
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563  เวลา 1๐.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาคาร 1 ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 

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

2 นางกุลชา บัญสว่าง รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2  
3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  
4 นายศิริมงคล ทนันชัย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
5 นายสุนทร หอมขจร ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  
6 นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
7 นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
8 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  
9 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1  

10 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 2 

เขต 2  
11 นายศฤงคาร นันตา 

 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  
12 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2  
13 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3  
14 นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             

เขต 1 
 เขต 1  

15 นายนิคม อินทรโกศล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  
16 นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  

17 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  

18 นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1 ลา 
2 นายสุริยา อินต๊ะนอน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1 ลา 
3 นางสุภารัตน์ การะเกตุ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 2 ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับท่ี 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 พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

และรักษาราชการผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

8 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
10 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  

 11 นางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง 
12 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 
13 นางเยาวรัก จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
14 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 

 15 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่ บ้านไผย่้อย 
16 นายทัชชัย รอดน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรยีนกีฬา อบจ.แพร่ พัฒนาประชาอุปถัมภ ์

 17 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
18 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
19 จ.ส.ต.นพดล เวียงนาค นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
20 นางรัชณี                   แก้วอ้วน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
21 นางสาวณัฐมน สุดแดน นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน้ 

22 นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
23 นางดวงเดอืน ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
24 นายสุเมธ ผสมทอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
25 นายรณรงค์ แก้วกันทะ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
26 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
27 นางสาวนุชนภางค์ แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
28 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
29 นายเกียรติศักดิ์ ขันคำนันต๊ะ นายช่างโยธาอาวุโส 
30 นายพงษ์ศักดิ์ ถุงอนันติกานนท์

นนท ์
วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ 

31 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
32 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
33 นางสาวภัทรวด ี กุละวงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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เริ่มการประชุม เวลา 1๐.00 น. 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองประธานสภา
(นางทิตติยา สุกใส)          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้ ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
สมัยประชุมวสิามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 แล้ว 

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

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

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประวิชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.๒๕63 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี         
พ.ศ.๒๕63 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ยื่นญัตติต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณา
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบในกิจการงานต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 
เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว เห็นว่าญัตติ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอเป็นการจำเป็น เพ่ือประโยชน์
แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติองค์การ
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 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22, 36 เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563  
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 ถึงวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563        
มีกำหนด  7 วัน 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
  ประกาศ ณ วันที่ 11 เดอืน มิถุนายน พ.ศ.2563  
  พิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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ประธานที่ประชุม  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เพ่ือพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบญัตติ และเรื่องต่างๆ ทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ 

จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ซึ่งถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเลือกตั้ง                
แต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติและงานด้านตรวจสอบ 
ควบคุมการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ให้เป็นไปด้วย                
ความถูกต้อง เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภารกิจสำคัญดังกล่าว 
ขอให้ทุกท่านได้โปรดปฏิบัติหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ การอภิปราย                     
การซักถามหรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ 
ตามระเบียบกฎหมาย ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชน     
โดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563               
  วันนี้มีระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 7 ระเบียบวาระ กระผมขอเข้า
ระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม  วันนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลา 3 ท่าน คือ 
1. นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ 

 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที่ 1 
2. นายสุริยา  อินต๊ะนอน 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 1   
3. นางสุภารัตน์  การะเกตุ 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเด่นชัย เขต 2    

 ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2563 เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม                 
ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ  

    มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  
 



๖ 
 

ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563               
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

   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 สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563                  
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครบั 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในรอบปีที่ 8 (6 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2562) 
.      ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทกุท่าน 

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

๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา 
๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
๔. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
๕. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗. นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร 

  ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 



๗ 
 

นายก อบจ.แพร่  กระผมและคณะผู้บริหารได้ร่วมกันบริหารราชการองค์การบริหาร                        
ส่วนจังหวัดแพร่ ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้  ครบรอบปีที่ 8 ระหว่างวันที่  6 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖1 ถึง วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2 ซึ่งเป็นรอบปี         
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ 
เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว                   
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นการปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๕/๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที่ 8 ให้รับทราบโดยมีผลการปฏิบัติงาน                      
ตามนโยบายโดยสรุป ดังนี้ 
 ๑. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
ได้ดําเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา โดยจัดการศึกษาโรงเรียน     
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้ง ๓ แห่ง คือ โรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  (พัฒ นาประชาอุปถัมภ์ ) อํ าเภอหนองม่ วงไข่                   
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา อําเภอเด่นชัย และ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย อําเภอร้องกวาง รวมทั้ง                
ได้อุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในจังหวัดแพร่ เพ่ือพัฒนาการศึกษา               
ในจังหวัดแพร่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดแพร่ ได้พัฒนาการศึกษาทั้งดําเนินการเองและอุดหนุนงบประมาณ           
ให้สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ 
และเขต ๒ และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ (แพร่ -น่าน)                    
รวม ทั้งหมดจํานวน 56 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,747,432.28 บาท              
ซึ่งทําให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น และได้สนับสนุน
ส่งเสริมให้คณะครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้
ความสามารถมากยิ่งขึ้น 

 ๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
ได้ดําเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยดำเนินการพัฒนา        
ทั้ งทางด้านการลงทุน  การผลิตและจําหน่ายสินค้าในชุมชน โดยส่งเสริม                       
การประกอบอาชีพที่มีมูลค่าพ้ืนฐานด้านการเกษตร  เพ่ือรองรับการเกิด
อุตสาหกรรมใหม่ที่จะมีขึ้นในอนาคต โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในการ                 
นํานวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้และพัฒนาอาชีพที่มีอยู่ ให้สามารถดําเนินการผลิต
ผลผลิตที่มีคุณภาพและได้จํานวนมากขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจในการนําสื่อ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินกิจกรรมด้านการผลิตและจําหน่าย ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดงานวิถีแพร่ 
วิถีล้านนา ประจำปี 2562 รวมทั้งส่งเสริมประชาชนในการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรม-    
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 
 



๘ 
 

นายก อบจ.แพร่  ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่       
ได้ดําเนินโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
๕ ,301,479.00 บาท สามารถส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่ภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค์กรประชาชนดําเนินการได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นการกระตุ้น 
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดแพร่ให้ดีขึ้น และทําให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแพร่    
มีอาชีพ มีรายได้ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตมากยิ่งขึ้น อันเป็นเหตุทําให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดําเนินการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข โดยการให้บริการ            
สาธารณะแก่ประชาชนด้านกีฬาและการออกกําลังกายภายในสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ การให้บริการด้านสาธารณสุ ขร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ซึ่งได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพที่ดีมีมาตรฐาน 
การให้บริการด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ การควบคุม
โรคติดต่อและไข้เลือดออก ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม. การ
สนับสนุนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดถึงการสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นในจังหวัดแพร่                
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนและสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามของสังคม การทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาในจังหวัดแพร่                    
ให้สามารถใช้หลักคำสอนของศาสนาเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจของศาสนิกชน       
ให้มุ่งม่ันกระทำความด ีทำให้สังคมมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจอย่างดี 

   ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหาร                   
ส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณสุข 
จํานวน ๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,051,745.๐๐ บาท ซึ่งทําให้ประชาชน 
ในพ้ืนที่ได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีความรัก มีความสามัคคี มีความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และร่วมสืบสานงานประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยดําเนินการสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานและ
องค์กรการกุศลในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจอันเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน
การเกิดความแตกแยกของคนในชุมชนพ้ืนที่จังหวัดแพร่และในระดับชาติ                 
ผ่านทางกิจกรรมทางด้านกีฬาและทางศาสนา 

  ๔. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดําเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและ                    
การบริหาร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ การพัฒนาและ                     
ให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่  เพ่ือตอบสนอง                           
ความต้องการของประชาชน ตลอดถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างขวัญกําลังใจ 
. 

 

 



๙ 
 

นายก อบจ.แพร่ บุคลากรในองค์กรในการปฏิบัติงาน และจัดทำองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์                    
ต่อองค์กรและประชาชน รวมทั้งจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและมีจำนวน
เพียงพอในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน 

   ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ได้ดําเนินการพัฒนาการเมืองและการบริหาร เพ่ือพัฒนาบุคลากร
และประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในอํานาจหน้าที่ จํานวน 17 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 3,388,183.๕9 บาท เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้
ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ให้แก่บุคลากรในองค์กร เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดแพร่ 
เสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เคารพในสิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมายกําหนด ดําเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
พบประชาชน ซึ่งทําให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และ
สร้างจิตสํานึกให้บุคลากรในองค์กรมีความซื่อสัตย์และร่วมกันต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น จากผลการดําเนินงานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ทําให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักปกครอง
ท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2562 ประเภท 2 ปีซ้อน สาขา สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน และรับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (รางวัล ITA Awards 2019) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และได้รับ               
โล่เกียรติยศ ITA Awards 2019 จากพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี                   
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ในระดับ AA (มีคะแนน 96.03) 

  ๕. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วน                    
จังหวัดแพร่ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาตามนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเป็น
สิ่งสําคัญต่อการดํารงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การคมนาคม แหล่งน้ ำ 
และอาคารสถานที่ เพ่ืออํานวยความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยให้แก่
ประชาชนในการเดินทาง การขนถ่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร
และจัดกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น การปรับปรุงซ่อมแซมถนนในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่รวมทั้งบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนด้านแหล่งน้ำสําหรับการเกษตรและสําหรับอุปโภคบริโภคในพ้ืนที่
จังหวัดแพร่ โดยได้ร่วมมือกับจังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืน               
ในจังหวัดแพร่ และศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดําเนินการตามอำนาจ
หน้าที่  และตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนในจังหวัดแพร่ได้ร้องขอ                   
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เข้าไปดําเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                  
ที่ เป็นประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น                   
ในภาพรวมและอยู่ ในกรอบอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด                     
ทีส่ามารถกระทำได้ 

 

 



๑๐ 
 

นายก อบจ.แพร่  ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดําเนิน
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเป็นการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน                 
ในจังหวัดแพร่ จํานวน 48 โครงการ งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,716,119.00 บาท 
ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน      
จังหวัดแพร่ การสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต                  
และถนนลูกรัง เพ่ือความสะดวกในการคมนาคมและการขนส่งผลิ ตผล                    
ทางการเกษตร การขุดลอกแหล่งน้ำและพัฒนาแหล่งกกัเก็บน้ำให้สามารถเก็บน้ำ
ได้ปริมาณมากขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และดําเนินการ
พัฒนาอาคารสถานที่สําหรับการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น 
ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถดํารงชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  ๖. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดําเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายที่มีส่วนสําคัญในการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดแพร่ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้               
ความเข้าใจแก่เด็กเยาวชนและประชาชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่า              
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ รวมถึง               
ได้ร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ในการ         
ปลูกต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ ให้ พ้ืนที่ป่าในจังหวัดแพร่ ตลอดทั้ ง                 
การขุดลอกคูคลองทีต่ื้นเขิน เพ่ือให้น้ำไหลได้สะดวกและบรรจุน้ำได้มากขึ้น 

  ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ในรอบปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน
จงัหวัดแพร่ ได้ดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน 
8 โครงการ งบประมาณทั้ งสิ้น 2 ,382,123.75 บาท เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้                  
โดยความร่วมมือกับภาครัฐ ภ าคเอกชน องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ                   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนและประชาชนในพ้ืนที่  ทํ าให้มีแหล่งน้ ำ                  
เพ่ือการอุปโภคบริโภคของประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น ทําให้ประชาชนสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและมีความสุข 

  ๗. นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ร่วมมือกับ                 
องค์กรภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยผ่านกระบวนการจัดทําแผนพัฒนา ได้แก่                    
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ซึ่งในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว                 
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อ่ืน 
รวมทั้งร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในพ้ืนที่ดำเนินการพัฒนาบ่อบาดาล
และการจัดการขยะอันตราย และทำข้อตกลงกับองค์กรภาครัฐในการพัฒนาแหล่งน้ำ 

 
 



๑๑ 
 

นายก อบจ.แพร่  ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                    
ได้ดําเนินโครงการพัฒนาร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ่ืน โดยใช้งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน                      
6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น  1,454 ,529.00 บาท และใช้งบประมาณ                    
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน และมูลนิธิ จำนวน 118 
โครงการ งบประมาณทั้ งสิ้ น  37 ,987 ,779.00  บาท  การดําเนิ นงาน                      
ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น ทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่                  
มีกรอบการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน และทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                     
มีแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมตอบสนองความต้องการของประชาชน           
ตรงตามเป้าหมายและนโยบาย มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสําหรับใช้เป็นกรอบในการ
จัดทํางบประมาณ ประจํ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๖๒                     
การพัฒนาดําเนินไปอย่างมีคุณภาพและเกิดความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่     
ของจังหวัดแพร่ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งทำให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค 
ได้อย่างเพียงพอมากยิ่งขึ้น 

    ตามที่กระผมได้แถลงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย                    
ในรอบปีที่ผ่านมานั้น กระผมตระหนักว่านโยบายการพัฒนาที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้นําไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรปูธรรม เป็นประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวแพร่ได้เป็น                   
อย่างดีนั้น เป็นผลมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวแพร่ ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่  ซึ่ งกระผมหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัดแพร่ พ่ีน้องประชาชนและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คงให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดแพร่                    
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามกรอบอำนาจหน้าที่ ให้มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่กล่าวรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
ในรอบปีที่ 8 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่านใด จะอภิปราย 
หรือซักถามเชิญครับ  

    ถ้าไม่มีเป็นอันว่าสภาฯ แห่งนี้รับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  ในรอบปีที่  8                           
(6 พฤศจิกายน 2561 - 5 พฤศจิกายน 2562) 

ที่ประชุม    รับทราบ 

 

 

 



๑๒ 
 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 
 ข้อ 5 .2  ญั ตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  สำหรับระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2, 5.3 และ5.4 ผมใคร่ขออนุญาต               
มอบให้ท่าน 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 
เป็นผู้แถลงญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ               
พ.ศ.2563  
 ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แจ้งความ
ประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                       
เพ่ื อนำมาตั้ งจ่ ายเป็ นรายการใหม่  จำนวน  8  แผนงาน  เป็ น เงินทั้ งสิ้ น  
44 ,601,920.-บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดแพร่  เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานตอบสนอง                     
ความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด และ
ขอโอนตั้งรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด 
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 

2 รายการ เป็นเงิน 26,500.- บาท (เงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
จำนวน 26,500.- บาท) 
 2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แผนงาน 
จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 10,017,400.- บาท (เงินรายได้องค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัด  จำนวน 3 ,477 ,400 .- บาท  เงิน อุดหนุ นทั่ ว ไป  จำนวน                     
6,540,000.- บาท) 

3. กองแผนและงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 2 รายการ 
เป็นเงิน 137,000.- บาท (เงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
137,000.- บาท) 

 
 
 
 



๑๓ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  4. กองคลัง จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 1 รายการ เป็น เงิน 
1 0 6 ,0 0 0 .- บ าท  (เงิน ร าย ได้ อ งค์ ก ารบ ริ ห ารส่ ว น จั งห วั ด จ ำน วน                   
106,000.- บาท) 
 5. กองช่าง จำนวน 3 แผนงาน จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 
25,735 ,535.- บาท  (เงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน                   
2,034,535.- บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 23,701,000.- บาท) 

6. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 4 แผนงาน จำนวน 11 รายการ 
เป็นเงิน 3,836,565.- บาท (เงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
3,836,565.- บาท) 

7. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 
7 รายการ เป็นเงิน 4,580,620.- บาท  (เงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน 30,020.- บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 4,550,600.- บาท) 

8. กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 7 รายการ 
เป็นเงิน 162,300.- บาท (เงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 
162,300.- บาท) 

 

รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 13 แผนงาน จำนวน 48 รายการ      
โอนลดจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 9,810,320.- บาท 
โอนลดจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 34,791,600.- บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิ้น 44,601,920.- บาท 
 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แผนงาน 

จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 26,500.- บาท ดังนี้ 
     1.1 ค่าเครื่องสูบน้ำบาดาล (ซับเมอร์ส) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 
22,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)   
 1.2 ค่าชั้นวางอเนกประสงค์ ขนาด 4 ฟุต ชนิดไม่มีบานปิด  
แบบ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตั้งไว้ 4,500.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด)  
 2.  กองแผนและงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 3 รายการ 
เป็นเงิน 137,000.- บาท ดังนี้ 
     2.1 ค่าตู้บานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้ๆ ละ 
3,400.- บาท ต้ังไว้ 13,600.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
 2.2 ค่าตู้ เก็บแบบฟอร์ม ชนิด 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 
3,400.- บาท ตั้งไว้ 3,400.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)
 2.3 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
(จอขนาดไม่น้อยกว่ า 19 นิ้ ว ) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 30,000.- บาท            
ตั้งไว้ 120,000.- บาท (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 
 
 

 



๑๔ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  3.  กองคลัง จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 
106,000.- บาท ดังนี้ 
     3.1 ค่าเก้าอ้ีบุนวมมีพนักแขน มีล้อ 5 แฉก ทำด้วยเหล็ก          
มีโช้คปรับสูงต่ำได้ ขนาดกว้าง 54 ซม. ลึก 64 ซม. สูง 92 – 102 ซม. จำนวน 
2 ตัว ราคาตัวละ 2,400.- บาท ตั้งไว้ 4,800.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 3.2 ค่าเก้าอ้ีบุนวมมีพนักแขน มีล้ อ 5 แฉก ทำด้วยเหล็ก          
มีโช้คปรับสูงต่ำได้ ขนาดกว้าง 64 ซม. ลึก 74 ซม. สูง 118 ซม. จำนวน 2 ตัว 
ราคาตัวละ 3,800.- บาท ตั้งไว้ 7,600.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 
 3.3 ค่าโต๊ะทำงาน โต๊ะเหล็กขนาด 4 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 
1 ตัว ต้ังไว้ 4,500.- บาท (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 3.4 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพ     
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 17,000.- บาท ตั้งไว้ 
51,000.- บาท (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

    3.5 ค่ าชุ ด โปรแกรมจัดการสำนั กงานที่ มี ลิ ขสิท ธิ์ถู กต้อ ง         
ตามกฎหมาย จำนวน 3 ชุด ชุดละ 12,000.- บาท ตั้งไว้ 36,000.- บาท       
(ตั้งจา่ยจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

    3.6 ค่าชุดโปรแกรมกันไวรัส จำนวน 3 ชุด ชุดละ 700.- บาท 
ต่อปี ตั้งไว้ 2,100.- บาท (ต้ังจา่ยจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

  4.  กองช่าง จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 19 รายการ เป็นเงิน 
43,632,300.- บาท ดังนี้ 
     4.1 ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตำบลทุ่งน้าว 
ตำบลแดนชุมพล เชื่ อม ตำบลหั วเมือง อำเภอสอง จั งหวัดแพร่  ตั้ งไว้  
4,509,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 4.2 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช่วงที่ 2) บ้านน้ำชำ    
หมู่ที่  2  ตำบลป่าแมต เชื่อม ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่            
ต้ังไว้ 669,800.- บาท (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 4.3 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า
เชื่อม หมู่ที่ 7 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 1,960,000.- บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1,189,400.- บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 770,600.- บาท) 
 4.4 ค่าก่อสร้างสะพาน คสล. ถนนสาย พร.ถ . 1 -0030       
บ้านทุ่งอ่วน - บ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 2,162,000.- บาท 
(ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
  

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  4.5 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1, 2, 3, 6 และ 9 
ตำบลห้วยม้า จากลำเหมืองร่องบัว ถึง เขตเทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ 
จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 747,200.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัด) 

  4.6 ค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายเลียบชลประทาน 
สายใหญ่ฝั่งซ้ายด้านทิศตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เชื่อม 
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 2,274,100.- บาท    
(ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

  4.7 ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบร่องเปื๋อย จากสะพาน                
หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหงส์  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่     
ตั้งไว้ 788,800.- บาท (ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

  4.8 ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายห้วยอิฐ จากถนนสาย สปก.      
หมู่ที่  3  ตำบลแม่ยางฮ่อ เชื่อม บ้ านดอนชุม หมู่ที่  4  ตำบลแม่ย างร้อง                     
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 317,600.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

  4.9 ค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านนาจอมขวัญ 
หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง ตำบลห้วยอ้อ เชื่อมถนนหมู่ที่ 1 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง 
จังหวัดแพร่ ต้ังไว้ 749,900.- บาท (ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

  4.10 ค่าปรับปรุงประตูน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่กาง บ้านนาแก หมู่ที่ 3 
ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 499,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) 

  4.11 ค่าปรับปรุงคอสะพาน สาย พร.ถ. 1-0045 บ้านนาใหม่  
- บ้านปางมะโอ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 952,700.- บาท (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) 

  4.12 ค่าปรับปรุงคอสะพาน สาย พร.ถ. 1-0041 บ้านแม่บงใต้ 
- บ้านนาเวียง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 537,300.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป)  

  4.13 ค่าก่อสร้างรางริน คสล. ส่งน้ำเพ่ือการเกษตร หมู่ที่  7   
บ้านห้วยโป่ง ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 480,000.- บาท    
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

  4.14 ค่าจัดหาชุดอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาล ตั้งไว้ 1,725,300.- บาท 
(ตั้งจา่ยจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

  4.15 ค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0017 
บ้ านสะเลียมเหนือ  - บ้ าน อ้อย อำเภอหนองม่วงไข่  จั งหวัดแพ ร่  ตั้ งไว้  
8,569,400.- บาท (ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

  4.16 ค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0023 
บ้านโป่งศรี - บ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 4,965,400.- บาท                     
(ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 
 
 
 



๑๖ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่   4.17 ค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0033
บ้านวังวน - บ้านโตนใต้ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 5,410,300.- บาท                     
(ตั้งจา่ยจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

   4.18 ค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ. 1-0034
บ้านปากปาน - บ้านน้ำโค้ง อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 5,735,500.- บาท                     
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

   4.19 ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่เต้น 3 ตั้งไว้ 579,000.- บาท 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป)  

  5.  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 7 รายการ 
เป็นเงิน 158,800.- บาท ดังนี้ 

  5.1 ค่าเก้าอ้ีโซฟาพร้อมโต๊ะกลางชุบโครเมียม จำนวน 2 ชุดๆ ละ 
9,500.- บาท สำหรับใช้ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1669 ตั้งไว้ 19,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

  5.2 ค่าป้ ายศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่ งการ การแพทย์ฉุกเฉิน     
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1669 ตั้งไว้ 52,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

   5.3  ค่ า โต๊ ะเคาน์ เตอร์สำหรับวางเครื่องวิทยุสื่ อสารและ
เครื่องโทรศัพท์ พร้อมดวงโคมไฟ LED T8 1 x 18 วัตต์ พร้อมรางยาว 0.60 เมตร 
จำนวน 3  ดวง จำนวน 1  ตัว  สำหรับ ใช้ที่ ศูนย์ รับแจ้ งเหตุและสั่ งก าร                
การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1669 ตั้งไว้ 8,800.- บาท 
(ตั้งจา่ยจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

  5.4 ค่าเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 
ลิตร/นาที จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,200.- บาท สำหรับใช้ที่สถาบัน
พัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 18,200.- บาท        
(ตั้งจา่ยจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

  5.5 ค่าถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 
2 ใบ ใบละ 17,000.- บาท สำหรับใช้ที่สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 34,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 

  5.6 ค่าตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,800.- บาท
สำหรับใช้ที่สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 
4,800.- บาท (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

  5.7 ค่าเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว  จำนวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 11,000.- บาท สำหรับใช้ที่สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ และพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง” องค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 22,000.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัด) 

   
 



๑๗ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  6.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 2 แผนงาน จำนวน 
2 รายการ เป็นเงิน 438,520.- บาท ดังนี้ 

  6.1 ค่าปรับปรุงห้องใต้ อัฒจันทร์ฝั่ งมีหลังคา จำนวน 2 จุ ด 
บริเวณใต้ถุนอัฒจันทร์มีหลังคา ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ภายในสนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 408,500.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด) 

  6.2 ค่าตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบสายเมน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 
จำนวน 2 ชุด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา ตั้งไว้ 
30,020.- บาท (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้องค์การบรหิารส่วนจังหวัด)  
 7.  กองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 3 รายการ 
เป็นเงิน 102,800.- บาท ดังนี้ 

  7.1 ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 55,400.- บาท  
ต้ังไว้ 55,400.- บาท (ตัง้จ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  

  7.2 ค่าเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง แบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 34,800.- บาท  
ต้ังไว้ 34,800.- บาท (ตั้งจา่ยจากเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  

  7.3 ค่าพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 6 เครื่องๆ ละ
2,100 บาท ตั้งไว้ 12,600.- บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัด)  

 

  รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น 8 แผนงาน จำวน 42 
รายการ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเงินรายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำนวน 9,810,320.- บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 
34,791,600.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,601,920.- บาท   

  สำหรับรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ เป็นไป
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย การขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4                
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”  

  จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ                 
ที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงเรียน            
มาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป    

 

 



๑๘ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 
 ใคร่ขออนุญาตอภิปรายเรื่องที่ทางส่วนราชการขององค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดแพร่ประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 8 แผนงาน เป็นเงิน 
44,601,920.- บาท กระผมใคร่ขอสอบถามรายละเอียดบางประเด็นในการโอน             
ไปตั้งเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

   1. กองแผนและงบประมาณ  
   ข้อ 2.3 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ราคา     
เครื่องละ 30,000.- บาท 
 2. กองคลัง  
  ข้อ 3.1 ค่าเก้าอ้ีบุนวมมีพนักแขน ขนาดกว้าง 54 ซม. ลึก 64 ซม. 
สูง 92 - 102 ซม. ราคาตัวละ 2,400.- บาท  
  ข้อ 3.2 ค่าเก้าอ้ีบุนวมมีพนักแขน ขนาดกว้าง 64 ซม. ลึก 74 ซม. 
สูง 118 ซม. ราคาตัวละ 3,800.- บาท                
 ทำไมไม่ซื้อในลักษณะเดียวกัน และใช้งานต่างกันอย่างไร สำหรับเก้าอ้ี
ทัง้ 2 ชนิดนี ้
  ข้อ 3.4 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน ราคาเครื่องละ 
17,000.- บาท  
  ไม่ทราบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับประมวลผล มีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร ราคาถึงตา่งกันมาก 
 3. กองพัสดุและทรัพย์สิน  
  ข้อ 7.1 ค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู  ราคา 
55,400.- บาท  
  ข้อ 7.2 ค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู  ราคา 
34,800.- บาท  
  แ ม้ ว่ า จ ะ เป็ น ร าค าต าม ม าต ร ฐ าน ค รุ ภั ณ ฑ์ แ ต่ ก็ รู้ สึ ก ว่ า                
เป็นราคาที่สูงมาก นอกจากนี้ก็ยังมี  
  ข้อ 7.3 ค่าพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว อีก 6 เครื่อง  
   
 
 
 
 



๑๙ 
 

นายสุนทร  หอมขจร  สำหรับกองพัสดุและทรัพย์สินซื้อทั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู 
ซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่มาก และขนาด 18,000 บีทียู แถมพัดลมติดผนังอีก                   
6 ตัว โดยให้เหตุผลว่าของเดิมชำรุด ขอความกรุณาผู้ที่ เกี่ยวข้อง ช่วยชี้แจง 
รายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านนายกฯ ตอบขอ้ซักถาม ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ให้ข้อสังเกตในการโอนเงินงบประมาณ
ดังกล่าว เพ่ือไปตั้งเป็นรายการใหม่ ผมขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรง              
เป็นผู้ตอบข้อซักถาม เพ่ือที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องและตรงตามวัตถุประสงค์              
ของผู้ที่ขอโอน ขออนุญาตครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
   ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

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

  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม 3 กอง ในส่วนของกองแผนและ
งบประมาณ ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองแผนฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจง                
ส่วนกองคลัง ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับความจำเป็น
ที่ต้องซื้อเก้าอ้ี ส่วนกองพัสดุและทรัพย์สิน ขออนุญาตให้ผู้อำนวยการกองพัสดุฯ 
เป็นผู้ชี้แจงเหตุใดต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งพัดลม ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้ทราบเหตุผลและความจำเป็น จะได้เกดิความสบายใจ ขอเรียนเชิญครับ  

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ครับ 

ผู้อำนวยการกองแผนฯ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  ท่ านนายก          
(จ่าเอกพรต  ทับทิมทอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่.ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
.   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  กระผมจ่าเอกพรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ        

ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของกองแผนและงบประมาณ เนื่องจากองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ต้องของบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณ เครื่องคอมพิวเตอร์                 
ที่ เราใช้อยู่ ในปัจจุบันนี้  ประสิทธิภาพในการใช้งานเพ่ือรองรับระบบ e-GP ของ               
สำนักงบประมาณได้ไม่ดีพอ จึงต้องขอจัดซื้อเครื่องใหม่ ประกอบกับเครื่องที่มีอยู่เดิม
อายุการใช้งานเกิน 5 ปีแล้ว ตกรุ่นแล้วด้วย ส่วนตู้นำไปใช้ในส่วนของศูนย์บริหารจัดการน้ำ 
ซึ่งมีนโยบายที่จะปรับปรุงศูนย์ฯ จึงจำเป็นต้องซื้อตู้ เพ่ิมขึ้น เพ่ือใช้เก็บเอกสาร               
ขณะนี้ศูนย์ฯ อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลด้านน้ำทั้งหมดของจังหวัดแพร่ ทุกหมู่บ้าน              
ทุกตำบล ทุกอำเภอ จึงขอเรียนให้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นทีต่้องจัดซื้ออุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน ขอบคุณครับ                   



๒๐ 
 

ผู้อำนวยการกองแผนฯ ขณะนี้ศูนย์ฯ อยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลด้านน้ำทั้งหมดของจังหวัดแพร่ ทุกหมู่บ้าน              
ทุกตำบล ทุกอำเภอ จึงขอเรียนให้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นทีต่้องจัดซื้ออุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงาน ขอบคุณครับ                   

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองแผนฯ ครับ 
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 

ผู้อำนวยการกองคลัง   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  ท่ านนายก          
(นางวาสนา ธรรมจักร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
.  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ดิฉันนางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตชี้แจง
เกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอ้ีบุนวมมีพนักแขน ข้อ 3.1 เป็นเก้าอ้ีพนักพิงของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของกองคลัง ซึ่งบุคลากรในกองคลังมีประมาณ 20 คน     
มีเก้าอ้ี 2 ตัวที่ชำรุด ซึ่งเก้าอ้ีที่มีใช้อยู่ที่กองคลังซื้อมานานเกือบ 5 ปีแล้ว ราคา 
2,400.- บาท เป็นราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ข้อ 3.2 เก้าอ้ีราคา 3,800.- บาท 
เป็นเก้าอ้ีที่ใช้สำหรับระดับผู้บริหาร ระดับต้น คือหัวหน้าฝ่าย ซ่ึงก็ซื้อมานานแล้ว
เช่นกัน และเกิดการชำรุด จึงขออนุมัติจัดซื้อ ทั้ง 2 รายการ เป็นราคาตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ ข้อ 3.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับงานเร่งรัดและจัดเก็บ
รายได้ ซึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าซื้อมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 และปี พ.ศ.2556 
ตอนนี้ต้องมีการประมวลผลในเรื่องของการรับเงินด้วยระบบ GFMIS ซึ่งระบบ                
ไม่รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าแล้ว เปิดแล้วก็ดับ เข้าระบบ e-LAAS ไม่ได้แล้ว                
จึงขออนุญาตเรียนชี้แจงตามนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานทีป่ระชุม   ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองคลัง ครับ 
   ขอเชิญท่านผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน ครับ 

ผู้อำนวยการกองพัสดุฯ   เรียนท่ านประธานสภาองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่  ท่ านนายก          
(นางเยาวรัก  จันทร์ตา) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
.  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  ดิฉันนางเยาวรัก  จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน               
ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องแรก
นำไปทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ส่วนเครื่องที่สองน้ำแอร์หยด เรียกช่างมาซ่อม
หลายครั้งแล้ว ถ้าจะซ่อมอีกค่าใช้จ่ายก็แพงมาก ส่วนราคาเครื่องที่จะจัดซื้อ 
เพราะเป็นเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ที่มีระบบ Inverter กรองฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วย                 
ปกติต้องล้างแอร์ทุกปี ทำให้แผ่นกรองฝุ่นชำรุด และห้องทำงานของกองพัสดุฯ 
อยู่ชั้น 3 อยู่ใกล้หลังคาใกล้ความร้อน ปีนี้อากาศร้อนมาก เห็นใจเจ้าหน้าที่                   
ที่ปฏิบัติงาน ส่วนพัดลมติดผนัง ตอนนี้ที่ห้องพัสดุฯ มีอยู่  2 ตัว มีผู้บริจาคให้                     
นานแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีนโยบายให้เปิดแอร์ได้ในเวลา 
10.00 น. จึงขอติดพัดลมเพ่ิมด้านหลังหัวหน้าฝ่าย ด้านหน้าของแต่ละฝ่าย                    
รวมเป็น 4 ตัว ตรงบริเวณห้องเล็กอีก 1 ตัว และหน้าห้องประชุมอาชาพัฒนาฯ    
. 
 
 



๒๑ 
 

ผู้อำนวยการกองพัสดุฯ อีก 1 ตัว น่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าภายในห้อง ถ้าไม่มีคนทำงานอยู่เยอะก็เปิดพัดลม
แทนการเปิดแอร์  หรือเวลาที่ มาทำงานวัน เสาร์  อาทิตย์  นอกเวลางาน                         
จึงขออนุญาตเรียนชี้แจงตามนี้ค่ะขอบคุณค่ะ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองพัสดุฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
   ถ้าไมม่ีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใครข่อมติ 

ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

   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.2563 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 
 ข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

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

แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2563 จำนวน 3 รายการ 
 ข้อความเดิม 

   1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
หน้ า  1 10  รายการที่  1  โครงการก่ อส ร้ างถนนคอนกรีต เส ริม เหล็ ก           
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา จำนวน 557,000.- บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 140.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
เด่นไชยวิทยา ตามแบบและประมาณการของ อบจ.แพร่ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๗๔ (7) 

   - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕4๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (11) (๑๘) 

 
 



๒๒ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) (ฉบับทบทวน 
พ.ศ.๒๕๖2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 579 ลําดับที่ 16 

    ข้อความใหม่ 
   1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
หน้ า  1 10  รายการที่  1  โครงการก่ อส ร้ างถนนคอนกรีต เส ริ ม เหล็ ก          
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา จำนวน 557,000.- บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 160.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
เด่นไชยวิทยา ตามแบบและประมาณการของ อบจ.แพร่ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๗๔ (7) 

   - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕4๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (11) (๑๘) 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่  มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที ่24 มกราคม 2561 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 6 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 หน้าที่ 81 ลําดับที่ 1 
 

 ข้อความเดิม 
    2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
หน้า 113 ข้อ 1 ตั้งไว้ 442,800.- บาท โครงการปรับปรุงระบบน้ำอาคารเรียน 
4 ชั้น โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าปรับปรุง
ระบบน้ำอาคารเรียน 4 ชั้น  จำนวน 2 หลัง คือ อาคารเรียนรัศมีจันทร์                  
อาคารเรียนประกายพฤกษ์ และอาคารหอพัก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตามแบบ
แปลนของ อบจ.แพร่ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๗๔ (7) 

   - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕4๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (๑๘) 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที ่24 มกราคม 2561 

   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

 
 
 



๒๓ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/        
ว 2786 ลงวันที ่8 พฤษภาคม 2562 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) (ฉบับทบทวน 
พ.ศ.๒๕๖2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 564 ลําดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) 

   ข้อความใหม่ 
    2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
หน้า 113 ข้อ 1 ตั้งไว้ 442,800.- บาท โครงการปรับปรุงระบบน้ำอาคารเรียน 
4 ชั้น โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าปรับปรุง
ระบบน้ำอาคารเรียน 4 ชั้น  จำนวน 2 หลัง คือ อาคารเรียนรัศมี จันทร์                  
อาคารเรียนประกายพฤกษ์ และอาคารหอพัก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตามแบบ
แปลนของ อบจ.แพร่ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๗๔ (7) 

   - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕4๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (๑๘) 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที ่24 มกราคม 2561 

   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย รายได้และการจ่ายเงิน
ของสถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/        
ว 2786 ลงวันที ่8 พฤษภาคม 2562 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) (ฉบับทบทวน 
พ.ศ.๒๕๖2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 564 ลําดับที่ 1 (ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป) 

 ข้อความเดิม 
 3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2562) ตั้งไว้ 340,000.- บาท ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน         
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่ งก่อสร้าง                     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบปรับปรุงสระว่ายน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ตั้งตามกฎกกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 ประเภทงานสถาปัตยกรรม 
รายการออกแบบ ขนาดโครงการไม่ถึง 50 ล้านบาท อัตราไม่เกินร้อยละ 4.5 
ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่ซับซ้อน 
 
 



๒๔ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๗๔ (7) 

   - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕4๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (๑๘) 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม                 
ฉบับที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 4 6 ลําดับที่ 1 
 ข้อความใหม่ 
 3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตามบัญชีโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 27 
ธันวาคม 2562) ตั้งไว้ 340,000.- บาท ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน         
ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่ งก่อสร้าง                     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบปรับปรุงสระว่ายน้ำ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ตั้งตามกฎกกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562 ประเภทงานสถาปัตยกรรม 
รายการออกแบบ ขนาดโครงการไม่ถึง 50 ล้านบาท อัตราไม่เกินร้อยละ 6.5 
ข0.องวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่ซับซ้อน 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๗๔ (7) 

   - เป็นไปตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕4๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ (๑๘) 

   - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) เพ่ิมเติม                 
ฉบับที่ 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 4 6 ลําดับที่ 1 

   เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย              
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4                
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 กำหนดว่า “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง                   
ให้เป็นอำนาจอนุมัต ิของสภาท้องถิ่น”  

   จึงขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  

    

 
 
 
 



๒๕ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

  ขออนุญาตอภิปราย ในแต่ละปีท่านประธานสภาฯ และสภาฯ แห่งนี้ 
ย่อมรับทราบว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ทุ่มเทงบประมาณรายจ่าย 
ให้แก่กองการศึกษาฯ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายสำหรับ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทั้ง 3 โรงเรียน ทั้งนี้ ก็เพ่ือ
การศึกษาของลูกหลานของคนเมืองแพร่จะได้ก้าวหน้า และเป็นนโยบายแรก                
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเรา กระผมจึงอยากให้ผู้บริหารการศึกษา
แต่ละแห่งได้แถลงให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ ซึ่งเป็นผู้อนุมัติงบประมาณสนับสนุน
ได้รับทราบว่าในแต่ละปีมีผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนอย่างไรบ้าง นักเรียนสำเร็จ
การศึกษาออกไป สามารถเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หรือเรียนต่อในสถาบัน
แห่งอ่ืนมีจำนวนเท่าไร นักเรียนมีจำนวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ในกรณีนี้โรงเรียน              
เด่นไชยวิทยาได้ขอขยายพ้ืนที่รับเด็กเข้าเรียน ไม่ทราบว่ามีผลเป็นอย่างไรบ้าง                
มีจำนวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนหรือไม่ จึงเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ขอให้ผู้ที่มหีน้าที่
เกี่ยวข้องได้แถลงให้ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ จะได้นำไปประเมินผล
งบประมาณ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ทุ่มเทให้นั้น คุ้มค่าหรือไม่ 
อย่างไร และขอย้อนไปถึงวาระเมื่อสักครู่นี้ ในโอกาสที่ท่านนายกองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ได้แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ประสบผลสำเร็จ                 
ต่อท้องถิ่น และเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องชาวแพร่เป็นอย่างยิ่ง จนได้รับรางวัล               
นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นนั้น ผมขอแสดงความยินดีกับท่าน  และขอขอบคุณ             
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ในนามชาวแพร่คนหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   ต้องขอขอบคุณท่านสุนทร หอมขจร ที่ได้ให้ข้อแนะนำว่าส่วนราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ควรจะมีการแถลงผลการดำเนินงาน 
โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เนื่องจากท่านแจ้ง
ความประสงค์วันนี้ จึงไม่สามารถที่จะให้ทุกโรงเรียนแถลงผลการดำเนินงานให้
รับทราบได้ในวันนี้ ขออนุญาตให้ทุกโรงเรียนดำเนินการรายงานผลและนำมา
แถลงต่อที่ประชุมสภาฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไปครับ 

 
 



๒๖ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
 1 ในการซักถามเรื่องผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในคราวประชุมครั้งต่อไป ผมขอให้ท่านผู้อำนวยการ
โรงเรียน ทั้ง 3 โรงเรียน ได้จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือนำมาแถลงให้ท่านสมาชิกสภาฯ                   
และท่ีประชุมแห่งนี้ได้รับทราบ  

  ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หั วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
0.อำเภอเมืองแพร ่เขต 6 

  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ จริงแล้วใช้เวลาไม่มากที่จะให้ทาง
โรงเรียนแถลง แถลงสั้นๆ ก็ ได้ ขอเพียงทราบว่านักเรียนแต่ละโรงเรียน                     
สำเร็จการศึกษาออกไปแล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจำนวนเท่าไร
หรือเรียนต่อในสถาบันแห่งอ่ืนมีจำนวนเท่าไร นักเรียนมีจำนวนเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
โรงเรียนอบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยาได้ขอขยายพ้ืนที่รับเด็กเข้าเรียน ไม่ทราบว่า                 
มีผลเป็นอย่างไรบ้าง ขอทราบเพียงเทา่นี้ครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา ครับ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่านนายก                
อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
(นายจันทรคราส  สุรินทร์เลิศ) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    

 ขออนุญาตเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา สำหรับการขยายชั้นเรียน 
การขอเปิดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามที่ได้เคยขอให้สภาฯ อนุมัติขยาย
ชั้นเรียนไปแล้วนั้น ติดขัดตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ขอข้อมูลเพ่ิมเติม  
การขยายชั้นเรียน เพราะว่าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 
ตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ มีระยะทางห่างกันเพียง 1 กิโลเมตร 
กรณีที่จะเปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือขยายชั้นเรียน หากมีโรงเรียนที่เปิด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่แล้ว ต้องมีระยะห่าง 10 กิโลเมตรขึ้นไป      
ซึ่งตอนนี้ทางศึกษาธิการจังหวัดยังไม่มีคณะกรรมการลงไปสำรวจตรวจสอบ     
หรือสอบถามเราในเรื่องนี้  ดังนั้น  การเปิดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย         
จึงยังไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งในประชาชนทราบ ในปีการศึกษานี้เรายังไม่พร้อม     
ที่จะเปิด และในปีการศึกษา 2563 นี้ ขออนุญาตแจ้งว่าเรามีจำนวนนักเรียน
ลดลง ในปีการศึกษา 2562 เรามีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 305 คน ข้อมูล ณ วันนี้ จำนวนนักเรียนที่รับสมัคร
..                   

 
 
 



๒๗ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน รวมกับนักเรียนเดิม มีจำนวน 300 คน ลดลงไป 5 คน ซึ่งจำนวนนักเรียน   
อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา ที่ลดลงนี้ ก็เป็นสภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนในท้องถิ่น จังหวัดแพร่ ในระดับ       
.  โรงเรียนขนาดนี้ นักเรียนทุกโรงเรียนจะมีจำนวนลดลง ยกเว้นโรงเรียนประจำจังหวัด 
.  เพราะฉะนั้นจำนวนเด็กที่ลดลงก็เป็นจำนวนที่ ไม่มากนัก ก็เป็นไปตามสภาพ       
.               การเกิดของประชากร สำหรับผลการเรียนเมื่อมีการเปรียบเทียบภาพรวมของ            
. ทั้งโรงเรียน ระหว่างปีการศึกษา 2562 กับ ปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า             
. ทุกกลุ่มสาระ 8 กลุ่มรายวิชา เฉลี่ยผลการเรียนเพ่ิมขึ้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ก็สรุปได้ว่า   
. ผลการเรียนของนักเรียนเพ่ิมขึ้น สำหรับอัตราการศึกษาต่อ โรงเรียนของเรา             
. เด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจบการศึกษา จำนวน 45 คน จากการ
 สำรวจของฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ได้แจ้งว่านักเรียนสมัครเรียนต่อในระดับชั้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 25 คน และสมัครเรียนต่อในระดับอาชีวศึกษา 
 จำนวน 20 คน สรุปได้ว่านักเรียนเรียนต่อ 100 เปอร์เซ็นต์ สายสามัญมากกว่า
 สายอาชีวศึกษา ขออนุญาตนำเสนอข้อมูล ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
   ถ้าไมม่ีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใครข่อมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

   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
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4 
 ข้อ 5.4 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
ปรมิาณงานตามสภาพพ้ืนที ่ 

  ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร ่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

โครงการใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน           
2 โครงการ เนื่องจากกมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในการขุดลอก
ตามสภาพพ้ืนที่ ซึ่งบางจุดลึกลงไปเป็นพ้ืนหิน ไม่สามารถขุดได้ จึงมีความจำเป็น
ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
รายละเอียด ดังนี้ 

 
 



๒๘ 
 

รองปลัด อบจ.แพร ่  ข้อความเดิม 
 1. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่ าไม้ งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
ตั้งไว้ 595,900.- บาท เพ่ือเป็นค่าขุดขยายลำห้วยโป่ ง บ้านเหมืองใหม่                      
หมู่ที่  10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยขุดขยายลำห้วย                  
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือมี
ปริมาณมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 18,000 ลบ.ม. พิกัดเริ่มต้น E0613708 
N1984675 สิ้นสุด E0613360 N1984959 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ 
.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3 
หน้า 48 ลำดับที่ 5 ตามแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ข้อความใหม่ 
 1. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
ตั้งไว้ 392,100.- บาท เพ่ือเป็นค่าขุดขยายลำห้วยโป่ง บ้านเหมืองใหม่                      
หมู่ที่  10 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยขุดขยายลำห้วย                  
ขนาดกว้าง 8.00 – 70.00 เมตร ยาว 530 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือ         
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,297 ลบ.ม. ช่วงที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E0614047 
N1985433 สิ้นสุด E0613758 N1985593 ช่วงที่  2 พิ กัดเริ่มต้ น 
E0613494 N1985764 สิ้นสุด E0613465 N1985806 ตามแบบแปลน
ของ อบจ.แพร่ .   
 ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4
หน้า 75 ลำดับที่ 2 ตามแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

   ข้อความเดิม 
 2. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
ตั้งไว้ 583,400.- บาท เพ่ือเป็นค่าขุดขยายลำห้วยแม่พวก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ 
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยขุดขยายลำห้วย ขนาดกว้าง 40.00 เมตร      
ยาว 150.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 5.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
30,000 ลบ.ม. พิกัด E0611954 N1981127 ตามแบบแปลนของอบจ.แพร่ 
.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3
หน้า 3 ลำดับที่ 1 ตามแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

รองปลัด อบจ.แพร ่  ข้อความใหม่ 
 2. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน    
หมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                
ตั้งไว้ 576,898.- บาท เพ่ือเป็นค่าขุดขยายลำห้วยแม่พวก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ 
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยขุดขยายลำห้วย  ขนาดปากบนกว้างเฉลี่ย 
12.00 - 70.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร หรือ        
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,032 ลบ.ม. พิกัดเริ่มต้น E0612212 
N1983835 ส้ินสุด E0611941 N1984121 ตามแบบแปลนของอบจ.แพร่ 
.  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4
หน้า 74 ลำดับที่ 1 ตามแนวทางการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ.2541 หมวด 4                          
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 กำหนดว่า “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง                       
ให้เป็นอำนาจอนุมัต ิของสภาท้องถิ่น”  
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอเสนอญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
โครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากมีความจำเป็น 
ต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามสภาพพ้ืนที่ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามหรือไม่ครับ 
   ถ้าไมม่ีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใครข่อมติ 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ                  
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เนื่องจากมีความจำเป็น                   
ต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณงานตามสภาพพ้ืนที ่

   ถ้าเหน็ชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เหน็ชอบ จำนวน 17  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เหน็ชอบ จำนวน      -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปรมิาณงานตามสภาพพ้ืนที ่ 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

  ในระเบียบวาระนี้  เนื่องจากผมติดภารกิจ จึงขอเชิญท่านกุลชา                    
บัญสว่าง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คนที่ 2 ขึ้นทำหน้าที่แทน 
.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 17 วรรคสอง...
ในกรณี ไม่มีประธานสภาท้ องถิ่น  หรือมีแต่ ไม่อยู่  หรืออยู่แต่ ไม่สามารถ                    
ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่น เป็นผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น.. วรรคท้าย กรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภา
ท้องถิ่นมากกว่าหนึ่ งคน ให้ รองประธานสภ าท้องถิ่นปฏิบั ติ หน้ าที่ แทน
ประธานสภาท้องถิ่นตามลำดับ  

นางกุลชา บัญสว่าง  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    
รองประธานสภา อบจ.แพร่ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร              
คนที่ 2 ส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  
(ประธานที่ประชุม)  ดิฉันนางกุลชา บัญสว่าง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   
. คนที่ 2 มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านพิพัฒน์ ซ่ือทรงธรรม ประธานสภาองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ดิฉันทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสภา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดิฉันขอเข้าระเบียบวาระที่ 6     

  ข้อ 6.1 ปรึกษาหารือการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564      

  ตามพระราชบัญ ญั ติ องค์การบริหารส่ วนจั งหวัด พ .ศ .2540                      
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542, (ฉบับที่  3) พ.ศ.2546 และ (ฉบับที่ 4)      
พ.ศ.2552 หมวด 2 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 22 ในปีหนึ่ง        
ให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย… 

  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำหนดสมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน แต่ถ้ามีกรณีจำเป็น ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้
ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน และ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 การกำหนด
จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป                
ให้ประธานสภาท้องถิ่น นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี 
โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 
 
 
 



๓๑ 
 

ประธานที่ประชุม  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของ                        
สภาท้องถิ่น พร้อมทั้ งปิดประกาศไว้ในที่ เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น 

  ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนด                
วันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี               
ที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น นำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญ              
ประจำปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

         เชิญท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอวันไหนเชิญค่ะ 
  เชิญท่านสุขาวดี  วังคำ ค่ะ  

นางสุขาวดี  วังคำ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ                
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน .  

  ดิฉันนางสุขาวดี  วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
อำเภอสูงเม่น เขต 2 

  ขอปรึกษาหารือการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ดังนี้ 
1. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน 
2. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เริ่มตั้งแต่

วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน 
 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านสุขาวดี  วังคำ ค่ะ 
 ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ  รับรอง (ยกมือ) 

นางสาวกรรณิการ์  ผาภูมิ  รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม สมาชิสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
  ถ้าไม่มีดิฉันใคร่ขอมต ิ
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 

ประจำปี พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป                         
มีกำหนด 45 วัน และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 
เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน        

 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือค่ะ 

 

 

 

 



๓๒ 
 

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

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณค่ะ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ เห็ นชอบให้กำหนดวันเริ่ม                        
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 21 
กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 เริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 6 มกราคม 2564              
เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน        

 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ จะเสนอในที่ประชุม ขอเรียนเชิญค่ะ 
 เชิญท่านสมัย  เนื้ออ่อน ค่ะ 

นายสมัย  เนื้ออ่อน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสมัย  เนื้ออ่อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 3 
 ขอฝากผ่านท่านประธานสภาฯ  ไปยังท่านนายกฯ ในคราวประชุม            
ครั้งต่อไป ขอให้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าไม้ มาร่วมประชุม เนื่องจากผมเคยเสนอโครงการ               
ซึ่งไปอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า แล้วเขาบอกว่าไปรบกวนสัตว์ แล้วตอนนี้สัตว์ 
มารบกวนเรา เราไปสร้างไว้ สัตว์ก็มารบกวน เราต้องมาคุยกันให้เข้าใจว่าจะต้อง
ทำอย่างไรให้ราบรื่น โครงการที่ท่านนายกฯ ให้ท่านผอ.มานำเสนอ ทำให้ผมนอน             
ไม่หลับ เพราะภูมิใจมากว่ามันถึงเวลาแล้ว ขออย่างเดียวในโอกาสต่อไป                 
ขอให้ เชิญ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องมาพูดคุย เขาจะรักชาวบ้านหรือรักสัตว์                   
เราควรดำเนินการอย่างไร ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสมัย  เนื้ออ่อน ค่ะ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่     

 ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ต้องขอขอบคุณท่านสมัย เนื้ ออ่อน ที่ ได้ ให้ข้อคิดและข้อท้วงติ ง              
ที่เราต้องทำและเป็นประโยชน์ ซึ่งเราก็มีอุปสรรคมากมายตามที่ท่านได้ทราบแล้ว 
ผมจะดำเนินการตามที่ท่านแนะนำมา โดยที่จะติดต่อไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง               
หากเขาตอบรับ จะได้นำมาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป 

 

 

 

 




