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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  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 นายสุภวัฒน์ 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 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  
11 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1  
12 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 2 
เขต 2  

13 นายศฤงคาร นันตา 
 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  
14 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2  
15 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3  
16 นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             

เขต 1 
 เขต 1  

17 นายนิคม อินทรโกศล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  
18 

 
นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  

19 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  

20 นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

21 นางสุภารัตน์ การะเกตุ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 2  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/

เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดแพร่ 

6 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  
และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

7 นางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง 
8 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 
9 นางเยาวรัก จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

10 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 
 11 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรยีนกีฬา อบจ.แพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อบ จ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 

12 นายพงษ์ไทย บัววัด ผู้อำนวยการโรงเรยีน อบ จ.แพร่บา้นไผ่ย้อย 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่พัฒนา
ประชาอุปถัมภ ์
 13 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

14 นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

15 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
16 นางรัชณี                   แก้วอ้วน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
17 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับตัน 
18 นายสุเมธ ผสมทอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
19 นางสาวณัฐมน สุดแดน นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน้ 
20 นายรณรงค์ แก้วกันทะ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
21 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
22 นางสาวนุชนภางค์ แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
23 นายเกียรติศักดิ์ ขันคำนันต๊ะ นายช่างโยธาอาวุโส 
24 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
25 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
26 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
27 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
28 นายต่อพงษ์  ทับทิมโต ท้องถิน่จังหวัดแพร่ 
29 นายณัฐ วังกาวรรณ ผอ.รพ.สต.ป่าแมต 
30 นายสมเกียรติ ดาวดาษ ประชาชน 
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เริ่มการประชุม เวลา 1๐.00 น. 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองประธานสภา
(นางทิตติยา สุกใส)          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  คณะผู้บริหารองค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้ ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 แล้ว 

   บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม     
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

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

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕63 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกfประจำปี พ.ศ.๒๕63 
 ตามที่ ได้ มี การประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่                    
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมมีมติกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป                   
มีกำหนด 45 วัน นั้น 

 อาศั ยอำนาจตามพระราชบัญญั ติ องค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ด                       
พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 24 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547                   
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัดแพร่  สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  พ .ศ .2563                     
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563                  
มีกำหนด 45 วัน 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
  ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2563  
  พิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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ประธานที่ประชุม   เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563              
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติ  และเรื่องต่างๆ ที่ องค์การบริหาร                    
ส่วนจังหวัดแพร่เสนอ 

จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเลือกตั้งแต่ละ
อำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และงานด้านตรวจสอบ ควบคุม
การบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภารกิจสำคัญดังกล่าว ขอให้ทุกท่าน
ได้โปรดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การอภิปราย การซักถามหรือ            
การปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กฎหมาย ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวม      
อย่างแท้จริง 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563               
ณ บัดนี้ 

  วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ  
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 

จำนวน 2 ญัตติ คือ 

  5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความโครงการ
อนุมัตเิบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

5.4 ญัตติขอความเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                   
จากกองทุน เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ซ่ึงญัตติท่ีท่านนายกฯ ขอเพ่ิมนี้ ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ เสนอขอเพ่ิมญัตติ    

ในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 2 ญัตติ  
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
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ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 
จำนวน 2 ญัตติ ดังนี้ 

  5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความโครงการ
อนุมัติเบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

5.4 ญัตติขอความเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                   
จากกองทุน เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 กระผมขอเขา้ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันอังคารที่  24 
ธันวาคม 2562 เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงาน             
การประชุม ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ  

   มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  3 ประจำปี                 
พ.ศ.2562 เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562         
เมื่อวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครบั 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5 .1  ญั ตติขออนุ มั ติ ใช้ จ่ าย เงินสะสม ประจำปี งบประมาณ                   
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร ่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
    ตามที่จังหวัดแพร่ แจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้ง

แนวทางซักซ้อมการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 8 โครงการ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 63 ลงวันที่ 8 
มกราคม 2563 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ แต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
มีงบประมาณไม่เพียงพอและมีความจำเป็นต้องดำเนินการอาจใช้จ่ายจากเงิน
สะสมได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บ รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง                      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  4) พ.ศ.2561                  
ข้อ 89 ซ่ึงกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ              
ด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
และต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากไม่เข้าลักษณะตามเงื่อนไขหรือ                 
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน                 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น  พ .ศ.2547 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  4 )                       
พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขอทำความตกลงกับ               
ผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนการปฏิบัติ ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 181/2548 
ลงวันที่  29 มีนาคม 2558 เรื่ อง การมอบอำนาจให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด                    
ปฏิบัติราชการแทน เพ่ือขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวได้ นั้น     

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ได้ขอทำความตกลงยกเว้น          
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกคร อง           
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89                   
..                        
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นายก อบจ.แพร่ เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสม ตามโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ     
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ 
เห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด               
ที่ พร 0023.4/1145 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 

   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง                   
สิ่ งสาธารณู ปโภค จำนวนเงิน 5,639,000.- บาทเพ่ื อเป็ นค่ าก่ อสร้ าง                        
ซุ้ มประตู เมืองเฉลิมพระเกียรติ  เนื่ องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธี                         
บรมราชาภิเษก ตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงเสนอญัตติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 5,639,000.- บาท รายละเอียดที่ส่งให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว และขอเสนอญัตติดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาต่อไป  

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา
อนุมัต ิ

ประธานที่ประชุม  ขอบคณุท่านนายกฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติทีป่ระชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 

ประธานที่ประชุม  มีสมาชิกฯ ออกจากห้องประชุมสภาฯ ระหว่างลงมต ิ1 ท่าน 
   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ เห็นชอบอนุมัติญัตติ                     

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 5,639,000.- บาท 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 
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ประธานที่ประชุม  ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ด้ วยส่ วน ราชการในสั งกั ดองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดแพร่                                

แจ้งความประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เพ่ือนำมาโอนเพ่ิม จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 19,549,400.- บาท และโอน
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 75,000.- บาท 
สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานตอบสนองความต้องการของประชาชน                     
ได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด และขอโอนตั้งรายการใหม่ 
ดังนี้ 

   โอนลด 
 กองช่ าง จำนวน  1  แผนงาน  จำนวน  3  รายการ เป็ น เงิน 
13,009,400.- บาท ดังนี้ 

                 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและก่อสร้าง ข้อ 1 หน้าที่  204 ประเภท                    
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,248,100.- บาท             
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1 -0009                
บ้านแม่ยางโทน – บ้านแม่ยางเปี้ยว อ.ร้องกวาง จ.แพร่  ขอโอนลดครั้งนี้  
4,248,100.- บาท  

   2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและก่อสร้าง ข้อ 1 หน้าที่  205 ประเภท                    
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 8,545,200.- บาท             
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1 -0001                
บ้านศรีมูลเรือง – บ้านป่าแดง อ.สอง จ.แพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 8,545,200.- บาท 

   3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์  ที่ดินและก่อสร้าง ข้อ 1 หน้าที่  197 ประเภท                    
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 2,220,800.- บาท             
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0008                
บ้านแม่ยางเปี้ยว – บ้านแม่ยางโพธิ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขอโอนลดครั้งนี้  
216,100.- บาท  

 
 
 
 
 
 
  



๑๐ 
 

นายก อบจ.แพร่  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 แผนงาน จำนวน              
2 รายการ เป็นเงิน 6,615,000.- บาท ดังนี้ 

                 1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
ห ม วด ค รุ ภั ณ ฑ์  ที่ ดิ น แ ล ะก่ อ ส ร้ า ง  ข้ อ  1  ห น้ าที่  1 1 0  ป ระ เภ ท                    
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ต้ังไว้ 6,540,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
บ้านพักครู คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร จำนวน               
8 ยูนิต โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา ขอโอนลดครั้งนี้ 
6,540,000.- บาท  

   2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบดำเนิ นงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ข้อ 1                   
หน้าที่ 181 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 900,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
โครงการจัดการแข่งขันและส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน                
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอโอนลดครั้งนี้ 75,000.- บาท   

   รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 3 แผนงาน จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 
19,624,400.- บาท 

 

   โอนเพิ่ม 
   กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน 1 แผนงาน 

จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 19,549,400.- บาท ดังนี้ 
 สำหรับรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ แบบ
แปลนเป็นไปตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำแถลงการณ์ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ข้อ 1 หน้าที่ 60 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง               
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย                 
ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ตั้งไว้ 10,000,000.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว - บาท 
คงเหลือ 10,000,000.- บาท โอนเพิ่มครั้งนี้ 19,549,400.- บาท 

 รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 1 รายการ                 
เป็นเงิน 19,549,400.- บาท 

  โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 แผนงาน จำนวน              

1 รายการ เป็นเงิน 75,000.- บาท ดังนี้ 
                 1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ

นันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาปั๊มน้ำอัตโนมัติ ชนิดหลายใบพัด  
ขนาดมอเตอร์ 1,000 W แรงดัน 200 V จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 15,000.- บาท
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 75,000.- บาท  

 



๑๑ 
 

นายก อบจ.แพร่  รวมโอนตั้งรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 1 รายการ                 
เป็นเงิน 75,000.- บาท 

 สำหรับรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ เป็นไป
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำแถลง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่าย           
เป็นรายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ              
ตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ่
 จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณาอนุมัติ            

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั 
   ญัตติ ข้อ 5.2 เป็นญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือนำมา             

ใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้
เดิมตั้งไว้ 10 ล้านบาท วันนี้ขอโอนเพิ่มอีก 19 ล้านบาทเศษ  

   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  มีสมาชิกฯ ออกจากห้องประชุมสภาฯ ระหว่างลงมต ิ1 ท่าน 
 ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ              
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยโอนลดงบประมาณ เพ่ือนำมาโอนเพ่ิม จำนวน                 
1 แผนงาน จำนวนเงิน 19,549,400.- บาท และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จำนวน 1 แผนงาน จำนวนเงิน 75,000.- บาท 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ประธานที่ประชุม  ข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อความโครงการ
เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติอนุมัติ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อความโครงการเบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 
34,500.- บาท เนื่องด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตรวจสอบ
โครงการค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ รายละเอียดข้อความ             
ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที ่3) พ.ศ.2558 และ
(ฉบับที่  4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การรับเงิน ข้อ 59 วรรค 2 กำหนดว่า                
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าว ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน              
ได้ ไม่ เกิน อีกหนึ่ งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้ วแต่กรณี  และโครงการดั งกล่ าว                   
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
       ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อความ
โครงการเบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 
จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 34,500.- บาท ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตติ 
จงึเรียนมาเพือ่ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณาอนุมัติ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง                

คำชี้แจงข้อความโครงการเบิกตัดปี  - กรณี มิ ได้ก่อหนี้ ผูกพัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

 

 

 



๑๓ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  มีสมาชิกฯ ออกจากห้องประชุมสภาฯ ระหว่างลงมต ิ1 ท่าน 
    ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อความโครงการเบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 34,500.- บาท 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
 ข้อ 5.4 ญัตติขอความเห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                    
จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้ วยกองทุน เพ่ื อส่ งเสริมการอนุ รักษ์ พ ลั งงาน  ได้มี ป ระกาศ               
ที่ 13/2562 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เรื่อง ยุทธศาสตร์การจัดสรร
เงินกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปี งบประมาณ 2563             
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ในการดำเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและโครงการพลังงาน
ทดแทน ในปีงบประมาณ 2563  
 ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีโครงการที่จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดหาโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งบนถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 48 สายทาง จำนวน 2,000 ชุด งบประมาณ 
140,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) 

นายก อบจ.แพร ่  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ และหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุน เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะได้จัดให้มี                     
การบำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ต่อไป 
 ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพ่ิมเติม โครงการนี้เป็นโครงการของกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดก็ตาม            
จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องผ่านการเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้นๆ เพ่ือให้ยอมรับถึงเรื่องการบำรุงรักษาต่อไป การติดตั้ง
กระทรวงพลังงานจะมาดำเนินการให้  อย่างไรก็ตาม งบประมาณต่างๆ                       
ยังไม่ทราบว่าจะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ แต่ตามขั้นตอนต้องมีการเสนอต่อ             
ที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบครับ 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 
 ตามโครงการจัดหาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ปรากฏว่าประชาชนในพ้ืนที่               
ที่ได้รับประโยชน์ มีความพอใจเป็นอย่างมาก ถนนหนทางสว่างขึ้น การสัญจร  
ไปมาสะดวก ปลอดภัย ประชาชนในเขตพ้ืนที่ฝากขอบคุณองค์การบริหาร                      
ส่วนจังหวัดแพร่ มา ณ โอกาสนี้ด้วย อย่างไรก็ดีกระผมใคร่ขอเสนอถึงปัญหา              
ในการติดตั้งโคมไฟ คือ ในบางพ้ืนที่ไม่ได้รับการดำเนินโครงการอย่างทั่วถึง หาก
เป็นไปได้อยากให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางผัง การติดตั้งโคมไฟต่างๆ ได้
ทำการหารือกับสมาชิกสภาฯ ในพ้ืนที่ด้วย ช่วยดูความเหมาะสมของพ้ืนที่ที่จะ
ได้รับการติดตั้ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดของพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่นั้นๆ 
ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 
 ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องที่ท่านนายกฯ ได้เสนอในที่ประชุมในวันนี้ 
เรื่อง พลังงานทดแทน เพราะว่าจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์                      
บนถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 48 
สายทาง อย่างที่ท่านสุนทร หอมขจร อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ว่าอาจจะติดตั้งได้   
ไม่ทั่วถึง แต่ก็ได้รับคำชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ชมนายกอนุวัธ                      
วงศ์วรรณ พ่ีน้องประชาชนชมว่าท่านเป็นนายกฯ ที่ดีมาก ยอดเยี่ยมมาก                  
น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี มีคุณธรรม ฉะนั้นผมจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ ง                 
ถึงจะเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถจับต้องได้ จึงอยากจะขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่าน ร่วมกันยกมือเห็นชอบ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ก่อน                       
ขอบคุณครับ                     

 



๑๕ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านสุภารัตน์  การะเกตุ ครับ 

นางสุภารัตน์  การะเกตุ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางสุภารัตน์  การะเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเด่นชัย เขต 2 
 พูดถึงเรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง เมื่อเช้าดิฉันได้ไปตักบาตรที่บ้านปากปาน 
เส้นทางที่ใช้ในการเดินทางเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                         
ได้พบชาวบ้านที่มาตักบาตร เขาก็บอกว่ารู้สึกดี ใจมากที่มีเสาไฟฟ้ามาติดตั้ง
บริเวณถนนเส้นนั้นแสงไฟสว่างมาก ชาวบ้านฝากขอบคุณท่านนายกอนุวัธ วงศ์วรรณ 
มา ณ โอกาสนี้  และดิฉันก็เห็นด้วยในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ               
ในครั้งนี้ ขอบคุณค่ะ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุภารัตน์  การะเกตุ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านเจริญ  สมปาน ครบั 

นายเจริญ  สมปาน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายเจริญ สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 4 

   ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในเรื่องที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในจังหวัดแพร่เพ่ิมมากขึ้น เพราะจะได้เพ่ิมความปลอดภัย
ในการใช้ เส้นทาง แต่ขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านผู้บริหาร                      
หากในอนาคตเรามีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ิมมากขึ้น อาจจะเป็นภาระ               
ในเรื่องของการบำรุงรักษาแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอายุการใช้งาน                  
ถ้าเป็นไปได้อยากให้โอนความรับผิดชอบไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ในเขตนั้นๆ ขอบคุณครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านเจริญ  สมปาน ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 
 
 
 
 



๑๖ 
 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายภิญโญ ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2 

   จากที่ท่านเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายไปแล้วเรื่องการติดตั้ง    
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการติดตั้ง
ไปแล้วนั้น ผมขอขอบคุณคณะท่านผู้บริหาร แต่เราดำเนินการติดตั้งเฉพาะถนน
สายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่รับผิดชอบ หากมีการขอเพ่ิมจากกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอีก 2,000 จุด ผมอยากให้ท่านช่วยดูแล               
ถนนเส้นที่อยู่หมู่บ้านรอบนอก เช่น บ้านแม่แรม หมู่บ้านเขาจะมีลานประเพณี 
ถ้าเรานำไปติดตั้ งจะมีวิธีการอย่างไร ต้องนำเข้าแผนขององค์การบริหาร                
ส่วนตำบลหรือไม่ ในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของผมมีถนนหลายสายที่ไม่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  มีเฉพาะตำบลเตาปูน 
ตำบลบ้านกลาง ผมอยากขอให้ ไปติดตั้ งเพ่ิม ในถนนหมู่บ้ านรอบนอก               
ขอบคณุครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   ผมขอตอบข้อซักถามตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ซักถามไว้ เรื่องที่ 1 

จุดติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีการกำหนดพ้ืนที่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยเฉพาะ 2,000 จุด ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม หากท่าน
สมาชิกสภาฯ ต้องการทราบว่า 2,000 จุดที่ว่านี้ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ใดบ้าง            
ท่านสามารถที่จะไปขอดูรายละเอียดได้ที่กองช่าง และขอท่านสมาชิกสภาฯ                   
ช่วยเช็คจุดติดตั้งว่าเห็นสมควร มีความเหมาะสม มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด 
ท่านสามารถแจ้งมาที่ผมได้ เรื่องที่ 2 ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า 
หากเราได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ิมอีก 2,000 จุด อาจจะเป็นการเพ่ิมภาระในเรื่องของการบำรุงรักษา                  
จึงอยากให้โอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในขณะนี้ 500 จุดที่เราได้ติดตั้งไปแล้วนั้น เป็นถนนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงไม่สามารถโอนไปให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนรับผิดชอบได้ อย่างไรก็ตามโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์               
ที่เรากำลังจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณอยู่นี้ หากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นว่า
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น อ่ืนมี ความต้ องการ  และมี ความจำเป็ น                   
ที่ต้องติดตั้ง เราก็สามารถนำไปติดตั้งบนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ         
.     

          .                        
 



๑๗ 
 

นายก อบจ.แพร่ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น อ่ืนมี ความต้ องการ  และมี ความจำเป็ น                   
ที่ต้องติดตั้ง เราก็สามารถนำไปติดตั้งบนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ แต่ในกรณีนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
ที่ต้องการเขาต้องเป็นผู้ขอมา และผ่านการเห็นชอบจากสภาฯองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ จึงจะดำเนินการให้ได้ ขอชี้แจงตามนี้ครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ถ้าไมม่ีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  มีสมาชิกฯ ออกจากห้องประชุมสภาฯ ระหว่างลงมต ิ1 ท่าน 
    ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขอความ

เห็นชอบขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

 วันนี้ท่าน ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่                         
ได้ให้เกียรติมาพบปะคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   
เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
จังหวัดแพร ่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง 

   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอหรือไม่ ขอเชิญครับ  
  ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้า                 
ส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์      กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิ พงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

  ผมขออภิปรายสืบเนื่องจากเรื่องที่ได้อภิปรายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้      
เรื่อง ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ไปทำการติดตั้ง 
บนถนน 48 สาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน   
.  

 



๑๘ 
 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  ผมขออภิปรายสืบเนื่องจากเรื่องที่ได้อภิปรายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้      
เรื่อง ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ไปทำการติดตั้ง 
บนถนน 48 สาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน   
ทรัพย์สินเหล่านี้ย่อมมีการชำรุดเสียหาย ผุพังเป็นธรรมดา หรืออาจจะมีอุบัติเหตุ    
ที่ทำให้เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเรานี้เกิดความเสียหายเท่าที่ทราบ     
หากเป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท กรณีที่หากมี
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขับชนเสาไฟฟ้า และทำให้เกิดความเสียหาย ผู้ขับชน
ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบความเสียหายในครั้ งนี้  ผมขอสอบถามไปยังท่ าน
ประธานสภาฯ เราสามารถตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เพ่ือป้องกันทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเราได้หรือไม่                   
และขออนุญาตท่านประธานนำเสนอรูปภาพประกอบการอภิปราย.นี่คือรูป                      
เสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ไปทำการติดตั้ง 
ท่านจะเห็นว่าตัวหนังสือที่ติดบนเสาไฟนั้นมีขนาดแค่ 1 เซนติเมตร ผมได้เรียน
ท่านนายกฯ ให้ทราบไปแล้วครั้งหนึ่ง ท่านนายกฯ ได้ให้เจ้าหน้าที่นำสติ๊กเกอร์                 
สีส้มไปติดเพ่ิม เพ่ือให้ประชาชนทราบว่า จุดนี้มีเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   
ติดตั้งอยู่ ประชาชนจะได้ระมัดระวัง ผมคิดว่าท่านนายกฯ คงคิดไปในแบบนั้น 
จริงๆ แล้วผมอยากเสนอท่านนายกฯ ว่า ถ้าท่านนายกฯ จะติดสติ๊กเกอร์               
ท่านเคยเห็นหรือไม่ ปัจจุบันรถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ จะติดแถบสี
เป็นสี เหลืองเห็นชัดเจน โดยเฉพาะตอนกลางคืนจะสะท้อนแสงดีอย่างยิ่ ง                    
และในอีกกรณีหนึ่ ง ภาพต่อไป ผมอยากจะเรียนเสนอท่านนายกฯ ตรงนี้ว่า                     
หากท่านจะทำตรงข้างเป็นเสาที่ใช้สำหรับโน้มลงเวลาทำการแก้ไข พ้ืนที่บนเสา
บริเวณนี้เราสามารถติดข้อความว่า ทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ 
ประชาชนผ่านไปมามองเห็น และเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานของเรา             
ได้เป็นอย่างดี ฉะนั้น ผมจึงขอเรียนฝากท่านประธานฯ ที่เคารพว่า บางสิ่ง
บางอย่างที่เราทำไปเป็นสิ่งที่ดี แต่เราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ตัวเอง ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพ 
ทุกท่าน 

  ผมขอเรียนชี้แจง ตัว เลขที่ ท่ าน เห็นติดบนเสาไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์นั่นคือ หมายเลขรหัสทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
ในกรณีที่ ไฟต้นนี้ดับ ประชาชนเขาก็จะได้โทรแจ้ง โดยต้องแจ้งหมายเลข             
ที่ติดบนเสาด้วย เราจะได้ทราบว่าเสาหมายเลขนี้ ต้ั งอยู่บริ เวณใด และ
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ ได้ ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องสติ๊กเกอร์                  
โดยในขั้นต้นนี้  เราซ้ือเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้  ซื้อโดยใช้นวัตกรรม                 
การที่ผู้ใดก็ตามจะได้นวัตกรรมนี้ยากครับ เพราะฉะนั้นของพวกนี้ต้องผ่าน                 
การรับรองจากมหาวิทยาลัย ผ่านการทดสอบ ผ่านการประเมินราคาของ                   
.                



๑๙ 
 

นายก อบจ.แพร่ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ ได้ ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องสติ๊กเกอร์                  
โดยในขั้นต้นนี้ เราซ้ือเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้  ซื้อโดยใช้นวัตกรรม                 
การที่ผู้ใดก็ตามจะได้นวัตกรรมนี้ยากครับ เพราะฉะนั้นของพวกนี้ต้องผ่าน                 
การรับรองจากมหาวิทยาลัย ผ่านการทดสอบ ผ่านการประเมินราคาของ                   
สำนักงบประมาณ ท่านจะเห็นได้ว่าเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเรา                   
เมื่อเทียบกับของที่อ่ืน ของเราจะสว่างและดูดีกว่า ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดซื้อ      
ซึ่ งเริ่มตั้ งแต่การที่ กองทุนพลังงานมาแนะนำ และท่านนายกรัฐมนตรี                   
ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายว่าถนนท้องถิ่นทุกแห่งที่ไม่มีไฟฟ้า 
จะทำให้ เกิด อุบัติ เหตุ  ถนนท้องถิ่นค่อนข้างเยอะ ถนนของทางหลวง                      
หรือของทางหลวงชนบท การเกิดอุบัติเหตุถ้านับจำนวนครั้งนั้นน้อยกว่าของ
ท้องถิ่นเยอะ ท่านจึงมีนโยบายว่า ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล                  
หรือองค์การบริหารส่วนตำบลใด ที่มีเงินสะสมคงเหลืออยากที่จะให้นำมา
ดำเนินการด้านคมนาคม เพ่ือเป็นการลดอุบัติเหตุ สำหรับข้อสังเกตต่างๆ                       
ผมจะนำไปพิจารณา และนำเสนออีกครั้ง ตอนนี้ท่านสมาชิกสภาฯ อาจจะเห็นว่ามี
สติ๊กเกอร์สีส้มติดเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่นั้น ทำไมสีไม่สะท้อนแสง 
ความจริงกถ็ูกต้อง สติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงนั้นราคาแพง ราคาเมตรละ 300 บาท 
ผมเกรงว่าก่อนที่กองช่างจะจัดซ้ือสติ๊กเกอร์สีสะท้อนแสงได้ อาจจะมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นก่อน ผมจึงสั่งให้นำสติ๊กเกอร์สีส้มไปติดไว้ก่อน เป็นการป้องกันไว้ก่อน 
จึงเรียนมาเพ่ือให้ทุกท่านได้รับทราบ ขอบคุณครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
  ขอเชิญท่านทวี  มัดจิต ครับ 

นายทวี  มัดจิต  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้า                 
ส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

       กระผมนายทวี  มัดจิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
อำเภอวังชิ้น เขต 1 

  ผมอยากจะขอทราบแผนที่จุดติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพราะอำเภอวังชิ้น ในเขตรับผิดชอบของผม มีถนนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่หลายสาย ผมจึงอยากจะทราบว่า จะไปดำเนินการติดตั้งจุดใดบ้าง 
ขอบคุณครับ 

ประธานทีป่ระชุม  ขอบคุณท่านทวี  มัดจิต ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
  ขอเชิญท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 
 
 
 
 



๒๐ 
 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้า                 
ส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
อำเภอเมอืงแพร่ เขต 3 

  ผมขออภิปรายเรื่องภัยแล้ง สืบเนื่องจากวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำตลอดคลองชลประทานฝั่งขวา ประกอบด้วย
ตำบลห้วยหม้าย ตำบลทุ่งแค้ว ตำบลวังหลวง ตำบลน้ำรัด ตำบลวังหงส์                 
ตำบลท่าข้าม และตำบลวังธง ได้ร่วมกันขอยืมเครื่องสูบน้ำจากชลประทานจังหวัด 
และไปติดตั้งจุดสูบน้ำที่ดอยเวียงผี เพ่ือสูบน้ำเติมเข้าสู่ระบบคลองชลประทาน 
ชาวบ้านได้ฝากชื่นชมและขอบคุณทางกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ที่ได้ให้การช่วยเหลืออย่างดีและรวดเร็ว เนื่องจากในการต่อท่อเครื่องสูบน้ำ     
จะต้องต่อข้ามถนนมา จากที่กลุ่มผู้ใช้น้ำได้ประชุมและนัดหมายกันขึ้นมา                  
ไม่ได้มีการประสานงานตั้งแต่ต้น และปัญหาเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ผมได้โทรศัพท์
ประสานมายังกองช่าง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับความเข้าใจ
และเห็นใจเป็นอย่างดี จากทางกองช่าง และท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ได้อนุเคราะห์รถนำดินเข้าไปกลบหลังท่อ ทำให้การสัญจรเป็นไปได้
อย่างปกติ และมีคำถามฝากมาจากกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เขาอยากทราบว่า
ในตอนนี้กำลังจะเกิดวิกฤตภัยแล้ง พวกบ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น ที่ชาวบ้าน                
เขาขุดไว้ บางบ่อเกิดปัญหาการอุดตันสูบน้ำไม่ขึ้น  ตรงนี้องค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดแพร่ มีเครื่องจักรที่สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้หรือไม่   
ภาษาชาวบ้านเขาว่า เอาเครื่องจักรไปเป่าบ่อ ฝากผ่านไปยังท่านประธานสภาฯ 
สอบถามไปยังท่านผู้บริหาร เรื่องเครื่องจักรมีพร้อมใช้งานหรือไม่ และทางกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใช้น้ำต้องประสานและติดต่อเข้ามาอย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุภวัฒน์  ศุภศริ ิครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
  ขอเชิญท่านสมัย  เนื้ออ่อน ครับ 

นายสมัย  เนื้ออ่อน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้า                 
ส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                    
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสมัย  เนื้ออ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
อำเภอสูงเม่น เขต 3 

 
 
 
 
 



๒๑ 
 

นายสมัย  เนื้ออ่อน  ผมขออภิ ป ราย เพ่ิ ม เติ ม เกี่ ยวกับ เรื่ อ งภั ยแล้ ง  ขอ เรียนผ่ าน              
ท่านประธานสภาฯ ไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปีนี้แล้งหนัก โดยเฉพาะ
จังหวัดแพร่มีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่า เราจะสามารถเข้าไปขุดลอก  
ลำเหมือง สระน้ำ อ่างเก็บน้ำในเขตพ้ืนที่ป่าที่เขาสร้างมาก่อน แต่ละหน่วยงาน 
ก็มีปัญหาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินท้วงติง จะนำรถขุดดินของส่วนราชการ    
เข้าไปดำเนินการก็ยาก ผมมีความคิดเห็นส่วนตัวว่าจะนำชาวบ้านในกลุ่ม
เกษตรกรไปแจ้งท่านผู้ว่าฯ ให้ทราบถึงปัญหา ถ้าหากเราจะนำรถขุดดิน       
ของชาวบ้ าน ไปดำเนินการเองได้หรือ ไม่  ชาวบ้ านก็ช่ วยกัน เติมน้ ำมัน              
ผมได้จัดประชุมเรื่องนี้กับชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างนัดวัน เวลา 
วันนี้ ถือโอกกาสที่ ท่ านผู้ ว่ าฯ มาพบปะสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตแจ้ งท่ าน                           
ในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้  เพราะเรื่องนี้ชาวบ้านเดือดร้อนกันเป็นอย่างมาก                
เขาไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์หรือดำเนินการอะไรในพ้ืนที่เขตป่าสงวนได้ 
เมื่อก่อนเคยไปขออนุญาตกรมป่าไม้ แต่ตอนนี้ ไม่ได้ขออนุญาต สมมติ                  
ใช้รถขุดดินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เข้าไปดำเนินการ ท่านนายกฯ 
เกรงว่าจะเกิดปัญหา อยากทราบว่าภาครัฐจะมีวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างไร                  
หากจะดำเนินการตามวิธีของผม คือใช้รถขุดดินของชาวบ้านเอง ออกค่าน้ำมัน
กันเอง เพ่ือแก้ปัญหาภัยแล้งไปก่อน จะผิดกฎหมายหรือไม่ มีข้อท้วงติง
อะไรบ้าง ผมอยากช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาภัยแล้ง แก้ปัญหาจุดใหญ่ๆ จุดสำคัญ 
จึงขอฝากทา่นประธานสภาฯ เรียนไปถึงท่านผู้ว่าฯ ขอบคุณครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสมัย  เนื้ออ่อน ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่

  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพ 
ทุกท่าน 

  สำหรับปัญหาภัยแล้งนั้น ตามที่ผมได้ไปประชุมมา คำนิยามของ                
บ่อบาดาล ขุดบาดาลน้ำตื้นนั้นต้องไม่เกิน 15 เมตร ถ้าเกิน 15 เมตร จะต้อง
ขออนุญาต ผมก็แปลกใจว่าทางจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
ยังไม่ได้รับคำขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ ใดเลย เครื่องจักร
เจาะบาดาลขนาดลึกของเราก็มี เครื่องจักรเจาะบาดาลขนาดตื้นเราก็มี แต่เรา
ไม่สามารถไปดำเนินการได้ เมื่อไม่ได้รับการร้องขอ ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านได้รับทราบ ในการดำเนินการต่างๆ โดยเฉพาะการขุดเจาะบ่อบาดาล
ขนาดลึกนั้น ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขออนุญาตกรมทรัพยากรน้ำ
บาดาลก่อน เมื่อมายื่นร้องขอที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ก็ต้องแนบ
ใบอนุญาตด้วย อาจจะเป็นการยากหรือต้องใช้เวลานานพอสมควร แต่เราก็ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน ผมไม่สามารถไปก้าวก่ายได้ ในส่วนของ 

 
 
 
 



๒๒ 
 

นายก อบจ.แพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เรานั้น ต้องมีหนังสือคำขอพร้อมแนบใบอนุญาต 
จึงจะสามารถเข้าไปดำเนินการให้ได้ ขอเรียนให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านรับทราบ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีความยินดีที่จะเข้าไปดำเนินการให้ สำหรับ
เรื่องที่ท่านสมัย เนื้ออ่อน ฝากเรียนถามไปยังท่านผู้ว่าฯ นั้น เรื่องจะนำรถขุดดิน
เข้าไปดำเนินการในพ้ืนที่ เขตป่าสงวนนั้น มีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้ว                   
เราต้องไปหาขั้นตอนแก้ไขปัญหานี้ อีกครั้ ง การเข้ าไปดำเนินการใดๆ                    
โดยทีไ่ม่ได้รับอนุญาตมีความผิดแน่นอนครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
  ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้า                 
ส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                     
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

  ผมขออภิปรายต่อเนื่องจากท่านสมาชิกสภาฯ ที่ ได้อภิปรายไป               
เมื่อสักครู่นี้  เรื่องปัญหาภัยแล้ง ขออนุญาตซักถามท่านผู้ว่าฯ เพ่ือให้ท่าน                    
ได้กรุณาตอบข้อซักถาม ในกรณีปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ทุกวันนี้                
เราทราบกันดีว่าทุกภาคของประเทศไทยต้องประสบปัญหาภัยแล้งแน่นอน                 
ซึ่งในการแก้ไขปัญหา ผมเชื่อแน่ว่าในส่วนของท้องถิ่น องค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัด หรือในส่วนของจังหวัดก็ตาม พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยู่แล้ว 
แต่มีจุดหนึ่งผมขอเรียนฝากท่านผู้ว่าฯ พ่ีน้องประชาชนเมื่อเขาเดือดร้อน                     
เขาก็ต้องไปขอความช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชน                  
จุดนี้ก็คือ หน่วยงานเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เขาได้ โดยเขาอ้างว่า
ทางจังหวัดไม่ได้ประกาศภัยพิบัติ หน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นจึงไม่สามารถ                     
นำงบประมาณมาช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนได้ ปัญหาที่ผมเจอเกิดขึ้นกับ               
พ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ใกล้บ้านผม เกษตรกรที่ทำนารอบสอง ซึ่งทางจังหวัด   
ได้ประกาศแล้วว่าไม่ให้ทำ เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด ปลูกถั่วเหลือง ขณะนี้
ประสบปัญหาข้าวโพดเริ่มจะออกฝัก ถั่วเหลืองเริ่มจะออกฝัก ปรากฏว่าน้ำที่
อ่างเก็บน้ำแม่สายเกือบจะไม่มี ผมเชื่อแน่ว่าเกษตรกรจะไม่ได้รับผลผลิต             
ตามที่คาดหวังไว้แน่นอน พอไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางเทศบาล                
หรือองค์การบริหารส่วนตำบล เขาก็แจ้งว่าทางจังหวัดไม่ได้ประกาศภัยพิบัติ                   
จึงไม่สามารถนำงบประมาณต่างๆ ไปช่วยเหลือได้ พอผมย้อนกลับมาดู            
.                  

 
 
 
 



๒๓ 
 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ 17 จังหวัดของภาคเหนือที่ประกาศภัยพิบัติ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ ์จังหวัดน่าน 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบูรณ์  เมื่อ 3 วันที่แล้วผมขับรถผ่านจังหวัด
อุตรดิตถ์ แม่น้ำน่านซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดอุตรดิตถ์มีปริมาณน้ำ
เกือบจะเต็มตลิ่ง ย้อนกลับมาดูแม่น้ำยมของจังหวัดแพร่ เราสามารถลงไปเดิน
ข้ามแม่น้ำได้ เลย เหตุใดจังหวัดอุตรดิตถ์จึ งสามารถประกาศภัยพิบัติได้                    
และเหตุใดจังหวัดแพร่ของเราจึงไมป่ระกาศภัยพิบัติ ขอบคุณครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
  ถ้าไม่มี ผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าฯ ครับ 
   

ดร. กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก        
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาองค์การ         
.  บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

 วันนี้ดิฉันมีความยินดีที่ได้มาพบปะท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่าน ท่านนายกอนุวัธ วงศ์วรรณ แจ้งว่า อยากให้ผู้ว่าฯ               
ได้เข้ามาพบปะพูดคุย ตอบข้อซักถาม ทำความเข้าใจ ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณ
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้ให้การสนับสนุนภารกิจของจังหวัด
หลายงาน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างซุ้มประตู เมืองเฉลิมพระเกียรติ                        
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่ท่านให้ความเห็นชอบ                 
ในระเบียบวาระเมื่ อสักครู่  ต้องขอบคุณ เป็นอย่างยิ่ ง ส่วนเรื่องภัยแล้ง                     
เป็นเรื่องที่หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ จริงแล้วจังหวัดแพร่ได้ประกาศ                 
เป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติไปเกือบครบแล้ว ยกเว้นในพ้ืนที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่ ร้องขอ ท่ านต้องเข้ าใจว่าการทำงานของระบบราชการในทุกวันนี้                     
ต้องดำเนินการตามระเบียบ อย่างกรณีที่ผู้ว่าฯ ได้ไปลงพ้ืนที่ เช่น ตำบลนาพูน 
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน และหลายพ้ืนที่ เป็นเพราะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน พ้ืนที่ ร้องขอไปทางอำเภอ ทางอำเภอแจ้งมายังจังหวัด                    
จังหวัดดำเนินการประกาศภัยแล้งในวันรุ่งขึ้น คำว่า ประกาศภัย คือ ประกาศ
เป็ น พ้ื น ที่ ป ร ะส บ ภั ย  สิ่ งห นึ่ งที่ จั งห วั ด ไม่ ส าม ารถ ก้ า ว ล่ ว ง ได้ เล ย                            
คือ การที่ประกาศเป็นดีกรี อย่างเช่น ดีกรีแรก พอจังหวัดประกาศเป็นพ้ืนที่
ประสบภัยแล้ ว จั งหวัดต้องถอยออก เพราะเนื่ องจากองค์กรปกครอง                     
ส่วนท้องถิ่นต้องทำงานเพราะเป็นหน้าที่ การทำงานก็คือการที่เกษตรอำเภอ                
เข้าไปประเมินพ้ืนที่นั้น ว่าเป็นพ้ืนที่ประสบภัยที่มีความแห้งแล้งหรือเสียหาย
เกิน 90 เปอร์เซ็นต์หรือไม่ ถ้าประเมินความเสียหายแล้วเกิน 90 เปอร์เซ็นต์ 
ทางท้องถิ่นต้องนัดประชุมเกษตรกร เพ่ือตกลงราคาว่าจะได้ค่าชดเชยเท่าไหร่                      
แต่ห้ามเกิน 1,113.- บาท สำหรับข้าว ห้ามเกิน 1,140.- บาท สำหรับ
ข้าวโพด ดังนั้นการทำงานของจังหวัด เวลามีภัยพิบัติ ผู้ว่าฯ จะลงพ้ืนที่                  
เพราะการลงพ้ืนที่ไม่ใช่เพียงแค่อยากให้ค่าชดเชย ถ้าให้ค่าชดเชยอย่างเดียว      
.                  
 
 
 



๒๔ 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปีหน้าก็ต้องการอีก ผู้ว่าฯ มารับตำแหน่งที่จังหวัดแพร่ครั้งแรกตกใจเหมือนกัน 
เพราะมีความแห้งแล้ง จึงมานั่งดูข้อมูลของจังหวัด เพราะการทำงานของผู้ว่าฯ
จะต้องอยู่ในการวิเคราะห์ เพ่ือนำมาข้อมูลมาสู่การบริหารและแก้ไขปัญหา                   
น้ำต้นทุนรวมทั้งหมดแล้ว อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 5 แห่ง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 
75 แห่ง น้ำบ่อบาดาล น้ำสระ รวมทั้งหมดมีปริมาณน้ำไม่เกิน 250 ล้าน ลบ.ม.                              
ไม่รวมตื้นเขิน คำว่า น้ำต้นทุน คือ ภาชนะเก็บน้ำนั่นเอง แต่การใช้น้ ำ                 
ทางการเกษตร และอุปโภคบริโภค 1,200 ล้าน ลบ.ม. มองเห็นภาพแล้ว               
ทำให้ใจเสียมาก เราจะทำอย่างไร ทำไมถึงปล่อยปละละเลยมาจนถึงวันนี้               
ที่จะไม่มีน้ำต้นทุนให้กับประชาชน น้ำแม่น้ำยมไหลมา 2,600 ล้าน ลบ.ม.            
แต่เก็บกักได้แค่ 200 ล้าน ลบ.ม. เพราะอะไร เราก็สู้กันกับทางท่านนายยกฯ 
อนุ วัธ  วงศ์วรรณ  ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม                    
กรมชลประทาน มีคนถามว่าทำไมเราต้องลงพ้ืนที่ เพราะที่ผ่านมาไม่ได้ลงพ้ืนที่ 
ผู้ว่าฯ ตอบไปว่า ถ้าไม่ลงพ้ืนที่ ประชาชนจะเสียขวัญ และผู้ว่าฯ จะไม่ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง เพราะการลงพ้ืนที่ของผู้ว่าฯ แต่ละครั้งนั้น ผู้ว่าฯ ไม่เคยลงพ้ืนที่            
เ พี ย งล ำ พั ง  มี เจ้ า ห น้ า ที่ จ า ก ก ร ม ช ล ป ร ะ ท าน  ก รม พั ฒ น าที่ ดิ น                           
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนายอำเภอ ท่านนายกฯ องค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดแพร่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมลงพ้ืนที่ด้วย เพ่ือการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
ถามว่าท่านสะท้อนใจหรือไม่ น้ำที่ใช้ทางการเกษตรเกือบ 700 ล้าน ลบ.ม. 
ท่านเก็บกักได้ 200 ล้าน ลบ.ม. ไม่รวมน้ำอุปโภคบริโภค 1,000 กว่าล้าน ลบ.ม. 
พอฝนไม่ตก ก็เกิดภาวะ 30% นี้ ที่ฝนไม่ตก ฝนทิ้งช่วง แล้วเราจะทำอย่างไร 
ไม่ใช่ให้เรามาต่อว่ากัน เราต้องจับมือกัน แล้วคิดว่าเราจะช่วยพ่ีน้องประชาชน
อย่างไร ผู้ว่าฯ บอกประชาชนทุกพ้ืนที่ว่า เราจะจับมือไปด้วยกัน เพราะต้องเกิด
ภัยแล้งอย่างแน่นอน เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ น้ำไม่มี เพราะฝนไม่ตก
และน้ำใต้ดินยังไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมด เพราะพ้ืนที่ของท่านเป็นพ้ืนที่ชุ่มน้ำ                  
ผู้ว่าฯ ลองเอาแผนมากางดู กรมชลประทานบอกว่าปี 2580 คงต้องตายกันไป
ข้างหนึ่ง กรมชลประทานเขาก็ไม่ได้ผิด แต่มันเป็นฟังก์ชั่น เราก็เลยลงมาลุย            
ในวันนี้เรารู้แล้วว่าถ้ารอสร้างอ่างเก็บน้ำ ท่านอาจจะได้หรือไม่ เพราะการที่จะ
สร้างอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง ก็ต้องเรียงลำดับความสำคัญ ภาคอีสานเขาแห้งแล้ง
มากกว่าเรา เราก็ต้องไปต่อสู้ ร่วมกัน ไปกับท่านนายกอนุวัธ วงศ์ วรรณ                
ไปด้วยกัน ไปขับเคลื่อนเพ่ือให้ได้อ่างเก็บน้ำ จะให้ผู้ว่าฯ นั่งมองเฉยๆ ไม่ได้            
ในขณะเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาขอขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล          
ผู้ว่าฯ ตอบ ได้เลย แต่ใบอนุญาตไม่มี เพราะว่าการขอขุดเจาะน้ำบาดาลต้องมี
ใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล แต่ต้องขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
จากงบประมาณ 0 บาท ท่านลงไปขับเคลื่อนเรื่องนี้ จึงช่วยให้ได้งบประมาณมา 
100 ล้านบาท เรามีบทเรียนความเจ็บปวดก่อนที่ผู้ว่าฯ จะมาดำรงตำแหน่ง       
.  

 
 
 
 



๒๕ 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เราคืนเงินไป 100 กว่าล้านบาท ทางจังหวัดไม่ได้ผิด เพราะไม่มีแบบแปลน    
แบบ  ปร .4  แบบ  ป ร.5  แม้ แต่ที่ เดี ย ว  เขาก็ เลยต้ องส่ ง เรื่ อ ง เท่ าที่ มี                        
ไปของบประมาณ  จึ งเป็นสิ่ งที่ ผู้ ว่ าฯ  มองว่าเป็นบทเรียนที่ ควรจดจำ            
เราก็เลยลงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บอกท่านว่าขอให้ช่วยชาวบ้าน          
ต่อให้น้ำบาดาลจะได้ไม่มาก แต่ก็เป็นการช่วยชาวบรรเทาความเดือดร้อน              
ของพ่ีน้องเกษตรกร ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคยืนยันจนถึงวันนี้ว่ามีเพียงพอ          
แต่น้ำที่ใช้ทางการเกษตรไม่มี ถ้าน้ำทางการเกษตรไม่มีประชาชนเดือดร้อน           
เพราะจังหวัดแพร่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร งบประมาณก็แปลงมาจาก
งบพัฒนาจังหวัด จริงๆ ผู้ว่าฯ ไม่มีสิทธิแตะงบประมาณปี 2562 เลย เพราะว่า
งบประมาณปี 2562 ขอไปใช้ในปี 2563 แต่ผู้ว่าฯ ได้ไปขอร้องหน่วยงาน                  
ขอความกรุณาคืนเงินมาบ้าง เพราะประชาชนเดือดร้อนมาก เราจึงได้งบพัฒนา
จังหวัดปี 2563 คืน จำนวน 13 ล้านบาท มาดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ               
งบท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านประวิตร วงษ์สุวรรณ 12 ล้านบาท งบที่มีอยู่
ตอนนี้ อีก 25 ล้านบาท ที่ผู้ว่าฯ ไปดึงมาจากงบประมาณ ปี 2563 ตอนนี้
กระทรวงมหาดไทยให้ 3 ล้านบาท เราเหลือประมาณ 20 กว่าล้านบาท ตอนนี้
เข้าช่องอยู่ จะพยายามใส่ช่องให้มากที่สุด ท่านคงรู้ในฐานะเป็นข้าราชการ
ข้าราชการการเมือง ต้องรู้ว่างบประมาณปี 2563 ขอยากมาก เพราะเนื่องจาก             
เราของบประมาณปี  2562 เพ่ือนำมาใช้ปี  2563 แต่ เผอิญ มีช่องอยู่                        
จึงเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่งบประมาณปี 2564 จำนวน 60 - 70 ล้านบาท            
ผู้ว่าฯ ได้ขอไว้ให้ เพราะเราบอกว่าไม่เอาแล้วงบจัดงานต่างๆ งบอบรม เอาบ้าง
แต่เอาไว้เป็นตัวสำรอง งบประมาณปี 2564 เวลาใครจะว่าให้มาว่าผู้ว่าฯ คนนี้ 
เพราะนี่คือฝีมือผู้ว่าฯ ตัดสินใจไปเลยว่าของบประมาณน้ำ ต่อมาเป็นถนน              
รับเรื่องความต้องการถนนมาจากอำเภอ ไปดูแล้วถนนขรุขระ เราจะเปิดเมือง
ท่องเที่ยวอย่างไร ประชาชนจะสัญจรอย่างไร สินค้าการเกษตรของเรา                 
จะสามารถใช้ถนนเพ่ือลำเลียงขนส่งสินค้าอย่างไร จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไม
องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จึงไม่ได้รับเลย เพราะเนื่องจากผลผลิตน้อย
กว่าระเบียบกำหนด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนทำหนังสือยืนยัน       
ว่าทำไมไม่ให้ประชาชน ผู้ว่าฯ อยากให้ใจจะขาด ลงไปประกาศภัยแล้ ง            
เพราะนี่คือภัยพิบัติ พ้ืนที่ประสบภัย กรณีประกาศเป็นพ้ืนที่ เขตภัยพิบั ติ                  
พ้ืนที่มันกว้างจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอาไม่อยู่  จึงส่งต่อจังหวัด          
แต่ ใน เรื่องของค่ าชดเชยภั ยแล้ ง องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เอาอยู่                  
แต่ท่านนายอำเภอ ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยืนยันว่างบประมาณมี 
ผู้ ว่าฯ จะก้าวล่วงไม่ ได้  เพราะต้องถอยให้ เขาทำหน้าที่  แต่ในบางเรื่อง                      
ที่ท่านไม่ทำหน้าที่ก็คือ เมื่อเกิดภัยแล้ง ท่านต้องแจ้งอำเภอ อำเภอแจ้งจังหวัด          
ให้จังหวัดลงไปดูพ้ืนที่  แล้วประกาศภัยพิบัติ ขณะนี้ พ้ืนที่ประสบภัยมีมาก          
.             

 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้ว่าฯ จำจำนวนไม่ได้ แต่ไม่ใช่พ้ืนที่เขตภัยพิบัติ แต่เป็นพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ            
เขาบรรจุเข้าไปแล้วว่าจังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่แล้ง สิ่งที่ทำตอนนี้คือเจาะ                   
บ่อบาดาล ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แจ้งว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือ 
แล้วทำไมถึงไม่มีการร้องขอ ต้องเห็นใจท่านนายกฯ ถ้าไม่มีการร้องขอ                         
ไม่สามารถทำให้ได้ เราไม่มีต้นเรื่อง แล้วจะดำเนินการได้อย่างไร จำได้หรือไม่
บทเรียนความเจ็บปวด เขาให้งบประมาณเรามาแล้วเราใช้ภายในเดือนเดียว 
แล้วเราไม่มีแบบแปลน แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 อยู่ในมือ เราจะทำอย่างไร                 
ผู้ว่าฯ จึงต้องแจ้งหนังสือเวียนอีกรอบ เหมือนเป็นการบีบท่าน แต่อยากให้ท่าน
เข้าใจ ตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังส่งเรื่องมา ที่ตำบลนาพูนแจ้งว่า 
36 จุด ถามว่าตอนนี้ดำเนินการถึงไหน เขาแจ้งว่ากำลังปรับแบบ ต้องขอขอบคุณ 
แทนพ่ีน้องประชาชนค่ะ เพราะเวลากรอกข้อมูลวันนี้ อย่าคิดว่าจะได้เงินวันนี้         
งบประมาณของทางราชการไม่ได้วันนี้ แต่เรามีงบประมาณที่ตั้งไว้อยู่แล้ว                   
ส่งข้อมูลมาครบ ก็สามารถอนุมัติดำเนินการได้เลย ไม่มีการคืนงบประมาณ
เหมือนในอดีต นี่คือสิ่งที่ผู้ว่าฯ ทำ และเมื่อผู้ว่าฯ เกษียณอายุราชการไปแล้ว 
ท่านก็จะรู้ว่าเรื่องน้ำคือสิ่งที่ผู้ว่าฯ ขอค่ะ สำหรับเรื่องที่ท่านสอบถาม เรื่องนี้
ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยก็อธิบายแล้วว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร ท่านนายกฯ 
รับทราบ ผู้ว่าฯ อยากช่วยเหลือประชาชนใจจะขาด อยากจ่ายเงินชดเชย          
ให้ เต็มจำนวนด้วย บางครั้งเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขา                
เขามีคณะอนุกรรมการพิจารณา แต่ทางจังหวัดโดนต่อว่า ผู้ ว่าฯ ก็รับไว้             
เพราะบางครั้งเราเขา้ใจไม่ตรงกัน ขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ค่ะ 
ซักฟอกไม่เป็นไร ทำไปด้วยความรัก แต่ขอให้ท่านเข้าใจว่าในวันนี้จังหวัดแพร่
เราต้องเข้มแข็ง ประชาชนจึงจะอยู่ได้ ให้มองผลประโยชน์ของประชาชน           
เป็นหลัก ปัญหาอะไรที่ เกิดขึ้นผู้หญิ งคนนี้สู้ มาตลอดอยู่แล้ว ฝากท่าน            
สมาชิกสภาฯ ช่วยเป็นกำลังให้ผู้ว่าฯ หากพ้ืนที่ไหนแล้งช่วยแจ้งให้ทราบด้วย      
ให้ท้องถิ่นแจ้งมาทางจังหวัด ดำเนินการประกาศภัยพิบัติได้ภายในวันเดียว             
แค่ให้ทางอำเภอรับรองมา ท้องถิ่นรับรองมา ไม่ได้ยากอะไรเลย ช่วยเหลือเขา
ตามขั้นตอน ส่วนเรื่องหมอกควันไฟป่า เมื่อคืนก็เกิดขึ้นที่อำเภอร้องกวาง              
ทำให้ไม่ได้หลับไมไ่ด้นอน เราสู้กันมาตลอดกับเรื่องนี้ คนที่เหนื่อยที่สุดคืออำเภอ 
ตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีก ต้องคอยแจ้งชาวบ้านว่าอย่าเผาป่านะ ก็ยังมีเผาอยู่
แต่เผาน้อยลง เคยมีช่วงที่เผาป่ามากที่สุด คือ 164 ครั้ง ท้องฟ้าเต็มไปด้วย
หมอกควัน  พ่ีน้ องประชาชนจะตายกันหมด ผู้ ว่ าฯ ไม่ รู้จะทำอย่างไร                 
เลยต้องลงพ้ืนที่ขอเรียกกลุ่มเสี่ยงเข้ามาคุย ลงพ้ืนที่ไป 4 อำเภอ ตอนนี้ก็ยัง         
ลงพ้ืนที่อีกไม่หยุด เดี๋ยวจะมีการอบรมกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้หญิง ตอนนี้ตำบลไหน 
อำเภอไหน ชาวบ้านไม่ได้รับเงินชดเชย ผู้ว่าฯ สั่งการไปแล้ว 1. สร้างอาชีพ            
2. การเกษตรต้องไม่หาย 3. โครงการที่ชดเชยเป็นรูปแบบที่ชดเชยได้               
ตามระเบียบให้เกษตรกร เพราะเงินเอาไปไม่ได้ ประชาชนเขาไม่ทราบหรอกค่ะ  
. 

 
 
 
 



๒๗ 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร ่ ว่าเงิน เอาไปไม่ ได้  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ก็ดำเนินการเอาผิดกับ                   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ที่จ่ายเงินก็มีโทษโดนไล่ออก ดังนั้นขอให้เข้าใจตรงนี้ว่า
ได้ทำให้เต็มที่แล้ว ตอนนี้อยากได้งบประมาณอีก 100 ล้านบาท เพ่ือมา
ช่วยเหลือ พ่ีน้องประชาชน ก็ขอให้จับมือไปด้วยกัน ฝากถึงทุกๆ ท่าน              
หวังไว้ว่าเราจะสู้ด้วยกันไปเช่นนี้  นี่คือสิ่งที่ผู้ว่าฯ จะจดจำถึงความน่ารัก                   
ของพ่ีน้ องประชาชนชาวจั งหวัดแพร่  ของส่ วนราชการทุ กภาคส่ วน                           
ของท่ านนายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  ที่ เรียกท่ านว่า พ่ีชาย                       
เพราะขอความช่วยเหลืออะไรไป ท่านไม่ เคยปฏิ เสธ จะมี อีกเรื่องหนึ่ ง                       
ที่อยากให้ท่านช่วยดำเนินการ เรื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน     
สงสารเขามาก ผู้ว่าฯ ลงพ้ืนที่ ไปครั้งแรก เป็นพ้ืนที่ ไม่มีน้ำ ตอนนี้ผู้ ว่าฯ                    
กำลังคุยกับรอง กอ.รมน. เขากำลังขออนุมัติน้ำมัน ผู้ว่าฯ ถามไปว่าได้จริง
หรือไม่ เพราะผู้ว่าฯ ค่อนข้างเข้มงวด เขาบอกว่าได้  แล้วก็ขอความอนุเคราะห์
เครื่องจักรกลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แล้วเราจะลงไปลุยกัน                 
ในพ้ืนที่ที่เดือดร้อนมากๆ ก็ให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาแจ้งมาด้วยว่า
พ้ืนที่ใดบ้าง ผู้ว่าฯ กับนายกฯ จะได้ลงไปดูเรื่องงบประมาณ 100 ล้านบาท               
ก็ขอไปนะคะท่านนายกฯ คิดเอาไว้ว่า กว่างบประมาณจะมาก็เดือนมีนาคม                
ปีหน้า ก็ขอฝากทุกๆ ท่านช่วยดูแลพ่ีน้องประชาชนของเราด้วย มีปัญหาอะไร
สามารถแจ้งมาที่ผู้ว่าฯ ได้ จังหวัดเราลงพ้ืนที่เร็ว แต่เรื่องของการดำเนินการ
อย่างที่ท่านนายกฯ บอก มันมีขั้นตอน ท่านไม่สามารถไปขุดลอกในป่าได้นะคะ 
ท่านจะขุดได้เมื่อท่านไปขออนุญาต ขอไปที่กรมป่าไม้ ดินที่ขดุท่านเอาไปขายไม่ได้ 
ท่านจะโดนจับ ดินต้องเอาไปไว้ในที่สาธารณะ พ้ืนที่ไหนมีใบอนุญาตขุดแล้ว
สามารถขุดได้ ที่ ไหนยังไม่มีใบอนุญาตขุดก็ไม่สามารถขุดได้ ตรงนี้ชัดเจน              
ผู้ว่าฯ อยากช่วยแต่ไม่สามารถทำได้ คงต้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ช่วย 
เมื่อวันก่อนผู้ว่าฯ ลงพ้ืนที่หมู่บ้านอาข่า บ้านเปาปม - ดงยาง ตำบลนาพูน       
อำเภอวังชิ้น มีน้ำใช้เพียงพอ แต่ช่วงเดือนเมษายนไม่พอใช้ วันที่ไปเครื่องปั๊มน้ำเสีย 
ชาวบ้านอาข่าไม่ได้อาบน้ำ เขามีน้ำพอใช้บริโภค แต่ไม่มีน้ำพอใช้อุปโภค              
เกือบ 100 ชีวิต เราต้องขนน้ำไปให้ ซื้อเครื่องปั๊มน้ำใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อย 
ตอนนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล บรรจุ เรื่องไว้ ในงบประมาณ ปี  2563                
เรื่องขอโซล่าเซลล์ ดำเนินการแล้ว เดี๋ยวจะตรวจสอบกับพลังงานจังหวัดอีกครั้ง    
เราต้องช่วยเขาเต็มที่  ส่วนที่อำเภอร้องกวางทะเลาะกันเรื่องแบ่งปันน้ำ              
อันนี้ เป็นเรื่องของการบริหารจัดการของชลประทานจังหวัด ดำเนินการ
แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ช่วยแก้ปัญหาทุกที่ เท่าที่ เราจะช่วยได้ เพราะฝน              
ไม่ตกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม กันยายน น่าสงสารชาวบ้านมาก เราจะจับมือ               
ไปด้วยกัน ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังสำคัญของจังหวัด ช่วยนำเสนอความทุกข์
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ผู้ว่าฯ คนนี้ก็ยังคงทำงานร่วมกับท่าน 
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ  

 
 
 
 
 




