
 

 
 

รายงานการประชุม 
 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 3 

ประจำปี พ.ศ. 2562 
 

วันศุกร์ที่  20  กันยายน  2562 
เวลา  10.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕62 

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน ๒๕62  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 1) ชั้น 3 

 
************************************ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
5.1 ญัตติขอความเห็นชอบอนุญาตให้ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ยืมใช้อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 

5.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

5.4 ญัตติขอความเห็นชอบในการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” พร้อมทั้ง    
เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 

* * * * * * * * * 
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๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562  เวลา 1๐.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 1) ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 

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

2 นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1  
3 นายสุริยา อินต๊ะนอน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  
๔ นายสุภวัฒน ์ ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  
๕ นายสุนทร หอมขจร ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  
๖ นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
๗ นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
8 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1  
9 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 2 
เขต 2  

10 นายศฤงคาร นันตา 
 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  
11 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2  
12 นายนิคม อินทรโกศล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  

13 นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  

14 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  
15 นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

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

2 นายศิริมงคล ทนันชัย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5 ลา 

3 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4 ลา 

4 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3 ลา 

5 นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             
เขต 1 

เขต 1 ลา 

6 นางสุภารัตน์ การะเกตุ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 2 ลา 

 
 
 
 
 

 
 



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 
 
 

6 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
7 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
8 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  

และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

9 นางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง 
10 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 
11 นางสาวศกุนิชญ์ ธิอุ่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12 นางศศิธร ยืนมั่น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
13 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 

 14 นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร ผู้อำนวยการโรงเรยีนกีฬา อบจ.แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 

15 นายบรรดาศักดิ์ ทองศรีอ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 
 16 นางสาวสมจินตนา วรรณาลัย นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

17 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
18 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
19 จ.ส.ต.นพดล เวียงนาค นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
20 นางรัชณ ี                   แก้วอ้วน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
21 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
22 นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
23 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
24 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
25 นางสาวพรธิมา หมื่นโฮ้ง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 

 
 
 
 



๓ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
26 นางฐิฐา เชียงวงค ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
27 นางสาวณัฐมน สุดแดน นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
28 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
29 นางสาวสุดารัตน์ ขอร้อง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
30 นางสาวเบญจวรรณ

เบญจวรรวรรณ 
คำโมนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

31 นางสาวพิระดา รัตนากรไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
32 นางสาวนุชนภางค์ แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
33 นางวัลย์วิภา ต๊ะวิภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
34 นายจำเริญ  ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
35 นางจิราพร ใจเขียวแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
36 นางศรีเพชร อุดมโภชน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
37 นางวรรณวิมล จันทร์ตา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
38 นายอัศวิน แก้วใจวงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
39 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
40 นายธีรภัทร จักรบุตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
41 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
42 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
43 นายสุริยา ไข่คำ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
44 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
45 ร.ต.ท.กิตติพงศ์ เจริญกิจวัฒนกุล สวท.ตชด. FM. 106 
46 ดร. สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

เริ่มการประชุม เวลา 1๐.00 น. 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองประธาน          
(นางทิตติยา  สุกใส)     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
.      ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  ขณะนี้ ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่         
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕62  
 บัดนี้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม          
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่ประธาน
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

ประธานที่ประชุม ...จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย... 
(นายพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม)  เชิญนั่งครับ  
  ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศขยายการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕62 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ขยายการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ได้ยื่นหนังสือขอเสนอญัตติ            
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี  - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ให้ความเห็นชอบ และจะมีญัตติในเรื่องต่างๆ อีก                
จึงไม่สามารถดำเนินการให้ทันภายในสมัยประชุมนี้ เนื่องจากการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 
จะครบกำหนด 45 วัน ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 จึงเป็นกรณีจำเป็น          
ให้ต้องขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีก 15 วัน 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 
และ(ฉบับที่  5) พ.ศ.2562 มาตรา 22 วรรค 3 ประธานสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ จึงสั่งขยายสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 
ออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 
29 กันยายน 2562 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2562  
  พิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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ประธานที่ประชุม  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 
 ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ขอเสนอญัตติที่มีความจำเป็น
เร่งด่วน ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พิจารณาเห็นชอบ เนื่องจาก              
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2562 ได้ครบกำหนดสมัยการประชุม 45 วัน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 
กันยายน 2562 จึงจำเป็นต้องขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีก 15 วัน          
นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 

  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ญัตติเร่งด่วน และเรื่องต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ จึงขอฝากให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่ าน ได้ช่วยกัน
พิจารณาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ
กฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประชาชนอย่างแท้จริง 

  วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ กระผมขอเข้าระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม เรื่องท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา ทั้งหมด 6 ท่าน คือ 
  1. นางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอวังชิ้น เขต 2 
  2. นายศิริมงคล  ทนันชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอเมืองแพร่ เขต 5 
  3. นายเจริญ  สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอสูงเม่น เขต 4 
  4. นายโชคชัย  พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอร้องกวาง เขต 3 
  5. นางสาวกรรณิการ์  ผาภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอลอง เขต 1 
  6. นางสุภารัตน์  การะเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอเด่นชัย เขต 2 
        

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม เรื่องที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 
จำนวน 2 ญัตติ คือ 
1. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562     

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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ประธานที่ประชุม 2. ญัตติขอความเห็นชอบในการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” พร้อมทั้ง
เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 

  ซ่ึงทั้ง 2 ญัตติ ที่ท่านนายกฯ ขอเพ่ิมนี้ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ เสนอขอเพ่ิมญัตติ    

ในระเบยีบวาระที่ 5 จำนวน 2 ญัตติ  
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 14  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 
จำนวน 2 ญัตติ ดังนี้ 

5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

5.4 ญัตติขอความเห็นชอบในการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
พร้อมทั้งเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

และขอใช้ระเบียบใหม่ที่แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 
สิงหาคม 2562 เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม 
ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด                   
จะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562      
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 14  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
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ประธานที่ประชุม  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562                    
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 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  ญั ตติ ขอความ เห็ นชอบอนุญ าตให้  ศูนย์ วิทยบริการ               
จั งหวัดแพร่  มห าวิทยาลั ยราชภั ฏ อุตรดิ ตถ์  ยื ม ใช้ อาคารเรียน  4  ชั้ น                
12 ห้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน   

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบอนุญาตให้ศูนย์วิทยบริการ
จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ยืมใช้อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เฉพาะในส่วนควบของอาคารและบริเวณ
โดยรอบของอาคารเรียน เพ่ือใช้ในการจัดการเรียน การสอน งานวิจัย และ            
งานบริการเพ่ือสังคมในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ โดยศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค
ของอาคาร ดูแลความสะอาด ตลอดจนภูมิทัศน์พ้ืนที่บริเวณโดยรอบอาคาร              
ให้เรียบร้อย 
 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ             
พ.ศ.2560 มาตรา 3 ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง            
หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและ
ข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

2. ตามหนั งสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้ อจัดจ้ าง         
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 
พฤษภาคม 2561 เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง           
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 

 



๘ 
 

นายก อบจ.แพร่   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้ 

   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ            
พ.ศ.2560 มาตรา 3 บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ 
และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” 

  ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา 3 มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติ เกี่ยวกับ
พัสดุ สำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็ยังคง
ดำเนินการตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

   3. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 (ฉบับที่ 3, 4, 5) 
พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2547 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 และ(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558      . 
 หมวด 4 เบ็ดเตล็ด ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ              
อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ต้องได้รบัความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

   เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ  
อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตาม
ระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวขอ้งต่อไป 

   ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบให้ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ยืมใช้อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  เฉพาะในส่วนควบของอาคารและบริเวณโดยรอบ            
ของอาคารเรียน ที่ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านแล้ว 
จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป  

   ผมขอเรียนเสริมว่า การขอยืมใช้อาคารเรียนของทางมหาวิทยาลัย             
ราชภัฏอุตรดิตถ์ในครั้งนี้เป็นการขอยืมใช้ครั้งที่ 2 ครั้งแรกขอยืมใช้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
และครบกำหนดแล้ว ครั้งนี้เป็นการต่ออายุไปอีก 4 ปี ผมคิดว่าการที่มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มาดำเนินการในจังหวัดแพร่เป็นผลดีหลายอย่าง ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการติดต่อสถาบันอ่ืน เพ่ือช่วยเหลือเรื่องการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนมัธยมของจังหวัดแพร่ โดยเฉพาะในปีนี้ได้ประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพ่ือเปิดหลักสูตรให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถไปเรียนแล้วได้วุฒิอนุปริญญาสายอาชีพ พร้อมทั้ง           
จบวุฒิ  ม.6 และอีกหลายอย่างที่ทำประโยชน์ให้กับจังหวัดแพร่ ซึ่งผมคิดว่า              
เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในโอกาสนี้  ผมใคร่ขอกราบเรียนท่านประธานสภาฯ                  
ขออนุญาตให้ท่าน ดร. สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ               
จังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้กรุณาให้ รายละเอียดเพ่ิมเติม                  
หากท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายซักถาม  

 



๙ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
   ขอเชิญท่าน ดร. สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ ครับ 

ดร. สุประวีณ์  อ่อนจันทร์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  ดิฉัน ดร. สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ด้วยความเคารพค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ได้ทำการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดแพร่ในเรื่องของการศึกษา เรื่องของการ
พัฒนาอาชีพเป็นหลัก เราทำกิจกรรมในอาคารที่อยู่ด้านข้างท่าน ประกอบไปด้วย 
ด้านการศึกษา เราไม่ได้เน้นเฉพาะระดับอุดมศึกษาแต่ทำทั้งจังหวัด หลักสูตร               
ที่เราทำอยู่ตอนนี้มีนักศึกษาเรียนทั้งหมด 75 คน 4 ชั้นปี เป็นหลักสูตรการบริหาร
จัดการธุรกิจ และหลักสูตร Cp All ก็คือหลักสูตรเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งเด็กทุกคน      
จะได้รับทุนการศึกษาตลอดจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา มีหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนา    
ท้องถิ่น และหลักสูตรต่ำกว่ามัธยมศึกษา ก็คือเราทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หลักสูตรเตรียมวิศวะจังหวัดแพร่ หลักสูตรนี้พัฒนา
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ม.4, ม.5, ม.6 ซึ่งเด็กนั้นในวันธรรมดาจะเรียนที่โรงเรียน
ของตัวเอง ตอนนี้รุ่นที่ 1 มีนักเรียนประกอบไปด้วยโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่  และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร                     
ส่วนจังหวัดแพร่ ช่วงปิดเทอมเด็กจะไปเรียนห้องแล็บ แต่ถ้าแล็บที่ใช้ฮาร์ดแวร์
ค่อนข้างเยอะ เราจะพาเด็กไปเรียนที่ เชียงใหม่ แต่ปกติ วันเสาร์ วันอาทิตย์                 
เด็กจะเรียนที่นี่ ซึ่งเมื่อเด็กจบ ม.6 แล้ว เขาจะได้หลักสูตร 2 หลักสูตร หลักสูตรที่ 
1 ก็หลักสูตรมัธยมศึกษาของเขา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โรงเรียนเขาเลย 
แต่เขาก็จะได้หลักสูตรอีกอันก็คือหลักสูตรของ ปวช. เตรียมวิศวะ หลังจากนั้นจะ
ได้โควตาเรียนวิศวะ ถ้าได้เกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.20 จะได้ทั้งพระจอมเกล้าหรือจุฬา 
แต่ถ้าเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.20  เรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาก็จะมาเปิดวิทยาเขตที่จังหวัดแพร่             
เราขยายพ้ืนที่ที่จะเปิดก็คือประตู สู่ล้านนา เรากำลังทำเรื่องขออนุญาตใช้พ้ืนที่ 
ตรงนี้อยู่ และมีอีก 2 หลักสูตร ก็คือเป็นหลักสูตรที่มอบทุนให้กับนักศึกษาโดยใช้               
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิจัยวิทยาศาสตร์ ก็คือเป็นหลักสูตรของ ปวช., ปวส.                    
ช่างกลการเกษตร เตรียมวิศวะการเกษตร หลักสูตรเหล่านี้ถ้าเป็นวันเสาร์                   
วันอาทิตย์ เด็กจะเรียนอยู่ที่นี่ ในตึกนั้นจะมีห้องแล็บ แล็บสมองกล แล็บอัจฉริยะ
จะอยู่ชั้น 3 ต่อไปคือเรื่องของอาชีพ เราพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการจังหวัดแพร่               
กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มเกษตร อย่างเช่น การจัดอบรมเรื่องของการสร้างลายไม้                 
ด้วยกระแสไฟฟ้าสลัก ตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการสร้างรายได้ เพราะตอนนี้            
เราทำงานวิจัยอยู่ การสร้างรายได้ด้วยการสร้างมูลค่าให้กับเศษไม้ที่ เหลือทิ้ง              
เอามาใส่ไฟฟ้าช็อต เพ่ิมมูลค่าจากชิ้นละ 5 บาท กลายเป็นชิ้นละ 150 บาทขึ้นไป 
ตอนนี้ผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านดอนมูล อำเภอสูงเม่น เขาก็จะมาอบรมกับเรา            
อยู่เรื่อยๆ เขามีโควตาส่งออกไปต่างประเทศด้วย และมีเรื่องของการอบรมการใช้
เครื่อง CNC มีห้องแล็บปฏิบัติการอยู่ชั้น 3  เหมือนกัน มี เรื่องการพัฒนา            
.                  เครื่อง CNC มีห้องแล็บปฏิบัติการอยู่ชั้น 3        ..  

 



๑๐ 
 

ดร. สุประวีณ ์ อ่อนจันทร์ กลุ่มเกษตรกรจังหวัด การเพาะเห็ด การสร้างรายได้ ซึ่งเราทำร่วมกับธนาคารออมสิน
ภาค 9 ยังมีการพัฒนารายได้ผู้ประกอบการอีกหลายโครงการ การทำหมูยอไร้มัน 
หรือว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเครื่องบดสับ เพ่ือแปรรูปออกมาเป็นปุ๋ ย                     
หรือกระถางไม้ ตรงนี้ก็จะช่วยเรื่องของชุมชน ต่อไปก็คือ  เรากำลังจะขยาย              
เขตพ้ืนที่ออกไป เนื่องจากจังหวัดแพร่ถูกกำหนดให้เป็นเมืองสุขภาวะ ฉะนั้น              
สิ่งที่ขาดไปก็คือเรื่องของสมุนไพร ห้องปฏิบัติการสมุนไพร ซึ่งเรามองว่าทางท่าน 
มีพ้ืนที่ก็คือตรงประตูสู่ล้านนา ซึ่งเป็นหอกลั่นเดิม เมื่อก่อนท่านได้ทำเรื่องต้มเหล้า
กลั่นเหล้า แต่ตอนนี้ ไม่ได้ ใช้ เครื่องแล้ว ดิฉันคิดว่านักศึกษาและอาจารย์                    
คณะวิศวะสามารถปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องได้ และจะทำเป็นเครื่องสกัดเย็น
สมุนไพรหลายๆ ชนิด ตอนนี้ เรากำลังทำเรื่องขอใช้อาคารสถานที่  เพ่ือให้ทาง             
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พิจารณา หากเครื่องนั้นสามารถที่จะนำมา            
ใช้ประโยชน์ให้กับประชาชนในจังหวัดแพร่ได้ ก็ขอโอกาสให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ทางมหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะเข้ามาปฏิบัติเรื่องนี้ เรื่องของสมุนไพร
ทางเลือก และทำให้ พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นศูนย์อโรคยาโมเดลของจังหวัดแพร่                
กราบขอบพระคุณค่ะ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่าน ดร. สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ ครับ   
   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเตมิ เชิญครับ      
   ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์                เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก       
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ             
  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              
  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 
 กระผมมีความยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ จะมาขอต่ออายุการใช้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แต่ผมขอฝากเรื่องหนึ่ง เรื่องการประชาสัมพันธ์ 
ซึ่งผมก็เป็นคนจังหวัดแพร่แต่ทำไมผมถึงไม่ทราบความเคลื่อนไหว ข่าวสารของ
ทางมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นประโยชน์แก่พ่ีน้องชาวจังหวัดแพร่ และนักเรียนนักศึกษา 
ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง จากการที่ท่าน ดร. สุประวีณ์ 
อ่อนจันทร์ ได้มาชี้แจงรายละเอียดเมื่อสักครู่นี้ ซึ่งเป็นประโยชน์และมีความสำคัญ
กับพ่ีน้องชาวแพร่ แต่เราขาดการประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องชาวแพร่ ได้รับทราบ                
ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือเด็กนักเรียน ถ้าเราได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ ให้                
ฝ่ายต่างๆ ได้รับทราบ จะเป็นการดีถ้าทางมหาวิทยาลัยจะไปแนะแนวให้เด็ก             
ตามสถานศึกษา ก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องชาวแพร่ ตรงนี้ผมขอฝาก             
ทางมหาวิทยาลัยและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเราด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ   
   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเตมิอีกหรือไม่ครับ      
   ขอเชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 
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นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก       
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ             
  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              
  กระผมนายภิญโญ ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอสอง เขต 2 
   ตามที่ท่าน ดร. สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ได้พูดถึงการอบรมเรื่องการทำหมูยอ     

เรื่องพืชสมุนไพร เรื่องการสร้างลายไม้ด้วยกระแสไฟฟ้าสลัก ไปเมื่อสักครู่นี้                  
ไม่ทราบว่าผู้ที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้นั้นต้องมีอายุเท่าไหร่ เป็นชาวบ้านทั่ วไป               
หรือเป็นนักเรียน ที่สามารถมาฝึกอาชีพได้ อย่างเรื่องการทำหมูยอ ในเขตพ้ืนที่ผม
ชาวบ้านเลี้ยงหมูเยอะ แต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องโรคระบาด ไม่สามารถส่งหมูขาย             
ข้ามจังหวัดได้ทางปศุสัตว์เขาห้าม ผมอยากทราบหลักเกณฑ์ในการฝึกอบรม                
มีรุ่นไหนบ้าง จัดที่ไหน สมัครอบรมอย่างไร ขอเรียนถาม ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ   
   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเตมิอีกหรือไม่ครับ      
   ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญท่าน ดร. สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ 

ตอบข้อสอบถาม ขอเชิญครับ 

ดร. สุประวีณ์  อ่อนจันทร์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

   กราบขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาฯ ค่ะ ดิฉันขออนุญาตตอบข้อสอบถาม
ข้อที่ 1 ของท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นั้น ดิฉันและ
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะดำเนินการเพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยให้ทั่วถึง ว่าเรามีการทำงานเรื่องอะไรบ้าง 
และขณะนี้มีการดำเนินการจัดทำโครงการใดบ้างให้ทุกท่านได้ทราบ ส่วนข้อที่ 2 
ของท่านภิญโญ ชมภูมิ่ง เรื่องของการจัดการอบรม ทางเรามีการจัดทำปฏิทิน  
การอบรมอยู่ เราจะแบ่งกลุ่มผู้อบรมเป็นกลุ่มเยาวชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มร้านค้า 
ผู้ประกอบการต่างๆ เดี๋ยวดิฉันจะมอบปฏิทิน และรายละเอียดโครงต่างๆ ให้ทุกท่าน
ได้ทราบ เพ่ือที่ท่านจะได้เชิญชวนผู้ที่สนใจ การทำหมูยอของเรานั้น เราจะไม่ใช้
ดินประสิวเราจะใช้เชื้อ เป็นตัวแบคทีเรียที่เราทำการวิจัยใหม่ ทำให้หมูเปลี่ยนสี
และมีรสชาติเปรี้ยว โดยไม่ใช้สารเคมีและดินประสิว สำหรับการอบรมของกลุ่ม
ชาวบ้านอำเภอสอง เราจัดอบรมมาแล้วโดยใช้พ้ืนที่ใต้อาคารในช่วงเย็น ส่วนของ
อำเภอร้องกวาง มีผู้ประกอบการที่เราได้ช่วยพัฒนาในเรื่องบรรจุภัณฑ์ และ             
ได้ส่งขายที่เมืองทองธานี ส่วนอำเภอสองกลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรมประมาณ 28 ราย                
ส่วนใหญ่จะเป็นแม่แสงกับคุณฮอต ที่มาให้เราทำวิจัยจนกระทั่งได้งบประมาณไป           
2 ล้านกว่าบาทค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่าน ดร. สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ ครับ   
   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเตมิอีกหรือไม่ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
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ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบอนุญาตให้          
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ยืมใช้อาคารเรียน 4 ชั้น                
12 ห้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

    ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 14  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ  สรุปว่าที่ ประชุมแห่ งนี้ มีมติ เห็นชอบอนุญาตให้          
ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ยืมใช้อาคารเรียน            
4 ชั้น 12 ห้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เฉพาะในส่วนควบ            
ของอาคารและบริเวณโดยรอบของอาคารเรียน 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
   ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดแพร่ 

   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  สำหรับระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.2 - 5.4 ผมใคร่ขออนุญาตมอบให้               
ท่าน พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                            
ได้เป็นผู้นำเสนอครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้
กระผม พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เป็นผู้แถลงญัตติต่อท่ีประชุมสภาฯ แห่งนี้ กระผมขอแถลงญัตติ ดังนี้  

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติการกันเงินไว้เบิกตัดปี - 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 5 คันๆ ละ 1,025,000.- บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,125,000.- บาท 
รายละเอียดโครงการตามบัญชีแนบท้าย  

รองปลัด อบจ.แพร่  เนื่องจากการขอกันเงินไว้เบิกตัดปี  - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการ            
ดังกล่าว เมื่อคราวประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562                        
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2562 นั้น มีการดำเนินการกันเงินในวันเดียวกันกับ
การโอนงบประมาณ ระเบียบที่เก่ียวข้องไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสามารถโอนเงิน 
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รองปลัด อบจ.แพร่ การโอนงบประมาณ ระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสามารถโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ และกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน              
ในคราวประชุมสภาฯ คราวเดียวกัน  ได้หรือไม่  เพ่ือแก้ ไขปัญหาดั งกล่ าว                 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอยกเลิกการกันเงินไว้เบิกตัดปีครั้งที่แล้ว                    
และขอกันเงินไว้เบิกตัดปีใหม่ในวันนี้ 

   เพ่ื อให้ การปฏิบั ติ เป็ นไปตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วย                        
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน                     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2), พ.ศ.2548 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59                
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน                
แต่มีความจำเป็น ต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน             
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 5 คันๆ ละ 1,025,000.- บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,125,000.- บาท 
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป   

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ   
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ผมใคร่ขอเรียนเสริมเพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่ายๆ เมื่อคราวประชุม    
ครั้งที่ผ่านมา สภาฯ แห่งนี้ ได้อนุมัติ ตั้ งงบประมาณให้มีการจัดซื้อไปแล้ว               
ซึ่งในครั้งนี้เป็นการขออนุมัติกันเงิน เพ่ือที่จะกันเงินข้ามปี ต่อไปการขออนุมัติ             
ตั้งงบประมาณต้องทำครั้งหนึ่ง การขอกันเงินข้ามปีต้องมีการประชุมอีกครั้งหนึ่ง
เป็นระเบียบ ซึ่งแต่ก่อนเราอนุมัติตั้งงบประมาณ และกันเงินในครั้งเดียวกัน              
ต่อไปไม่สามารถทำได้แล้ว จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบว่าเป็นการ
ขออนุมัติกันเงิน จากการที่ได้รับการอนุมัติตั้งงบประมาณไว้แล้ว 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ   
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี -           

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562                 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 
 
 



๑๔ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 14  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ            
กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 โครงการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ            
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คันๆ ละ 1,025,000.- บาท             
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,125,000.- บาท  

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
   ข้อ 5.3  ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
   ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แจ้งความประสงค์

ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือนำมาตั้งจ่าย                    
เป็นรายการใหม่ จำนวน 4 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 32,071,200.- บาท                        
สำหรับนำไปจัดทำโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่ และการบริหารงานทางด้านธุรการของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด และขอโอนตั้ง
รายการใหม ่ดังนี้ 

  1. โอนลดงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 32,071,200.- บาท ดังนี้ 
    1.1  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนลดงบประมาณ  

จำนวน 2 แผนงาน เป็นเงิน 1,724,700.- บาท ดังนี้ 
     1.1.1 แผนงานงบกลาง เป็นเงิน 1,500,000.- บาท 

       1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 224,700.- บาท 
    1.2  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนลดงบประมาณ  

จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 18,604,460.- บาท ดังนี้ 
       1.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 18,604,460.- บาท 

    1.3  กองแผนและงบประมาณ โอนลดงบประมาณ จำนวน 2 แผนงาน 
เป็นเงิน 340,600.- บาท ดังนี้ 

     1.3.1 แผนงานงบกลาง เป็นเงิน 10,600.- บาท 
       1.3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 330,000.- บาท 

รองปลัด อบจ.แพร่    1.4  กองคลัง โอนลดงบประมาณ  จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 
2,100,000.- บาท ดังนี้ 

       1.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 2,100,000.- บาท  
 
 



๑๕ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่    1.5  กองช่าง โอนลดงบประมาณ จำนวน 5 แผนงาน เป็นเงิน
5,608,940.- บาท ดังนี้ 

     1.5.1 แผนงานเคหะและชุมชน เป็นเงิน 235,100.- บาท 
     1.5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เป็นเงิน 

53,100.- บาท 
     1.5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เป็นเงิน 5,139,000.- บาท 

     1.5.4 แผนงานการเกษตร เป็นเงิน 150,500.- บาท 
     1.5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน 31,240.- บาท 
    1.6  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนลดงบประมาณ  

จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 2,719,000.- บาท ดังนี้ 
       1.6.1 แผนงานการศึกษา เป็นเงิน 2,719,000.- บาท  

    1.7  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โอนลดงบประมาณ จำนวน 2 แผนงาน 
เป็นเงิน 900,000.- บาท ดังนี้ 

       1.7.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นเงิน 846,000.- บาท  
    1.7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นเงิน 54,000.- บาท 

    1.8  กองพัสดุและทรัพย์สิน โอนลดงบประมาณ  จำนวน 1 แผนงาน 
เป็นเงิน 73,500.- บาท ดังนี้ 

       1.8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 73,500.- บาท 

   2. โอนตั้งรายการใหม่ งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 32,071,200.- บาท 
ดังนี้ 
  2.1  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนตั้งรายการใหม่    
1 แผนงาน เป็นเงิน 439,700.- บาท ดังนี้ 
   1) ค่าจัดหาเครื่องโทรศัพท์ แบบมีสาย จำนวน 2 เครื่อง     
เป็นเงิน 2,000.- บาท 

    2) ค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 30,000.- บาท 
   3) ค่าจัดหาโน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 22,000.- บาท 
   4) ค่าจัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 55,000.- บาท 
   5) ค่าจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
5,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 70,200.- บาท 
   6) ค่าจัดหาเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
9,500.- บาท เป็นเงิน 19,000.- บาท 

    7) ค่าจัดหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แบบรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 16,800.- บาท 
   8) ค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 224,700.- บาท 
 



๑๖ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่   2.2  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนตั้งรายการใหม่    
1 แผนงาน เป็นเงิน 91,000.- บาท ดังนี้ 
   1) ค่าจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 10 หลัง
เป็นเงิน 55,000.- บาท 
   2) ค่าจัดหาเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 36,000.- บาท 

   2.3  กองแผนและงบประมาณ  โอนตั้งรายการใหม่ 1 แผนงาน               
เป็นเงิน 25,800.- บาท ดังนี้ 
   1) ค่าจัดหาครุภัณฑส์ำนักงาน (เก้าอ้ีสำนักงาน) โดยมีคุณลักษณะ
ดังนี้  เก้าอ้ีบุนวมหรือหนังมีพนักแขน มีล้อ 5 แฉก ขาเหล็กชุบ โครเมียม                 
มีโช๊คปรับสูงต่ำ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,400.- บาท เป็นเงิน 4,800.- บาท 
   2) ค่าจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดไม่มีบานปิด แบบ 4 ชั้น 
จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 9,000.- บาท 
   3) ค่าจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดไม่มีบานปิด แบบ 2 ชั้น 
จำนวน 4 หลัง เป็นเงิน 12,000.- บาท 
  2.4  กองช่าง โอนตั้งรายการใหม่ 1 แผนงาน เป็นเงิน 22,090,200.- บาท 
ดังนี้ 
   1) ค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0002 
บ้านทุ่งน้าว - บ้านป่าแดงใต้ อ.สอง จ.แพร่ เป็นเงิน 5,718,000.- บาท 
   2) ค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0004 
บ้านอัมพวัน - บ้านหนองสุวรรณ อ.สอง จ.แพร่ เป็นเงิน 5,126,500.- บาท 
   3) ค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0016 
บ้านทุ่งน้าว - บ้านป่าแดงใต้ อ.สอง จ.แพร่ เป็นเงิน 4,333,800.- บาท 
   4) ค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0042 
ทางหลวงหมายเลข 1023 - บ้านแม่สิน อ.วังชิ้น จ.แพร่ เป็นเงิน 2,909,600.- บาท 

    5) ค่าจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 
500,500.- บาท ดังนี้ 

     5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1  
จำนวน 8 เครื่อง 

     5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2  
จำนวน 2 เครื่อง 

     5.3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
จำนวน 10 เครื่อง 

     5.4 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน 5 เครื่อง 
     5.5 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 10 เครื่อง 

     5.6 ชุดโปรแกรมปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 10 ชุด 

     5.7 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน จำนวน 10 ชุด 
     5.8 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน 10 เครื่อง 
 



๑๗ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่    6) ค่าจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 
394,200.- บาท ดังนี้ 

      6.1 โต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 20 ตัว 
      6.2 เก้าอ้ีสำนักงานบุนวม แบบมีพนักแขน จำนวน 50 ตัว

     6.3 โต๊ะประชุม จำนวน 12 ตัว 
     6.4 เกา้อ้ีประชุมบุนวม มีพนักแขน จำนวน 25 ตัว 
      6.5 ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน 4 ตู้ 
     6.6 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิดวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้

6.7 โต้ะหล็กวางคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ตัว 
    7) ค่าจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ   

เป็นเงิน 99,100.- บาท ดังนี้ 
     7.1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน    

3 เครื่อง  
      7.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 2 เครื่อง 

     7.3 ขาแขวนทีวี พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด 
    8) ค่าจัดหาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ   

เป็นเงิน 146,400.- บาท ดังนี้ 
     8.1 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง  
      8.2 เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 6 เครื่อง 

     8.3 เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 2 เครื่อง 
    9) ค่าจัดหาครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน 3 รายการ               

เป็นเงิน 50,000.- บาท ดังนี้ 
     9.1 ชุดไมค์ประชุม ระบบไร้สาย  
      9.2 ลำโพงติดผนัง    

     9.3 เพาเวอร์มิกเซอร์ 
    10) ค่าจัดหาครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 

517,300.- บาท ดังนี้ 
     10.1 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 2 ตัว 

     10.2 เครื่องพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา 
จำนวน 6 เครื่อง 

     10.3 กล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 1 ตัว 
     10.4 เป้าสะท้อน พร้อมโพลสเกล จำนวน 5 ชุด 
     10.5 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร 

จำนวน 3 อัน 
    10.6 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

จำนวน 3 อัน  
     10.7 ไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร 

จำนวน 3 อัน 
 
 
 



๑๘ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่   11) ค่าจัดหาเรือสำรวจความลึก จำนวน 1 ลำ เป็นเงิน 
250,000.- บาท 

    12) ค่าจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน 2 เครื่อง 
เป็นเงิน 164,800.- บาท 

    13) ค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน พร้อม
วางท่อ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านพระหลวง ตำบลพระหลวง เชื่อม หมู่ที่ 2 บ้านสบสาย 
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นเงิน 1,880,000.- บาท 

   2.5  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนตั้งรายการใหม่    
1 แผนงาน เป็นเงิน 7,369,000.- บาท ดังนี้ 
   1) ค่าปรับปรุงอาคารสนามเทเบิลเทนนิสตามรูปแบบรายการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นเงิน 1,200,000.- บาท 
   2) ค่าปรับปรุงพ้ืนโรงยิมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เด่นไชยวิทยา เป็นเงิน 1,404,000.- บาท 
   3) ค่าก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ก่อสร้างบ้านพักครูอำนวยการระดับกลางหรือชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย จำนวน 3 ยูนิต เป็นเงิน 
2,600,000.- บาท 
   4) ค่าก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ก่อสร้างบ้านพักครูอำนวยการระดับกลาง โรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  (พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ) จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 
1,465,000.- บาท 
   5) ค่าปรับปรุงห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นเงิน 400,000.- บาท 
   6) ค่าปรับปรุงห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นเงิน 300,000.- บาท 

   2.6  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โอนตั้งรายการใหม่ 1 แผนงาน 
เป็นเงิน 2,000,000.- บาท ดังนี้ 
   1) ค่าจัดหารถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน เป็นเงิน 
2,000,000.- บาท 

   2.7  กองพัสดุและทรัพย์สิน โอนตั้งรายการใหม่ 1 แผนงาน เป็นเงิน 
37,700.- บาท ดังนี้ 
   1) ค่าจัดหาตู้เหล็ก 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 
3 ชิ้น จำนวน 5 ตู้ เป็นเงิน 27,500.- บาท 
   2) ค่าจัดหาตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตู้ เป็นเงิน 
10,200.- บาท 
 
 
 
 



๑๙ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่   2.8  หน่วยตรวจสอบภายใน โอนตั้งรายการใหม่ 1 แผนงาน เป็นเงิน 
17,800.- บาท ดังนี้ 
   1) ค่าจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอ้ีสำนักงาน) โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  เก้าอ้ีบุนวมหรือหนัง มีพนักแขน มีล้อ 5 แฉก ขาเหล็ก          
ชุบโครเมียม มีโช๊คปรับสูงต่ำ จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,400.- บาท เป็นเงิน 
7,200.- บาท  
   2) ค่าจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง 
เป็นเงิน 2,600.- บาท  
   3) ค่าจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000.- บาท 
 

  สำหรับรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ แบบแปลน
เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
   เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย              
เป็นรายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ              
ตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป            

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 14  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ                  
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 4 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 32,071,200.- บาท 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
 
 
 



๒๐ 
 

ประธานที่ประชุม  ข้อ 5.4  ญัตติขอความเห็นชอบในการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น” พร้อมทั้งเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

   ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการ

สมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” พร้อมทั้งเข้าร่วมสนองพระราชดำริ             
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รายละเอียดมีดังนี้ 

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ -
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จ- 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของ พระบาทสมเด็จ -      
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่ งทรงมี                     
สายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล -
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญและเห็นความสำคัญของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดังในปี พ.ศ.2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา 
ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้นำพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา 
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้             
เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  ต่อมาในปี  พ .ศ.2535               
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อ โดยมีพระราชดำริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย 
เลขาธิการพระราชวัง ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทาน
ให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง
ธนาคารพืชพรรณขึ้นในปี พ.ศ.2536 - 2559 โดยรับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน
คณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)   
และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ตั้ งแต่ปี  พ.ศ.2539                
และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 สำนักพระราชวังดำเนินการจัดสรร
งบประมาณให้ และให้ อพ.สธ. ดำเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงการ 
ส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา การดำเนินงาน อพ.สธ. ดำเนินงานโดยอยู่ภายใต้                  
แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะๆ ละ ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมาจนถึงแผนที่หก 
จึงเรียกว่า แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก 

  การดำเนินงาน อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ 
ร่วมสนองพระราชดำริ เพ่ิ มมากขึ้น  มากกว่า 776 หน่ วยงาน  สมาชิก                     
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งสถานศึกษาเป็นสมาชิกมากกว่า 3,028 โรงเรียน   
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560) ยิ่งไปกว่านั้นในแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่ห้า     
.  



๒๑ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่ อพ.สธ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเข้าร่วมสนองพระราชดำริ                    
โดยพระราชาอนุญาตให้ เป็นหน่วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ.                        
ในปีงบประมาณ 2558 โดยที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นนโยบาย
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ซึ่งดำเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยให้มีสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในอำเภอ
ละหนึ่งตำบล/หนึ่งเทศบาลเป็นอย่างน้อย  โดยเริ่มต้นการสำรวจฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นที่มีอยู่จริงว่ามีอะไรอยู่ที่ไหน และเริ่มการดูแลอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนในทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ นำไปสู่การวางแผนพัฒนาตำบล บนพื้นฐาน 
ของทรัพยากรที่มีอยู่จริง โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจและการทำฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ (สิ่งมีชีวิต), 
ทรัพยากรกายภาพ (สิ่งที่ไม่มีชีวิต) และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา           
ด้วยเหตุนี้ทำให้พ้ืนที่และกิจกรรมดำเนินงานของโครงการฯ กระจายออกไปใน
ภูมิภาคต่างๆ และมีการดำเนินงานที่หลากหลายมากข้ึน 

  เนื่องจากทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้กำหนดขั้นตอน
การสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
โดยให้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุม เพ่ือรับทราบและ
พิจารณาเรื่องการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัดแพร่  เพ่ื อ พิ จารณ าให้ ความ เห็ นชอบ ในการสมั ครสมาชิ ก               
“ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” พร้อมทั้งเข้าร่วมสนองพระราชดำริ ตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)                      

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 
   ไม่ทราบว่าท่านรองปลัดฯ มีข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 โครงการนี้มีกรรมการระดับจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นโครงการต่อยอดโดยมีวัตถุประสงค์จริงๆ 
คือต้องการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในหลายๆ ด้าน ผมขอยกตัวอย่าง จังหวัดจันทบุรี 
เรื่องที่โดดเด่นคือเรื่องของทุเรียน ผมเข้าใจว่าทุเรียนมี 200 พันธุ์ แต่ที่เราไปดูงาน                      
ที่สวนวิจัยพืชสวนที่จังหวัดจันทบุรี จริงๆ แล้ว ทุเรียนมี 600 กว่าพันธุ์ อย่างไรก็ตาม    
พืชพรรณต่างๆ ในประเทศไทย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่จะต่อยอด 
และอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง ทั้งขยายโครงการไปยังสถานศึกษา ในส่วนของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ก็ได้ดำเนินการแต่ว่ายังไม่ได้สมัคร
เป็นสมาชิกเป็นรูปธรรม ในอนาคตเราจะดำเนินการโครงการเช่นนี้อีกหลายๆ โครงการ 
สมัครเป็นสมาชิกเป็นรูปธรรม ในอนาคตเราจะดำเนินการโครงการเช่นนี้อีก        
. 



๒๒ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่ เช่น โครงการปลูกพืชสมุนไพร โครงการเหล่านี้ ได้บรรจุอยู่ในแผนงานแล้ว                   
จึงอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ร่วมกับผู้บริหารผลักดันโครงการต่างๆ เหล่านี้             
ให้เกิดขึ้น เพ่ือสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เนื้อหาหลักๆ เป็นแนวนี้ครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 
 เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชของบ้านเรา พันธุ์พืชพ้ืนเมืองของเรา
หลายๆ พันธุ์ได้หายไป เช่น ข้าวโพดพันธุ์พ้ืนเมือง เดี๋ยวนี้หากินยาก เป็นข้าวโพด
ที่ต้มกินอร่อยมาก เป็นที่น่ายินดีที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ -
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริจัดทำขึ้น 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบในการสมัคร

สมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” พร้อมทั้ งเข้ าร่วมสนองพระราชดำริ                      
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 14  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขอความ
เห็นชอบในการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” พร้อมทั้งเข้าร่วมสนอง
พระราชดำริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
   ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

 
 



๒๓ 
 

นายสุนทร  หอมขจร  ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ตามที่ ได้มี โครงการจะใช้เงินสะสม              
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือดำเนินการในสิ่งที่ เป็นประโยชน์                  
แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนั้น กระผมเห็นว่าขณะนี้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลหลายเส้นทาง กระจายอยู่             
ในอำเภอต่างๆ ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ ถนนดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี             
ไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน ประชาชนที่ใช้ถนนดังกล่าวนี้เป็นเส้นทางสัญจร               
ได้รับความไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเปรียบเทียบกับ   
ถนนของทางหลวงหรือทางหลวงชนบทก็จะมีสภาพต่างกันมาก เนื่องจากว่าถนน
ของทางหลวงหรือทางหลวงชนบทนั้นจะมีไฟฟ้าส่องสว่างแทบตลอดเส้นทาง 
ฉะนั้น กระผมจึงอยากเสนอให้พิจารณาใช้งบจากเงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ มาดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในถนนที่ องค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดแพร่รับผิดชอบ ในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เพ่ือที่จะลดอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้น และเพ่ืออำนวยความสะดวก ปลอดภัยต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
ในเวลากลางคืน อันจะก่อประโยชน์ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงขอนำเสนอ
เพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      

  ขอเชิญท่านปอรวัลย์  มุดเจริญ ครับ 

นางสาวปอรวัลย์  มุดเจริญ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอลอง เขต 3 

  เนื่องจากดิฉันได้รับการร้องเรียนจากพ่ีน้องประชาชนในเขตอำเภอลอง 
เรื่อง ถนนสาย พร.ถ. 1-0038 บ้านห้วยอ้อ - บ้านปากจอกตะวันตก เนื่องจากว่า
ช่วงนี้มีฝนตกทำให้หญ้าที่บริเวณข้างทางข้ึนปกคลุมเส้นทางจราจร บางเส้นทาง               
ขาดการดูแล หญ้าขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมาก บางช่วงปกคลุมเกือบถึงกลางถนน                        
ทำให้มีปัญหาการสัญจรในพ้ืนที่ จึงอยากจะแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลถนน              
ที่อยู่นอกเขตอำเภอเมืองด้วย ขอบคุณค่ะ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปอรวัลย์  มุดเจริญ ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      

  ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

 



๒๔ 
 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ ์  ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้พูดถึงถนนที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่รับผิดชอบ ถ้าหากมีงบประมาณก็ช่วยดำเนินการให้ด้วย  
ซึ่งถนนที่มีอยู่ในจังหวัดแพร่ จะมีอยู่ 4 - 5 องค์กรที่เป็นผู้ดูแล กรมทางหลวง
ดูแลถนนที่ เชื่อมระหว่างจังหวัดสู่จังหวัด กรมทางหลวงชนบทก็ดูแลถนน                    
ที่ เชื่อมระหว่างอำเภอสู่อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ก็ดูแลถนน                        
ที่ เชื่อมระหว่างตำบลสู่ตำบล เทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดูแล                    
ถนนในหมู่บ้านในเขตเขาเหมือนที่ท่านสุนทร หอมขจร ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่นี้ 
ขออนุญาตเอ่ยนาม ผมไม่ได้จะเปรียบเทียบว่าถนนแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบนั้น
มีความแตกต่างกันอย่างไร เพราะด้วยงบประมาณเราสู้เขาไม่ได้ เช่น กรมทางหลวง                           
กรมทางหลวงชนบท เขามีหน้าที่ดูแลเรื่องถนนโดยเฉพาะอยู่แล้ว แต่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ของเรา มีหน้าที่รับผิดชอบหลายเรื่อง แต่ว่าในส่วนที่ผมจะขอพูดตรงนี้
คือในโอกาสที่รัฐบาลได้มีมติ คณะรัฐมนตรีมีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่น สามารถใช้เงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ได้ ผมจึงใคร่ขอเสนอว่า ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่       
มีทั้งหมด 48 สายทาง บางเส้นทางดีอยู่แล้ว เมื่อสักครู่เท่าที่เห็นมีการตั้งโอนเงิน
ไปปรับปรุงซ่อมแซม หรือไปสร้างถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                    
ตรงนี้ผมขอชื่นชม แต่มีสิ่ งหนึ่งที่ผมอยากจะขอฝาก เมื่อเช้าผมได้เดินทาง                 
ออกจากบ้าน ก็จะมาเจอถนนของกรมทางหลวง ถนนเขาเรียบร้อย หน้าบ้านผม             
เป็นถนน 4 เลน มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีป้ายบอกทางแยก ทางอันตรายต่างๆ มีหมด 
ต่อจากนั้นก็เลี้ยวขวาผ่านถนนของทางหลวงชนบท ผ่านหน้าบ้านท่านสุริยา อินต๊ะนอน 
ขออนุญาตเอ่ยนาม ตรงนี้ก็เหมือนกันบนคันคลองเป็นถนนลาดยางเรียบสวยงาม     
มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ บอกตลอดทาง พอผ่านมาที่ถนนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผ่านบ้านนาแหลมถึงบ้านถิ่น ไม่ได้จะเปรียบเทียบ              
แต่ด้วยงบประมาณผมก็เข้าใจ ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเรามีขนาด
เล็กบ้างใหญ่บ้างกว้างบ้างแคบบ้างตามสภาพของชุมชน แต่สิ่งที่อยากจะขอฝาก
เรื่อง ป้ายจราจร ป้ายบอกแหล่งสถานที่ ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ บางป้ายมีต้นไม้   
กิ่งไม้ปกคลุม ทำให้มองไม่เห็นป้าย ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร และที่ยิ่งไปกว่านั้น               
เมื่อขับรถมาถึงบ้านปทุมจะมีป้อมตำรวจ ข้างหน้าคือถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์                     
ถ้าเป็นคนในหมู่บ้านหรือคนในพ้ืนที่เขาก็จะทราบ แต่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัด                 
ที่ไม่เคยผ่านเส้นทางนี้เลยอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อันตราย ถ้ามีป้ายสัญลักษณ์
บอกให้เขาได้ทราบ ผมเชื่อว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี ท่านลองสังเกตดู
ในช่วงเทศกาลต่างๆ ท่านจะเห็นว่าอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นนั้น ส่วนมากจะเกิดที่
เส้นทางสายรองมากที่สุด และถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
ก็เป็นถนนสายรอง ไม่ใช่ถนนสายหลัก เกิดอุบัติเหตุกันบ่อยมาก ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ป้ายสัญลักษณ์จราจรของเราไม่ค่อยชัดเจน ถ้ามีงบประมาณก็ควรจัดทำ         
ป้ายสัญลักษณ์ บอกว่าข้างหน้าเป็นทางแยก ทางโค้ง ทางข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุบ่อย 
ตรงนี้จะดีมาก ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่ได้มีแต่ในเขตชุมชน   
ในหมู่บ้านทั้งหมด บางเส้นทางอยู่ในที่ลับตาคน ผมเคยไปที่อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น 
อำเภอสอง ถนนของเราเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างตำบลสู่ตำบล              .   

 



๒๕ 
 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ ์      อำเภอสอง ถนนของเราเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างตำบลสู่ตำบล  บางเส้นทาง               
เป็นทางเปลี่ยว 2 ข้างทางเป็นสวน เป็นไร่นา มีต้นไม้หนาทึบ แต่ก็ไม่มีไฟฟ้า               
ส่องสว่าง ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ก็แทบไม่มี  แม้แต่ไฟเตือนตามแยกก็ไม่มี                     
แต่ถ้าเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่กับกรมทางหลวง
ชนบท หรือกรมทางหลวง ผมเชื่อว่าพวกป้ายสัญลักษณ์  ป้ายจราจรต่างๆ นั้น 
เป็นของเขาแน่นอนไม่มีของเรา ฉะนั้น ผมขอฝากท่านผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
งบประมาณ ถนนทั้ง 48 สายทางของเรา ซึ่งผมเห็นในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ผมดีใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ได้ขออนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผมเชื่อว่าอาจจะดำเนินการได้ทั้งหมด 
หรืออาจจะเหลืออีกไม่มาก แต่ถ้าเป็นในปีงบประมาณต่อๆ ไป ผมขอเสนอว่า 
อยากจะให้เราของบประมาณเขาไว้สำหรับถนนทุกเส้นทาง เพ่ือที่จะนำมา
ปรับปรุงซ่อมแซม หรือสร้างถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชนชาวแพร่ในเขตอำเภอรอบนอก ไม่ว่าจะเป็นถนน
เพ่ือใช้ในการเกษตร ถนนเพ่ือใช้สัญจรไปมา เชื่อมต่อระหว่างอำเภอ  ตำบล 
หมู่บ้าน ผมจึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึงท่านนายกฯ ถ้ามีโอกาสใช้เงิน
สะสม ท่านช่วยดูแลและคำนึงถึงอันตรายที่อาจเกิดกับพ่ีน้องประชาชน โดยการ
อนุมัติงบประมาณส่วนหนึ่งส่วนใด เพ่ือจะนำไปปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ดูแลอยู่ทั้ง 48 สายทาง ให้อยู่ในระดับที่พ่ีน้องประชาชน
ชาวแพร่ของเราได้รับความปลอดภัย ขอบคุณครับ    

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ ์ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      

  ขอเชิญท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 

นางสุขาวดี  วังคำ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้ าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางสุขาวดี  วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
อำเภอสูงเม่น เขต 2 

นางสุขาวดี  วังคำ  จากการที่ดิฉันได้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงบประมาณ
ประจำปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร 
แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ทุกโครงการ
ประชาชนมีความพึงพอใจ มีประโยชน์กับชาวบ้านเป็นอย่างดี จากการออกติดตาม 
ที่ผ่านมาได้พบกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนชาวบ้าน ได้มีร้องขอ
เพ่ิมเติมในการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนลูกรังบดอัดด้วยหินคลุก และแหล่งน้ำ    
เพ่ือการเกษตร ซึ่งเป็นปัญหาของพ่ีน้องชาวบ้าน ตลอดถึงไฟฟ้าส่องสว่าง                 
ตามถนนตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ดิฉันเห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ควรจัดหางบประมาณไปดำเนินการโครงการที่จะเป็น
ประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่เป็นอย่างมาก ขอบคุณค่ะ  
 
 



๒๖ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      

  ขอเชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายภิญโญ ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
อำเภอสอง เขต 2 

  เท่าที่ผมได้ฟังท่านสมาชิกสภาฯ แต่ละท่านอภิปรายเรื่องถนนในเขต
พ้ืนที่ เช่น ท่านพิภพ ถานะวุฒพงศ์ ขออนุญาตเอ่ยนาม ซึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาฯ 
เขตอำเภอเมืองแพร่ แต่ผมเป็นสมาชิกสภาฯ ในเขตรอบนอกจะมีปัญหามากแค่ไหน      
ผมมีอีกหนึ่งอาชีพ คืออาชีพพ่อค้า ในเขตตำบลเตาปูนผมเดินทางไปในทุกเส้นทาง
ปัญหาที่พบก็เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟฟ้าทางแยกทางร่วม ซึ่ งถ้าเป็นถนนของ              
กรมทางหลวงชนบทก็จะสว่างหน่อย ถ้าเป็นถนนของเราก็มืด ผมเห็นด้วยและ
สนับสนุนความคิดเห็นของท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่อภิปรายไปแล้ว ว่าเราควร
ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับความสะดวก 
ฝากถึงกองช่าง ท่านรู้เส้นทางว่าถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีที่ไหนบ้าง 
ช่วยไปดูแลในจุดนี้ด้วย ฝากถึงกองแผนและงบประมาณ ช่วยดูโครงการต่างๆ 
เหล่านี้ด้วย หากมีอะไรผิดพลาดช่วยประสานให้แก้ไข ขอบคุณครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      

  ขอเชิญท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนฤพนธ์ ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
อำเภอสอง เขต 1 

  เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราพูดถึง ในเขตพ้ืนที่ผม
จะมีบางที่ที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำยม บริเวณถนนบ้านลูนิเกด ตรงสะพานข้าม
แม่น้ำยมนั้น ยังไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ผมใคร่ขอเสนอให้ไป
พิจารณาการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนสะพาน และช่วยพิจารณารูปแบบของ      
เสาไฟฟ้าที่จะไปติดตั้งบนสะพาน ขอให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องช่วยพิจารณาด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      

  ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

 
 






