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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563  เวลา 14.00 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 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  
5 นายศิริมงคล ทนันชัย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
6 นายสุนทร หอมขจร ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  
7 นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
8 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  
9 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1  

10 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 2 

เขต 2  

11 นายศฤงคาร นันตา 
 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  

12 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2  

13 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3  

14 นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             
เขต 1 

เขต 1  

15 นายนิคม อินทรโกศล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  

16 นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  

17 นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

18 นางสุภารัตน์ การะเกตุ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 2  
19 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายสุริยา อินต๊ะนอน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1 ลา 
2 นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3 ลา 
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ผู้เข้ารว่มประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

และรักษาราชการผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 7 นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดแพร่ 
8 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9 นางทติติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
10 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

11 นางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง 
12 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 
13 นางเยาวรัก จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
14 นางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
15 นายบรรดาศักดิ์ ทองสีอ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 

 16 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 
17 นายพงษ์ไทย บัววัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

อุปถัมภ์ 
 

18 นางรัชณ ี                   แก้วอ้วน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
19 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
20 นางวราทิตย ์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
21 นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
22 นางปนัดดา วงศ์สงคราม นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
23 นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
24 นางกชศร ศิริอ่วม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
25 นายฤทธิพงษ์ ถนอม นิติกรชำนาญการ 
26 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
27 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
28 นางสาวรัชญา เมืองน้อย นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
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ผู้เข้ารว่มประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง 
29 นางสาวนุชนภางค์ แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
30 นางสาวพิระดา รัตนากรไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
31 นางกาญธิยา รัตนบุผา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
32 นางสาวสุดารัตน์   ขอร้อง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
33 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
34 นางสาวสุพัตราพร มุง่นากลาง นักวิชาการคลังชำนาญการ 
35 นางสาวตะวัน ทิน่าน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
36 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
37 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
38 นางสาวภัทรวดี กุละวงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
39 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
40 ดร. สุประวีณ์   อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ จังหวัดแพร่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ 

41 ร.ต.ต.ดุสิต เมฆิน รอง สว.จร.ฯ สภ.เมืองแพร่ 
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เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองประธานสภา
(นางทิตติยา สุกใส)          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร               
. ส่วนจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  ขณะนี้ ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕63  
 บัดนี้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม          
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่ประธาน
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

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

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี                
พ.ศ.๒๕63 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ขยายเวลา                 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.๒๕63 
 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 
ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ.2563 ออกไปอีก 7 วัน  
 เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงอาศัยอำนาจ              
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 25 วรรคท้าย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย             
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2554 ข้อ 36 (1) วรรคท้าย จึงประกาศขยายเวลาการประชุมสภา                   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี                     
พ.ศ.2563 ออกไปอีก 7 วัน นับตั้ งแต่วันจันทร์ที่  28 กันยายน 2563                      
ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563  

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
  ประกาศ ณ วันที่ 27 เดอืน กันยายน พ.ศ.2563  
  พิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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ประธานที่ประชุม  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านผู้มีเกียรติทีเ่คารพทุกท่าน   
 วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ญัตติขออนุมัติกันเงิน ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ                
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดแพร ่
 วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ กระผมขอเข้า
ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา ทั้งหมด 2 ท่าน คือ 

  1. นายสุริยา  อินต๊ะนอน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมอืงแพร่ เขต 1 

  2. นายสมัย  เนื้ออ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
อำเภอสูงเม่น เขต 3 

  

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
27 กันยายน 2563 เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงาน
ก ารป ระชุ ม  ถ้ า มี อ ะ ไรข าด ต ก บ ก พ ร่ อ งจ ะแ ก้ ไข เชิ ญ ย ก มื อ ค รั บ                           
มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขหรือไม่ ขอเรยีนเชิญครับ 

   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  2 
ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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



๖ 
 

ประธานที่ประชุม  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  2 
ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันอาทิตยท์ี่ 27 กันยายน พ.ศ.2563 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครบั 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่  
 ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดแพร่ 

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทกุท่าน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติอนุมัติให้องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
4,684,000.- บาท (สี่ล้านหกแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังนี้ 

  1. ค่าจัดหาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งบนถนน               
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รวม 8 สายทาง จำนวน 
65 ชุดๆ ละ 70,000.- บาท จำนวนเงิน 4,550,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสน-
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

  2. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำหน้าสำนักงานองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
จำนวนเงิน 134,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย               
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน                       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)      
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีก             
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 



๗ 
 

นายก อบจ.แพร่  ดั งนั้ น  องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  จึ งขออนุมัติต่ อสภา              
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมั ติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี  –                 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,684,000.- บาท (สี่ล้านหกแสน-               
แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

  ผมขอเรียนเพ่ิมเติมโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ 
หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งเราได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงบประมาณ 
เพ่ือใช้เกี่ยวกับการปรับปรุงสนามกีฬา ได้รับเงินอุดหนุนประมาณ 9 แสนกว่าบาท 

 แต่ขณะนี้มีโครงการยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี               
ต่อไปอีก 1 ปีครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคณุท่านนายกฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี – กรณีมิได้               

ก่อหนี้ ผู ก พัน  งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ.2563                     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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

กันเงินไว้เบิกตัดปี  - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,684,000.- บาท  

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเชิญครับ    
  เชิญท่านเจริญ  สมปาน ครับ 

นายเจริญ  สมปาน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก       
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ             
  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              

  กระผมนายเจริญ สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 4 

    
 
 



๘ 
 

นายเจริญ  สมปาน  จากปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยท่านนายกอนุวัธ 
วงศ์วรรณ ได้สนับสนุนงบประมาณเครือข่ายศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ และ
เครือข่ายเกษตรกรปลอดภัยจังหวัดแพร่ ทั้ง 8 อำเภอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการ
ที่ดี มีประโยชน์อย่างยิ่ง จากการที่ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
น้ำที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดร้อยเอ็ด เขาได้ก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์และมี
การบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรโดยการนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้ในแปลงที่ทำ
การเกษตร เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ทำให้เกษตรมีรายได้มาก
ขึ้น นอกจากนี้เครือข่ายยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ไปศึกษาดูงานที่
จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรและการคัดแยก
บรรจุสินค้าเพ่ือส่งขาย ทำให้เครือข่ายเกษตรกรที่ไปศึกษาดูงานได้รับความรู้
และนำความรู้มาปรับใช้ ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายเกษตรกรมีความเข้มแข็งขึ้น               
ทางเครือข่ายได้ฝากขอบคุณท่านนายกอนุวัธ วงศ์วรรณ ที่ให้การสนับสนุน       
และในวันนนี้เครือข่ายเกษตรกรปลอดภัยจังหวัดแพร่ ทั้ง 8 อำเภอ ได้มาจัดบูธ 
สินค้าการเกษตรบริเวณหน้าห้างมาร์คโฟร์ ซึ่งงานนี้จัดโดยพัฒนาชุมชนจังหวัด 
มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสาร ซึ่งทางเครือข่ายก็นำสินค้าการเกษตร            
ที่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
มาจำหน่ายด้วย และทุกวันพุธก็ได้นำสินค้าการเกษตรมาจำหน่ายบริเวณหน้า
ลานวัฒนธรรมภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ด้วยเช่นกัน              
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จัดทำโครงการตลาดนัดการเกษตร 
กรีนมาเก็ต เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรภายในจังหวัดแพร่ ได้มีรายได้                 
เพ่ิมมากขึ้น ทางเครือข่ายจึงฝากขอบคุณท่านนายกฯ และขอให้ท่านนายกฯ 
ยังคงสนับสนุนงบประมาณเช่นนี้ต่อไป ขอบคุณครับ 

 ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านเจริญ  สมปาน ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่
  เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทกุท่าน 
  ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และข้าราชการทุกท่าน

ที่ได้ช่วยกันดำเนินการผ่านไปอีก 1 ปีงบประมาณ และงบประมาณปี พ.ศ.2564 
ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ ให้การเห็นชอบไปเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  ผมคิดว่า               
คณะผู้บริหารจะมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งคณะผู้บริหารชุดใหม่ก็คงดำเนินการ              
ไปตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามยังมีสิ่งต่างๆ ที่เรายังดำเนินการไม่สำเร็จ               
และยังคงติดค้างอยู่ ซึ่งผมขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ พร้อมทั้งข้าราชการทุกท่าน 
งานที่เรายังดำเนินการไม่สำเร็จ อย่างเช่น 1. การรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบล ที่ เราได้ผลักดันกันมาตลอด ซึ่ งขณะนี้ถึงขั้นตอน                     
ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจของส่วนกลาง ได้อนุมัติให้ดำเนินการ แต่เหตุที่
ยังไม่ดำเนินการ   . 

 
 



๙ 
 

นายก อบจ.แพร่ ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจของส่วนกลาง ได้อนุมัติให้ดำเนินการ แต่สาเหตุ           
ที่ยังไม่ดำเนินการ เพราะต้องรอกระทรวงมหาดไทยแจ้งมาให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการได้ ขั้นตอนแรกเป็นการแจ้งให้ทางองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดทุกแห่งจัดตั้งกองสาธารณสุข ขณะนี้ยังอยู่ขั้นตอนนี้ เพราะทาง
กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้แจ้งมาเป็นทางการ นอกจากนั้นทางคณะกรรมการ
การกระจายอำนาจ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งจัดกองต่างๆ ใหม่   
ให้สอดคล้องกับที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยต้องการ 
ดังที่ผมเคยเรียนให้ทราบไปแล้วนั้นว่ากองต่างๆ จะมีการเปลี่ยนชื่อกอง เช่น             
กองส่งเสริมสุขภาพชีวิต เป็นกองหนึ่งซึ่ งไม่มีชื่อ แต่เขาก็ให้โอกาสว่า ถ้าเรา          
จะคงกองต่างๆ ไว้ตามเดิมก็ได้ หรือจะเปลี่ยนชื่อตามที่เขากำหนดมาก็ได้           
เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องดำเนินการในปีต่อไป              
2. การจัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผมคิดว่า      
มีความสำคัญอย่างยิ่ง หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สามารถจัดตั้ง
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ ได้ จะเป็นผลต่อเนื่องในการส่งเสริมเรื่องอ่ืนๆ 
เช่น ส่งเสริมการเกษตร ให้ผู้สูงอายุได้ปลูกพืชสมุนไพร เราก็สามารถที่จะซื้อ       
และนำมาผลิตเองได้ หากประสบผลสำเร็จ ก็จะไปถึงขั้นที่องค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดแพร่ สามารถที่จะตั้งโรงงานผลิตยาแผนโบราณส่งออกได ้ก็จะเป็นรายได้
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต่อไป ย้อนไปเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบลนั้น ผมคิดว่าขณะนี้ โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ หรือ
โรงพยาบาลอำเภอ ผู้ ไปใช้บริการ หนาแน่นมาก บางคนต้องไปตี 3 ตี  4         
เพ่ือรอรับบัตรคิว ในต่างประเทศผู้ที่จะไปโรงพยาบาลได้จะต้องให้แพทย์   
ประจำครอบครัวเป็นผู้นัดให้  ในต่างประเทศทุกครอบครัวจะต้องมีแพทย์          
ประจำครอบครัว ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก ซึ่งผมคิดว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบลน่าจะเป็นทางแก้หรือเป็นแพทย์ครอบครัวให้สำหรับประชาชน
ตำบลนั้นๆ โดยที่ไม่ว่าจะเป็นมากหรือน้อยทุกคนจะต้องมาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบลก่อน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะเป็น        
ผู้นัดหมายกับโรงพยาบาล โดยอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำตำบลจะรักษาเอง โดยไม่ต้องส่งไปโรงพยาบาล สิ่งนี้เป็นความฝัน
ที่ผมคิดไว้ว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจะได้รับการปรับปรุง     
ให้ เป็นโรงพยาบาลที่สามารถรักษาผู้ป่วยในตำบลนั้นๆ ได้ในระดับหนึ่ ง               
เช่น กรณีปวดฟัน ไม่มีความจำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายไปโรงพยาบาลในเมือง          
ซึ่งการทำฟันต้องมีการนัดหมายหลายๆ ครั้งกว่าจะรักษาเสร็จ เรื่องต่างๆ เหล่านี้ 
ผมจึงขอฝากทุกท่านไว้ด้วยว่าหากต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่มีความต้องการที่จะทำให้ประชาชนเรามีความสุข มีสุขภาพที่ดี 
เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างต่อเนื่อง และผมได้รับการติดต่อจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
เขาแจ้งว่าทางกรมต้องการให้มีจังหวัดนำร่องภาคละ 1 จังหวัด  ซึ่งขณะนี้
จังหวัดแพร่ได้รับเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง ที่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล      
.          

 



๑๐ 
 

นายก อบจ.แพร่ จะมาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องน้ำบาดาล สิ่งต่างๆ เหล่านี้เขาต้องมาประสานกับ
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
สำหรับภาคกลางเขาให้ผมติดต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี      
ผมก็ได้ติดต่อเรียบร้อยแล้ว สำหรับภาคอีสานก็จังหวัดนครพนม ส่วนภาคใต้     
ยังไม่ทราบ ผมจึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า หากเราสามารถทำให้จังหวัดแพร่
ของเราเป็นที่ไว้วางใจของหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำงบประมาณมาลง และ             
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จะเป็นผู้ประสานงานให้  จะเป็นผลดีกับ               
ทางจังหวัดเป็นอย่างยิ่ง และขณะนี้มีหลายๆ จังหวัด ที่ทางหลวงชนบทขอคืนถนน 
ที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด คืนกลับไปให้ ทางหลวงชนบท            
ทางสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยได้ปรึกษากันแล้ว     
เหมือนเป็นการถอยหลังเข้าคลอง แทนที่จะกระจายอำนาจ กลายเป็นว่า           
เขาจะดึงอำนาจกลับไป ซึ่งบางจังหวัดอาจจะไม่เข้าใจ และเห็นว่าเป็นการดี          
ที่เราจะได้ไม่ต้องเสียงบประมาณไปดำเนินการตรงนี้ ถือว่าถูกในระดับหนึ่ง             
แต่ผมคิดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง กองช่างจะเป็นกองที่ขับเคลื่อนงาน
ได้มากที่สุดให้กับพ่ีน้องประชาชน หากเราคืนถนนให้เขาไป จะทำให้เราไม่มี
ความชอบธรรมในการที่จะของบประมาณที่กรมการขนส่งเก็บให้เราในเรื่องภาษี
ล้อเลื่อน เพราะว่าทุกวันนี้เราอ้างว่าเงินที่ได้มาปีหนึ่งประมาณ 120 ล้านบาท                 
เงินจำนวนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่อยู่         
ในความรับผิดชอบของเรา ถือว่าไม่คุ้มค่ากัน เพราะการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
เสียค่าใช้จ่ายกว่านี้มาก แต่ถ้าหากเราคืนถนนให้กรมทางหลวงชนบทไป เราจะไม่มี
ความชอบธรรมในการของบประมาณตรงนี้ได้ ถือว่าเป็นงบประมาณก้อนใหญ่              
ของเราเช่นกัน เพราะงบประมาณของเรา ถ้าไม่นับ เงิน เดือนข้าราชการ         
น่าจะเหลือประมาณ 240 ล้านบาท ดังนั้นหากท่านมีเพ่ือนที่อยู่จังหวัดอ่ืนๆ 
ขอให้อธิบายให้เขาเข้าใจด้วย เพราะขณะนี้ทางเทศบาล และทางองค์การ
บริหารส่วนตำบล เขาได้คืนถนนให้กรมทางหลวงไปบ้างแล้ว แต่ในส่วนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผมได้ให้ข้อคิดเห็นเขาไปว่า ถ้าเราคืนถนนให้เขาไป 
อาจจะเป็นก้าวแรกของการยุบองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพราะถ้าขอคืน              
1 อย่างแล้ว เขาก็จะขอคืนไปเรื่อยๆ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดก็จะลดน้อยลง สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ที่ได้ให้ความกรุณาต่อผมและคณะผู้บริหาร ตลอดจนถึงข้าราชการทุกท่าน     
ผมคิดว่ามีน้อยแห่งที่จะได้รับความร่วมมือ จากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นๆ 
บางแห่งค่อนข้างมีปัญหามาก งบประมาณบางแห่งก็ไม่ผ่านสภา งบประมาณก็เหลือ 
ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำงาน ที่ท่านทักท้วงนั้นถือเป็นเรื่องที่ดี  
เพ่ือให้ข้าราชการนำไปปรับปรุง และดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
ขอขอบคุณครับ 

 
 
 
 



๑๑ 
 

 ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่
   เชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก       
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ             
  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิ พงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2  

   ตามที่ท่านนายกอนุวัธ วงศ์วรรณ ได้พูดเกี่ยวกับโครงการทรัพยากรน้ำ 
ซึ่งจังหวัดแพร่ของเรานับว่าโชคดีที่ไดท้่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
และได้รับความไว้วางใจจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้เป็นจังหวัดนำร่อง                    
ในปีที่ผ่านมานั้น ผมขอชื่นชมศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ของเรา               
ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตำบลต่างๆ มาศึกษาดูงานมากมาย ทำให้จังหวัดแพร่ และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ได้รับคำชื่นชม แต่ผมขอฝากเรื่องปัญหาแหล่งน้ำของจังหวัดแพร่ 

  ทัง้ 8 อำเภอ มีปัญหาทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ผมขอฝากผู้ที่รับผิดชอบว่า
โครงการของเราในส่วนของศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ เป็นโครงการที่กระจุกบางพ้ืนที่ 
เราไม่ได้ทำให้ทั่วถึง ผมอาจจะไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ของศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ 
ว่าท่านทำเพ่ือเป็นการนำร่อง เพ่ือเป็นตัวอย่าง หรือเพ่ืออะไร ท่านลองสังเกตดู 
ศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ จะมีโครงการที่ลงไปทำในพ้ืนที่ไม่กี่ตำบล ไม่กี่เขตของ
สมาชิกสภาฯ ผมเคยยกตัวอย่าง เขตของท่านสุนทร หอมขจร ขออนุญาตเอ่ยครับ 
ตำบลสวนเขื่อน ตำบลป่าแดง ตำบลช่อแฮ พ้ืนที่ตรงนี้ เป็นพ้ืนที่ที่ เหมาะสม                 
เป็นอย่างยิ่งในการเข้าไปพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งผมได้ยกตัวอย่างสถานที่หนึ่ง คือ              
ที่บ้านนาคูหา สถานที่ตรงนั้นเหมาะสมมาก ผมได้ไปนั่งคุยกับท่านเจ้าอาวาส             
วัดนาคูหา ท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านมาอยู่ที่วัดนาคูหา ไม่เคยได้รับงบประมาณ            
จากทางราชการเลย ที่ท่านปรัปรุงวัดได้ขนาดนี้ได้มาจากเงินบริจาค จากการ
ทอดผ้าป่า จากการทอดกฐิน หน่วยงานราชการไม่ได้ เข้าไปช่วยเหลือเลย                  
ถ้าดูในสภาพของสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดนาคูหา หรือที่บ้านนาตอง บ้านแม่ลัว 
สถานที่ เหล่านี้ เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ ง เพราะเป็นแหล่งต้ นกำเนิดน้ ำของ           
แม่น้ำหลายๆ สาย ในจังหวัดแพร่ หากศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ ของเรา มีโครงการ              
นำร่องเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ถ้ามีการสำรวจตรวจสอบร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่  ที่ ไหนมีความจำเป็น ที่ ไหนมีความเดือดร้อน              
ก็ทำโครงการที่นั่น ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพ่ีน้องชาวแพร่ยิ่งกว่าที่ท่าน              
ทำอยู่ในขณะนี้ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่
   เชิญท่านนายกฯ ครับ 

 



๑๒ 
 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทกุท่าน 
   ผมขอเรียนให้ทราบว่า ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ของเรา 

ได้รับการชื่นชมจากหลายๆ แห่ง เราใช้งบประมาณน้อยมาก เมื่อเทียบกับงานต่างๆ 
ที่ดำเนินการไป ทั้งนี้การที่ เราจะไปพัฒนาที่ไหน ประชาชนต้องเป็นที่ตั้ ง                
ผู้ที่อยู่ในตำบล ในหมู่บ้านนั้นต้องมาร้องขอเพ่ือให้เราเข้าไปช่วยดำเนินการ                 
กรณีเช่นนี้จะเกิดผลดีกว่าที่เขาไม่ได้มาร้องขอ เราก็พยายามที่จะไปหาหมู่บ้าน 
ในแต่ละอำเภอ 1 อำเภอจะมี 1 - 2 หมู่บ้านที่เราจะเข้าไปดำเนินการให้เห็น
จริงๆ ที่เหลือเราก็เป็นพ่ีเลี้ยงเท่านั้น เขาอยากทราบอะไร อยากทราบแนว
ทางการดำเนินการ เราก็ไปเสนอแนวทางให้เขาเท่านั้น ทั้งนี้การมีส่วนร่วม              
ของประชาชน ความต้องการของประชาชนเป็นหลักสำคัญ ถึงแม้ว่าประชาชน
เขาเดือดร้อน แต่เขาไม่ได้มาร้องขอ ไม่ได้อยากให้เราไปช่วย เราก็ไม่สามารถ  
เข้าไปดำเนินการได้ ดังนั้นในเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำ หากได้รับความร่วมมือ 
จากพ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก ถึงจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดผลได้ 
บางแห่งมีความขัดแย้งในหมู่บ้านมาก จังหวัดแพร่ท่านก็ทราบดีว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่
อยู่ในเขตป่าสงวน ถ้าเราจะดำเนินการเรื่องน้ำ ก็ต้องเข้าป่าทั้งนั้น บางครั้ง     
เราเข้าไปดำเนินการ แล้วเจอชาวบ้านเขาทะเลาะกันมีการร้องเรียนว่าเราเข้าไป
บุกรุกพ้ืนที่ป่าสงวน ก็เป็นปัญหากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อีก                    
มีหลายๆ เงื่อนไข ที่ ผ่ านมาผมได้ ให้น โยบายไปว่าต้องดูความร่วมมือ              
ของชาวบ้านเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าชุมชน เรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ 
ที่เราดำเนินไปก็เป็นขั้นต้นเท่านั้น เราไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ทุกแห่ง 
ดำเนินการไปแล้วก็อยากให้สำเร็จไปเป็นแห่งๆ โดยงบประมาณส่วนใหญ่               
เราจะให้ทางศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ได้ช่วยประสาน
บริษัทต่างๆ มาช่วยสนับสนุนงบประมาณ เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (จำกัด)มหาชน 
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด 
เพราะบริษัทเหล่านี้ทุกปี เขาจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งไว้ช่วยเหลือสังคม                
ก็นำงบประมาณส่วนนั้นมาช่วยเหลือชาวบ้าน เขาจะให้มาในรูปแบบวัสดุ            
เช่ น  บริษั ท  ปู นซี เมนต์ ไทยฯ  เขาก็ จะให้ ท่ อน้ ำมาก็ แล้ วแต่ ช าวบ้ าน                  
จะไปดำเนินการตามคำแนะนำของเรา เขาก็มาร่วมในพิธีเปิดเท่านั้น โดยที่ทาง
ศูนย์บริหารจัดการน้ำฯ เป็นผู้ประสาน ไม่ได้ ให้งบประมาณอะไรมากนัก            
อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ผมคิดว่า ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ทุกท่านจะต้องมีส่วนร่วม ที่ผ่านมาอาจจะติดต่อกันไม่ค่อยสะดวกหรืออย่างไร 
เพราะบางท่านก็ยังไม่ค่อยทราบเรื่องต่างๆ ที่เราไปดำเนินการ บางท่านก็มาร่วม
ดำเนินการด้วย ในโอกาสต่อไปคงต้องพ่ึ งพาท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน           
ที่จะนำพาเรื่องต่างๆ ที่เราได้พูดคุยกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน
ต่อไป ขอบคุณครับ 

 
 
 
 



๑๓ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่
   เชิญท่านภิญโญ ชมภูมิ่ง ครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก       
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ             
  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              

  กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2  

   เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา เกิดพายุ 2 ลูก ลูกแรกพายุโพดุล ลูกที่สอง  
พายุโนอึล ทำให้พ้ืนที่ตำบลสะเอียบ ได้รับความเสียหาย ทีบ่้านแม่พร้าว หมู่ที ่9 
บ้านอาข่า เป็นฝายยกระดับแบบมีทางข้าม ก็ได้รับความเสียหาย ไม่สามารถใช้
การได้ เป็นฝายที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อีกแห่งคือที่บ้านแม่เต้น หมู่ที่ 5 ก็ได้รับความเสียหายเช่นกัน ผมขอฝากผ่าน
ท่านประธานสภาฯ ถึงท่านนายกฯ และผู้ที่รับผิดชอบ ช่วยเข้าไปดูด้วยว่า        
จะซ่อมแซมอย่างไร ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับพายุทั้ง 2 ลูกนี้หรือไม่ 
เรื่องนี้ผมจะประสานเข้ามาอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านภิญโญ ชมภูมิ่ง ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่
   เชิญท่านสุนทร หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก       
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ             
  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              

  กระผมนายสุนทร หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

   เนื่องในโอกาสที่จะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในอีก 2 วันนี้  
กระผมใคร่ขอพูดถึงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเรา       
ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ภายใต้การบริหารงานของท่านนายก
อนุวัธ วงศ์วรรณ ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าได้นำพาความเจริญมาสู่จังหวัดแพร่
อย่างเต็มที่ ในนามตัวแทนของประชาชนชาวแพร่ ต้องขอขอบคุณท่านนายก
อนุวัธ วงศ์วรรณ มาในโอกาส ชาวจังหวัดแพร่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านคงไม่ทิ้ง
พวกเราไป ชาวจังหวัดแพร่ยังฝากความหวังไว้กับท่านตลอดเวลา และ              
จังหวัดแพร่ของเราคงจะเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป หากท่านนายกอนุวัธ               
วงศ์ วรรณ  ยั ง เป็ นผู้ บ ริห ารขององค์ การบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพร่ อยู่                       
ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมานั้น โดยเฉพาะตัวกระผมเองอาจจะมีการอภิปราย 
ท้วงติงในเรื่องต่างๆ มากไปสักนิด ก็ด้วยความปรารถนาดี หากผิดพลาด
ประการใด กระผมก็ถือโอกาสกราบขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วย ขอขอบคุณครับ 

   
 
 




