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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕62 
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม ๒๕62 เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 
************** 

ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
2.1   รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ  

 สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความโครงการ เบิกตัดปี - กรณีมิได้     
ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

 

5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

5.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการใช้จ่ายเงินสะสม 
 

5.5 ญัตติขออนุมัติโอนลดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความโครงการอนุมัติกัน
เงิน ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

 

5.6 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 

5.7   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

* * * * * * * * * 
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๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  เวลา 1๐.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 
 

ผู้มาประชุม 

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

2 นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1  
3 นางกุลชา บัญสว่าง รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2  
๔ นายสุริยา อินต๊ะนอน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  
๕ 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  
8 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  
9 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1  

10 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 2 

เขต 2  
11 นายศฤงคาร นันตา 

 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  
12 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3  
13 นายนิคม อินทรโกศล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  
14 นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  

15 นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

16 นางสุภารัตน์ การะเกตุ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 2  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2 ลา 

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

3 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2 ลา 

4 นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             
เขต 1 

 เขต 1 ลา 

5 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1 ลา 

 
 
 
 

 
  



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 7 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

8 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดแพร่ 

9 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  
และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

10 นางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง 
11 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 
12 นางเยาวรัก จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
13 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 

 14 นายทัชชัย รอดน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรยีนกีฬา อบจ.แพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์ 
 15 นายบรรดาศักดิ์ ทองศรีอ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 
 16 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

17 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
18 จ.ส.ต. นพดล เวียงนาค นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
19 นางสาวเนตรนภา    

ตนาวรรณ 
ตนาวรรณ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น  

20 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
21 นางสาวณัฐมน สุดแดน นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 
22 นางรัชณ ี                   แก้วอ้วน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
23 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับตัน 
24 นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
25 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
26 นางสาวนุชนภางค์ แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
27 นายอัศวิน แก้วใจวงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
28 นางอัจจิมา ชูมณี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
29 นายสุรพงษ์ มาตรมนตรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
30 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
31 นายประสพ สีนุย นายช่างโยธาอาวุโส 
32 นายเกียรติศักดิ์ ขันคำนันต๊ะ นายช่างโยธาอาวุโส 
33 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
34 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
35 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
36 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
37 นายสินธพ อุ่นกาศ ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมฯ  

บริษัท ทีโอท ีจำกัด (มหาชน) จังหวัดแพร่ 
 
 

บริษทั ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) จงัหวดั แพร่  

 

38 นางสาวเกศสาริน แปงใจ ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/949182998502082
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/949182998502082
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/949182998502082
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88/949182998502082


๔ 
 

เริ่มการประชุม เวลา 1๐.00 น. 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองประธาน          
(นางทิตติยา สุกใส)     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
.      ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  ขณะนี้ ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕62   
 บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม    
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านพิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

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

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.๒๕62 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3fประจำปี พ.ศ.๒๕62  
  ด้ วยองค์ การบริห ารส่ วนจั งหวัดแพร่  มีความจำเป็ น เพ่ือให้                      
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ                    
ในกิจการงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เนื่องจาก    
อยู่นอกสมัยประชุมสามัญ จึงขอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
เรียกประชุมสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ของสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  

.  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว เห็นว่า 
การดำเนินกิจการงานต่างๆ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร้องขอ
เป็นการจำเป็น เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงเห็นควร              
มีประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542, (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2546, (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 25 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22, 36 จึงได้เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 
ประจำปี พ.ศ.2562 เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 
30 ธันวาคม 2562 มีกำหนด 7 วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 

  ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562  
  พิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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ประธานที่ประชุม   เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบญัตติ และเรื่องต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ 

จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติ                     
ทุกท่าน ซึ่ งถือเป็นผู้แทนที่ ได้รับการเลือกตั้ งจากประชาชนในเขตเลือกตั้ ง                       
แต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และงานด้านตรวจสอบ 
ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภารกิจสำคัญดังกล่าว ขอให้ทุกท่าน
ได้โปรดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การอภิปราย การซักถามหรือ                   
การปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กฎหมาย ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนโดยส่วนรวม            
อย่างแท้จริง 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562               
ณ บัดนี้ 

  วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ  
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 

จำนวน 3 ญัตติ คือ 

  1. ญัตติขออนุมัติโอนลดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความ
โครงการอนุมัติกันเงิน ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562   

2. ญัตติขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

3. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

  ซ่ึงญัตติท่ีท่านนายกฯ ขอเพ่ิมน้ี ผมจะขอมติจากท่ีประชมุสภาฯ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ เสนอขอเพ่ิมญัตติ    

ในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 3 ญัตติ  
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 15  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
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ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 
จำนวน 3 ญัตติ ดังนี้ 

  5.5 ญัตติขออนุมัติโอนลดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความ
โครงการอนุมัติกันเงิน ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562   

5.6 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

5.7 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

และขอใช้ระเบียบวาระใหมท่ี่แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 
 กระผมขอเขา้ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม เรื่องท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา 5 ท่าน คือ 

  1. นางสุขาวดี  วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 2 

  2. นายสมัย  เนื้ออ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 3 

  3. นางสาวธณั ชชา  ธาดาจารึกสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหาร                   
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 2 

       4. นางสาวกรรณิการ์  ผาภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอลอง เขต 1 

  5. นายทวี  มัดจิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
อำเภอวังชิ้น เขต 1 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 
2562 เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม                  
ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด                   
จะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี                 
พ.ศ.2562 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 

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

ประธานที่ประชุม  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562                
เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่  

5.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                 
(พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดแพร่ 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ตามที่  กระผมนายอนุ วัธ   วงศ์ วรรณ  นายกองค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัดแพร่ ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
ก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2554 โดยได้แถลงนโยบาย
ทั้งสิ้น 7 นโยบาย  ดังนี้ 
 1. น โยบายด้ าน การพั ฒ นาการศึ กษ า มี โค รงการ พั ฒ น า               
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา มีโครงการบรรจุ     
ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 96 โครงการ 
 2. น โยบายด้ าน การพั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จ  มี โค รงการ พั ฒ น า                    
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 
 



๘ 
 

นายก อบจ.แพร่  2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ 

  2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการบรรจุ
ในขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ 
 3. นโยบายด้านการพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข มีโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562               
จำนวน 2 โครงการ 
 3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการ
บรรจุ ในข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ .ศ.2562  จำนวน  
4  โครงการ 
 3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬา มีโครงการบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ 
 4. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร มีโครงการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย มีโครงการบรรจุในข้อบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ 
 4.2 ยุท ธศ าสตร์ก ารพั ฒ น าด้ าน บุ ค ลากรให้ มี ความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 15 โครงการ 
 4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และเครื่องมือ
เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อการบริการประชาชน               
มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 
จำนวน 10 โครงการ 
 5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการพัฒนา 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 
 



๙ 
 

นายก อบจ.แพร่  5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน 
สะพาน มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562                
จำนวน 69 โครงการ 

  6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
มีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 
มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน  
1 โครงการ 
 6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน  
16 โครงการ 
 7. นโยบายด้านการพัฒนาด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิน่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 7.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดทำ
แผนชุมชน ไม่มีโครงการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี              
พ.ศ. 2562   

รวมทั้งสิ้น จำนวน 222 โครงการ 

  จึงขอสรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 

 1. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีโครงการที่นำมาดำเนินการรวมทั้งสิ้น จำนวน 222 
โครงการ งบประมาณ 206,227,360.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
      1.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 144 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ 64.86 งบประมาณ 82,564,199.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.04 
     1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 37 โครงการ       
คิดเป็นร้อยละ 16.67 งบประมาณ 53,923,368.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.15 
   1.3 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 36 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 16.22 งบประมาณ 55,181,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.76 
    1.4 โครงการที่ยกเลิก จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.25 
งบประมาณ 1,782,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.86    
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

นายก อบจ.แพร่  2. รายงานผลการติดตามและประเมินผล โครงการเบิกตัดปี  
งบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จำนวน 69 โครงการ งบประมาณ 83,207,337.63 บาท รายละเอียดดังนี้ 

  2.1  โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 17.39 งบประมาณ 21,974,704.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.41 

 2.2 โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ                  
คิดเป็นร้อยละ 8.70 งบประมาณ 7,699,762.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.25 

  2.3 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 48 โครงการ               
คิดเป็นร้อยละ 69.57 งบประมาณ 50,974,871.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.26 

 2.4 โครงการที่ยกเลิก จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.35 
    งบประมาณ 2,558,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.07  

 3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการเบิกตัดปี  
งบประมาณ 2560 ที่ได้นำมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 
8 โครงการ งบประมาณ 14,214,560.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
      3.1 โครงการที่อยู่ ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ        
คิดเป็นร้อยละ 25 งบประมาณ 6,244,141.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.93 
   3.2 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 งบประมาณ 7,369,419.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.84 
 3.3 โครงการที่ยกเลิก จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.50
งบประมาณ 601,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.94 

   

 สำหรับรายละเอียดโครงการปรากฏตามรายงานผลการติดตาม           
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แนบท้ายคำแถลง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

จากการดำเนินการติดตามและประเมินผล โดยระบบการประเมินผล
ด้วยตนเองพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีโครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เฉพาะโครงการในปีงบประมาณพ.ศ.2562  
ที่นำมาดำเนินการรวมทั้งสิ้น 222 โครงการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 144  
โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 37 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการจำนวน 
36 โครงการ ยกเลิกโครงการจำนวน 5 โครงการ โครงการเบิกตัดปี พ.ศ.2560 
และโครงการเบิกตัดปี พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น 77 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
จำนวน 53 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ
จำนวน 12 โครงการ ยกเลิกโครงการ จำนวน 4 โครงการ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ โดยสามารถวัดผลคะแนนผลการดำเนินงานที่ประเมินผล
ด้วยระบบ SAR ของโครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จเท่ากับ 4.6355   
คิดเป็นร้อยละ 92.71 และจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามแบบสุ่มตัวอย่าง
จากผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการในการดำเนินโครงการมีความพึงพอใจจำนวน
ร้อยละ 68.82 

 
 
 



๑๑ 
 

นายก อบจ.แพร่  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย              
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                       
ให้ประชาชนในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ               
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย                     
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่เพ่ือทราบตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่ านนายกฯ ที่ กล่ าวรายงานสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

    สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
   ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

  กระผมมีข้อสงสัยโครงการเบิกตัดปี งบประมาณ พ.ศ.2560               
และโครงการเบิกตัดปี พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น จำนวน 77 โครงการ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 53 โครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน  12 โครงการ                
อยากทราบว่าเหตุผลใดจึงดำเนินการล่าช้าจนถึงกระทั่ งบัดนี้  จำนวน                   
12 โครงการด้วยกัน ทั้ งๆ ที่ เป็นโครงการเบิกตัดปีตั้ งแต่ปี งบประมาณ                 
พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความเป็นห่วง เพราะมีการ                
ขออนุมัติเบิกตัดปีมา 2 ปี จึงขอความชัดเจนในการชี้แจง จำนวน 12 โครงการ
ที่ไม่ได้ดำเนินการนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

นายก อบจ.แพร ่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
    ในเรื่องโครงการที่ ยั งไม่ ได้ ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการนั้ น                   

อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ผมขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองช่าง                
เป็นผู้ชี้แจง 

ประธานที่ประชุม  เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ     

ผู้อำนวยการกองช่าง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่านนายก                
(นายสำเริง  ใจเอ้ือ) คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
    ในส่วนของเงินสะสมที่กองช่างรับผิดชอบมีจำนวน 41 โครงการ                    

ที่ดำเนินการขึ้นเรื่องไปที่กองพัสดุแล้วเป็นงานจ้างเหมาทั้ งหมด ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการขึ้นเรื่องเป็นงานทำเอง กราบเรียนตามนี้ครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ  
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

    ที่กระผมเรียนถามนั้นเป็นโครงการเบิกตัดปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ                            
พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 
โครงการ เป็นเงินเบิกตัดปีครับ  

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
    ที่ท่านสมาชิกสภาฯ ซักถามนั้น อยู่ในสรุปผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 3 ข้อ 3 โครงการเบิกตัดปี  
งบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้นำมาดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2562 
จำนวน 8 โครงการ ทีท่่านสมาชิกสภาฯ ซักถามครับ  

    ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงอีกครั้ง ครับ 

ผู้อำนวยการกองช่าง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก                
ผู้อำนวยการกองช่าง  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
    โครงการเบิกตัดปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

หมดแล้วครับ 
 
 
 



๑๓ 
 

ประธานที่ประชุม   คำถามของท่านสมาชิกสภาฯ คือ เหตุใดจึงนำโครงการเบิกตัดปี              
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

    ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 

ผู้อำนวยการกองช่าง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่านนายก                
ผู้อำนวยการกองช่าง  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
    เหตุผลที่นำโครงการเบิกตัดปี งบประมาณ พ.ศ.2560 มาดำเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพราะไม่มีผู้รับจ้างครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

    สำหรับเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการ                    
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 12 โครงการนั้น มีโครงการใดบ้าง ซึ่งทางท่าน
ผู้อำนวยการกองช่างไม่ได้ตอบคำถามแบบละเอียด อย่างไรก็ตามผมขอชี้แจง
เป็นหนังสือให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบในภายหลัง   

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านนฤพนธ์ ศรีใจลม ครับ 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนฤพนธ์ ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 1 

    ในกรณีนี้ผมขอให้ข้อสังเกตตามความคิดเห็นของผมว่า โครงการ                 
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการนี้จะเข้าในลักษณะเป็นโครงการที่ไม่มีผู้รับเหมาหรือไม่มี                       
ผู้มาประมูลงาน น่าจะประมาณนี้ครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านนฤพนธ์ ศรีใจลม ครับ 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
    ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

    ในจำนวน 12 โครงการนี้  มี 7 โครงการที่อยู่ ในความรับผิดชอบ              
ของกองช่าง ณ ข้อมูลปัจจุบัน จำนวน 7 โครงการนี้  มี  1 โครงการที่ยัง
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ (สนามเด็กเล่น)           
.                  

 
 
 



๑๔ 
 

นายก อบจ.แพร่ เหตุที่ล่าช้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่มีผู้มาประมูลงาน แต่ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว     
และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ ส่วนอีก 5 โครงการนั้น 
เป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เราต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด ซึ่งทั้ง 5 โครงการยังไม่ได้รับการอนุมัติ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ ซึ่งในส่วนนี้ เราไม่สามารถเร่งรัดได้  เพราะว่าต้องได้รับอนุมัติจาก                   
คณะกรรมการฯ จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
    สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้รับทราบรายงานสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ประธานที่ประชุม   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
   ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความ

โครงการ เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน   

  สำหรับระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 ถึง 5.7 ผมใคร่ขออนุญาตมอบให้               
ท่าน พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                           
ได้เป็นผู้นำเสนอครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้

กระผม พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เป็นผู้แถลงญัตติต่อท่ีประชุมสภาฯ แห่งนี้ กระผมขอแถลงญัตติ ดังนี้  

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติอนุมัติ ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความโครงการ เบิกตัดปี  - 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 4 โครงการ 
จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,522,500.- บาท เนื่องด้วย กองช่างได้ตรวจสอบโครงการ 
พบว่า รายละเอียดข้อความในโครงการไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่รองปลัด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5 การรับเงิน ข้อ 59 วรรค 2 
กำหนดว่า กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา                 
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา    
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

         ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อความ
โครงการ เบิกตัดปี  - กรณีมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี                   
พ.ศ.2562 จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินทั้ งสิ้น 6,522,500. - บาท                 
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 

  ข้อความเดิม 
   1. ค่าก่อสร้างฝายยกระดับลำห้วยแม่เต้น หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ 

และหมู่ที่  8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง งบประมาณ 500,000.- บาท                 
ขนาดสันฝายยาว 20.00 เมตร สู ง 1.20 เมตร และวางท่อ คสล.ขนาด                  
1.00 เมตร โดยอัดดินบริ เวณสันฝาย พิกัด  E0632692 N2077012    
ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ 

   2. ค่าก่อสร้างฝายยกระดับลำห้วยแม่พร้าว หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ 
และหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง งบประมาณ 401,000.- บาท                 
ขนาดสันฝายยาว 14.00 เมตร สูง 2.80 เมตร สันฝายกว้าง 4.00 เมตร 
พิกัด E0623526 N2077231 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ 

   3. ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยจำกู้เข้าพ้ืนที่ทางการเกษตรสาย
ห้วยจำกู้ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ และหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง 
งบ ป ระมาณ  4 9 5 ,0 0 0 .- บ าท  ขน าดสั น ฝ ายยาว  1 5 .0 0  เมต ร                          
สูง 3.00 เมตร หนา 0.50 เมตร พิกัด E0630081 N2067527 ตามแบบ
แปลนของ อบจ.แพร่ 

   4. ค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0004 
บ้านอัมพวัน - บ้านหนองสุวรรณ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ งบประมาณ 
5,126,500.- บาท โดยปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง                
6.00 - 7.00 เมตร ยาว 1,673 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่                        
ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น E0620242 N2042243 
สิ้ นสุ ด E0622055 N2042293 ตามแบบแปลนขององค์ ก ารบ ริห าร                
ส่วนจังหวัดแพร่  

 
 
 



๑๖ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่รอง ข้อความใหม่ 
   1. ค่าก่อสร้างฝายยกระดับลำห้วยแม่เต้น หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ 

และหมู่ที่  8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง งบประมาณ 500,000.- บาท                 
ขนาดสันฝายยาว 20.00 เมตร สูง 1.20 เมตร และวางท่อ คสล.ขนาด 1.00 
เมตร โดยอัดดินบริเวณสันฝาย พิกัด E0632692 N2077012 ตามแบบ
แปลนของ อบต.สะเอียบ แก้ไขตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2564) แก้ไข ครั้งที่ 3 อนุมัติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  

รองปลัด อบจ.แพร่รอง  2. ค่าก่อสร้างฝายยกระดับลำห้วยแม่พร้าว หมู่ที่ 9 ตำบลสะเอียบ 
และหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง งบประมาณ 401,000.- บาท                 
ขนาดสันฝายยาว 14.00 เมตร สูง 2.80 เมตร สันฝายกว้าง 4.00 เมตร 
พิกั ด  E0623526 N2077231 ตามแบบแปลนของ อบต .สะเอียบ                 
แก้ไขตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข ครั้งที่ 3 อนุมัติ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

   3. ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยจำกู้เข้าพ้ืนที่ทางการเกษตรสาย
ห้วยจำกู้ หมู่ที่ 6 ตำบลสะเอียบ และหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง 
งบประมาณ 495,000.- บาท ขนาดสันฝายยาว 15.00 เมตร สูง 3.00 
เมตร หนา 0.50 เมตร พิกัด E0630081 N2067527 ตามแบบแปลนของ 
อบต.สะเอียบ แก้ไขตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข 
ครั้งที่ 3 อนุมัติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

   4. ค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1 -0004 
บ้านอัมพวัน - บ้านหนองสุวรรณ อำเภอสอง จังหวัดแพร่  งบประมาณ 
5,126,500.- บาท โดยปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 
6.00 - 7.00 เมตร ยาว 1,673 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 11,411 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น E0626445 N2046893 สิ้นสุด 
E0624332 N2047232 ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
แก้ไขตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1 อนุมัติ              
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

 
 
 
 



๑๗ 
 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  กระผมขอตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการกันเงินไว้ เบิกตัดปี - กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2562 จำนวน 4 โครงการ                  
ที่ท่านจะขออนุมัติจากสภาฯ เพ่ือทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนั้น              
ขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ว่า โครงการที่ 1, 2, 3, และ 4 หากเป็นไปตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กับขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ 
งบประมาณเท่ากัน แต่เราแก้ไขแบบ ทำไมไม่ปรับงบประมาณแตกต่าง               
จากเดิมสักนิด ยกตัวอย่าง โครงการก่อสร้างฝายยกระดับลำห้วยแม่เต้น        
หมู่ที่ 5 งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 500,000.- บาท       
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบก็ 500,000.- บาท เมื่อสักครู่ท่านชี้แจงว่า 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ติดตรงเป็นที่ป่าสงวน ไม่สามารถใช้แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ 
จึงต้องใช้แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ แต่งบประมาณ             
ก็ยังเท่าเดิมเรื่องนี้อาจจะทำให้ตกเป็นที่สังเกตของ สตง. ได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
    ขอเรียนชี้แจงในเรื่องที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม ความจริงแล้ว

แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ก็คือแบบแปลนที่ให้ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้เขียนให้ เบื้องต้นที่เกิดความล่าช้าเนื่องจากทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ยื่นเรื่องไปเอง ซึ่งทางกรมป่าไม้แจ้งว่า ต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่เป็นผู้ยื่นเรื่อง และในข้อบัญญัติของเราใช้   
คำว่า ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  แต่เมื่อองค์การ
บริหารส่วนตำบลสะเอียบใช้แบบแปลนของเราไปยื่นในนามเขา กรมป่าไม้ก็แจ้งว่า
อนุญาตให้สร้างได้ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ดังนั้น
จึงต้องมาขอให้สภาฯ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อความโครงการ                
จากเดิม ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แก้ไขเป็น                    
ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง
และชัด เจน ซึ่ งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แบบนี้ ทำให้ เสีย เวลาเป็นอย่ างมาก                  
ท่านภิญโญ ชมภูมิ่ ง สมาชิกสภาฯ ในเขตพ้ืนที่  ได้ขออนุมัติ ดำเนินการ                   
โครงการนี้มา 2 ปีกว่าแล้ว ดังนั้นจึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าขั้นตอน           
เป็นอย่างไร ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 
 
 



๑๘ 
 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายภิญโญ ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2 

  โครงการนี้ผมขอมา 2 - 3 ปีแล้ว ผมส่งโครงการมาที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ก็ส่งนายช่างไปสำรวจพ้ืนที่ 
และมีหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ อนุญาตให้ใช้ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสะเอียบ แต่โครงการนี้เคยได้รับการอนุมัติจากสภาฯ ไปแล้ว 
แต่ตอนนั้นใช้แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปรากฏว่าเข้าไป
ดำเนินการไม่ได้ จึงต้องมาขอให้สภาฯ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ข้อความโครงการอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ                 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง  ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

ข้อความโครงการ เบิกตัดปี  - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี งบประมาณ                
พ.ศ.2562  

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความโครงการ เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 
6,522,500.- บาท ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

   ข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

   ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 เนื่ องจากเอกสารตามระเบี ยบวาระที่  5  ข้ อ 5 .3  ที่ ได้ จั ดส่ ง                           
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วนั้น มีการพิมพ์ข้อความผิดในบางข้อ กระผม               
ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 



๑๙ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  - แบบเสนอญัตติ และคำแถลงญัตติการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ   พ .ศ.2563 เพ่ื อนำมาตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่  จำนวน                      
4 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,091,000.- บาท ขอแก้ไขเป็น เป็นเงินทั้งสิ้น 
4,885,900.- บาท 

   - คำแถลงของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประกอบญัตติ 
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือนำมาตั้งจ่าย             
เป็นรายการใหม่  จำนวน 4 แผนงาน เป็นเงินทั้ งสิ้น 5,091,000.- บาท            
ขอแก้ไขเป็น เป็นเงินทั้งสิ้น 4,885,900.- บาท  

   - ข้อ 1 โอนลดงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 5,091,000.- บาท            
ขอแก้ไขเป็น จำนวนทั้งสิ้น 4,885,900.- บาท 

   - ข้อ 1.2 กองช่าง โอนลดงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน
2,209,800.- บาท ขอแก้ไขเป็น เป็นเงิน 2,004,700.- บาท 

   - ข้ อ  1.2.2 แ ผน งาน อุตส าห กรรมและการ โย ธา เป็ น เงิ น 
2,209,800.- บาท ขอแก้ไขเป็น เป็นเงิน 2,004,700.- บาท 

   - ข้อ 2 โอนตั้งรายการใหม่  จำนวนทั้งสิ้น 5,091,000.- บาท      
ขอแก้ไขเป็น จำนวนทั้งสิ้น 4,885,900.- บาท 

    - ข้อ 2.1 กองช่าง จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 
3,197,400.- บาท ขอแก้ไขเป็น เป็นเงิน 2,992,300.- บาท 

   - ข้อ 2.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่  2 ตำบลแม่ยางฮ่อ เชื่อมบ้านยางโพธิ์  หมู่ที่  2                 
ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  
627,300.- บาท ขอแก้ไขเป็น ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยางฮ่อ      
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 627,300.- บาท 

   - ข้อ 2.1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท     
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุก บ้านห้วยกุลัว หมู่ที่ 6 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 710,100.- บาท ขอแก้ไขเป็น ตำบลร้องกวาง 
เชื่อมถนน ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่
ครั้งนี้ 505,000.- บาท 

   - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    ข้อ 2 .2 .3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ               

งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ป ระ เภทค่ าออกแบบ  ค่ าควบคุ ม งานที่ จ่ าย ให้ แก่ เอกชน  นิ ติ บุ คคล                        
หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ                   
อาคารหลังคาสระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                           
.  

 
 



๒๐ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  340,000.- บาท ขอแก้ไขเป็น ค่าออกแบบ
ปรับปรุงสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 
340,000.- บาท 

   กระผมขออนุญาตอ่านคำแถลงระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 ญัตติ             
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับใหม่ 

   ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แจ้งความ
ประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563              
เพ่ือนำมาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 4 แผนงาน เป็น เงินทั้ งสิ้ น 
4,885,900.- บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานตอบสนอง                  
ความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด 
และโอนตั้งรายการใหม่ ดังนี้ 

   1. โอนลดงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 4,885,900.- บาท  ดังนี้ 
    1.1 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โอนลดงบประมาณ 

จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 1,317,000.- บาท   
     1.1.1 แผนงานงบกลาง เป็นเงิน 1,317,000.- บาท 
    1.2 กองช่าง โอนลดงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 

2,004,700.- บาท 
     1.2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา เป็ น เงิน 

2,004,700.- บาท 
    1.3 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนลดงบประมาณ 

จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงิน 497,000.- บาท 
     1.3.1  แผนงานการศึกษา เป็นเงิน 497,000.- บาท 
    1.4 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โอนลดงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน 

เป็นเงิน 49,800.- บาท 
     1.4.1  แผนงานสาธารณสุข เป็นเงิน 49,800.- บาท 
    1.5 กองพัสดุและทรัพย์สิน โอนลดงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน 

เป็นเงิน 1,017,400.- บาท 
     1.5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเงิน 1,017,400.- บาท 

   2. โอนตั้งรายการใหม่ งบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 4,885,900.- บาท  
ดังนี้ 

    2.1 กองช่าง จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 
2,992,300.- บาท ดังนี้ 

     2.1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท         
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบสระน้ำ
บ้านปทุม หมู่ที่ 11 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี้ 497,000.- บาท 

 
 



๒๑ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่    2.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท         
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
ลูกรังด้วยหินคลุก บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 5 ตำบลร้องกวาง เชื่อมถนนเทศบาลตำบลร้องกวาง 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 386,000.- บาท  

    2.1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุก หมู่ที่ 2 ตำบลร้องกวาง เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 627,300.- บาท   

    2.1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท     
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
ลูกรังด้วยหินคลุก บ้านห้วยกุลัว หมู่ที่ 6 ตำบลร้องกวาง เชื่อมถนนตำบลแม่ทราย 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 505,000.- บาท 

    2.1.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาชุดเจาะดินลูกรัง 
มอเตอร์สว่านไฮดรอลิค 25000 จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 
417,000.- บาท  

    2.1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาชุดหัวกระแทก
คอนกรีต (Hydraulic Breaker) สำหรับติดตั้งกับรถขุด ขนาด 18 - 26 ตัน) 
จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ขอโอนตั้ งรายการใหม่ครั้งนี้  
560,000.- บาท   

    2.2 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนตั้งรายการใหม่ 
2 แผนงาน เป็นเงิน 1,843,800.- บาท ดังนี้  
  2.2.1 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่ อสร้าง                      
สิ่งสาธารณูปการ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 
12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
บ้านไผ่ย้อย (ตามแบบมาตรฐานของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย) ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 1,017,400.- บาท   

    2.2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ               
งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดหาเครื่องออก
กำลังกายกลางแจ้ง เพ่ือใช้ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอน
ตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 486,400.- บาท   

 



๒๒ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่   2.2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ               
งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล หรือ
บุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบปรับปรุง   
สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  
340,000.- บาท   

    2.3 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โอนตั้งรายการใหม่ จำนวน               
1 แผนงาน เป็นเงิน 49,800.- บาท ดังนี้ 

     2.3.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 
49,800.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

     1) โต๊ะทำงานชนิด 4 ลิ้นชัก ขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก 
จำนวน 4 ตัวๆ ละ 5,000.- บาท รวมเป็นเงิน 20,000.- บาท สำหรับใช้ที่
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
ตั้งตามราคาท้องตลาด 

    2) เกา้อ้ีบุนวมหรือหนัง มีล้อเลื่อน 5 แฉก มีพนักพิง มีที่พักแขน 
จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท รวมเป็นเงิน 10,000.- บาท สำหรับใช้ที่
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
ตั้งตามราคาท้องตลาด 

    3) ตู้ เหล็กบานเลื่อนชนิดกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน                
2 ตัวๆ ละ 3,400.- บาท รวมเป็น 6,800.- บาท สำหรับใช้ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งตามราคา
ท้องตลาด  

    4) โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 ซม. จำนวน 5 ตัวๆ ละ 
2,600.- บาท รวมเป็นเงิน 13,000.- บาท สำหรับใช้ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งตามราคาท้องตลาด  

   สำหรับรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ เป็นไป
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

   เพ่ือให้การเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
และ (ฉบับที่  3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์      
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป                 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 



๒๓ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบที่ได้
กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงเรียนมา
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

  ตามรายงานหน้า 3 ของกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบไปด้วย 
โต๊ะทำงาน เก้าอ้ีบุนวม ตู้เหล็กบานเลื่อน โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ที่               
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
ผมขอทราบความคืบหน้าของการดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
การแพทย์ฉุกเฉินฯ ว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  สำหรับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดแพร่ ขณะนี้การตกแต่งห้องได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว                
เสาวิทยุต่างๆ ก็ดำเนินการติดตั้งเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน เข้ามาดำเนินการติดตั้งสัญญาณ
โทรศัพท์ ซึ่งเรื่องนี้จะอยู่ในระเบียบวาระ 5 ข้อ 5.7 ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับ             
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินฯ ครั้งแรกคิดว่าสามารถย้าย
หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ จากทางโรงพยาบาลมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ได้เลย แต่เนื่องจากว่าโทรศัพท์ของโรงพยาบาลเป็นทรัพย์สินของโรงพยาบาล                     
ไม่สามารถย้ายมาใช้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้  ดังนั้ นจึงต้อง
ดำเนินการติดตั้งระบบสัญญาณโทรศัพท์ใหม่ เพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น               
เมื่อเราดำเนินการติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
การดำเนินการรับโอนข้าราชการ มาปฏิบัติงานที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 
การแพทย์ฉุกเฉินฯ ในเบื้องต้น 3 คน ซึ่งก็จะได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป            
จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับ 

 
 



๒๔ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
       สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      
  ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติม ผมจะขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ            
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือนำมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จำนวน 4 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,885,900.- บาท 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

   ข้อ 5.4 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
โครงการใช้จ่ายเงินสะสม 

    ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน   
จังหวัดแพร่ ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 
จำนวน 67 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 119,677,300.- บาท และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายโครงการใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงิน 
30,906,500.- บาท รายละเอียด ดังนี้ 

  ข้อความเดิม โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 7 โครงการ 
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 3,553,200.- เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงผิวทาง            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1 - 0026 บ้านถิ่น - บ้านสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 
โดยปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,760 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,640 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E0630075 
N2006757 สิ้นสุด E0629552 N2005353 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ 

 
 



๒๕ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 หน้า 75 
ลำดับที่  2 ตามแนวทางการใช้ เงินสะสมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

   2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 873,100.- บาท เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ต.เตาปูน เชื่อม ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 
โดยปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร      
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พิกัดจุดที่ 1 เริ่มต้น E0626266 N2047682 สิ้นสุด 
E0625094 N2047101 พิ กั ดจุ ดที่  2  เริ่ มต้ น E0625382 N2047354 
สิ้นสุด E0625497 N2048541 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่    

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 หน้า 17 
ลำดับที่  6 ตามแนวทางการใช้ เงินสะสมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    

   3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 540,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง
ผิวหินคลุก หมู่ที่  8 ต.เวียงต้า อ.ลอง เชื่อม ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่                
โดยปรับปรุงถนนลูกรังผิวหินคลุก จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
หนา 0.10 เมตร พิกัดเริ่มต้น E0605411 N2021865 สิ้นสุด E0605934 
N2022708 จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พิกัดเริ่มต้น E0605547 N2022237 สิ้นสุด E0605555 N2023208 

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 หน้า 42 
ลำดับที่  30 ตามแนวทางการใช้ เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         

   4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 540,700.- บาท เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนน
ลูกรังด้วยหินคลุก (ถนนสายทุ่งนาดอนทัน) เริ่มตั้งแต่ หมู่ที่ 7 ต.ร่องกาศ ถึง หมู่ที่ 1
ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 2,250 เมตร ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E0619217 N2000881 สิ้นสุด E0618579 
N2000823 ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น E0618966 N2000554 สิ้นสุด E0618474 
N2000808 ช่วงที่ 3 พิกัดเริ่มต้น E0618425 N2000615 สิ้นสุด E0618259 
N2000557 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ 

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 36 
ลำดับที่  25 ตามแนวทางการใช้ เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

 
 
 



๒๖ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  5. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
ตั้งไว้ 583,400.- บาท เพ่ือเป็นค่าขุดขยายลำห้วยแม่พวก หมู่ที่ 5 ต.ห้วยไร่      
อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยขุดขยายลำห้วย ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,000 ลบ.ม.             
พิกัด E0611954 N1981127 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ 

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 46 
ลำดับที่  3 ตามแนวทางการใช้ เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

       6. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน         
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
ตั้งไว้ 800,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าขุดขยายแก้มลิงลำห้วยแม่สิน หมู่ที่  5          
ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่  โดยขุดขยายแก้มลิ ง ขนาดกว้าง 50.00 เมตร                        
ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
24,210 ลบ.ม. พิกัดเริ่มต้น E0578931 N1908190 สิ้นสุด E0578755  
N1960758 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่  

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 49 
ลำดับที่  6 ตามแนวทางการใช้ เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

   7. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน         
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
ตั้งไว้ 504,300.- บาท เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่เต้น หมู่ที่  5                
ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โดยก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดสันฝายยาว 25.00 เมตร 
สูง 1.20 เมตร และวางท่อ คสล.ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อ ให้น้ำลอดท่อ
พร้อมประตูระบายน้ำ  

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 321 ลำดับที่ 59              
ตามแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     

 

  ข้อความใหม่ โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำนวน 7 โครงการ 
   1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 3,553,200.- เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงผิวทาง            
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1 - 0026 บ้านถิ่น - บ้านสวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ 
โดยปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,760 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,560 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E0630075 
N2006757 สิ้นสุด E0629552 N2005353 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ 

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 หน้า 75 
ลำดับที่  2 ตามแนวทางการใช้ เงินสะสมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 



๒๗ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 873,100.- บาท เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง
ด้วยหินคลุก สายบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 ต.เตาปูน เชื่อม ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 
โดยปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร               
หนา 0 .10 เมตร พิ กั ดจุ ดที่  1 เริ่ มต้ น E0626266 N2047682 สิ้ นสุ ด 
E0625094 N2047101 พิ กั ดจุ ดที่  2  เริ่ มต้ น E0625382 N2047354 
สิ้นสุด E0625497 N2048541 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่    

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 หน้า 17 
ลำดับที่  6 ตามแนวทางการใช้ เงินสะสมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    

   3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 540,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง
ผิวหินคลุก หมู่ที่  8 ต.เวียงต้า อ.ลอง เชื่อม ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่                
โดยปรับปรุงถนนลูกรังผิวหินคลุก จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
หนา 0.10 เมตร พิกัดเริ่มต้น E0605411 N2021865 สิ้นสุด E0605934 
N2022708 จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พิ กั ด เริ่ มต้ น  E0605547 N2022237 สิ้ นสุ ด  E0605555 N2023208  
ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่    

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 หน้า 42 
ลำดับที่  30 ตามแนวทางการใช้ เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

   4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 540,700.- บาท เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนน
ลูกรังด้วยหินคลุก (ถนนสายทุ่งนาดอนทัน) เริ่มตั้งแต่ หมู่ที่ 7 ต.ร่องกาศ ถึง หมู่ที่ 1 
ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 2,250 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E0619217 N2000881 
สิ้นสุด E0618579 N2000823 ช่วงที่ 2 พิกัดเริ่มต้น E0618966 N2000554 
สิ้นสุด E0618474 N2000808 ช่วงที่ 3 พิกัดเริ่มต้น E0618425 N2000615 
สิ้นสุด E0618259 N2000557 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ 

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 
หน้า 1 ลำดับท่ี 1 ตามแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

   5. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
ตั้งไว้ 583,400.- บาท เพ่ือเป็นค่าขุดขยายลำห้วยแม่พวก หมู่ที่ 5 ต.ห้วยไร่      
อ.เด่นชัย จ.แพร่ โดยขุดขยายลำห้วย ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร 

 



๒๘ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่ ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,000 ลบ.ม.             
พิกัด E0611954 N1981127 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ 

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 
หน้า 3 ลำดับท่ี 2 ตามแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      

        6. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน         
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
ตั้งไว้ 740,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าขุดขยายแก้มลิงลำห้วยแม่สิน หมู่ที่  5          
ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่  โดยขุดขยายแก้มลิ ง ขนาดกว้าง 50.00 เมตร                        
ยาว 250 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
43,750 ลบ.ม. พิกัดเริ่มต้น E0578931 N1908190 สิ้นสุด E0578755  
N1960758 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่  

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 
หน้า 4 ลำดับท่ี 3 ตามแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

   7. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน         
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
ตั้งไว้ 504,300.- บาท เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่เต้น หมู่ที่  5                
ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ โดยก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดสันฝายยาว 25.00 เมตร 
สูง 1.20 เมตร และวางท่อ คสล.ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อ ให้น้ำลอดท่อ
พร้อมประตรูะบายน้ำ ตามแบบแปลนของ อบต.สะเอียบ  

  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 
หน้า 64 ลำดับที่ 1 ตามแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน     

  ข้อความเดิม 
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   (ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
    1. แผน งานการศึ กษ าศาสนาวัฒ น ธรรมและนั น ท น าการ                    

งานวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน              
ใช้สอยและวัสดุ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านหัตถกรรม และ OTOP      
(ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มล้านนา) ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย              
จ.แพร่ ตั้งไว้จำนวน 2,000,000.- บาท  

 

   (ด้านเศรษฐกิจและสังคม) 
    2.  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน               

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการส่งเสริมการจัดการศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดแพร่ กิจกรรม 
ฝึกอบรมและสาธิตการจัดการแปลงเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมี (ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม) ตั้งไว้ จำนวน 1,500,000.- บาท 

 
 
 



๒๙ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่   3. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน              
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้            
ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดแพร่ กิจกรรม ส่งเสริมเทคนิค
การขยายพันธ์พืชไม้ผล (ด้านเศรษฐกิจและสังคม) ตั้งไว้ จำนวน 1,500,000.- บาท 

 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
    1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 
ตั้งไว้ 2,904,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง ยาว 208 เมตร 
ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
หน้า 65 ข้อ 1)  

    2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างทางเดินเท้าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา ตั้งไว้ 
599,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเท้าขนาด 3 เมตร ยาว 222 เมตร 
ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
หน้า 66 ข้อ 3)  

    3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการติดตั้งโคมไฟถนน
พลั งงานแสงอาทิตย์สนามกีฬาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่  ตั้ งไว้  
5,460,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์               
(โซล่าเซลส์) บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามแบบแปลน
ของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 69 ข้อ 1) 

    4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงพ้ืนที่รอบอาคารเทเบิลเทนนิสสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ตั้งไว้ 481,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพ้ืนที่รอบอาคารเทเบิลเทนนิส 
ตามแบบแปลนและประมาณการของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 70 ข้อ 2) 

 
 
 
 
 



๓๐ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่   (ด้านการศึกษา) 
    5. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
สร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ตั้งไว้ 
1,620,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามแบบแปลนและ
ประมาณการของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
หน้า 67 ข้อ 4)  

    6. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
สร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา ตั้งไว้ 
3,585,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามแบบแปลนและ
ประมาณการของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
หน้า 68 ข้อ 4) 

    7. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
สร้างโดมเพ่ือการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 
ตั้งไว้ 3,444,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม จำนวน 1 หลัง                   
ตามแบบแปลนและประมาณการของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 66 ข้อ 2) 

    8. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการห้องเรียนอัจฉริยะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ตั้งไว้ 478,800. - บาท
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ดังนี้ 

     8.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
      (1 ) กระดาน อิ เล็ กทรอนิ กส์  [Electronic Board ห รือ                

e-Board ระบบอินฟราเรด (Infrared)] ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว จำนวน                
2 เครื่องๆ ละ 100,000.- บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
กระดานอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงมหาดไทย)  

      (2) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
20,000.- บาท 

     8.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
      (1) โต๊ะปฏิบัติการกลาง (ครูผู้สอน) ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ชุด 

เป็นเงิน 48,000.- บาท 
 
 
 



๓๑ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่     (2) โต๊ะปฏิบัติการกลางห้องเรียนวิทยาศาสตร์ IB2 จำนวน  
8 ตัวๆ ละ 1,000.- บาท 

      (3)  เก้ าอ้ีห้ องปฏิบัติการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ BA1 
จำนวน 35 ตัวๆ ละ 2,000.- บาท 

      (4) โต๊ะเข้ากลุ่มย่อยห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขาขนาดไม่น้อยกว่า 
1 x 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พ่นทับด้วย EPOXY หน้า TOP เป็นรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู จำนวน 30 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท 

      (5) โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.60 เมตร x 
ยาว 0.80 เมตร สูง 0.75 เมตร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,200.- บาท 

      (6) เก้าอ้ีห้องปฏิบัติการห้องเรียนคณิตศาสตร์ เก้าอ้ีขนาด 
36 x 36 x 50 ซม. ขาเหล็กกลมสีดำมีที่พักเท้าที่นั่งไม้จริง หนา 25 มม.                
ทำสีโอ๊คหรือสีธรรมชาติ จำนวน 30 ตัวๆ ละ 690.- บาท 

      (7) เก้าอ้ีครูแบบเก้าอ้ีสำนักงานสามารถปรับระดับความสูงได้
บุหนังเทียม มีขาล้อเลื่อน 5 ขา มีท่ีท้าวแขน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,350.- บาท 

      (8) โต๊ะครูขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.60 เมตร x ยาว 1.20 เมตร  
x สูง 0.75 เมตร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,000.- บาท 

  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และ
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 60 - 64 ข้อ 1) 

 

  ข้อความใหม่ 
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
   (ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
    1. แผน งานการศึ กษ าศาสนาวัฒ น ธรรมและนั น ท น าการ                    

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน              
ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านหัตถกรรม และ OTOP      
(ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มล้านนา) ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย              
จ.แพร่ ตั้งไว้จำนวน 2,000,000.- บาท  

 

   (ด้านเศรษฐกิจและสังคม) 
    2.  แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน               

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการส่งเสริมการจัดการ      
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในจังหวัดแพร่ 
กิจกรรม ฝึกอบรมและสาธิตการจัดการแปลงเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมี              
(ด้านเศรษฐกิจและสังคม) ตั้งไว้ จำนวน 1,500,000.- บาท 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่   3. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน              
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรและประชาชนในจังหวัดแพร่ 
กิจกรรม ส่งเสริมเทคนิคการขยายพันธ์พืชไม้ผล (ด้านเศรษฐกิจและสังคม)                    
ตั้งไว้ จำนวน 1,500,000.- บาท 

 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
    (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
    1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่            
บ้านไผ่ย้อย ตั้งไว้ 2,904,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง 
ยาว 208 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 65 ข้อ 1)  

    2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชย
วิทยา ตั้งไว้ 599,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดินเท้าขนาด 3 เมตร 
ยาว 222 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 66 ข้อ 3)  

    3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งโคมไฟถนน
พลั งงานแสงอาทิตย์สนามกีฬาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่  ตั้ งไว้  
5,460,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์                
(โซล่าเซลส์) บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามแบบแปลน
ของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 69 ข้อ 1) 

    4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการปรับปรุงพ้ืนที่รอบอาคารเทเบิลเทนนิสสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 481,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพ้ืนที่รอบอาคาร 
เทเบิลเทนนิส ตามแบบแปลนและประมาณการของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลง            
ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 70 ข้อ 2) 

 
 
 



๓๓ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่   (ด้านการศึกษา) 
    5. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 
ตั้งไว้ 1,620,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามแบบแปลน
และประมาณการของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
หน้า 67 ข้อ 4)  

    6. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา    
ตั้งไว้ 3,585,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามแบบแปลน
และประมาณการของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
หน้า 68 ข้อ 4) 

    7. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการสร้างโดมเพ่ือการศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
เด่นไชยวิทยา ตั้งไว้ 3,444,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโดม จำนวน         
1 หลัง ตามแบบแปลนและประมาณการของ อบจ.แพร่ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลง             
ครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 66 ข้อ 2) 

    8. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์  โครงการ
ห้องเรียนอัจฉริยะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ตั้งไว้ 478,800.- บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ประจำห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

     8.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
      (1 ) กระดาน อิ เล็ กทรอนิ กส์  [Electronic Board ห รือ                

e-Board ระบบอินฟราเรด (Infrared) ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว จำนวน                
2 เครื่องๆ ละ 100,000.- บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
กระดานอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงมหาดไทย)  

      (2) เครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
20,000.- บาท (ตั้งตามราคาท้องตลาด ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  

     8.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
      (1) โต๊ะปฏิบัติการกลาง (ครูผู้สอน) ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ชุด 

เป็นเงิน 48,000.- บาท 
 
 
 



๓๔ 
 

 รองปลัด อบจ.แพร่    (2) โต๊ะปฏิบัติการกลางห้องเรียนวิทยาศาสตร์ IB2 จำนวน  
8 ตัวๆ ละ 1,000.- บาท 

      (3)  เก้ าอ้ีห้ องปฏิบัติการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ BA1 
จำนวน 35 ตัวๆ ละ 2,000.- บาท 

      (4) โต๊ะเข้ากลุ่มย่อยห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ขาขนาดไม่น้อยกว่า 
1 x 2 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. พ่นทับด้วย EPOXY หน้า TOP เป็นรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู จำนวน 30 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท 

      (5) โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.60 เมตร x 
ยาว 0.80 เมตร สูง 0.75 เมตร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,200.- บาท 

      (6) เก้าอ้ีห้องปฏิบัติการห้องเรียนคณิตศาสตร์ เก้าอ้ีขนาด 
36 x 36 x 50 ซม. ขาเหล็กกลมสีดำมีที่พักเท้าที่นั่งไม้จริง หนา 25 มม.                
ทำสีโอ๊คหรือสีธรรมชาติ จำนวน 30 ตัวๆ ละ 690.- บาท 

      (7) เก้าอ้ีครูแบบเก้าอ้ีสำนักงานสามารถปรับระดับความสูงได้
บุหนังเทียม มีขาล้อเลื่อน 5 ขา มีท่ีท้าวแขน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 1,350.- บาท 

      (8) โต๊ะครูขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 0.60 เมตร x ยาว 1.20 เมตร  
x สูง 0.75 เมตร จำนวน 2 ตัวๆ ละ 4,000.- บาท 

    รายการตามข้อ 8.2 ข้อ (1) – ข้อ (8) (ตั้งตามราคาท้องตลาด    
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

    (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 60 - 64 ข้อ 1) 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง              
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายโครงการใช้จ่ายเงินสะสม 
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

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



๓๕ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จำนวน 18 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 30,906,500.- บาท 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
   ข้อ 5.5 ญัตติขออนุมัติโอนลดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 

ข้อความโครงการอนุมัติกันเงิน ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562   

    ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  ขอเสนอญั ตติขออนุมัติ ให้              

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โอนลดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ข้อความโครงการ เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณประจำปี 
พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ ด้วยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               
ได้ตรวจสอบจากการสำรวจพ้ืนที่ที่จะดำเนินการพบว่า มีการประมาณการขนาดพ้ืนที่ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริง เนื่องจากโครงการนี้เป็นการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน
ป้ายชื่อเดิม ทำให้งบประมาณและพ้ืนที่ลดลง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงขนาดพ้ืนที่ จากเดิม ขนาดกว้าง 3.33 เมตร ยาว 15.75 เมตร 
งบประมาณ 290,000.- บาท แก้ไขเป็น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร สูง 2.30 เมตร 
งบประมาณ 83,000.- บาท เพ่ือให้โครงการสามารถดำเนินการให้สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่จริง โดยยังเป็นวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน           
ให้เกิดความเรียบร้อยตามโครงการ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 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             
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าว ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้             
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

        ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติโอนลดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ข้อความโครงการดังกล่าว 

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
 



๓๖ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติ โอนลดและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความโครงการอนุมัติกันเงิน ไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้    
ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

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

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนลดและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อความโครงการอนุมัติกันเงิน ไว้เบิกตัดปี - กรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ  

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
   ข้อ 5.6 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
    ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ                          
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 1 โครงการ รายละเอียด ดังนี้ 

  ข้อความเดิม 
  - แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 212 ลำดับที่ 1 ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 325,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าขุดขยายฝาย
ทุ่งสองห้องลำห้วยสรอย หมู่ที่ 4 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ขนาดกว้าง 30.00 - 
40.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,250 ลบ.ม. 
ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ พิกัดเริ่มต้น E0549746 N1965347 สิ้นสุด 
E0549741 N1965595 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
มาตรา 74 (7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 326 ลำดับท่ี 64 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัด) 
 
 
 
 



๓๗ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่ ข้อความใหม่ 
  - แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวด   
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 212 ลำดับที่ 1 ประเภทค่าบำรุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 325,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าขุดขยาย
ฝายทุ่งสองห้องลำห้วยสรอย หมู่ที่ 4 ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ ขนาดกว้าง 
30.00 - 40.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 23,625 ลบ.ม. ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ 
พิกัดเริ่มต้น E0549746 N1965347 สิ้นสุด E0549741 N1965595 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
มาตรา 74 (7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 หน้า 65 ลำดับที่ 2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ ทำให้  ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ ยน  หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง              
คำชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ        
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 1 โครงการ  

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

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

 

 

 

 



๓๘ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ เห็นชอบอนุมัติญัตติ                    
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 1 โครงการ 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 
   ข้อ 5.7 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563     
   ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือดำเนินการโครงการติดตั้ง
ระบบสื่อสารห้องศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 

   ตามที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือให้ระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม              
ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัย ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและ           
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ซึ่งการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินมีความสำคัญและจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการ เพราะเกี่ยวข้องกับ
การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีความปลอดภัย ทันเวลา มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
ความเท่าเทียมตั้งแต่การรับรู้ รับแจ้งเหตุและสั่งการ การปฏิบัติการฉุกเฉินก่อน
ถึงโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน                
ให้ได้รับการดูแลจนพ้นภาวะฉุกเฉิน (denfinitive care) นอกจากนี้ยังมีความจำเป็น              
ต้องให้คำนึ งถึงคุณภาพการปฏิบัติการหลายโรคที่มี อุบัติการณ์สู ง เช่น                   
โรคหลอดเลือดสมอง (stroke) โรคหลอดเลือดหัวใจ (stemi) การบาดเจ็บ 
(Trauma) โรคติดเชื้อ (sepsis) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ที่มีความต่อเนื่องและยั่งยืน จำเป็นต้องได้รับการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
ในเชิงบวก เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 นั้น 

รองปลัด อบจ.แพร่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการติดตั้งระบบสื่อสาร
ห้องศูนย์รับแจ้งและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่ 
โดยติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ณ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ (1669) 
เพ่ือรองรับการบริการ SIP Trunk ประกอบด้วย 1. การติดตั้งบริการ SIP 
Trunk จำนวน 10 Concurrents 2. ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติรองรับบริการ 
SIP Trunk พร้อมอุปกรณ์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่รองปลัด อบจ.แพร่ รายการขอโอนลด 
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   1. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หน้า 215 รายการที่ 1 ประเภท

สำรองจ่าย เพ่ือจ่ายในกรณีจำเป็นตามความเหมาะสม หรือในกรณีฉุกเฉิน               
ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอันเกี่ยวกับสาธารณภัยและจำเป็นต้องรีบดำเนินการ 
เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือเป็นโครงการที่ต้อง
ดำเนินการและไม่มีงบประมาณตั้งจ่ายเพ่ือการนั้นไว้เป็นการเฉพาะ 

   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 

   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0313.4                     
/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 

   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2                    
/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 

   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0808.2                    
/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด               
ที่ มท 0891.2/ว 76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด               
ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด               
ที่ มท 0810.4/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด               
ที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด               
ที่ มท 0810.4/ว 1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด               
ที่ มท 0810.4/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 

   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.7                    
/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด               
ที ่มท 0810.5/ว 608 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด               
ที่ มท 0810.4/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561 

  ตั้งไว้ 4,789,846.- บาท โอนลด 1,130,000.- บาท อยู่ระหว่างการโอนลด 
1 ,517 ,000 .- บาท คงเหลือ 2 ,142,846.- บาท ขอโอนลดครั้ งนี้  
397,000.- บาท 

   รวมขอโอนลด จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 397,000.- บาท 
 
 
 
 



๔๐ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  รายการขอโอนตั้งรายการใหม่ 

   กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   1. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                 

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน              
ตั้งไว้ 397,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งระบบสื่อสาร
ห้องศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4               
หน้า 49 ลำดับที่ 1) 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2552 มาตรา 45(8) และมาตรา 74 (6) 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 4  

   รวมขอโอนตั้งรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 397,000.- บาท 
 

   เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติขอโอนตั้งรายการใหม่ โครงการดังกล่าว 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

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

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ เห็นชอบอนุมัติญัตติ                   
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือ
ดำเนินการโครงการติดตั้ งระบบสื่อสารห้องศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่ งการ 
การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 
 
 
 
 






