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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 1๐.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคารหลังเก่า) ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภา อบจ.แพร่   

2 

3 

 

 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1  
3 นายสุริยา อินต๊ะนอน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  
4 นายสุภวัฒน ์ ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  
5 นายหน้อน ทุ่งพรวญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 4  
6 นายศิริมงคล ทนันชัย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
7 นายสุนทร หอมขจร ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  
8 นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
9 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  

10 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1  
11 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 2 
เขต 2  

12 นายศฤงคาร นันตา 

 

 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  

13 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3  

14 นายนิคม อินทรโกศล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  

15 นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  

16 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  
17 นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  
18 นางสุภารัตน์ การะเกตุ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 2  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางกุลชา บัญสว่าง รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2 ลา 

2 นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3 ลา 
3 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2 ลา 
4 นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             

เขต 1 
เขต 1 ลา 

 
 

 

 

 

 



๒ 
 

เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นายเสรี   ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
7 นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
8 พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 
9 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัด 

11 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง 
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                     
และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
12 นางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง 
13 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 
14 นางฐิฐา เชียงวงค ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

15 นางเยาวรัก จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16 นางสาวศกุนิชญ์ ธิอุ่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
17 นางศศิธร ยืนมั่น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
18 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 
19 นางสาวปวีณา ใจกระเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่พฒันาประชาอุปถัมภ ์

20 นายอุเทน ละอินทร์ ครูชำนาญการพิเศษ 
21 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
22 นางสาวเนตรนภา ตนาวรรณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
23 นางรัชณ ี                   แก้วอ้วน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
24 นายรณรงค์ แก้วกันทะ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
25 นางพรทิวา ศรีสุริยะธาดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
26 นางสาวพรธิมา หมื่นโฮ้ง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
27 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
28 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
29 จ.ส.ต.นพดล เวียงนาค นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
30 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
31 นางสาวสมจินตนา วรรณาลัย นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
32 นางสาวรัชญา เมืองน้อย นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
33 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
34 นายฤทธิพงษ์ ถนอม นิติกรชำนาญการ 
35 นางสาวนุชนภางค์ 

แมตสอง 
แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

36 นายจำเริญ  ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
37 นางสาวพิระดา รัตนากรไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
38 นางขวัญดาว แก้วมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
39 นายอัศวิน แก้วใจวงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
40 นางสาวเบญจวรรณ

เบญจวรรวรรณ 
คำโมนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

41 นางฟ้าปภา พุ่มพวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
42 นายประสพ สีนุย นายช่างโยธาอาวุโส 
43 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
44 นางสาวตะวัน ทิน่าน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
45 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
46 นางสาวลภัสนันท์ ชัยสายันห์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
47 นายอนุชิต กันตะกวาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโค้ง 
48 นายณัฐ วังกาวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต 
49 นายเสกสรร วงศ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้าผามอก 
50 นางกรแก้ว ศรีใจวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาง 
51 นางศรีไพร เวชวิกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระหลวง 
52 นางสุปราณี ศิริกิจภิญโญ ประชาชน 
53 นางวิไล สรรคพงษ์ ประชาชน 
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เริ่มการประชุม เวลา 1๐.00 น. 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองประธานสภา
(นางทิตติยา สุกใส)          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่       
. ท่านนายกองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร่  คณะผู ้บร ิหารองค์การบริหาร               
. ส่วนจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้ ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 แล้ว 

   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เข้าร่วมประชุมครบ
องค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่ประธานดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

ประธานที่ประชุม ...จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย... 
(นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม)  เชิญนั่งครับ  
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ่านประกาศ

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี พ.ศ.๒๕62 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื ่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1fประจำปี พ.ศ.๒๕62 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความจำเป็นเพื่อให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบในกิจการงานต่างๆ     
ตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสามัญ 
จึงขอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เรียกประชุมสมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พิจารณาแล้วเห็นว่า              
การดำเนินกิจการงานต่างๆ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร้องขอ  
เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงเห็นควร               
มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที ่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 (ฉบับที่  3) 
พ.ศ.2546 และ (ฉบับที ่4) พ.ศ.2552 มาตรา 25 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 ข้อ 22, 36 จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
สมัยประช ุมว ิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี พ.ศ.2562 ตั ้งแต ่ว ันพฤหัสบดีที่                        
11 เมษายน 2562 ถึงวันพุธที ่17 เมษายน 2562 มีกำหนด 7 วัน 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
  ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2562  
  พิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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(ประธานชมรม รพ.สต. จ.แพร่) 
ผู้อำนวยการ รพ.สต.ป่าแมต 

ประธานที่ประชุม  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  หัวหน้า          
ส่วนราชการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณา              
ให้ความเห็นชอบญัตติ และเรื่องต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ 

จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู ้ทรงเกียรติ                      
ทุกท่าน ซ่ึงถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเลือกตั้งแต่ละอำเภอ 
ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และงานด้านตรวจสอบ ควบคุมการบริหาร               
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภารกิจสำคัญดังกล่าว ขอให้ทุกท่านได้โปรดปฏิบัติหน้าที่       
อย่างเต็มความสามารถ การอภิปราย การซักถามหรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ              
ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย ในแนวทางที่เป็นประโยชน์              
ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562                
  วันนี้มีระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 7 ระเบียบวาระ กระผมขอเข้า
ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม เรื่องท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลา 4 ท่าน คือ 
1. นางกุลชา  บัญสว่าง 
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที่ 2 
2. นายสมัย  เนื้ออ่อน 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เขต 3   
3. นางสาวธณัชชา  ธาดาจารึกสกุล  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 2    
4. นางสาวกรรณิการ์  ผาภูมิ  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต 1 
เรื ่องที่ 2 วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล            
(รพ.สต.) มาร่วมประชุมทั้งหมด 5 ท่าน ขอเชิญแนะนำตัวด้วยครับ 

นายณัฐ  วังกาวรรณ    กราบเร ียนท ่านประธานสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ั งหว ัดแพร่                      
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                     
จังหวัดแพร่ ทุกท่านครับ 

   กระผมนายณัฐ วังกาวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ 
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(เลขานุการชมรม รพ.สต. จ.แพร)่ 

(ผู้อำนวยการ รพ.สต.ต้าผามอก) 

(ผู้อำนวยการ รพ.สต.พระหลวง) 

(ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านกวาง) 

ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านนำ้โค้ง 

   ก่อนอื่นขอขอบคุณทางสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่ให้เกียรติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ 

นายอนุชิต  กันตะกวาง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

   กระผมนายอนุชิต กันตะกวาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านน้ำโค้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการชมรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ครับ 

นายเสกสรร  วงศ์ศิริ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

   กระผมนายเสกสรร วงศ์ศิริ ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ครับ 

นางศรีไพร  เวชวิกูล   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 

   ดิฉัน นางศรีไพร เวชวิกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                   
พระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ค่ะ 

นางกรแก้ว  ศรีใจวงศ ์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ 

   ดิฉัน นางกรแก้ว ศรีใจวงศ์ ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ค่ะ  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
สม ัยประช ุมสาม ัญ สม ัยแรก ประจำป ี  พ.ศ.2562 เม ื ่อว ันพฤห ัสบดีที่                     
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

   เชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านช่วยกัน
พิจารณารายงานการประชุมถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ                
มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียน
เชิญครับ  

ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  
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   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านใด เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร่ สมัยประช ุมสาม ัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562                       
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานที่ประชุม   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่  
 ข้อ 5.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในรอบปีที่ 7 

 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ตามท่ีกระผมนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยได้แถลงนโยบายทั้งสิ้น 7 นโยบาย ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา 
๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
๔. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
๕. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 



๘ 
 

นายก อบจ.แพร่  กระผมและคณะผู้บริหารได้ร่วมกันบริหารราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ครบรอบปีที่ ๗ ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นรอบปีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่      
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่ อง การได้มาซึ่ง
สมาช ิกสภาท้องถ ิ ่นหร ือผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่นเป ็นการช ั ่วคราว ส ั ่ ง ณ ว ันที่                                          
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และได้จัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นการปฏิบัติตามมาตรา ๓๕/๔ 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง      
(ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน                 
ตามนโยบายในรอบปีที่ ๗ ให้รับทราบโดยมีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยสรุป 
ดังนี้ 
 ๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
ได้ดําเนินการพัฒนาการศึกษาโดยจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ทั้ง ๓ แห่ง คือ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) อําเภอหนองม่วงไข่ โรงเร ียนองค์การบริหารส่วน                
จังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา อําเภอเด่นชัย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วน               
จังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย อําเภอร้องกวาง รวมทั้งได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่
สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ เพื ่อพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแพร่ให้มีคุณภาพ               
มากยิ่งขึ้น 
 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน               
จังหวัดแพร่ ได้พัฒนาการศึกษาทั ้งดําเนินการเองและอุดหนุนงบปร ะมาณ           
ให้สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ และ
เขต ๒ และสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (แพร่ -น่าน)                    
รวม ทั้งหมดจํานวน ๖๑ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖ ,863,๕8๒.๕๖ บาท              
ซึ่งทําให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น และได้สนับสนุน
ส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้พัฒนาตนเองตามโครงการ
อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จํานวน       
๑ ราย ชํานาญการพิเศษ ๑๒ ราย และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร      
จนเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ นายจันทร์ มณีวรรณ ได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ของมูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจําปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากจังหวัด    
ทั ่วประเทศ โดยเป็นครูผู ้สร้างการเปลี ่ยนแปลงชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อ              
วงการศึกษา และนายวรษา จักรพันธุวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อ
นวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานมหกรรม                     
การจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจําปี ๒๕๖๑ จังหวัดภูเก็ต อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีโอกาสได้เข้าร่วมทดสอบ
ความรู้ภาษาจีน ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สถาบันขงจื้อ โดยมีครู
วิทยากรต่างชาติผู้ปฏิบัติการสอนภาษาจีน Mr.Chang Guojun เตรียมความพร้อม
ในการสอบมีนักเรียนเข้าร่วม จํานวน 6 คน ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับภาษาจีน
(HSK) จํานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓ ทําให้เด็กเยาวชนและประชาชนใน                
จังหวัดแพร่ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรได้มากยิ่งขึ้น และ



๙ 
 

นายก อบจ.แพร่ 

สามารถนําความรู้ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่ง คนดี      
มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชาติและสื่อสารกับ
คนต่างชาติได้ดีมากข้ึน 
 
 ๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
ได้ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งทางด้านการลงทุนการผลิตและจําหน่ายสินค้า               
ในช ุมชนโดยส่งเสร ิมการประกอบอาชีพที ่ม ีม ูลค ่าพื ้นฐานด้านการเกษตร                    
เพื่อรองรับการเกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยการให้ความรู้ความ 
เข้าใจในการนํานวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้และพัฒนาอาชีพที่มีอยู่ให้สามารถ
ดําเนินการผลิต ผลผลิตที่มีคุณภาพและได้จํานวนมากขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการนําสื ่อเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินกิจกรรมด้านการผลิตและจําหน่าย 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยการจัดงานมหกรรมของดีเมืองแพร่ ประจําปี ๒๕๖๑ รวมทั้งส่งเสริมประชาชน
ในการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 ผลการปฏิบัต ิงานตามนโยบาย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                       
ได้ดําเนินโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จํานวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
๕,๑๒๓,9๗๖.00 บาท ทําให้สามารถส่งเสริมกิจกรรม ที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและ      
องค์กรประชาชนดําเนินการได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการกระตุ้น สภาพเศรษฐกิจของ
จังหวัดแพร่ และทําให้ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ได้มีอาชีพ มีรายได้ และมีความ
มั่นคงในการดํารงชีวิตมากยิ่งขึ้น อันเป็นเหตุทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

   ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ได้ดําเนินการพัฒนาสังคมและสาธารณสุขต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา               
โดยการให้บริการแก่ประชาชนด้านกีฬาและการออกกําลังกายภายในสนามกีฬา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ การให้บริการด้านสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ การควบคุมโรคติดต่อและไข้เลือดออกผ่านทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน การสนับสนุน              
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผ่านหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ตลอดถึง               
การสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ ่นในจังหวัดแพร่ให้คงอยู่                   
อย่างยั่งยืน การทํานุบํารุงศาสนาทุกศาสนาในจังหวัดแพร่ เพื่อสามารถใช้หลัก              
คําสอนของศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของศาสนิกชนให้กระทําคุณงาม
ความดี ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคมและทําให้สังคม               
มีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเป็นอย่างดี 

   ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข จํานวน 
๑๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ ้น ๓๕,๓๐๗,๑๓๔.๐๐ บาท ซึ่งทําให้ประชาชน                 
ในพื้นที่มีความรัก มีความสามัคคี มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและร่วมสืบสาน               
งานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ ่น โดยดําเนินการสนับสนุนช่วยเหลือ
หน่วยงานและองค์กรการกุศลในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจอันเป็นส่วนหนึ่งของ



๑๐ 
 

การป้องกันการเกิดความแตกแยกของคนในชุมชนพื ้นที ่จ ังหวัดแพร่และใน
ระดับชาติผ่านทางกิจกรรมทางด้านกีฬา 

 
 
นายก อบจ.แพร่  ๔. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดําเนินการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยยึดหลัก                     
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ การพัฒนาและให้การบริการสาธารณะแก่
ประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดถึงการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร นอกจากนั้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
สร้างขวัญกําลังใจบุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติงาน สร้างนวัตกรรมที ่เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน รวมทั้งจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ และมี
จํานวนเพียงพอในการปฏิบัติงาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 

   ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ได้ดําเนินการพัฒนาการเมือง และการบริหารเพื่อพัฒนาบุคลากรและ
ประชาชนให้ม ีความร ู ้ความเข ้าใจในอํานาจหน้าที ่  จ ํานวน ๒๙ โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๑๘๔,๒๔๒.๕๐ บาท เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้
ด ้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้แก่บ ุคลากรในองค์กร                      
เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดแพร่ เสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เกิด    
ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เคารพในสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายกําหนด 
ดําเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน ซึ่งทําให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ ่น และสร้ างจิตสํานึกให้บุคลากร                        
ในองค์กรมีความซื ่อส ัตย ์และร ่วมกันต ่อต ้านการทุจร ิตคอร ัปช ั ่น จากผล                         
การดําเนินงานการพัฒนาการเมืองและการบริหารทําให้องค์การบริหารส่วน     
จังหวัดแพร่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ (รางวัลประเภททั่วไป รางวัลที่ ๒) จากสํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 

   ๕. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน  องค์การบริหารส่วน                    
จังหวัดแพร่ ดําเนินโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การคมนาคม แหล่งน้ำ และอาคารสถานที่ 
เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทํากิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น 
การเดินทาง การขนถ่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรและการทํา
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชน เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รวมทั ้งบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้านแหล่งน้ำสําหรับใช้ผลิตพืชผลทางการเกษตรและ
สําหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยได้ร่วมมือกับจังหวัดแพร่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดแพร่และศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ในการ



๑๑ 
 

นายก อบจ.แพร่ พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
ได้ดําเนินการตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื่นในจังหวัดแพร่ได้ร้องขอให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เข้าไปดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็น
ประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในภาพรวมและ
อยู่ในกรอบอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

   ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดําเนิน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน                 
ในจังหวัดแพร่ จํานวน 66 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น ๕๒,๖๔๑,๒๓๗.8๔ บาท 
ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน      
จังหวัดแพร่ การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                  
เพื่อความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร การขุดลอก
แหล่งน้ำ และพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้สามารถเก็บน้ำได้ปริมาณมากขึ้น เพื่อแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ำ อุปโภคบริโภค และดําเนินการพัฒนาอาคารสถานที่สําหรับ
การประกอบกิจกรรม สาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น ทําให้ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ๖. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีต่อการดํารงชีวิต 
รวมถึงได้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการ         
ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้พ้ืนที่ป่าในจังหวัดแพร่ ตลอดทั้งการขุดลอก          
คู คลอง ที่ตื้นเขินเพ่ือให้น้ำไหลได้สะดวกขึ้น 

   ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 
๕ โครงการ งบประมาณทั ้งส ิ ้น ๑ ,๒๔๐ ,๒๗๗.๕๐บาท เพื ่ออนุร ักษ์ฟ ื ้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้                   
โดยความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและประชาชนในพื้นที่ ทําให้มีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภคของประชาชนในท้องถิ ่นมากขึ ้น ทําให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิต                      
อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและมีความสุข 

   ๗. นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลโดยผ่านกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาอันได้แก่ การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ ่งในการจัดทํา
แผนพัฒนาดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้เป็นอย่างดีทําให้การกําหนดแนวทางการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 



๑๒ 
 

 
 
นายก อบจ.แพร่  ผลการปฏิบัต ิงานตามนโยบาย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                     

ได้ดําเนินโครงการพัฒนาร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นอื ่น จํานวน ๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ ้น ๔๔๐ ,๗๒๔.๗๒ บาท                
จากการดําเนินงานตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัดแพร่ มีกรอบการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และทําให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ มีแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมตอบสนองความต้องการ                    
ของประชาชนตรงตามเป้าหมายและนโยบาย มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสําหรับใช้เป็น
กรอบในการจ ัดทํางบประมาณ ประจํ าป ีขององค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่น                         
พ.ศ.๒๕๖๒ ทําให้การพัฒนาดําเนินไปอย่างมีคุณภาพ และทําให้เกิดความร่วมมือ
ในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดแพร่ได้อย่างทั่วถึง  ตามที่กระผมได้แถลงรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที ่ผ่านมานั ้น กระผมตระหนักว่า
นโยบายการพัฒนาที่ได้แถลงไว้ได้นําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
และตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวแพร่ได้เป็นอย่างดีนั ้น เป็นผลมา
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู ้มีส่วนเกี ่ยวข้องทุกภาคส่วนใน               
จังหวัดแพร่ ซึ ่งกระผมหวังเป็นอย่างยิ ่งว่า องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดแพร่ พี่น้องประชาชนและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน จักคงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการ
ดําเนินการพัฒนาให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื ้นที ่จ ังหวัดแพร่                    
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ที ่กล่าวรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
ในรอบปีที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใด จะอภิปราย หรือ
ซักถามเชิญครับ  

    ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในรอบปีที่ 7 

 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
 ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความโครงการ 
เบิกตัดปีกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 

 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

.          ในระเบียบวาระ ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 กระผมใคร่ขออนุญาตให้                 
ท่านปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้นำเสนอครับ 



๑๓ 
 

 

ประธานที่ประชุม  เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(นายปรีชา สุขรอด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน  
  องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร ่ ขอเสนอญัตติ ขออน ุม ัติแก ้ ไข

เปล ี ่ยนแปลงคำช ี ้แจงข ้อความโครงการเบ ิกต ัดปี กรณีม ิได ้ก ่อหน ี ้ผ ูกพัน                       
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินทั ้งสิ้น 
1,204,610.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รายละเอียด                
ตามบัญชีแนบท้ายที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านแล้ว 
เนื่องจากกองช่างได้ตรวจสอบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.2561 - 
2564 ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้อนุมัติให้เบิกตัดปี-กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 
และสม ัยประช ุมสามัญ สม ัยท ี ่  2 คร ั ้ งท ี ่  3 ประจำป ี  พ.ศ.2561 ว ันที่                                                         
19 กันยายน 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) พบว่า 
รายละเอียดข้อความในโครงการไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 
2564) เพ ิ ่มเต ิมคร ั ้ งท ี ่  2 พ.ศ.2561 และบ ัญช ีแก ้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 8 อนุมัติเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว ่าด ้วยการร ับเง ิน การเบ ิกจ่ายเงิน                  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเง ิน และการตรวจเง ินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การรับเงิน ข้อ 59 วรรค 2 กำหนดว่า “กรณีเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก                
หนึ ่งปีต่อสภาท้องถิ ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ                    
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับ
อนุมัติให้กันเงินไว้” 
 ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงข้อความ
โครงการเบ ิกต ัดปี -กรณีม ิได ้ก ่อหน ี ้ผ ูกพ ัน งบประมาณรายจ ่ายประจำปี                    
พ.ศ.2561 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินทั ้งส ิ ้น 1,204,610.00 บาท                                                
(หนึ่งล้านสองแสนสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน) จึงเสนอมาเพื่อให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติต่อไป  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ  
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านใดจะอภิปรายหรือ

ซักถามเชิญครับ 
    ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุม 



๑๔ 
 

ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่านใดเห็นชอบญัตติ                 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความโครงการเบิกตัดปี-กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลง                 
คำชี้แจงข้อความโครงการเบิกตัดปี-กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 2 โครงการ       

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
  ข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
  ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

   ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แจ้งความ
ประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือนำมา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 202,700.00 บาท 
สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทัน
เหตุการณ ์จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด และขอโอนตั้งรายการใหม่ ดังนี้ 

   1. โอนลดงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 202,700.00 บาท  ดังนี้ 
    1.1 กองช่าง โอนลดงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 

160,800.00 บาท 
     1.1.1 แผนงานอ ุ ตสาหกรรมและการ โยธา  เป ็ น เ ง ิ น 

160,800.00 บาท 
    1.2 กองส ่งเสร ิมค ุณภาพช ีว ิต  โอนลดงบประมาณ จำนวน                      

1 แผนงาน เป็นเงิน 41,900.00 บาท 
     1.2.1 แผนงานการเกษตร เป็นเงิน 41,900.00 บาท 
   2. โอนตั้งรายการใหม่ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 202,700.00 บาท  

ดังนี้ 
    2.1 กองช่าง โอนตั ้งรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 

160,800.00 บาท   
     2.1.1  ค่าจัดหาเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน                

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
40,200.00 บาท เป็นเงิน 160,800.00 บาท 



๑๕ 
 

ปลัด อบจ.แพร่   2.2 กองส ่งเสร ิมค ุณภาพชีว ิต  โอนต ั ้ งรายการใหม ่ จำนวน                       
1 แผนงาน เป็นเงิน 41,900.00 บาท   

     2.2.1  ค่าจัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องละ 9,500.00 บาท เป็นเงิน 9,500.00 บาท 

     2.2.1  ค่าจัดหาเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 32,400.00 บาท 

   สำหรับลักษณะ ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ แบบแปลน เป็นไปตาม
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำแถลงการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้ส่งให้กับท่านประธานสภาและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านแล้ว 

   เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  กำหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   จึงเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ  
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านใดจะอภิปรายหรือ

ซักถามเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่านใดเห็นชอบญัตติ                

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อนำมา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 แผนงาน 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  
  ข้อ 5.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 

 



๑๖ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

   ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 
จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

   ข้อความเดิม (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน                  

งบลงทุน หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง หน้า ๑99 ข้อ ๑ ประเภท                         
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ ๕๗๐,000.00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำโรงเร ียนองค์การบริหารส่วนจังหว ัดแพร่บ ้านไผ ่ย ้อย                            
ขนาดกว้าง ๐.๕๕ เมตร ล ึก ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร ตาม                    
แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๗๔ (7) 

   - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕4๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (๑๘) 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ 
พ.ศ.๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๖ ลําดับที่ ๔ 

   ข้อความใหม่  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื ้นฐาน             

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า ๑๔๔ ข้อ ๑ ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ ่งสาธารณูปโภค ตั ้งไว้ ๕๗๐,000.00 บาท เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง                       
รางระบายน้ำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ขนาดกว้าง                  
๐.๕๔ เมตร ลึก ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๙.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๗๔ (7) 

   - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕4๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕4๐ (๑๘) 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒๖ ลําดับที่ ๔ 

   เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี ่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 กำหนดว่า “การแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ที ่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิน่” 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง             
คำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 



๑๗ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ  
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านใดจะอภิปรายหรือ

ซักถามเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลง               
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดแพร ่

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องรับฟังความคิดเห็น ผลดี ผลเสีย และผลกระทบ การรับโอนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดแพร่ 

ประธานที่ประชุม   ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรับฟังความคิดเห็น ผลดี ผลเสีย และผลกระทบ การ
รับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดแพร่ 

 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ด ําเนินงานการกระจายอํานาจด้าน
สาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.๒๕๔๒ โดยให้การกระจายอํานาจดําเนินไปตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมความพร้อมและราชการส่วนกลางให้การสนับสนุน
แนะนําการบริหารและเทคนิควิชาการ โดยยื่นคําขอรับการประเมินความพร้อม
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน (ก่อนวันที่ ๓ เมษายน ของทุกปี) 
เพื่อให้ท้องถิ่นได้จัดเตรียมงบประมาณไว้สนับสนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุข
หลังรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

  ตามเอกสารแนวทางการกระจายอํานาจด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที ่จะขอรับการประเมินความพร้อมเพื ่อถ่ายโอน



๑๘ 
 

นายก อบจ.แพร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง/
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้อง
ดําเนินการดังนี้ 

  ๑. ผู้บริหารท้องถิ่นควรแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาทําความเข้าใจถึง
หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน เงื่อนไข เกี่ยวกับการถ่ายโอน โดยขอความร่วมมือจาก
บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นําชุมชน/หมู่บา้น 
และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่มาร่วมเป็นคณะทํางานฯ ให้ข้อคิดเห็นต่อการกําหนด
กิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดําเนินการ 

  ๒. นําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
สภาท้องถิ่นเกี่ยวกับ ผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่จะมีต่อการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้บริการแก่ประชาชนในทุกๆ ด้าน 

  ๓. นําข้อคิดเห็นจากที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจัดทํา
แผนการดําเนินงาน เพ่ือเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดอ่อน เพ่ือรองรับการประเมินและ
การบริหารงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในระยะเวลาต่อไปเมื่อได้รับการ
ถ่ายโอน 

  ๔. จัดเตรียมข้อมูล สถิติ เอกสาร ข้อมูลต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับตัวชี้วัด              
ในการประเมินความพร้อมเพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการฯ ที่จะมาทําการประเมิน
ต่อไป 

  ๕. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจถึงการที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจะขอรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมาดําเนินการ และ
รับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาดําเนินการในเรื่องที่จําเป็นเพื่อให้เกิด
การยอมรับ 

  6. นําเรื ่องเข้าสู่ที ่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง             
เพ่ือขอรับความเห็นชอบให้มีการรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือ ที่ พร ๕๑๐๐๘/๑๖9๑               
ลงวันที ่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ ่านนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดแพร่) แจ้งความประสงค์จะรับการถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ชมรมผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจังหวัดแพร่  ได้มี
หนังสือที่ ๐๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ว่าได้สํารวจความประสงค์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล           
ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ที่ประสงค์จะ               
ถ่ายโอน จํานวนทั้งสิ้น ๘๕ แห่ง ไม่แน่ใจ จํานวน ๔ แห่ง และไม่ประสงค์ถ่ายโอน 
จํานวน ๒๓ แห่ง 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงเสนอเรื่องการขอประเมินความพร้อม
เพื่อถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เพื่อนํา เรื ่องเข้าสู่ที ่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีต่อการบริหารงานขององค์การ



๑๙ 
 

นายก อบจ.แพร่ บริหารส่วนจังหวัดแพร่ และการให้บริการแก่ประชาชนในทุกๆ ด้าน ตามแนวทาง
การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว้ตาม
ข้อ ๒ 

  จึงเรียนมาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ต่อไป 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านใดจะอภิปรายให้ความ
คิดเห็นในเรื่องนีข้อเชิญครับ  

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่านครับ 

  กระผมนายนฤพนธ์ ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 1 

  เกี่ยวกับเรื ่องรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นั้น 
กระผมเห็นด้วยในหลักการและเหตุผล ในเมื่อได้นำมาเข้าในที่ประชุมสภาแห่งนี้ 
กระผมขอเสนอข้อคิดเห็นเล็กๆ น้อยๆ กระผมเองก็เป็นคนหนึ่งที ่เคยได้ร ่วม
กิจกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที ่ของกระผม ถึงแม้                 
ไม่บ่อยนักแต่ถือว่าได้ร่วมกิจกรรมมาพอสมควร พอจะมีความรู้สึกสัมพันธ์ระหว่าง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับกระผมได้ส่วนหนึ่ง กระผมในฐานะสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่คนหนึ่ง ถ้าหากมีข้อมูลที ่มีรายละเอียด          
มากกว่านี้ก็จะเป็นการดีเพ่ือทีจ่ะได้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจน 

  จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่ 4 เป็นจังหวัดนำร่องในการรับโอนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ข้อมูลต่างๆ ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
ในเรื่องนี้นั้นยังไม่มีข้อมูลหรือรายละเอียดเท่าที่ควร หากให้มีการรับโอนจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องไปศึกษาดูงานเพื่อให้ดูและรู้ และเป็นที่ประจักษ์ที่จะรับโอนไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างไร กระผมต้อง
หารือกับทุกๆ ท่านในที่ประชุมว่าสมควรไหมที่พวกเราจะหาข้อมูลในการรับโอน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มากกว่านี้ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านนฤพนธ์ ศรีใจลม ครับ    
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านใดจะอภิปรายให้ความ
คิดเห็นในเรื่องนี้ขอเชิญครับ  

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
ผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

  กระผมนายสุนทร หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

 



๒๐ 
 

นายสุนทร  หอมขจร  กระผมมีข้อสังเกตว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดมี 70 กว่าแห่ง รับโอน
เพียง 4 แห่ง เท่านั ้น ไม่ทราบว่า 70 กว่าแห่งนั้นคิดอย่างไร ส่วนปัญหาการ                  
รับโอนนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องมีปัญหาในการบริหารจัดการเกิดขึ้น 
ไม่ว่าด้านงบประมาณซึ่งมีไม่เพียงพอ ต้องรับผิดชอบโครงการที่ต้องดำเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนจำนวนมาก ในส่วนด้านการส่งเสริมสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีตำแหน่งและบุคลากรที่มีความชำนาญด้านการสาธารณสุข 
กระผมเห็นด้วย แต่ปัญหาข้างต้นก็เป็นเรื่องที่หนักทั้งสิ้น อย่างไรก็ดีปัญหาที่สำคัญ
ที่สุดคือเรื่องงบประมาณ และการบริหารจัดการจะบริหารจัดการอย่างไร จะข้ึนตรง
กับสาธารณสุขหรือไม่ จึงขอทราบรายละเอียดด้วยครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านสุนทร หอมขจร ครับ    
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ท่านใดจะอภิปรายให้ความ
คิดเห็นในเรื่องนี้ขอเชิญครับ  

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน 

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส ่วน                 
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

  วันนี้ขอขอบคุณชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ที่ได้
ส่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาชี้แจงให้ความรู้กับพวกกระผม 
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่กำหนดให้มีการกระจายอำนาจนั้น สาเหตุที่ไม่
ประสบความสำเร็จในการกระจายอำนาจเพราะเรื่องงบประมาณ เนื่องจากรัฐบาล                   
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยแท้จริง  เมื่อรับโอนมาแล้ว     
ณ เวลานี ้ไม่ทราบว่าจะต้องมีงบประมาณที ่ร ับโอนอะไรบ้าง เช่น เงินเดือน
ค่าตอบแทนข้าราชการ เจ้าหน้าที ่ ค่าใช้จ่ายวัสดุทางการแพทย์ต่างๆ จะใช้
งบประมาณไหน ขั้นตอนการรับโอนมีขั ้นตอนมากมายแต่กระผมมีข้อสังเกตคือ               
ในเรื่องการถ่ายโอนให้ท้องถิ่นแนวทางรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล      
ถ ้าจำไม่ผ ิดกระผมเห็นหนังส ือปร ึกษาหาร ือของกระทรวงสาธารณส ุขกับ                 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น จะมีหมายเหตุด้วยว่าการจะรับถ่ายโอนนั้น 
จะต้องถ่ายโอนท้องถิ่นที่เป็นขนาดใหญ่ มีความพร้อมด้านงบประมาณ เห็นได้ว่า
จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่เล็ก ประชากรน้อย งบประมาณต้องน้อยตาม กระผม     
เป็นห่วงตรงนี้ กระผมไม่มีการต่อต้านแต่อย่างไร ยินดีที่จะรับโอน แต่อยากให้มี
เอกสารหรืออะไรที่ทำความเข้าใจให้กับพวกกระผมให้รู้ให้ทราบบ้าง ถ้ากรุณาให้ไป
ศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลก็จะดีมาก หากรับโอนมาแล้วมีประโยชน์กับประชาชนกระผมก็ยินดีครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ครับ    
  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 



๒๑ 
 

นายก อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ 

    กระผมขอนำเรียนให้ทุกท่านเข้าใจในการรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลซึ่งขณะนี้เป็นขั้นตอนที่ 2 คือการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภา
ท้องถิ ่นเกี ่ยวกับผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่จะมีต่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้บริการแก่ประชาชนในทุกๆ ด้าน และยังมีขั้นตอน              
อีกเยอะ จะต้องมีการประชาคมกันอีก ในขั ้นต้นสาเหตุที ่ทำไมมีการนำร่องแค่                    
4 จังหวัด (จังหวัดสงขลา จังหวัดสุร ินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดแพร่)                      
เป็นเพราะว่าคณะกรรมการกระจายอำนาจเกรงว่าหากถ่ายโอนทีเดียวทั้ง 76 จังหวัด 
อาจจะมีเหตุขัดข้องได ้จงึขออาสาสมัครนำร่องเพ่ือที่จะมีผลกระทบอย่างไรทางรัฐบาล
จะช่วยแก้ไขให้ได้ สาเหตุที่ต้องเป็น 4 จังหวัด และทำไมต้องเป็นจังหวัดแพร่ เพราะ
จังหวัดแพร่มีความพร้อมที่สุด ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                  
มีความสมัครสมานสามัคคีกัน และชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีความ
เข้มแข็ง ทางชมรมเสนอให้จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดนำร่องด้วย สำหรับเรื่องงบประมาณ
ต่างๆ จะเป็นเช่นเดียวกับการรับโอนโรงเรียน จะไม่มีผลกระทบกับงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่จะ
ไปส่งเสริมจะเป็นงบประมาณที ่ผ ู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                      
แต่ละแห่งร้องขอมา และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะเกิดกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก      
ที่ผ่านมาสาธารณสุขมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขาดตกบกพร่อง โดยเฉพาะโรคระบาด
ต่างๆ กว่างบประมาณจะมาโรคก็หายไปแล้ว หากมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อเกิดเหตุเร่งด่วนสามารถให้งบประมาณไประงับเหตุได้ทันที ขอชี้แจงว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่รับโอนมาเพราะเป็นการกระจายอำนาจ หลังจากนี้หากเทศบาล
หรือองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเข้มแข็ง ก็สามารถถ่ายโอนจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ไปได้ ขณะนี้ทั่วประเทศมีประมาณ 7,900 แห่ง ถ่ายโอนไป 54 แห่ง 
ทางภาคเหนือที่ดีที่สุดอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่เขามีโรงพยาบาล
สุขภาพตำบลที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางท้องถิ่น ซึ่งเป็น
เรื่องที่ดี ซึ่งต่อไปกระผมเองอาจจะนำคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เข้าไปดูงานที่ต่างๆ ตอนนี้มีจังหวัดแพร่ และจังหวัดพิษณุโลกที่ยื่นขอประเมิน และ      
การกระจายอำนาจมีความสำคัญอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆ ได้เรียกร้อง
จะเป็นจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งการจัดการตนเองจะต้องมาจากการกระจายอำนาจ 
ขณะนี้ภารกิจกรมเจ้าท่าที่ได้แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขาพร้อมที่จะถ่ายโอน
ภารกิจ แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมไหม กรณีเช่นนี้เราได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เรา
จะทำในลำน้ำที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน แต่ติดเงื่อนไขเรื่องกรมเจ้าท่าเขาไม่ยอม 
เมื่อเราได้รับอำนาจที่จะมาทำแทนกรมเจ้าท่าสิ่งต่างๆ ที่เราติดขัดมาโดยตลอดก็                      
จะดีขึ้น แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ยึดตามกฎหมายเขา แต่เราก็จะทำตามระเบียบกฎหมาย     
เขาอยู่ เรื่องต่างๆ พวกนี้ต่อไปจะมีมาเรื่อยๆ แต่เรื่องของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล เป็นลำดับแรกที่จะท้าทายองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่าสามารถบริหารจัดการ
ได้ดีขนาดไหน เพ่ือที่สิ่งอ่ืนจะตามมาเรื่อยๆ จึงอยากจะเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ 



๒๒ 
 

นายก อบจ.แพร่   ขออนุญาตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เชิญประธานชมรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ ช่วยแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ครับ ขอเชิญ
ประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ครับ 

นายณัฐ  วังกาวรรณ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที ่เคารพ              
ทุกท่าน 

   กระผมนายณัฐ วังกาวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ 

  กระผมขอนำเสนอข้อมูลเพื ่อประกอบการตัดสินใจของท่านตาม
พระราชบัญญัติการกระจายอำนาจส่วนท้องถิ่น ตั้งแตป่ี พ.ศ.2542 มีการกระจาย
อำนาจให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโอนให้กับเทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตำบล ยังไม่มีการโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัด กระผมเองตั้งชมรมขึ้นมาเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในจังหวัดแพร่ ทั้งหมด 
119 แห่ง เราประชุมกันทุกเดือนและนำปัญหามาวิเคราะห์ เรามีความขาดแคลน
บุคลากร งบประมาณ ขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เราได้ไปดูที่ที่ไหนที่ทำแล้วดบีา้ง 
เราได้ไปดูที่ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่             
ก็ค ือสันนาเม็ง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเช ียงใหม่ และที ่ไม ่ดีท ี ่ส ันนาเม็ง                          
เขามีบุคลากร 20 คน ที่ดอนแก้วมี 36 คน ถามว่าบุคลากรมาจากไหน คือเขา               
รับโอนมาและมีเงินงบประมาณมาสนับสนุนและงบประมาณของกรมส่งเสริม                 
การปกครองท้องถิ่น ประชาชนดอนแก้วได้รับผลประโยชน์มาก ที่สันนาเม็งมีแพทย์
แผนจีน สำหร ับจ ังหว ัดแพร่จะมีท ี ่ โรงพยาบาลแพร่ เป ็นแพทย์ทางเล ือก                      
ซึ่งมาแรงตอนนี้ เพราะฉะนั้นหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง ชาวจังหวัดแพร่ น่าจะได้รับ
การดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น เราจึงแบ่งกันศึกษาเอาผลงานวิจัยแต่ละที่มาดูว่าการวิจัย              
ที่ถ่ายโอนมีปัญหาอุปสรรค์อะไรบ้าง เราไปดูเรื่องบประมาณ ภารกิจ หลายๆ ชุด 
แล้วมาประชุมกัน ปรากฏว่าการโอนไปท้องถิ ่นเล็กๆ ก็รับภารกิจไม่ค่อยไหว                 
เราเลยลองปรึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดดูเป็นไปได้ไหมที่เรารวมตัวและ                
ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัด อีกหน่อยท้องถิ่นเล็กเติบโตขึ้นมาค่อยโอน
ไปท้องถิ่นเล็ก ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสอบถามมีทั้งหมด 119 แห่ง ประสงค์โอน
ตอนนี้ 84 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71 หรืออีกร้อยละ 29 ยังไม่แน่ใจ หรือไม่ขอรับ
การถ่ายโอน การถ่ายโอนจะทำไปพร้อมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
เพราะถ้าหมออนามัยไป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็ต้องไปด้วยกัน               
จึงขอนำเสนอแค่นี้ก่อนครับ 

 
 
 



๒๓ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับ 
  ขอเชิญท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติ 
และผู้ร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส ่วน              
จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

  กระผมได้รับฟังประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชี ้แจง               
ก็ยินดีและดีใจ ผมไม่ได้ต่อต้านอะไรเป็นเพราะว่าเราไม่รู้อะไรเลยว่าการถ่ายโอนเป็น
อย่างไร กระผมอยากตั ้งข้อสังเกตและฝากถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ท่านผู ้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ว่า จังหวัดของเรา                  
เป็นจังหวัดที่ได้รับเกียรติในการกระจายอำนาจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย ตรงนี ้โดยเฉพาะจังหวัดแพร่                       
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด 84 แห่ง ที่เข้าร่วมถ่ายโอนมาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ การกระจายอำนาจตั ้งแต่ปี พ.ศ.2542 จนถึงตอนนี้                   
พ.ศ.2562 เกือบ 20 ปี เขาไม่ได้บังคับ เขาให้กระจายอำนาจด้วยความสมัครใจ 
เราลองนำร่องได้ไหมครับอำเภอละ 2 แห่ง ถ้าทำดีก็มาทั้งหมด 119 แห่งก็ได้                  
ไม่มีปัญหา ตามทีช่มรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ไปดูงาน 2 แห่ง มี 1 แห่ง 
ที่ทำได้สมบูรณ์ทุกอย่าง และอีกแห่งหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์ ส่วนนี้กระผมอยากให้ลอง                  
ส่วนหนึ่งแล้วมาเปรียบเทียบกัน เมื่อถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่
ถ่ายโอนจะเป็นอย่างไร กระผมขอฝากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ลองคุยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดแพร่ที่มีเยอะแยะมากมาย เช่น 
เทศบาลเมืองแพร่ และสถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็อยู ่ใน
เทศบาลเมืองแพร่ ลองคุยให้เขารับถ่ายโอนซัก 2 แห่ง ดีไหม องค์การบริหารส่วน
ตำบลที่มีความพร้อมอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร ลองรับถ่ายโอน              
ซัก 2 แห่ง และเรามาดูผลสัมฤทธิ์ว่าการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดแพร่แต่ละท่ีเป็นอย่างไรบ้าง ถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถ่ายโอน
ไปเทศบาล ถ่ายโอนไปองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างไร และหลังจากนั้นมา
สรุปกัน กระผมว่าเป็นแนวทางท่ีน่าจะเป็นไปได้ครับ ขอบคุณมากครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
  ขอเชิญท่านสุภารัตน์ การะเกตุ ครับ 

นางสุภารัตน์  การะเกต ุ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกท่าน 

  ดิฉันนางสุภารัตน์ การะเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเด่นชัย เขต 2 



๒๔ 
 

นางสุภารัตน์  การะเกต ุ  จากที่ได้รับฟังมาเรื ่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัวดิฉันเอง                        
ได้ไปเรียนวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง และมีโอกาส
ได้ไปดูงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ซึ่งได้รับการถ่ายโอนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลมา เป็นอะไรที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และไดส้อบถามเพราะอะไรถึง
อยากโอนมา เขาบอกว่าต้องการความรวดเร็วในการทำงานกรณีคนไข้ฉุกเฉิน กรณี
ต ่างๆ หากใช ้ระบบเด ิมในส่วนเร ื ่องการโอนงบประมาณต่างๆ มีข ั ้นตอน
ค่อนข้างมาก เขาจึงมีความต้องการมาอยู่ในส่วนท้องถิ่นและมีผู้นำอยู่ใกล้ประชาชน
มากที่สุด ตามที่ได้ไปดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ได้เห็นการทำงานที่มี
การเชื่อมโยงเครือข่าย มีวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีอุปกรณ์การทำทันตกรรม
ครบหมดเลย นอกเหนือจากการนวดแผนโบราณ ดิฉันเข้าไปเห็นเตียงคนไข้กองเต็ม
ไปหมดเลย ดิฉันเลยถามว่าเอามาจากไหนใครให้ เขาบอกว่าได้มาจากการบริจาค 
แล้วให้ใคร เขาบอกให้ผู ้ป่วยติดเตียง และให้อย่างไรมีวีธีการยืมโอนอย่างไร                  
เขาบอกว่าจะให้จนกว่าที่จะตายจากกันแล้วค่อยเอากลับคืนมา แต่ที่เขาต้องการ    
มาอยู่ท้องถิ่น เพราะว่าท้องถิ่นขั้นตอนในการทำงานค่อนข้างจะรวดเร็ว เลยอยาก
มานำเสนอให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ไปยังท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร ถ้ามีโอกาสอยากจะพาเพื่อนๆ พ่ีๆ 
ไปเยี่ยมชมเพราะที่นั่นมีค่อนข้างครบเหมือนกันค่ะ และเป็นองค์การบริหารส่วน
ตำบล และตอนนี้รอจังหวะที่จะปรับขึ้นเป็นเทศบาลอยู่ค่ะ ซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์
มากกับพ่ีๆ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกท่าน ขอบคุณค่ะ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุภารัตน์ การะเกตุ ครับ 
  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ตามทีท่่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ได้กล่าวมานั้น กระผมอยากเรียนเพ่ิมเติม
ว่าการถ่ายโอนนั้นมีมาทุกปีอยู่แล้ว ที่เขาให้นำร่องเขาต้องการนำร่องไปเยอะๆ 
จังหวัดอื่นไม่จำเป็นต้องเอาไปเยอะ อยากจะลอง 2 - 3 แห่ง แล้วแต่สมัครใจ                  
แต่เขาอยากดูภาพรวมว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับโอนไปเยอะๆ จะเป็น
อย่างไร องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะบริหารได้ไหม ซึ่งความจริงแล้วกระผมคดิว่า
จะได้เปรียบมากกว่าจังหวัดอื่นๆ เพราะเขาจะมาดูแลจังหวัดพวกนี้ว่าขาดอะไรที่
สามารถจะให้เดินไปได้ ไม่มีใครที่ให้ไปแล้วจะให้แย่ลง สำหรับท้องถิ่นที่ยื่นประเมิน
ม ี  139 แห ่ง กระผมได ้ไปศ ึกษาด ูงานที ่ท ี ่ม ีป ัญหาเป ็นเพราะอะไร เช่น                                         
ที่น่านโอนไปองค์การบริหารส่วนตำบล หมอไปสมัครนายกท้องถิ่นแข่งกับนายก    
ในพื้นที่ พอหมอไม่ได้ก็ขอกลับไปอยู่ที่เดิม นายกท้องถิ่นที่ได้การรับเลือกก็ไม่ให้
งบประมาณ ก็กลายเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องการบริหาร ที่ส่วนกลางให้มาอยู่กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพราะเป็นอย่างนี้ครับ ถ้าเป็นเหมือนจังหวัดน่านก็
วุ่นวายกันไปหมด นายกแต่ละแห่งสมมุติจังหวัดแพร่มี 98 ตำบล ต้องไปสังกัดกับ
นายก 98 คน แต่ละคนวิสัยทัศน์ไม่เหมือนกัน การที ่จะให้นโยบายไปแต่ละ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะไม่เหมือนกัน ผู้เดือดร้อนก็คือราษฎรทั้งนั้น เช่น  



๒๕ 
 

นายก อบจ.แพร่ สมมุติตำบลเหมืองหม้อเกิดโรคระบาดและตำบลทุ่งกวาวไม่มีงบป้องกันก็ไม่สามารถที่
จะระงับการแพร่ระบาดได้ อันนี ้เป็นแนวคิดของส่วนกลาง ความจริงส่วนกลาง                                                
จะถ่ายโอนทั้งจงัหวัด แต่ก็มีเงื่อนไขว่าแล้วแต่ความต้องการขององค์การบริหารส่วน                                    
จ ังหวัด ความต้องการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และที ่สำคัญคือ                                                     
ความต้องการของประชาชน จะมีการประชาคมอีกหลายอย่าง กระผมขอเรียนเพียง
เท่านี้ก่อนครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 
  ขอเชิญท่านอนุชิต กันตะกวาง ครับ 

นายอนุชิต  กันตะกวาง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                 
จังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

   กระผมนายอนุชิต กันตะกวาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านน้ำโค้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

   ขออนุญาตชี ้แจงเพิ ่มเติมในประเด็นต่างๆ ในข้อกังวลในส่วนของ
งบประมาณ เง ินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ ขอเรียนให้ท่านทราบว่าการโอน                        
มี 2 อย่าง คือการถ่ายโอนภารกิจ และการโอนย้าย การถ่ายโอนภารกิจยังรับ
เงินเดือนส่วนกลาง แต่การโอนย้ายต้องมารับเงินเดือนกับท้องถิ ่น  ในเรื ่อง
งบประมาณต่างๆ ไม่ว ่าการเป็นระบบส่งต่อ เร ื ่องยาเร ื ่องเวชภัณฑ์ กบข. 
ค่าตอบแทน จะรับเงินเดือนจากส่วนกลาง เพราะฉะนั้นในส่วนเรื่องงบประมาณ
เงินเดือนไม่ต้องกังวลว่าท้องถิ่นจะต้องมาจ่ายเงินเดือน การบริหารจัดการเรื ่อง
ระบบสุขภาพ ยังขึ ้นอยู ่ก ับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที ่จะบังคับบัญชา                      
สายวิชาชีพต่างๆ ซึ่งต้องมีมาตรฐาน สิ่งสำคัญที่ต้องนำเรียนสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่รับทราบก็คือพวกกระผมอยู่ที่เดิมก็ได้เพราะมีเงินเดือนที่จะกิน                    
แต่กระผมมองดูว่าประชาชนจะขาดเรื ่องดูแลสุขภาพมากกว่าเมื ่อก่อน เพราะ
โรคภัยไข้เจ็บจะเยอะกว่าเมื่อก่อน ดูจากหลายๆ แห่งที่สังกัดท้องถิ่นซึ่งพวกเราได้
ประชุมหารือกันว่าจะไปสังกัดอยู ่ท้องถิ ่นเล ็กๆ ไหม เป็นข้อสรุปของชมรม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ว่าเราจะไม่ไป เหมือนกับ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กล่าวว่าหากไปอยู่ท้องถิ่นเล็กๆ เช่น
องค์การบริหารส่วนตำบล อาจต้องไปเจอผู้บริหารอีกหลายแห่งทำให้ขาดเอกภาพ
ในการทำงานเพราะนายกท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความคิดวิสัยทัศน์ที ่แตกต่างกัน          
ซึ่งพวกเราทำขึ้นเพื่อวางแผนสุขภาพของเราในอนาคตในวันข้างหน้า กระผมเชื่อ   
แน่ว่าถ้าเราวางแผนระบบสุขภาพ โอนมาท้องถิ ่นประชาชนจะเป็นผู ้กำหนด                      
ในทิศทางในการดูแลสุขภาพซึ่งตรงกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันกระทรวง
สาธารณส ุขได ้ดำเน ินการแก ้ไขป ัญหาส ุขภาพค ือดำเน ินการในต ัวช ี ้วัด                       
ในระดับประเทศ ที่ไหนมีปัญหาไม่มีปัญหาทำเหมือนกันหมด แต่ความเป็นเอกภาพ
ในการแก้ไขปัญหา กระผมว่าถ้าเรามาสังกัดท้องถิ่นการแก้ไขปัญหาจะรวดเร็ว                
ตรงวัตถุประสงค์ตรงปัญหากับพี่น้องประชาชน อันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่พวกเรามอง              
ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประธานสภาองค์การ
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นายอนุชิต  กันตะกวาง บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ให้โอกาสโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาชี้แจงซึ่งเป็น
หน่วยงานสาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีข้อมูลมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ในพื้นที่ ต้องมาขอข้อมูลที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลประชากร ระบบสุขภาพ อันนี้คือจุดแข็ง
ของพวกเราที่จะใกล้ชิดกับประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่อยู่      
ในสังกัดของพวกเราที่จะดูแลกันประมาณ 12,000 คน ที่ทำงานร่วมกัน ตรงนี้
อยากจะสร้างความมั ่นใจว่าในการทำงานของพวกเราไม่ใช่ว่าจะมาเก็บเกี ่ยว
ผลประโยชน์ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเร ื ่องการสนับสนุน
งบประมาณต่างๆ บางสิ ่งบางอย่างเลี้ยงตัวเราได้ แต่สิ ่งที ่เราขาดเราก็ยอมรับ                 
ว่ายังขาด ขาดอะไรครับ ก็คือขาดบุคลากรในการดูแลพี่น้องประชาชน ถ้าเราได้       
ตรงนี้เพิ่ม เราก็สามารถบริการประชาชนได้เพิ่มขึ้น อันนี้เป็นความสุขของพวกเรา    
ที่จะได้ให้บริการ ซึ่งจะลดปริมาณผู้ป่วยที่มีอาการหนักๆ ที่จะมาโรงพยาบาล                   
ซึ ่งพวกเราถนัดในเร ื ่องการส่งเสริมสุขภาพไม่ให้พี ่น ้องประชาชนเจ็บป่วย                       
ก็ขออนุญาตนำเรียนแค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านอนุชิต กันตะกวาง ครับ 
  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ 
  ขอเชิญท่านสุภวัฒน์ ศุภศิริ ครับ 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิร ิ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รวมไปถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล 

  กระผมนายสุภวัฒน์ ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 

  กระผมขอสน ับสน ุนความค ิดเห ็นของท ่านพ ิภพ ถานะว ุฒ ิพงศ์                      
ที ่อยากจะให้มีการนำร่องในเรื ่องจังหวัดนำร่องของประเทศไทย และมาแบ่ง                         
การนำร่องในพื้นที่ด้วย หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่รับมาทีเดียว 84 แห่ง 
เป้าหมายหลักในการรับมาครั้งนี้คือการบริการประชาชนอยู่แล้ว ซึ่งถ้าหากว่าเรา
รับมาจำนวนเยอะๆ ทีเดียวเหมือนแนวทางตรงส่วนกลางที่อยากให้นำร่องถ้าไม่ดีหรือ
เกิดปัญหาจะส่งผลในวงกว้าง และเอกสารที ่ได้รับมาในส่วนเรื่องผลกระทบมีข้อ                             
ควรระวังคือขวัญกำลังใจของคนทำงานและขวัญกำลังใจของผู ้มาใช้บริการด้วย 
กระผมขอเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าก่อนที่เราจะรับทั้ง 84 แห่ง เราควรเลือก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีความพร้อมและขนาดใหญ่ก่อนดีไหม ให้ลองนึก
ถึงโมเดลที่ตำรวจทำ ตำรวจก็เข้าไปเพื่อบริการและดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน
เหมือนกัน แต่ว่าทุกตำบลก็ไม่ได้มีสถานีตำรวจภูธร เราเอาลงเป็นจุดนำร่องใหญ่และ
ตีวงพื้นที่บริการแบบนั้นก่อนจะดีไหมครับ ถ้าสมมุติว่าขวัญกำลังใจที่เราเกรงว่า                   
จะเก ิดข ึ ้นและเก ิดข ึ ้นจร ิง ถ ้าเก ิดข ึ ้นในรายย ่อยหลายๆ จ ุด การควบคุม                      
จะยากครับ ถ้าเราลงในพ้ืนที่ใหญ่และดูผลสัมฤทธิ์เหมือนท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ได้
แนะนำก ็จะเพ ิ ่มปร ิมาณได ้มากข ึ ้น  อาท ิ เช ่น เราหาต ัวแทนแต ่ละอำเภอ                                



๒๗ 
 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ ทำจุดบริการไว้ หากในอนาคตถ้าพ้ืนที่ไหนพร้อมก็ค่อยเข้ามาเพ่ิมขึ้น กระผมคิดว่าเรา
จะไปเทียบตัวอย่างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่โอนเข้าเทศบาล หรือ
องค์การบริหารส่วนตำบล เทียบกับบริบทของจังหวัดเราไม่ได้และอีกอย่างในการรับ
โอนเข้าบางที่ประสบความสำเร็จได้เพราะดูแลแค่ 1 ต่อ 1 แต่ที่เราทำเป็น 1 ต่อ                    
84 แห่ง ถ้าสมมุติจุดหมายปลายทางคือการบริการประชาชนให้ถึงที่สุด กระผมว่า             
เราควรนำร่องการบริการไปก่อน ลองทำดูก่อน เพราะก็เป็นภารกิจใหม่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่กำลังจะทำ และถ้าสมมุติไปในทางที ่ด ีได้เราก็เปิดรับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหนที่สนใจเข้ามาร่วมกับองค์การบริหารส่วน       
จังหวัดแพร่ กเ็ปิดรับเลยครับ กระผมขอแสดงความคิดเห็นเท่านี้ครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุภวัฒน์ ศุภศิริ ครับ 
  ขอเชิญท่านนฤพนธ์ ศรีใจลม ครับ 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ 

  กระผมนายนฤพนธ์ ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 1 

  มาถึงตรงนี้เข้าใจละครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล มีความพร้อมทั้งสองฝ่ายทั้งสองด้าน แต่ว่ายังไม่ตอบโจทย์ว่า
สิ่งนั้นมีผลดี ผลเสีย หรือผลกระทบที่ชัดเจนกว่านี้  ด้วยยินดีครับที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการรับโอนมาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ขออนุญาตใช้คำว่าอยู่ในความดูแลนะครับ ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือไม่ก็ต้องขออภัยมา                 
ณ ที่นี้ด้วย เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ากระผมไม่อยากจะมานั่งนึกภาพว่าถ้ามาอยู่ในการดูแล
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แล้วจะดีอย่างไร ดีกว่าเดิมหรือขนาดไหน                 
ก็อยากจะเห็นของจริงจังหวัดที่เขานำร่องและประสบความสำเร็จแล้วนั้นเขาทำได้
ขนาดไหน อย่างนี ้ เราสามารถจะไปตอบชาวบ้านได้ ในด้านส่วนตั วกระผม                       
ในครอบครัว แม่บ้านกระผมก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาล จะได้นำสิ่งที่เป็นข้อมูล                    
ไปพูดกับเขาว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลมาแล้วได้ผลดีอย่างนี้ ผลเสียอย่างนี้ ผลกระทบอย่างนี้  ถ้าหากว่าองค์กร
ท้องถิ ่นมีความพร้อมที ่จะทำเหมือนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ก็นำไป
พิจารณากัน ตรงนี้ขอพูดถึง 84 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่สมัครใจมาอยู่               
ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านผู้อภิปรายเมื่อครู่ว่าน่ามีการ     
นำร่องทดลองดูก่อนน่าจะเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าดีอย่างไรค่อยขยายต่อไปให้                
จนครบ ขอบคุณมากครับผม 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนฤพนธ์ ศรีใจลม ครับ 
  ขอเชิญท่านโชคชัย พันศิริวรรณ ครับ 



๒๘ 
 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร ่ ท ่านสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร่                        
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  กระผมนายโชคชัย พันศิร ิวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                   
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 3 

  จากการรับฟังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้ให้ข้อมูลชี้แจงในการรับถ่ายโอน ปัญหา 
ผลกระทบ ความคิดเห็นการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดแพร่ 
กระผมขอสอบถามขอบเขตการทำงานเมื่อถ่ายโอนมาแล้ว อำนาจหน้าที่จะทำอะไร
ได้บ้าง เพราะผมเป็นห่วงครับถ้าทำไม่ได้ก็ติดมือเรา ถ้าทำแล้วเกิดประโยชน์                   
เป็นผลดี ก็สนับสนุนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านโชคชัย พันศิริวรรณ ครับ 
  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ 
  ขอเชิญท่านภิญโญ ชมภูมิ่ง ครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร ่ ท ่านสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร่                        
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  กระผมนายภิญโญ ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2 

  ตามที่ชี ้แจงเรื ่องท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนทางคุณหมอและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็ประชุมร่วม กระผมก็เห็นด้วยกับท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถ้าเอามาหมด 84 แห่งเลยก็ดีครับหากเอามาน้อยเดี ๋ยว
งบประมาณก็จะต้องน้อยไปด้วย ขอบคุณมากครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านภิญโญ ชมภูมิ่ง ครับ 
  ขอเชิญท่านอนุชิต กันตะกวาง ครับ 

นายอนุชิต  กันตะกวาง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน          
จังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  กระผมนายอนุชิต กันตะกวาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านน้ำโค้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

  ขออนุญาตตอบคำถามว่าพวกเราเข้ามาแล้วทำอะไรบ้าง หลักๆ ของ    
พวกเราที ่ทำและถนัดก็คือการส่งเสริมสุขภาพพี ่น้องประชาชน การออกไป                   
เยี่ยมบ้าน การฟ้ืนฟู การควบคุมโรค การดูแลผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียงที่เป็นอัมพฤกษ์ 
อัมพาต และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น จากที่นำเรียนการรักษาพยาบาลในระบบ
ส่งต่อก็อยู่ที่โรงพยาบาล เราไม่ต้องไปคำนวณเรื่องของตัวเลขว่าเราจะซื้อยาเท่าไหร่
จ ่ายเท่าไหร่เมื ่อเราต้องไปโรงพยาบาล เพราะเขาจะบริหารจัดการตรงนั้น 
สาธารณสุขจังหวัดยังเป็นสายที่ดูแลพวกเราในสายวิชาชีพอยู่ สิ่งที่สำคัญคือในเรื่อง



๒๙ 
 

นายอนุชิต  กันตะกวาง การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ป่วยอยู่ที่บ้านที่ไม่สามารถ
ไปโรงพยาบาลได้ เรามีเจ้าหน้าที ่อยู ่เต็มพื้นที่มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ  
หมู่บ้านที่สามารถเข้าไปดูแลได้ทันที ขอบคุณครับ 

 ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านอนุชิต กันตะกวาง ครับ 
  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่เคารพทุกท่าน 

  กระผมคิดว่าต่อไปน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที ่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ทุกท่าน จะได้ลงไปสัมผัสโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้มากขึ้น 
เพราะกระผมคิดว่าการร่วมไม่ร่วมคุณภาพการรักษาพยาบาลไม่เลวร้ายมากกว่าเดิม 
เพราะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกคนมีความสามารถแต่ขาด             
บางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะเติมให้นิดหน่อยและเขาก็ไปได้สบายแล้ว ไม่ใช่ว่าเป็นการ
มาเบียดเบียนงบประมาณเรามากนัก ถึงแม้ไม่มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขากจ็ะเดิน
ของเขาไปอย่างนี้ แต่ถ้ามีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามาช่วยสนับสนุนก็จะดีขึ้น
โดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ไกลๆ แต่ที่ท่านเป็นห่วงว่ามาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแล้วแย่ลงและประชาชนมาโทษองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระผม
คิดว่าไม่มีครับ เพียงแต่ว่าถ้ามีส่วนเติมเต็มที่จะทำให้ประชาชนได้พึ่งมากขึ้นก็จะเป็น
ผลดี ซึ่งความจริงแล้วขณะนี้โรงพยาบาลประจำจังหวัดรับคนไข้มากเกินไป เพราะว่า
เขาไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้ว อุปกรณ์เครื่องมือไม่ทันสมัย บุคลากร                 
ไม่เพียงพอ จึงทำให้ต้องเข้ามาโรงพยาบาลใหญ่ก็เลยต้องแออัดกัน ถ้าท่านได้ไป
โรงพยาบาลแพร่หรือโรงพยาบาลประจำอำเภอ ท่านจะเห็นได้ชัดเจน เราคิดว่า                      
ถ้ายกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ้นมาอีกหน่อยจะช่วยบรรเทาเบาบาง
ผู้ป่วย ไม่ใช่ว่าเจ็บท้องต้องมาโรงพยาบาล แทนที่จะไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล กระผมคิดว่าถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปดำเนินการ อีกหน่อย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะเป็นโรงพยาบาลเล็กๆ เลยนะครับ ท่านป่วย             
ปวดท้องก็ไปนอนที่นั่นเลยไม่ต้องส่งเข้ามาโรงพยาบาลใหญ่ เป็นเรื่องที่ช่วยชาวบ้านได้
อย่างมาก การเบียดเบียนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้สิ้นเปลือง
มากนักดังท่านสุภารัตน์ การะเกตุ ได้กล่าวไว้ เช่น กรณีเตียงคนไข้ ต่อไปองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจะเข้าร่วมกองทุนฟ้ืนฟูกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพโดยที่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดงบประมาณไปส่วนหนึ่งจำนวนเท่าใด 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจะให้มาเท่านั้น กรณีของจังหวัด
สงขลาเขาให้มาปีละ 12 ล้าน และทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพให้มา 12 ล้าน กลายเป็นว่ากองทุนนี้ได้ 24 ล้าน จำนวนเงินดังกล่าว                       
จะดำเนินการโดยคณะกรรมการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเป็นประธาน 
ว่าจำนวนเงิน 24 ล้าน จะซื้อเตียงผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าจัดการอบรมผู้สูงอายุของ
จังหวัดต่างๆ อย่างนี้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเราทำไม่ได้ ถ้าทำเป็นกองทุนจะ
สามารถทำได้ ทำให้ขอบเขตการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนที่จะสุ่ม
เสี่ยงว่าจะอยู่ในอำนาจหน้าที่หรือไม่จะขาดหายไป เราสามารถที่จะดำเนินการตาม



๓๐ 
 

นายก อบจ.แพร่ แนวนโยบายของกองทุนฟื้นฟูได้ หรือผู้ที่จะบริจาคมาช่วยเหลือผู้ป่วยจะบริจาคง่าย
กว่าบริจาคให้กระทรวง มีความคล่องตัวกว่า จึงขอนำเรียนมาเท่านี้ แต่อย่างไรก็ตาม             
ก็อยากจะให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่าน ได้กรุณาโปรดศึกษา
หรือดูที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านท่าน ให้ท่านไปทำความคุ้นเคยและ
จะได้ทราบว่าแต่ละแห่งเป็นอย่างไร กระผมกล้าพูดได้เลยว่าโรงพยาบาลส่งเสริม  
สุขภาพตำบลแต่ละแห่ง เขาจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมคุณภาพมาตรฐานเขาก็เท่าเดิม 
แต่ถ้ามีส่วนช่วยเหลือหน่อยจะไปได้ดีขึ้นมาก จึงขอกราบเรียนมาเท่านี้ครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 
  ขอเชิญท่านสุภารัตน์ การะเกตุ ครับ 

นางสุภารัตน์  การะเกต ุ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกท่าน 

  ดิฉันนางสุภารัตน์ การะเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเด่นชัย เขต 2 

  ขอเห็นด้วยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่กล่าวมา
ข้างต้น ดิฉันมองว่าเป็นสิ่งที่มาเติมเต็มให้กันมากกว่า ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลที่ท่านมีความรู้แต่ขาดขั้นตอนการทำงาน บางทีต้องการแพทย์เคลื่อนที่
หรือผู้ป่วยฉุกเฉิน อาจจะขาดอุปกรณ์ต่างๆ แต่ขณะเดียวกันท้องถิ่นมีงบประมาณ           
ที่จะสนับสนุน อีกอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต               
อยู่แล้วซึ่งสองอย่างน่าจะมาเติมเต็มกันค่ะ ตามที่ดิฉันได้กล่าวถึงเรื ่ององค์การ
บริหารส่วนตำบลสมอแข คือว่าที่รู้ว่าตรงนั้นมีเพราะปกติขับรถเข้ากรุงเทพฯ ไม่เคย
แวะเลยและไม่เคยรู้ว่าในนั้นเขามีอะไร แต่เผอิญว่าได้ไปเรียนกับภรรยาท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ท่านแนะนำให้ไปดูที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลสมอแขและตรงนี้ในเรื ่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของเขาไม่มีแค่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีทั้งโรงเรียนอนุบาลอยู่ในที่เดียวกันหมดเลย 
เมื่อก่อนมีรั้วติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เมื่อมีการโอนก็ทุบรั้วให้อยู่              
ในพื้นที่เดียวกัน เรื่องของการทำฟัน เขาไม่มีแค่เตียงเดียว เขามีเกิน 5 เตียง และ                          
มีอุปกรณ์ครบทุกเตียงเหมือนโรงพยาบาลเลย และสิ่งที่เขาได้คือเขามีรถหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่แพทย์ฉุกเฉินสามารถที่จะเชื่อมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช เพราะ
ดิฉ ันได้ไปที ่โรงพยาบาลพุทธชินราชด้วยก็ไปดูข ั ้นตอนทุกอย่าง และไปดู                
การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ซึ่งเป็นการทำงานเชื่อมกันและทีนี้
พอรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่มารับผู้ป่วยในพ้ืนที่ของเขามาส่งที่โรงพยาบาลเขาจะรู้
เลยว่ารถจอดช่องไหนจะมีไฟกระพริบไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร เขาจะรู้ทุกขั้นตอน
การเดินทางของรถเลย นี ่ เป ็นการเชื ่อมโยงเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาล                    
พุทธชินราชกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และที่นี้ถ้าเทียบกับท้องถิ่นของเรา
ซึ่งมีกองส่งเสริมสุขภาพชีวิตอยู่แล้ว ดิฉันว่าน่าจะมีประโยชน์ทั ้งสองฝ่ายและ



๓๑ 
 

นางสุภารัตน์  การะเกตุ จุดประสงค์ที ่สำคัญคือให้ประชาชนกินดีอยู ่ดี ทั ้งนี ้ก็ให้ประชาชนมีสุขภาพดี               
สองอย่างน่าจะเชื่อมโยงกันขอฝากความคิดเห็นไว้แค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุภารัตน์ การะเกตุ ครับ 
  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีขอผ่านนะครับ  

ก่อนผ่านขอคิดนอกกรอบครับ ขอถามท่านประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านถ้าโอนมาอยู่ท้องถิ ่นจะโอนมา
ด้วยกันหมดไหมครับ 

นายอนุชิต  กันตะกวาง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน          
จังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  กระผมนายอนุชิต กันตะกวาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านน้ำโค้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มาท้ังหมดครับ 

ประธานที่ประชุม  กระผมเป็นห่วงว ่าถ้าโอนมาอยู ่ท ้องถิ่นซึ ่งเป ็นภาคการเมืองและ
ข้าราชการ ต้องมีการเลือกตั้ง จะมีปัญหาตอนเลือกตั้งท้องถิ่นเรา ที่ผ่านมาต้อง
ยอมรับว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีบทบาทกับการเมืองมาก ผมขอ
ฝากข้อคิดไว้แค่นี้ครับ 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ  
 ขอเชิญท่านสุนทร หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร่  ท ่านสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร่                           
คณะผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้เข้าร่วมประชุม               
ทุกท่านครับ 

  กระผมนายสุนทร หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

  ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้รายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
ในรอบปีที ่ 7 และขอขอบคุณแทนประชาชนชาวแพร่ ที ่องค์การบริหารส่วน                
จังหวัดแพร่ได้มีส่วนช่วยสร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่นในจังหวัดแพร่ในด้านต่างๆ 
ตลอดมา ท่านประธานที ่เคารพครับ องค์การบริหารส ่วนจังหวัดแพร่ จะมี
ประสิทธิภาพและศักยภาพมากยิ ่งขึ ้นหากว่าได้รับความร่วมมือร่วมใจ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบจากทุกฝ่ายทุกองค์กร หากมีองค์กรฝ่ายใด          
ฝ่ายหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือหรือใส่ใจต่อภาระหน้าที่ก็เปรียบเสมือนฟันเฟืองของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเราชำรุดทำให้เครื่องเดินไม่สะดวก ยกตัวอย่าง  



๓๒ 
 

นายสุนทร หอมขจร เช่นขณะนี้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ ่งเมื่อ                
ส ักครู ่ม ีสมาชิกสภาองค์การบร ิหารส่วนจังหวัดแพร่ผ ู ้ทรงเก ียรติได ้พ ูดถึง  
ผู้อำนวยการกองคนเดิมเกษียณไป ไม่มีคนใหม่มาดำรงตำแหน่งแทน ทำให้งานของ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตสะดุดไป ไม่ปรากฏผลงานเหมือนก่อนๆ ไม่มีโครงการที่
ส่งเสริมให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ประจักษ์และเป็นสิ ่งที ่จะสร้างชื ่อเสียงให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แต่ประการใด จึงขอฝากท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้พิจารณา
ปรับปรุงการบริหารจัดการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ ้น ให้พี่น้องประชาชน        
ชาวแพร่และเพื่อชื่อเสียงเกียรติคุณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเรา
ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร หอมขจร ครับ 
  ขอเชิญท่านศิริมงคล ทนันชัย ครับ 

นายศิริมงคล  ทนันชัย  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

  กระผมนายศิริมงคล ทนันชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 5 

  ในวาระอื ่นๆ นี้  ผมขอเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน              
จังหวัดแพร่ฝากถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เดิมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ได้รับคำชมและได้รับการปฏิบัติที่ดีในส่วนของการพาอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านไปศึกษาดูงานเพิ ่มพูนความรู ้ก็ดี การพาเกษตรกร                     
ไปศึกษาหาความรู้เกี ่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงเกี่ยวกับการ
ทำงานประกอบอาชีพก็ดี ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะสังเกตได้ว่า 
รถบัสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แทบจะไม่ว่างเลย ที่ผ่านๆ มาเราได้รับ   
คำชมอย่างล้นหลาม แต่ปรากฏว่าขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
กระผมไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้นโยบาย
กับทางข้าราชการ หรือตัวข้าราชการเองไม่สนองกับนโยบาย ตรงนี้ไม่ทราบได้                      
แต่ที่แน่ๆ ชาวบ้านร้องขอผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งทางองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาไม่มีงบประมาณเพียงพอในการพาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน เกษตรกร ไปศึกษาดูงาน เขาจึงมีการสอบถามเพื ่อร้องขอให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งมีศักยภาพมีงบประมาณให้ช่วยดำเนินการจัดโครงการ
ให้เขา และเหมือนจะได้รับคำตอบว่าไม่มีบรรจุในแผนงานไว้ จึงทำให้ไม่สามารถที่
จะต่อยอดของบประมาณขอโครงการไปศึกษาดูงานได้ ตรงจุดนี้กระผมไม่แน่ใจว่า
ข้าราชการเองตอนทำข้อบัญญัติหรือแผนงาน ไม่ดูแผนงานงบประมาณปีผ่านมาๆ 
หรือเปล่า หรือจงใจที ่จะเอาออกนะครับ ตรงนี ้ขอฝากทางท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ถึงข้าราชการว่าจริงๆ แล้วชาวบ้านเขายังต้องการไปศึกษา
ดูงานอยู่ โอกาสอีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงคือเกี่ยวกับการถ่ายโอนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล ตรงนี้คุยกันมานานแล้ว น่าจะเป็นโอกาสที่จะทำโครงการ             



๓๓ 
 

นายศิริมงคล  ทนันชัย พาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านก็ดี ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลก็ดี ตลอดจนข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
เข้าไปดูงานการถ่ายโอนว่ามีข้อด้อยข้อเสียข้อดีอย่างไรแล้วมาสรุปกัน เรามีโอกาส      
ม ีงบประมาณแต่ไม ่ เคยทำเลยคุยก ันมาต ั ้ งนานแล ้ว บอกว ่าด ีอย ่างน ั ้นดี                
อย่างนี้ เราน่าจะให้โอกาสไปเห็นของจริงมาแล้วค่อยมาคุยกัน ตรงนี้กระผมฝาก
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้จัดโครงการศึกษาดูงานให้รู้เห็นของจริงและค่อยมา
สรุปอีกท ีขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านศิริมงคล ทนันชัย ครับ 
  ขอเชิญท่านวังสาคร หมั่นขีดครับ 

นายวังสาคร  หมั่นขีด  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ 

  กระผมนายวังสาคร หมั่นขีด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเด่นชัย เขต 1 

  วันนี้หลายท่านได้พูดถึงกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กระผมก็ได้รับประสาน
หรือร้องขอจากกลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
ผู้นำ เกษตรกร ผู้สูงอายุ 8 ปีทีผ่่านมาผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนก่อน
ได้ทำงานประสานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กลุ่มองค์กรต่างๆ 
ก็ได้รับคำชมว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้สนับสนุนพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ฝีม ือ แต่ช ่วงสองสามปีหลังไม่ได้ร ับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน                  
จังหวัดแพร่ กระผมอยากจะถามว่ากองส่งเสริมคุณภาพชีวิตทำอะไรอยู่ครับ ทำงาน
เป็นหรือไม่เป็นหรือไม่อยากทำ ก็ฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน         
จ ังหวัดแพร่ถ ึงผ ู ้ร ับผิดชอบ อยากถามว่าคนแพร่เส ียโอกาสไปเท่าไหร่ กี่ปี 
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นท้องถิ่นที่ใหญ่และองค์กรต่างๆ                 
มีความหวังกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แต่ทำไม่ได้หรือเราทำไม่เป็นหรือเรา
ไม่กล้าทำ อยากฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจ ังหว ัดแพร่ถึง
ผู้รับผิดชอบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านวังสาคร หมั่นขีด ครับ 
  ขอเชิญท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส ่วน                             
จงัหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

  ปรากฏการณ์ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  จำนวน                 
3 ท่าน และผมเชื่อแน่ว่าที่อยากจะอภิปรายอยากจะพูดมีอีกเยอะครับแต่จำกัดด้วย



๓๔ 
 

นายก อบจ.แพร่ เวลา ท่านสุร ิยา อินต๊ะนอน ก็เตรียมข้อมูลไว้แล้วครับแต่ท่านมีภารกิจต้อง                    
ไปก่อนครับ ปรากฎการณ์อย่างนี ้ไม่ค่อยมีใครเห็นและไม่ค่อยจะมี  ที ่พูดถึง                   
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตกองเดียวแสดงว่าการบริหารงานบกพร่องครับท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านเชื่อไหมครับว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทุกที่มีศักยภาพไม่เหมือนกัน ท่านอาจเป็นคนทันสมัยเป็นคน      
ในเมืองดูเฉพาะในเมืองไม่ว่าเทศบาลเมืองแพร่ หรือองค์การบริหารส่วนตำบล               
นาจักร มีงบประมาณเยอะแต่ที่อื่นๆ ครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เช่น อำเภอสอง อำเภอร้องกวาง พี่น้องประชาชนเขาไม่มีงบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เขาร้องของบประมาณมาณที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ กลับถูกปฏิเสธหลายเรื่องโดยเฉพาะกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตว่าทำ
ไม่ได้ ผิดระเบียบ ไม่มีงบประมาณ ผมเชื่อว่ามี ซึ่งท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ท่านได้กรุณาให้งบประมาณในแต่ละเขตพื้นที่โดยการประสานงานกับ
พวกกระผม กระผมทราบว่าแต่ละพื ้นที ่แต่ละแห่งเป็นอย่างไร  เมื ่อเราเสนอ
งบประมาณขึ ้นมากลับถูกปฏิเสธครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วน              
จังหวัดแพร่ กระผมขอฝากการทำงานต้องมีการเสนอขึ้นมา มีการพิจารณา และ
อนุมัติ เหมือนการเล่นกีฬาตะกร้อ ปัญหาเมื่อคู่ต่อสู้เสิร์ฟเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องมีคนรับ 
รับและก็ชงแล้วก็ตบใช่ไหมครับ การทำงานก็เหมือนกันครับชาวบ้านมีปัญหา
กระผมก็เอาปัญหาเข้ามาแต่ขาดคนชง พอคนเสิร์ฟมาปุ๊บ คนรับมาปุ๊บ คนชงก็เฉย
ลูกก็หล่นตุ๊บ จบเลยครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ฉะนั้น
ขอฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพ ปัญหาของพี่น้อง
ชาวบ้านประชาชนมีเยอะแยะมากมาย องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล เขารับ
ไม่ไหวเขาอยากจะฝากไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อยากจะให้ผู้ที่มีส่วน
รับผิดชอบกรุณาสงสารพี่น้องชาวบ้าน บางครั้งท่านอาจจะเห็นว่าไปดูงานมาก็ไม่มี
อะไร มีครับท่าน อาจจะไม่เห็นประจักษ์แก่สายตาแต่ก็มีส ่วนในการพัฒนา                                        
ในด้านจิตใจของพ่ีน้องประชาชนคนแพร่ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
  ขอเชิญท่านโชคชัย พันศิริวรรณ ครับ 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร ่ ท ่านสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร่                            
คณะผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้เข้าร่วมประชุม                   
ทุกท่านครับ 

  กระผมนายโชคชัย พันศิร ิวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน                
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 3 

  การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในรอบปีที ่ 7  ของท่านนายกองค์การบริหารส ่วน                  
จังหวัดแพร่ ก็ขอชื ่นชมในส่วนของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                     
คณะผู้บริหาร ตลอดจนถึงท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ข้าราชการและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เราได้ดำเนินการในงบประมาณในปี 2561 ซึ่งในรายงานผลฯ 



๓๕ 
 

นายก อบจ.แพร่ เราได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นที่ 2                 
ของระดับประเทศ กระผมต้องขอชื่นชมโดยเฉพาะศูนย์บริหารจัดการน้ำของเรา                 
ที่ได้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นการดูต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ที่ทำให้เราได้รับรางวัล  
แต่ในการทำงานนั้นมีส่วนที่เกี่ยวข้องหลักๆ คือ กองช่าง กองแผนและงบประมาณ               
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะในการทำงานลงพื้นที่ในอำเภอร้องกวางและ
อำเภอใกล้เคียง กระผมได้ติดตามคณะในการดำเนินงานต้องขอยอมรับและชื่นชม
น้องๆ ศูนย์บริหารจัดการน้ำที ่ได ้ทำงานอย่างเช ่น ผู ้ช ่วยนักพัฒนาชุมชน                             
ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตเข้ามาร่วมงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน
กระผมอยากฝากประธานสภาองค์การบร ิหารส่วนจ ังหว ัดแพร่ ไปย ังท่าน                     
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการพิจารณาประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ 
ขอให้พิจารณาเด็กๆ ของเราเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานในครั้งต่อไป  
ฝากด้วยครับขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านโชคชัย พันศิริวรรณ ครับ 
  ขอเชิญท่านสุขาวดี วังคำ ครับ 

นางสุขาวดี  วังคำ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติ 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  ดิฉันนางสุขาวดี วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 2 

  ดิฉ ันต้องขอชื ่นชมเจ้าหน้าที ่ศ ูนย ์บริหารจัดการน้ำ  คณะทำงาน                          
ที ่เกี ่ยวข้อง ผู ้ช ่วยพัฒนาชุมชน ที่ต ั ้งใจในการทำงานได้อย่างดีเยี ่ยม ทำให้                      
ศูนย์บริหารจัดการน้ำขับเคลื ่อนได้อย่างต่อเนื ่อง ทำให้องค์การบริหารส่วน                    
จังหวัดแพร่ของเรามีชื่อเสียงในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างดี เป็นหน้า
เป็นตาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเราตามที่ท่านโชคชัย พันศิริวรรณ 
ได้กล่าวไปแล้วนั้น ดิฉันเห็นด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุขาวดี วังคำ ครับ 
  ขอเชิญท่านเจริญ สมปาน ครับ 

นายเจริญ  สมปาน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  คณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  กระผมนายเจริญ สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 4 

  จากที ่ ได ้ดูการรายงานแสดงผลการปฏิบ ัต ิงานตามนโยบายของ                   
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในรอบปีที ่ 7 ก็ถือว่าเป็นสิ ่งที ่ดีที ่ท่าน                  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ส่งเสริมเรื่องการดูแลเรื่องน้ำให้กับพี่น้อง
ชาวจังหวัดแพร่เพราะว่าอาชีพส่วนใหญ่ของจังหวัดแพร่ คือเกษตรกรรมและได้ตั้ง
ศูนย์บริหารจัดการน้ำขึ ้นมาเพื ่อดูแลพี ่น ้องชาวจังหวัดแพร่ได้ เป็นอย่างดี                         



๓๖ 
 

(พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล) 

นายก อบจ.แพร่ จนสามารถได้ร ับรางวัลการบริหารจัดการที ่ด ี ประเภททั ่วไป ในลำดับที่ 2                     
ของประเทศไทย ถือเป็นเกียรติประวัติอันดีเป็นผลงานที่ดีเยี่ยมที่ทางผู้บริหารและ
ฝ่ายเจ้าหน้าที่ที ่ดูแลพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ และกองแผนและงบประมาณได้ส่ง
โครงการที่จะใช้เงินรางวัลการบริหารจัดการน้ำดีเด่นที่ได้รับจากปีที่ผ่านมาให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านได้ทราบ กระผมมาสังเกตว่า
โครงการที่จะทำต่อยอดของการบริหารจัดการน้ำได้รับการดูแลต่อยอดในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อจะได้ดูแลพี่น้องจังหวัดแพร่ ถ้าเทียบกับเงินรางวัล                  
ที่ได้มาคือ 55 เปอร์เซ็นต์ เป็นของปรับปรุงต่อยอด 21 เปอร์เซ็นต์ เป็นส่วน                  
ด้านวิชาการ แต่อีก 24 เปอร์เซ็นต์ กระผมว่าไม่เกี่ยวกับการต่อยอดในการบริหาร
จัดการน้ำเพื ่อที ่เราจะได้รับรางวัลที ่ดีกว่า อาจจะเป็นรางวัลที ่ 1 ต่อไปก็ได้                    
ฝากท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ด้วยครับ และขอให้กระจาย
โครงการนี้ในการต่อยอดลุ่มน้ำที่เขามีส่วนร่วมกับเราในการได้รับรางวัลในครั้งนี้
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านเจริญ สมปาน ครับ 
  มีท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ 
  ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่าน 
ที่ได้ให้ความคิดเห็นและทักท้วงเพื่อที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ การทำงานก็ต้องการแบบนี้ในการที่ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่เป็นฝ่ายตรวจสอบเรา สิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องก็ขอมานำเรียนเสนอ 
กระผมก็ขอน้อมรับและแก้ไขเปลี ่ยนแปลงสิ ่งต่างๆ ที ่ท่านได้นำเสนอมา ก็ขอ                 
กราบเรียนเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 
  อยากจะเรียนถามเรื่องการรดน้ำดำหัวในปีนี้ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  กระผม พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เร ืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส ่วน                
จังหวัดแพร่ครับ 

  ขอเรียนว่าการรดน้ำดำหัวจะจัดขึ้นในวันที่ 17 เมษายน 2562 ช่วงเช้า
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ครับ 

 
 
 
 






