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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563   เวลา 1๐.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 1) ชั้น 3 
 

ผู้มาประชุม 

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

2 

3 

 

 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1  
3 นางกุลชา บัญสว่าง รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2  
4 นายสุริยา อินต๊ะนอน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  
5 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  
6 นายศิริมงคล ทนันชัย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
7 นายสุนทร หอมขจร ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  
8 นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
9 นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  

10 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  
11 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1  

12 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 2 

เขต 2  

13 นายศฤงคาร นันตา 

 

 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  

14 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3  

15 นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             
เขต 1 

เขต 1  

16 นายนิคม อินทรโกศล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  

17 นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
18 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  
19 นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง

เขต 1 
เขต 2 ลา 
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เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

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

 
8 พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
9 นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
9 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

11 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  

 
12 นางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง 
13 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 
14 นางเยาวรัก จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15 นางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
16 นางศศิธร ยืนมั่น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
17 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 

 
18 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 
19 นายพงษ์ไทย บัววัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่พัฒนาประชาอุปถัมภ์

อุปถัมภ์ 

 

20 นางรัชณ ี                   แก้วอ้วน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
21 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
22 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
23 นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
24 นางปนัดดา 

สงคราม 
วงศ์สงคราม นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

25 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
26 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

27 นางรชยา เวชอุทัย นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
28 นางจิราพร ใจเขียวแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
29 นางกัญจน์รัตน์ ถิ่นทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
30 นางสาวนวพร เชี่ยวชาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
31 นางสาวนุชนภางค์ แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
32 นางสาวสิริรัตน ์ เสนานุรักษ์วรกลุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
33 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
34 นายประสพ สีนุย นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
35 นายมรุต ขวัญนาง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น 
36 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
37 นางสาวลภัสนันท ์ ชัยสายัณห์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
38 นางอัญชลี คำยวง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
39 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
40 นางสาวภัทรวด ี กุละวงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
41 นายสมเกียรติ ดาวดาษ แพทย์แผนไทยชำนาญการ 
42 นายณัฐ วังกาวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต 
43 นายสามารถ เพ่ิมพูล ประชาชน 
44 นางสาวกุลณัฐ ทะลอย ประชาชน 
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เริ่มการประชุม เวลา 1๐.00 น. 
เลขานุการสภา อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองประธานสภา
(นางทิตติยา สุกใส)          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  คณะผู ้บร ิหารองค์การบริหาร               
. ส่วนจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ขณะนี้ ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 แล้ว 

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

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

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕63 
 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕63 

ตามท่ี ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563      
ที่ประชุมมีมติกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563             
เริ่มตั้งแตว่ันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน นั้น  
 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.๒๕62 มาตรา ๒๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ.2554 ข้อ 22 จ ึงเร ียกประช ุมสภาองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร่                       
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ.2563 เริ ่มตั ้งแต่วันอังคารที ่ 21 
กรกฎาคม 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 มีกำหนด 45 วัน 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563  
  พิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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ประธานที่ประชุม  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

  กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เพื ่อพิจารณา                   
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และเรื ่องต่างๆ                     
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ 

  จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ซ่ึงถือเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตเลือกตั้งแต่ละ
อำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และงานด้านตรวจสอบ ควบคุม 
การบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภารกิจสำคัญดังกล่าว ขอให้ ทุกท่าน            
ได ้โปรดปฏิบ ัต ิหน ้าที ่อย ่างเต ็มความสามารถ การอภิปราย การซักถาม                    
หรือการปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบ
กฎหมาย ในแนวทางที ่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ ่นและประชาชนโดยส่วนรวม              
อย่างแท้จริง 

 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ บัดนี้ 
  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที ่ 2 เพื ่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ระเบียบวาระการประชุมมีทั ้งหมด              
6 ระเบียบวาระ กระผมขอเข้าระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม เรื่องท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา 1 ท่าน คือ 
       นางสาวธณัชชา  ธาดาจาร ึกสก ุล สมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วน                     

จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 2  

 เรื ่องที ่ 2 โครงการสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ ่นกับการพัฒนาประเทศ                  
ในปัจจุบัน “การสัมมนาผู ้บริหารท้องถิ ่นและเจ้าหน้าที ่ท้องถิ ่นภาคเหนือ                         
เพื ่อพัฒนาประเทศ” วันที ่ 27 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมและ                   
แสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ จังหวัดเชียงใหม่ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด             
มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่กองกิจการสภาฯ  

 เร ื ่องที่  3 มีข ้าราชการโอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
จำนวน  2 ท่าน คือ     

       1. นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
  2. นางอภิสรา  บุตสีทา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
  ขอเชิญทั้ง 2 ท่าน แนะนำตัว เชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

 

 
 



๖ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองประธานสภา
(นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
.  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
   ดิฉันนางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
  ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตำแหน่งเดิมผู้อำนวยการกองแผน 

และงบประมาณ ในการทำงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นี้ ดิฉันจะตั้งใจ
ทำงานตามนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอบคุณค่ะ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ  
  เชิญท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตครับ 

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองประธานสภา
(นางอภิสรา  บุตสีทา)          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
.  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

   ดิฉ ันนางอภิสรา บุตสีทา ผู ้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ภูมิลำเนาเดิม อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ รับราชการครั้งสุดท้ายอยู่ที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำปาง ตำแหน่งล่าสุดก่อนโอนย้ายมาที่นี่ คือ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้โอนย้าย   
มาปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถ 
หากท่านใดมีสิ่งใดที่จะให้ดิฉันปฏิบัติงาน ขอได้ประสานโดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์                
08 6114 1818 ขอบคุณค่ะ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ครับ 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเพิ่มญัตติในระเบียบ
วาระที่ 5 จำนวน 2 ญัตติ คือ 
  1.ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                  
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     

   2.ญัตติขอความเห็นชอบการจัดตั ้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     

   ซึ่งทั้ง 2 ญัตติ ที่ท่านนายกฯ ขอเพ่ิมนี้ ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาฯ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ เสนอขอเพิ่มญัตติ                   

ในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 2 ญัตติ  
  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

 

 

 



๗ 
 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพิ่มญัตติในระเบียบวาระที่ 5 
จำนวน 2 ญัตติ ดังนี้ 

  5.4  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     

  5.5 ญัตติขอความเห็นชอบการจัดตั ้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   บียบใหม่ที่แจกให้ท่าน
สมาชิกสภและขอใช้ระเบียบใหม่ที่แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ 18 
มิถุนายน พ.ศ.2563 

   เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงานการประชุม            
ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด                   
จะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563                     
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563    

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที ่ 1 ประจำปี พ.ศ.25ห63                  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

 

 

 

 



๘ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานที่ประชุม   ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
  ข้อ 5.1 เรื่อง การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ 

    การคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่  จำนวนไม่เกิน 5 คน                
ท่านสมาชิกสภาฯ จะเสนอจำนวนกี่คน ขอเรียนเชิญครับ  

    ขอเชิญท่านโชคชัย  พันศิริวรรณ ครับ 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอร้องกวาง เขต 3 

  ขอเสนอว่าควรคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นกรรมการ 
ในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่  จำนวน                
5 ท่าน ครับ 

ประธานที่ประชุม ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายทวี  มัดจิต   รับรอง (ยกมือ) 

นางสาวปอรวัลย์  มุดเจริญ รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู ้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื ่นหรือไม่                
ขอเรียนเชิญครับ 

ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น              

เพื่อเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
จังหวัดแพร่ จำนวน 5 ท่านตามท่ีท่านโชคชัย พันศิริวรรณ เสนอ กรุณาออกเสียง         
ยกมือครับ 

 

 

 



๙ 
 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นการเสนอชื่อ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้โปรด
ช่วยกันเสนอรายชื่อ จำนวน 5 ท่าน 

   ขอเชิญท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 

 นางสุขาวดี  วังคำ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางสุขาวดี ว ังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                        
อำเภอสูงเม่น เขต 2 

  ขอเสนอนายโชคชัย  พันศิริวรรณ เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 1 

 

ประธานที่ประชุม  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นายสมัย  เนื้ออ่อน รับรอง (ยกมือ) 

นางกุลชา  บัญสว่าง รับรอง (ยกมือ) 
 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการประสานแผน 

พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม ่ม ีท ่านใดเสนออีก เป ็นอันว ่าที ่ประช ุมแห ่งน ี ้ เห ็นชอบให้                             

ท่านโชคชัย  พันศิริวรรณ เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา       
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 1 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 2   

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 

นางกุลชา  บัญสว่าง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                       
อำเภอวังชิ้น เขต 2 

   
 
 



๑๐ 
 

นางกุลชา  บัญสว่าง  ขอเสนอนายเจริญ  สมปาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 2 

 

ประธานที่ประชุม  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นายนิคม  อินทรโกศล รับรอง (ยกมือ) 

นางสุภารัตน์ การะเกต ุ รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการประสานแผน 

พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม ่ม ีท ่านใดเสนออีก เป ็นอันว ่าที ่ประช ุมแห ่งน ี ้ เห ็นชอบให้                             

ท่านเจริญ  สมปาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระดบัจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 2 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 3  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านนิคม  อินทรโกศล ครับ 

นายนิคม  อินทรโกศล  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนิคม  อินทรโกศล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                       
อำเภอลอง เขต 2 

  ขอเสนอนายนฤพนธ์  ศรีใจลม เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 3 

 

ประธานที่ประชุม  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

นางสาวปอรวัลย์  มุดเจริญ รับรอง (ยกมือ) 

นายศฤงคาร  นันตา รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการประสานแผน 

พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 3 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม ่ม ีท ่านใดเสนออีก เป ็นอันว ่าที ่ประช ุมแห ่งน ี ้ เห ็นชอบให้                             

ท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 3 

 

 



๑๑ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 4  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                       
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 

  ขอเสนอนายนิคม  อินทรโกศล เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 4 

 

ประธานที่ประชุม  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายสุนทร  หอมขจร รับรอง (ยกมือ) 

นายทวี  มัดจิต รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการประสานแผน 

พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 4 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม่ม ีท ่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที ่ประชุมแห่งนี ้เห ็นชอบให้                          
ท่านนิคม อินทรโกศล เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 4 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 5  

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
   ขอเชิญท่านปอรวัลย์  มุดเจริญ ครับ 

นางสาวปอรวัลย์  มุดเจริญ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางสาวปอรวัลย์  มุดเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอลอง เขต 3 

  ขอเสนอนายศิริมงคล  ทนันชัย เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผน 
พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 5 

 

 



๑๒ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม รับรอง (ยกมือ) 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการประสานแผน 

พัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 5 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม ่ม ีท ่านใดเสนออีก เป ็นอันว ่าที ่ประช ุมแห ่งน ี ้ เห ็นชอบให้                             

ท่านศิริมงคล  ทนันชัย เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ คนที่ 5 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอรายชื่ออ่ืนอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ  
  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดเห็นชอบตามที่           

ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 

   1. นายโชคชัย  พันศิริวรรณ 
    2. นายเจริญ  สมปาน 
    ๓. นายนฤพนธ์   ศรีใจลม 
   ๔. นายนิคม  อินทรโกศล 
     ๕. นายศิริมงคล  ทนันชัย  

 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสภาแห่งนี้เห็นชอบคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ จำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อที่เสนอ 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2  
 ข้อ 5.2 ญัตติขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื ่อง งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (วาระที่หนึ่ง)  
. ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

 

 

 



๑๓ 
 

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

       ก่อนที ่ผมจะแถลงเรื ่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ.2564 ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แจ้งเรื่อง
รายการแก้ไขก่อนครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา                   
(นายปรีชา  สุขรอด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  ในร่างข้อบัญญัติมีพิมพ์คำผิด พิมพ์คำเกิน พิมพ์คำตกหล่น โดยได้ 
จัดทำเอกสารวางไว้บนโต๊ะท่านสมาชิกสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ หน้าที่ 3 
บรรทัดที่ 24 ข้อความเดิม (พ.ศ.2562 - 2566) แก้ไขเป็น (พ.ศ.2561 - 
2565) ข้อความที่ 2 หน้า 342 บรรทัดที่ 6 ข้อความเดิม ค่ารถบรรทุก แก้ไขเป็น               
ค่าจัดหารถบรรทุก ข้อความที่ 3 หน้า 362 บรรทัดที่ 2 พิมพ์คำว่า อ.หนองม่วงไข่ซ้ำ 
ให้ตัดออกไป 1 สรุปมีแก้ไขทั้งหมด 3 ข้อความ ในคำแถลงก็มีข้อความผิด ก็ได้แก้ไข
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 บัดนี ้  ถ ึงเวลาที ่คณะผู ้บร ิหารองค์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร่                 
จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาอีกครั ้ง ฉะนั้น          
ในโอกาสนี้  คณะผู ้บร ิหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ ึงขอชี ้แจงให้                     
ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง   

   1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที ่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีสถานะการเงิน ดังนี้ 

1.1.1   เงินฝากธนาคาร จำนวน 463,180,846.92   บาท 
 1.1.2   เงินสะสม จำนวน 350,337,480.73 บาท 

 1.1.3   ทุนสำรองเงินสะสม จำนวน   80,192,437.89 บาท 
 1.1.4   รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย ไม่มี 
  1.1.5   รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

 จำนวน 21 โครงการ จำนวน   26,056,800.00 บาท 
 
 
 



๑๔ 
 

นายก อบจ.แพร่  1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน   88,432,631.04 บาท 

  2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562   
(1) รายรับจริง  จำนวน  489,801,847.66 บาท  ประกอบด้วย 

  หมวดภาษีอากร จำนวน   20,562,135.11 บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต   
   จำนวน     4,011,700.10 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน     5,574,887.89 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ไม่มี      
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน        623,520.02 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน จำนวน          10,000.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 271,221,249.54 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 187,798,355.00 บาท 
 

  (2) เง ินอุดหนุนที ่ร ัฐบาลให้โดยระบุว ัตถ ุประสงค์/เฉพาะกิจ  จำนวน 
62,465,724.24 บาท 

  (3) รายจ่ายจริง  จำนวน 445,223,479.86  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง จำนวน   17,374,340.19 บาท 
 งบบุคลากร จำนวน 122,872,309.28 บาท 

นายก อบจ.แพร่  งบดำเนินงาน จำนวน 180,812,830.30 บาท 
 งบลงทุน จำนวน 104,385,384.50 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น จำนวน          36,000.00 บาท 
 งบเงินอุดหนุน จำนวน   19,742,615.59 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
 จำนวน   62,465,724.24 บาท 

 (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม     จำนวน 12,046,000.00 บาท         
(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ไม่มี 
  

ยก อบจ.แพร่     โดยมีหลกัการดังนี ้
  ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 562,500,000.00 บาท  
  แยกรายละเอียดตามหมวดรายได้ ดังนี้ 

  1. รายได้จัดเก็บเอง  แยกเป็น 
- หมวดภาษีอากร จำนวน   20,300,000.00 บาท 
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จำนวน     3,090,000.00 บาท 
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จำนวน     5,348,430.00 บาท 

  -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน        346,670.00 บาท 
- หมวดรายได้จากทุน จำนวน          10,000.00 บาท 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง        จ  29,095,100.00 บาท   

    

 

 



๑๕ 
 

นายก อบจ.แพร่   2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แยกเป็น 
- หมวดภาษีจัดสรร จำนวน  271,200,000.00 บาท  

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
           271,200,000.00 บาท 

3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แยกเป็น   
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  262,204,900.00 บาท 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
   262,204,900.00 บาท 
    

  รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น   562,500,000.00 บาท 
  

 ประมาณการงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น   562,500,000.00 บาท  
 แยกรายละเอียดตามด้านและแผนงาน  ดังนี้ 
 ด้านบริหารงานทั่วไป                                   108,415,050.00 บาท 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 108,115,050.00  บาท 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               300,000.00  บาท 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม             295,129,314.00 บาท               
 แผนงานการศึกษา  117,773,564.00  บาท 
 แผนงานสาธารณสุข  145,627,600.00  บาท
 แผนงานสังคมสงเคราะห์  120,783,150.00  บาท 
 แผนงานเคหะและชุมชน  102,220,000.00  บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  108,913,000.00  บาท 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 117,812,000.00  บาท     

 ด้านการเศรษฐกิจ  117,810,300.00 บาท               
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  113,714,300.00  บาท 
 แผนงานการเกษตร  114,096,000.00  บาท    
 ด้านการดำเนนิงานอ่ืน  141,145,336.00 บาท  
 แผนงานงบกลาง  141,145,336.00 บาท
    
                                     เหตุผล 

 เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื ่อให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบร ิหาร               
ส่วนจังหวัดแพร่ไดพิ้จารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

 

 

 



๑๖ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามหรือไม่ครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ในงบประมาณปีนี้ แผนงานสาธารณสุข งบประมาณ 145,627,600.00 บาท 

เป็นงบค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้พยายามที่จะให้แยกงบนี้ออกไปจากงบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แต่สำหรับในปีนี้ก็ยังไม่มีการแยก จึงทำให้งบส่วนนี้ยังต้อง            
เข้ามาในแผนงานสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สำหรับ อสม. 
12,128 คน จ่ายจากงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอกราบเรียน
ให้ทราบครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 

   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามหรือไม่ครับ 
  ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

  ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารสาวนจังหวัดแพร่ได้เสนอ ร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบร ิหาร           
ส่วนจังหวัดแพร่ ผมขอตั ้งข้อสังเกตและขอฝากท่านสมาชิกฯ ว่า ณ ปัจจุบัน
สถานการณ์บ้านเมืองของเรา โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของ
พ่ีน้องประชาชนของเรา ค่อนข้างจะลำบาก  2 - 3 เดือนที่ผ่านมา อาจจะลำบาก
ไม่มาก เนื่องจากได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล แต่นับต่อจากนี้ไปในส่วนของเงิน
เยียวยาที่ได้รับจากรัฐบาลนั้น ผมเชื่อแน่ว่าอาจจะมี แต่อาจจะไม่ทั่วถึง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน มีงบประมาณ
พอสมควร ในปีนี้ท่านนายกอนุวัธ วงศ์วรรณ ได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื ่อให้สภาฯ เห็นชอบในวาระที ่ 1             
จำนวนเงินทั้งสิ้น 562 ล้านบาทเศษ ผมมาพิจารณาดูแล้วเห็นว่า ร่างข้อบัญญัติ    
งบประมาณฯ ที ่ท่านเสนอมาในวันนี ้ ส่วนหนึ่งลงถึงพ่อแม่พี ่น้องประชาชน                   
อีกส่วนหนึ่งเน้นหนักไปหน่วยงานที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่รับผิดชอบอยู่ 
เช่น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หรือส่วนต่างๆ ผมมาพิจารณา  

 
 
 
 



๑๗ 
 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ และตั้งข้อสังเกต งบประมาณแผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งบตรงนี้จะเป็นงบที่ 
 ลงถึงพี่น้องประชาชนโดยตรง พิจารณาดูจากรายละเอียดงานด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน สิ่งที่จะลงไปถึงพ่ีน้องประชาชนโดยตรง มีทั้งหมด 28 โครงการ รวมยอด
งบประมาณทั ้งสิ ้น ประมาณ 23 ล้านบาทเศษ จากในแผนงานอุตสาหกรรม                
การโยธาทั้งสิ้น 113 ล้านบาท ซึ่งท่านจะเห็นว่าลงสู่มือพี่น้องประชาชนเพียง                      
23 ล้านบาทเศษ ลบจาก 113 ล้านบาท เหลือประมาณ 80 ล้านบาทเศษ                  
ท่านมาดูโครงการที ่เกี ่ยวกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที ่องค์การบริหาร                   
ส่วนจังหวัดแพร่เราดูแลอยู่ จะเห็นว่างบประมาณนั้น จะมาในลักษณะกระจุกอยู่
กับหน่วยงานของเรา ไม่ได้กระจายไปถึงมือพ่ีน้องประชาชน ทั้งๆ ที่เราก็ทราบอยู่ว่า
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน จากไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปัญหาภัยแล้งที่สืบเนื่องมาจากปี 2563 ถ้าเราจะหวังเงินจากรัฐบาล
เพื่อนำมาเยียวยาพี่น้องประชาชน อาจจะได้รับแต่ล่าช้า แต่ถ้าเราจัดงบประมาณ
เพื ่อให้ชาวบ้าน ได้มีโครงการ ถึงมือพี ่น้องประชาชน จะเป็นส่วนหนึ่งที ่เรา                 
ได้ช่วยเหลือพี ่น้องประชาชนของเราโดยตรง ผมขอชื ่นชมในปีงบประมาณ               
ที่ผ่านมา ปี 2563 องค์การบริหารส่วนจังแพร่ ได้ดำเนินโครงการหนึ่งซึ่งดีมาก 
คือ โครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ผมได้มีโอกาสไปสัมมนาของหน่วยงานเอกชน               
เขาบอกว่าปีนี้จะเป็นปี  เผาจริงของประเทศไทย สืบเนื่องจากเหตุผล 2 ประการ             
ที่กล่าวไปแล้ว โดยเฉพาะเรื ่องปัญหาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเดือน        
พฤษภาคม, มิถุนายน ประชาชนไม่ได้เดือดร้อนกันมากเท่าไหร่ เพราะได้รับเงิน
เยียวยาจากรัฐบาล เดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน 15,000 บาท กระจายไป
ครึ่งหนึ่งของประชาชนในประเทศไทย แต่ตอนนี้ไม่ได้รับกันแล้ว ในส่วนของตรงนี้
ถ้าเราไปเน้นในเรื่องของแหล่งน้ำ ประชาชนของจังหวัดแพร่  ร้อยละ 60 - 70 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ถ้าเราทำแหล่งน้ำซึ่งเราทำได้ดี ดีมากๆ ฝากท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปถึงผู้ ร ับผิดชอบ หากเราพัฒนาแหล่งน้ำ อย่างเช่น              
ชลประทาน เป็นอ่างเก็บน้ำก็ดี ถ้าเราไปขอพัฒนาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ลำเหมือง 
ส่วนต่างๆ เหล่านี้จะเป็นผลดีมาก ที่ผมไปสัมมนามา เขาได้วิเคราะห์ออกมาว่า  
คนไทยไม่ใช่คนขี้เกียจ แต่ปัญหาคือสภาพสิ่งแวดล้อมของเรา ทำให้เกิดปัญหา
ความเจริญ เขาบอกว่าถ้าประเทศไทยมีแหล่งน้ำกระจายไปทุกจุดของพื ้นที่                 
ทางการเกษตร จะทำให้เกษตรกรของเราสามารถที่จะผลิตพืชผลทางการเกษตร                
ส่งขายทั่วโลกได้ เป็นครัวโลกเลยก็ว่าได้ ปัญหาปัจจุบัน คือ เราไม่มีแหล่งน้ำ                
พอไม่มีการทำการเกษตรก็จะลดลง ฉะนั้น ผมขอฝากว่า เรายังมีขั้นตอนของการ
พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                 
ในวาระที่สอง วาระที่สาม เราสามารถแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินการ
งบประมาณต่างๆ ได้ ผมจึงขอฝากเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ลองพิจารณา                
ร่างข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2564 ให้งบประมาณได้ลงไปถึงพี่น้องประชาชน ทำเพ่ือ               
พ่ีน้องประชาชนของเรา ขอบคุณครับ 

 

 



๑๘ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านเจริญ  สมปาน ครับ 

นายเจริญ  สมปาน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายเจริญ  สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 4 

  ผมขอสนับสนุนการอภิปรายของท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ เป็นอย่างยิ่ง 
เพราะพี่น้องชาวแพร่เรา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักเป็นส่วนใหญ่ พื้นที่
จังหวัดแพร่เป็นพื้นที่ลาดชัน น้ำดี ฝนดี แต่ไม่มีที่จัดเก็บเพียงพอ ไม่มีแหล่งน้ำให้             
พี่น้องเกษตรกรใช้เพาะปลูก เห็นด้วยว่าเราจะต้องเพิ่มงบประมาณในการพัฒนา
แหล่งน้ำให้มาก เหมือนปีก่อนๆ ที่เราเคยดำเนินการ และได้รับคำชื่นชมจากพ่ีน้อง
ประชาชน ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านเจริญ  สมปาน ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้อภิปรายแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับ

การทำการเกษตรและแหล่งน้ำ วันนี้เพิ่งได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย   
ทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ และให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสอบถาม
มายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่า มีความต้องการเครื่องจักรอะไรบ้าง เพ่ือจะนำไป
ช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งในการนี้ เครื่องจักรส่วนกลางได้ระบุไว้ 1. รถแม็คโคร           
ที่จะใช้ตักดิน 2. รถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่ที่จะใช้เกรดดิน และอ่ืนๆ ที่มีความจำเป็น   
ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
มีความตระหนักถึงเรื่องการจัดทำแหล่งน้ำต่างๆ โดยเฉพาะขณะนี้มีคณะกรรมการ
วุฒิสภา ชื่อว่า คณะกรรมการเพ่ือลดภาวะความเหลื่อมล้ำทางสังคม ท่านได้เดินทาง 
มาจังหวัดแพร่ เพื่อที่จะช่วยให้จังหวัดแพร่ได้จัดทำแหล่งน้ำต่างๆ เขาเน้นหนักว่า 
แหล่งน้ำเท่านั้นที่จะลดภาวะความเหลื่อมล้ำของประชาชน ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้คือ
แบบสำรวจความต้องการเคร ื ่องจ ักรทางการเกษตร เคร ื ่องม ือสนับสนุน              
การประกอบอาชีพ จริงแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดต้องแจ้งไป แต่ว่าทั้งหมดนี้เขาถามว่า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่มีความพร้อมหรือไม่  ทางเราก็จะตอบไปว่า
เครื่องจักรต่างๆ ที่ทางเรามีความต้องการเพ่ือทำแหล่งน้ำ หนังสือฉบับนี้เพิ่งได้
รับมาเมื่อเช้านี้เอง เราจึงต้องเตรียมการงบประมาณ หากได้รับมาจริงเครื่องจักร   
.  

 
 
 



๑๙ 
 

นายก อบจ.แพร่ 220 ชิ้น มีค่าน้ำมัน ค่าจ้างพนักงานขับ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องดำเนินการต่อไปอีก                   
ส่วนนี้ยังไม่รวมอยู่ในร่างข้อบัญญัติฯ พ.ศ.2564 ที่เราจะพิจารณากันในวันนี้                   
แต ่อย ่างไรก ็ตามเราอาจจะต ้องม ีการโอนงบประมาณ และดำเน ินการ                          
ในรายละเอียดต่อไป ที่เราขอไปมีรถแม็คโครตีนตะขาบ 8 อำเภอๆ ละ 2 คัน 
จำนวน 16 คัน รถแทรกเตอร์ อำเภอละ 2 คัน จำนวน 16 คัน รถนวดและ                
เกี่ยวข้าว ซ่ึงผมเองก็ไม่แน่ใจว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต่อไปต้องไป              

 เกี่ยวข้าวให้ชาวบ้านด้วยหรือไม่ อำเภอละ 2 คัน จำนวน 16 คัน หลังจากนั้น      
เขาให้เราเติมเอง ก็จะมีชุดเจาะบาดาลตีนตะขาบ อำเภอละ 2 คัน จำนวน               
16 คัน ทีต่้องเป็นชุดตีนตะขาบ เพราะบางพ้ืนทีร่ถเข้าไปไม่ได้ ถ้าเป็นตีนตะขาบเล็กๆ 
ก็จะเข้าพื้นที่ได้ง่าย และชุดเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์แบบเคลื่อนที่ ที ่ไหนมีน้ำ                  
มีแสงแดดก็จะนำชุดนี้ไปช่วยเขาเพื่อประหยัดค่าไฟ ทีแรก ผมตั้งไว้ 16 เครื่อง 
แต่ท่านปลัดฯ บอกว่า ขอไป 100 เครื่องเลย เครื่องสูบน้ำ 6 นิ้ว ชนิดลากจูง              
16 เครื่อง ซึ่งเราเองมีอยู่แล้วประมาณ 15 เครื่อง ท่านปลัดฯ ขอเพิ่มรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ขนาดเล็กนั่งขับ อำเภอละ 5 คัน จำนวน 40 คัน ถ้าสมมติได้ตามนี้
อย่างน้อยๆ เจ้าหน้าที่ เราจะต้องเพิ่มอีก 220 คน ถ้าได้มาก็ดี เราก็ต้องมาโอน
งบประมาณกันต่อไปอีกครั ้ง จึงขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบว่า             
เขาได้แจ้งมาในวันนี ้ เขาจะจัดสรรเท่าไหร่เราก็ย ังไม่ทราบ ถ้าหากได้มา
งบประมาณบางส่วนที่ท่านได้พิจารณาในวันนี้ ก็อาจจะต้องมีการโอนงบประมาณ 
เพ่ืองานอ่ืนต่อไป ขอบคุณครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
  ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

   ก่อนอ่ืนรู้สึกดีใจที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้กรุณาแจ้ง
เรื ่องอุปกรณ์ เครื่องมือที่เราจะนำมาช่วยประชาชนชาวแพร่ของเรา อย่างไรก็ดี                   
เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ผมได้ไปติดตามประเมินผลพร้อมกับคณะกรรมการ 
ที่สำนักงานกองช่าง หอประชุมกอเปา ได้ไปเห็นภาพชินตานั่นก็คือ เครื่องจักร               
ที่เรามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นรถแม็คโคร รถแทรกเตอร์ รถบรรทุก จอดตากแดดตากฝน    
อยู่เช่นเคย น่าเสียดายคันหนึ่งราคาเป็นล้านๆ บาท เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เรามีอยู่                  
ที่เราจะนำไปใช้ช่วยเหลือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเรา แต่ไม่ได้รับความเอาใจใส่
เท่าที่ควร เพราะถ้าตากแดดตากฝน การเสื่อมสภาพ การชำรุด จะเร็วกว่าปกติ      
.  

 
 
 



๒๐ 
 

นายสุนทร  หอมขจร สร ้างอย ่างอื ่นสร ้างได ้ราคาเป ็นล ้านๆ ผมไปดูโครงการก่อสร ้างพื ้นฐาน
ปีงบประมาณ 2564 ไม่มีเลย ไม่มีรายการที่จะสร้างโรงจอดรถ หรือโรงเก็บ
เคร ื ่องจ ักรกลของเราเลย ไม ่เส ียดายบ้างหร ือ หากได ้ร ับมาอีกมากมาย                    
ท่านจะนำไปจอดไว้ที่ไหน นำไปจอดตามท้องถิ่นของเรา ตามอำเภอต่างๆ ที่มีอยู่
ทำไมไม่รักษา จะอ้างว่านำมาจอดชั่วคราว แต่ก็เวลาเป็นเดือนๆ ท่านประธานสภาฯ  

  ลองไปดูได้ ผมเห็นแล้วรู ้ส ึกเสียดาย ผมเคยนำเสนอในที่ประชุมสภาแห่งนี้                   
ไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ก็เงียบ ขอจัดงบประมาณสำหรับก่อสร้างโรงเก็บเครื่องจักรกล
ที่เรามีอยู่อีกสัก 1 รายการได้หรือไม่ ให้จอดอยู่ในร่ม ไม่จอดตากแดดตากฝน              
อยู่อย่างปัจจุบันนี้ เพื่อเราจะได้ใช้ไปนานๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน
ชาวแพร่ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร หอมขจร ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 โดยทั่วไปแล้วที ่ท่านเห็นว่าเครื ่องจักรของเราจอดตากแดดตากฝน              
อยู่ ที ่กองช่าง ก็แสดงว่ามีความผิดปกติ เพราะจริงๆ แล้วเครื่องจักรเหล่านี้ต้อง
ปฏิบัติงาน อยู่ในพื้นที่ สำหรับกรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ แสดงความคิดเห็น ว่าควร
สร้างโรงเก็บรถ โรงเก็บเครื่องจักร เหตุเพราะกลัวว่าหากจอดตากแดดตากฝนจะ
ทำให้เส ื ่อมสภาพ ผมคิดว ่าไม่น ่าจะเสื ่อมไปถึงเครื ่องยนต์ภายในได้ ต ้อง
ขอขอบคุณในความห่วงใย แต่ผมคิดว่าขณะนี้เรายังไม่มีเงินเหลือพอที่จะสร้างโรง
เก็บรถ โรงเก็บเครื่องจักร หากต้องสร้างคงต้องใช้พื้นที่กว้างถึง 10 ไร่ครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
  ขอเชิญท่านสุภวัฒน์ ศุภศิริ ครับ 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน    

  กระผมนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 

  ผมเห็นด้วยกับที่ท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ กล่าวมาทุกข้อ ผมขออนุญาต
เรียนเสริม เนื ่องจากในเขตพื้นที ่ผมเป็นเขตพื้นที ่แห้งแล้ง มีส่วนที ่ได้รับฟัง              
ความเดือดร้อน มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 
โดยการบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เดือดร้อนอะไรมาก็มาหาเรา 
ขอกลับเข้าไปคุยในเรื่องของเครื่องจักร มีเครื่องจักรแล้วจะต้องมีน้ำมัน ซึ่งตลอด   
. 

 
 



๒๑ 
 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมี ปี 2562 - 2563 จังหวัดแพร่สถิติเรื่องน้ำท่าน้อยที่สุด 
ในรอบ 30 - 40 ปี เราไม่เคยเจอสภาวะแห้งแล้งแบบนี้มาก่อน ปัญหาที่ผมประสบมา
ก็คือ เขาต้องการเครื่องจักรไปช่วยแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการขุดเปิดลำน้ำ การขุดลอก 
หรือการแก้ไขแหล่งน้ำ ซึ่งปัญหาเหล่านั้นบางทีไม่ได้มาในรูปของโครงการ ไม่ได้มา 
ในรูปของการประสานโครงการผ่านเข้ามา แต่เป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้า     
ความเดือดร้อนเร่งด่วน บางครั้งการประกาศภัยแล้งของจังหวัด หรือการจะเตรียม
งบประมาณของท้องถิ ่น ของเทศบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สามารถ               
ทำได้ทันท่วงที ผมจึงขอเรียนถามพร้อมเสนอว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าทางองค์การ        
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีงบกองกลางไว้สำหรับเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง แก้ปัญหา
บรรเทาสาธารณภัยสำหรับพี่น้องประชาชน อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง ที่เหลือก็ใช้              
ของการมีส่วนร่วม เพราะที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการขอเครื่องสูบน้ำ รถขุดเปิดทางน้ำ 
ถ้าเป็นปัญหาเร่งด่วนทางเทศบาล ทางองค์การบริหารส่วนตำบล เขาก็ไม่ได้
คาดการณ์ ไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้ เราก็กลับไปหาพี่น้องชาวบ้าน หรือผู้ที่ไดร้ับ
ความเดือดร้อน ก็ต้องไปขอค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเขา เพื่อนำมารวมกัน เพ่ือนำมา               
ใส่เครื่องจักรของเรา เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งส่วนหนึ่งเหมือนการเข้าไปบรรเทาปัญหา 
ส่วนหนึ่งเหมือนนำปัญหาไปซ้ำเขา เขาเจอปัญหาความเดือดร้อนแล้ว เรายังจะต้อง
ไปขอเรี่ยไรงบประมาณของเขามาเพ่ือซื้อน้ำมันเชื้อพลิง เพ่ือนำไปใส่เครื่องจักรของเรา 
ถ้าสมมติว่าเราสามารถทำได้ ผมขอสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
ทำตรงนี้ เพื่อเราจะได้ไปบรรเทาทุกข์ของพี่น้องชาวบ้าน และบริการได้อย่างเต็มที่ 
ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุภวัฒน์ ศุภศิริ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ผมเองเห็นด้วยกับท่านสุภวัฒน์ ศุภศิริ ที่ท่านได้กรุณากล่าวถึงความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนและฉับพลัน แต่เนื่องด้วย
ระเบียบต่างๆ ไม่เอื้ออำนวยให้เราสามารถนำเงินงบประมาณไปใช้นอกโครงการได้     
ซึ่งโครงการก็อยู่ในข้อบัญญัติ ในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ส่ง
เครื่องจักรออกไปทำงานนอกข้อบัญญัติ ซึ่งได้รับการร้องขอจากพี่น้องประชาชน
เป็นจำนวนมาก สำหรับบางแห่งที่เดือดร้อนเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง ผมก็ต้องช่วยด้วยตัวเอง    
ท่านสมาชิกสภาฯ หลายคนก็ต้องเป็นผู้ออกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้ ผมขอเรียนว่า
ขณะนี้ระเบียบไม่เอื้ออำนวยต่อการที่เครื่องจักรออกไปปฏิบัติงานนอกข้อบัญญตัิ 
ยังไม่มีระเบียบในการเอื ้ออำนวย ปีนี ้เราได้ออกไปปฏิบัติงานนอกหลายที่                  
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่าน ที่ได้กรุณาจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้ชาวบ้าน ในการที่เรานำเครื ่องจักรออกไป เราก็อ้างเหตุผลการมีส่วนร่วม         
. 
 
 



๒๒ 
 

นายก อบจ.แพร่ เพราะไม่ได้เอื ้อประโยชน์กับผู ้ใด ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบกับ              
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นก่อนว่า เขามีงบประมาณหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้อง
เดือดร้อนกระเป๋าเงินท่าน แต่อย่างไรก็ยินดีนำเครื่องจักรไปช่วย ส่วนค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ยังไม่มีระเบียบที่เราสามารถดำเนินการได้ ต้องขออภัยด้วยครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  ตามที่ท่านนายกฯ ได้เรียนไว้ คนที่ได้รับหนังสือมาเดือดร้อนทุกครั้ง               

ผมก็ได้รับหลายฉบับ ก็ต้องออกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้เขามาตลอด ที่อำเภอร้องกวาง 
ยังมีอีก 1 โครงการที่ หมู่ 13 ฝากท่านวัฒนา ผาทองด้วยครับ ยังไม่ได้ไปบริการเขา 
เตรียมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ให้แล้ว เหมือนเป็นหน้าที่ไปแล้ว ต้องขอขอบคุณท่าน
นายกฯ เป็นผู้นำเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง แล้วสมาชิกสภาฯ ก็เป็นผู้ตาม  

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาช ิกสภาฯ ท่านใด เห ็นชอบรับหลักการแห่งร ่างข ้อบัญญัติ                    
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ (วาระที่หนึ่ง)    

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่แห่งนี้  
ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติ เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ             
พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (วาระที่หนึ่ง)  

ประธานที่ประชุม  ขั ้นตอนต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติ
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน หรือแล้วแต่สภาองค์การบริหาร         
ส ่วนจังหวัดแพร่ จะเห็นชอบเป็นอย่างอื ่น  จะให้คณะกรรมการแปรญัตติ             
ร่างข้อบัญญัตชิุดเดิมที่เคยตั้งไว้ปฏิบัติหน้าที่ หรือเลือกคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ 

  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านโชคชัย  พันศิริวรรณ ครับ  

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอร้องกวาง เขต 3 

 
 
 



๒๓ 
 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ  ขอเสนอว่าควรคัดเลือกคณะกรรมการการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ชุดใหม่ และควรตั้งจำนวน 7 ท่านครับ 

ประธานที่ประชุม ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางสุขาวดี  วังคำ   รับรอง (ยกมือ) 

นายนิคม  อินทรโกศล  รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู ้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื ่นหรือไม่                
ขอเรียนเชิญครับ 

ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ              

ชุดใหม่ จำนวน 7 ท่าน ตามที่ท่านโชคชัย พันศิริวรรณ เสนอ กรุณาออกเสียง         
ยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณคร ับ ต ่อไปเป ็นการเสนอช ื ่อคณะกรรมการแปรญ ัตติ                      
ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7 ท่าน  
.   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 12 และ 107               
ให้เลือกคนที ่หนึ ่งก่อน แล้วจึงเลือกในลำดับถัดไปทีละคน จนกว่าจะครบ                 
ตามจำนวน สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอขอเรียนเชิญครับ 

 ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 

  ขอเสนอนายสุนทร  หอมขจร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 1 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

 

 

 



๒๔ 
 

นางสุภารัตน์  การะเกตุ รับรอง (ยกมือ) 

นายสุริยา  อินต๊ะนอน รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู ้ร ับรองถูกต ้อง สมาช ิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการ                
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ คนที่ 1 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบให้ท่านสุนทร 
หอมขจร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 1 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 2   

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 

นางสุขาวดี  วังคำ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

       ดิฉันนางสุขาวดี  วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 2 

นางสุขาวดี  วังคำ  ขอเสนอนายโชคชัย พันศิริวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 2 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง รับรอง (ยกมือ) 

นายวังสาคร  หมั่นขีด รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ
ร่างข้อบัญญัตฯิ คนที่ 2 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบให้ท่านโชคชัย
พันศิริวรรณ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 2 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 



๒๕ 
 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 3   

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านเจริญ  สมปาน ครับ 

นายเจริญ  สมปาน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายเจริญ  สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสูงเม่น เขต 4 
 ขอเสนอนายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 3 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางสาวกรรณิการ์  ผาภูมิ รับรอง (ยกมือ) 

นายศิริมงคล  ทนันชัย รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ
ร่างข้อบัญญัตฯิ คนที่ 3 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบให้ท่านพิภพ
ถานะวุฒิพงศ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื ่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 3 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 4   

ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 
 ขอเสนอนายศิริมงคล  ทนันชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 4 

 

 

 

 



๒๖ 
 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ รับรอง (ยกมือ) 

นางกุลชา  บัญสว่าง รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ
ร่างข้อบัญญัตฯิ คนที่ 4 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม ่ม ีท ่านใดเสนออีก เป ็นอันว ่าที ่ประช ุมแห ่งน ี ้ เห ็นชอบให้                
ท่านศิร ิมงคล ทนันชัย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข ้อบัญญัติ  เร ื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 4 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 5 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านกรรณิการ์  ผาภูมิ ครับ 

นางสาวกรรณิการ์  ผาภูมิ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางสาวกรรณิการ์ ผาภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอลอง เขต 1 
 ขอเสนอนางสุขาวดี  วังคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 5 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายทวี  มัดจิต รับรอง (ยกมือ) 

นายเจริญ  สมปาน รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ
ร่างข้อบัญญัตฯิ คนที่ 5 อีกหรือไม ่ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม ่ม ีท ่านใดเสนออีก เป ็นอันว ่าที ่ประช ุมแห ่งน ี ้ เห ็นชอบให้                
ท่านสุขาวดี  วังคำ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 5 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 
 
 
 



๒๗ 
 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 6   

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนฤพนธ์  ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัแพร่ 
อำเภอสอง เขต 1 
 ขอเสนอนางกุลชา บัญสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 6 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางสุขาวดี  วังคำ รับรอง (ยกมือ) 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ
ร่างข้อบัญญัตฯิ คนที่ 6 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

ประธานที่ประชุม  ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบให้ท่านกุลชา 
บัญสว่าง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 6 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื ่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 7 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเรียนเชิญครับ 
 ขอเชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2 
 ขอเสนอนายวังสาคร หมั่นขีด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 7 

 

 

 



๒๘ 
 

ประธานที่ประชุม   ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ รับรอง (ยกมือ) 

นายสมัย  เนื้ออ่อน รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ผู้รับรองถูกต้อง สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอคณะกรรมการแปรญตัติ
ร่างข้อบัญญัตฯิ คนที่ 7 อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม ่ม ีท ่านใดเสนออีก เป ็นอันว ่าที ่ประช ุมแห ่งน ี ้ เห ็นชอบให้                     
ท่านวังสาคร  หมั่นขีด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คนที่ 7 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ  
  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 

สมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร ่ ท ่านใดเห ็นชอบ                      
ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 

   1. นายสุนทร  หอมขจร 
    2. นายโชคชัย   พันศิริวรรณ 
    ๓. นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ 
   ๔. นายศิริมงคล  ทนันชัย 
    ๕. นางสุขาวดี   วังคำ 
    ๖. นางกุลชา    บัญสว่าง 
     ๗. นายวังสาคร  หมั่นขีด 

 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณคร ับ เป ็นอ ันว ่าสภาแห ่งน ี ้ เห ็นชอบให ้คณะกรรมการ                
แปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ จำนวน 7 ท่าน ทำหน้าที ่แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ                  
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ในครั้งนี้ 

ประธานที่ประชุม  ต่อไปเป็นการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ และกำหนดนัดประชุม 
เพ่ือแปรญัตติ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ครับ 

ขอเชิญท่านโชคชัย พันศิริวรรณ ครับ 

 

 

 

 



๒๙ 
 

นายโชคชัย  พันศิริวรรณ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายโชคชัย พันศิร ิวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน   
จังหวัดแพร่ อำเภอร้องกวาง เขต 3 

  ใคร่ขอปรึกษาหารือกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่           
ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติร ่างข้อบัญญัติ ขอเสนอกำหนดระยะเวลา       
เสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  เรื ่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ.๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 20 - 21, 24 สิงหาคม 
2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
และประชุมเพื่อแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 - ๑5.๐๐ น. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

ประธานที่ประชุม ขอผู้รับรองด้วยครับ 

นายสุนทร  หอมขจร รับรอง (ยกมือ) 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ รับรอง (ยกมือ) 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านโชคชัย  พันศิริวรรณ ครับ 
  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านใดเห็นชอบตามที่       

ท่านโชคชัย พันศิริวรรณ เสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 20 - 21, 24 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ สำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และประชุมเพ่ือแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 
25 - 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - ๑5.๐๐ น. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่  

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

 

 

 



๓๐ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที ่ประชุมแห่งนี้ ม ีมติเห ็นชอบให้กำหนดวัน                    
เสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕64 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั ้งแต่วันที่ 20 - 21, 24  
สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. และประชุมเพ่ือแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ 
25 - 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - ๑5.๐๐ น. ณ สำนักงานสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.3 
  5.3  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
  ขอเชิญท่านายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  สำหร ับระเบ ียบวาระท ี ่  5 ข ้อ 5.3, 5.4 ผมขออน ุญาตมอบให้                
ท่านปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เป็นผู้นำเรียนเสนอครับ  

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

ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำมาโอนเพิ่ม
และโอนไปตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม ่ จำนวน 2 แผนงาน เป ็นเง ินท ั ้ งสิ้น 
123,400.- บาท สำหร ับใช ้ในการปฏิบ ัต ิราชการขององค ์การบร ิหาร               
ส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด และขอโอนเพ่ิม
และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 2 รายการ
เป็นเงิน 123,400.- บาท ดังนี้ 
                1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ข้อ 1 หน้า 163 ประเภท
เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ตำแหน่งต่างๆ ตั้งไว้ 7,055,100.- บาท โอนลด 1,546,199.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 
3,512,084.57 บาท คงเหลือ 1,996,816.43 บาท ขอโอนลดครั ้งนี้ 
115,400.- บาท 

 
 
 
 
 
   



๓๑ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  2. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับสังคม
สงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ข้อ 3 หน้า 167 
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพ่ือจ่ายค่าบำรุงรักษา ดูแลรักษา หรือซ่อมแซม
อาคารสถานที่ ตั ้งไว้ 100,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 30,000.- บาท คงเหลือ 
70,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 8,000.- บาท 

 รวมโอนลดทั้งสิ้น 1 แผนงาน จำนวน 2 รายการ จำนวน 123,400.- บาท 

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  

  1.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี่ยวกับ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมติดตั ้ง) แบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 2 เครื ่องๆ ละ 
36,000.- บาท สำหรับใช้ที่ห้องสมุดของเล่นเด็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 72,000.- บาท  

 เหตุผล เนื ่องจากเครื ่องปรับอากาศ ที ่ใช้สำหรับห้องสมุดของเล่นเด็ก ชำรุด
เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้  

  2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดหาตู้เหล็กแบบ 2 บานจำนวน 5 ตู้ๆ ละ 5,500.- บาท 
สำหร ับใช ้ท ี ่กองส ่ง เสร ิมค ุณภาพช ีว ิต และสถาบ ันพ ัฒนาผ ู ้นำท ้องถิ่ น                   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 27,500.- บาท  

 เหตุผล เนื ่องจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ มีจำนวนมาก และไม่มีที ่จ ัดเก็บ                   
จึงขอจัดซื้อตู้เพ่ือจัดเก็บ ให้เป็นระบบระเบียบ เรียบร้อย  

  3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี่ยวกับ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจัดหาตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 
2 ตู้ๆ ละ 3,200.- บาท สำหรับใช้ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 6,400.- บาท  

 เหตุผล เนื ่องจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ มีจำนวนมาก และไม่มีที ่จ ัดเก็บ                         
จึงขอจัดซื้อตู้เพ่ือจัดเก็บ ให้เป็นระบบระเบียบ เรียบร้อย  

     4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี่ยวกับ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื ่อจัดหาเก้าอี ้บุนวมหรือหนัง มีล้อเลื ่อน 5 แฉก                   
มีพนักพิงสูง มีที่พักแขน ปรับระดับความสูง - ต่ำได้ มือจับเป็นเหล็กขาเหล็กชุบ
โครเมียม จำนวน 1 ตัวๆ ละ 4,700.- บาท สำหรับใช้ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 4,700.- บาท  

 เหตุผล เนื่องจากเก้าอ้ีผู้อำนวยการกองชำรุด ไม่สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้  
 
 
 



๓๒ 
 

ปลัด อบจ.แพร่    5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี่ยวกับ 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื ่อจัดหาเก้าอี ้บุนวมหรือหนัง มีล้อเลื ่อน 5 แฉก                       
มีพนักพิง มีที่พักแขน ปรับระดับความสูง มีที่พักแขน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 2,400.- บาท 
สำหรับใช้ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี้ 4,800.- บาท  

 เหตุผล เนื่องจากเก้าอ้ีเจ้าหน้าที่ชำรุด ไม่สามารถปรับระดับสูง – ต่ำได้ 
  6. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ

ลงทุน หมาวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจัดหาตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 1 ตู้ สำหรับใช้ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่
ครั้งนี้ 8,000.- บาท  

 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้จัดตั ้งศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการ 
การแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งขาดตู้ล็อกเกอร์ เพื่อจัดเก็บ
วัสดุ อุปกรณ์ ของบุคลากรในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั ่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่] 

 

รวมโอนตั้งรายการใหม่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นเงิน 123,400.- บาท 
 รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั ้งสิ ้น 2 แผนงาน จำนวน 6 รายการ 

จำนวน 123,400.- บาท 
 สำหรับรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ เป็นไปตาม
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำแถลง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่าย เป็นรายการใหม่                 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป            

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ   
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร่  

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 
 
 
 



๓๓ 
 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19 ท่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ                  
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4 
   ข้อ 5.4 ญัตต ิขออนุม ัติ โอนเง ินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
 ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แจ้งความประสงค์
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำมาโอน 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,940,000.- บาท 
สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทัน
เหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ดังนี้ 

   โอนลด 
  กองช ่าง จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 2 รายการ  เป็น เงิน 
2,940,000.- บาท ดังนี้ 
  1. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง ข้อ 1 หน้า 205 ประเภท                     
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0027 บ้านไผ่ล้อม - บ้านสวรรค์นิเวศน์ 
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 11,232,300.- บาท ทำสัญญาจ้าง 6,500,000.- บาท 
เบ ิกจ ่ายแล ้ว - บาท คงเหล ือ 4,732,300. - บาท ขอโอนลดคร ั ้งนี้  
2,940,000.- บาท 
 

รวมโอนลดทั้งสิ้น 1 แผนงาน จำนวน 1 รายการ จำนวน 2,940,000.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ปลัด อบจ.แพร่   โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
   กองช่าง 

                 1. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงท ุน หมวดค่าคร ุภ ัณฑ์ท ี ่ด ิน และส ิ ่ งก ่อสร ้าง ประเภทค่าก ่อสร ้าง                            
สิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 2,940,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื ่อติดตั ้งบนถนน สาย พร.ถ.1-0010 บ้านไผ่โทน -              
บ้านน้ำพุสูง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์                       

 ประกอบในช ุดเด ียวก ัน (All in one solar street light) แบบเสาก ิ ่ งเด ียว                
จำนวน 42 ชุดๆ ละ 70,000.- บาท (ตามบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ) 
จุดที่ 1 พิกัดเริ่มต้น E0650667 N2033582 สิน้สดุ E0650881 N2033960 
จุดที่ 2 พิกัดเริ่มต้น E0650649 N2034688 สิ้นสุด E0650567 N2035280 
จุดที่ 3 พิกัดเริ่มต้น E0653091 N2038138 สิ้นสุด E0653269 N2038479 

  

 รวมโอนตั้งรายการใหม่กองช่าง เป็นเงิน 2,940,000.- บาท  
 รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั ้งสิ ้น 1 แผนงาน จำนวน 1 รายการ 

จำนวน 2,940,000.- บาท 
  สำหรับรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ เป็นไปตาม

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำแถลง การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที ่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่าย เป็นรายการใหม่                 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
 จึงขอเสนอญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ   
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร่  

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 19 ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 
 
 



๓๕ 
 

ประธานที่ประชุม            ขอบคุณครับ สรุปว่าที ่ประชุมแห่งนี ้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ                  
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดแพร่ 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.5 
 ข้อ 5.5 ญัตติขอความเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ข้าพเจ ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการดำเน ินงานการจัดตั้ง                   
ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารสาวนจังหวัดแพร่  

  ตามที ่ต ัวแทนกลุ ่มผู้ร ับการรักษาฟื ้นฟูด้วยการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก จังหวัดแพร่ ได้ยื่นหนังสือขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ขึ ้น การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยที่สูงอายุ และผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ที่จะต้อง
ทำการรักษาฟ้ืนฟูร่างกายแบบต่อเนื่อง ทำให้การเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลแพร่
เกิดความไม่สะดวก ดังนี้ 

1. จำนวนแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่ให้บริการมีไม่เพียงพอ 
2. ผู้ป่วยมีจำนวนมาก ทำให้เกิดความแออัดในการรอการรักษา 
3. อาคารสถานที่คับแคบไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้ารับการรักษา 
4. สถานที่จอดรถสำหรับผู้มารับการรักษามีไม่เพียงพอ 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลรักษา 
ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนทั่วไป ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ตลอดจน
อำนวยความสะดวกด้านการรักษา และอาคารสถานที่  จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้ง
ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
โดยจะดำเน ินการในป ีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป ็นต ้นไป ใช ้งบประมาณ 
1,000,000.- บาท (หนึ ่งล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตามโครงการฯ แนบท้าย                
ที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 

ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหนา้ที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (๘) จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ ของราชการส่วนท้องถิ่น 
ที ่อยู ่ในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและกิจการนั้นเป็นการสมควรให้
ราชการส่วนท้องถิ่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำ ทั้งนี้   
ตามท ี ่กำหนดในกฎกระทรวง (9) จ ัดทำก ิจการใดตามท ี ่กำหนดไว ้ใน                     
. 

 
 
 



๓๖ 
 

นายก อบจ.แพร่ ตามท ี ่กำหนดในกฎกระทรวง (9) จ ัดทำก ิจการใดตามท ี ่กำหนดไว ้ใน                     
พระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัด และตามกฎกระทรวง (2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (14) ป้องกันและรักษาโรค  

  ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17(19) กำหนดให้องค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดการรักษาพยาบาล 
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

  ดังนั ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ ึงขอความเห็นชอบต่อ            
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในการดำเนินการจัดตั ้งศูนย์การแพทย์                
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งจะดำเนินการ                            
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณจำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
สถานที ่ดำเน ินการบร ิเวณใต ้ถ ุนอ ัฒจ ันทร ์ม ีหล ังคา ฝ ั ่งซ ้ายและฝั ่ งขวา                      
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

  ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติม ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ได้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นงบที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่สนับสนุน และทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
สนับสนุนเท่าๆ กัน และในปี 2563 ได้ดำเนินการแล้ว เพื่อช่วยเหลือผู ้ป่วย               
โดยผู้ป่วยที่อยู่ระยะก่อนจะติดเตียง จะเป็นอำนาจหน้าที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่สนับสนุน และทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ถ้าผู้ป่วยติดเตียงแล้ว เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล 
แต่อย่างไรก็ตาม ผมได้รับการติดต่อจากคุณหมอโรงพยาบาลมาแล้วว่า ถ้าเรา
สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนระยะติดเตียงได้ ก็จะทำให้ภาระผู้ป่วยที่จะเป็นผู้ป่วย
ติดเตียงจะน้อยลงไปมาก ที่ผ่านมาขาดขั้นตอนตรงนี้ จึงทำให้การรักษาที่จะฟ้ืนฟู
ที่จะไม่ให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่มีการกระทำมากเท่าที่ควร ถ้าเราสามารถทำตรงนี้
ได้ก็จะทำให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะพอติดเตียงแล้วเป็นเรื่องใหญ่ จะต้องมี
คนดูแล มีคนคอยดูแลเอาใจใส่ สิ้นเปลืองบุคลากรที่เขาอาจจะต้องไปทำมาหากิน 
และในวันนี้ผมก็ได้เรียนเชิญ ทางตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ คุณหมอแพทย์แผนไทย 
และท่านอดีตประธานชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เผื่อท่านสมาชิกสภาฯ 
จะมีข้อซักถาม จะได้มีผู้ตอบคำถามได้ตรงทุกกรณี ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ   
  ในระเบียบวาระที ่ 5 ข้อ 5.5 นี ้ เราได้รับเกียรติจากผู ้ทรงคุณวุฒิ                

ด้านแพทย์แผนไทย มาร่วมประชุมกับเรา 3 ท่าน คือ 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ประธานที่ประชุม   1.  คุณหมอสมเกียรติ  ดาวดาษ    
 ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลแพร่            

2. คุณหมอณัฐ  วังกาวรรณ    
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต   
1. คุณสามารถ  เพิ่มพูล    

ตัวแทนภาคประชาชนที่เป็นผู้ทำโครงการเสนอองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
  ขอเชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ครับ 

นายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2 
 ตามที่ท่านนายกอนุวัธ วงศ์วรรณ ได้เสนอขอจัดตั้งศูนย์การแพทย์             
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เสนอต่อที ่ประชุมสภาฯ ของบประมาณ 
1,000,000.- บาท ในส่วนบัญชีรายละเอียดแนบท้ายโครงการจัดตั ้งศูนย์
การแพทย์แผนไทยฯ ข้อที่ 1 ผมไม่ติดใจใดๆ ทั้งสิ้น ผมอยากจะสอบถามข้อที่ 2          
การจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ เราบริการให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวแพร่ทุกคน 
การบริการจะมีการจัดเก็บค่าบริการหรือไม่ หากมีการจัดเก็บค่าบร ิการ               
เราสามารถนำค่าจัดเก็บมาบริหารจัดการศูนย์ฯ ได้หรือไม่ โดยข้อที่ 1. อุปกรณ์
ทั ้งครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ เครื ่องมือแพทย์ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
สนับสนุนอยู ่แล้ว ข้อที ่ 2 ท่านของบประมาณมาทั ้งสิ ้น 500,000.- บาท                    
ผมอยากสอบถามว่า หากเรามีการจัดเก็บค่าบริการ เราสามารถนำค่าจัดเก็บเหล่านั้น 
มาบริหารจัดการในศูนย์ฯ ของเราได้หรือไม่ ถ้าหากไม่มีการจัดเก็บ ท่านขอมา 
500,000.- บาท ผมไม่มีปัญหา ขอบคุณครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ   
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
  ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

 
 
 



๓๘ 
 

นายสุนทร  หอมขจร  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์การแพทย์ 
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ ้น ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นั้น                 
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน
ชาวจังหวัดแพร่ ที่ปกติจะต้องไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแพร่ ซึ่งท่านก็คงทราบ 
อยู่แล้วว่า เรื่องความสะดวกนั้นไม่มีแน่นอน ผู้ป่วยก็จำนวนมาก ที่จอดรถก็มีน้อย                     
ผู้ให้บริการทางการแพทย์ก็มีไม่เพียงพอ การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
จะดำเนินการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ ขึ้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    

 ของเรานั้น ก็เป็นการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะได้รับความสะดวกจากการ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟูร่างกาย แก่ผู้ป่วยที่เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต จะได้ฟื้นฟู
ร่างกายได้สะดวกขึ ้น พื ้นที ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เราก็กว้างขวาง                 
เรื่องท่ีจอดรถก็คงได้รับความสะดวก ผมขอสนับสนุนครับ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ   
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ในเบื ้องต้นผมก็มีความเป็นห่วงอยู ่ว ่า หากจัดตั ้งศูนย์การแพทย์                 
แผนไทยฯ แล้ว จะเป็นภาระให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต่อไปหรือไม่ 
เมื ่อได้ศึกษาดูแล้ว เห็นว่าไม่ได้เป็นภาระมากนัก เพราะว่าผู้ที ่จะมาบำบัด               
เขาสามารถที่จะเบิกค่ารักษา เราก็สามารถที่จะเบิกแบบสำนักงานหลักประกัน        
สุขภาพแห่งชาติได้ และผมก็ได้ไปศึกษาจากหลายแห่งที่เขาเปิดศูนย์ฯ ปรากฏว่า  
บางแห่งมีเงินเหลือมาก เขาก็นำเงินนั้นมาปรับปรุงศูนย์ฯ ของเขา โดยเฉพาะ                          
ทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ปีๆ หนึ่งเขาเหลือ 2 - 3 ล้าน 
ดังนั ้นผมคิดว่าถ้ามีการบริหารจัดการที ่ดี ก็จะไม่เป็นภาระกับองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดแพร่มากนัก อีกประการหนึ่ง เมื่อศูนย์ฯ นี้ได้รับการจัดตั้งถูกต้องแล้ว                       
เงินช่วยเหลือบางส่วนที ่อาจจะร้องขอไปยังกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ก็จะอยู่               
ในอำนาจหน้าที่ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่สามารถที่จะจัดสรรเงินส่วนนั้น            
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
มาช่วยทางศูนย์ฯ ได้อีกทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาครับ ขออนุญาตให้               
คุณหมอสมเกียรติ ดาวดาษ อธิบายเพิ่มเติมครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  ขอเชิญคุณหมอสมเกียรติ ดาวดาษ ครับ 

 

 

 

 



๓๙ 
 

แพทย์แผนไทย รพ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองประธานสภา
(นายสมเกียรติ ดาวดาษ)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่               
.  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
. ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
  กระผมนายสมเกียรติ ดาวดาษ แพทย์แผนไทย รพ.แพร่ ขอกล่าวเสริม

ท่านนายกอนุว ัธ วงศ์วรรณ การที ่จะให้บริการศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ                   
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เงินรายรับที่ผู้รับบริการที่จะเข้ามาใช้บริการ 
สามารถนำไปเบิกกับ กรมบัญชีกลาง สำหรับสิทธิข้าราชการเบิกได้ สำหรับ
สิทธิบัตรทอง 30 บาท เชื่อมโยงกับระบบการเบิกจ่ายของสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ รวมถึงที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวถึงกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ 
ผู ้พิการ ตรงนี ้มีกองทุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อยู ่ เราสามารถ                
ทำโครงการเพื ่อจะนำเสนอคณะกรรมการกองทุนฟื ้นฟูสมรรถภาพจังหวัด               
เพื่อจะนำงบประมาณมาใช้จ่ายดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการได้                  
ในส่วนการให้บริการมีหมวดกำไรที ่จะมาบริหารจัดการศูนย์ฯ เพื ่อที ่จะได้
พัฒนาขึ ้น จะได้บริการพี ่น้องประชาชนได้อย่างทั ่วถึงครอบคลุมทั ้งจังหวัด 
อย่างเช่น ทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วที่เขาทำมานานแล้ว  

  วัตถุประสงค์ของโครงการ  
  1. เพื่อเป็นสถานที่บริการด้านสุขภาพในเรื่องการแพทย์แผนไทย และ

การแพทย์ทางเลือก  
  2. เพื่อให้บริการประชาชน จะเน้นในกลุ่มประชาชนทั่วไป ผู ้สูงอายุ 

ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษา ฟ้ืนฟู และส่งเสริมสุขภาพ เราไม่ได้เน้นเฉพาะการรักษา
อย่างเดียว  

  3. เพื ่อเพิ ่มช่องทางการเข้าถึงการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกให้กับพ่ีน้องประชาชน  

แพทย์แผนไทย รพ.แพร่  4. เพื่อบูรณาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์ 
(นายสมเกียรติ ดาวดาษ)      แผนปัจจุบัน เพื ่อมาดูแลพี ่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ รวมถึงเป็นศูนย์                   
. การเรียนรู้ และศึกษาดูงานให้กับประชาชนที่สนใจ  
 ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ  
  1. ประชาชนจังหวัดแพร่จะเข้าถึงการดูแลรักษาการป้องกันฟื ้นฟู                       
. ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 2. เป็นการเพิ ่มช่องทางที ่ประชาชนสามารถนำไปใช้ดูแลสุขภาพ        
ของตัวเองได้ รวมถึงเป็นทางเลือกเพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาล   

  3. เป็นศูนย์ฯเพื่อที่จะศึกษาดูงานในส่วนต่างๆ การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกนี้สามารถจัดทำเป็นศูนย์ครบวงจร ในเรื่องของพืชสมุนไพร           
ในเรื่องของเศรษฐกิจชุมชน  

 
 
 
 



๔๐ 
 

แพทย์แผนไทย รพ.แพร่   การดำเนินงานได้ดำเนินงานไปหลายส่วนแล้ว จัดทำแผนการดำเนินงาน
(นายสมเกียรติ ดาวดาษ)   รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ในส่วนเรื่องของการปรับปรุงสถานที่  
  อยู ่ในขั้นตอน ถ้ามีการปรับปรุงสถานที่เรียบร้อยแล้ว อาจต้องมีการทำ MOU
  กับชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่วนเรื่องการจัดซื้อวัสดุ
 . ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้น อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน ผมขออนุญาตนำเสนอแผนผัง     
  การให้บริการโดยคร่าวๆ ตามภาพหน้าจอ ผู้รับบริการ คือ ผู้ป่วยทุกสิทธิ ทุกกลุ่ม
 . ช่วงวัย ที่ต้องการรับบริการ จะมีการคัดกรอง ซักประวัติ วัดความดัน ทำประวัติ
 . ผู ้ป่วย โดยจุดนี ้จะมีพยาบาลวิชาชีพ ผู ้ช่ วยพยาบาล ผู ้ช ่วยแพทย์แผนไทย            
.                    เป็นบุคลากรที่จะมาทำการคัดกรอง ส่วนห้องตรวจวินิจฉัย ทำการรักษา ก็จะเป็น  
.  แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน หรือแพทย์แผนปัจจุบัน การรักษาจะใช้ยาแผนไทย 
.  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมถึงการใช้ห ัตถการต่างๆ ให้ความรู ้ เร ื ่องสุขศึกษา                   
.  และให้คำแนะนำก่อนที่ผู ้ป ่วยจะกลับบ้าน การให้บริการ โดยจะมีขอบเขต                   
.  เราจะตรวจร ักษาโรคทั ่วไป เน ้นหลักๆ คือ ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ                      
.  กลุ่มอาการปวด ตึง ชา ตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทั้งท่ีเกิดเฉียบพลันและเรื้อรัง 
.  ระบบประสาทและสมอง กลุ ่มอัมพฤกษ์ อัมพาต แขนขาอ่อนแรง กลุ ่มนี้                  
.  มีมากในบ้านเรา ซึ ่งคนไข้  บางรายเข้าไม่ถ ึงบริการ ระบบทางเดินอาหาร              
.  กลุ่มอาการทองอืด ท้องเฟ้อ กรดไหลย้อน กลุ่มนี้ก็เป็นกันมาก ระบบทางเดินหายใจ 
.  กลุ่มเหนื่อยหอบ ภูมิแพ้ ไอ ไข้หวัด ระบบการไหลเวียนเลือด กลุ่มวิงเวียนศรีษะ    
.  โลหิตจาง ระบบผิวหนัง กลุ ่มผื ่น ภูมิแพ้ โรคสะเก็ดเงิน ระบบโลหิตฤดูสตรี           
.   กลุ ่มประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดประจำเดือน กลุ ่มสตรีวัยทอง ระบบจักษุ                 
.  กลุ่มโรคตา ตาพล่ามัว แพ้แสง ต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม ต้อเนื้อ สามารถเข้ามา       
.  รับการบริการการแพทย์แผนไทยได้ หรือกลุ่มอาการอื่นๆ รวมถึงการใช้ยาตำรับ     
.  กัญชาทางการแพทย์ ปัจจุบันเริ ่มใช้กันมากขึ้น ในโรงพยาบาลแพร่ก็มีกัญชา                
.  ทางการแพทย ์
   จะขอขยายความในเรื่องของแนวทางการรักษา ในส่วนของเรื่องยา                

ยาของแผนไทยจะแบ่งเป็น ยาเดี่ยว อย่างเช่น ขม้ินชันแคปซูล ขม้ินชันตัวเดียวบด
ใส่แคปซูล ยาตำหรับสำเร็จรูป เป็นยาสมุนไพร 2 ตัว ขึ ้นไป ปัจจุบันมีแบบ
สำเร็จรูปแล้ว ไม่ต้องไปต้ม ยาตำหรับเฉพาะราย อันนี้ในส่วนของเรื่องยาต้ม                 
ยากัญชาทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการรักษา อันนี้จะไปเชื่อมโยงถึง
วิสาหกิจชุมชนได้ กลุ่มของผู้ปลูกสมุนไพรในจังหวัดแพร่ นี่คือรูปตัวอย่างยา 
ปัจจุบันจะมีรูปลักษณ์ทันสมัย น่าใช้ ได้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล วัดผลได้ ใน
เรื่องการรักษาทางหัตถการ ที่รู้จักกันมาก ก็คือ การนวดแผนไทย แต่เราจะเน้น  
ในเรื่องการนวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูเป็นหลัก การประคบสมุนไพร อบไอน้ำ 
การจัดกระดูก เบียดเส้น สักยา ปักเส้น พวกนี้จะเป็นหัตถการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ภาพแรกจะเป็นการรักษาโรคทางตา คนที ่มีปัญหาเรื ่องต้อ ดวงตาพล่ามัว             
.                 

 
 
 
 



๔๑ 
 

แพทย์แผนไทย รพ.แพร่ ไม่ได้ทำที่ดวงตา ทำที่ด้านหลัง ภาพนี้เป็นการฝังเข็ม ตอนที่เราไปออก พอ.สว. 
(นายสมเกียรติ ดาวดาษ)  จัดกระดูก เขี่ยเส้น ในเรื่องข้อเข่าเสื่อม สะกิดเส้น สำหรับคนที่เป็นอัมพฤกษ์        
. อัมพาต ที่ฝังเข็มแล้ว ไม่ประสบความสำเร็จ หัตถการต่างๆ ทำตามมาตรฐาน
 วิชาชีพแผนไทย งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ ที่ต้องได้รับ
 มอบหมาย มีในเรื่องของงานเชิงรุก ถ้าจัดตั้งศูนย์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
. ก็คงต้องทำงานเชิงรุกในพื้นที่ ในชุมชนหลายอำเภอในจังหวัดแพร่ ต้องจัดหน่วย
 แพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ ให้ความรู้เรื ่องการใช้สมุนไพรกับประชาชนทั่วๆ ไป 
 เพราะว่าตอนนี้เรื่องการใช้สมุนไพร คนส่วนใหญ่เข้าไปค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต 
. ได้รับข้อมูลผิดๆ มาก็มีกันมาก เช่น ต้นป่าช้าหมอง กินจนไตวาย เพราะหมอปัจจุบัน      
. บางท่านโทรศัพท์มาถามว่าคนไข้กินต้นป่าช้าหมองต้ม แล้วค่าไตขึ้น สาเหตุ              
. เกิดจากอะไร งานสร้างเครือข่ายผู้ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย เครือข่าย
 หมอพื้นบ้าน หมอแผนไทย ปราชญ์ชาวบ้าน พัฒนาส่งเสริมการปลูกสมุนไพร           
. เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อการพึ่งพาตนเองในจังหวัด รวมถึงงานสาธารณสุขพื้นฐานอื่นๆ 
. ผมขออนุญาตนำเสนอประมาณนี้ครับ ขอบคุณครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสมเกียรติ ดาวดาษ แพทย์แผนไทย รพ.แพร่ ครับ   
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เรา มีแนวโน้มที่จะต้องเดินทางไป

สายสุขภาพ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ถ้าวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เซ็นเป็นกฎหมายออกมาจะทำให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสามารถที่จะตั้งกองสาธารณสุขขึ้น ซึ่งในกองนี้ขณะนี้เรามี
หลายหน่วยงาน เช่น หน่วยงานการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 และหน่วยต่างๆ เหล่านี้
จะไปอยู่ในกองนั้น เพ่ือที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องสาธารณสุขให้ประชาชน      

นายก อบจ.แพร่ เรียนมาเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยสนับสนุน และแนะนำผู้ป่วยด้วย โดยเฉพาะ
ขณะนี้กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพผมอาจจะเคยเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งว่า ถ้าผู้ป่วยที่
จะต้องปรับปรุงสภาพแวดล้อม กองทุนนี้สามารถไปช่วยได้ ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำที่
ไม่ถูกสุขลักษณะ เราก็มาช่วยกันปรับปรุงได้ บ้านที่ดูไม่เป็นบ้าน ทรุดโทรมเราก็
จะไปช่วยปรับปรุงได้ ขณะนี้เรามีผู ้ร้องขอจากอำเภอต่างๆ จำนวน 14 ราย                 
บ่ายนี ้ก็จะทำการประชุมพิจารณาทำการช่วยเหลือต่อไป ดังนั ้น ขอเรียน
ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ถ้าในพื้นที่ท่านมีผู้ใดมีความจำเป็นต้อง
ช่วยเหลือทางใดทางหนึ่ง ขอให้ติดต่อมาท่ีกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ได้ครับ 

 
 
 
 
 
  



๔๒ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
   ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ  

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

ประธานที่ประชุม  เนื่องจากมสีมาชิกสภาฯ 1 ท่านออกไปทำธุระส่วนตัวด้านนอก 
   ขอบคุณครับ สรุปว่าที ่ประชุมแห่งนี ้ม ีมติเห็นชอบญัตติขอความ

เห็นชอบการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่        

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอหรือไม่ ขอเชิญครับ  
  ขอเชิญท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 

นางสุขาวดี  วังคำ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางสุขาวดี  วังคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
อำเภอสูงเม่น เขต 2 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ฝากนำเสนอเรื่องถ่ายโอน
โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2545  
ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ซึ ่งเกี ่ยวกับโครงการวางท่อ คสล.             
พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปริมาณวางท่อ  
คสล. ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 312 ท่อ และบ่อพัก คสล. จำนวน 33 บ่อพัก 
ความยาว 330 เมตร งบประมาณ 871,000.- บาท งบประมาณประจำปี                   
พ.ศ.2545 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ขอรับการถ่ายโอนเพื่อจะได้
ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมในโอกาสต่อไป ขอบคุณค่ะ 

 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุขาวดี  วังคำ ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 
 ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมมาดูงบประมาณของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม มีงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ของโรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)  3,769,000.- บาท อยากให้              
ทางผู ้บริหารของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำเสนอ
โครงการต่างๆ รายงานความก้าวหน้า ปัญหาการเรียนการสอน การรับเด็กนักเรียน 
เป็นอย่างไรบ้าง แถลงให้สภาฯ แห่งนี ้ได้ร ับทราบ ในฐานะเป็นผู้ เห็นชอบ
งบประมาณสนับสนุน วันนี้ก็เช่นกัน ก่อนที่งบประมาณจะไปถึงคณะกรรมการ
แปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
อยากให้ผู้บริหารของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชา-
อุปถัมภ์) และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ได้กรุณาแถลง                
ถึงความก้าวหน้า และความเคลื่อนไหวของโรงเรียน ให้สภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ 
เพื่อให้คณะกรรมการ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ได้นำไปประกอบการพิจารณาต่อไป 
ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
  คำถามของท่านสุนทร  หอมขจร รอสักครู่ ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน 

ได้อภิปรายเรื่องอ่ืนๆ ก่อนครับ 
  ขอเชิญท่านเจริญ  สมปาน ครับ 

นายเจริญ  สมปาน  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนายเจริญ สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
อำเภอสูงเม่น เขต 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

นายเจริญ  สมปาน  วันนี ้ขอเพิ ่มเติมปัญหาเรื ่องเดียวเกี ่ยวกับเครื ่องจักร ขอเสนอให้             
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดชุดเครื่องจักรเฉพาะกิจเร่งด่วน ให้บริการ                
พ่ีน้องประชาชนในจังหวัดแพร่ 1 ชุด ที่ผ่านมาเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือหน่วยงานอื่น ที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรมา ปัญหาส่วนใหญ่จะเกิด
เฉพาะหน้า บางที่เขามีน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมที่จะสนับสนุน แต่ติดปัญหาตรงที่
เคร ื ่องจักรของเราติดคำสั ่งในการออกไปปฏิบัต ิงานหมด จึงขอฝากเรียน                
ท่านประธานสภาฯ ไปถึงท่านนายกฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง ขอบคุณครับ   

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านเจริญ สมปาน ครับ 
  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
  เร ื ่องที ่องค ์การบร ิหารส ่วนตำบลเว ียงทองขอร ับโอนโครงการ                       

ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการไปแล้ว ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง                   
ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นขอรับโอน เรายินดีที่จะโอนทุกสิ่งทุกอย่าง ขณะนี้                
ผมให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ติดต่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ                 
จึงขอให้สมาชิกสภาฯกรุณาช่วยอธิบายและแจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับ
โอนทั ้งเมรุ ศาลาป่าช ้า และงานต่างๆ ที ่ เราใช ้งบประมาณไปดำเนินการ                      
เราสามารถที ่จะโอนได้หมด ภาระของเราก็จะลดน้อยลงไป เพราะถ้าเกิด               
ความเส ียหาย เขาก็บอกว ่าเป ็นงบขององค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดแพร่                  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ต้องมาซ่อม มีเป็นจำนวนมาก เราไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ทัน กรณีชุดเครื่องจักรกลด่วน จะพิจารณาดู ซึ่งขณะนี้ถึงแม้ไม่ด่วน
งานในข้อบัญญัติเราค้างอีกมาก เกรงว่าถ้าไปงานด่วนมาก จะทำให้ติดค้างงาน                 
ในข้อบัญญัติ ไม่อยากให้ข้ามไปทำปีงบประมาณหน้า กรณีที ่เศษสวะไปติด                 
คอสะพาน เราไปแก้ปัญหาให้ทันที กรณีให้ไปขุดลอกแล้วเราไปดูหน้างาน               
แล้วไม่ใช่งานเร่งด่วน สามารถที ่จะอยู ่ได้อีกปี เราจะงดเว้นไปก่อน ขอให้                    
ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยดูด้วยว่างานนั้นเร่งด่วนเพียงใด กรณีน้ำเซาะถนนข้ามห้วย 
ของตำบลสะเอียบ ถ้ามีหนังสือมาจะรีบไปดำเนินการ ถ้าเป็นความเดือดร้อน              
ของประชาชนโดยตรงเราจะไปดำเนินการให้ก่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อม
ชี ้แจงหรือยังคร ับ ถ้าหากวันนี ้ท ่านสมาชิกสภาฯ ยังไม่พอใจในคำแถลง                     
ของทางโรงเรียน สามารถเรียกไปตอนแปรญัตติได้ครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ครับ 

 

 

 

 



๔๕ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา  เร ียนท่านประธานสภาองค์การบร ิหารส ่วนจังหวัดแพร่  ท่านนายก                
อบจ.แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
(นายพงษ์ไทย  บัววัด) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

 กระผมนายพงษ์ไทย  บัววัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 

  ขออนุญาตนำเรียนในประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ซักถาม ผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียนใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. เรื่อง การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน  
2 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรทั่วไป คือ นักเรียนทีเ่รียนวิชาต่างๆ เหมือนกับ
โรงเรียนมัธยมทั่วไปในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
หลักสูตรที่ 2 คือ ความเป็นเลิศด้านกีฬา หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดรับนักเรียน
ที่มีความสามารถด้านกีฬา โดยเพิ่มเนื้อหาของความเข้มข้นขึ้นในวิชาเพิ่มเติม              
เป็นรายวิชาความสามารถทางด้านกีฬาทั ้งหมด 5 ประเภท ทั ้ง 2 หลักสูตร
นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด ในปีการศึกษา 2563 ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรามี 2 หลักสูตรที่แยกกันชัดเจน คือ นักเรียนไป - กลับ              
เราจัดหลักสูตรทั่วไปให้นักเรียน เหมือนกับโรงเรียนทั่วไป ส่วนหลักสูตรที่ 2 
เพ่ิมเติมในรายวิชากีฬา จำนวน 5 หน่วยกิต  

  2. เรื ่อง การรับนักเรียน โรงเรียนเรารับนักเรียนทั้งประเภทประจำ 
และประเภทไป - กลับ ในส่วนที่อยู่ภูมิลำเนาในเขตตำบลวังหลวง และตำบลทุ่งแค้ว 
ในลักษณะนักเรียนสามารถไป - กลับได้ จากปีการศึกษา 2562 - 2564 จำนวน
นักเรียนเพิ่มขึ้น 11 คน ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน 157 คน ปีการศึกษา 
2563 มีนักเรียน 168 คน 

  3. เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแยกออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
   3.1 ผลการทดสอบระดับชาติ ผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน หรือที่

เรียกว่า O-NET ในภาพรวมผลการทดสอบระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 
ลดลงทั ้งประเทศ โรงเรียนเราก็มีแนวน้อมเหมือนโรงเรียนอื ่นทั ่วประเทศ                    
ถ้าพิจารณาในประเด็นที่เป็นคะแนนรายตัวชี้วัด การออกข้อสอบจะพิจารณาตาม
ตัวชี ้ว ัดที ่ระบุไว้ในหลักสูตร มีหลายตัวชี ้ว ัดที ่เพิ ่มขึ ้น มีการพัฒนา แม้ว่า                       
ในภาพรวมจะลดลง ก็สอดคล้องกับการลดลงทั้งประเทศ  

   3.2 ผลการสอบเข้าเร ียนระดับอุดมศึกษา ของนักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเรา ปีที่แล้วนักเรียนสำเร็จการศึกษาทั้งหมด 31 คน 
สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งหมด 29 คน อีก 2 คนไปประกอบอาชีพ             
ที ่น ่าชื่นชมที ่ส ุด คือ นักเรียนเราสามารถสอบเข้า คณะกายภาพบำบัดของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ นอกจากนั้นยังมีอีกหลายสาขาที่เราภาคภูมิใจ คือ 
นักเรียนเราสามารถสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐ ในคณะศิลปศาสตร์                
สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ    
. 

 
 
 



๔๖ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา คณะพลศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนศึกษาต่อ 100 เปอร์เซ็นต์ 
อบจ.แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)  มีทั้งที่ศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา และศึกษาต่อโรงเรียนเดิม ผลการจัดการศึกษา               

ที ่ เป ็นจุดเน้นตามนโยบายของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
คือ ความเป็นเลิศทางกีฬา ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในการแข่งขันกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งล่าสุดที่จังหวัดระยอง ระดับประทศ โรงเรียนเราได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 ในกีฬาฟุตซอล นี่คือความภาคภูมิใจ และในกีฬา
ชนิดอื่นๆ เราก็ได้รับรางวัลเรื่อยมา ขออนุญาตนำเรียนตามนี้ครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ครับ 
  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย ครับ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  เร ียนท่านประธานสภาองค์การบร ิหารส ่วนจังหวัดแพร่  ท่านนายก                
อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
(นายกองธรรม นวเลิศเมธี) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

 กระผมนายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 

  ขอรายงานผลการดำเนินงาน หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ได้ไปพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานภายในโรงเรียน ผลการรับนักเรียน                     
ปีการศึกษานี้มีนักเรียนเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน 188 คน                 
ปีการศึกษานี้มีนักเรียน 200 คน ชาวบ้านให้ความสนใจ และร่วมทำกิจกรรมกับ
ทางโรงเรียนเป็นอย่างดี เรื่องการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอน 
2 หลักสูตร หลักสูตรที่ 1 ปฐมวัย ก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดในระดับชั้น
อนุบาล 1 - 3 ซึ ่งมีนักเรียนทุกระดับชั ้น มีการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตั ้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการทดสอบขั้นพื้นฐานถึงแม้
ภาพรวมจะลดลง แต่ก็เป็นที ่น่าภูมิใจว่าเด็กนักเรียนเราไม่มีคะแนนเป็น 0              
แสดงว่าเราช่วยเหลือเด็กทุกคน ไม่ว ่าจะเป็นเด็กเรียนเก่ง หรือเรียนอ่อน               
เราไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง เพราะเราถือว่าเด็กเรามีความสามารถ เราช่วยเหลือ                 
ทุกคน จุดเน้นของโรงเรียนเรา เราดูแลเรื ่องการจัดการศึกษาที ่มุ ่งสู ่อาชีพ 
เพราะว่าเด็กนักเรียนเราเป็นเด็กรอบนอก และปีนี ้เราก็ได้ร ับคัดเลือกจาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ให้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไผ่ย้อย
เป็นยุวกาชาดดีเด่น ระดับจังหวัด และไปแข่งระดับภาคเหนือ 17 จังหวัด                 
เราก็ได้ร ับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขอเรียนชี ้แจงให้ที ่ประชุมรับทราบ 
ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย ครับ 
  ขอเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา ครับ 

 

 

 



๔๗ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  เร ียนท่านประธานสภาองค์การบร ิหารส ่วนจังหวัดแพร่  ท่านนายก                
อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
(นายจันทรคราส  สุรินทร์เลิศ) ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

 กระผมนายจันทรคราส  สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา ตั้งอยู่ที่
อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ปัจจุบันมีข้าราชครู 24 คน ช่วยราชการ  
.  4 คน ผู้บริหาร 3 คน ไปช่วยราชการ 1 คน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 292 คน     
.  แยกเป็นระดับชั ้นประถมศึกษา 173 คน ระดับชั ้นมัธยมศึกษา 120 คน              
  โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
.  เราได้ทำอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎกระทรวง      
.  การประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 ซึ่งทางโรงเรียนขับเคลื่อนตามมาตรฐานการศึกษา    
.  ดังต่อไปนี้  
   1. ทางโรงเรียนได้กำหนค่าเป้าหมายมาตรฐานการประกันคุณภาพ      
.  การศึกษา และได้ประกาศให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบชัดเจน  

 2. กำหนดวิธีการพัฒนา วิธีการดำเนินการ ซึ่งมีแผนปฏิบัติการ 5 ปี     
มีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา และมีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐาน และค่าเป้าหมายต่างๆ   
. 3. เราได้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ได้น้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงาน และการจัดกระบวนการเรียน
การสอนทุกกลุ่มสาระ 
 4. ในการประเมินด้านการศึกษาของทางโรงเรียน เราได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามการประเมินการจัดการศึกษา พร้อมทั้งมีการรายงานผล 
การดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อชุมชน ต่อผู้ปกครอง เพื่อใช้ในการ 
วางแผนการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
 5. ได้มีการสรุป มีการรายงานผลการพัฒนาการศึกษา ซึ่งจัดทำเป็น
รายงานการประเมินตนเอง (PSAR) ประจำทุกๆ ปี เพื่อรายงานให้ต้นสังกัด และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
 ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงาน จากการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา มีทั้งหมดอยู่ 3 มาตรฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 คือ มาตรฐานทางด้านคุณภาพผู้เรียน ทางโรงเรียนได้
กำหนดค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับดี ผลปฏิบัติ อยู่ในระดับดีเลิศ สรุปได้ว่าเป็นไป
ตามท่ีกำหนด เป็นไปตามมาตรฐาน 
  
 
 
 
 

 
 



๔๘ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  มาตรฐานที ่ 2 คือ ขบวนการบริหารและการจัดการ ทางโรงเร ียน                           
อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา กำหนดค่าเป้าหมาย อยู ่ในระดับดี ผลปฏิบัติ อยู ่ในระดับดีเลิศ สรุปได้ว่ า               
.  การพัฒนาการศึกษาในด้านนี้เกินมาตรฐาน 

 มาตรฐานที่ 3 คือ ขบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กำหนดค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับดี ผลปฏิบัติ อยู่ในระดับดีเลิศ  
 สำหรับการพัฒนาการศึกษาในปี 2562 พบว่า ทางโรงเรียนประสบ
ความสำเร็จ โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการจัด          
การเรียนการสอน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการพัฒนา
ผู ้เร ียน สถานศึกษามีการประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง คณะกรรมการ
สถานศึกษามีควาร ู ้ความเข ้าใจ และปฏิบัต ิหน้าที ่ตามที ่ระเบียบกำหนด               
การปฏิบัติงานตามแผนประจำปี บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ครูปฏิบัติตน             
เป็นตัวอย่าง แบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน เป็นสมาชิก ที่ดีของสถานศึกษา ผู้เรียน
ม ีส ุขภาพร ่างกายแข ็งแรง ม ีแนวทางท ี ่จะปฏ ิร ูปการศ ึกษา และจ ัดก ิจกรรม                     
สนองต่อความสนใจของผู้เรียน และชุมชนต่อไป สำหรับแผนที่จะพัฒนาให้เกิด
มาตรฐานสูงขึ้น    .    

  1. เราจะเพิ่มระดับการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยการ        
. นิเทศการกำกับติดตาม โดยจะเริ่มจากการพัฒนามาตรฐานการศึกษาให้ยั ่งยืน            
. ตอบสนองต่อการประเมินภายนอก  
  2. สร้างทีมงานที่มีความเข้มแข็ง เพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการศึกษา       

ในเขตพ้ืนที่บริการให้ดียิ่งขึ้น  
  3. จะพัฒนาระบบนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร  
  4. จะเพิ ่มโครงการเพื ่อให้นักเรียนได้มีทักษะตามหลักสูตร และ              

จะได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้เพิ่มขึ้น  
  5. จะพัฒนาครูและบุคลากร โดยให้ความรู ้ในการสร้างนวัตกรรม                

ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน และวิธีการสอนแบบใหม่  
  6. ให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ไปแสดงความสามารถด้านทักษะต่างๆ                       

โดยเข้าร่วมมหกรรมการศึกษา ในระดับท้องถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศต่อไป                  
  7. จัดหาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสม ในยุคปัจจุบัน 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด  
  8. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการพูด การอ่าน การเขียน ให้นักเรียน 

โดยระดับชั้นประถมศึกษา  
  9. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีระบบ คิดอย่าง               

มีเหตุมีผล เพื่อให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป  
  10. จัดให้มีกิจกรรมโครงงานต่างๆ นวัตกรรม เพื่อให้นักเรียนได้รู้จัก

แสวงหาความรู้จากสื่อหลากหลาย  
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  11. สนับสนุนในการเข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือแสดงทักษะความรู้ต่างๆ  
อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา  12. จะนำผลการดำเนินการต่างๆ ของในปีการศึกษาที ่ผ ่านมา                

นำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  
  13. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมทักษะ

อาชีพท้องถิ่น ให้เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
  สำหรับปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา เรามีผลงานที่ดีเด่นของนักเรียน 

ขออนุญาตนำเสนอในที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ได้รับทราบ นักเรียนโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา ได้รับเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ได้รับ
เหรียญทองแดง ในโครงงานภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เทศบาล
นครเชียงราย ได้รับเหรียญทอง ในการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ที่เทศบาลนครเชียงราย     

 สำหรับครู ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองในการจัดทำสื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียน
 การสอน ผลงานดีเด่นที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ ชี้ให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอน 
. การพัฒนาการศึกษาของเรานั้น จะเห็นได้ว่านักเรียนของเราเป็นผู้ที ่มีความรู้              
. เป็นคนเก่ง เราส่งเสริมสนับสนุนเด็กให้เป็นคนดี เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม     
.  เรากำลังส่งเสริม และฝึกฝนเด็กให้เป็นคนที่มีความสุขในสังคม ในที่นี้หมายความว่า 
. สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับคนอื ่นได้อย่าง                   
. มีความสุข ขอเรียนนำเสนอให้รับทราบประมาณนี้ ขอบคุณครับ            

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่ เด่นไชยวิทยา ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  ขอเชิญท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู ้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนายนฤพนธ์  ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
อำเภอสอง เขต 1 

  ขอเพิ่มเติมเรื่องการศึกษาสักนิด เท่าที่ฟังมาก็ขอชื่นชมในการพัฒนา 
และขอชื่นชมในการตั้งใจของครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ทั้ง 3 แห่งนี้ ที ่ตั ้งใจพัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหลานของเรา เพ่ือเป็นประโยชน์               
ในชีวิตประจำวันในอนาคต เท่าที่ฟังมานี้ ผมขอเพิ่มเติม ไม่ทราบว่าโรงเรียน               
ได้ดำเนินการหรือไม่ ฟังๆ ดูแล้วยังขาดเรื่องการพัฒนาภาษาต่างประเทศ ซึ่งที่สำคัญ
ก็คือ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อระบบจัดการเรียนการสอน 
เพ่ืออนาคตของลูกเรา ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
 




