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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563  เวลา 1๐.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 1) ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 

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

2 
3 
 
 

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

10 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 2 

เขต 2  

11 นายศฤงคาร นันตา 
 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  

12 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3  

13 นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             
เขต 1 

เขต 1  

14 นายนิคม อินทรโกศล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  

15 นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
16 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  
17 นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง   หมายเหตุ 
1 นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3 ลา 
2 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1 ลา 
3 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล 

 
ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2 ลา 

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

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 7 พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
8 นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
9 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

11 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  
 12 นางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง 

13 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 
14 นางเยาวรัก จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15 นางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
16 นางสาวศกุนิชญ์ ธิอุ่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
17 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 

 18 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 
19 นายพงษ์ไทย บัววัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

อุปถัมภ์ 
 

20 นายประสพ สีนุย นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
21 นายมรุต ขวัญนาง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
22 จ.ส.ต.นพดล เวียงนาค นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
23 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
24 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
25 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
26 นางสาวณัฐมน สุดแดน นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
27 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
28 นางขวัญดาว แก้วมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
29 นางสาวรัตนา ธงสิบสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง 
30 นางสาวเบญจวรรณ คำโมนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
31 นางกาญธิยา รัตนบุผา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
32 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
33 นางสาวนุชนภางค์ แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
34 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
35 นางสาวลภัสนันท ์ ชัยสายัณห์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
36 นางสาวภัทรวด ี กุละวงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
37 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
38 นายสมเกียรติ ดาวดาษ แพทย์แผนไทยชำนาญการ 
39 นายณัฐ วังกาวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต 
40 นางสาวชัญญพัชร ์ ชิงชาญ สื่อมวลชน 
41 นางวัชรินทร์ คันทะชา สื่อมวลชน 
42 นายภูษิต คิดบรรจง สื่อมวลชน 
43 นายสัมฤทธิ ์ ข้ามสาม 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 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕63  
 บัดนี้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม          
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่ประธาน
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

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

  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่                 
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน   
 วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวาระที่สอง และวาระที่สาม และเรื่องต่างๆ ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ   

จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง               
แต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และงานด้านตรวจสอบ 
ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภารกิจสำคัญดังกล่าว ขอให้ทุกท่าน
ได้โปรดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การอภิปราย การซักถาม                     
หรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็น เรื่องที่ อยู่ ในอ ำนาจหน้ าที่                     
ตามระเบียบกฎหมาย ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชน                      
โดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563                    
ณ บัดนี้ 

  วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ กระผมขอเข้า
ระเบียบวาระท่ี 1 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม เรื่องท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา ทั้งหมด 4 ท่าน คือ 
  1. นายสมัย เนื้ออ่อน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอสูงเมน่ เขต 3 
       2. นายนฤพนธ์ ศรีใจลม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอสอง เขต 1  
  3. นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหาร             

ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 2 
       4. นางสุภารัตน์ การะเกตุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอเด่นชัย เขต 2  

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันพุธที ่19 สิงหาคม 2563  
. เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม            
ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด                   
จะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  
ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563      
เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 16  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ.2563                    
เมื่อวันพุธที ่19 สิงหาคม พ.ศ.2563 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานทีป่ระชุม   ข้อ 4.1 ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                    
(วาระที่สอง และวาระที่สาม) 

   ขอเชิญท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ       
ร่างข้อบัญญัต ิครับ 

ประธานคณะกรรมการ                เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก       
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ             
(นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์) และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิ พงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2  

  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเสนอ
รายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดังนี้ 

  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีมติในคราวประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี                   
พ.ศ.2563 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วาระที่หนึ่ง และได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว 
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม            
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ                 
ตั้งแต่วันที่ 20 - 21 และ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. นั้น 

  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ยื่นหนังสือแบบขอเสนอ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ                
ร่างข้อบัญญัติ และคณะกรรมการได้นัดประชุมเพ่ือแปรญัตติ  เมื่อวันที่                     
25 - 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ  สำนักงาน                    
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ                    
ร่างข้อบัญญัติฯ มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผลการแปรญัตติมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.  คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ไม่มีการแก้ไข 
  2.  บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ ไม่มีการแก้ไข 
  3.  ข้อ 1 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 
  ข้อ 2 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 
 ข้อ 3 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 

     ข้อ 4 ของร่างข้อบัญญัติ มีการแกไ้ข (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย) 
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ประธานคณะกรรมการ                ข้อ 5 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ     ข้อ 6 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 

     ข้อ 7 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 

  ในกรณีมีการพิมพ์จำนวนตัวเลข ตัวอักษร ข้อความ ปริมาตร ปริมาณ  
ตั้งรายการไม่ถูกต้อง ตกหล่น หรือผลกระทบจากการแปรญัตติ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการแก้ไขให้ถกูต้องตามข้อเท็จจริง โดยไม่เปลี่ยนแปลง
โครงการหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ และแจ้งให้ประธานสภาองค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดแพร่ทราบ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3 ข้อ 51  
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะ           
ที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ ลงมติเป็นอย่างอ่ืน   

   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วย 
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินั้นอกี    

   ตามที่ท่านประธานแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้รายงานผลการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                    
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีการแปรญัตติแก้ไข จำนวน 1 ข้อ คือ                   
ข้อ 4 ของรา่งข้อบัญญัติ 
 ในวาระที่สอง ท่านสมาชิกสภาฯ สามารถท่ีจะอภิปรายได้ แต่ในวาระ
ที่สามจะไม่มีการอภิปราย 

   ท่านใด จะอภิปรายเพ่ิมเติมในส่วนที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
รายงาน ขอเรียนเชิญครับ 

   เชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ    
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในฐานะที่กระผมเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตตริ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กระผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ             
รู้สึกว่าบางรายการมีการตั้งไว้สูงมาก ยกตัวอย่าง รายจ่ายขององค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 มีการตั้งค่าไฟฟ้าไว้ถึง 6 ล้านบาท                       
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นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ในฐานะที่กระผมเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตตริ่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กระผมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ             
รู้สึกว่าบางรายการมีการตั้งไว้สูงมาก ยกตัวอย่าง รายจ่ายขององค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 มีการตั้งค่าไฟฟ้าไว้ถึง 6 ล้านบาท                      
ค่าน้ำประปา 2 ล้านบาท เป็นรายจ่ายที่สูงมาก เป็นไปได้หรือไม่ หากจะมีการ
รณรงค์ประหยัดไฟฟ้าในองค์กรของเรา เพ่ือลดค่าใช้จ่าย จะดีหรือไม่หากมีการ
รณรงค์ด้วยวิธีการต่างๆ ในการเปิดแอร์ เปิดไฟ มีการกำหนดเวลา เพ่ือความ
ประหยัด นอกจากนี้ค่าน้ำประปา 2 ล้านบาท ผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นน้ำใช้
สำหรับอุปโภค คงไม่มีการใช้บริโภคเท่าไหร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
มีเครื่องมือเจาะน้ำบาดาลอยู่แล้ว หากจะมีโครงการเจาะน้ำบาดาล ติดตั้ง               
ถังเก็บน้ำขึ้น เพ่ือจะนำน้ำบาดาลมาใช้ ผมคิดว่าน่าจะลดค่าใช้จ่ายได้มาก และ 
มีข้อสังเกตอีกเรื่องหนึ่ง หน่วยงานต่างๆ ที่มาขอใช้สถานที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ใช้เป็นสถานที่ทำงาน ไม่ทราบว่ามีการแยกมิเตอร์ประปา 
มิเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่ หรือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จ่ายเอง อยากให้
ตรวจสอบด้วย ขอเรียนเสนอท่านประธานสภาฯ เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
 เชิญท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ    
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิ พงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2  
 ขออภิปรายสนับสนุนท่านสุนทร หอมขจร ในฐานะที่ผม และ                
ท่านสุนทร หอมขจร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ผมและคณะกรรมการฯ ได้ขอสถิติในการจัดสรร หรือในการของบประมาณ ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2561 – 2564 และเรานำมาเปรียบกันว่า แต่ละฝ่าย แต่ละกอง ได้รับ
งบประมาณแต่ละปีเท่าไหร่ เป็นอย่างไรบ้าง เรามาพิจารณากันถึงเรื่องค่าใช้จ่าย 
ค่าไฟฟ้าได้ทราบจากท่านผู้อำนวยการกองคลังว่า เป็นค่าไฟฟ้าขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ทั้งหมด ทั้งในสนามกีฬา อาคารต่างๆ จะตั้งงบประมาณ
ไว้ที่กองคลัง แต่ท่านลองพิจารณาดูว่าปีหนึ่ง 6 ล้านบาท ในกรณีทีท่ดลองส่งเสริม
ให้ ใช้ พลั งงานไฟ ฟ้ าโซล่ าเซลล์  นำแผงไปติ ดตั้ งที่ ศู นย์ ประชุ มกอเปา           
เพราะว่าที่ศูนย์ประชุมกอเปามีหลังคา มีอาคารสำนักงาน ท่านทดลองไปติดตั้ง                  
แล้วให้ลองใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ผมว่าเราสามารถประหยัดงบประมาณได้ 
งบประมาณได้ และทุกวันนี้ทางราชการเขาก็สนับสนุนเป็นพลังงานทดแทน                 
ท่านลองคำนวณดูปีละ 6 ล้าน 6 ปี ก็เป็นเงิน 36 ล้าน เราลองมาลงทุนดู 10 
ล้าน ผมเชื่อได้ว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้าไปได้ ถ้าเราทำ                       



๙ 
 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ทุกวันนี้ทางราชการเขาก็สนับสนุนเป็นพลังงานทดแทน ท่านลองคำนวณดู            
ปีละ 6 ล้าน 6 ปี ก็เป็นเงิน 36 ล้าน เราลองมาลงทุนดู 10 ล้าน ผมเชื่อได้ว่า
จะช่วยประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้าไปได้ ถ้าเราทำที่ศูนย์ประชุมกอเปาแล้วดี 
เราก็มาทำที่หน่วยงานต่างๆ ที่เรารับผิดชอบ เราสามารถทำได้ โดยค่าน้ำประปา                  
ก็เช่นกัน ปีละ 2 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เรามีเครื่องเจาะน้ำบาดาล                  
ซึ่งสามารถเจาะน้ำลึกได้ ไม่ต่ำกว่า 150 เมตร ปัจจุบันนี้  เราใช้น้ำจาก              
การประปาส่วนภูมิภาค ปีละ 2 ล้านบาท ถ้าเราลงทุนล้านกว่าบาท เราสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตรงนี้ ไปได้ ตรงนี้ผมขอตั้งข้อสังเกต และอีกเรื่องหนึ่ง              
ผมขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน วันนี้หากทุกท่านเห็นชอบในวาระที่สอง 
และวาระที่สาม แล้วหลังจากนั้นมีวิธีการในการบริหารงบประมาณ หรือโอน
งบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ             
ลองพิจารณาดู ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 มีหน่วยงานที่องค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดแพร่เรา ได้อุดหนุนงบประมาณไป ผมขอพูดในเรื่องของความคุ้มค่า            
ที่เราได้อุดหนุนงบประมาณไปให้กับหน่วยงานต่างๆ เมื่อเช้านี้ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน ผมในฐานะครูเก่า                  
มีเพ่ือนครูมาเล่าให้ ฟังหลายเรื่อง ในการอุดหนุนงบประมาณของเรานั้น           
เราจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ 
เขต 1 ส่วนที่ 2 ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 และ
ส่วนที่  3 ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ปีนี้ล่าสุด            
เราให้เขตการศึกษาละ 3 ล้านบาท ท่านลองคิดดู เขตพ้ืนที่การศึกษาฯ เขต 1 
และเขต 2 มีโรงเรียนในสังกัดเขตละประมาณ 100 โรงเรียน ได้ 3 ล้านบาท    
ส่วนเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา มีโรงเรียนในสังกัดอยู่ประมาณ 16 - 17 โรงเรียน 
ในส่วนของ 3 ล้านบาท อุดหนุนเขาแล้ว เขาเอาไปทำอย่างไร เขาก็เอาไปแบ่งกัน 
โรงเรียนมัธยมก็จะได้โรงเรียนละประมาณแสนกว่าบาท โรงเรียนพิริยาลัยฯ 
โรงเรียนนารีรัตน์ฯ เขาจะเอาไปทำอะไรได้ เขามีนักเรียน 2,000 - 3,000 คน 
แต่ถ้าเป็นโรงเรียนรอบนอก 1 แสนบาทนั้นมีค่า โรงเรียนประถมศึกษาก็เช่นกัน    
ผมขอเรียนเสนอในเรื่องการอุดหนุนงบประมาณ ผมอยากให้องค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดแพร่ ให้เป็นภาพรวมใหญ่ๆ เป็นก้อน ไม่ควรให้เขาไปแบ่งกันคนละนิด
คนละหน่อย ผมว่าไม่ ได้รับประโยชน์  ไม่ ได้ รับความคุ้มค่า ให้แบ่ งไปเลย               
เช่น สนับสนุนการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ สนับสนุน
การจัดงานผลผลิตโรงเรียน เขาสอนหนังสือนักเรียนได้ผลผลิตนักเรียน              
แล้วให้เขามาจัดงานผลผลิตนักเรียน นำเอกสาร นำผลงานต่างๆ มาแสดง             
ให้ประชาชนได้ทราบว่า โรงเรียนที่ลูกหลานเข้าเรียน ได้ทำอะไรบ้าง หรือไม่ก็
สนั บสนุ นในภาพรวมของการจั ดงานที่ เป็ นหน้ าเป็ นตา เป็ นงานใหญ่ ๆ                       
ของจังหวัดแพร่ ผมว่างบประมาณที่เราอุดหนุนไปจะเกิดประโยชน์ เกิดความคุ้มค่า 
หน่วยงานต่อไปที่เราเคยอุดหนุนงบประมาณ คือ เกษตรจังหวัด ถ้าผมจำไม่ผิด          
เราเคยอุดหนุนงบประมาณ 2 ล้านบาท ให้เขานำไปซื้อหน่อกล้วยหอม              
เงิน 2 ล้านบาท ให้เขานำไปซื้อหน่อกล้วยหอม เงิน 2 ล้านบาท ถ้าหน่อละ 20 บาท 
ได้กลว้ยหอม                 1 แสนต้น จนถึงขณะนี้ผมยังไม่ได้กินหยวกของกล้วย 



๑๐ 
 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ เงิน 2 ล้านบาท ให้เขานำไปซื้อหน่อกล้วยหอม เงิน 2 ล้านบาท ถ้าหน่อละ 20 บาท 
ได้กล้วยหอม 1 แสนต้น จนถึงขณะนี้ผมยังไม่ได้กินหยวกของกล้วยหอม                    
ปลีของกล้วยหอมเลยอีกหน่วยงานหนึ่ งสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดแพร่                   
ติดตั้งกล้อง CCTV ถ้าจำไม่ผิดเราอุดหนุนงบประมาณ 3 ล้าน 5 แสนบาท                 
แจ้งว่าจะติดกล้อง CCTV ตามแยกต่างๆ แยกแม่แขม แยกอำเภอสอง และ                
อีกหลายๆ แยก ท้ายที่สุดก็ไม่เห็นถึงความคุ้มค่า ไม่ก่อเกิดประโยชน์ สุดท้าย             
ผมขอพูดถึงงานประเพณีแพร่เมืองเก่า วิถีแพร่ วิถีล้านนา ปีที่แล้วเราอุดหนุน
งบประมาณไปเกือบ 2 ล้านบาท ปีนี้เสนอมา 2 ล้านบาท ผมขอตัดออก 1 ล้านบาท 
เหลือไว้ 1 ล้านบาท ปัญหาคือ การจัดงาน เมื่อจัดไปแล้วผลตอบรับไม่ดีเท่าไหร่ 
แล้วมาอ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้ จั ด จะจัดงานไม่ เป็นไร 
งบประมาณสภาฯ ไม่มีปัญหา เห็นชอบ เห็นด้วย แต่อยากจะให้เกิดความคุ้มค่า        
กับงบประมาณที่เราอุดหนุนให้เขาไป ถ้าเป็นไปได้ในกรณีโรงเรียนทั้ง 3 เขต ที่เราให้ไป 
เราให้ไปโดยให้ฝ่ายข้าราชการเราได้รับรู้  รับเห็น รับชอบ ถ้าเราโอนให้ เขาไป                   
เวลาเขาจัดกิจกรรมบางครั้งอาจจะมีในส่วนต่างๆ ที่ทำความไม่สบายใจ                 
ให้กับข้าราชการที่เขารับผิดชอบ ก็คือ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เมื่อให้ไปแล้ว กองการศึกษาฯ ต้องติดตาม ว่างบประมาณที่เราให้ไปมีผลอะไร
ต่อตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือไม่ สิ่งที่ผมอภิปรายตรงนี้ เพราะอยากเห็น
งบประมาณที่ เราให้ไป ซ่ึงเป็นงบประมาณของพ่ีน้องประชาชนชาวแพร่ 
อยากจะให้มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชนชาวแพร่ 
ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
 เชิญท่านสุภวัฒน์  ศุภศิร ิครับ 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ    
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
อำเภอเมอืงแพร่ เขต 3 

  ผมขอกล่าวสนับสนุนท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ตามที่ท่านได้อภิปราย              
ในส่วนของการตัดงบประมาณ ที่จะนำไปใช้ในส่วนของโครงการงานประเพณี
แพร่เมืองเก่า วิถีแพร่ วิถีล้านนา ถ้าทุกท่านได้ติดตามข่าวสาร ระยะเวลาที่ผ่านมา
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน จังหวัดแพร่ของเรามีข่าวเรื่องการรื้อบ้านโบราณ ที่ดังไป     
ทั่วประเทศ และทำให้เป็นจุดที่ทำให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์และสนใจ
มรดกทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจังหวัดแพร่ของเราเป็นจังหวัดมีความเก่าแก่ มีอายุ
การก่อตั้งเมืองมาร่วมพันกว่าปี ตรงนี้ผมเห็นด้วยที่จะมีการตัดงบประมาณ              
ในส่วนขอเรื่องการจัดงานประเพณี ต่อจากนี้ผมว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผมขอเสนอว่าเรามาสร้างมูลค่าให้จังหวดัแพร่ร่วมกัน
ร่วมกัน งบประมาณทีตั่ดไปเป็นไปได้หรือไม ่ที่เราจะหาโครงการที่เป็นในส่วน 



๑๑ 
 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ งบประมาณที่ตัดไปเป็นไปได้หรือไม่  ที่ เราจะหาโครงการที่ เป็นในส่วน                   
ของการศึกษา เป็นองค์ความรู้ไว้คู่กับจังหวัดแพร่ ไว้คู่กับองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ของเรา ไว้เป็นองค์ความรู้เพ่ือสานต่อในพัฒนา การท่องเที่ยว 
วิถีชีวิตของคนเมืองแพร่ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่า ถ้างบประมาณได้จัดสรรไป
ในส่วนที่ เกิดประโยชน์ สร้างองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์                 
ได้ชัดเจนกว่าการจัดงาน ผมว่ามีความคุ้มค่าและสมเหตุสมผล ผมขออนุญาต
เรียนเสริมเพ่ิมเติมเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

   ถ้าไม่มีผมจะขอมติ แต่ละรายการที่มีการแปรญัตติ 
   ขอมตแิปรญัตติปรับลดงบประมาณรายจ่าย 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบกับการแปรญัตติปรับลดเงินงบประมาณ
รายจ่าย จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,542,200.- บาท รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้าย 1 ตามที่ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ  

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ     

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 16  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไมเ่หน็ชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน  

ประธานที่ประชุม  เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เห็นชอบ                 
กับการแปรญัตติปรับลดเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 
1,542,200.- บาท ตามท่ีท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ 
 ต่อไปเป็นการขอมติแปรญัตติปรับเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบกับการแปรญัตติปรับเพ่ิม เงิน
งบประมาณรายจ่าย จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,542,200.- บาท 
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 2 ตามที่ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ  

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 16  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เห็นชอบกับ     
การแปรญัตติปรับเพ่ิมเงินงบประมาณ รายจ่าย จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน
1,542,200.- บาท ตามท่ีท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ 

   ต่อไปเป็นการขอมติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวาระที่สอง  

 
 



๑๒ 
 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นการขอมติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวาระท่ีสอง  

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ในวาระท่ีสอง  

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 16  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เห็นชอบ                          
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวาระท่ีสอง  

   ขั้นตอนต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ีสาม 
ประธานทีป่ระชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม       

สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 3                 
ข้อ 5๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่               
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มกีารอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา  
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

  กระผมใคร่ขอมติในวาระที่สาม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   
ในวาระทีส่าม โดยให้ตราเป็นข้อบญัญัติต่อไป 

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 16  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ โดยให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสภาองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ จะได้ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
พิจารณาต่อไป 

  เชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 
 



๑๓ 
 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนวุัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 

  ผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้กรุณายกมือ
เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ในวาระที่สอง และวาระที่สาม สำหรับ
ข้อสังเกตต่างๆ ที่ท่านให้ไว้ ทางคณะผู้บริหารจะนำไปพิจารณาเพ่ือดำเนินการ 
ส่วนข้อท้วงติงที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ท้วงติงเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณต่างๆ               
ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ดำเนินการไปแล้วนั้ น กรณีการจ่ายเงิน
อุดหนุนให้สถานศึกษาต่างๆ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่ได้เป็นผู้คิดเอง
ว่าจะดำเนินการอย่างไร เรามีหน้าที่ในการสนับสนุนการศึกษาของจังหวัดแพร่ 
จึงได้ปรึกษากับผู้อำนวยการเขตต่างๆ โดยประชุมร่วมกัน แล้วเราแจ้งว่าเรามี
งบประมาณเท่านี้ ท่านคิดว่าควรทำอย่างไร ซึ่งทางเขตก็ได้แจ้งเรามาว่าอยากให้
อุดหนุนเป็นกลุ่มโรงเรียน เพราะว่ากลุ่ม 3 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งอาจจะมี 5 โรงเรียน 
10 โรงเรียน อยากให้นักเรียนได้มารู้จักกัน พบปะกัน จะทำให้เกิดความสามัคคี 
ในหมู่นักเรียน นี่คือข้อที่ เขาแจ้งเรามา หากต่างคนต่างทำแต่ละโรงเรียน                 
การที่นักเรียนจะได้มาพบปะกันก็จะมีน้อย นักเรียนจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน
ก็จะมีน้อย เขาจึงอยากให้เราสนับสนุน ซึ่งการสนับสนุนนี้นอกจากจะสนับสนุน
แต่ละโรงเรียนแล้ว ก็ยังมีการสนับสนุนโดยรวม เช่น การสนับสนุนสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ ส่วนนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเขา
สนับสนุนเงินมาบางส่วน ทุกโรงเรียนที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะ                    
นำมาโชว์ให้ประชาชนทั่วไป ได้รู้ว่าแต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง และ                     
มีงบบางส่วนนำไปดำเนินการด้านศิลปวัฒธรรมต่างๆ ของนักเรียน หลังจากผ่าน
ระดับจังหวัดแล้ว นักเรียนที่ได้เกรดเอ ก็จะนำผลงานไปแข่งขันในระดับภาค 
ระดับประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามทางเราไม่ได้ดำเนินการเอง เป็นการร้องขอ
จากทางสำนักงานเขตฯ ว่าจะทำอย่างไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่อย่างไร
ก็ตาม ข้อท้วงติงของท่านสมาชิกสภาฯ ผมจะนำไปปรึกษากับทางสำนักงานเขตฯ 
อีกครั้ง และผมจะนำมาเรียนให้ท่านได้ทราบว่าทางเขตมีข้อวินิจฉัยเช่นไร หรือ
ผมอาจจะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเขตฯ มาชี้แจงด้วยตนเอง และตอบข้อ
ซักถามของท่านสมาชิกสภาฯ ส่วนเรื่องงานประเพณีต่างๆ นั้น ทุกท่านก็ทราบว่า
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการเองเช่นกัน เป็นเพียงผู้ 
สนับสนุนงบประมาณไปช่วย แต่อย่างไรก็ตามการอุดหนุนงานประเพณีและ
อุดหนุนงานต่างๆ ไปนั้น จะให้วัดความคุ้มค่าทำได้ยาก จะโปรโมทให้จังหวัดแพร่
ได้เป็นที่รู้จัก ใน 1 ปี - 3 ปีนี้ อาจจะไม่มีความคุ้มค่าเลย หรืออีกหลายๆ ปี
อาจจะมีความคุ้มค่า หรือไม่มีก็ไม่ทราบ แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย ดังนั้น            
ข้อท้วงติงต่างๆ เหล่านี้เราก็จะมาปรึกษากัน หากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นว่าเราจะ
ทำอย่างไรให้จังหวัดแพร่เป็นที่รู้จัก และมีรายได้จากการท่องเที่ยว จากการค้าขาย 
และอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรายินดีดำเนินการ     
 
 
 



๑๔ 
 

นายก อบจ.แพร่ ขอกราบเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบ และขอได้ช่วยกรุณา
แนะนำ เรายินดีรับฟัง และนำไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด งบประมาณต่างๆ 
ที่ท่านได้อนุมัติมานี้ เราจะนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผล และเกิดความคุ้มค่า                
ซ่ึงขณะนี้ทางรัฐบาลก็ได้มีตัวชี้วัดเพ่ิมขึ้นมาเกี่ยวกับความคุ้มค่าของงบประมาณ
ที่ได้ลงไปแต่ละโครงการ ต่อนี้ไปต้องมีการแจ้งให้ทราบเป็นตัวเลข เช่น ลงทุน
สร้างฝายไปในงบประมาณเท่านี้  ราษฎรได้น้ำ ได้ประโยชน์ ได้ผลผลิตขึ้นมา              
มีความคุ้มค่าเท่าไหร่ เทียบกับอันเดิมเท่าไหร่ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ต่อไปจะมีการ
ติดตามกันโดยละเอียดเพ่ิมขึ้น สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณทางสภาฯ แห่งนี้     
ที่ได้กรุณาอนุมัตงิบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
    ถ้าไม่มีท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.1 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่  
 ข้อ 5.1  ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  สำหรับระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 และ5.2 ผมใคร่ขออนุญาตมอบให้ 
ท่านปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เป็นผู้นำเสนอครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
   ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายปรีชา  สุขรอด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ก่อนอ่ืนต้องขออนุญาตแก้ไขยอดเงินในหน้าคำแถลง จากเดิม 
259,300.- บาท แก้ไขเป็น 529,300.- บาท เนื่องจากเจ้าหน้าที่พิมพ์ตัวเลขผิด 

  ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แจ้งความ
ประสงค์  ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                       
เพ่ือนำมาโอนเพ่ิมและโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน               
เป็นเงินทั้งสิ้น 529,300.- บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด 
โอนเพิม่และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 



๑๕ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  โอนลด 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แผนงาน 
จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 29,300.- บาท ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน 
หน้า 53 ข้อ 1 ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างในการปฏิบัติงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ตั้ งไว้ 
1,570,000.- บาท โอนลด 289,500.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 875,173.55 บาท 
คงเหลือ 405,326.45 บาท โอนลดครั้งนี้ 29,300.- บาท 
  กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 1 รายการ
เป็นเงิน 500,000.- บาท ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หน้า 79 ข้อ 1 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 5,000,000.- บาท โอนลด 1,517,400.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 
703,700.- บาท คงเหลือ 2,778,900.- บาท โอนลดครั้งนี้ 500,000.- บาท 

 รวมโอนลดทั้งสิ้น 1 แผนงาน จำนวน 2 รายการ จำนวน 529,300.- บาท 
    โอนเพิ่ม 

  กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 1 รายการ
เป็นเงิน 500,000.- บาท ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทนุ หมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 90 ข้อ 1 ประเภทค่าชดเชยผลอาสิน    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตั้งไว้ 
200,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือ 200,000.- บาท โอนเพิ่ม            
ครั้งนี้ 500,000.- บาท 
เหตุผล งบประมาณท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอเบิกจ่าย 

 รวมโอนเพิ่มทั้งสิ้น 1 แผนงาน จำนวน 1 รายการ จำนวน 500,000.- บาท 

  โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แผนงาน 
จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 29,300.- บาท ดังนี้ 
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เก้าอ้ีบุนวมหรือหนัง มีล้อเลื่อน 5 แฉก มีพนักพิงสูง มีที่พักแขน ปรับระดับ      
สูง - ต่ำได้ มือจับเป็นเหล็ก ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน 1 ตัว ตั้งไว้ 4,700.- บาท   

  2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 
22,000.- บาท    



๑๖ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 
2,600.- บาท   

 เหตุผล  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า                      
ห้องทำงานของรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ยังไม่มี เครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ สำหรับใช้ปฏิบัติงาน ประกอบกับเก้าอ้ีทำงานเกิด
การชำรุด ไม่สามารถซ่อมได้ 

 

 รวมโอนตั้ งรายการใหม่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน 
29,300.- บาท 

 รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 1 แผนงาน จำนวน 3 รายการ 
จำนวน 29,300.- บาท 

 สำหรับรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ เป็นไป
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำแถลง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย              
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป            

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร่  

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 15 ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ประธานที่ประชุม  มีท่านสมาชิกสภาฯ 1 ท่าน ออกไปทำธุระส่วนตัว 
  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ เห็นชอบญัตติขออนุมัติ               

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่  

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 
   ข้อ 5.2  ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดแพร่ 

   ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   ขออนุญาตแก้ไขคำแถลงญัตติ ย่อหน้าแรก ตรงจำนวนเงิน เดิมเป็น 

56,347,800.- บาท แก้ไขเป็น 56,344,800.- บาท คือลดลงมา 3,000.- บาท 
ย่อหน้าสุดท้ายก็เช่นกันครับ ขอแก้ไขแบบขอเสนอญัตติตรงจำนวนเงิน                    
เดิมเป็น 56,347,800.- บาท แก้ไขเป็น 56,344,800.- บาท และบัญชีสรุป
รายละเอียดโครงการ บัญชีที่ยอดเงินเกินคือ รายการที่ 3 ของกองการศึกษาฯ 
จำนวน 18 โครงการ เดิมเป็น 8,766,300.- บาท แก้ไขเป็น 8,763,300.- บาท 
และยอดรวมแก้ไขเป็น 56,344,800.- บาท และบัญชีรายละเอียดโครงการ
ด้านใน ของกองส่งเสริมฯ ลำดับที่ 5 เก้าอ้ีบุนวมหรือหนัง จำนวน 2 ตัวๆ ละ 
2,500.- บาท แก้ไขเป็น ตัวละ 2,400.- บาท ต่อไปของกองการศึกษาฯ 
ลำดับที่  11 จัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิมพ์ยอดเงินเกินไป เดิ มเป็น 
125,500.- บาท แก้ไขเป็น 122,500.- บาท และช่องหน้าที่/รายการ               
พิมพ์ไว้ว่า หน้า 106 แก้ไขเป็น  หน้า 107 และหน้าสุดท้าย รวมจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น เดิมเป็น 8,766,300.- บาท แก้ไขเป็น 8,763,300.- บาท ขออภัย              
ท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติอนุมัติให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 48 โครงการ รวมจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 56,344,800.- บาท (ห้าสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 

   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย           
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน           
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติ กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 
 

 



๑๘ 
 

ปลัด อบจ.แพร่   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน จำนวน 48 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 56,344,800.- บาท               
(ห้าสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 
จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณาอนุมติัต่อไป   

ประธานที่ประชุม  ขอบคณุท่านปลัดฯ ครับ   
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
   เชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

  จากญัตติที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ขออนุมัติกันเงิน              
ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จำนวน 48 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 56,344,800.- บาท นั้น  
เมื่อสภาฯ แห่งนี้ได้พิจารณาและอนุมัติในลำดับต่อไป ให้กันเงินไว้เบิกตัดปีได้ 
ผมอยากจะขอให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการต่างๆ 
โดยเฉพาะโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานให้รีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว                  
เพ่ือจะได้ไม่ต้องมาขอกันเงินไว้เบิกตัดปีในปีหน้าอีก อีกประเด็นหนึ่งก็เพ่ือให้
เป็นประโยชน์แก่ท้องถิน่ และแก่ประชาชนชาวแพร่โดยรวมต่อไป ขอบคุณครับ             

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเตมิอีกหรือไม่ครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - 

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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



๑๙ 
 

ประธานที่ประชุม  มีท่านสมาชิกสภาฯ 2 ท่าน ออกไปทำธุระส่วนตัว 
   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ            

กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จำนวน 48 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 56,344,800.- บาท               
(ห้าสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พนัแปดร้อยบาทถ้วน)  

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 
   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเชิญครับ     
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ช่วงที่ผ่านมานี้จังหวัดแพร่ได้รับผลกระทบจากพายุ จึงทำให้ขณะนี้
ทางกองช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ออกไปช่วยเหลือประชาชน               
ในที่ ต่างๆ ตามที่ ได้ร้องขอมาเป็นจำนวนมาก ขอให้ท่ านสมาชิกสภาฯ                         
ได้ตรวจสอบในพ้ืนที่ของท่าน หากพ้ืนที่ใดต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 
กรุณาแจ้งให้ทราบ ทางเราจะได้รีบไปดำเนินการ ซึ่งในกรณีนี้จะทำให้เกิด  
ผลกระทบกับโครงการต่างๆ ในข้อบัญญัติ โดยเฉพาะโครงการที่เราดำเนินการเอง 
ทำให้ล่าช้า แต่เนื่องจากมีความจำเป็นต้องช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมีหลายพื้นที่            
ที่เส้นทางสัญจรถูกตัดขาด ถูกน้ำกัดเซาะ พวกนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนและทำให้
ประชาชนเดือดร้อน เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องงดงานในข้อบัญญั ติ              
ของเรา เพ่ือเร่งไปแก้ไขให้ประชาชนได้สัญจรตามปกติ ซึ่งจะมีอีกหลายพ้ืนที่              
ที่เรายังไม่ได้ดำเนินการ เพราะฉะนั้นขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ
ว่างานในข้อบัญญัติ ที่ทางกองช่างเป็นผู้ดำเนินการเองก็จะเกิดความล่าช้า                 
ช่วงนี้ความเสียหายเกิดขึ้นหลายพ้ืนที่ ที่ตำบลสะเอียบก็ยังไม่ได้ไปดำเนินการ                   
ที่อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น ก็เกิดความเสียหายมาก จึงเน้นหนักเครื่องจักร               
ไปในพ้ืนที่ที่เกิดความเสียหายมากก่อน แต่อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ใดมีความจำเป็น                
ด่วนมาก เราก็จะดำเนินการก่อน พ้ืนที่ใดเพียงแค่ต้องการขุดลอก เราจะถือว่า
เป็นความเดือดร้อนขั้นที่สอง ขั้นแรก คือ ความเป็นอยู่ การสัญจรของพ่ีน้อง
ประชาชนในพ้ืนที่ก่อน จึงเรียนมาให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 
. 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  เชิญท่านเจริญ  สมปาน ครับ 
 
 
 



๒๐ 
 

นายเจริญ  สมปาน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายเจริญ  สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 4 

  สืบเนื่องจากที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ ตามที่ได้มีการรายงาน
ออกสื่อต่างๆ ผมได้เห็นการให้ความช่วยเหลือ หรือการเข้าไปร่วมปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ที่ ได้ออกไปช่วยเหลือหลายพ้ืนที่            
แต่ปรากฏว่าภาพที่ออกมากลับดูเหมือนว่าองค์กรเราไม่ใช่หน่วยงานหลัก             
ตัวอย่างเช่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเขาออกไปช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  เขาจะสวมเสื้อชูชีพ หรือเสื้อกั๊กใส่เป็นทีมทำให้สังเกตได้ง่าย                   
แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเราไม่มี จริงๆ แล้วถ้ามีจะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรของเราไปในตัวด้วย จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึง
ท่านนายกฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยพิจารณาภาพลักษณ์ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่เราด้วย เราออกไปช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนในหลาย พ้ืนที่  
และเราก็เป็นองค์กรใหญ่ แต่ภาพลักษณ์เราไม่ได้ออกประชาสัมพันธ์ทางสื่อเลย 
จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านเจริญ  สมปาน ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  เชิญท่านปอรวัลย์  มุดเจริญ ครับ 

นางสาวปอรวัลย์  มุดเจริญ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางสาวปอรวัลย์  มุดเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต 3 

  ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่อนุเคราะห์เครื่องจักรในการ             
ลงพ้ืนที่ เพราะในเขตพ้ืนที่ที่ดิฉันดูแลอยู่ ไม่ว่าจะเป็นตำบลปากกาง ตำบล             
บ่อเหล็กลอง ตำบลแม่ปาน หลังจากที่สัปดาห์ก่อนฝนตกหนัก เกิดปัญหาดินสไลด์ 
ก็ได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกฯ เป็นอย่างสูงค่ะ แต่มีอีกหนึ่งประเด็น เรื่อง                
ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ที่เราได้ไป
ติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตอนนี้เริ่มมีปัญหาว่าบางจุดไฟดับ อาจจะ    
เป็นเพราะว่าแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอ และปัญหาที่พูดทุกปีคือ ถนนสายห้วยอ้อ -                 
ปากจอกตะวันตก ข้างทางมีหญ้ามีต้นไม้ขึ้นรก ปัญหาอีกอย่าง คือ ขอบถนน               
คอสะพาน โดนน้ำกัดเซาะก็เกิดการทรุด และได้แจ้งมาทางกองช่างเรียบร้อยแล้ว                  
แต่ก็ได้ทราบว่าทางกองช่างมีภารกิจอีกหลายพ้ืนที่  ในส่วนของดิฉันก็รอให้              
ทางกองช่างมาปรับปรุงถนนให้อยู่ ขอบคุณค่ะ  

 



๒๑ 
 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านปอรวัลย์  มุดเจริญ ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  เชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 

นางกุลชา  บัญสว่าง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ   
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอวังชิ้น เขต 2 

  ต้องขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของโครงการที่องค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดแพร่ โดยท่านนายกอนุวัธ วงศ์วรรณ ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหา ลำดับแรก 
คือ เรื่องของภัยแล้ง ซึ่งศูนย์บริหารจัดการน้ำได้ทำ MOU ร่วมกับทหาร       
และได้ดำเนินการแก้ปัญหาภัยแล้ง ซึ่งปีนี้ ถือว่าประสบผลสำเร็จ เพราะว่า                  
ทีเ่ราทำโครงการลงไป พ่ีน้องตำบลสรอย ตำบลป่าสัก ตำบลแม่พุง ไม่ได้เกิดวิกฤต         
ในเรื่องของการเกิดอุทกภัย ซึ่งต้องกราบขอบพระคุณทางท่านผู้บริหาร                  
และในส่วนของอุทกภัยที่ เกิดขึ้นนั้น  ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกฯ                      
ที่ส่งเครื่องจักร และท่านปลัดฯ ที่ช่วยประสาน ในเรื่องของถนนขาด สะพานขาด 
ที่บ้านไร่หลวง หมู่ที่  6 ตำบลนาพูน และในส่วนของเรือที่ช่วยดูแลพ่ีน้อง     
ตำบลแม่ เกิ๋ ง  ตำบลวังชิ้น เพราะมีหลายพ้ืนที่ที่ กลายเป็น พ้ืนที่ ตัดขาด               
คือไม่สามารถนำรถเข้าไปได้ ก็ต้องใช้เรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
และในพ้ืนที่ของบ้านแม่แปง หมู่ที่ 1 ตำบลนาพูน มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่ใช้สัญจร ปัญหาก็คือบ้านแม่แปง หมู่ที่ 1 นี้ 
ถนนที่เราสร้างต่ำกว่าลำห้วยและตลิ่ง จึงเกิดปัญหาซ้ำซาก พ่ีน้องจำนวน 286 
หลังคาเรือน ไม่สามารถสัญจรออกมาข้างนอกได้เป็นเวลาหลายวัน แล้วปัญหา   
ที่เกิดขึ้นทุกปี ก็คือถ้าน้ำยมมากขึ้น หรือน้ำลำห้วยมากขึ้น พ่ีน้องบ้านแม่แปง 
ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ต้องขอฝากทางท่านผู้บริหารช่วยดูด้วยว่าเราจะ
แก้ปัญหาถนนเส้นนี้ได้อย่างไร กราบเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ขอให้ท่าน              
ช่วยดูแลปัญหา ถนนสายวังชิ้น - บ้านแม่แปงนี้ด้วย ขอบพระคุณค่ะ  

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  เชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2 

 
 



๒๒ 
 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  มีปัญหาที่บ้านแม่เต้น หมู่ที่  5 ตำบลสะเอียบ ซึ่งได้งบประมาณ
เพ่ิมเติมในปี พ.ศ.2562 ก่อสร้างฝายยกระดับห้วยแม่เต้น แบบมีทางข้าม 
ตอนนี้สร้างเสร็จแล้ว แต่มีปัญหาถูกน้ำกัดเซาะทั้ง 2 ข้าง ทำให้ราษฎร              
ไม่สามารถใช้ข้ามไปทุ่งนาได้ เพราะว่าโดนพายุก็ได้ช่วยกันนำยางรถ นำท่อ                    
ไปวางไว้ แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ก็พอใช้ได้ แต่ตอนนี้โดนพายุเข้าไปอีกก็พังอีก                       
ตามภาพที่นำเสนอครับ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านผู้อำนวยการกองช่าง                       
ที่ ได้ส่งนายช่างลงพ้ืนที่ ไปดู ในวันนี้  ไปดูว่าเราจะแก้ปัญหากันได้อย่างไร                
ที่จะทำให้คงทนถาวร จึงขอฝากท่านประธานสภาฯ ไปถึงท่านนายกฯ ด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรือ่งอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  เชิญท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 
 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ   
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                       
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 

  ก่อนอ่ืนต้องนำคำขอบคุณของพ่ีน้องชาวบ้าน 4 ตำบล เขตอำเภอเมือง 
ฝั่งตะวันตก มาให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
เกิดอุทกภัย ชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อย่างเร่งด่วน ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านมหาโพธิ์ สะพาน
หมู่บ้านมณีวรรณ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 11 ตำบลป่าแมต คลองชลประทานฝั่งขวา
ที่โดนน้ำกัดเซาะ บริเวณบ้านต้นห้า ตำบลป่าแมต ตรงนี้ต้องขอขอบคุณ           
ในความรวดเร็ว และการเอาใจใส่พ่ีน้องประชาชน ของท่านนายกอนุวัธ วงศ์วรรณ
และขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ด้วยครับ ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมา                
2 เรื่อง เรื่องแรกกลุ่มผู้มาออกกำลังกาย ผู้มาใช้ประโยชน์ภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ช่วงเย็น ได้แจ้งผ่านผม ถึงท่านประธานสภาฯ 
มาว่า ไฟส่องสว่างภายในสนามกีฬา แสงสว่างไม่เพียงพอ ค่อนข้างมืด ทำให้เกิด
ความเสี่ยงจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่มาออกกำลังกาย เรื่องนี้จึงขอฝากผ่าน               
ท่านประธานสภาฯ ไปถึงคณะผู้บริหารด้วย เรื่องที่สอง ขอเรียนถามครับ 
เนื่องจากการประชุมก่อนหน้านี้ เรามีการเรียนเชิญทางชลประทานจังหวัด                 
มาให้ความรู้เรื่องซอยซีเมนต์ และได้รับการแจ้งข้อมูลมาว่าทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่จะมีการสร้างฝายชะลอน้ำซอยซีเมนต์ ผมจึงอยากทราบว่า 
ขณะนี้โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำนี้ เราได้ดำเนินการมีความคืบหน้าถึงไหนแล้ว 
ถ้าทุกท่านสังเกตจะเห็นได้ว่าหลังจากอุทกภัย น้ำแม่น้ำยมไหลผ่านสถานีวัดน้ำ
บ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต จุดอำเภอเมือง หรือที่เรียกว่า Y.1C จุดสูงสุดวัดได้                

9 เมตร 19 เซนติเมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 3 วัน มวลน้ำทั้งหมดไหลผ่านไปหมด  
.  

 



๒๓ 
 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ 9 เมตร 19 เซนติเมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 3 วัน มวลน้ำทั้งหมดไหลผ่านไปหมด  
ณ วันนี้วัดได้เพียง 1 เมตร 60 เซนติเมตร เท่ากับว่ามวลน้ำที่ไหลผ่านมา 
1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เราไม่สามารถเก็บไว้ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ได้เลย                
เราไม่สามารถชะลอน้ำไว้ได้ ถ้าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สามารถ                  
ทำโครงการฝายชะลอน้ำได้ ฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง ซึ่งผมคิดว่าปีนี้จะแล้ง         
หนักกว่าปีที่ผ่านมา ถ้าสมมติว่าเราได้ฝายชะลอน้ำเข้าไปช่วยเหลือพ่ีน้อง
ชาวบ้านได้ทันท่วงที ผมว่าสามารถบรรเทาภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
ขอนำเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่
  เชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก       
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ             
  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2  

  ผมขอสนับสนุนท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่
ผ่านมา ท่านนายกอนุวัธ วงศ์วรรณ ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหา 
ตามที่ท่านสมาชิกวุฒิสภา ท่านอภิชาติ โตดิลกเวชช์ และคณะ ได้จัดทำ
โครงการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำของพ่ีน้อง
ประชาชนชาวแพร่ ท่านได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งวันนั้นผมได้ดูคลิปที่ท่าน
ออกมาพูดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขต่างๆ ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกวุฒิสภา               
ที่ได้นำเสนอแนวทางไว้ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ คือ จังหวัดแพร่ ก็เหมือนกับ     
ที่ท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ได้พูดว่าปริมาณน้ำฝนของจังหวัดแพร่ ที่ตกในแต่ละปี            
เป็นจำนวนอยู่ประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เราสามารถเก็บกักน้ำ                 
ได้ เพียง 100 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนั้นก็ ไหลไปตามแม่น้ ำยม                    
ไปมีผลกระทบกับพ่ีน้องชาวจังหวัดสุโขทัย เราจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้าง 
ผมเห็นท่านสมาชิกวุฒิสภา ได้นำเสนอว่าสิ่งที่ควรจะทำอย่างยิ่งก็คือ การสร้างฝาย                
เก็บกักน้ำ ท่านพูดเหมือนกับว่า ถ้าผมพูดผิดต้องขออภัย ทำฝายแกนซอย
ซีเมนต์ คือ นำปูนผสมกับทรายหรือผสมกับดิน ใส่ลงไปในกระสอบฟาง                  
ทำเป็นแนวฝาย เพ่ือกักเก็บน้ ำ สามารถกัก เก็ บน้ ำให้ พ่ีน้ องเกษตรกร                     
ซ่ึงผมเคยพูดไว้ว่าน้องเกษตรกรชาวแพร่จำเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องมีแหล่ง             
กักเก็บน้ำไว้ใช้ ตอนนี้เราอาจจะชะล่าใจว่าฝนตกเยอะ ถึงเราจะมีอ่าง มีฝาย                   
ไว้กักเก็บน้ำส่วนหนึ่ง แต่เราลองนึกดูหากไม่มีพายุ ไม่มีฝนตกลงมา หรืออาจจะ
มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่จะมาเติมน้ำในอ่างให้กับพ่ีน้องเกษตรกรของเรา                 
ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทางองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดแพร่ของบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ       
.      

 



๒๔ 
 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ผมจึงขอฝากท่านนายกฯ ติดตามเรื่องนี้ด้วย เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร              
ชาวแพร่ หากท่านช่วยพ่ีน้องเกษตรกร ผมเชื่อว่าท่านจะได้รับยกย่องเป็นบิดา
ของการเกษตรของจังหวัดแพร่ เพราะชาวบ้านจะสรรเสริญท่านเป็นอย่างยิ่ง              
ผมเห็ นท่ านคนเดียวเท่ านี้ ที่ สามารถแก้ปัญหานี้ ให้ เกษตรกรชาวแพร่ ได้             
ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ ์ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  เชิญท่านศิริมงคล  ทนันชัย ครับ 

นายศิริมงคล  ทนันชัย  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก       
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ             
  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              

  กระผมนายศิริมงคล ทนันชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 5  

  ขอพูดเรื่องการแก้ปัญหาแหล่งน้ำ เท่าที่สังเกตดูทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่ งผมเห็นว่าเรามี
เครื่องจักรชุดขุดเจาะติดกับรถแม็คโคร กว้างประมาณ 120 - 150 เซนติเมตร 
ขุดได้ลึกประมาณเกือบ 18 เมตร ถ้าเป็นไปได้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ดำเนินการเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินอยู่แล้ว ซึ่งบริเวณลุ่มอ่างเก็บ ตำบลห้วยม้า 
ตำบลบ้างเวียง ความลึกของน้ำใต้ดินลึกไม่มาก ประมาณ 8 เมตร ถ้าเป็นไปได้
ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ช่วยพิจารณาว่าเป็นไปได้หรื อไม่               
เราจะทำให้ชุดขุดเจาะมีอยู่ทุกชุดของชุดเครื่องจักร ถ้าจำไม่ผิดปัจจุบันมีอยู่ชุดเดียว 

 ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อยากให้คณะผู้บริหารช่วยพิจารณาตรงนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านศิริมงคล  ทนันชัย ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
  เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  สำหรับคำแนะนำต่างๆ ที่ทางท่านสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งมานั้ น                

ทางคณะผู้บริหารได้บันทึกไว้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามการที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่จะไปดำเนินการใดๆ ก็ขอได้รับความร่วมมือจากทาง                    
ท่านสมาชิกสภาฯ เพราะหลายโครงการที่ เราไปดำเนินการก็มีปัญหากับ
ชาวบ้าน บางคนก็ไม่เข้าใจ บางคนก็พูดง่าย บางคนก็พูดยาก ทำให้เกิดความ
ขัดแย้ง บางแห่งเรามีโครงการของเราอยู่แล้ ว เราจะเข้าไปทำ ชาวบ้าน             
ก็บอกว่าเดี๋ยวหลังทำนาเสร็จค่อยมาทำ พอหลังทำนาเสร็จเข้าไปทำก็ไม่ให้ทำอีก 
เรื่องข้อขัดแย้งต่างๆ เหล่านี้ ผมอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยกรุณาช่วยดูแล   
. 

 
 



๒๕ 
 

นายก อบจ.แพร่ ให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วย และสำหรับโครงการต่างๆ ที่ท่านได้แนะนำมา 
โดยเฉพาะโครงการทำฝายชะลอน้ำซอยซีเมนต์นั้น ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก 
ท่านโชคชัย พันศิริวรรณ ก็ได้พาชาวบ้านไปศึกษาดูงานโครงการนี้มาแล้ว                    
ซ่ึงส่วนใหญ่จะทำที่ภาคอีสาน อย่างไรก็ตามการกำหนดจุดต่างๆ ถ้าทาง              
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้มีส่วนร่วมไปดูพ้ืนที่ความเหมาะสมต่างๆ บางพ้ืนที่ทำไม่ได้
เพราะมีความลาดชัน ชาวบ้านต้องการและได้ประโยชน์เพียง 4 - 5 คนเท่านั้น  
จะไม่เกิดความคุ้มค่าเท่าที่ควร ถ้าเป็นพ้ืนที่ราบแล้วไปทำฝายจะได้ปริมาณน้ำมาก
และได้ประโยชน์กับอีกหลายๆ คน แนวการทำฝายซอยซีเมนต์ เขาบอกว่า             
ไม่ใช่แค่เป็นที่กักเก็บน้ำ หมายความว่าถ้ามีน้ำเมื่อไหร่ น้ำในนั้นจะซึมไป 2 ตลิ่ง 
อย่างน้อย 1 กิโลเมตร จะทำให้น้ำบริเวณนั้นตื้น จะเกิดประโยชน์กับเกษตรกร
เป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือกับทุกท่าน ทางองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ และคณะผู้บริหารมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยพ่ีน้องชาวแพร่ 
และจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดที่มีความเจริญก้าวหน้า และชาวบ้านสามารถ   
อยู่กันได้อย่างมีความสุข สำหรับกรณีประเด็นสนามกีฬา ไฟส่องสว่างในลู่วิ่งของเรา 
ปัญหาที่มีบางครั้งก็มีคนโทรมาบอกผมว่าไฟสว่างเกินไป เปิดหลายดวงทำไมเปลือง 
พอเปิดน้อยก็บอกว่ามืดอีก ผมคิดว่าเพ่ือการบริการที่ดีเราต้องมาช่วยกันกำหนดว่า
เราควรเปิดกันเท่าไหร่ดี เมื่อท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนอว่าเราควรใช้โซล่าเซลล์               
ทำให้ประหยัดไฟ ผมเห็นด้วยนะครับ ลงทุน 1 ปีก็น่าจะเพียงพอ อีกอย่างเราไม่ได้
ทำงานกลางคืน ประโยชน์ที่จะได้รับน่าจะมีมาก ถ้าเราไม่ใช้แบตเตอรี่สำรองไฟ               
ก็จะถูกไปอีก เพราะที่ แพงก็แพงตรงแบตเตอรี่  ถ้ าเราใช้ทำงานกลางวัน               
ก็ประหยัดไปมาก ตามที่ท่านได้แนะนำผมจะนำไปจัดทำโครงการ เพ่ือที่จะ
นำมาเสนอทางสภาฯ ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  เชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิง่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ   
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2 

  ฝากทางท่านประธานสภาฯ ไปถึงท่านนายกฯ ช่วยดูโครงการก่อสร้าง
ฝายซอยซีเมนต์ หมู่ที่ 4 บ้านนาไร่เดียว ตำบลเตาปูน อำเภอสอง งบประมาณ 
พ.ศ.2564 และอีก 1 เรื่อง คือ ลานจอดรถและเครื่องจักรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ผมเป็นห่วงรถบัสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่จอด
ตากแดดตากฝน กลัวว่าจะเสื่อมสภาพ ขอให้นำไปจอดในร่มด้วย อย่างที่                
ท่านสุนทร หอมขจร ได้เคยอภิปรายไว้ว่าเป็นห่วง และเสียดายหากจอดไว้ 
กลางแดดจะเสื่อมสภาพได้ ขอบคุณครับ 

  
  




