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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕62 

วันพฤหัสบดีที ่21 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคารหลังเก่า) ชั้น 3 

************** 
ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ  
 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 

2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 

5.2  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความโครงการ เบิกตัดปี – กรณมีิได ้
ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     

 

5.3  ญัตติขออนุมัติขยายชั ้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

5.4  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

5.5  ญัตติขออนุม ัต ิแก ้ไขเปล ี ่ยนแปลงคำช ี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  ปรึกษาหารือการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  

- วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 (1 
- วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 (6 ส.ค. 61) 
(11 ส.ค. 60) 

 - พุธ 12 ก.พ. 63 (พฤหัสบดี 14 ก.พ. 62)  
 

 
* * * * * * * * * 

 
 

ก 



๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 1๐.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคารหลังเก่า) 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 นายสุภวัฒน ์ ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  
6 นายหน้อน ทุ่งพรวญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 4  
7 นายศิริมงคล ทนันชัย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
8 นายสุนทร หอมขจร ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  
9 นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  

10 นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
11 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  
12 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 2 
เขต 2  

13 นายศฤงคาร นันตา 

 

 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  

14 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3  

15 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  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1 ลา 

2 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2 ลา 
3 นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             

เขต 1 
เขต 1 ลา 

4 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1 ลา 
5 นางสุภารัตน์ การะเกตุ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 2 ลา 

 
 

 

 

 

 



๒ 
 

เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นายเสรี   ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
7 นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
8 พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 
9 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัด 

11 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง 
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ                     
และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
12 นางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง 
13 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 
14 นางฐิฐา เชียงวงค ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

15 นางเยาวรัก จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16 นางสาวศกุนิชญ์ ธิอุ่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
17 นางศศิธร ยืนมั่น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
18 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 
19 นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพรพ่ัฒนาประชาอุปถัมภ์ 

20 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 
21 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
22 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
23 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
24 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
25 นางรัชณ ี                   แก้วอ้วน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
26 นางสาวณัฐมน สุดแดน นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
27 นางพรทิวา ศรีสุริยะธาดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
28 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
29 นายรณรงค์ แก้วกันทะ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
30 นางสาวสมจินตนา วรรณาลัย นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

 

 

 



๓ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
31 นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
32 นางสาวรัชญา เมืองน้อย นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
33 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
34 นางสาวสุดารัตน์ ขอร้อง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
35 นางสาวสิริรัตน์ เสนานุรักษ์วรกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
37 นายฤทธิพงษ์ ถนอม นิติกรชำนาญการ 
38 นางสาวเบญจวรรณ

เบญจวรรวรรณ 
คำโมนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

39 นางสาวพิระดา รัตนากรไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
40 นายจำเริญ  ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
41 นางขวัญดาว แก้วมา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
42 นายประสพ สีนุย นายช่างโยธาอาวุโส 
43 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
44 นางสลิลภรณ์ ชัยสายัณห์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
45 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
46 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
47 นางชไมพร ใจกลม ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

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.2562 แล้ว 

   บัดนี้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม     
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่ ประธาน
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

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

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕62 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกfประจำปี พ.ศ.๒๕62 
 ตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561                    
ที่ประชุมมีมติกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562    
เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน นั้น 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
ข้อ 22 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมสามัญ     
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่  14 กุมภาพันธ์ 2562                    
ถึงวันเสาร์ที ่30 มีนาคม 2562 มีกำหนด 45 วัน 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
  ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2562  
  พิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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ประธานที่ประชุม  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วน
ราชการ สื่อมวลชน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 เพ่ือให้ท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล       
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561          
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเรื่องต่าง  ๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ   

จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเลือกตั้งแต่ละอำเภอ               
ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และงานด้านตรวจสอบ ควบคุมการบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภารกิจสำคัญดังกล่าว ขอให้ทุกท่านได้โปรดปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ การอภิปราย การซักถามหรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ 
ควรเป็นเรื่องท่ีอยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย ในแนวทางที่เป็นประโยชน์
ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562                
  วันนี้มีระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 6 ระเบียบวาระ กระผมขอเข้า
ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม เรื่องท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา 5 ท่าน คือ 
1. นายนฤพนธ์  ศรีใจลม   
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสอง เขต 1    
2. นางสาวธณัชชา  ธาดาจารึกสกุล  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 2    
3. นางสาวกรรณิการ์  ผาภูมิ  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอลอง เขต 1    
4. นายทวี  มัดจิต  
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอวังชิ้น เขต 1    
5. นางสุภารัตน์  การะเกต ุ 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อำเภอเด่นชัย เขต 2    

 เรื่องท่ี 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลาออก จำนวน 2 ท่าน  
1. นายวิตติ  แสงสุพรรณ   
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เขต 1    
2. นางธนินจิตรา  ศุภศิริ 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอหนองม่วงไข่    
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 ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันพุธที่ 19 
กันยายน พ.ศ.2561 

   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม            
ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด                   
จะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ  

ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 
เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 

   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 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561                
เมื่อเมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานที่ประชุม   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่  
 ข้อ 5.1 รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
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นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ตามที่กระผมนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยได้แถลงนโยบายทั้งสิ้น 7 นโยบาย ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา มีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  มีโครงการบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 90 โครงการ 

    2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ มีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 
  2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 4 โครงการ 

     2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการบรรจุ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 2 โครงการ 

    3. นโยบายด้านการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข มีโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มี โครงการบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2561 จำนวน                         
1 โครงการ 

     3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการบรรจุ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 4 โครงการ 

     3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา  มี โครงการบรรจุ ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 19 โครงการ 

    4. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร มีโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 
  4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 2 โครงการ 
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นายก อบจ.แพร่    4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณธรรม มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                  
พ.ศ.2561 จำนวน 12 โครงการ 

     4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้
วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อการบริการประชาชน มีโครงการบรรจุ                
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 16 โครงการ 

    5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บรรจุ
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 
  5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน 
สะพาน มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 
จำนวน 92 โครงการ 

    6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
มีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดแพร่ บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 
  6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ              
มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน             
1 โครงการ 

     6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่
กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีโครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 19 โครงการ 

    7. นโยบายด้านการพัฒนาด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ดังนี้ 
  7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำแผน
ชุมชน มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 
จำนวน 1 โครงการ 

     รวมทั้งสิ้น จำนวน 263 โครงการ 

    จึงขอสรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ.2560 - 30 กันยายน พ.ศ.2561 ดังนี้ 

1. รายงานผลการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น                   
(พ.ศ.2561 - 2564) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีโครงการที่นำมาดำเนินการ                
รวมทั้ งสิ้น จำนวน 263 โครงการ งบประมาณ 248,753,508 .00 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

 
    



๙ 
 

นายก อบจ.แพร่    1.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 126 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 47.91 งบประมาณที่เบิกจ่าย 56,965,144.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.90 
.   1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 74 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 28.14 งบประมาณ 100,659,051.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.47 
   1.3 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 48 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 18.25 งบประมาณ 26,865,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.80 
   1.4 โครงการที่ยกเลิกโครงการ จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
5.70 งบประมาณ 12,808,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.15 

    2. รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการเบิกตัดปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ที่ได้นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 74 โครงการ                 
งบประมาณ 73,502,001.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   2.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 56 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
75.68 งบประมาณท่ีเบิกจ่าย 39,448,340.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.67 

     2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 1.35 งบประมาณ 5,464,141.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.43 
   2.3 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
9.46 งบประมาณ 10,120,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.77 
   2.4 โครงการที่ยกเลิกโครงการ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
13.51 งบประมาณ 18,469,520.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.13 

    3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการเบิกตัดปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ที่ได้นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 6 โครงการ                 
งบประมาณ 26,069,604.59 บาท รายละเอียดดังนี้ 
   3.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็น              
ร้อยละ 67 งบประมาณที่เบิกจ่าย 7,295,604.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.99 
   3.2 โครงการที่ยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
33.33 งบประมาณ 18,774,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.01 

  สำหรับรายละเอียดโครงการปรากฏตามรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) แนบท้ายคำแถลงรายงาน    
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  
  จากการดำเนินการติดตามและประเมินผล (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 
- เดือนกันยายน 2561) โดยระบบการประเมินผลด้วยตนเองพบว่า องค์การบริหาร 
ส่ วนจั งหวัดแพร่มี โครงการตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น (พ.ศ.2561 - 2564)                     
เฉพาะโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่นำมาดำเนินการ รวมทั้งสิ้น 263 
โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 126 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน              
74 โครงการ ไม่ ได้ดำเนินการ จำนวน 48 โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน               
15 โครงการ โครงการเบิกตัดปี พ.ศ.2559 และโครงการเบิกตัดปี พ.ศ.2560           
.    
 



๑๐ 
 

นายก อบจ.แพร่               รวมทั้งสิ้น 80 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 60 โครงการ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ ยกเลิกโครงการ 
จำนวน 12 โครงการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ โดยสามารถวัดผลคะแนน                  
ผลการดำเนินงานที่ประเมินผลด้วยระบบ SAR ของโครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
เท่ากับ 4.8295 คิดเป็นร้อยละ 96.62 และจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม            
แบบสุ่มตัวอย่างจากผู้ได้รับประโยชน์ จากโครงการในการดำเนินโครงการมีความ   
พึงพอใจจำนวนร้อยละ 82.37   

    เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล  
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

นายก อบจ.แพร่   จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เพ่ือทราบตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้   

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านนายกฯ ที่กล่าวรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561                      
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
    ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้รับทราบรายงานสรุปผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
 ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความโครงการ                  
เบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดแพร่    

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

.          ในระเบียบวาระ ข้อ 5.2 ถึง ข้อ 5.5  กระผมใคร่ขออนุญาตให้                 
ท่านปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นผู้นำเสนอครับ 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ประธานที่ประชุม  เชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(นายปรีชา สุขรอด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติอนุมัติให้สภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อความโครงการ เบิกตัดปี  
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 จำนวน 10 โครงการ 
จำนวนเงินทั้งสิ้น 11,593,600.- บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพัน -      
หกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านแล้ว เนื่องจากกองช่างได้ตรวจสอบโครงการ        
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2                    
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 และสมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 19 กนัยายน 2561 ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) พบว่า คำชี้แจงข้อความในโครงการตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 และบัญชีกันเงินไว้เบิกตัดปี
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามมติเห็นชอบอนุมัติในการประชุมสภาองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2561 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  2 ประจำปี  พ.ศ.2561                           
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 
พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 
- 2564) ไม่ถูกต้องตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                                  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน                  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การรับเงิน ข้อ 59 วรรค 2 กำหนดว่า กรณีเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิไ ด้
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี       
ต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว                  
ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง        
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ
ให้กันเงินไว้ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความโครงการเบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต่อสภาองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 
 
 



๑๒ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
    ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
ข้อความโครงการเบิกตัดปี กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง                 
คำชี้แจง ข้อความโครงการเบิกตัดปี กรณีมิไดก้่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 10 โครงการ       

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
  ข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
  ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
 ด้วยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขออนุมัติขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                        
ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1             
ปีการศึกษา 2561 ได้เสนอความประสงค์ให้โรงเรียนดำเนินการขยายชั้นเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้เข้าร่วมการประชุมมีความเห็นพ้องกันให้โรงเรียน
ขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้ 
 1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาว่าการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม มีคะแนนรวม 82.1 อยู่ในเกณฑ์
ระดับคุณภาพ ดี เป็นไปตามเกณฑ์ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยาย
ชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2553 กำหนดไว้ 
 2. โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระยะห่างน้อยกว่า 10 กิโลเมตร แต่จำนวนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน ที่เป็นตัวป้อนหลักที่จะเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียน มีจำนวนมากกว่าแผนการรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงทำให้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เด่นไชยวิทยา สามารถขยายชั้นเรียนได ้



๑๓ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  3. สถานศึกษามีอาคารเรียน สถานที่เหมาะสม เพียงพอ และเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด พ้ืนที่สีเขียว และ 
สิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอและอยู่ในสภาพใช้การได้ดี มีการจัดและใช้แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 

  4. ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 
มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งแสดงความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 50 คน 

  5. ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 
มีแผนชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 6 ห้องเรียน 

  6. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา มีครูที่มีคุณวุฒิ
ตรงตามวิชาเอกในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามขั้นตอนที่หนังสือกรมส่งเสริม                
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.3/ว 2874 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2555             
เรื่อง การจัดตั้งการรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการขยายชั้นเรียน           
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดไว้ว่า หลังจากที่
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบการจัดตั้ง รวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว                 
ให้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล  
เรื่อง การจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โรงเรียนได้
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2553 หมวด 2 การดำเนินการขยายชั้นเรียน ในส่วนของโรงเรียน
ได้ดำเนินการตามข้อ 8 (1) จัดทำแผนขยายชั้นเรียนเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบขยาย
ชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
เด่นไชยวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปีการศึกษา 2563 
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายที่ได้ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ทุกท่านแล้ว จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

 
 



๑๔ 
 

นายสุนทร  หอมขจร  กระผมขอนำเรียนต่อท่านประธานว่า ตามข้อมูลและเหตุผลในการ      
ขออนุมัติขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา ที่ได้นำเสนอขออนุมัติต่อสภาในครั้งนี้        
กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการขยายโอกาสให้นักเรียนบริเวณใกล้เคียง
ได้มีสถานที่เรียนที่มีคุณภาพ และสะดวกในการเดินทางของนักเรียน อีกประการหนึ่ง
สถานที่ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยาก็มีสถานที่
กว้างขวางพร้อมอยู่ทุกด้านแล้ว แต่อย่างไรก็ดีกระผมใคร่ขอฝากผ่านทางท่านประธาน    
ไปถึงคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ทุกท่านของแต่ละโรงเรียน ได้กรุณาเอาใจใส่ในการเรียน
การสอนของนักเรียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพ่ือคุณภาพในการศึกษาของเด็ก 
ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า กระผมไม่สบายใจเลยที่ได้รับทราบข่าวว่า 
มีบางโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีนักเรียนที่ประพฤติตัว          
ไม่เหมาะสมทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของโรงเรียน ตลอดจนต้นสังกัดคือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอให้ผู้บริหาร ตลอดจนครูอาจารย์ ได้เอาใจใส่ดูแล
นักเรียนให้มากอย่าให้เกิดเรื่องเสียหายต่อองค์กรต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
ได้ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณแก่โรงเรียนต่างๆ ในสังกัดอย่างเต็มที่ทุกปี 
ขอให้ช่วยกันรักษาชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเราไว้ด้วย              
อีกประเด็นหนึ่งขอฝากปัญหาของโรงเรียนในสังกัดบางโรงเรียนให้ผู้บริหารหรือ            
ผู้ที่อำนาจหน้าที่ได้รับทราบ และปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน อาทิ เช่น 1. สุขภาวะ
ของโรงเรียน หอพักนักเรียนไม่เรียบร้อย 2. โรงเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ไม่เพียงพอ     
3. การบริหารจัดการไม่เป็นระบบขาดการเอาใจใส่ บุคลากรของโรงเรียนบางส่วน
ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ 4. นักเรียนมีปริมาณลดลง ครูที่มีความรู้ความสามารถ
ก็ขอโอนย้ายออกไป ขอฝากท่านประธานไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

  เกี่ยวกับเรื่องขออนุมัติขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา จากการายงาน 
จากการเสนอญัตติของท่านปลัดฯ หลายอย่างที่ท่านสุนทร หอมขจรพูด เหมาะสม 
สมควรแล้วที่จะขยายชั้นเรียน จากการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                
ทีป่ระสงคจ์ะเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2563 จำนวน 50 คน 

 
  
 



๑๕ 
 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ อาคารเรียนมีพร้อม มีห้องเรียนวิชาสามัญ รวม 24 ห้อง ห้องเรียนภาคปฏิบัติ Lab 
วิทยาศาสตร์, Lab ภาษาอังกฤษมีพร้อม งบประมาณเราสามารถเสนอขอมายัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงและอยากขอฝากในฐานะ     
ที่ เคยเป็นครูโรงเรียนมัธยม มี พ้ืนฐานเกี่ยวกับขอเพ่ิมชั้นเรียนขยายชั้นเรียน                  
ตรงนี้ก็เหมือนกันว่าเรามีแผนที่จะขยายชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 กี่ห้อง มัธยมศึกษา
ปีที่  5, มัธยมศึกษาปีที่  6 ก็ต้องตั้งไว้ เท่าไหร่ นับจากปีการศึกษา 2562,                             
ปีการศึกษา 2563, ปีการศึกษา 2564 ไปเป็นลักษณะนี้ แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุด
ในขณะนี้ คือ บุคลากรครู บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถ้าท่านสังเกตดูจากปริมาณครู 
โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์                 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ท่านจะสังเกตเห็นว่า
กลุ่มวิทยาศาสตร์ มีจำนวน 2 คน, กลุ่มคณิตศาสตร์ มีจำนวน 1 คน กลุ่มสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีจำนวน 2  คน  กลุ่ มภาษาไทย มี จำนวน 2  คน                       
กลุ่มภาษาอังกฤษ มี 2 คน นอกนั้นก็จะเป็นกลุ่มอ่ืนๆ ฉะนั้นอยากจะขอฝากท่าน 
ที่เกี่ยวข้องว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด การที่เราจะเพ่ิมหรือขยายชั้นเรียน เมื่อเรารับนักเรียนมาแล้ว 
โดยเฉพาะ 50 คนแรก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 เราต้องทำให้ตัวนักเรียน      
และผู้ปกครองเห็นว่าเมื่อรับมาแล้วเราสามารถพัฒนาเค้าให้ประสบความสำเร็จไปสู่
จุดมุ่งหมายเป้าหมายของเค้าได้ ตามที่ท่านปลัดฯ ได้นำเสนอข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ว่า
ในเขตอำเภอเด่นชัย มีโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ที่เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา              
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระยะทางห่างกัน 10 กิโลเมตร สามารถที่จะขยาย
ชั้นเรียนได้ ตรงนี้เราต้องแข่งขันกับเขาเพ่ือให้โรงเรียนของเราบรรลุวัตถุประสงค์  
ปัจจุบันนี้ท่านจะสังเกตเห็นว่าตัวนักเรียนเอง ผู้ปกครองนักเรียน ต่างมีจุดมุ่งหวัง
สูงสุดคือสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ฉะนั้นผมจึงอยากจะขอฝากว่า หากได้รับ
การอนุมัติจากสภาวันนี้  ผมขอให้ โรงเรียนหรือบุคลากรที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง                     
ให้เตรียมการโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ ง 5 กลุ่ม สาระ วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ต้องเพ่ิม
จำนวนบุคลากรให้มากกว่านี้ หากเป็นไปได้เราสามารถถ่ายโอนครู บุคลากรจาก
โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์มาช่วยได้หรือไม่ เพราะผมเชื่อว่าในแต่ละโรงเรียน
ต้องมีบุคลากรที่จบการศึกษาในเอกที่เราต้องการ ผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะ         
โยกย้ายสับเปลี่ยน หรือถ่ายโอนบุคลากรมาช่วยกันได้  ตรงนี้ เป็นสิ่ งสำคัญมากครับ                    
ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
 
 
 
 



๑๖ 
 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทั้ ง 2 ท่านที่ ได้กรุณาให้ข้อชี้แนะและ                 

ข้อสังเกตต่างๆ ที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา ผมเอง
อยากให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนได้กรุณาชี้แจง และตอบข้อซักถามของท่าน
สมาชิกสภาฯ ทั้ง 2 ท่าน เพ่ือให้ที่สภาแห่งนี้ได้มีความไว้วางใจว่าในการอนุมัติ            
ขอขยายชั้นเรียนในครั้งนี้จะทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดีขึ้น เรียนเชิญท่าน
ได้กรุณาชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เด่นไชยวิทยา ครับ 

นายจันทรคราส  สุรินทร์เลิศ  เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่านนายก    
ผู้อำนวยการโรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ       
อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
   เมื่อคราวประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2561                        

มีความเห็นพ้องต้องกันประสงค์ให้โรงเรียนขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                   
เมื่อได้ทำการศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2553 พบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดำเนินการขยายได้ กรณีที่โรงเรียน
เราตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนที่เขามีการเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย          
อยู่ก่อนแล้ว มีระยะทางไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร คือ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 
พบว่าโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์มีรูปแบบการจัดชั้นเรียนเต็มเรียบร้อยแล้ว ทำให้
ทางโรงเรียนของเราสามารถที่จะเปิดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ ส่วนเรื่อง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลคะแนน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                    
ปีการศึกษา 2559 ถึง ปีการศึกษา 2560 ผลคะแนนสูงกว่าระดับชาติถึง 3 วิชา 
ซึ่งปัจจุบันนี้มีการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 จำนวน 4 รายวิชา                     
เราผ่านการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ได้คะแนนได้ระดับด ีร้อยละ 81 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ สำหรับข้าราชการครูของเรา 
ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ว่า สถานศึกษาจะต้องมีครู             
ที่มีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 1 คน ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในเกณฑ์ ต้องกราบขอบพระคุณ  
ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ ให้ความห่วงใย  โดยเฉพาะวิชาหลักๆ ในปีที่ ผ่ านมา          
นักเรียนของเราได้เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดภูเก็ต ในรายวิชา
วิทยาศาสตร์  และได้ เป็นตัวแทนการแข่งขันหุ่ นยนต์  ระดับประเทศด้วย 
เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัด อีกอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นประสิทธิภาพ                  
การจัดการเรียนการสอนของคณะครูของเรา ว่าเรามีครูที่มีคุณภาพ ครูที่มีความรู้ 
ความสามารถ ปัจจุบันนี้เรายังมีจำนวนครูที่เกินอัตราอยู่  . 

 
 



๑๗ 
 

นายจันทรคราส  สุรินทร์เลิศ ความสามารถ ปัจจุบันนี้เรายังมีจำนวนครูที่เกินอัตราอยู่  จำนวน 10 กว่าอัตรา 
และเรายังมีโรงเรียนในเครือข่าย คือ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
พัฒนาประชาอุปถัมภ์  โรงเรียนองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่ บ้ านไผ่ย้อย                    
โรงเรียนในสั งกัดองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่ของเรามีครูที่ มี ความรู้
ความสามารถซึ่งทั้ง 3 โรงเรียน มีจำนวนครูที่เกินอัตราอยู่  เพราะฉะนั้นสามารถ                    
ที่ จะให้ ครูแต่ ละโรงเรียนมาทำการช่วยเหลือในการจัดการเรียน การสอน                       
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนเราได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังได้สำรวจ    
ความต้องการของเด็กนักเรียนในการที่จะศึกษาต่อและแผนการเรียน ซึ่งพบว่า
ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนมีความศรัทธาในการจัดการเรียนการสอนของเรา 
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่จะให้การสนับสนุนในการขยายชั้นเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เด่นไชยวิทยา ครับ 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
    ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติ ขยายชั้นเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติอนุมัติขยายชั้นเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา  

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  
  ข้อ 5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
  ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

   ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แจ้งความ
ประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือนำมา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 7,359,000.- บาท 
สำหรับนำไปจัดทำโครงการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่ และการบริหารงานทางด้านธุรการ                   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด และขอโอนตั้ง
รายการใหม่ ดังนี้ 

 
 



๑๘ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  1. โอนลดงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 7,359,000.- บาท  ดังนี้ 
    1.1 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนลดงบประมาณ 

จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 1,329,600.- บาท   
     1.1.1 แผนงานงบกลาง เป็นเงิน 1,329,600.- บาท 
    1.2 กองช่าง โอนลดงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 

5,999,400.- บาท 
     1.2.1 แผน งาน อุต ส าห ก รรม และการ โย ธ า  เป็ น เงิ น 

5,999,400.- บาท 
    1.3 กองพัสดุและทรัพย์สิน โอนลดงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน 

เป็นเงิน 30,000.- บาท 
     1.3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 30,000.- บาท 
   2. โอนตั้งรายการใหม่ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 7,359,000.- บาท  

ดังนี้ 
    2.1 กองช่าง โอนตั้งรายการใหม่ จำนวน 2 แผนงาน เป็นเงิน 

7,329,000.- บาท   
     2.1.1  ค่าจัดหาเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงานแบบ

เคลื่อนที่ จำนวน 1 เตา เป็นเงิน 5,000,000.- บาท 
     2.1.2  ค่าก่อสร้างฝายยกระดับลำห้วยแม่เต้น หมู่ที่ 5 ตำบล

สะเอียบ และหมู่ท่ี 8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง เป็นเงิน 500,000.- บาท  
     2.1.3  ค่ าก่ อสร้ างฝายยกระดั บลำห้ วยแม่ พร้ าว หมู่ ที่  9                

ตำบลสะเอียบ และหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง เป็นเงิน 401,000.- บาท 
     2.1.4  ค่ าก่อสร้ างฝายน้ ำล้น  คสล . ห้ วยจำกู้  เข้ า พ้ื นที่           

ทางการเกษตรสายห้วยจำกู้ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ และหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน 
อำเภอสอง เป็นเงิน 495,000.- บาท 

     2.1.5  ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำบ้านกวาง หมู่ที่ 2  ตำบลบ้านกวาง 
อำเภอสูงเม่น เป็นเงิน 933,000.- บาท 

    2.2 กองพัสดุและทรัพย์สิน โอนตั้งรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน 
เป็นเงิน 30,000.- บาท   

     2.2.1  ค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 เป็นเงิน 30,000.- บาท 

    สำหรับลักษณะ ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ แบบแปลน เป็นไปตาม
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำแถลงการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้ส่งให้กับท่านประธานสภา และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านแล้ว 

 

 

 



๑๙ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  กำหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   จึงเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือนำมา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 แผนงาน 

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  
  ข้อ 5.5 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

   ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 
จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

   ข้อความเดิม (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หน้า 123 ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ตั้งไว้ 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใยแก้วนำแสงและไร้สายภายในสถานศึกษารายละเอียด
ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ 

 
 
 



๒๐ 
 

ปลัด อบจ.แพร่   1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 21 ชุด 
    2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Distributed Switch) และอุปกรณ์

แปลงสัญญาณ แบบ SFP ขนาด 1G จำนวน 1 ชุด 
    3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Access Switch) จำนวน 8 ชุด 
    4. ตู้ Rack Wall 6U จำนวน 8 ชุด 
    5. ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ 
    6. ระบบ Authentication จำนวน 1 ระบบ 
    7. ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.2540 

มาตรา 74 (6) 
    - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม

ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 หน้า 20 ลำดับที่ 1  
   ข้อความใหม่  
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หน้า 123 ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ตั้งไว้ 500,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใยแก้วนำแสงและไร้สายภายในสถานศึกษารายละเอียด
ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ดังนี้ 

    1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) จำนวน 21 ชุด 
    2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Distributed Switch) และอุปกรณ์

แปลงสัญญาณ แบบ SFP ขนาด 1G จำนวน 1 ชุด 
    3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Access Switch) จำนวน 8 ชุด 
    4. ตู้ Rack Wall 6U จำนวน 8 ชุด 
 
 
 



๒๑ 
 

ปลัด อบจ.แพร่   5.งานเดินสายสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Single Mode 12 Core 
จำนวน 8 เส้นทาง จำนวน 1 ระบบ 

    6. ระบบ Authentication จำนวน 1 ระบบ 
    7. ค่าติดตั้งและอุปกรณ์ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.2540 

มาตรา 74 (6) 
    - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 

ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 

0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
    - เป็ น ไปตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 - 2564) 

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 หน้า 150 ลำดับที่ 3  

   เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 กำหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง             
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 
 
 
 



๒๒ 
 

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

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง               
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดแพร่  

 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 ข้อ 6.1 ปรึกษาหารือการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563     
. . ตามพระราชบัญ ญั ติ อ งค์ การบ ริ ห ารส่ วนจั งห วัด  พ .ศ .254 0                      
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546  และ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2552 หมวด 2 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 22 ในปีหนึ่งให้มี
สมัยประชุมสามัญสองสมัย… 

  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนดสมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้ามีกรณีจำเป็นให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจำเป็น
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน และ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัย
ประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภา
ท้องถิ่น นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความ
ในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของ                        
สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนด                
วันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี                
ที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น นำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืน 
หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

         เชิญท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอวันไหนเชิญครับ 
  เชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ  

 
   
 
 



๒๓ 
 

นางกุลชา  บัญสว่าง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ                
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน .  

  ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอวังชิ้น เขต 2 

  ขอปรึกษาหารือการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ดังนี้ 
1. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เริ่มตั้งแต่

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน 
2. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน 
 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 
 ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายศฤงคาร  นันตา รับรอง (ยกมือ) 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม สมาชิสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมต ิ
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 

ประจำปี พ.ศ.2562 เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป                         
มีกำหนด 45 วัน และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563                                    
เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน        

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ เห็นชอบให้กำหนดวันเริ่ม                        
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 
สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 
มีกำหนด 45 วัน        

 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอในที่ประชุม ขอเรียนเชิญครับ
เชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

 
 
 

 



๒๔ 
 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 
 ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จากการติดตามประเมินผล โดยเฉพาะไปที่
สำนักงานกองช่าง ที่หอประชุมกอเปา สังเกตเห็นว่ากองช่างไม่มีโรงจอดรถ
เครื่องจักรกลหนักเลย จอดตากแดดตากฝนทำให้เสื่อมสภาพเร็วกว่ากำหนด                   
ซึ่งมูลค่าคันหนึ่งก็หลายล้านบาท อยากให้ทางผู้รับผิดชอบได้จัดทำโครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นรถแม็คโคร รถเกรด รถแทรกเตอร์ รถบด
รถตักดิน รถดันดิน จึงขอเสนอทางกองช่างหรือผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถที่ถาวร เพ่ือรักษาสภาพของเครื่องจักรกลของเราให้อยู่สภาพที่ดี  
ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่                    

ขอเรียนเชิญครับ                           
  ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีนโยบายที่จะรับการถ่ายโอน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเมื่อวันก่อนผมได้เห็นการนำเสนอข่าว              
จากสื่อสำนักหนึ่ง ลงเนื้อหาข่าวไว้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จะเป็น
ต้นแบบของการรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผมในฐานะท่ีเป็น
ประชาชนชาวแพร่ ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
ผมได้ไปร่วมงานงานหนึ่งแล้วเผอิญได้ไปพบกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ เขาได้
ซักถามผมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีงบประมาณที่จะดำเนินการเท่าไหร่ 
จะดำเนินการอย่างไร ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ทราบเรื่องการถ่ายโอนนี้ พอตอนหลัง 
เห็นข่าวที่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล ได้เชิญผู้ที่ เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกัน ผมขอเรียนถามผ่านทาง               
ท่านประธานสภาฯ ขอทราบความคืบหน้าของการที่จะรับถ่ายโอนหรือแนวทาง             
ที่เราจะรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขอบคุณครับ 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
   ขอเชิญท่านายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ขอขอบคุณในความห่วงใยของท่านสุนทร หอมขจร ในเรื่องโรงจอดรถ

เครื่องจักรกลหนัก เราจะดำเนินการจัดทำงบประมาณสำหรับงานก่อสร้างโดม              
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ท่านได้ห่วงใยไว้ และตามที่ท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์  
ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผมขอ               
นำเรียนในที่ประชุมแห่งนี้ว่า การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในครั้งนี้
เกิดจากคณะกรรมการกระจายอำนาจได้มีการแจ้งให้ทางส่วนราชการต่างๆ ที่จะทำ
การถ่ายโอนภารกิจต้องดำเนินการให้เร็วกว่านี้ เนื่องจากที่ผ่านมาทำงานได้ล่าช้า
สำหรับคำถามที่ว่า ทำไมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ถึงจะเป็นต้นแบบ อันนี้           
ก็เพราะว่าทางชมรม รพ.สต.แห่งประเทศไทย คิดว่าหากจะมีการถ่ายโอนที่ละแห่ง
สองแห่งให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความพร้อมมันจะมีน้อยมาก   
และอยากให้การถ่ายโอนทั่วประเทศนั้นถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ดำเนินการไปก่อน เพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนใหญ่แล้วมีงบประมาณ
บุคลากรจะมีช่องว่างเยอะ ซึ่งเขาให้ 40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เป็นงบประมาณ     
ของบุคลากร ถ้าพูดถึงเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ งบประมาณส่วนนี้
ส่วนใหญ่จะเต็มหรือเกือบเต็ม 40 เปอร์เซ็นต์ตามที่มีอยู่แล้ว งบพัฒนาของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือน้อยมากไม่สามารถที่จะบริการประชาชนในด้าน
สุขภาพให้ดีขึ้นได้ และที่เขาพุ่งเป้ามาท่ีจังหวัดแพร่ ผมได้นำเรียนในสมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยไปแล้วว่า ไม่อยากให้ทุกคนพุ่งมาที่จังหวัดแพร่ 
อย่างน้อยๆ อยากให้ภาคละ 1 จังหวัดก็ยังดี เพ่ือที่จะเป็นการทดลองว่าการโอน
ทั้งหมดไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทันทีมันจะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ซึ่งขณะนี้ 
มีหลายจังหวัดที่แจ้งความประสงค์ ประมาณ 18 จังหวัด ที่อยากจะรับโอนเลย 
อย่างไรก็ตามการรับโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่สามารถดำเนินการ          
ให้แล้วเสร็จได้ภายใน 1 ปี เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งจะต้อง             
ทำหนั งสื อ ไปถึ งกระทรวงสาธารณ สุข เพ่ื อที่ จะยื่ นประเมินตน เองก่อน                      
จากนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขจะจัดเจ้าหน้าที่มาประเมินศักยภาพของแต่ละ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดว่ามีมากน้อยเพียงใด สุดท้ายก็เป็นขั้นตอนของการทำ
ประชาคมราษฎรในพ้ืนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนั้นๆ มีความประสงค์   
จะให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ 
ถ้าไม่ผ่านประชาคมก็อยู่สังกัดเดิม ถ้าผ่านประชาคมก็โอนมาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด แต่สำหรับจังหวัดแพร่เป็นที่ โจษขานของทั่วประเทศ เพราะว่า                      
คณะผู้อำนวยการชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ มีมติว่า         
ถ้าจะโอนมาก็จะมาพร้อมกันทั้งหมด 119 แห่ง ถ้าไม่มาก็ไม่มาเหมือนกันทั้งหมด 
อีกเหตุผลหนึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 119 แห่ง ถ้าถ่ายโอนไปสังกัด
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เขาก็จะมีผู้บังคับบัญชาถึง 80 กว่าคน 



๒๖ 
 

     นายก อบจ.แพร่           และอีกเหตุผลหนึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 119 แห่ง ถ้าถ่ายโอน                
ไปสังกัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เขาก็จะมีผู้บังคับบัญชาถึง 80 กว่าคน                
แต่ละคนนโยบายก็ไม่เหมือนกัน ทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่ง
ทำงานยากมาก แต่ถ้ามาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะมีนายกฯ คนเดียว
เป็นผู้บังคับบัญชาทั่วจังหวัด การบริหารงานการดำเนินงานต่างๆ ก็จะเป็นไป               
ในทิศทางเดียวกัน อันนี้ เป็นเหตุผลของคณะผู้อำนวยการชมรมโรงพยาบาล     
ส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ แต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนต่างๆ ยังอีกนาน               
ผมคิดว่า 3 - 4 ปีนี้ก็ยังไม่รู้จะสำเร็จหรือไม่ เพราะตอนนี้ระบบทางราชการ        
ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เพียงแต่มีการประชุมนอกรอบคุยกัน จะต้องมีการยื่น  
ความประสงค์มาก่อน ถ้าเขาไม่ยื่นเรื่องมาหาผม ผมก็ไม่ยื่นเรื่องต่อ ทางเขาเอง      
ก็ยังมีการประชุมกันอยู่  เพ่ือขอมติของเขาทั้งหมดก่อน จึงจะเริ่มดำเนินการ        
ในขั้นตอนต่างๆ ผมจึงขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่                    

ขอเรียนเชิญครับ                           
  ขอเชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2 

  วันนี้ผมขอมาประชาสัมพันธ์ ทางกรมชลประทานได้อนุมัติงบสำรวจ
ออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า หมู่ที่  4 และอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น  2                 
ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยเป้าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สูง 34 เมตร 
ยาวประมาณ 192 เมตร ความจุ 1.22 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุ 12.50 ล้านลูกบาศก์เมตร สูงประมาณ                 
30 เมตร ยาว 300 เมตร แต่ที่เขาสำรวจเบื้องต้นสามารถจุน้ำได้ถึง 18.00 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เขาว่าจ้างบริษัท เอ กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พรี             
ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทั้ง 2 บริษัท ได้สำรวจออกแบบตั้งแต่           
วันที่  13 ธันวาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 ระยะเวลา 10 เดือน 
เพราะว่าเขาจะทำการสำรวจทั้ง 3 ฤดูกาล ว่าฤดูหนาวบรรจุน้ำได้เท่าไหร่ ฤดูฝน
บรรจุน้ำได้เท่าไหร่ ฤดูแล้งบรรจุน้ำได้เท่าไหร่ จึงอยากเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านได้รับทราบ ถึงแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งภายในจังหวัดแพร่ อย่างเช่น 
อ่างเก็บน้ำแม่สกึ๋น 2 ในที่ประชุมก็สอบถามกันว่าสร้างได้เมื่อไหร่ ตอนนี้ก็อยู่
ระหว่างการสำรวจ และขออนุญาตขุดเจาะ เบื้องต้นสำรวจไปแล้วเหลือขั้นตอนที่  2 
ขั้นตอนที่ 3 ต่อไป 

 
 
 



๒๗ 
 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง เรื่องที่สอง ตามที่กองแผนฯ ได้ประสานให้จัดทำข้อมูลโครงการ เพ่ือบรรจุ          
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  เพ่ือเลือกไปจัดทำข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย                 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เท่าที่ทราบสมาชิกสภาฯก็จะหมดวาระแล้ว             
ถ้าเราสำรวจโครงการไว้  บรรจุในแผนไว้ก็ เป็นการดี ขอให้ทางกอ งแผนฯ 
กำหนดเวลาว่าจะให้ส่งโครงการได้ถึงวันไหน ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็จะดีครับ 

   

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 
  เรื่องการจัดทำโครงการเข้าแผน เชิญท่านนายกฯ ชี้แจงด้วยครับ 
   ขอเชิญท่านายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ผมเองคิดว่าการทำงบประมาณของปี พ.ศ.2563 จะเป็นการดีถ้าเผื่อว่า

ท่านสมาชิกสภาฯ ชุดปัจจุบันเป็นผู้เสนอเข้ามา เพราะอย่างน้อยมันจะไม่มีช่วง             
ที่เป็นสุญญากาศ เพราะว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน               
ก็จะมีระยะเวลาแค่ 1 เดือนเท่านั้น ไม่ทันที่สมาชิกสภาฯ ชุดใหม่จะเข้ามาจัดทำ
งบประมาณ พอเดือนตุลาคมก็ต้องใช้งบประมาณใหม่แล้ว เพ่ือความต่อเนื่องและ
เป็นประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน ผมคิดว่าอยากให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน              
ได้กรุณาช่วยดูแลประชาชน หากมีงบประมาณอะไรที่มีความจำเป็นก็แจ้งให้                   
กองแผนฯ ได้รับทราบ ถึงแม้ว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าท่านจะไม่ได้ลงสมัคร                  
รับเลือกตั้ งหรือไม่ได้รับการเลือกตั้ งก็ตาม ขอให้ เราดูที่ความต้องการและ                   
ความจำเป็นของพ่ีน้องประชาชนครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่                    

ขอเรียนเชิญครับ                           
  ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

  ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาท่านปลัดในส่วนของไลน์ที่ลงในกลุ่มต่างๆนั้น
จะมีที่เขาบอกว่ากฎหมายประกอบกฎหมายลูกของท้องถิ่นเราผ่าน สนช. เมื่อผ่าน
สนช.แล้ว สนช.ต้องส่งไปที่คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เสนอไปที่นายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีทูลเกล้าเสนอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นจะมี
ระยะเวลาอีก 90 วัน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาโปรดเกล้า        
.  

 
 



๒๘ 
 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์     หลังจากนั้นระยะเวลาอีก 60 วัน จึงจะมีการประกาศใช้ ฉะนั้น ถ้าดูตามโรดแมปนี้ 
ยังไงพวกเราจะต้องได้ทำข้อบัญญัติของปี 2563 แน่นอน ทำไมเราไม่ตกลงกันเลย              
ในส่วนของกองแผน กองต่างๆ ประสานกับสมาชิกสภาฯ วางแนวทางกันไปเลย            
ให้มีความชัดเจน หรือว่าจะไม่ทำก็ว่ากันไปเลยครับ ถ้าจะให้พวกผมเสนอ ประสาน
ไปยังนายกเทศบาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆ ก็จะได้นำเรียนเสนอ 
เพ่ือจะได้มาทำเข้าแผน 3 ปี แผน 5 ปี ทำเป็นข้อบัญญัติเตรียมไว้เลย ตกลงกัน
วันนี้ให้เรียบร้อยไปเลยครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
   ขอเชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2 

  ผมเห็นด้วยครับ ตามที่ท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ และท่านนายกฯ พูด
วันนี้เราควรตกลงกันให้เรียบร้อย เพราะว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่เดือนสิงหาคม 
เดือนกันยายนก็จะระยะเวลาแค่ 1 เดือนเท่านั้น และต้องดูความจำเป็นของพ่ีน้อง
ประชาชน ผมเข้าใจว่าระบบขั้นตอนการทำงานของราชการนั้นช้า มีหลายขั้นตอน 
ทั้งต้องเสนอแผนอำเภอ แผนจังหวัดถึงจะอนุมัติให้ดำเนินการได้ บางทีเสนอเรื่อง
ไปแล้ว เราเองตอ้งเป็นคนที่คอยมาตามเรื่อง มาบ่อยๆ ก็กลัวเขาเบื่อหน้าครับ  

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 
   ขอเชิญท่านวังสาคร  หมั่นขีด ครับ 

นายวังสาคร  หมั่นขีด  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายวังสาคร  หมั่นขีด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเด่นชัย เขต 1 

  ผมอยากได้คำตอบจากฝ่ายบริหาร หรือท่านปลัดฯ ว่า จะให้สมาชิกสภาฯ 
จัดทำโครงการเพ่ือบรรจุเข้าแผนฯ หรือไม่อย่างไร ขอคำตอบวันนี้ครับ ขอบคุณครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านวังสาคร  หมั่นขีด ครับ 
  ทางฝ่ายบริหารจะให้ใครเป็นผู้ชี้แจง เชิญครับ 
  ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ตามที่ท่านนายกฯ ได้แจ้งในที่ประชุมสภาฯ เมื่อสักครู่นี้ ไปแล้วว่า                
การจัดทำงบประมาณของปี พ.ศ.2563 ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ชุดปัจจุบัน             
เป็นผู้ เสนอเข้ามา ฉะนั้น โครงการต่างๆ ยังคงดำเนินการตามหลักการเดิม           
ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด ที่ได้รับคำร้องขอจากประชาชนในพ้ืนที่ ขอให้แจ้งข้อมูล
โครงการ เพ่ือบรรจุเข้าแผนพัฒนาฯ แนวทางการเสนอโครงการก็เหมือนเดิม                 
คือ 1. โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล นำโครงการนั้นไปประสานแผนระดับอำเภอ 
ประสานแผนระดับจังหวัดซึ่ งมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
เป็นประธานฯ อยู่แล้ว 2. ถ้าเป็นโครงการระดับใหญ่ ที่ประชาชนได้รับผลประโยชน์
มากกว่า 2 ตำบลขึ้นไป ส่วนนี้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สามารถที่จะลงไปดำเนินการได้ ฉะนั้น หลักการโครงการที่จะบรรจุในข้อบัญญัติ 
งบประมาณ พ.ศ.2563 ก็จะเป็นไปตามนี้ และที่มีหนังสือเวียนไปแจ้งประสาน  
แต่ละอำเภอไป นั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านได้ทราบแล้ว การประสานแผนระดับอำเภอต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ 8 มีนาคม 2562 ดังนั้น ก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2562 จะการประชุม
เรื่องประสานแผนโครงการของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่เกินศักยภาพ  
ก็ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ไปประสานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลในพ้ืนที่               
ให้เขาเสนอโครงการเข้าไปในประสานแผนระดับอำเภอ อำเภอก็จะส่งมาประสานแผน
ระดับจังหวัด ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบครับ 

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ 
   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ผมขอเพ่ิมเติมในการจัดทำงบประมาณของปี พ.ศ.2563 เป็นการเสนอ

งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัดไปถึงสำนักงบประมาณโดยตรง 
จากเดิมที่เราต้องเสนอให้กรมพิจารณาก่อน แล้วกรมจะส่งต่อไปยังกระทรวง        ทำ
ให้งบประมาณที่ขอไปถูกตัดออกไปก่อน ทำให้เราไม่ได้รับงบประมาณตามที่ขอไป แต่
ต่อไปนี้เขาจะทดลองให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 แห่ง เสนองบประมาณ
โดยตรงกับสำนักงบประมาณ นอกเหนือจากโครงการที่ เชื่อม 2 องค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น หากเราเห็นว่ามีโครงการที่ดี เหมาะสม สามารถแก้ไขความเดือดร้อน 
ของประชาชนได้ ถึงแม้ว่าจะเกินงบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ตามก็ทำได้               
ถึงเวลาเขาจะเรียกแต่ละจังหวัด เพ่ือไปอธิบายว่าโครงการนี้ใช้เงินตั้ง 100 ล้านบาท 
ท่านมีเหตุผลอย่างไร มีความจำเป็นอย่างไร หากเขาเห็นว่าโครงการมีความจำเป็น
และประชาชนเดือดร้อนจริง เขาก็จะอนุมัติงบพิเศษมา ซึ่งไม่เกี่ยวกับงบประมาณท่ีมี 
ขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบ หากท่านมีโครงการดีๆ ที่คิดว่าจะต้อง
ใช้เงินจำนวนมาก ก็สามารถเสนอมาได้ ขอบคุณครับ  






