอ่สรา้ง หลงัจากการ 
ประชมุสภาครัง้ทีผ่า่นมาผมกไ็คเ้รยีกทมีงานกองชา่งฝา่ยสำรวจมารบันโยบายจากผม 
ซ ึง่ผมกไ็ดต้ดิตามท ัง้หมด ๔ โครงการ โครงการแรก โครงการกอ่ส รา้งอาคาร 
เอนกประสงค ์บา้นจอมปง หมู่ท่ี ๔ ต.นาแกว้ อ.เกาะคา จ.ลำปาง ขนาด ๒๐ เมตร X 

๔๐ เมตร พืน้ทีไ่มน่อ้ยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๒ ๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี ้
แบบแปลนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ราคากลางเรยีบรอ้ยแลว้ คาดวา่จะสง่เรือ่งใหก้องพสัด ุ
ภายในอาทติยน์ ี ้ต่อไปโครงการท่ี ๒ โครงการกอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค ์บา้นหาดป ู
ดา้ย หมู่ที ่ ๑ ต.นาแลง่ อ.เกาะคา จ.ลำปาง ขนาด ๘ เมตร X ๒๐ เมตร งบประมาณ 
๗๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนีแ้บบแปลนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ราคากลางเรยีบรอ้ยแลว้ กำลงั 
จะเสนอขอนมุตัจิดัซือ้จดัจา้ง ๓.โครงการกอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค ์ บา้นนาแกว้ 
ตะวนัออก หมูท่ี ่ ๓ ต.นาแลง่ อ .เกาะคา จ.ลำป าง งบประมาณ ๗ ๐๐,๐๐๐ บาท 
โครงการนีก้ำลงัดำเนนิการแกไ้ขแบบแปลน เนือ่งจากเราไคข้อปรบัปรงุแผน ตอนนี ้
แบบแปลนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ นา่จะเสนอพรอ้มกนั ๔.โครงการกอ่สรา้งอาคาร 
เอนกประสงค ์ บ า้น เกาะยะ หมูท่ี ่ ๔ ต.นาแลง่ อ .เก าะค า จ.ลำป าง งบประมาณ 
๗ ๐๐ ,๐๐ ๐  บาท ตอนน ีแ้บบแปลนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ราคากลางเรยีบ รอ้ยแลว้ 
สดุทา้ย โครงการกอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค ์บา้นมอ่นหนิแกว้ หมู่ที ่ ๔ ต.วงัพรา้ว 
อ.เกาะคา จ.ลำปาง งบประมาณ ๗ ๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนีแ้กไ้ขแบบแปลนเพราะเรา 
จะตดัอาสนะขา้งหลงัออก ตดัผนงัดา้นขา้งออก นำเรยีนท ีป่ระชมุทราบเพยีงแคน่ ี ้
ขอขอบคณุ

นายพษิเนุพล ประสาน - ขอเชญิทา่นสมบรูณ ์ รูปสะอาด 
ประธานสภาฯ
นายสมบูรณ ์ รูปสะอาด เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส.อบจ.อ.แจ้หม่ สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายสมบรูณ ์ รปูสะอาด สมาชกิสภาองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เขต ๒ อำเภอแจห้ม่ เมือ่ลกัครูผ่ ูอ้ำนวยการกองชา่งไคพ้ดู 
ถงึการแจง้ใหผู้ร้บัจา้งไปซอ่มแซมจดุทีไ่ฟฟา้ไมอ่อก ทา่นมมีาตรการหรอืไม ่ ล้าไม่ซ่อม 
กิว่นั ลา้ไมด่ำเนนิการซอ่มเราจะเอาเงนิประกนัไปซอ่ม ทา่นมอีะไรใหก้บัผูร้บัจา้ง 
หรือไม ่ ลา้ส ัง่อยา่งเดยีวเขาคงไมท่า่หรอก กฝ็ากไว ้ คาดโทษไวล้า้ไมซ่อ่มกเ็อาเงนิ 
ประกันไปซ่อม ขอขอบคณุ

นายพษิเนุพล ประสาน - ขอเชญิทา่นมติร ธรรมวงค ์
ประธานสภาฯ



นายมิตร ธรรมวงค์
ส.อบจ.อ.เกาะคา

นายพิษเนุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
นายธีทัต ธรรมธิกูล 
ผูอ้ำนวยการกองชา่ง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางท่ีเคารพ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายมติร ธรรมวงค ์ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัลำปาง เขต ๓ อำเภอเกาะคา ผมกต็อ้งขอขอบคณุผูอ้ำนวยการกองชา่งเปน็ 
อยา่งสงูทีไ่ดต้ดิตามโครงการของพืน้ทีเ่ขต ๓ อำเภอเกาะคา ซึง่ทัง้หมดเปน็โครงการ 
กอ่สรา้งอาคารเอนกประสงค ์ ซ ึง่มคีวามจำเปน็และมคีวามเดอืดรอ้นของพ ีน่ อ้ง 
ประขาขนในพืน้ที ่ ผมใครข่อสนบัสนนุแนวคดิของทา่นสมาชกิ ท ีอ่ภปิรายทกุทา่น 
เกีย่วกบัความปลอดภยัในการใชร้ถ ถนน เรือ่งแสงสวา่งโซลาเซล ในพืน้ทีผ่มเองกม็ ี
ความจำเปน็และเดอืนรอ้นเชน่กนั เพราะสายทางทีพ่ดูถงึเชือ่มระหวา่งตำบล ระหวา่ง 
อ ำเภ อ  กย็งัม คีวามมดีอย ูก่ ารตดิต ัง้โคมไฟ โซ ลาเซลอกีจดุห น ึง่ท ีผ่มอยากฝาก 
ประธานสภาผา่นไปยงัผูอ้ำนวยการกองชา่ง ทมีงานชา่ง ทีใ่หก้ารลำรวจไมว่า่จะเปน็ 
ทางโค้ง ทางรว่มทางแยกแลว้ อกีหนึง่จดุทีค่วรจะนำไปพจิารณาคอืสะพาน ทีผ่มเคย 
เสนอไปใหต้ดิตัง้บนสะพาน ชา่งลำรวจกบ็อกวา่ตดิตัง้ไมไ่ด ้ตรงสะพานจะมดีกอ็ยาก 
ฝากผูอ้ำนวยการกองชา่ง หรอืทมีงานชา่งพจิารณาบนสะพานดว้ย ถา้หวัสะพาน ทา้ย 
สะพานมแีสงสวา่ง แตต่รงกลางสะพานไมม่แีสงสวา่งกอ็นัตรายเชน่กนั อยากใหม้ ี
ความตอ่เนือ่งกนัในบรเิวณสะพาน และจดุหนึง่ทมีงานชา่งไปตดิตัง้และพบบญีหากค็อื 
บรเิวณทุง่นา ขดุไปผงิไปแลว้ไมม่กีารขออนญุาตเจา้ของพืน้ที ่ ทำใหเ้กดิบญีหาตามมา 
ฉะนัน้การจะไปตดิตัง้โคมไฟฟา้ ตอ้งขออนญุาตเจา้ของพืน้ทีด่ว้ย เพือ่ใหก้ารดำเงนิไม ่
มบีญีหาตามมา ผมมแีคน่ี ้ขอขอบคณุ 
- ฝา่ยบรหิารมอีะไรจะตอบขอ้ซกัถาม หรือไม่

เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทีเ่คารพ และสมาชกิสภาองคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำปางทกุทา่น กระผมนายธหีตั ธรรมธกิลู ตำแหนง่ผูอ้ำนวยการ 
กองชา่ง องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง ขอตอบขอ้ซกัถามของทา่นสมพรูณ ี รูป 
สะอาด ทีท่า่นสอบถามเรือ่งโครงการไฟฟา้สอ่งสวา่งในกรณทีีอ่บจ.ของเราทำเรือ่งไป 
ยงัผูร้บัจา้ง ใหด้ำเนนิการซอ่มแตผู่ร้บัจา้งไมม่าตำเนนิการซอ่ม อบจ.เราจะมมีาตรการ 
อยา่งไร ผมขอแจง้ใหท้ีป่ระขมุทราบดว้ยวา่ระเบยีบของเราตอ้งแจง้ใหเ้ขาทราบอยา่ง 
นอ้ย ๓ คร้ัง คร้ังที ่ ๑ ครัง้ที ่ ๒ ยังไม'มา ครัง้ที ่ ๓ ยงัไมม่า อำนาจตามระเบยีบของเรา 
ตอ้งยดึเงนิคํา้ประกนั ถามวา่เรายดึมาเปน็กอ้นแลว้ซอ่มไดเ้ลยหรอืไม ่ ระเบยีบเราตอ้ง 
ยดึมาแลว้คนืใหค้ลงักอ่นแลว้เราไปตัง้รายการใหมอ่อกไปซอ่ม ซึง่ถามวา่ความยุง่ยาก 
ซบัซอ้นหรอืไมก่ค็งยุง่ยากพอสมควร ตรงนีอ้นาคตจะเกดิบญีหาขึน้แนน่อน ลำหรบั 
ทา่นมติร ธรรมวงค ์ไดฝ้ากมาเรือ่งสะพาน ผมจะนำขอ้หว่งใยของทา่นไปดำเนนิการ 
ตามทีท่า่นอภปิรายในสภา เรือ่งตดิตัง้ บรเิวณหวัสะพาน กลางสะพาน ทา้ยสะพาน 
วา่สามารถดำเนนิการแตช่า่งบางคนอาจจะไมม่ขีอ้มลูท ีเ่พ ยีงพอเลยตอบไปกอ่น 
สำหรบัพืน้ทีทุ่ง่นา หลงัจากประขมุแลว้ผมจะไดก้ำซบัชา่งวา่กรณทีุง่นา ถา้เสาไฟเรา 
ไปคาบเกีย่วพืน้ทีข่าวบา้นกใ็หป้ระสานกบัผูใ้หญบ่า้นใหป้ระสานกบัทา่นสมาชกิกอ่น 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิบญีหาทหีลงั ลำหรบัเสาไฟน้วัตกรรมใหม ่ ทกุดน้จะม ี QR C ode ตดิทีด้่น 
ทกุดน้ ตามทีผ่มไดน้ำเรยีนการประขมุทีผ่า่นมาแลว้ ดน้ไหนเสยีแสกนมายงัอบจ.เรา 
จะมหีนา้ทีร่บัเรือ่งดน้ไหนเสยีเราจะไปซอ่มทนัท ีไมต่อ้งทำหนงัสอืมา กฃ็อนำเรยีนใน 
ทีป่ระขมุไดร้บัทราบเพยีงเทา่นี ้ขอขอบคณุ



นายพษิถ{พล ประสาน ผมอยากจะนา่เรยีนเสรมิกรณเีราไปปกัเสาไฟฟา้ในพืน้ทีน่าซาวบา้น จริงๆ ผมอยากให ้
ประธานสภาฯ อบจ.เรา กนัเขตทางไวเ้ลยจะไดเ้กดิความซดัเจน บางทกีล็อ้มรัว้ออกมาเปน็พืน้ทีข่อง

เราหรอืเปลา่กไ็มท่ราบ ถา้เราทำใหซ้ดัเจนกจ็ะจบในระยะยาว วา่เขตทางเราก ีเ่มตร 
เร ือ่งน ีท้ า่นบญุ เลศิ แสนเทพ ไดพ้ดูอยูค่รัง้หนึง่ ผมกอ็ยากจะใหใ้นอนาคตเราไม ่
อยากจะมปีญัหากบัขาวบา้น ระวางโฉนดทีด่นิเปน็ถนนสาธารณะใหซ้ดัเจน เรากจ็ะได ้
ดำเนนิการทีถ่กูตอ้งฝากฝา่ยบรหิาร ดว้ย มสีมาซกิทา่นใดจะมฃีอ้ซกัถามเพิม่เตมิอกี 
หรือไม่ ถา้ไมม่เีวลา ๑๓.๓๐ น.วนันีเ้ราจะไปแสดงความยนิดกีบัทา่นผูก้ำกบัคนใหม ่
ผมจะนา่ทมีไปขอเซญิทา่นสมาซกิเราไปแสดงพลงัของเรา ฝา่ยบรหิารไดไ้ปแสดงแลว้ 
เหลอืแตฝ่า่ยการเมอืง ถา้ทา่นใดวา่งขอเชญิ เวลา ๑๓.๓๐ น. เจอกนัทีก่องบงัคบัการ 
ตำรวจภธูรจงัหวดัลำปาง 
-มสีมาซกิทา่นใด จะเสนอในวาระนีอ้กีหรอืไม่
■ ไม,มี ผม'ขอปดีการประ'ชมุ 

ปดิการประขมุ เวลา ๑๑.๕๗ น.

(ลงซือ่) <ะ~ ผูบ้นัทกีรายงานการประขมุ 
(นายปญัญา สรุยิะ)

นกัจดัการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร

(ลงซ่ือ) ผูต้รวจทานรายงานการประขมุ
(นางสมพร กาไวย)์

เลขานกุารสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง



คณะกรรมการตรวจรายงานประชมุ
ไดต้รวจรายงานการประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 

สมยัวิสามญั (สมัยท่ี ๓) ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๓ 
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เม่ือวันท่ี ๑๕ ตลุาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.0 © น.

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(ลงซ่ือ)

(ลงซ่ือ) 

(ลงซ่ือ)

-ถงึแกก่รรม- กรรมการ
(นายนรินัดร ์ ป้ญญ'าสิทธ๋ึ)

ฯ
(นายอำนวย วรญาณกลุ)

กรรมการ

กรรมการ
(นายเซน ปานสังข์)

(ลงซ่ือ) กรรมการ
(นางสาวมนซยา ชรากร)

(ลงซือ่) ^̂  ^กรรมการ/เลขานกุาร
(นายมติร ธรรมวงศ์)

ไดเ้สนอรายงานการประขมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง สมยัวสิามญั (สมยัที ่ ๓) ประจำป ี พ .ศ.๒๕๖๓ 
ตอ่สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง เพ ือ่รบัรองรายงานการประขมุตามขอ้ ๓๓ แหง่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประขมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เมือ่คราวประขมุสมยั 
วิสามญั สมัยท ๔ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมือ่วันที ่ ๒๒ ตลุาคม ๒๕๖๓ เรยีบรอ้ยแลว้

(ลงซ่ือ)
(นายพษิณพุล ประสาน)

ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง


