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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕62 
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 1) ชั้น 3 
************** 

ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ  

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
 

5.2 ญัตติขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
 

5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายการที่ได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปี       

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

* * * * * * * * * 
 
 

 

 

ก 



๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2562 
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 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 นางกุลชา บัญสว่าง รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2  
๔ นายสุริยา อินต๊ะนอน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  
๕ นายสุภวัฒน ์ ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  
๖ นายศิริมงคล ทนันชัย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
๗ นายสุนทร หอมขจร ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  
8 นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
9 นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  

10 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1  
11 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  
12 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 2 
เขต 2  

13 นายศฤงคาร นันตา 
 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  
14 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3  
15 นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             

เขต 1 
 เขต 1  

16 นายนิคม อินทรโกศล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  

17 นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  

18 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  

19 นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2 ลา 

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

 
 
 
 

 
  



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 นายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
7 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
8 พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 9 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดแพร่ 

11 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  
และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

12 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 
13 นางเยาวรัก จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
14 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 

 15 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวทิยา 
และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่     
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 
 
 

16 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
17 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
18 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
19 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับตัน 
20 นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
21 นายสุเมธ ผสมทอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
22 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
23 นางวาสนา  วุฒิโอสถ นักวิชาการคลังชำนาญการ 
24 นางสาวฤทัยรัตน์   คันธวัง นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
25 นางรชยา เวชอุทัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
26 นายสุรพงษ์ มาตรมนตรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
27 นางสาวนวพร เชี่ยวชาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

 
 
 
 



๓ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
28 นางสาวนุชนภางค์ แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
29 นางสาวสุดารัตน์ ขอร้อง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
30 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
31 นายประสพ สีนุย นายช่างโยธาอาวุโส 
32 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
33 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
34 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
35 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
36 นายสุภัทร แสงดอก สื่อมวลชน 
37 นายกฤษดา อินทราวุธ ประชาชน 
38 นายประหยัด สันป่าแก้ว ประชาชน 
39 นายชุมพล เสาร์แก้ว ประชาชน 
40 นายพิชัยภัทร ผูกจิตร ประชาชน 
41 นายเอก ใจตรง ประชาชน 
42 นายอัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง ประชาชน 
43 นายจิรพัฒน์ แจ่มรัตนโสภิณ ประชาชน 
44 นางกันหา แสงแก้ว ประชาชน 
45 นายเทียน กันทะลั่น ประชาชน 
46 นายสุชาติ สมบูรณ์เถลิง ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

เริ่มการประชุม เวลา 1๐.00 น. 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองประธาน          
(นางทิตติยา สุกใส)     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
.      ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

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

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

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕62 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2fประจำปี พ.ศ.๒๕62 
. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความจำเป็นเพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบในกิจการงานต่างๆ               
ตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่  เนื่ องจากอยู่นอกสมัย                   
ประชุมสามัญ จึงขอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรียกประชุม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ของสภาองค์การบริหาร                    
ส่วนจังหวัดแพร่ 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
การดำเนินกิจการงานต่างๆ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร้องขอ
เป็นการจำเป็น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงเห็นควร             
มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 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 25 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม                  
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22, 36 
จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมวิสามัญ             
สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ.2562 เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่  28 ตุลาคม 2562                   
ถึงวันอาทิตยท์ี ่3 พฤศจิกายน 2562 มีกำหนด 7 วัน 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
  ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  
  พิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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ประธานที่ประชุม   เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบญัตติ และเรื่องต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ 
 จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติ                 
ทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง                   
แต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติและงานด้านตรวจสอบ 
ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ให้ เป็นไปด้วย                
ความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภารกิจสำคัญดังกล่าว 
ขอให้ทุกท่านได้โปรดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การอภิปราย                 
การซักถามหรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ 
ตามระเบียบกฎหมาย ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชน
โดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 ณ บัดนี้ 

  วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ  
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 

จำนวน 1 ญัตติ คอื 

 1. ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการที่ได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปี รายละเอียด
ตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ แล้ว     

  ซ่ึงญัตติท่ีท่านนายกฯ ขอเพ่ิมน้ี ผมจะขอมติจากท่ีประชมุสภาฯ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ เสนอขอเพ่ิมญัตติ    

ในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 1 ญัตติ  
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 
จำนวน 1 ญัตติ ดังนี้ 

5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการที่ได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปี     

และขอใช้ระเบียบวาระใหมท่ี่แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 
 กระผมขอเขา้ระเบียบวาระท่ี 1 
 



๖ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม เรื่องท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา 2 ท่าน คือ 
  1. นางสาวธณั ชชา  ธาดาจารึกสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหาร                   

ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 2 
       2. นางสุภารัตน์  การะเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอเด่นชัย เขต 2 

 เรื่องที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ  2562  คะแนนรวม 96.03               
ได้ระดับ AA ผมขอแสดงความยินดีกับท่านนายกฯ และคณะผู้บริหารที่ได้สร้างผลงาน 
เป็นชื่อเสียงให้กับจังหวัดแพร่ เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีการบริหารงาน
ที่มีความโปร่งใสสูงสุดในประเทศไทย 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 
กันยายน 2562 เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงาน               
การประชุม ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านใด จะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 
พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  4 ประจำปี                    
พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่  
   ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน   

  สำหรับระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 และ5.3 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  

   ด้วยกองช่างและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 

   1. ข้อความเดิม (กองช่าง) 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 204 ข้อ 1 ประเภท      
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 6,868,100.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1 -0009                
บ้านแม่ยางโทน - บ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้าง 4.00 - 
8.00 เมตร ยาว 2,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
15,813 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
พิกัดเริ่มต้น E 0634338 N 2025385 พิกัดสิ้นสุด E 0634591          
N 2027409 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
พ.ศ.2540 มาตรา 74 (7) 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 726 ลำดับที่ 12 “ทั้งนี้การเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรร” (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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รองปลัด อบจ.แพร่   1. ข้อความใหม่  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 204 ข้อ 1 ประเภท      
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,248,100.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1 -0009                
บ้านแม่ยางโทน – บ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้าง 6.00 - 
8.00 เมตร ยาว 1,450.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
10,300 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
พิกัดเริ่มต้น E 0634338 N 2025385 พิกัดสิ้นสุด E 0634599          
N 2026674 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
พ.ศ.2540 มาตรา 74 (7) 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 726 ลำดับที่ 12 “ทั้งนี้การเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรร” (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 

   2. ข้อความเดิม (กองช่าง) 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 206 ข้อ 1 ประเภท      
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 8,414,300.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1 -0034                
บ้านปากปาน - บ้านน้ำโค้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่ ขนาดกว้าง 7.00 - 8.00 เมตร 
ยาว 2,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 18,525 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัดเริ่มต้น     
E 0607256 N 1987814 พิกัดสิ้นสุด E 0605946 N 1989338 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
พ.ศ.2540 มาตรา 74 (7) 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 757 ลำดับที่ 43 “ทั้งนี้การเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรร” (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

   2. ข้อความใหม่ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 206 ข้อ 1 ประเภท      
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 7,434,700.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1 -0034          
บ้านปากปาน - บ้านน้ำโค้ง อ.เด่นชัย จ.แพร่ ขนาดกว้าง 7.00 - 8.00 เมตร 
ยาว 2,350.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 18,525 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิกัดเริ่มต้น     
E 0607256 N 1987814 พิกัดสิ้นสุด E 0605946 N 1989338 

 



๙ 
 

 
. 
รองปลัด อบจ.แพร่    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        

พ.ศ.2540 มาตรา 74 (7) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 757 ลำดับที่ 43 “ทั้งนี้การเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
การจัดสรร” (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

   3. ข้อความเดิม (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 109 ข้อ 1 ประเภทค่าก่อสร้าง    
สิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว้ 5,425,000.- บาท เพ่ือปรับปรุงทางวิ่ง วิ่งออกกำลังกาย
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
พ.ศ.2540 มาตรา 74 (7) 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (ฉบับทบทวน 
พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 822 ลำดับที่ 2 “ทั้งนี้    
การเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร” (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

   3. ข้อความใหม่  
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 109 ข้อ 1 ประเภทค่าก่อสร้าง    
สิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว้ 2,620,000.- บาท เพ่ือปรับปรุงทางวิ่ง วิ่งออกกำลังกาย
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
พ.ศ.2540 มาตรา 74 (7)  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (ฉบับทบทวน 
พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 822 ลำดับที่ 2 “ทั้งนี้    
การเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร” (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

   เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4                
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 กำหนดว่า “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

   จึงขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดแพร่ต่อไป  

 



๑๐ 
 

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครบั  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง        

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง 2 รายการ 
และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 รายการ  

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
   ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสมขององค์ การบริหาร              

ส่วนจังหวัดแพร่    
   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

   ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้น
เศรษฐกิจ โดยกำหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ 
โดยเฉพาะงบลงทุนเศรษฐกิจฐานราก การท่องเที่ยว การลงทุน และได้
มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ
ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม   
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ด้านสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 3.ด้านเศรษฐกิจและสังคม 4. ด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยว และ5. ด้านการศึกษา 

   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

   เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย     
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89          
.  

 



๑๑ 
 

 
นายก อบจ.แพร่ “องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา

ท้องถิ่น” ข้อ89/1 “ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทยและจำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดำเนินการ โดยมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไข
การใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามข้อ 87 และข้อ 89             
ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
จ่ ายเงินสะสมหรือ เงินทุนสำรองเงินสะสมได้ โดยความเห็ นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่  มท 
0808.2/ว 5164 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรื่อง การยกเว้นใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ           
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จำนวน 67 โครงการ จำนวนเงิน 119,677,300.- บาท ตาม
รายละเอียดแนบท้าย ที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
ทุกท่านแล้ว  

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านโชคชัย  พันศิริวรรณ ครับ 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่ านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายโชคชัย  พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอรอ้งกวาง เขต 3 

  ผมใคร่ขอนำเรียนท่านนายกฯ รายการที่ 3 โครงการติดตั้งโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์ บนถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   
48 สายทาง ใช้งบประมาณ 35,000,000.- บาท ขอฝากท่านนายกฯ ว่า 
ถนนแต่ละสายมีความสำคัญ ถนนบางสายในบางพ้ืนที่พ่ีน้องประชาชนได้ใช้
ประโยชน์มาก แตถ่นนบางสายก็ไม่ได้ประโยชน์มากเท่าที่ควร ขอให้ท่านนายกฯ
ช่วยดูเรื่องความเหมาะสมของจุดที่เราจะไปติดตั้งโคมไฟ ถนนแต่ละสาย ควรจะ
ติดตั้งโคมไฟจำนวนมากน้อยเพียงใด ควรติดตั้งบริเวณทางแยกหรือทางโค้งที่
เป็นอันตราย เพราะเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน และ เป็นเรื่องที่
น่ายินดีที่ท่านนายกฯ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้  กระผมมีเรื่องนำเรียน             
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 
 



๑๒ 
 

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านโชคชัย  พันศิริวรรณ ครับ 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      

   ขอเชิญท่านเจริญ  สมปาน ครับ 

นายเจริญ  สมปาน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายเจริญ สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 3 

  กระผมขอแก้ไขข้อความในบัญชีรายละเอียดโครงการจ่ายขาด                  
เงินสะสมตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล หน้าที่ 1 ข้อ 3 2) เสากิ่งเดียว 
กระผมคิดว่าน่าจะพิมพ์ผิดจริงแล้วควรจะเป็น เสากิ่งเดี่ยว ขอให้แก้ไขข้อความ               
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านเจริญ  สมปาน ครับ 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      

  ถ้าไม่มีขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
 ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตั้งโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์ บนถนน 48 สายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นั้น              
กองช่างได้ระบุพิกัดในการติดตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ 
หรือพ่ีน้องประชาชนมีข้อแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนไปติดตั้งบริเวณจุดอ่ืนๆ นั้น           
หากเป็นเช่นนั้น ก็จะเป็นอำนาจของสภาฯ แห่งนี้  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      

   ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ  ถานะวุฒิ พงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร                   
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์     ผมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของท่านโชคชัย พันศิริวรรณ ในเรื่อง    
จุดติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นผู้ที่อยู่     
ในพ้ืนที่ต้องทราบดีว่าจุดใดที่เป็นจุดเสี่ยง จุดอันตราย และจุดที่เหมาะสม 
เป็นไปได้อยากให้ส่วนที่รับผิดชอบช่วยชี้แจงรายละเอียดของจุดติดตั้งโคมไฟ
พลังงานแสงอาทิตย์ ให้สภาฯ แห่งนี้ได้รบัทราบ ขอบคุณครับ 

 



๑๓ 
 

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      

  ขอเชิญท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนฤพนธ์ ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 1 

  ผมมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่นั้น  มีหลายพ้ืนที่ต้องการให้มีการติดตั้ งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณท่ีเรามีอยู่อาจจะไม่สามารถดำเนินการ
ได้ทั่ วถึงถนนทุกสายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผมใคร่ขอเสนอ
วิธีดำเนินการให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับพ้ืนที่ของแต่ละตำบล แต่ละหมู่บ้าน 
ผมขอเสนอวิธีการเกลี่ยให้กระจายไม่จำเป็นต้องไประบุว่าหมู่บ้านนี้ 10 จุด 
หมู่บ้านโน้น 10 จุด ควรคำนึงถึงความจำเป็นมากกว่า  เพราะในพ้ืนที่ของ
สมาชิกสภาฯ แต่ละท่านนั้น ท่านจะทราบดีว่าจุดใดบริเวณใดมีความจำเป็น  
ต้องติดตั้ง ทั้งหมดที่ผมพูดมานี้หมายความว่าเราไม่ต้องไปกำหนดจุดติดตั้ง 
กำหนดจำนวนตายตัว จะทำให้เกิดความลำบากในการปฏิบัติ ในข้อเท็จจริง   
บางหมู่บ้านอาจไม่มีความจำเป็นเลย อยากจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร 
ร่วมกันพิจารณา ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      

  ขอเชิญท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครบั 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 

  ผมมีข้อสงสัยในเรื่องการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  
ผมดูแล้วเรื่องกำลังไฟส่องสว่างที่ระบุไว้ว่า 30 วัตต์ ผมมีข้อสงสัยว่ามีการวัด        
กันอย่างไร เพราะว่าไฟส่องสว่างที่กรมทางหลวงใช้ หรือจะเป็นไฟส่องสว่าง
ล่าสุดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ไปปรับปรุงบนสะพานข้ามแม่น้ำยม 
ความส่องสว่างก็อยู่ที่ 250 วัตต์ อยากทราบว่าค่าวัตต์ตรงนี้ให้ลักษณะการส่องสว่าง
ที่แตกต่างกันอย่างไร ทำไมตัวเลขถึงต่างกัน ใคร่ขอให้กองช่างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ช่วยอธิบายข้อสงสัยนี้ด้วย และอีกหนึ่งเรื่องผมขอฝากไปถึงกองช่างด้วยว่า       
. โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์อยากจะให้คำนึงถึงต้นไม้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ ถ้าไป 

 
ติดตั้งบริเวณ จุด 



๑๔ 
 

 
นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ ในการไปวางจุดติดตั้งเสาแต่ละต้น ในเมื่อเป็นโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

อยากจะให้คำนึงถึงต้นไม้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ ถ้าไปติดตั้งบริเวณจุดที่มีต้นไม้
ปิดบังแสงอาทิตย์ ผมเกรงว่าในช่วงเวลากลางวันที่ต้องกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพ่ือนำไปใช้ในช่วงเวลากลางคืน จะทำให้ไม่สามารถกักเก็บพลังงานได้ตามที่ 
เราคาดหวังไว้ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่       

  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเรื่องกำลังไฟส่องสว่างที่ระบุไว้   
30 วัตต์นั้น จะมีความสว่างมากน้อยเพียงใด ซึ่งผมเองก่อนที่จะจัดทำโครงการนี้ 
ผมได้สอบถามไปยังจังหวัดที่มีการจัดทำโครงการในลักษณะเดียวกัน ทางเขาคิดว่า
ระยะห่างระหว่างเสาไฟควรจะห่างกัน 25 เมตร เมื่อติดตั้งในระยะห่าง 25 เมตร 
ความสว่างไปทับซ้อนกัน ของเราไม่ได้ระบุว่าระยะห่างว่าห่างกันเท่าไหร่         
เขาได้แนะนำมาว่าควรห่างกัน 40 เมตร ผมก็คิดว่าในเมื่อเขามีประสบการณ์มาแล้ว 
ก็ควรจะทำตามคำแนะนำของเขา น่าจะทำให้ความสว่างเพียงพอ กองช่างได้ไป
ดำเนินการสำรวจแล้วแต่คงไม่ใช่ระยะห่าง 40 เมตร คงต้องมีการเคลื่อนย้าย
จุดติดตั้ง เพ่ือความถูกต้องและเหมาะสม ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่เสนอ
ข้อสังเกต ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
   ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ  ถานะวุฒิ พงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร                   
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

     ผมเห็นด้วยกับท่านโชคชัย พันศิริวรรณ ที่ผมเสนอไปเมื่อสักครู่นี้               
คือ อยากจะให้ทางกองช่างชี้แจงรายละเอียดจุดที่จะติดตั้งและนำเสนอให้                  
ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบก่อน ในฐานะที่สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
และรับทราบข้อมูลในเขตพ้ืนที่เป็นอย่างดี  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      
  ขอเชิญท่านสมัย  เนื้ออ่อน ครับ 

 

 



๑๕ 
 

นายสมัย  เนื้ออ่อน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสมัย เนื้ออ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 3 

  ผมมีข้อซักถาม การที่เราใช้โคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  
แบตเตอรี่ ใช้ เก็บพลังงาน มีอายุการใช้ งานนานกี่ปี  หากเมื่อชาวบ้านเขา                 
มาสอบถามเราจะได้สามารถตอบเขาได้ ฝากท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ 
ให้กองช่างหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้ด้วย ครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสมัย  เนื้ออ่อน ครับ 
  แบตเตอรี่อย่างต่ำประกัน 2 ปี ตามระเบียบ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      
  ขอเชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครบั 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2 

  ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่          
จะดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บนถนน 48 สาย 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพราะแสงไฟบนถนนสว่างไม่พอมานานแล้ว ในเมื่อ
องค์กรเราได้รับการประเมิน ITA ระดับผลคะแนน AA แล้ว ถนนสายบ้านผม 
ตำบลเตาปูนมืดมาก ถ้าเราดำเนินการเรื่องนี้สำเร็จเราก็จะได้ชื่อเสียง อย่างเช่น
บ้านแม่พร้าว ติดต้ังโคมแผงโซล่าเซล มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่                 
ผมเห็นด้วยกับการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์บนถนนที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่รับผิดชอบ เพ่ือจะได้อำนวยความสะดวก และเพ่ิมความปลอดภัย       
ในการสัญจรของพ่ีน้องประชาชนในตอนกลางคืน ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 
       สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      
  ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติ 
   ต่อไปเป็นการขอมติ เห็นชอบญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ ายเงินสะสม          

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม          

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 
 
 
 
 



๑๖ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ       
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 67 โครงการ 
จำนวนเงิน 119,677,300.- บาท 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
   ข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการที่ได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปี     
    ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

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

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการที่ได้รับ
อนุมัติให้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย เนื่องจากการประมาณการขนาด
พ้ืนที่ที่จะดำเนินการคลาดเคลื่อนจากเดิมไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร เป็นไม่
น้อยกว่า 863.92 ตารางเมตร เพ่ือให้โครงการสามารถดำเนินการได้ โดย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ตามเป้าหมายเดิม มิได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่โครงการดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนี้ 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ข้อความเดิม 
   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 200 ข้อ 1 ประเภท      
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 430,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 
คสล. ขนาดหนา 0.12 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 975 ตารางเมตร     
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   ข้อความใหม่ 
   แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน        

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 200 ข้อ 1 ประเภท      
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 430,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างลานอเนกประสงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 
คสล. ขนาดหนา 0.12 เมตร หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 863.92 ตารางเมตร          
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 
 
 
 



๑๗ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  รวมแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย จำนวน 1 รายการ 
   เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย             

วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการที่ได้รับ
อนุมัติให้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำเสนอทุกท่านแล้ว  จึงขอเสนอเพ่ือให้                   
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 
       สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

   ผมขอเรียนถามท่านประธานเรื่องพ้ืนที่ลดลงประมาณ 112 ตารางเมตร 
แต่เหตุใดงบประมาณยังเท่าเดิม 430,000.- บาท ทำไมงบประมาณไม่ลดลงด้วย 
ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
       สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ      
   ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

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

ไดป้ระมาณราคาผิดพลาดจากความเป็นจริงครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคณุท่านรองปลัดฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง      

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการที่ได้รับ
อนุมัติให้เบิกตัดป ี   

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  
 
 



๑๘ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 18  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
รายการที่ได้รับอนุมัติให้เบิกตัดปี ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
จำนวน 1 รายการ  

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอหรือไม่ ขอเชิญครับ
   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ผมขออนุญาตเสนอเรื่องอ่ืนๆ   

 เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีเรื่องเร่งด่วน  
ที่ต้องนำเสนอให้สภาฯ แห่งนี้พิจารณา ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ได้ประกาศเรียกประชุม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และได้ส่งประกาศฉบับนี้
ไปให้ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และภายนอกรบัทราบ
ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ซึ่งการเปิดประชุมวิสามัญนี้ เราต้องเข้าใจว่า      
เมื่อมีเรื่องเร่งด่วนสภาฯ ถึงเปิดประชุม ถ้าไม่มีเรื่องเร่งด่วนสภาฯ ไม่เปิดประชุม
และผู้ที่ต้องเข้ามาประชุมสภาฯ ในวันนี้ คือส่วนราชการในองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งต้องตระหนักว่าเป็นหน้าที่ที่ท่านต้องมาประชุม แต่วันนี้               
มีส่วนราชการภายในของเรา ประกาศประชุมคณะกรรมการข้าราชการ                 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ (ก.จ.จ.) ในวันเดียวกัน เวลา 09.30 น. 
ซึ่ งผมเองก็ เป็นคณะกรรมการ ก.จ.จ. เช่นกัน ก็ เชิญผมเข้าประชุมด้วย                   
แตเ่มื่อผมเข้าประชุมสภาฯ ก็ไม่สามารถเข้าประชุม ก.จ.จ. ได้ ส่วนข้าราชการบางท่าน
ที่มีหน้าที่เข้าประชุมสภาฯ ก็ไม่มา แต่ไปประชุม ก.จ.จ. ท่านรองนายกฯ ท่านหนึ่ง
จริงๆ แล้วท่านต้องเข้าประชุมสภาฯ แต่ท่านก็ ไปประชุม ก.จ.จ. ทำให้                   
การประชุมในวันนี้ทั้ง 2 การประชุมเกิดความเสียหาย ผมไม่ได้เข้าประชุม 
ก.จ.จ. ก็ เกิดความเสียหาย ท่านรองปลัดฯ ไม่ได้ เข้าประชุม ก.จ.จ ก็ เกิด               
ความเสียหาย ส่วนข้าราชการที่มีหน้าที่ต้องเข้าประชุมสภาฯ แต่ไม่มาประชุม                
ก็ไม่รู้เสียหายหรือไม่ ผมขอถามท่านรองปลัดฯ ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา               
ของข้าราชการว่า การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด้อยกว่า           
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการ ก.จ.จ. หรือไม่ เมื่อวานผมทราบข่าว            
เลยขอให้เลื่อนการประชุม ก.จ.จ. ไปเป็นเวลา 09.00 น. แล้วผมจะเลื่อน               
การประชุมสภาฯ ไปเป็นเวลา 10.30 น. แต่เขากลับเลื่อนเวลามาเป็น 10.30 น. 
ตรงกับการประชุมสภาฯ เขาไม่ เห็ นความสำคัญของการประชุมสภาฯ                        
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่ได้มีเฉพาะข้าราชการ          
ทีบ่ริหารงาน แต่มีนายกฯ เป็นฝ่ายบริหาร มีสภาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นผู้กำกับดูแล        
. เขาต้องตระหนักถึงความสำคัญของสภาฯ นี่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ตระหนัก               
ถึงสภาฯ เลย ขอให้แก้ไขเวลาการ เป็น 13.00 น. เขาอ้างว่า               



๑๙ 
 

ประธานที่ประชุม เขาต้องตระหนักถึงความสำคัญของสภาฯ แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ตระหนัก               
ถึงสภาฯ เลย ขอให้แก้ไขเวลาการประชุม ก.จ.จ. เป็น 13.00 น. เขาอ้างว่า              
ทางจังหวัดไม่ว่าง การประชุมคณะกรรมการ ก.จ.จ. หากผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือผู้ที่ได้รับมอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ว่าง ก็สามารถเลือกประธานได้จาก
คณะกรรมการ มีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ มีทั้งท้องถิ่นจังหวัด มีทั้งข้าราชการ เห็นชอบให้
คณะกรรมการคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานในที่ประชุมก็ได้ แต่เขาไม่ปฏิบัติ 
ถือว่าการประชุมสภาฯ ไม่มีความสำคัญเท่ากับการประชุม ก.จ.จ. ซึ่งมรีะเบียบวาระ
การประชุม 3 วาระ ไม่มีวาระเร่งด่วน เห็นชอบข้าราชการลาออก เห็นชอบเรื่องต่างๆ 
แค่เรื่องเห็นชอบ ขอให้บันทึกลงในรายงานประชุม และส่งให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง               
ได้รับทราบต่อไป 

   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      
  ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ  ถานะวุฒิ พงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร                   
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 
  ผมเห็นด้วยกับท่านประธานสภาฯ เป็นอย่างยิ่ง ผมในฐานะสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตรวจสอบ บางครั้งเกิด
ความน้อยใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง กรณีที่ผมยกมือผ่านข้อบัญญัติให้ท่าน
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะสังเกตว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างข้าราชการ 
กับสมาชิกสภาฯ จะน้อยลง ท่านจะเห็นความสำคัญก็ต่อเมื่อต้องการให้         
ข้อบัญญัตินั้นผ่านการลงมติเห็นชอบ เพราะในข้อบัญญัตินั้นมีผลประโยชน์       
ของท่าน เช่น ค่าตอบแทน เงินเดือน ถ้าข้อบัญญัตินั้นผ่านการลงมติเห็นชอบ      
ไปแล้วท่านก็สบายใจ กรณีปัญหาที่ท่านประธานสภาฯ นำเสนอในวันนี้                   
คือ เรื่องของการประชุม เพราะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ในวันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นเรื่องที่
คณะรัฐบาลสั่งการมายังกระทรวงมหาดไทย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน               
และกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้นำเสนอไป ความจริงแล้วในวันนี้
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านต้องเข้าร่วมประชุมสภาฯ แต่มีการจัดการประชุม              
ที่ซ้ำซ้อนกัน เมื่อสักครู่ท่านประธานสภาฯ ให้ผมดูระเบียบวาระการประชุม ก.จ.จ. 
เห็นมีอยู่ 2 เรื่อง เรื่องแรกข้าราชการท่านหนึ่งขอลาออก ซึ่งข้าราชการท่านนั้น
คงสำคัญมากกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงจำเป็นต้องจัดการประชุม 
ทั้งที่จริงแล้วการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้มีความสำคัญมาก เพราะรัฐบาลสั่งการมา
ว่าการใช้จ่ายเงินสะสมนั้น ต้องดำเนินการภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้เท่านั้น 
ผมขอเสนอว่าครั้งต่อไปในการจัดการประชุมควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน        
ไม่อยากให้เกิดปัญหาเช่นนี้อีก ผมในฐานะตัวแทนพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่                 
จะยึดเอาพ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ขอบคุณครับ.                  

 



๒๐ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณทา่นพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
       ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

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

ผู้บังคับบัญชาในระดับชั้น ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ 
ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งที่ท่านประธานสภาฯ ได้กล่าวมานั้นถูกต้องทุกขั้นตอน
ตามข้อระเบียบและกฎหมาย ผมในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการจะรับเรื่องนี้
ไปดำเนินการ เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง
ตามความเหมาะสม ขอบคุณครับ  

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
  ขอเชิญท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริครับ 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 

  เนื่องด้วยในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มาพบปะสมาชิกสภาฯ 
 ก่อนเริ่มการประชุม ท่านได้กล่าวถึงเรื่องภัยแล้งขึ้นมา ปีนี้จังหวัดแพร่ของเรา

รวมทั้งหลายอีกหลายๆ จังหวัด ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างมาก เราไม่เคยสูบน้ำ
เข้านาในฤดูฝน ปีนี้เราก็ต้องทำ ผมขออนุญาตรายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันนี้ 
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 น้ำที่จะผันเข้าคลองชลประทานทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งซ้าย ฝั่งขวา 
ของคลองชลประทานฝายแม่ยม อัตราการไหล 13.4  ลูกบาศก์เมตร ไปคลอง
ฝั่งซ้าย 8 ลูกบาศก์เมตร มาคลองฝั่งขวา 4 ลูกบาศก์เมตร ผมขออนุญาต
อธิบายลักษณะน้ำปริมาณน้ำของคลองฝั่งขวา น้ำที่เข้ามา 4 ลูกบาศก์เมตรนี้  
ทำให้มีความสูงของน้ำในคลองชลประทานเพียง 1.30 เมตร การที่จะผันน้ำ             
ไปคลองซอยเพ่ือลงไปทุ่งนาของเกษตรกรได้นั้น ต้องมีความสูงอย่างน้อย       
1 เมตร ถึง 1.10 เมตร ถึงจะเข้าปากซอยได้ เพราะฉะนั้นแสดงว่าคลองฝั่งขวา 
ขณะนี้น้ำไหลเข้าคลอง 20 เซนติเมตร ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของผม             
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 ประกอบด้วยตำบลวังหงส์ ลงมาจนถึงตำบลป่าแมต          
เริ่มกิโลเมตรที่ 40 กว่า ความสูงของน้ำในคลองชลประทาน 1.30 เมตร        
ที่ไหลมาจากฝายแม่ยม พอมาถึงตำบลวังหงส์มีความสูงไม่ถึง 1.30 เมตรแล้ว 
ทำให้ปริมาณน้ำในคลองที่ไหลลงสู่ทุ่งนาชาวบ้านน้อยตามลงไปด้วย ชาวบ้าน   
ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการน้ำเครื่องสูบน้ำมาสูบ เพ่ือเพ่ิมปริมาณดันน้ำ             
เข้าคลองซอย ผมขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ เรียนถามไปทางศูนย์บริหาร
จัดการน้ำฯ ว่าต่อนี้ไปหากปริมาณน้ำลดลงเรื่อยๆ และช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าว  
กำลัง 

 



๒๑ 
 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ จัดการน้ำฯ ว่าต่อนี้ไปหากปริมาณน้ำลดลงเรื่อยๆ และช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าว  
กำลังตั้งท้องกำลังจะออกรวง หากศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ มีการนำความช่วยเหลือ               
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำ หรือความช่วยเหลือต่างๆ ไปช่วยชาวบ้านจะเป็นผลดีมาก 
แต่ที่ผมเป็นห่วงคือภัยแล้งในปีหน้า ปีนี้ฤดูฝนปลายฤดูฝนน้ำยังน้อยขนาดนี้                          
ฤดูแล้งปีหน้าจะแล้งมากขนาดไหน น้ำเพ่ือการเกษตรเราคงต้องมองข้ามไปก่อน 
วันนี้คงต้องพูดถึงน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค ช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมานี้ประปาอำเภอสอง
เข้าขั้นวิกฤตที่จะผลิตน้ำให้กับพ่ีน้องชาวบ้านในอำเภอสองได้ใช้ อยากทราบว่า
ศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ มีแผนที่จะช่วยเหลืออย่างไรบ้าง อยากจะขอให้ทาง             
ศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ หรือผู้บริหารได้มาชี้แจงให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ               
อีกหนึ่งเรื่องอยากจะฝากไปถึง สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์
ภายในพ้ืนที่ คลองชลประทานฝั่งขวาที่ผมได้รับน้ำจะเริ่มตั้งแต่ตำบลห้วยหม้าย
อำเภอสอง ผ่านอำเภอหนองม่วงไข่ ตำบลวังหลวง ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลน้ำรัด      
ลงมาจนถึงตำบลท่าข้าม ตำบลวังหงส์ ตำบลป่าแมต ตลอดสายคลองชลประทาน
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้าย ขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ไปถึงผู้นำท้องที่ 
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้ช่วยกันทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำในคลองชลประทาน           
มีน้อย ขอให้ไม่มีการปิดกั้นน้ำ ซึ่งทางชลประทานจังหวัดเขาก็ได้ร้องขอมาแล้ว
หนึ่งครั้ง แต่ทางนี้จะขอให้ทางสมาชิกสภาฯ ช่วยกันประสานกับผู้ใช้น้ำด้วยว่า
ไม่ให้มีการลงไปกั้นน้ำในคลองสายใหญ่ เพราะว่าขณะนี้ในพ้ืนที่ทางเหนือ                
ไม่ว่าจะเป็นอำเภอสอง อำเภอหนองม่วงไข่ หรืออำเภอเมือง นาในพ้ืนที่บริเวณ
คลองฝั่งขวาข้าวกำลังตั้ งท้องพอมีน้ำใช้ แต่ พ้ืนที่ ที่ต่ำลงไป ไม่ว่าจะเป็น             
ตำบลบ้างปง อำเภอสูงเม่น บ้านแม่ยุ้น อำเภอเด่นชัย ตลอดเกือบ 2 เดือน 
ตั้งแต่มีการปลูกข้าว เขาได้น้ำเพ่ือการทำนาไป 3 สัปดาห์ เท่ากับ 3 รอบ            
รอบละ 1 สัปดาห์เท่านั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤต อยากให้สมาชิกสภาฯ ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์เรื่องกั้นน้ำในคลองฝั่งซ้าย และฝั่งขวาด้วย และขอฝากคำถาม  
ไปถึงศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ ว่ามีแนวทางการช่วยเหลือพ่ีน้องชาวบ้านบรรเทาภัยแล้ง
อย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 
  ท่านนายกฯ จะชี้แจงหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเพ่ิมเติมเรื่องอ่ืนๆ  
  เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร                

ส่วนจังหวัด จังหวัดแพร่ (ก.จ.จ.) ผมเปิดดูรายงานการประชุมของเดือนที่ผ่านมา 
เมื่อวันที่  24 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการนายกฯ เวลา 15.30 น.               
เดือนที่แล้วยั งประชุมเวลา 15.30 น. ได้  เดือนนี้ทำไมต้องประชุมเวลา                
10.30 น. ผมอยากทราบว่ามีเรื่องสำคัญมากหรืออย่างไร จึงจัดประชุมพร้อมกับ
การประชุมสภาฯ 

  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      
  ขอเชิญท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 

 

 



๒๒ 
 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนฤพนธ์ ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 1 

  ผมขอแสดงความคิดเห็นใน 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 การจัดการประชุมทับซ้อนกัน 
เคยมีคำอยู่คำหนึ่งที่เราเคยได้ยินกัน เรื่องการปรับทัศนคติ ผมคิดว่าหากมีปัญหา
เช่นนี้ขึ้นมาควรมีการเรียกมาพูดคุยกัน โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ            
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผมว่าน่าจะจบปัญหาเรื่องนี้ได้ เรื่องที่ 2 เรื่อง สถานการณ์น้ำที่จะ
เข้าสู่ฤดูแล้ง ผมคิดว่าปีนี้จังหวัดแพร่คงหนีไม่พ้นเรื่องปัญหาภัยแล้งอีกเช่นเคย 
ยิ่งได้ทราบข่าวมาว่ามีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
ปริมาณกักเก็บน้ำมากกว่าอ่างเก็บน้ำแม่สองของเรา การสร้างอ่างเก็บน้ำในสาขา
แม่น้ำยมของอำเภอเชียงม่วน เป็นแม่น้ำสาขาที่ใหญ่พอสมควร พอๆ กับแม่น้ำสอง 
ปัญหาที่จะติดตามมาก็คือ น้ำที่เคยไหลลงสู่แม่น้ำยมในช่วงฤดูแล้ง ปีนี้หรือ            
ปีต่อๆ ไปคงไม่มีแน่นอน ส่วนวิธีการแก้ไขที่เราเคยทำกันมาในช่วงฤดูแล้ง คือ
การขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ในระดับหนึ่ง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่น่าจะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาและบรรเทาภัยแล้งนี้ได้ โดยใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่เรามีอยู่ ขุดบ่อน้ำตื้นหรือบ่อบาดาล 
ควรพิจารณาเรื่องนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      
  ขอเชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 

นางกุลชา  บัญสว่าง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางกุลชา บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอวังชิ้น เขต 2 

   สืบเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเดินทาง  
ไปศึกษาดูงานร่วมกับพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ซึ่งสมาชิกสภาฯ หลายท่าน                      
ก็ได้ร่วมเดินทางไปด้วย ส่วนตัวดิฉันก็ได้ร่วมเดินทางไปกับคณะพ่ีน้องประชาชน
อำเภอวังชิ้น ในส่วนของการศึกษาดูงานนั้น มีประเด็นที่น่าตั้งข้อสังเกต                    
ในเรื่องของรถบัสที่ได้ประมูลมา ไม่ทราบว่าทางผู้ตรวจรับใช้มาตรฐานเช่นไร              
ในการตรวจรับ เพราะตลอดระยะเวลาในการเดินทางรถบัสมีปัญหาตลอด                 
ไม่ว่าจะเป็นเบรคเสีย เพลาหลุด มีการเปลี่ยนรถกลางทาง ซึ่งในเรื่องของ                  
ความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญ และอีกเรื่องข้าราชการที่เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการไม่ได้ร่วมเดินทางกับคณะแม้แต่คนเดียว มีแต่ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน               
ที่ร่วมเดินทางไป ในส่วนนี้ขอฝากผู้ที่ เกี่ยวข้องว่าความปลอดภัยของพ่ีน้อง
ประชาชนเป็ น เรื่ องสำคัญมาก และในส่ วนรถบั สขององค์ การบริหาร                            
ประชาชนเป็นเรื่องสำคัญมาก และในส่วนรถบัสขององค์การบริหาร                             

 



๒๓ 
 

นางกุลชา  บัญสว่าง ส่วนจังหวัดแพร่เอง ก็มีคนขับเพียงคนเดียว ซึ่งต้องขับรถตลอดทั้งวันทั้งคืน  
และเผอิญว่าในช่วงเวลาที่ดิฉันเดินทางคนขับก็เกิดอุบัติ เหตุต้องใส่เฝือก                  
แขนข้างที่ถนัดอีก ทำให้คนขับต้องขับรถด้วยแขนข้างเดียว และไม่ใช่แขน                
ข้างที่ถนัด ซึ่ งทำให้ พ่ีน้องประชาชนที่ ร่วมเดินทางเกิดความวิตกกังวล                    
ฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสำคัญและเอาใจใส่            
ในเรื่องนี้ ฝากให้ช่วยดูแลและรับผิดชอบด้วย ขอบคุณค่ะ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  สำหรับศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ได้รับทราบข้อมูลปัญหาต่างๆ 
จากพ่ีน้องประชาชนมาโดยตลอด เราไม่ได้นิ่งนอนใจ เราได้ขอให้ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ เรียกประชุม และได้จัดการประชุม                
ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการประชุมได้แยกการช่วยเหลือเกษตรกร
ออกเป็น 2 ลักษณะ 1. เกษตรกรที่อยู่ในเขตลำน้ำของชลประทาน 2 แสนกว่าไร่นั้น              
ไม่น่าจะมีปัญหา แต่ เกษตรกรในเขตอ่ืนก็เป็นหน้าที่ ของหน่ วยงาน อ่ืน                
เรื่องปัญหาภัยแล้งนี้ท่านผู้ว่าฯ มีความกังวลเป็นอย่างมาก ต้องดำเนินการแก้ไข
และช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนให้ได้ ทางศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ ได้นำเสนอว่า
จะรีบดำเนินการกั้นแม่น้ำยม 21 แห่ง เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน การกั้นแม่น้ำยม 21 แห่งนี้จะกั้นก็ต่อเมื่อชลประทานจังหวัดแจ้งเรา           
มาว่ากระแสน้ำที่มาลดลงถึง 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งในวันนี้กระแสน้ำ   
25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ดังนั้น ถ้ากระแสน้ำเกิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ไม่สามารถกั้นได้ เพราะกระแสน้ำแรง แนวทางคือเมื่อไหร่ที่ ได้รับสัญญาณ                        
จากชลประทานจังหวัด เราจะเริ่มดำเนินการโดยดำเนินการพร้อมกันหลายๆ แห่ง 
ถ้าดำเนินการที่ละแห่งไม่ไหว ตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมการ เราได้แจ้งข้อมูลไปให้
ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   
มีอุปกรณ์การเจาะน้ำบาดาลทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก ในระเบียบใหม่นี้ระบุว่า                
1. จะเจาะอย่างไรก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อน            
ถึงจะดำเนินการได้ 2. ผู้ที่ดำเนินการได้จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก   
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ส่งเจ้าหน้าที่                  
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมปฏิบัติงาน  ส่วนข้อที่ 1               
ในที่ประชุมได้ถกเถียงกันว่า ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจังหวัดแพร่                 
ใช้ระยะเวลากี่วันจึงสามารถออกใบอนุญาตให้ได้ สำหรับผู้ที่จะขออนุญาต             
จะต้องเป็นเจ้าของพ้ืนที่ อย่างเช่น ตำบลหรือหมู่บ้านนี้ต้องการเจาะบาดาลน้ำตื้น 
10 แห่ง ต้องไปขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกใบอนุญาตก่อน จากนั้น             
แจ้งมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เราก็จะออกไปดำเนินการให้ได้                     
.            

 
 



๒๔ 
 

นายก อบจ.แพร่ ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่อยู่ในพ้ืนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน                
ผู้ที่เดือดร้อน ได้กรุณาไปขอใบอนุญาตให้ถูกต้องเสียก่อน ก่อนมาขอเครื่องจักร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในกรณีที่ พ้ืนที่นั้นไม่ใช่พ้ืนที่สาธารณะ             
แต่เป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคล ต้องมีการเซ็นยินยอมให้ผู้ใช้น้ำรายอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
ได้ใช้น้ำร่วมกัน เราจะเจาะน้ำให้บุคลคลใดบุคคลหนึ่งใช้เองไม่แบ่งคนอ่ืนใช้ไม่ได้  
ผู้ได้รับผลประโยชน์ข้างเคียงต้องมี และผู้ที่มีบ่อบาดาลต้องยินยอมแบ่งน้ำ                          
ให้ผู้ อ่ืนใช้ตลอดอายุของบ่อบาดาลนั้น จึงขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบ                  
และขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูลเรื่องความปลอดภัยในการใช้รสบัส                  
ในการนำพาพ่ีน้องประชาชนไปศึกษาดูงาน ผมเพ่ิงทราบเรื่องเมื่อสักครู่นี้       
ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งในที่ประชุม ต่อนี้ ไปจะกระชับเจ้าหน้าที่                 
ให้ดำเนินการให้รัดกุม เพ่ือความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชน ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านนายกฯ  ครับ 
  ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องบ่อน้ำบาดาล ผมเพ่ิงประสบปัญหาเมื่อเดือนที่แล้ว  

ที่บ้านผมมีบ่อน้ำบาดาลอยู่แล้ว แต่ผมขาดต่อใบอนุญาตเพียง 1 สัปดาห์       
ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขาให้ผมทำเรื่องขอใบอนุญาตใหม่เหมือนครั้งแรก    
ผมขออนุโลมเขาอย่างไรเขาก็บอกไม่ได้ เพราะผิดระเบียบ ต้องเริ่มดำเนินการ                 
นับหนึ่งใหม่ ต้องให้ช่างมาตรวจสอบเซ็นรับรอง ผมก็ให้ช่างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่มาตรวจสอบและเซ็นรับรองให้ พอไปยื่นขอใบอนุญาตทางเขา         
ก็จะมาตรวจสอบอีกครั้งแต่ไม่มีกำหนดระยะเวลา ต่อนี้ไปหากพ่ีน้องชาวบ้าน           
จะขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลคงยากกว่าเดิม จากประสบการณ์ โดยตรง          
จึงนำมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับเรื่องความปลอดภัยของรถบัสที่นำพ่ีน้องชาวบ้าน               
ไปศึกษาดูงาน พ่ีน้องชาวบ้านบ้านทุ่งศรี บ้านวังโป่ง ก็ประสบอุบัติเหตุตู้ลำโพง
หล่นใส่ศีรษะ แต่ยังดีที่ศีรษะไม่แตกแต่ก็เจ็บไปหลายวัน ก็นำมาเล่าสู่กันฟัง 

   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
  ขอเชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2 

  ผมขอสอบถามท่านนายกฯ เรื่องขุดเจาะบ่อบาดาลที่ว่า 10 ราย
รวมกัน ขุดให้ฟรีหรืออย่างไร เอางบประมาณที่ไหนมา เพราะช่วงนี้ฤดูแล้ง 
กรณีคนบริจาคที่ดิน สมมติว่าคนที่บริจาคตายไปลูกหลานมาอีก ผมว่าน่าจะ 
รังวัดที่ไปเลย ออกเงินซื้อที่สักที่หนึ่ง แล้วก็ให้เขาออกโฉนดเลย ให้เขาเก็บเงินกัน 
10 ราย แล้วเราก็ไปเจาะให้ ถ้าบริจาคเฉยๆ ผมว่าถ้าอีก 10 ปีคนนั้นตายไป 
ลูกหลานมาไล่ที่ เรื่องจะยุ่ง ถ้ารังวัดแล้ว 10 รายเอาเงินรวมกันซื้อที่แล้วเจาะ 
ผมว่าน่าจะดีกว่า จะเจาะให้ฟรีแล้วเอางบประมาณมาจากไหน ขอบคุณครับ 

 
 
 






