






๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562  เวลา 1๐.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 1) ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 

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

2 นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1  
๓ นางกุลชา บัญสว่าง รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2  
๔ นายสุริยา อินต๊ะนอน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  
๕ นายสุภวัฒน ์ ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  
๖ นายศิริมงคล ทนันชัย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
๗ นายสุนทร หอมขจร ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  
๘ นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1  
๙ นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             

เขต 2 
เขต 2  

๑๐ นายศฤงคาร นันตา 
 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  
๑๑ นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2  

๑๒ นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3  

๑๓ นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             
เขต 1 

เขต 1  

๑๔ นายนิคม อินทรโกศล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  

๑๕ นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
1๖ นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  
1๗ นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

1๘ นางสุภารัตน์ การะเกตุ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 2  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น       

เขต 1 
เขต 2 ลา 

2 นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น        เขต 3 ลา 

3 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น        เขต 4 ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

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

 8 พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 
 
 

9 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
11 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  

และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

12 นางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง 
13 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 
14 นางสาวศกุนิชญ์ ธิอุ่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
15 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 

 16 นายพนมพันธ์ โชคอำนวยพร ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 

17 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 
 18 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 

19 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
20 นางรัชณ ี                   แก้วอ้วน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
21 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
22 นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
23 นางสาวพรธิมา หมื่นโฮ้ง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
24 นางสาวณัฐมน สุดแดน นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
25 นางสาวรัชญา เมืองน้อย นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
26 นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
27 นางสาวสมจินตนา วรรณาลัย นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
28 นางสาวอำไพ ปัญญานิติ

พันธ์ 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

29 นางสาวนุชนภางค์ แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
30 นายจำเริญ  ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
31 นายอัศวิน แก้วใจวงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
32 นายประสพ สีนุย นายช่างโยธาอาวุโส 
33 ว่าที่ ร.ต. วันชัย สีต๊ะสาร นายช่างโยธาอาวุโส 
34 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
35 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
36 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
37 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
38 นางสาวชิญชญาเกษ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
39 นางสาวพิชญา ขันคำนันต๊ะ ผู้ช่วยงานสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
40 พล.ต.ต. ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ 
41 พ.ต.ท. วิมล คงเพ็ชร สารวัตรปฏิบัติราชการกองกำกับการสืบสวนสอบสวน

ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ 
 42 พ.ต.ต. ชุมพล พิณไชย สารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัด
แพร่ 

43 นายภาณุพงศ์ พุทธเจริญผล ประชาชน 
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เริ่มการประชุม เวลา 1๐.00 น. 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่านรอง        
(นางทิตติยา สุกใส)     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร     
.      ส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การ   
. บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

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

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

  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน   
 วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวาระที่สอง และวาระที่สาม และเรื่องต่างๆ ที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ   

  วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ กระผมขอเข้า
ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม เรื่องท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา ทั้งหมด  3 ท่าน คือ 
  1. นางสุขาวดี  วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอสูงเม่น เขต 2 
       2. นายสมัย  เนื้ออ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอสูงเม่น เขต 3 
  3. นายเจริญ  สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอสูงเม่น เขต 4 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 



๕ 
 

ประธานที่ประชุม เรื่องที่ 2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 
จำนวน 3 ญัตติ คือ 
5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
5.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนในสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายหิน

กล่องเกเบี้ยนลำห้วยแม่สอง หมู่ที่ 11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง  
5.5 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562  
 

  ซ่ึงทั้ง 3 ญัตติ ที่ท่านนายกฯ ขอเพ่ิมนี้ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ เสนอขอเพ่ิมญัตติ

ในระเบียบวารที่ 5 จำนวน 3 ญัตติ  
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ิมญัตติในระเบียบวารที่ 5 
จำนวน 3 ญัตติ  

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562  
. เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม            
ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด                   
จะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562      
เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ.2562                    
เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2562 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานที่ประชุม   ข้อ 4.1 ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                    
(วาระที่สอง และวาระที่สาม) 

   ขอเชิญท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ       
ร่างข้อบัญญัต ิครับ 

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

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิ พงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการ               
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ขอเสนอรายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                           
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ดังนี้ 

  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มีมติในคราวประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี                   
พ.ศ.2562 เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 63                  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ วาระที่หนึ่ง และได้ส่งร่างข้อบัญญัติฯ 
ดังกล่าว ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาโดยละเอียด                   
และที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอ          
คำแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. นั้น 
 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ยื่นหนังสือแบบขอเสนอ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ                
ร่างข้อบัญญัติ และคณะกรรมการได้นัดประชุมเพ่ือแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 10 - 
11 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ                        
มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผลการแปรญัตติ               
มีรายละเอียด ดังนี้ 

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



๗ 
 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์     ข้อ 3 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ 4 ของร่างข้อบัญญัติ มีการแก้ไข (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย) 
     ข้อ 5 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ 6 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 
     ข้อ 7 ของร่างข้อบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 

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

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

   ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วย 
กับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลง
มตินั้นอีก    

   ตามที่ท่านประธานแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้รายงานผลการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีการแปรญัตติแก้ไข จำนวน 1 ข้อ คือ                   
ข้อ 4 ของร่างข้อบัญญัติ 

   ในวาระที่สอง ท่านสมาชิกสภาฯ สามารถที่จะอภิปรายได้ แต่ในวาระที่สาม
จะไม่มีการอภิปราย 

   ท่านใด จะอภิปรายเพ่ิมเติมในส่วนที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ
รายงาน ขอเรียนเชิญครับ 

   เชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

 
 
 



๘ 
 

นายสุนทร  หอมขจร  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมในนามคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563              
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเรียนให้ท่านประธานสภาฯ ได้รับทราบว่า 
ตามที่ท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯได้เสนอรายงานผลการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่าย                             
ที่จำเป็นทั้งสิ้น ฉะนั้นในการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงได้แปรญัตติปรับลดเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 
8 รายการ เป็นเงิน 2,390,000.- บาท ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกหน่วยงานไม่มีอุปสรรค
ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะแผนงานการศึกษาได้ปรับลดลง              
ตามความเหมาะสม จำนวน 5 รายการ ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
การสอนแต่อย่างใด กระผมจึงขอฝากท่านประธานสภาฯ เมื่อทุกหน่วยงาน
ได้รับงบประมาณอย่างเต็มที่แล้ว ขอให้ใช้งบประมาณอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือความเจริญของท้องถิ่นเราต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งในส่วนที่
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงาน และในส่วนที่ท่านสุนทร หอมขจร 
อภิปราย ขอเรียนเชิญครับ  

   ถ้าไม่มีผมจะขอมติ แต่ละรายการที่มีการแปรญัตติ 
   ขอมตแิปรญัตติปรับลดงบประมาณรายจ่าย 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบกับการแปรญัตติปรับลดเงินงบประมาณ
รายจ่าย จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 2,390,000.- บาท รายละเอียดตามบัญชี
แนบท้าย 1 ตามที่ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ  

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ     

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน  

ประธานที่ประชุม  เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เห็นชอบกับ   
การแปรญัตติปรับลดเงินงบประมาณรายจ่าย จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 
2,390,000.- บาท ตามท่ีท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ 
 ต่อไปเป็นการขอมติแปรญัตติปรับเพิ่มเงินงบประมาณรายจ่าย  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบกับการแปรญัตติปรับเพ่ิม เงิน
งบประมาณรายจ่าย จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,390,000.- บาท 
รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 2 ตามท่ีท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ  

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 
 
 
 
  



๙ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน  

ประธานที่ประชุม  เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เห็นชอบกับ     
การแปรญัตติปรับเพ่ิมเงินงบประมาณ รายจ่าย จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 
2,390,000.- บาท ตามท่ีท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ 

   ต่อไปเป็นการขอมติแปรญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในร่าง
ข้อบัญญัต ิ

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบกับการแปรญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อความในร่างข้อบัญญัติ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 3 
ตามท่ีท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ    

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เห็นชอบกับ   
การแปรญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในร่างข้อบัญญัติ จำนวน 3 รายการ 
ตามท่ีท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ เสนอ 

   ต่อไปเป็นการขอมติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวาระท่ีสอง  

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ในวาระท่ีสอง  

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เห็นชอบ                          
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในวาระท่ีสอง  

   ขั้นตอนต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ีสาม 
ประธานที่ประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ .ศ.2547 แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 ) พ .ศ.2554  หมวด 3  ข้อ 5๒             
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม       
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

 
 



๑๐ 
 

ประธานที่ประชุม   ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม ่

  กระผมใคร่ขอมติในวาระที่สาม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   
ในวาระท่ีสาม โดยให้ตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป 

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ โดยให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสภาองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ จะได้ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
พิจารณาต่อไป 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่  
 ข้อ 5.1  ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนในสัญญาจ้าง โครงการขุดลอก
ห้วยร่องแย้ หมู่ที่  5 ถึงหมู่ที่  9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน   

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน ในสัญญาจ้าง 
โครงการขุดลอกห้วยร่องแย้ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ว่าจ้าง บริษัท อัษวิศว์ จำกัด          
ขุดลอกห้วยร่องแย้ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ท่ี 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่            
ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 8.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 2,032 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น E0631731 N2015444 
สิ้นสุด E0631990 N2015512 

 ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 1.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 112.00 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น E0631997 N2015524 
สิ้นสุด E0632307 N2015576  

 
  



๑๑ 
 

นายก อบจ.แพร่ ช่วงที่ 3 ขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 1,226 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น E0631719 N2015443 
สิ้นสุด E0631460 N2015478 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่             
  ตามสัญญาจ้างเลขที่ 33/2562 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 
เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 20 สิงหาคม              
2562 รวมระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน วงเงินค่าก่อสร้าง 297,000.- บาท                 
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561                 
ตามบัญชีโอนตั้งรายการใหม่ โอนครั้งที่ 9  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561              
ของกองช ่าง  ซึ่ งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างผู้ควบคุมงานจ้าง                         
ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ผลการตรวจสอบ
รายละเอียดพบว่า ทางบริษัท อัษวิศว์ จำกัด ได้รับการประสานงานในพ้ืนที่  
จากกำนันตำบลห้วยม้า เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการแก้ไขแบบแปลนในสัญญาจ้าง                 
จึงต้องมีการขอเปลี่ยนแปลง ลักษณะของงานช่วงที่ 3 ขนาดปากกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 340.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,226 ลูกบาศก์เมตร 
ปรับแบบเป็น ขนาดปากกว้าง 2.00 - 10.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หรือ                 
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,191 ลูกบาศก์เมตร ในส่วนของค่างานที่ปรับเพ่ิม
งานดินขุดลอกด้วยรถขุด (พร้อมปรับเกลี่ย) ปริมาณดิน 1,226.00 ลูกบาศก์เมตร 
เป็นเงิน 45,778.84 บาท ปรับเป็น 2,191.00 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเงิน 
81,811.94 บาท จำนวนเงินที่เพิ่มจากงานช่วงที่ 3 เป็นเงิน (81,811.94 
- 45,778.84) = 36,033.10 บาท โดยทางผู้รับจ้างยินดีไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม
แต่อย่างใด ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนของโครงการนี้อยู่ภายใน
ขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับงาน
ตามสัญญาจ้างเดิม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง และมีการรับรองจาก
สามัญวิศวกรโยธารับรองแบบแปลนที่แก้ไข ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์
แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ          
มาพร้อมนี้  
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง              
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลง                 
เป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ กำหนดว่า (3) เป็นการแก้ไข
เพ่ือปะโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 

   วรรคสาม การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน                          
ที่เก่ียวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลา
ส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

 
 
 
 



๑๒ 
 

นายก อบจ.แพร่   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 31 กำหนดว่า การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการ    
ที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก      
ผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 กำหนดว่า ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้อง              
ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นรายการขออนุมัติกันเงิน      
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา              
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา            
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
 จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนในสัญญาจ้าง โครงการ         
ขุดลอกห้วยร่องแย้ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่         
การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในส่วนของขนาดช่วงที่  3 ขนาดปากกว้าง              
6.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,226 
ลูกบาศก์เมตร ปรับแบบเป็น ขนาดปากกว้าง 2.00 - 10.00 เมตร ยาว 
340.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,191 ลูกบาศก์เมตร             
ทำให้ลักษณะเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ.2543 ข้อ 31 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน              
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 59 ที่ส่งให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทุกท่านแล้ว  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไดโ้ปรดพิจารณาอนุมัติ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 

 
 
 
 



๑๓ 
 

ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน                     
ในสัญญาจ้าง โครงการขุดลอกห้วยร่องแย้ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า 
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

    ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติอนุมัติแก้ไขแบบแปลน                     
ในสัญญาจ้าง โครงการขุดลอกห้วยร่องแย้ หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยม้า 
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
   ข้อ 5.2  ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดแพร่ 

   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา       
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  สำหรับระเบียบวาระที่  5 ข้อ 5.2 - 5.5 ผมขออนุญาตมอบให้                
ท่านปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เป็นผู้นำเสนอครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

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

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจ่ายจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 23 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 
18,040,968.- บาท 

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

   



๑๔ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน จำนวน 23 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,040,968. - บาท 
รายละเอียดตามบัญชีที่ได้ส่งให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จึงเรียนมาเพ่ือให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติต่อไป   

ประธานที่ประชุม  ขอบคณุท่านปลัดฯ ครับ   
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ            
กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จำนวน 23 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,040,968.- บาท
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

   ข้อ 5.3  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(นายปรีชา สุขรอด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แจ้งความประสงค์

ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือนำมาตั้งจ่าย                    
เป็ นรายการใหม่  จำนวน 1 แผนงาน เป็ นเงินทั้ งสิ้ น 5,125,000.- บาท                        
สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทัน
เหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด และขอโอนตั้งรายการใหม่ ดังนี้ 

   1. โอนลดงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 5,125,000.- บาท ดังนี้ 
    1.1  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนลดงบประมาณ  

จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 5,125,000.- บาท ดังนี้ 
       1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 5,125,000.- บาท 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ปลัด อบจ.แพร่   2. โอนตั้งรายการใหม่ งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 5,125,000.- บาท  ดังนี้ 
  2.1  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนตั้งรายการใหม่ 
จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 5,125,000.- บาท ดังนี้ 
   1) ค่าจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์                 
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คันๆ ละ 1,025,000.- บาท    
เป็นเงินทั้งสิ้น 5,125,000.- บาท 
 สำหรับรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ เป็นไปตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  
   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอเสนอญัตติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป            

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ                  
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,125,000.- บาท 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
  ข้อ 5.4  ญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนในสัญญาจ้าง โครงการ

ก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแม่สอง หมู่ที่ 11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง 
จังหวัดแพร่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 
 
 



๑๖ 
 

ปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(นายปรีชา สุขรอด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข       
แบบแปลนในสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแม่สอง  
หมู่ที่  11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด กลวิธาน 46 ก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแม่สอง 
หมู่ ที่  11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จั งหวัดแพร่  โดยทำการก่อสร้างฝาย                         
หินกล่องเกเบี้ยน ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร ขนาดสันฝายยาว 22.00 เมตร        
สูง 1.50 เมตร พิกัด E0627828 N2045757 ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 34/2562 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562               
เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 27 มิถุนายน 2562 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่  4 กันยายน  
2562 รวมระยะเวลาดำเนินการ 70 วัน งบประมาณ 777,777.- บาท          
โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้าที่ 199 ลำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
และช่างผู้ควบคุมงานจ้าง ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการตามโครงการ
ดังกล่าว ผลการตรวจสอบรายละเอียด พบว่าบริเวณก่อสร้างมีฐานคอนกรีตเดิม
ฝังอยู่จริงและไม่สามารถรื้อถอนได้ จึงต้องเปลี่ยนแปลงแบบแปลน จากเดิม
ขนาดสันฝายกว้าง 2.00 เมตร เป็นขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร และไม่มี  
ค่างานปรับเพ่ิมแต่อย่างใด ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนของโครงการนี้             
อยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
กับงานตามสัญญาจ้างเดิม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง และมีการรับรองจาก
สามัญวิศวกรโยธารับรองแบบแปลนที่แก้ไข ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์            
แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ             
มาพร้อมนี้  
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ          
ผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ กำหนดว่า (3) เป็นการแก้ไขเพ่ือ               
ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 

   วรรคสาม การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ กฎหมายอ่ืน             
ที่เก่ียวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลา
ส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

 
 
 
 



๑๗ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 29 กำหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน              
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลนในสัญญาจ้าง โครงการ
ก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแม่สอง หมู่ที่ 11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง  
จังหวัดแพร่ การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนในส่วนของเดิมขนาดสันฝายกว้าง 
2.00 เมตร เป็นขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ทำให้ลักษณะเปลี่ยนไป                 
ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จึงขอเสนอญัตติ
มาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติที่ประชุม 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขแบบแปลน                 

ในสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแม่สอง หมู่ที่ 11 
ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไข
แบบแปลนในสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแม่สอง 
หมู่ที่ 11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
  ข้อ 5.5  ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
   ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(นายปรีชา สุขรอด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)          
.  
 
 
 



๑๘ 
 

ปลัด อบจ.แพร่ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คันๆ ละ 
1,025,000.- บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,125,000.- บาท  

   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย           
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน           
ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัต ิกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คันๆ ละ 1,025,000.- บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 
5,125,000.- บาท จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   
โปรดพิจารณาต่อไป   

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 
 อยากขอเรียนถามท่านประธานสภาฯ ว่ารถเดิมที่มีอยู่จำนวน 6 คันนั้น 
จะมีการนำไปประมูลขายหรือนำไปใช้ในหน่วยงานอ่ืน ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 

   ถ้าไม่มีขอเชิญท่านปลัดฯ ตอบข้อซักถาม ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(นายปรีชา สุขรอด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 สำหรับรถเก่าในบัญชีแนบท้ายญัตติ ทั้งในเรื่องโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย เรื่องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562              
ขอเรียนให้ทราบว่ารถยนต์ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ทั้งหมดที่มีอยู่นั้น มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะใช้ในการปฏิบัติราชการอยู่แล้ว        
. 
 
 



๑๙ 
 

ปลัด อบจ.แพร่ โดยเฉพาะกองช่างซึ่งมีจำนวนโครงการมาก เมื่อเจ้าหน้าที่ต้องออกไปสำรวจพ้ืนที่ 
ออกไปควบคุมงาน ออกไปทำหน้าที่ในการตรวจรับ จำนวนรถที่ใช้ก็ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน สำหรับรถเก่านั้นคงจะนำไปให้กองช่างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ส่วนรถที่ซื้อใหม่เพ่ิมอีก 5 คัน จะนำมาใช้เป็นรถยนต์ส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำมาใช้ปฏิบัติงานส่วนกลาง ซึ่งทุกส่วนราชการ
สามารถขออนุญาตนำไปใช้ได้ หรือถ้าท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ 
ท่านสมาชิกสภาฯ มีงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                     
ท่านสามารถที่จะขออนุญาตนำรถไปใช้ได้ด้วย ขอนำเรียนเบื้องต้นดังนี้              
ขอบคุณครับ    

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - 

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 17  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ             
กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี                
พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
5,125,000.- บาท  

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ   

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน   

 ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ผมขออนุญาตนำเรียนเสนอโครงการ
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  จะร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธร             
จังหวัดแพร่ โดยการจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุน                 
ในการดูแลการจราจรและปราบปรามยาเสพติด ความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ซึ่งในการนี้กระผมขออนุญาตให้
ท่าน พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ได้ชี้แจง           
ให้ที่ประชุมได้ทราบว่า       .          
 
 



๒๐ 
 

นายก อบจ.แพร่ ให้ที่ประชุมได้ทราบว่างานต่างๆ นั้นเราจะดำเนินการอย่างไร ส่วนหนึ่งผมได้ให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสงขลามาแล้ว และในวันนี้อยากจะให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยกรุณาออกความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ด้วยครับ 
ขอบคุณครบั 

ประธานที่ประชุม  ขอเชิญท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ครับ 

พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  กระผม พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่      
สิ่ งที่จะนำเสนอในวันนี้ เป็นเรื่องฮิตของปัจจุบัน ก็คือเรื่อง  AI (Artificial 
Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ โครงการที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ ไม่ใช่
โครงการซื้อกล้องวงจรปิด เราซื้อสมองคอมพิวเตอร์เพ่ือมาจัดการบูรณาการ 
เมืองเราทั้ งหมด เราจะซื้อเซิร์ฟเวอร์ซื้อโปรแกรม เพ่ือที่จะบูรณาการกล้อง                   
ทั้งจังหวัดแพร่ ไม่ว่าจะโครงการไหนก็แล้วแต่ รวมทั้งหมด 2,400 กว่าตัว               
ต่างคนต่างทำเราไม่เคยนำมาบูรณาการให้รวมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ หรือใช้ระบบ AI 
เข้าไปจัดการข้อมูล แต่ขอนำเรียนว่ากล้องทั้ง 2,400 กว่าตัวนี้ มีประมาณ 500 ตัว 
ที่สามารถเข้ากับระบบเราได้ ที่มี IP Address ของตัวกล้องที่สามารถเชื่อม              
เข้ากับระบบเราได้ เราจะเป็นที่แรกของประเทศไทยที่จะใช้ระบบบูรณาการแบบนี้ 
ที่มีการโฆษณาที่จังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดใหญ่ๆ นั่นต้องใช้งบหลายร้อยล้านบาท               
สำหรับใช้ พัฒนา แต่ก็ไม่มีกล้อง License Plate หรือว่ากล้องที่สามารถ            
มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับของเรา เหตุผลอีกข้อหนึ่ง คือ เราจะให้กล้อง 500 ตัว 
ที่มี IP Address เราจะปรับปรุงให้เป็นกล้อง License Plate หรือมีคุณภาพ
เทียบเท่ากล้อง License Plate ซึ่งกล้อง License Plate 1 ชุด ราคาประมาณ
แสนกว่าบาท เราจะใช้กล้องที่มีอยู่แล้วมาบูรณาการใส่ระบบ AI แล้วปรับปรุง           
ให้เป็นกล้อง License Plate จะประหยัดงบประมาณไปได้เยอะ หลักการ           
ที่นำมาใช้ ผมมีแนวความคิดและได้ไปคุยกับน้องๆ ที่เป็นวิศวกรด้านนี้ โครงการ
ที่เขาทำอยู่ตอนนี้ คือ โครงการดูแลความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                
เมื่อผมได้มารับตำแหน่งที่นี่ ผมได้ลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์อันเล็กๆ ของตัวเอง และ
ทดลองทำอยู่  4 จุด ด้วยขนาดเซิร์ฟเวอร์เล็กแต่ภาพเยอะ ก็ทดลองทำ             
ในจังหวัดเราได้ 4 จุด ขออนุญาตนำเสนอผ่านทาง Power Point ให้ได้เห็นภาพ  
เป็นการจำลองเส้นทางเดินรถ ภาพแรกจะแสดงให้เห็นว่ารถทุกคันที่ขับอยู่               
ในจังหวัดแพร่ จะถูกบันทึกทะเบียนรถเก็บไว้ในระบบทุกคัน อันนี้เป็นกล้อง
วงจรปิดเดิมพอเราใส่ระบบ AI เข้าไป ก็จะกลายเป็นกล้อง License Plate               
ถ้ารถคันไหนขับผ่านกล้องก็จะเก็บข้อมูลไว้ทุกคัน รถทุกคันที่ขับเข้ามา                 
ในจังหวัดแพร่เราจะมีประวัติหมด นี่เป็นตัวอย่าง ถ้าหากมีเหตุการณ์ลักทรัพย์ 
วิ่งราวทรัพย์ หากมีรถต้องสงสัยเราแค่คลิกเข้าไปเราสามารถรู้ได้เลยว่ารถคันนี้
มาจากไหน และกำลังจะเดินทางไปที่ไหนในขณะนั้น พร้อมกันนี้ เราจะติดตั้ง        
. 
 
 



๒๑ 
 

พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ โปรแกรม GPS ให้สายตรวจเราที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกคัน แล้วสั่งการจากศูนย์ 191 
หรือศูนย์ 1669 ซึ่งผมได้ทำ MOU ไว้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
ว่าจะมาตั้งศูนย์ที่อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ภาพนี้เป็นตัวอย่าง เมื่อรถคนร้าย 
ขับผ่านถึงจุดไหน สัญลักษณ์ก็จะขึ้นมา ที่ตัวเครื่องคือรถสายตรวจที่ถูก Control 
โดยห้อง War Room หรือศูนย์ 191 สามารถสกัดจับคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว      
และถูกต้อง ไม่ต้องไปไล่ตามดูกล้องทีละตัวทุกอย่างสามารถทำได้ อันนี้เป็นภาพจริง
ในจังหวัดแพร่ของเรา ภาพนี้ เป็นตัวอย่างที่ เราเรียนรู้มาจากจังหวัดสงขลา                  
เป็นเรื่อง 1669 เวลาเกิดอุบัติเหตุเราจะรู้ว่ารถพยาบาลของเราใกล้ที่สุด           
อยู่ที่ไหน เราจะ Control ให้ไปรับผู้บาดเจ็บให้เร็วที่สุด เราจะใส่โปรแกรมลงไป 
ให้เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายทอดภาพสดเข้ามาที่ห้อง War Room ได้ เพ่ือที่จะดูว่า
สถานการณ์ในที่เกิดเหตุเป็นแบบไหน ผู้บาดเจ็บมีอาการมากน้อยเพียงใด 
เพ่ือที่จะส่งให้ทางโรงพยาบาลเตรียมตัวรับ และตลอดเส้นทางศูนย์ 191           
จะ Control สัญญาณไฟจราจรให้เป็นไฟเขียวทุกแยก เพ่ือการเดินทางนำตัว
ผู้บาดเจ็บถึงโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วท่ีสุด เพ่ือช่วยชีวิตให้ได้รวดเร็วที่สุด ภาพนี้
เป็นตัวอย่าง เราสามารถเพ่ิมเติมรถดับเพลิง รถบรรเทาสาธารณภัย ใส่เข้าไป       
ในระบบอีกก็ได้ เหมือนเราซื้อสมองมาแล้วเอาภาพมา แล้วเราสามารถใส่ข้อมูลต่างๆ 
ลงไปได้ มีอีกหนึ่งโครงการที่เราทำเพ่ือแจกรางวัลให้พ่ีน้องชาวจังหวัดแพร่            
เมื่อต้น เดือนมกราคม ที่ ผ่านมา ตอนเราทำโครงการนี้ ก็ ไม่มีผู้ เสียชีวิต                     
ใน 7 วันอันตรายของช่วงต้นปี เป็นโครงการให้รางวัลผู้สวมหมวกกันน็อค             
เป็นการประชาสัมพันธ์ในเชิงบวก ตามภาพตัวอย่าง เป็นแนวความคิดที่ใช้ระบบ AI 
จับภาพผู้สวมหมวกกันน็อคและผู้ไม่สวมหมวกกันน็อค แต่เราไม่เลือกที่จะ
ลงโทษผู้ไม่สวมหมวกกันน็อค เราเลือกที่จะให้รางวัลผู้ที่สวมหมวกกันน็อคมากกว่า 
เป็นเรื่องที่ เขาทำเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ เราแจกไอแพดแจกไอโฟน            
ตื่นตัวอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ช่วงเดือนเมษายนเราไม่ได้ทำ เพราะว่าเราไม่อยากใช้
เทคโนโลยีเพ่ือจับผิดชาวบ้าน แต่อยากให้เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านทำถูก           
กฎจราจร แล้วให้รางวัลเป็นแรงจูงใจมากกว่า เราจะสุ่มแจกรางวัลให้ นี่เป็น
ตัวอย่างอีกหนึ่งโครงการ ที่เราสามารถจะพัฒนาต่อได้ในเรื่องของงานจราจร  
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จอดรถ หรือว่าที่ที่มีคนเดินผ่าน หรือเราต้องการทราบว่า
บริเวณนี้มีการเคลื่อนไหวอะไรบ้าง เราสามารถพัฒนาระบบ AI ได้ ถ้าเราได้รับ
เงินอุดหนุนตรงนี้ ผมคิดว่าเราจะเป็นจังหวัดแรกที่สามารถดูแลเมืองให้มี              
ความปลอดภัยได้อย่างสูงสุด อีกหนึ่งเรื่อง คือ เรื่องของยาเสพติด ซึ่งอยู่ใน
หลักการเดียวกัน เป็นสิ่งที่ผมทำแล้วสามารถจับยาเสพติดได้ปริมาณมากหลาย
ครั้งในรอบปีนี้ เมื่อเช้าจับยาไอซ์ได้อีก 164 กิโกกรัม ที่ด่านดงยาง ตำบลนาพูน 
เป็นเรื่องของการใช้ระบบ AI วิเคราะห์ เรามีภาพตามด่านทุกที่ทั่วภาคเหนือ                
มีกล้อง License Plate ของบช.ปส.(กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด) 
อยู่แล้ว ผมไปเก็บรวบรวมภาพรถทุกคันที่มาจากจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงแก่น 
อำเภอเชียงของ อำเภอแม่สาย จากพ้ืนที่เสี่ยงทุกที่ แต่เดิมตำรวจที่ด่านไม่มี        
. 

 
 



๒๒ 
 

พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ข้อมูลเลย ยืนโบกรถทุกคันแล้วใช้ความสามารถส่วนตัว ใช้วิจารณญาณที่จะ
ตรวจค้นหรือไม่ตรวจค้น ทีนี้ถ้ารถคันนี้มาจากอำเภอแม่สายแล้วเข้าจังหวัดแพร่      
จะขึ้นเตือนในระบบไลน์กลุ่มทุกคัน เจ้าหน้าที่ด่านก็จะมีข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์
เพ่ือใช้ในการตรวจค้น นี่เป็นตัวอย่างที่เราทำกันอยู่ แต่ด้วยเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็ก                 
เราก็ไม่สามารถทำได้ครอบคลุมเท่าไหร่ ตอนนี้ด่านที่แพร่ใช้กันอยู่ มีรถที่อยู่ใน 
Blacklist รถพ่อค้ายาเสพติด รถที่เข้ามาในจังหวัดแพร่จะถูกตรวจค้นทุกคัน      
เงื่อนไขที่ 2 รถที่วิ่งมาจากแนวชายแดนทุกคัน ขบวนยาเสพติดบางทีมาเป็น
คาราวานมีรถนำรถตามไม่รู้ว่ายาเสพติดอยู่ในรถคันไหน รถ 3 - 4 คัน ขับตามกันมา
ตั้งแต่อำเภอเชียงของผ่านทุกด่านขับตามมากันหมด อันนี้ก็จะเป็นข้อสงสัย  
หรือรถหลบด่าน เช่น ด่านที่งาวตั้งด่านก็ใช้เส้นทางเลี่ยง ด่านแม่ต๋ำตั้งด่านก็ใช้
เส้นทางเลี่ยงก็จะไม่ขับผ่านด่าน อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการตรวจค้น
ยาเสพติด เราจะพัฒนาระบบต่อไป โครงการที่ผมนำเสนอมานี้ เป็นเรื่องของ 
Smart City เป็นเรื่องในเชิงความปลอดภัย การจราจร การปราบปรามอาชญากรรม 
และยาเสพติด ผมขอชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ   

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ที่ให้เกียรติมาชี้แจง    
เรื่อง โครงการจราจรเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3,500,000.- บาท            
ให้ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เพ่ือดำเนินโครงการดังกล่าว ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ     

   ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่                      
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 
 ใคร่ขออนุญาตเรียนถามท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ว่า สำหรับสถานที่ห้อง War Room ท่านจะจัดที่ไหน             
ที่กองบังคับการหรือสถานีตำรวจ และสามารถที่จะครอบคลุมพ้ืนที่ในจังหวัดแพร่              
ได้หมดหรือไม่อย่างไร ขอบคุณครับ                  

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
 ก่อนที่จะให้ท่านบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ตอบข้อสอบถาม 
ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ     
 เชิญท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 
 
 
 
 



๒๓ 
 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่                      
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุภวัฒน์ ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 
 เมื่อสักครู่เรากล่าวถึงกล้อง License Plate ส่วนใหญ่จะสะดวก           
ต่อการติดตามรถยนต์ในพ้ืนที่รวมถึงอำนวยความสะดวก กรณีที่กล่าวถึงนี้
กล่าวถึงแต่รถยนต์ ซึ่งผมอยากทราบว่ากรณีที่เป็นรถจักรยานยนต์ เราสามารถ
ใช้ระบบ AI โดยใช้กล้อง License Plate เข้ามาช่วยได้หรือไม่ และอีกเรื่องหนึ่ง
อยากทราบแนวทางเริ่มต้นว่าทางกองบังคับการฯ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปที่
เครือข่ายใดได้บ้าง อย่างเช่น ที่จังหวัดสงขลาเขาทำแล้วสามารถอำนวย             
ความสะดวก โดยดึงเข้ามาในโครงข่ายของหน่วยกู้ภัยจังหวัด ของเราคาดว่า
สามารถรวมโครงข่ายแบบนั้นได้เม่ือไหร่ การเริ่มต้นมีอะไรบ้าง  

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ    
ถ้าไม่มีผมขอเชิญท่านนายกฯ ตอบข้อสอบถาม  
 เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 สำหรับข้อสอบถามของท่านสมาชิกสภาฯ ผมขอเรียนว่า ในขั้นต้นนี้
เหตุที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ่ายเงินอุดหนุนให้กองบังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เพราะว่าถ้าเราดำเนินโครงการเอง เราไม่มีผู้มีความรู้               
ที่จะสามารถเขียนโปรแกรมตามที่กองบังคับการฯ มีความต้องการได้ ดังนั้นจึง
อุดหนุนงบประมาณไปให้กองบังคับการฯ นำไปดำเนินโครงการ สำหรับสถานที่
ที่จะทำเป็นห้อง War Room คือที่ อาคารวิทยาศาสตร์  ชั้น  2 ซึ่ งจะเป็น               
ห้องเดียวกับโครงการศูนย์ 1669 ตามที่สภาแห่งนี้ได้อนุมัติไปแล้ว 2 โครงการนี้ 
จะอยู่รวมกันเพ่ือความสะดวก ผมเองอยากจะนำเรียนว่าทีแรกผมไม่รู้ว่า  
จังหวัดแพร่มีโครงการแบบนี้ ผมจึงให้สมาชิกสภาฯ ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสงขลา 
และเมื่อวันก่อนผมได้รับเชิญไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ที่สำนักงานขนส่งฯ    
มีโครงการลักษณะเดียวกัน แต่เป็นการตรวจจับความเร็วรถ รถบรรทุก รถบัส 
สมมติว่าเขาจำกัดความเร็วรถเหล่านี้ให้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง ถ้าขับเกิน
เขาก็จะทราบเลยว่ารถคันนั้นจะขับไปที่ไหน เขาสามารถบอกจังหวัดถัดไปหรือ
ด่านถัดไปได้ ถ้าขับเกินก็แจ้งทางด่านให้จับได้เลย เป็นระบบใหม่ที่ใช้กัน                   
ทั่วประเทศ ถ้าพวกเราอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้สามารถไปศึกษาได้ที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ในการนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดแพร่ ที่ท่านได้กรุณาแนะนำสิ่งดีๆ ให้กับทางจังหวัดแพร่ เพราะว่าที่ท่าน 
 
 
 



๒๔ 
 

นายก อบจ.แพร่ อธิบายมา เช่น สมมติว่ารถคันนี้มาจากจังหวัดเชียงราย แล้วจู่ๆ ไม่ขับผ่านด่านแม่ต๋ำ 
แต่มาขับผ่านด่านนางฟ้า เขาก็จะสงสัยทันทีว่าเป็นเพราะอะไรถึงเลี่ยงด่าน                 
เขาก็จะตรวจสอบได้ การเลี่ยงด่านอาจจะขับเลี่ยงได้ 1 - 2 ด่าน แต่ถ้ามี
เครือข่ายก็ไม่สามารถเลี่ยงทุกด่านได้ ก็จะเกิดผลดีกับจังหวัดแพร่เป็นอย่างยิ่ง                  
ต้องขอขอบคุณท่านผู้บังคับการฯ ที่แนะนำระบบดีๆ โครงการดีๆ ให้จังหวัดแพร่                      
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ยินดีที่จะร่วมดำเนินการ เพ่ือให้จังหวัดแพร่
เป็นจังหวัดที่อาชญากรรมลดน้อยลง และการเป็นเส้นทางผ่านของการขนย้าย
ยาเสพติดก็จะลดน้อยลง ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
 เชิญท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  สำหรับแนวคิดที่ ใช้อาคารวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 ทำเป็นห้อง War Room                
มาจากนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และของรัฐบาลด้วย 
ที่อยากจะให้มีการสร้างศูนย์รับแจ้งเหตุแห่งชาติ คือเบอร์เดียวรับแจ้งเหตุต่างๆ
เพ่ือความสะดวกของประชาชน ณ ที่แห่งนี้เราก็จำลองการรับแจ้งเหตุต่างๆ   
เรื่องสาธารณสุข เรื่องความปลอดภัย ในอนาคตคาดว่าจะนำเรื่องการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาด้วย ส่วนรถจักรยานยนต์นั้น โดยคุณสมบัติ              
ของกล้องและโปรแกรมสามารถทำได้ ประเด็นอยู่ที่ เราต้องไปปรับมุมกล้อง              
คือ รถยนต์เราใช้มุมกล้องจับด้านหน้า แต่รถจักยานยนต์เราต้องหันกล้องไปจับ
ด้านหลัง ซึ่งเรื่องนี้ไม่มีปัญหาทางเทคนิคแต่เราต้องไปปรับมุมกล้องในเชิงกายภาพ
ให้หันไปดูป้ายทะเบียนด้านหลังรถจักรยายนต์ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเตมิอีกหรือไม่      
 เชิญท่านสุภารัตน์  การะเกตุ ครับ  

นางสุภารัตน์  การะเกต ุ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่                      
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางสุภารัตน์ การะเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเด่นชัย เขต 2 
 จากที่ท่านผู้บังคับการฯ อธิบายและชี้แจงมาทั้งหมด ดิฉันเห็นควรด้วย 
เพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชนเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะรถยนต์ที่เป็นทางผ่าน 
แต่ยังสามารถทำในพ้ืนที่ที่มีเหตุอาชญากรรม และเรื่องยาเสพติดภายในชุมชน           
. 

 






