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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี พ.ศ.2563 
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 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 นายสุนทร หอมขจร ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  
7 นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
8 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  
9 นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  

10 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1  

11 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 2 

เขต 2  

12 นายศฤงคาร นันตา 
 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  

13 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2  

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 นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง   หมายเหตุ 
1 นายศิริมงคล ทนันชัย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5 ลา 
2 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1 ลา 
3 นางสุภารัตน์ การะเกตุ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 2 ลา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
7 นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
8 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
10 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

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

 18 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 
19 นายพงษ์ไทย บัววัด ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.แพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)

อุปถัมภ์ 
 

20 นางวราทิตย ์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
21 นางสาวฤทัยรัตน์    คันธวัง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
22 นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
23 นางรัชณ ี                   แก้วอ้วน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
24 นางรชยา เวชอุทัย นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
25 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
26 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
27 นางปนัดดา วงศ์สงคราม นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
28 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
29 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

 

 
 
 
 



๓ 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง 
30 นายสุรพงษ ์ มาตรมนตรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
31 นางสาวนวพร เชี่ยวชาญ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
32 นางสาวนุชนภางค์ แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
33 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
34 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
35 นางสาวลภัสนันท ์ ชัยสายัณห์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
36 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
37 นางสาวภัทรวด ี กุละวงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
38 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
39 ร.ต.ต.ดุสิต เมฆิน รอง สว.จร.ฯ สภ.เมืองแพร่ 
40 นางสาวศิริวรรณ ไชลังกา ประชาชน 
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เริ่มการประชุม เวลา 1๐.00 น. 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองประธานสภา
(นางทิตติยา สุกใส)          องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่     
. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหาร               
. ส่วนจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

  ขณะนี้ ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕63    
 บัดนี้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม          
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่ประธาน
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

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

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประวิชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕63 

เลขานุการสภา อบจ.แพร่  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง เรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕63 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ยื่นญัตติต่อประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
พิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบในกิจการงานต่ างๆ ตามอำนาจหน้าที่                 
ที่กฎหมายกำหนด เพ่ือประโยชน์ แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พิจารณาแล้ว เห็นว่าญัตติ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอเป็นการจำเป็น เพ่ือประโยชน์ 
แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงอาศัยอำนาจ ตามพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 และ(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 25 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22, 36 เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ.2563              
ตั้งแต่วันจันทร์ที่  21 กันยายน 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่  27 กันยายน 2563        
มีกำหนด 7 วัน 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 
  ประกาศ ณ วันที่ 11 เดอืน กันยายน พ.ศ.2563  
  พิพัฒน์  ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 
 

 



๕ 
 

ประธานที่ประชุม  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่                 
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านผู้มีเกียรติทีเ่คารพทุกท่าน   
 กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้เปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบญัตติ  และเรื่องต่างๆ  ที่ องค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดแพร่เสนอ 
   จึงขอฝากให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ผู้ทรงเกียรติ                            
ทุกท่าน ซึ่ งถือเป็นผู้แทนที่ ได้รับการเลือกตั้ งจากประชาชนในเขตเลือกตั้ ง                    
แต่ละอำเภอ ได้ช่วยกันพิจารณางานด้านนิติบัญญัติ และงานด้านตรวจสอบ 
ควบคุมการบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย โปร่งใส ตรวจสอบได้ การปฏิบัติภารกิจสำคัญดังกล่าว ขอให้ทุกท่าน
ได้โปรดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การอภิปราย การซักถามหรือ             
การปรึกษาหารือในเรื่องใดๆ ควรเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบกฎหมาย 
ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิน่และประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง 
 บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ บัดนี้ 

  วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ กระผมขอเข้า
ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา ทั้งหมด 3 ท่าน คือ 

  1. นายศิริมงคล ทนันชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 5 

  2. นายทวี  มัดจิต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่         
อำเภอวังชิ้น เขต 1 

  3. นางสุภารัตน์ การะเกตุ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเด่นชัย เขต 2  

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันอังคารที่                   
1 กันยายน 2563 เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงาน        
การประชุม ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านใด จะแก้ไขหรือไม่ ขอเรยีนเชิญครับ 

   เชิญท่านพิภพ  ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 



๖ 
 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก       
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ             
  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              
  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอเมืองแพร่ เขต 2  

   ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้า 23 ตามที่กระผมได้อภิปราย
เกี่ยวกับเรื่องของการกักเก็บปริมาณน้ำ และปริมาณน้ำฝนที่ตกทั้งปีในจังหวัดแพร่ 
ในบันทึกรายงานการประชุมปริมาณน้ำฝนที่ตกทั้งปี จำนวน 1,000 มิลลิเมตร 
ขอแก้ไขเป็น 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร และปริมาณการเก็บกักน้ำ ที่อ่างเก็บน้ำ 
แม่น้ำทุกสายในจังหวัดแพร่ เราสามารถกักเก็บน้ำได้ 10 เปอร์เซ็นต์ ก็คือ 100 
ล้านลูกบาศก์เมตร แก้ไขจากในรายงานการประชุม 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่เชิญครับ 
  เชิญท่านกุลชา  บัญสว่าง 

นางกุลชา  บัญสว่าง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ   
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

       ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอวังชิ้น เขต 2 
 ขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมหน้ า 21 ในส่วน ที่ ดิฉัน                    
ได้อภิปรายในบรรทัดที่  17 ในเรื่องของถนนขาด สะพานขาด แก้ไขจาก                
บ้านแม่หลวง หมู่ที่ 6 แก้ไขเป็นบ้านไร่หลวง หมู่ที่ 6 ตำบลนาพูน ค่ะ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่เชิญครับ 
  เชิญท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2 
 ขออนุญาตแก้ไขรายงานการประชุมหน้า 25 ในรายงานการประชุม
โครงการก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์ หมู่ที่ 4 บ้านนา แก้ไขเป็น บ้านนาไร่เดียว 
ตำบลเตาปูน อำเภอสอง ครับ 
 
 
 
 



๗ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่เชิญครับ 
  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ.2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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

ประธานที่ประชุม  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
พ.ศ.2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครบั 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่  
 ข้อ 5.1  ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อศูนย์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็น โรงพยาบาลชุมชน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้เห็นชอบให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในคราวสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นั้น 
 
 
 



๘ 
 

นายก อบจ.แพร่  เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อจากการจัดตั้ง
ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เป็น โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ โดยวัตถุประสงค์และการดำเนินงานต่างๆ ยังคงเป็นไปตามที่   
ได้รับการอนุมัติแล้ว  
 ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อศูนย์การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็น โรงพยาบาลชุมชน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
โดยมีวัตถุประสงค์คงเดิม จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมครับ เนื่องจากได้ปรึกษากับกรมบัญชีกลางแล้ว 
ถ้าเราใช้ชื่ อศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทำให้การ              
ขึ้นทะเบียนเพ่ือเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางจะขัดข้อง และผู้ป่วยที่มารับการ
รักษา บางสิทธิอาจจะไม่ได้รับการรักษาจากกรมบัญชีกลางได้ ได้รับคำแนะนำ
ว่าถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นเป็น โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สามารถไปขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง 
และการเบิกจ่ายต่างๆ ของผู้มารับการรักษาสามารถที่จะเบิกจ่ายได้ง่าย และไม่เป็น
ภาระต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในการรักษาต่างๆ ครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนชื่อศูนย์
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็น 
โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ 

  ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขอความ
เห็นชอบเปลี่ยนชื่อศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การ
บริหารส่วนจั งหวัดแพร่ เป็น โรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 
 
 



๙ 
 

ประธานที่ประชุม  ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตัดปี - กรณี                   
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562                      
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  สำหรับระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 - 5.5 ผมใครข่ออนุญาตมอบให้  
ท่าน พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                    
ได้เป็นผู้นำเสนอครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
   เชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

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

กระผม พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เป็นผู้แถลงญัตติขออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขยายเวลาการ            
เบิกจ่ายเงินตัดปี  - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่  จำนวน              
5 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,503,500.- บาท (ห้าล้านห้าแสนสามพัน
หา้ร้อยบาทถ้วน)  
 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย               
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน                       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561) ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่รายงานขออนุมัติ กนัเงินต่อสภาทอ้งถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

   กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลา             
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ ยนแปลงและหรือขยายเวลา
เบิกจ่ายได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าว
ต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รบัอนุมัติให้กันเงินไว้ 

 
 
 
 



๑๐ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัตใิห้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินตัดปี - กรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,503,500.- บาท                
(ห้าล้านห้าแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้ 

   กองการศึกษาฯ  
   ลำดับที่  1 ค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ จำนวน        

5 เครื่องๆ ละ 2,600.- บาท โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)  

   ลำดับที่  2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ ง ถังหมึกพิมพ์                 
(Tank Pinter) จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 4,300.- บาท โรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)  

   ลำดับที่  3 ปรับปรุงพ้ืนโรงยิมหลังเก่า โรงเรียนองค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา  

   ลำดับที่  4 ก่อสร้างบ้านพักครูอำนวยการระดับกลางฯ โรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย  

   ลำดับที่ 5 ก่อสร้างบ้านพักครูอำนวยการระดับกลางฯ โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)  

   ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว                

   จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
   เชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

นายสุนทร  หอมขจร  จากบัญชีรายละเอียดโครงการที่ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกตัดปี - 
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองการศึกษาฯ จำนวน 5 โครงการ เป็ นเงิน 
5,503,500.- บาท ของปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระผมใคร่ขออนุญาต
สอบถามว่าขณะนี้โครงการดังกล่าวทั้ ง 5 โครงการ มีการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว      
บ้างหรือไม่ หากยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ขอทราบว่ามีสาเหตุจากอะไร 
เพราะว่าเวลาได้ล่วงเลยมาร่วม 2 ปีแล้ว ขอบคุณครับ 

 
 
 
 



๑๑ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
  เชิญท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ชี้แจงครับ 

ผู้อำนวยการกองแผนฯ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก          
รักษาราชการแทน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่.ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ.  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(จ่าเอกพรต  ทับทิมทอง)  กระผมจ่าเอกพรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ     

รกัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                    
  สำหรับในส่วนของทั้ง 5 โครงการ โครงการที่ 1 เป็นโครงการที่เรา

ขอกันเงินไว้แล้วเสนอคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด เนื่องจาก             
มีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน ในส่วนของ
โครงการที่ 2 ก็เช่นเดียวกัน สำหรับโครงการที่ 3, 4 และ5 เป็นเงินเหลือจ่ายของปี 
งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ขอเบิกตัดปีไว้ - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เนื่องจากเป็น
เงินเหลือจ่ายปลายปี  จึงดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ พ .ศ.2562        
ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการนั้น เนื่องจากโครงการ            
ทั้ง 3 โครงการดังกล่าวนี้ อยู่ระหว่างการออกแบบ ประมาณราคา ในส่วนของ
การทบทวนปรับปรุงแบบ เพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และต้องขออนุญาตการใช้
พ้ืนที่จากสำนักธนารักษ์ พ้ืนที่แพร่ ในขณะเดียวกันโครงการพัฒนาของ           
กองการศึกษาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้อง
จัดลำดับในการจะเสนอโครงการ ในส่วนนี้ทางกองพัสดุฯ เองก็ดำเนินการไม่ทัน     
จึงต้องขออนุญาตเสนอต่อสภาฯ เพ่ือกันเงินไว้เบิกจ่าย เพ่ือดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ในปีต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านรกัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ครับ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ 
   เชิญท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนฤพนธ์ ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 1 

  ในบัญชีรายละเอียดโครงการที่ขอขยายเวลากันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณี
มิได้ ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562          
(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลำดับที่ 4 และ5 นั้น โครงการก่อสร้าง
บ้านพักครูอำนวยการระดับกลางฯ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่             
บ้านไผ่ย้อย และโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชา
อุปถัมภ์) โครงการเหมือนกัน แต่วงเงินต่างกัน ขอคำอธิบายด้วยว่ามีเหตุผลใด 
มีรายละเอียดอะไรบ้างที่จะอธิบายให้ที่ประชุมได้รับทราบและเข้าใจครับ 

 



๑๒ 
 

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนฤพนธ์ ศรใีจลม ครับ 
  เชิญท่านรักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ครับ 

ผู้อำนวยการกองแผนฯ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก          
รกัษาราชการแทน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่.ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ.   ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(จ่าเอกพรต  ทับทิมทอง)  กระผมจ่าเอกพรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ   

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                    
  ขออนุญาตชี้แจงโครงการที่ 4 และ 5 มีรายละเอียดแตกต่างกันดังนี้ 

โครงการที่ 5 เป็นโครงการก่อสร้างบ้านพักครูอำนวยการระดับกลางฯ แต่เป็น
ระดับบริหาร ซึ่งเป็นของผู้อำนวยการโรงเรียน เพราะฉะนั้นการก่ อสร้าง                
แบบแปลนตามแบบของสำนักงบประมาณ จะกำหนดมาตฐาน ในส่วนของ
โครงการที่ 4 บ้านพักครูอำนวยการระดับกลางฯ เหมือนกันก็จริง แต่เป็นระดับ
ครูผู้สอน ซึ่งจะเป็นบ้านแฝดไม่ใช่บ้านเดี่ยว ราคาจึงแตกต่างกัน โดยโครงการที่ 4   
จะมี 3 ห้อง ไม่ใช่เป็นบ้านเดียวหลังเดียว ต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงเหตุผล             
ตามบัญชีแบบแปลนการก่อสร้างของสำนักงบประมาณให้ทราบ ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณท่านรกัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ครับ 
  จริงแล้วควรจะเขียนรายละเอียดโครงการที่ 4 ว่าเป็นโคงการบ้านแฝด              

คนอ่านจะไม่เข้าใจเพราะเขียนเหมือนกัน คิดว่าเป็นแบบเดียวกัน ควรแก้ไขว่า
โครงการก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฝดกี่ห้อง ควรจะแก้ไขให้แตกต่าง เพราะ
งบประมาณต่างกันล้านกว่าบาท 

   เชิญท่านรกัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ครับ 

ผู้อำนวยการกองแผนฯ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก          
รกัษาราชการแทน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่.ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ.  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(จ่าเอกพรต  ทับทิมทอง)  กระผมจ่าเอกพรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ     

รกัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                    
  ในส่วนนี้ต้องปรับแก้อย่างที่ท่านได้แนะนำ คือ โครงการที่ 4 ก่อสร้าง

บ้านพักครูอำนวยการระดับกลางฯ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
บ้านไผ่ย้อย เป็นบ้านเรือนแฝด 3 ห้อง ครับ 

ประธานที่ประชุม  ท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ. จะขอแก้ไข
โครงการที่ 4 เป็นก่อสร้างบ้านพักครูอำนวยการระดับกลางฯ โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อยเรือนแฝด 3 ห้องนะครับ ท่านสมาชิกสภาฯ            
ช่วยเติมข้อความในเอกสารด้วย 

  เชิญท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 
 



๑๓ 
 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่ านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนฤพนธ์ ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 1 

  ในกรณีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการที่ 4 และ 5 เพ่ือให้มีความชัดเจนนั้น 
แคต่ัดคำว่า อำนวยการระดับกลางฯ ออกเท่านั้น ก็เข้าใจแล้วครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนฤพนธ์ ศรีใจลม ครบั 
  เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนวุัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 
  ชื่อโครงการนี้เป็นชื่อตามแบบของสำนักงบประมาณ ถ้าเราจะต่อเติม 

ก็ต่อเติมเพียงวงเล็บได้ ถ้าจะไปเปลี่ยนชื่อหมดถือว่าผิดไปจากเดิม ผมขอเพ่ิมเติม 
ต่อทา้ย (เรือนแฝด 3 หลัง) เพราะมีมากกว่า 3 ห้องครับ 

ประธานทีป่ระชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั 
  เราจะต่อท้ายว่า (เรือนแฝด 3 หลัง) 

 เชิญท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ    
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิ พงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร                  
ส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ เขต 2  

  ตามที่ทางฝ่ายบริหารชี้แจง จะขอขอเพ่ิมเติมต่อท้าย (เรือนแฝด 3 หลัง)
คำว่า หลัง หมายถึง เป็นหลังๆ ผมว่ามันไม่ใช่ เป็นห้องยังติดกันได้ แต่ถ้าเป็น
เรือนแฝด แล้วบอกเป็นหลัง ผมว่ามันฟังดูแปลกๆ ครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ ์ครับ 
  เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนวุัธ วงศ์วรรณ) องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 
  เรือนแฝดก็คล้ายๆ ทาวน์เฮ้าส์ ที่อยู่ติดๆ กัน เราไม่รู้จะเรียกว่า หลัง

หรือห้อง ถ้าเรียก 3 ห้อง จำนวนห้องเยอะกว่า เพราะ 2 ชั้น มีท่านสมาชิกฯ 
แจ้งมาว่า 3 คูหา ดีหรือไม่ครับ  

 
 
 
 



๑๔ 
 

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  ผมว่าถ้ามี 2 ชั้น ควรเรียกว่า ครอบครัว ผมเคยมีประสบการณ์

บ้านพักของกระทรวงสาธารณสุข เขาเรียกว่าเป็นครอบครัว คือเป็นเรือนแถว 
แบบทาวน์เฮ้าส์ แต่เป็นห้องแถว 

  เชิญท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ครับ 

ผู้อำนวยการกองแผนฯ   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก          
รกัษาราชการแทน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่.ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ.  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
(จ่าเอกพรต  ทับทิมทอง)  กระผมจ่าเอกพรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ     

รกัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                    
  สำหรับบัญชีรายละเอียดแนบท้ายโครงการนี้ ผมได้ประสานเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทราบว่าเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อความผิด ขอแก้ไขตามนี้ครับ ลำดับที่ 4 
แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างบ้านพักครูอำนวยการระดับกลางหรือชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย 3 ยูนิต และลำดับที่ 5 
แก้ไขเป็น ก่อสร้างพักผู้อำนวยการระดับกลาง โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ) จำนวน 1 หลั ง ต้องขออภัยท่ าน
ประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ด้วยครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ครับ 
  สรุป คือ เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อความในบัญชีรายละเอียดโครงการฯ             
ลำดับที่ 4 แก้ไขเป็น โครงการก่อสร้างบ้านพักครูอำนวยการระดับกลางหรือ
ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย 3 ยูนิต 
และลำดับที่ 5 แก้ไขเป็น ก่อสร้างพักผู้อำนวยการระดับกลาง โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) จำนวน 1 หลัง ดังนั้น
ผมขอให้ท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ไปแก้ไขข้อความ    
ในเอกสารให้ถูกต้องเรียบร้อยด้วยครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่าย   

เงินตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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



๑๕ 
 

ประธานที่ประชุม  มีท่านสมาชิกสภาฯ 1 ท่าน ออกไปทำธุระส่วนตัว 
   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลา

การเบิกจ่ายเงินตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 5 โครงการ รวมจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 5,503,500.- บาท (ห้าล้านห้าแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 

   ข้อ 5.3 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ 

 ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติอนุมัติให้องคก์ารบริหาร

ส่วนจังหวัดแพร่ กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 
10 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,716,954.- บาท (สองล้านเจ็ดแสน             
หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหา้สิบสี่บาทถ้วน)  
 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย               
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน                       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561) ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ กันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี  - กรณีมิได้              
ก่อหนี้ ผู ก พัน  งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ.256 3                     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 10 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 
2,716,954.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย  

   กองแผนและงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ  
   ลำดับที่ 1 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 

สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)  
   ลำดับที่ 2 จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบ 2 

(จอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 30,000.- บาท 
   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 3 โครงการ 
   ลำดับที่  1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ ก 

สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  
 



๑๖ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  ลำดับที่ 2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 
(18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 

   ลำดับที่ 3 ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าเก้าอ้ีบุนวมหรือหนัง มีล้อเลื่อน 5 แฉก 
มีพนักพิงสูง มีที่ พักแขน ปรับระดับสูง - ต่ำได้ มือจับเป็นเหล็ก ขาเหล็กชุบ
โครเมี่ยม จำนวน 1 ตัว 

   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 5 โครงการ 
   ลำดับที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรื่อง (ระบบปั๊มน้ำ) สระว่ายน้ ำ  

50 เมตร องค์การบริหารสาวนจังหวัดแพร่  
   ลำดับที่ 2 ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
   ลำดับที่ 3 เงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน 

ใต้ถุนโล่ง (แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย 
   ลำดับที่ 4 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ตามโครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกาย

กลางแจ้ง เพ่ือใช้ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
   ลำดับที่ 5 จ้างออกแบบปรับปรุงสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

. จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
   เชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และ                    
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทกุท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

นายสุนทร  หอมขจร  ตามรายละเอียดโครงการที่ขอกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 2,716,954.- บาท นั้น 
โดยเฉพาะกองการศึกษาฯ จำนวน 5 โครงการ เมื่อสักครู่ได้ขอขยายเวลา        
กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 5 ล้านบาทเศษ และได้ขอกันเงินไว้เบิกตัดปี                
- กรณีมิ ได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อีก 2 ล้าน                
5 แสนบาทเศษ ผมขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการตามที่ได้รับ                
การอนุมัติให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ขององค์กรของเรา และ                
ของพ่ีน้องประชาชนชาวแพร่โดยรวม  นอกจากนี้ยั งเป็นการแสดงออก                     
ถึงสมรรถภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ของเราด้วย ขอบคุณครับ 

 
 
 



๑๗ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครบั 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

  เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนวุัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 
  สำหรับรายการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการนั้น                 

ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศประจำจังหวัด               
ซึ่งเขาไม่ได้ประชุมบ่อย ในการประชุมอาจมีการทักท้วงเรื่องที่ เรากำหนด
คุณลักษณะไว้ตอนต้นปี พอปลายปีมีการเปลี่ยนแปลง เขาให้ใช้คุณลักษณะใหม่ 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อแนะนำก็ทำให้เกิดการเสียเวลา เพราะฉะนั้น
ครุภัณฑ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต้องผ่านคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำจังหวัดทั้งหมด แม้แต่เครื่องพิมพ์ก็ตาม สำหรับโครงการของกอง
การศึกษาฯ ลำดับที่ 1 - 5 ผมขอยอมรับว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่างบประมาณที่เราจะได้รับมา จะมาตามที่เราตั้งไว้
หรือไม่ เพราะฉะนั้น โครงการต่างๆ ที่เราเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการ ก็จะจัดลำดับไว้ทีหลัง แต่เมื่อเงินงบประมาณมีแล้ว เราจะใช้วิธี               
กันงบเพ่ือดำเนินการในปีต่อไป สมมุติงบประมาณมาไม่ครบ 5 โครงการนี้               
ก็ระงับไว้ก่อน เรียนมาเพ่ือทราบครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ  ครบั 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี  -  

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้กันเงิน             
ไว้เบิกตัดปี  - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ.2563 ขององค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดแพร่  จำนวน 10 โครงการ                  
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,716,954.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพัน              
เก้าร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)   

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4 
 
 
 



๑๘ 
 

ประธานที่ประชุม  ข้อ 5.4  ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายปรีชา  สุขรอด) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ขออนุญาตแก้ไขคำแถลงญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เอกสาร
คำแถลงชุดใหมไ่ด้แจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แจ้งความ
ประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                       
เพ่ื อน ำม าโอน เพ่ิ ม  โอน ไป ต้ั งจ่ าย เป็ น รายการให ม่  เป็ น เงิน ทั้ งสิ้ น  
24 ,639,285.-บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารงานตอบสนอง                     
ความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด 
โอนเพิ่มและขอโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

รองปลัด อบจ.แพร่ โอนลด 
      สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 แผนงาน จำนวน 
9 รายการ เป็นเงิน 739,300.- บาท ดังนี้ 
 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนของพนักงานจ้าง     
ขอโอนลดครั้งนี้ 32,000.- บาท   

      2. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ขอโอนลดครัง้นี้ 153,000.- บาท 
 3. ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ขอโอนลดครั้งนี้ 130,000.- บาท 

รองปลัด อบจ.แพร่       4. ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำประกันภัยรถยนต์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 46,000.- บาท 

      5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ปก ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกเอกสารต่างๆ 
ขอโอนลดครั้งนี้ 8,300.- บาท 

       6. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน     
ขอโอนลดครั้งนี้ 50,000.- บาท 

      7.  ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการต่างๆ ขอโอนลดครั้งนี้ 50,000.- บาท 
      8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขอโอนลดครั้งนี้ 130,000.- บาท 

      9. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 140,000.- บาท 
รวมโอนลดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 แผนงาน จำนวน 
9 รายการ จำนวน 739,300.- บาท  
 
 
 
 



๑๙ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แผนงาน 
จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,113,200.- บาท  ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 7,113,200.- บาท     

รวมโอนลดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แผนงาน 
จำนวน 1 รายการ จำนวน 7,113,200.- บาท  

  กองแผนและงบประมาณ  จำนวน 2 แผนงาน จำนวน 9 รายการ                      
 เป็นเงิน 176,100.- บาท ดังนี้ 

 1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนของพนักงานจ้าง    
ขอโอนลดครั้งนี้ 13,000.- บาท     

   2. เงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับหัวหน้าฝ่าย ขอโอนลดครั้งนี้ 13,500.- บาท  

 3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ขอโอนลดครั้งนี้ 81,800.- บาท 
 4. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้   10,900.- บาท  

5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ ขอโอนลดครั้งนี้ 5,000.- บาท  
 6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ทางวิทยาศาสตร์ใช้สำหรับกิจการต่างๆ ขอโอนลด
ครั้งนี้ 5,000.- บาท  

  7. ค่าเช่าบ้ าน สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่            
ขอโอนลดครั้งนี้ 4,000.- บาท  

  8. เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 26,000.- บาท  

 9. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขอโอนลดครั้งนี้ 16,900.- บาท  
รวมโอนลดกองแผนและงบประมาณ 2 แผนงาน จำนวน 9 รายการ จำนวน 
176,100.- บาท  

รองปลัด อบจ.แพร่        กองช่าง จำนวน 2 แผนงาน จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 7,703,015.-  บาท 
ดังนี้ 

       1.  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขอโอนลดครั้งนี้ 240,000.- บาท 
       2.  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ขอโอนลดครั้งนี้ 68,983.- บาท 
       3. ค่าจัดหาป้ายสัญญาณจราจร และราวกันตก ขอโอนลดครั้งนี้  

21,600.- บาท 
       4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตราย ขอโอนลดครั้งนี้ 

50,000.- บาท 
     5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ประชาชนสำรวจข้อมูลจากผู้นำท้องถิ่น ประชาชนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 
47,000.- บาท 

      6. เงินเดือนพนักงาน ขอโอนลดครั้งนี้ 5,331,021.- บาท 
 
 



๒๐ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่       7. เงินประจำตำแหน่งและเงินตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ระดับหัวหน้าฝ่าย ขอโอนลด
ครั้งนี้ 45,000.- บาท 

      8. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ขอโอนลดครั้งนี้ 109,208.- บาท 
      9. ค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1 -0027      

บ้านไผ่ล้อม - บ้านสวรรค์นิเวศน์ อ.เมือง จ.แพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 1,790,203.- บาท 
รวมขอโอนลดกองชา่ง 2 แผนงาน จำนวน 9 รายการ จำนวน 7,703,015.- บาท  

      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 17 รายการ 
เป็นเงิน 7,188,800.- บาท ดังนี้ 

  1. เงินเดือนพนักงาน ขออนุมัตโิอนลดครั้งนี้ 443,000.- บาท 
  2. เงินประจำตำแหน่ง ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 56,000.- บาท 
  3. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 282,000.- บาท  

 4. เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 30,000.- บาท  

5. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ขออนุมัติ โอนลดครั้งนี้  
56,000.- บาท  

  6. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 
50,000.- บาท  

7. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ขออนุมัติโอน
ลดครั้งนี้ 33,000.- บาท  

 8. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 127,700.- บาท  

 9. ค่ากระแสไฟฟ้า ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 533,800.- บาท  

 10. ค่าอาหารประจำวันนักเรียน ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 1,228,300.- บาท  
  11. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้   
 444,000.- บาท  

  12. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 100,000.- บาท  
 13. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 100,000.- บาท  

14. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 500,000.- บาท  

  15. อุดหนุนวิทยาลัยชุมชนแพร่งบประมาณ ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ 
150,000.- บาท  

 16. อุดหนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ขออนุมัติ   
โอนลดครั้งนี้ 250,000.- บาท 
 
  



๒๑ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  17. โครงการปรับปรุงทางวิ่งออกกำลังกายภายในสนามกีฬาองค์การ
 บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขออนุมัติโอนลดครั้งนี้ จำนวน 2,805,000.- บาท 

รวมโอนลดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 แผนงาน จำนวน               
17 รายการ งบประมาณรวม 7,188,800.-บาท 
  

 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 2 แผนงาน จำนวน 3 รายการ   
รวมเป็นเงิน 976,100.- บาท  
 1. เงินเดือนพนักงาน ขอโอนลดครั้งนี้ 957,000.- บาท  
 2. เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 5,100.- บาท  
 3. เงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดื อนของ
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะการพยาบาล 
ระดับชำนาญการ ขอโอนลดครั้งนี้ 14,000.- บาท  
รวมโอนลดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 2 แผนงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 
976,100.- บาท  
 

 กองพั สดุและทรัพย์สิน  จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 5 รายการ                         
รวมเป็นเงิน 490,470.- บาท 
 1. เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้  
394,000.- บาท 
 2. ค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่         
ขอโอนลดครั้งนี้ 61,470.- บาท 
 3. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 10,000.- บาท  
 4. ค่าวัสดุสำนักงาน ขอโอนลดครั้งนี้ 10,000.- บาท 
 5. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขอโอนลดครั้งนี้ 15,000.- บาท 
รวมขอโอนลดกองพัสดุและทรัพย์สิน 1 แผนงาน จำนวน 5 รายการ                      
เปน็เงนิ 490,470.- บาท        
    

  กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 13 รายการ รวมเป็นเงิน
200,800.- บาท  
 1. เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลด
ครั้งนี้ 59,300.- บาท 
 2. ค่ าจ้ างเหมาบริการ ตามภารกิจหรือกิจกรรมของส่ วนราชการ                          
ขอโอนลดครั้งนี้ 1,200.- บาท  
 3. ค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ นทางไปราชการในราชอาณ าจั กรและ                     
นอกราชอาณาจักรของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 
30,000.- บาท  
 
 
 
 



๒๒ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่       4. ค่าใช้จ่ายในการจ้างทำโล่ตามโครงการคัดเลือกบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 3,600.- บาท  
 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้  
31,400.- บาท  
      6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ด้านคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ สายงานผู้ปฏิบัติงาน               
ขอโอนลดครั้งนี้ 4,900.- บาท  
 7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 4,200.- บาท  
 8. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 11,100.- บาท   
 9. ค่าวัสดุสำนักงาน ขอโอนลดครั้งนี้ 1,100.- บาท 
  10. ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ขอโอนลดครั้งนี้ 20,000.- บาท  
  11. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขอโอนลดครั้งนี้ 8,300.- บาท  
  12. ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนใบหน้า ขอโอนลดครั้งนี้ 18,000.- บาท  
  13. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ ขอโอนลดครั้งนี้ 7,700.- บาท  
รวมขอโอนลดกองการเจ้าหน้าที่ 1 แผนงาน จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 
200,800.-บาท  

 หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 6 รายการ  
เป็นเงิน 51,500.- บาท ดังนี้  

 1. เงินเดือนพนักงาน ขอโอนลดครั้งนี้ 8,800.- บาท  
 2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขอโอนลดครั้งนี้  
15,000.- บาท  
 3. ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ขอโอนลดครั้งนี้ 5,000.- บาท  
 4. ค่าพิมพ์ปก ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ เอกสารต่างๆ     
ขอโอนลดครั้งนี้ 2,300.- บาท  

รองปลัด อบจ.แพร่        5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขอโอนลดครั้งนี้ 16,700.- บาท  
 6. ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ขอโอนลดครั้งนี้ 3,700.- บาท 
รวมโอนลดหน่วยตรวจสอบภายใน 1 แผนงาน จำนวน 6 รายการ จำนวน 
51,500.- บาท  

     รวมโอนลดทั้งสิ้น 72 รายการ จำนวน 24,639,285.- บาท  

 

 

 

 

 
 



๒๓ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่      โอนเพิ่ม 
 กองช่าง 

  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หน้า 196 ข้อ 1 ประเภทวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 3,000,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
493,057.90.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 3,298,057.90.- บาท    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับเครื่องจักรกล รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องมือกล ที่ ใช้ในกิจการ               
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 2,805,000.- บาท 

 รวมขอโอนเพิ่มกองช่าง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,805,000.- บาท  
  

  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
  1. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน              

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ 1 หน้า 90 ประเภทค่าชดเชย             
ผลอาสิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ 
(ค่า k) ตั้งไว้ 200,000.- บาท โอนเพ่ิมฯ ครั้งที่ 27 อนุมัติวันที่ 1 กันยายน 2563 
จำนวน 700,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือ 900,000.- บาท               
ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ 260,000.- บาท      
รวมขอโอนเพิ่ มกองพัสดุและทรัพย์สิน  จำนวน 1 รายการ เป็น เงิน  
260,000.- บาท  

 

 รวมขอโอนเพิ่มทั้งสิ้น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,065,000.- บาท  
 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่     
       สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  1. แผน งานบ ริห ารง านทั่ ว ไป  งานบ ริ ห ารทั่ ว ไป  งบ ลงทุ น             

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาเก้าอ้ีบุนวมหรือหนัง มีล้อเลื่อน 5 แฉก มีพนักพิง มีที ่พักแขน                
ปรับระดับสูง - ต่ำได้ จำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,400.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่
ครั้งนี้ 9,600.- บาท  

  2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด           
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น              
ค่าจัดหาพัดลม ชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท  
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 12,500.- บาท 

  3. แผน งานบ ริห ารงานทั่ ว ไป  งานบ ริ ห ารทั่ ว ไป  งบ ลง ทุ น                  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย  
เป็นค่าจัดหาเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ำ เป็นราคา                 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 13,000.- บาท 

 
 
  



๒๔ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่            4. แผน งานบ ริห ารงานทั่ ว ไป  งานบ ริ ห ารทั่ ว ไป  งบ ลงทุ น                
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้ลำโพงอเนกประสงค์ ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 
9,800.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 19,600.- บาท 

  5. แผน งานบ ริห ารงานทั่ ว ไป  งานบ ริ ห ารทั่ ว ไป  งบ ลงทุ น                
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด                   
ไมน่้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 17,000.- บาท  

  6.  แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป  งานบริห ารทั่ ว ไป  งบลงทุ น                
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  
22,000.- บาท  

  7. แผน งานบ ริห ารงานทั่ ว ไป  งานบ ริ ห ารทั่ ว ไป  งบ ลงทุ น                 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1                  
(28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครือ่ง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 8,900.- บาท 

  8 .  แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป  งานบริห ารทั่ ว ไป  งบลงทุ น                  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์          
(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ 
ครั้งนี้ 15,000.- บาท 

  9. แผน งาน บ ริห ารงานทั่ ว ไป  งานบ ริ ห ารทั่ ว ไป  งบ ลงทุ น                   
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 7 เครื่องๆ ละ 
2,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 17,500.- บาท 

  10 . แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารทั่ ว ไป  งบลงทุ น               
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุดๆ ละ 3,800.- บาท             
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 7,600.- บาท 
เหตุผล ต้ังแต่รายการที่ 1 - 10 เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ใช้ประจำสำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เกิดการชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่สามารถซ่อมแซมได้ 

11 . แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป  งานบริห ารทั่ ว ไป  งบลงทุ น               
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 
60,000.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 180,000.- บาท 

 
 



๒๕ 
 

      
รองปลัด อบจ.แพร่       12 . แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารทั่ ว ไป  งบลงทุ น              

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว 
จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 8,600.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 25,800.- บาท 
 13. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารทั่ ว ไป  งบ ล ง ท ุน               
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกันสาดอาคารสำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 2) ขนาดกว้าง 1.75 เมตร ยาว 19.85 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 34.73 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 47,000.- บาท 
เหตุผล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการก่อสร้างหลังคา
โรงจอดรถใหม่บริเวณข้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
(อาคาร 2) ซึ่งในช่วงที่เกิดฝนตก น้ำบนหลังคาโรงจอดรถจะสาดกระเด็นเข้าไป
ในบริเวณห้องกองแผนและงบประมาณ ทำให้เอกสารและวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ 
ได้รับความเสียหาย 
 14. แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป  งานบริห ารทั่ ว ไป  งบลงทุ น                
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานจอดรถและลานแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตภายในพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 2) ขนาดพ้ืนที่  
ไม่น้อยกว่า 1,105 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครัง้นี้ 343,800.- บาท 
เหตุผล เนื่องจากลานจอดรถและลานภายในพ้ืนที่สำนักงานองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 2) เกิดการชำรุดและเสื่อมสภาพ  
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                    
1 แผนงาน จำนวน 14 รายการ จำนวน 739,300.- บาท 

 

  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
  1 . แผน งาน บ ริห ารงานทั่ ว ไป  งาน บริห ารทั่ ว ไป  งบลงทุ น                  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น              
ค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู  
พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 32,400.- บาท 
 2. แผน งาน บ ริห ารงานทั่ ว ไป  งาน บ ริ ห ารทั่ ว ไป  งบ ลงทุ น                  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย                
เป็นค่าจัดหาโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับ โครงขาโครเมียม ขนาด 180 x 75           
x 45 เซนติเมตร จำนวน 20 ตัวๆ ละ 2,000.-บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่
ครั้งนี้  40,000.- บาท 
 
 
 



๒๖ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่       3 . แผน งาน บ ริห ารงานทั่ ว ไป  งาน บริห ารทั่ ว ไป  งบลงทุ น               
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น                  
ค่าจัดหาพัดลม ชนิดติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 1,800.- บาท 
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 10,800.-บาท  
 4 . แผน งานบ ริห ารงานทั่ ว ไป  งาน บริห ารทั่ ว ไป  งบลงทุ น                  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย           
เป็นค่าจัดหาพัดลม ชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท 
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 5,000.-บาท  
 5 . แผน งาน บ ริห ารงานทั่ ว ไป  งาน บริห ารทั่ ว ไป  งบลงทุ น                 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย        
เป็นค่าจ ัดหา เก ้า อี ้อ เนกประสงค์จ ัด เลี ้ยง  ที ่นั ่งพนักพ ิงหุ ้มหน ังเท ียม             
โครงเหล็กเหลี ่ยม 6 หุน หนา 1 mm ชุดโครเมี่ยม จำนวน 100 ตัวๆ ละ 
450.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ ครัง้นี้ 45,000.-บาท 
 6 . แผน งานบ ริห ารงานทั่ ว ไป  งานบริห ารทั่ ว ไป  งบลงทุ น                    
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาจอแอลอีดีทัชสกรีน (LED Touch Screen) พร้อมชุดขาตั้ง
ล้อเลื่ อน  ขนาดไม่น้ อยกว่า 75 นิ้ ว มีความละเอียดระดับ  4K รองรับ
ระบบปฏิบัติการ Windows และ Android มีช่องเชื่อมต่อ Video Input, VGA 
input, VGA Audio Input, HDMI Input, USB, LAN (R45), Wi-Fi Antenna 
พร้อมติดตั้ง และอบรมการใช้งาน จำนวน 2 ชุดๆ ละ 225,000.- บาท                 
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 450,000.- บาท  
 7 . แผน งานบ ริห ารงานทั่ ว ไป  งานบริห ารทั่ ว ไป  งบลงทุ น                  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาจอป้ายแบบดิจิตอล มี Software ในตัวเครื่อง ขนาดจอ 
55 นิ้ว จำนวน 2 จอๆ ละ 110,000.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  
220,000.- บาท  
 8 . แผน งานบ ริห ารงานทั่ ว ไป  งานบริห ารทั่ ว ไป  งบลงทุ น               
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                    
เพ่ื อจ่ าย เป็ น ค่ าจั ดห าชุ ด  Conferrence Camera จำนวน  2  ชุ ดๆ  ละ 
45,000.- บาท ประกอบด้วย Camer ,Speaker&Mic ,Hub ขอโอนตั้ ง
รายการใหม่ครั้งนี ้ 90,000.- บาท   
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด             
1 แผนงาน จำนวน 8 รายการ จำนวน 893,200.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

รองปลัด อบจ.แพร ่                กองแผนและงบประมาณ   
       1. แผนงานบริหารงานทั่ วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ                 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เหล็กบานเลื่อน ชนิดกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้  
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 3,600.- บาท 

   2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น             
ค่าจัดหาพัดลม ชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ขอโอนตั้งรายการใหม่
ครั้งนี้ 5,000.- บาท 
       3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น    
ค่าจัดหาโต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว ขอโอนตั้งรายการใหม่ 
ครั้งนี้ 11,200.- บาท 
       4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดหารถเข็นอเนกประสงค์ แบบพับได้ จำนวน 1 คัน ขอโอนตั้งรายการใหม่
ครั้งนี้ 3,500.- บาท 
       5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดหาโทรศัพท์ ตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่องๆ ละ 1,500.- บาท ขอโอนตั้ง
รายการใหมค่รั้งนี้ 7,500.-บาท 
เหตุผล เนื่องจากไว้ใช้งานในสำนักงานเพ่ือทดแทนเครือ่งเดิมที่ชำรุด  
        6. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด     
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 22,000.- บาท        
        7. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่
ครั้งนี ้15,000.-บาท 
        8. แผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ                 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 
จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 10,000.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  30,000.- บาท 
        9. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 ชุดๆ ละ 
17,000.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 34,000.- บาท 
 
 
 
 



๒๘ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                        10. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ                      
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ
ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 6,300.- บาท 

   11. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ 
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก    
ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี้ 38,000.- บาท 
เหตุผล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแบบป้ายโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว 
รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่กองแผนและงบประมาณ  2 แผนงาน  
จำนวน 11 รายการ จำนวน 176,100.-บาท 

 

    กองช่าง 
     1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกบดอัด
แน่น หมู่ที่ 3 ตำบลไทรย้อย เชื่อม ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.10 เมตร พิกัดเริ่มต้น 
E0604857 N1987248 สิ้นสุด E0606018 N1988232 ตามแบบแปลน
ของ อบจ.แพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 499,877.- บาท 

      2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
หมู่ที่  12 ตำบลไทรย้อย เชื่อม ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่                
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.10 เมตร พิกัดเริ่มต้น 
E0603349 N1985607 สิ้นสุด E0602123 N1984482 ตามแบบแปลน
ของ อบจ.แพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี ้434,539.- บาท 
     3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
สายบ้านผาราง ตำบลทุ่งศรี, ตำบลร้องเข็ม เชื่อม ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,937 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 1 
พิกัดเริ่มต้น E0639687 N2024302 สิ้นสุด E0641187 N2023997    
ช่วงที่  2 พิกัดเริ่มต้น E0640069 N2024612 สิ้นสุด E0640148 
N2024493 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้   
445,700.- บาท 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                        4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกบดอัดแน่น 
สายบ้านเวียง หมู่ที่  2 , 14 ตำบลบ้านเวียง เชื่อม บ้านห้วยขึม หมู่ที่  3       
ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร 
หนา 0.10 เมตร พิกัดเริ่มตน้ E0636742 N2015344 สิ้นสุด E0638326 
N2016153 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่  ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้   
454,300.- บาท 

 5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น               
หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งแล้ง เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา 0.10 เมตร พิกัดเริ่มต้น 
E0 5 8 0 0 3 4  N1 9 8 6 1 9 9  สิ้ น สุ ด  E0 5 7 8 9 5 3  N1 9 8 3 8 0 2                               
ตามแบบแปลน ของ อบจ.แพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  824,925.- บาท 
 6. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 500,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าขุดขยายแก้มลิงหน้าฝาย                    
ลำห้วยสรอย หมู่ที่  7 บ้านป่าคา ตำบลแม่ พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่                
ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 26.00 เมตร ความยาวรวม 575.00 เมตร หรือ                     
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,150 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 จุด ดังนี้ จุดที ่1 
พิกัด E0558478 N1970544 จุดท่ี 2 พิกัด E0558214 N1970426 
จดุที่ 3 พิกัด E0557929 N1970410 จุดที่ 4 พิกัด E0557360 N1970444 
ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  500,000.- บาท 
 7. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 450,000.- บาท เพ่ือเป็นค่าปรับปรุงฝายหินกล่องเกเบี้ยน
ลำห้วยแม่พวก หมู่ที่  4 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง                  
4.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร สูง 1.00 เมตร พิกัด E0612900 N1980616 
ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  450,000.- บาท 

8. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                   
ตั้งไว้  456,904.- บาท เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างฝายซอยซี เมนต์ ลำห้วยแม่พวก                     
หมู่ที่  8 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 14.00 เมตร                 
ยาว 17.00 เมตร สู ง  1.50 เมตร พิกัด E0612617 N1986591                     
ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 456,904.- บาท 
 9. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                  
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างฝายซอยซีเมนต์  ลำห้วยแม่จอก บ้านปากจอก หมู่ที่  3                 
ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 14.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร 
สูง 1.50 เมตร พิกัด E0581064 N1984705 ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่  
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  305,370.- บาท 
 
 



๓๐ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                          10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพร.ถ.                   
1-0042 ทางหลวงหมายเลข 1023 - บ้านแม่สิน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่      
ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พิกัด E0587249 N1997669 
ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 1,930,000.- บาท 
 11. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาป้อมยามรักษาการณ์แบบสำเร็จรูป
ห้องน้ำในตัว ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 3.00 เมตร จำนวน 2 หลังๆละ 
150,000.-บาท พร้อมติดตั้ง บริเวณทางเข้า - ออกด้านหน้าและด้านหลัง 
สำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (บ้านกอเปา) รายละเอียด
คุณลักษณะทั่วไปตามที่ อบจ.แพร่กำหนด ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  300,000.- บาท 
     12. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องตบดิน จำนวน 4 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 21,000.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 84,000.-บาท 
     13. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องตัดคอนกรีต ขนาด                 
16 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 9 แรงม้า พร้อมใบตัดคอนกรีต 
คาไบน์ 14 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  32,000.- บาท 
     14. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเจาะดิน เครื่องยนต์
เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง คุณสมบัติพ้ืนฐาน  1) เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซีซี  2) กำลังเครื่องยนต์ 13 Kw ที่ 6,500 รอบ/นาที 
3) พร้อมสว่านเจาะดิน ขนาด 4 นิ้ว, 6 นิ้ว, 8 นิ้ว ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  
9,890.- บาท 
     15. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสว่านเจาะกระแทกมอเตอร์
ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ราคา 9,600.-บาท คุณสมบัติพ้ืนฐาน 1) สว่าน
มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 800 W  2) ความเร็วรอบตัวเปล่าสูงสุด 900 รอบ/นาที 
3) อัตราเจาะกระแทก 4,000 ครั้ง/นาที   4 ) แรงกระแทกสูงสุด 3 J                   
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 9,600.- บาท 
     16. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้ เหล็กเก็บ เอกสาร                  
ชนิดชั้นวางแฟ้มตั้ง 40 ช่อง จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 4,200.- บาท ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี้ 12,600.- บาท 
 
 
 
 



๓๑ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                 17. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะเหล็กวางคอมพิวเตอร์ 
ขนาด 120 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 2,600.- บาท ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี้ 5,200.- บาท 
 18. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 
จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 7,000. - บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  14,000.- บาท 
     19. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้ เหล็กเก็บ เอกสาร                    
ชนิด 2 บานเปิด จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  
22,000.- บาท 
     20. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด 
ราคาชุดละ 7,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 15,000.- บาท 
     21. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโพเดียมไม้ จำนวน 2 ตัว  
ราคาตัวละ 2,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 5,000.- บาท 
     22. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหากล้องบันทึกภาพ
ดิจิตอล สำหรับปฏิบัติงานสาธารณภัย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 
14,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหมค่รั้งนี้  29,000.- บาท 

     23. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์เกษตร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำ
ได ้450 ลิตร/นาที จำนวน 3 เครือ่ง ราคาเครื่องละ 11,000.-บาท ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี ้ 33,000.-บาท 
     24. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์เกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพรวนดินเครื่องยนต์เบนซิน 
1 สูบ/4จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 7.0 แรงม้า เกียร์เดินหน้า 1   
เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ ชุดใบพรวน 9 ใบ ชุดความกว้างใบพรวน 42 - 65 
เซนติเมตร พรวนลึก 10 - 15 เซนติเมตร ระบบขับเคลื่อนสายพาน จำนวน     
1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  29,000.- บาท 

 
 
 
 
 



๓๒ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                      25. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์เกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน   
12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 5,900.- บาท 

       26. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์เกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน   
18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 17,000.- บาท 
      27. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์เกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดบาร์ไม่เกิน  25 นิ้ว 
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 35,500.-บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 35,500.- บาท 
      28. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า             
ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 52,000.- บาท 
      29. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเจียร์/ตัดแบบมือถือ                
ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 5,500.- บาท 
      30. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเจียร์/ตัดแบบมือถือ               
ขนาด 7 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 6,300.- บาท 
      31. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาชุดซ่อมระบบปรับอากาศ 
จำนวน 1 ชุด ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 173,500.- บาท 
      32. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาชุดอัดสายไฮดรอลิค จำนวน 1 ชุด   
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 742,260.- บาท 
      33. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาอินเวอร์เตอร์แปลงไฟฟ้า DC  
12 V เป็น AC 220 V ไม่น้อยกว่า 3000 W จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
18,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 55,500.- บาท 
      34. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเชื่อมไฟฟ้าพกพา                
200 แอมป์ จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,900.- บาท ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครัง้นี้ 50,700.- บาท 

 
 
 



๓๓ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                  35. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเจียระไนไฟฟ้า ขนาด 4 นิ้ว 
จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้    
7,500.- บาท 
      36. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว 
จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 6,800.- บาท 
      37. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสว่านไฟฟ้าโรตารี่  3 ระบบ              
(เจาะธรรมดา, เจาะคอนกรีต, เจาะสกัด) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่ องละ 
7,800.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 15,600.- บาท 
      38. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสว่านไฟฟ้า 3 หุน จำนวน 3 เครื่อง                 
ราคาเครื่องละ 2,600.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 7,800.- บาท 
      39. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาพัดลม ขนาด 24 นิ้ว จำนวน                     
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,800.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 9,600.- บาท 
      40. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน                
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 56,000.- บาท 
       41. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์  
แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด ราคาชุดละ 50,000.-  บาท ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี้ 400,000.- บาท 
       42. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลขั้นสูง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว) จำนวน 24 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 41,990.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 1,007,760.- บาท 

       43. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ประมวลผลขั้นสูง จำนวน 11 เครื่อง ราคาเครื่องละ 35,990.- บาท ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี ้395,890.- บาท 

 
 
 



๓๔ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                        44. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จำนวน 3 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 17,000.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 51,000.- บาท 
       45. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ
งานประมวลผล แบบที่  2 จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,000.- บาท               
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 90,000.- บาท 
       46. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 22,000.- บาท 
       47. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟ ขนาด 
800 VA จำนวน 29 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่
ครั้งนี้ 72,500.- บาท 
       48. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้ งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 9 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
4,300.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  38,700.-บาท 
       49. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 จำนวน 11 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 6,300.-บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 69,300.- บาท 
       50. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Printer) จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี้ 7,500.- บาท 
       51. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธางบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่
ครั้งนี ้29,000.- บาท 
รวมขอโอนตั้งรายการใหม่ 2 แผนงาน จำนวน 51 รายการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 10,333,015.- บาท  

 
 
 



๓๕ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                        กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา   
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาจอแอลอีดีทัชสกรีน (LED Touch Screen) พร้อมชุดขาตั้ง
ล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ 
Android พร้อมติดตั้ งและอบรมการใช้งาน จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 
225,000.- บาท โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  บ้านไผ่ย้อย                    
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 450,000.- บาท 

 2. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดหา   
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย                  
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 495,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์กีฬา 
กลางแจ้ง ดังนี้ 
 2.1 เครื่องบริหารแขน - ขา จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,500.- บาท 
 2.2 เครื่องบิดเอวและเดิน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,500.- บาท 
 2.3 เครื่องบริหารข้อมือหัวไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
30,500.- บาท 
 2.4 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ - ขา - ข้างลำตัว จำนวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 32,500.- บาท 
 2.5 เครื่องบริหารขาแบบถ่างขา จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
33,500.- บาท 
 2.6 เครื่องบริหารวงแขน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
33,500.- บาท 

  2.7 เครื่องบริหารหัวไหล่ - หน้าอกคู่แบบดึงและดัน จำนวน 1 เครื่อง                
ราคาเครื่องละ 39,000.- บาท 
 2.8 อุปกรณ์แกว่งสะโพกทรงตัวคู่ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 33,500.- บาท 
 2.9 อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน 3 ที่ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,500.- บาท 
 2 .10 อุปกรณ์ ซิท อัพคู่  จำนวน 1  เครื่ อง ราคาเครื่ องละ 
31,500.- บาท 
 2.11 อุปกรณ์ เดินอากาศไร้การกระแทกคู่  จำนวน 1 เครื่ อง                     
ราคาเครื่องละ 35,500.- บาท 

 2.12 บาร์โหน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,500.- บาท 
 
 
 



๓๖ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                        2.13 จักรยานปั่นออกกำลังแขน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,500.- บาท 
 2.14 จักรยานปั่นเอนซ้าย - ขวา จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,500.- บาท 
 2.15 เครื่ องวิ่ งล้ อถ่ วง จำนวน 1  เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,500.- บาท 

 

 3. แผนงานการศึกษา งานบริห ารทั่ ว ไป เกี่ ยวกับการศึกษา                    
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา                
และเผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI Lumens โรงเรียนองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่                 
เด่นไชยวิทยา จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 33,000.- บาท 

 4. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา ขอโอนต้ังรายการใหม่              
ครั้งนี้ 24,300.- บาท 

 5. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือจ่ายเป็น                
ค่าจัดหาเสาบาสเก็ตบอลโครงเหล็กชนิดมีล้อ พร้อมแป้นห่วง (ประเภทแป้นไม้
อัดเนื้อแข็ง) และตาข่าย 2 ข้าง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่              
เด่นไชยวิทยา ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 150,000.- บาท  
 6. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์กีฬา โครงการจัดหา
เครื่องออกกำลั งกายกลางแจ้ งโรงเรียนองค์การบริหารส่ วนจั งหวัดแพร่                     
เด่นไชยวิทยา ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  495,000.-บาท เพ่ือจ่ายเป็น                   
ค่าจัดหาครุภัณฑ์กีฬากลางแจ้ง ดังนี้ 
 6.1 เครื่องบริหารแขน - ขา จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,500.- บาท 
 6.2 เครื่องบิดเอวและเดิน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,500.- บาท 
 6.3 เครื่องบริหารข้อมือหัวไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
30,500.- บาท 
 6.4 เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ - ขา - ข้างลำตัว  จำนวน 1 เครื่อง                 
ราคาเครื่องละ 32,500.- บาท 
 6.5 เครื่องบริหารขาแบบถ่างขา จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
33,500.- บาท 

 
 
 
 



๓๗ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                        6.6  เครื่องบริหารวงแขน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
33,500.- บาท 
 6.7 เครื่องบริหารหัวไหล่  - หน้าอกคู่แบบดึงและแบบดัน        
จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 39,000.- บาท 
 6.8 อุปกรณ์แกว่งสะโพกทรงตัวคู่  จำนวน 1 เครื่อง ราคา             
เครื่องละ 33,500.- บาท 
 6.9 อุปกรณ์บิดเอวแบบยืน  3 ที่  จำนวน 1 เครื่อง ราคา              
เครื่องละ 32,500.- บาท 
 6.10 อุปกรณ์ ซิท อัพคู่  จำนวน  1  เครื่อง ราคาเครื่องละ 
31,500.- บาท 
 6.11 อุปกรณ์เดินอากาศไร้การกระแทกคู่ จำนวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 35,500.- บาท 

 6.12 บาร์โหน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,500.- บาท 
 6.13 จักรยานปั่นออกกำลังแขน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,500.- บาท 
 6.14 จักรยานปั่นเอนซ้าย - ขวา จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,500.-บาท 
 6.15 เครื่องวิ่ งล้อถ่วง จำนวน 1  เครื่อง ราคาเครื่องละ 
32,500.-บาท          
 7. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ ว ไป เกี่ ยวกับการศึกษา                    
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา                  
และเผยแพร่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาจอแอลอีดีทัชสกรีน (LED Touch Screen)
พร้อมชุดขาตั้งล้อเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว รองรับระบบปฏิบัติการ 
Windows และ Android พร้อมติดตั้งและอบรมการใช้งาน จำนวน 1 ชุด 
ราคาชุดละ 225,000.- บาท  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                     
เดน่ไชยวิทยา ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 225,000.- บาท 

 8. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็นโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) จำนวน 10 เครื่องๆ ละ 5,700.- บาท  

ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 57,000.-บาท 

 9. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดหาตู้ล็อคเกอร์ 6 ช่อง โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) จำนวน 30 ตู้ ราคาตู้ละ 6,600.- บาท ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี้ 198,000.- บาท 
 
 
 



๓๘ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                        10. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา                   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน                 
งานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเตียงนอนเหล็ก 2 ชั้น โรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ) จำนวน 12 เตียงๆ ละ 
9,500.- บาท ขอโอนต้ังรายการใหม่ครั้งนี้ 114,000.- บาท                         
 11. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว  เพ่ือจ่ายเป็นจัดหาเครื่องซักผ้า 15 กิโลกรัม โรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
18,000.- บาท  ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  180,000.- บาท 

 12. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา                  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
เพ่ือจ่ายเป็นจัดหาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศขนาด                  
ไม่น้อยกว่า 26,00 บีทียู โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 36,000.- บาท  
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  360,000.- บาท   
 13. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึ กษา                      
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นจัดหาเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 
2,500 ANSI Lumens  โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่    
(พัฒนา-ประชาอุปถัมภ์) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 27,700.- บาท                
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 55,400.- บาท 

 14. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา                   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ขนาด 48 นิ้ว โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชา
อุปถัมภ์) จำนวน 5 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 17,600.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่
ครั้งนี้ 88,000.- บาท 

 15. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา                      
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย เพ่ือปรับปรุงระบบ
เมนไฟฟ้าเข้าภายในอาคารและไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี้ 481,000.- บาท 
 
 
 
 



๓๙ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่               16. แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกภายในโรงเรียนองค์การ        
บริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย เพ่ือก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก ขนาดกว้าง 
4.20 - 5.60 เมตร ยาว 347.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,474 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่   ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 
500,000.- บาท  .  

   17. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ ว ไปเกี่ยวกับการศึกษา                   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษา                   
และปรับป รุ งที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้ าง  โครงการป รับป รุ ง ป้ าย โรงเรียน                    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เด่นไชยวิทยา เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง               
ป้ายโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  เด่นไชยวิทยา ขนาดกว้าง               
4.65 เมตร สูง 2.95 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 122,000.- บาท 
 18. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงป้ายโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงป้ายโรงเรียน ขนาดกว้าง   
9.55 เมตร สูง 2.13 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ 
ครั้งนี้ 168,000.- บาท 
 19. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพ้ืนที่ลานสะเดาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปูบล็อกตัวหนอน              
ลานสะเดา ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 828.5 ตร.ม. ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ 
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 394,100.- บาท 

 20. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา                
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียน เป็นที่
รับประทานอาหาร โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชา
อุปถัมภ์) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน ขนาดกว้าง 
10.5 เมตร ยาว 36.00 เมตร เป็นพ้ืนที่สำหรับรับประทานอาหารของนักเรียน 
ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 500,000.- บาท  
 21. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา                   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปการ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เพ่ือจ่ายเป็นจัดหาและ  
. 
 
 



๔๐ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่             ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) จำนวน 22 ชุดๆละ 70,000.- บาท แบบประกอบ             
ในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) แบบเสากิ่งเดี่ยว ตามแบบแปลน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  (ตั้ งตามบัญชีนวัตกรรมไทยสำนั ก
งบประมาณ) ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 1,540,000.- บาท   
 21. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา                   
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปการ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) เพ่ือจ่ายเป็นจัดหาและ
ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) จำนวน 22 ชุดๆละ 70,000.- บาท แบบประกอบ             
ในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) แบบเสากิ่งเดี่ยว ตามแบบแปลน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  (ตั้ งตามบัญชีนวัตกรรมไทยสำนัก
งบประมาณ) ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 1,540,000.- บาท   
 22. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับการศึกษา                 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกภายในโรงเรียนกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์ ) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง              
ถนนแอสฟัลท์ติกภายในโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ขนาดกว้าง 4.00 - 9.60 เมตร ยาว 345.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,478 ตร.ม. ตามแบบแปลน               
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 500,000.- บาท 
 23. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ อ่ืน 
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดหา
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นแบบโยกเยกสปริงเสริมสร้างการทรงตัว จำนวน 15 ชุด 
ราคาชุดละ 10,000.- บาท สำหรับติดตั้งในสนามเด็กเล่นองค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี้ 150,000.- บาท 
 24. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบำรุงรักษา 
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานจอดรถ
สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณลานจอดรถสนามกีฬา อบจ.แพร่ รวมพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 332.00 ตรม.              
จำนวน 2 จุด ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่   ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  
204,000.- บาท 
 
 
 



๔๑ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่               .   25. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน หมวด       
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือติดตั้งบริเวณสนามเด็กเล่นและ
สวนสาธารณะ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา
ติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียว (All In one 
solar street light) แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน 7 ชุดๆละ 70,000.- บาท        
บริเวณสนามเด็กเล่นและสวนสาธารณะ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แพร่ (ตั้งตามบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ) ตามแบบแปลนของ     
อบจ.แพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครัง้นี้ 490,000.- บาท 
รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 
แผนงาน 25 รายการ เป็นเงิน 7,973,800.- บาท  
 

      กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                  

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคาร
วิทยาศาสตร์ การกีฬา ศึกษาและนันทนาการ สนามกีฬาองค์การบริหาร                 
ส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 421,000.- บาท 
เหตุผล เนื่องจากอาคารมีสภาพเก่า ชำรุด และมีรอยร้าวหลายจุด ช่วงฤดูฝน 
ทำให้มีน้ำขังและรั่วซึมจากบริเวณชั้นที่ 4 ลงมาถึงชั้นที่ 1 สร้างความเสียหาย
ให้กับฝ้าเพดานและตัวอาคาร 
 2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ   
งานประมวลผล แบบที่  2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน             
8 เครื่องๆละ 30,000.-บาท สำหรับใช้ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตน และ
พิพิธภณัฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง” ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 240,000.- บาท 

 3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 3 เครื่องๆละ 22,000.-บาท สำหรับใช้ที่ 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ ขอโอนตั้งรายการใหม่  ครั้งนี้ 66,000.- บาท 
      4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัหาเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 9 เครื่องๆ ละ  
7,500.- บาท สำหรับใช้ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่  
“คุ้มเจ้าหลวง” ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 67,500.- บาท 
 



๔๒ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                     5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่  1 (28หน้า/นาที ) จำนวน 1 เครื่อง 
สำหรับใช้ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 8,900.- บาท 

 6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ื อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า              
ขนาด 800 VA จำนวน 8 เครื่องๆละ 2,500.- บาท สำหรับใช้ที่กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิตฯ และพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง” ขอโอนตั้งรายการใหม่
ครัง้นี้ 20,000.- บาท 
 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาชุดโปรแกรฒระบบปฏิบัติการ 
สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งาน
ประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 
11 ชุดๆ ละ 3,800.- บาท สำหรับใช้ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ และ
พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ “คุ้มเจ้าหลวง” ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 41,800.- บาท 
 8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะทำงาน ขนาด 6 ฟุต 
พร้อมกระจก จำนวน 1  ชุด  สำหรับ ใช้ที่ กองส่ ง เสริมคุณ ภาพชี วิตฯ 
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 7,200.- บาท 
 9. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น            
ค่าจัดหาโต๊ะทำงานขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ที่               
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 5,800.- บาท 
 10. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะทำงาน ขนาด 3 ½ ฟุต                      
พร้อมกระจก จำนวน 7 ชุดๆ ละ 3,800.- บาท สำหรับใช้ที่กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิตฯ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 26,600.- บาท   
      11. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาด  80 ซม. 
จำนวน 9 ตัวๆละ 2,100.- บาท สำหรับใช้ที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯ              
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 18,900.- บาท    
 
 
 



๔๓ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                 12. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอ้ี      บุนวมหรือหนัง 
มีล้อเลื่อน 5 แฉก มีพนักพิง มีที่ พักแขน จำนวน 1 ตัว สำหรับใช้ที่กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 2,400.-บาท    
      13. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่ว ไป
เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาปั๊มน้ำอัตโนมัติ                  
พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 2 ตัวๆละ 25,000.- บาท สำหรับใช้ที่สถาบัน
พัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 
50,000.- บาท    

 เหตุผล เนื่องจากมีจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกองส่ งเสริม
คุณภาพชีวิตเพ่ิมมากขึ้น วัสดุ และครุภัณฑ์ต่างๆจึงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
ประกอบกับครุภัณฑ์ เดิมได้มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานหลายปี   
เกิดการชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ 

 รวมโอนตั้งรายการใหม่กองส่งเสริมคุณภาพชี วิต 2 แผนงาน 
จำนวน 13 รายการ เป็นเงิน 976,100.- บาท 

 

  กองพัสดุและทรัพย์สิน 
 1. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน             
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย          
เป็นค่าจัดหาตู้เหล็ก 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) จำนวน 5 ตู้ๆ ละ  
5,500.-บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 27,500.- บาท   
เหตุผล  เนื่ องจากเอกสาร หลักฐานต่ างๆ มีจำนวนมาก และไม่มีที่ จั ดเก็บ                      
จงึขอจัดซื้อตู้เพ่ือจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 2. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารงานคลั ง งบลงทุ น              
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย            
เป็นค่าจัดหาเก้าอ้ีบุนวมหรือหนัง มีล้อเลื่อน 5 แฉก มีพนักพิงสูง มีที่พักแขน 
ปรับระดับสูงต่ำได้ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม ทรงสูง จำนวน 1 ตัว ขอโอนตั้ง
รายการใหมค่รั้งนี ้3,800.- บาท   
เหตุผล เนื่องจากเก้าอ้ีหัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุและทรัพย์สิน ชำรุด ไม่สามารถปรับ
ระดับสูง - ต่ำได้  

 3. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน                
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย            
เป็นค่าจัดหาเก้าอ้ีบุนวมหรือหนัง มีล้อเลื่อน 5 แฉก มีพนักพิงสูง มีที่พักแขน              
ปรับระดับสูงต่ำได้ ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม จำนวน 6 ตัวๆ ละ 2,400.- บาท             
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 14,400.- บาท   
เหตุผล  เนื่องจากเก้าอ้ีเจ้าหน้าที่ ชำรุด ไม่สามารถปรับระดับสูง - ต่ำได้  

 



๔๔ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                4. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน              
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย           
เป็นค่าจัดหาโต๊ะเหล็กทำงาน ขนาด 4.5 ฟุต จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 5,600.- บาท 
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 22,400.- บาท   
เหตุผล เนื่องจากโต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ ชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้  
  5 . แผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน                 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย             
เป็นค่าจัดหาโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาดกว้าง 80 ซม. จำนวน 3 ตัวๆ ละ 
1,490.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  4,470.- บาท   
เหตุผล เนื่องจากโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ ชำรุด ไม่สามารถซ่อมแซมได้  
 6. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้
เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน  4 ตู้ ๆ ละ 3,400.- บาท ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี้  13,600.- บาท   
เหตุผล เนื่องจากเอกสาร หลักฐานต่างๆ มีจำนวนมาก และไม่มีที่จัดเก็บ จึงขอจัดซื้อตู้
เพ่ือจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย      
 7. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน               
หมวค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย           
เป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000.-บาท ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี้ 60,000.- บาท  
เหตุผล เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์เสื่อมสภาพและเพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด              
ไมส่ามารถรองรับโปรแกรมการทำงานใหม่ได้ ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
 8. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน                
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 
(28 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 8,900.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่  
ครั้งนี้ 17,800.- บาท  
เหตุผล  เนื่องจากเครื่องพิมพ์เสื่อมสภาพและเพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่ ชำรุด                
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
 9. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน                
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 
(38 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่องๆละ  15,000.-บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่
ครั้งนี้  15,000.-บาท  
เหตุผล เนื่ องจากเครื่องพิมพ์ เสื่ อมสภาพและเพ่ือทดแทนเครื่องเดิ มที่ ชำรุด                
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
 
 



๔๕ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                10. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน              
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
2,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 5,000.- บาท  
เหตุผล เนื่องจากเครื่องสำรองไฟฟ้าเสื่อมสภาพและเพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด 
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  
 11. แผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน                 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน 
(OEM)  ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ราคา 3,800.- บาท ต่อชุด จำนวน            
2 ชุด ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 7,600.- บาท  
เหตุผล เพ่ือให้มีชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์                 
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
  12. แผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน                 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
ราคา 12,000.- บาท ต่อชุด จำนวน 2 ชุด ขอโอนตั้ งรายการใหม่ครั้งนี้  
24,000.- บาท  

 เหตุผล  เพ่ือให้มชีุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 
  13. แผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน               
หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดหาชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา 700.- บาท ต่อชุด จำนวน 2 ชุด                 
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 1,400.- บาท  

 เหตุผล  เพ่ือให้มชีุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย         
  14. แผนงานบริหารงานทั่ ว ไป  งานบริหารงานคลั ง งบลงทุน                
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ
ความละเอียด จอภาพ 1920 x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ ว จำนวน              
1 เครื่องๆ ละ  13,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 13,500.- บาท   
เหตุผล  เนื่องจากเครื่องเดิมชำรุด ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค้า เพื่อทดแทนเครื่องเดิม 
รวมโอนตั้งรายการใหม่กองพัสดุและทรัพย์สิน 1 แผนงาน จำนวน 14 รายการ                   
เป็นเงิน 230,470.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                    กองการเจ้าหน้าที ่
 1 . แผน งานบ ริ ห ารงานทั่ ว ไป  งาน บริ ห ารทั่ ว ไป  งบ ลงทุ น                    
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็น  
ค่าจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ชนิดแขวน ขนาด
ไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่องๆละ 47,000 บาท ขอโอนตั้ง
รายการใหม่ครั้งนี้ 94,000.- บาท   
 2 . แผน งานบ ริ ห าร งานทั่ ว ไป  งาน บริ ห ารทั่ ว ไป  งบ ลงทุ น                      
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย                
เป็นค่าจัดหาเก้าอ้ีบุนวมหรือหนังมีพนักแขน มีล้อเลื่อน 5 แฉก  ทำด้วยเหล็ก             
มีโช้กปรับสูงต่ำ จำนวน 2 ตัวๆละ 2,500.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่                 
ครั้งนี้ 5,000.- บาท  
 3 . แผน งานบ ริ ห ารงานทั่ ว ไป  งาน บริ ห ารทั่ ว ไป  งบ ลงทุ น                     
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย               
เป็นค่าจัดหาโต๊ะทำงานเหล็ก เข้ามุม พร้อมกระจก (โต๊ะทำงานพร้อมวาง
คอมพิวเตอร์) จำนวน 2 ตัวๆ ละ 12,000.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่                
ครั้งนี้ 24,000.- บาท   
     4 . แผน งานบ ริ ห ารงานทั่ ว ไป  งาน บริ ห ารทั่ ว ไป  งบ ล งทุ น                        
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่าย                    
เป็นค่าจัดหาเครื่องสแกนใบหน้า สำหรับใช้ประจำศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน                
และสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000.- บาท                     
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 60,000.- บาท  
5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องพิมพ์
เล เซอร์  หรื อ LED ขาวดำ ชนิ ด Network แบบที่  1  (2 8  ห น้ า /น าที )                 
จำนวน 2 เครื่องๆ ละ  8,900.-บาท  ขอโอนต้ังรายการใหม่ครั้งนี้ 17,800.- บาท  
รวมขอโอนตั้งรายการใหม่กองการเจ้าหน้าที่ 1 แผนงาน จำนวน 5 รายการ 
เป็นเงิน 200,800.- บาท  

 

 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 1. แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์     
ที่ดินและก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
17,000.- บาท ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 34,000.- บาท   
เหตุผล เนื่องจากไว้ใช้งานในสำนักงานเพ่ือทดแทนเครื่องเดมิที่ชำรุด  
 2. แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์   
ที่ดินและก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหา             
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2,500.- บาท     
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 5,000.- บาท   

 เหตุผล เนื่องจากไว้ใช้งานในสำนักงานเพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด  
 
 



๔๗ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่                    3. แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดหา              
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน(OEM)                
ที่ มีลิ ขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 2 ชุด  ๆ ละ 3 ,800 .- บาท                     
ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้ 7,600.- บาท   

 เหตุผล เนื่องจากต้องใช้ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการกับเครื่องคอมพิวเตอร์  
 4. แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาพัดลม                 
ชนิดตั้งพ้ืน ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขอโอนตั้งรายการใหม่ครั้งนี้  
2,500.- บาท   

 เหตุผล เนื่องจากไว้ใช้งานในสำนักงานเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด  
 5. แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเก้าอ้ีบุนวม
หรือหนัง มีพนักแขน มีล้อ 5 แฉก ขาเหล็กชุปโครเมี่ยม มีโช๊คปรับสูงต่ำ 
จำนวน 1 ตัว ขอโอนตั้งรายการใหมค่รั้งนี้ 2,400.- บาท   

 เหตุผล เนื่องจากไว้ใช้งานในสำนักงานเพ่ือทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด  
รวมขอโอนลดหน่วยตรวจสอบภายใน 1 แผนงาน จำนวน 5 รายการ               
เป็นเงิน 51,500.- บาท  

  รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 21,574,285.- บาท    
 สำหรับรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ                
เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำแถลง การขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ไปแล้วนั้น 
 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4                
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

 จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่   เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ                
ที่ ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
  เชิญท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ 

นายสุภวัฒน์  ศุภศริ ิ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ   
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                       
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 

   กระผมมีข้อสงสัยในการโอนตั้งรายการใหม ่ของกองช่าง ตามเอกสาร 
 ข้อ 42 - 46 เป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกข้อเลย เหมือนกับว่าทาง            

กองช่าง จะเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งกองหรืออย่างไร ผมรวบรวมจำนวนได้
ทั้งสิ้น 42 เครื่อง ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นนสูง เครื่องคอมพิวเตอร์
สำนักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ทั้งนี้ขอให้ทางกองช่างได้ช่วยชี้แจง
รายละเอียด เหตุผลในการใช้งาน เพราะปริมาณในการจัดซื้อค่อนข้างมาก 
อย่างเช่น ข้อ 42 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19.5 นิ้ว จำนวน 24 เครื่อง ราคาเครื่องละ 41,990.- บาท 
และข้อ 43 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ประมวลผลขั้นสูง จำนวน                 
11 เครื่อง ราคาเครื่องละ 35,990.- บาท ตรงนี้อยากทราบว่ามีการใช้
ประโยชน์ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ การใช้ประโยชน์แตกต่างกันอย่างไร และราคา            
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง ราคาสูงเกือบ 3 เท่าของเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำนักงาน ทำไมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานจึงไม่สามารถ
ประมวลผลตรงนี้ได้ ขออนุญาตเรียนถามทางกองช่างครับ 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ   
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
  เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ 

ผู้อำนวยการกองช่าง   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก          
(นายสำเริง  ใจเอ้ือ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่.ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  กระผมนายสำเริง  ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง สำหรับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นนสูง จำนวน 24 เครื่อง นั้น เป็นเครื่องที่ไว้ใช้
สำหรับรองรับโปรแกรมออกแบบ เขียนแบบ ที่ เป็นงานเฉพาะ เครื่อง
คอมพิวเตอร์สำนักงานไม่รองรับโปรแกรมนี้ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ช่างต้องนำติดตัวไปออกพ้ืนที่ ครับ 

 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

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

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหาร             
ส่วนจังหวัดแพร่  

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.5 
   ข้อ 5.5 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

รองปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้วยกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.2563 จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 

   ข้อความเดิม 
 1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 109 ข้อ 1 ประเภทค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงทางวิ่งออกกำลังกายภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้ังไว้ 2,620,000.- บาท เพ่ือปรับปรุงทางวิ่ง 
วิ่งออกกำลังภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามแบบแปลน
และประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
มาตรา 74 (7) 
 - เป็ น ไป ต ามแผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  (พ .ศ .2 5 6 1  – 2 5 6 5 )                    
(ฉบับทบทวน พ.ศ.2562) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้าที่ 822 ลำดับที่ 2  
“ทั้งนี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร” (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 
 
 
 
 



๕๐ 
 

รองปลัด อบจ.แพร่  ข้อความใหม่ 
 1. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 109 ข้อ 1 ประเภทค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงทางวิ่งออกกำลังกายภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้ังไว้ 2,620,000.- บาท เพื่อปรับปรุงทางว่ิง 
ออกกำลังภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ความยาว 
1,241 เมตร กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,482 ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการขององค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดแพร่ 
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
มาตรา 74 (7) 
 - เป็น ไปตามแผนพัฒนาท้ องถิ่ น  (พ .ศ .2561 – 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 หน้า 9 ลำดับที่ 1 
“ทัง้นี้จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรร” (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4                          
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 กำหนดว่า “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัต ิของสภาท้องถิ่น”  
 จึงขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร ่

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
   เชิญท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนฤพนธ์ ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 1 

  ผมอยากทราบว่าเราจะปรับปรุงทางวิ่งออกกำลังภายในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในลักษณะใด ขนาดความยาว 1,241 เมตร             
วัดจากจุดใดถึงจุดใด ผมยังไม่เข้าใจว่าลู่วิ่งในสนามกีฬาจะยาวถึง 1,241 เมตร ได้อย่างไร 
และความกว้าง 2.00 เมตร ความกว้างของอะไร ผมใคร่ขอรายละเอียดด้วยครับ            
.            

 



๕๑ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนฤพนธ์ ศรีใจลม ครบั 
  เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนวุัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 
  สำหรับรายการปรับปรุงทางวิ่งออกกำลังภายในสนามกีฬาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดแพร่นี้  ไม่ได้เกี่ยวกับลู่วิ่งยางที่เราได้ดำเนินการไปแล้ว                 
เป็นการปรับปรุงทางวิ่งโดยรอบใหญ่ ของสนามกีฬา ซึ่งที่ผ่านเราเคยดำเนินการ
ปรับปรุงไปแล้ว และตอนนี้ก็กลับมาชำรุดทรุดโทรม จึงต้องปรับปรุงใหม่             
ตามคำเรียกร้องของผู้ที่มาออกกำลังกาย บางส่วนเป็นปัญหาจากรากไม้ของ           
ต้นก้ามปู ที่ดันพ้ืนถนนสูงขึ้นมา ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการวิ่ง ส่วนความกว้าง  
2 เมตรนั้นเท่ากับความกว้างเดิม  ซ่ึงไม่ ได้มีมาตรฐานอะไรว่าต้องกว้าง                   
ยาวเท่าไหร่ จึงเรียนมาเพ่ือทราบครับ  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ  
   ถ้าไม่มีผมขอตั้งข้อสงสัยเรื่องลู่วิ่งรอบสนามกีฬาที่กว้าง 2 เมตร            

เป็นแอสฟัลติกใช่หรือไม่ แอสฟัลติก 5 เซนติเมตร ตารางเมตรละ 1,055.- บาท 
ราคาสูงไปหรือไม่ เพราะทุกวันนี้ถนนที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ดำเนินการก่อสร้าง ก็เป็นแอสฟัลติก ตารางเมตรละ 300 กว่าบาท ถนนคอนกรีต 
15 เซนติเมตร 500 กว่าบาท ถนนคอนกรีต 20 เซนติเมตร ที่บ้านเหล่า 
อำเภอสูงเม่น ตารางเมตรละ 600 - 700 บาท แต่ลู่วิ่งรอบสนามกีฬา      
ตารางเมตรละ 1,055.- บาท ราคาผิดปกติไปหน่อยครับ หรือมีรายละเอียดอะไร
เพ่ิมเติมหรือไม ่ขอให้ท่านนายกฯ ชี้แจงด้วยครับ 

  เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนวุัธ วงศ์วรรณ) องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทีเ่คารพทุกท่าน 
  ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้ตั้งข้อสังเกตนั้น เป็นเรื่องที่ถูกต้อง            

โดยความจริงแล้วทางวิ่งออกกำลังกายนี้ จะเป็นการทำสะพานตรงหน้าสนามยิง
ปืนด้วยครับ เพราะขณะนี้เป็นเสาไฟฟ้าที่ใช้ข้ามอยู่ ใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีเท่าไหร่ 
เพราะเสาไฟฟ้าก็จะเป็นสปริงขึ้นๆ ลงๆ รวมทั้งการทำสะพาน และสิ่งกีดขวางต่างๆ 
ที่จะทำให้การวิ่งออกกำลังกายไม่สะดวก เช่น ตรงมุมสนามเทนนิสกับสะพาน 
บริเวณนั้นแคบ จะต้องขยายตลิ่งออกไปอีก เพ่ือให้ทางวิ่ง ได้ระดับ 2 เมตร 
เป็นไปตามแบบแปลน ซึ่งมีรายละเอียดเพ่ิมเตมิดังนี้  

  - งานพ้ืน ค.ส.ล. ข้างลำห้วยกว้าง 2.00 เมตร ยาว 10 เมตร  
  - งานสะพานเหล็ก ข้ามลำห้วย กว้าง 2.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร  

  - งานไฟฟ้าไหล่ทางวิ่ง เสาสูง 4.00 เมตร แบบกิ่งเดียวพร้อมฐาน 
ติดต้ังโคม Street Light 60 วัตต์ จำนวน 90 ดวง จึงขอเรียนชี้แจงตามนี้ครบั  

 
 
 



๕๒ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ทีก่รณุาชี้แจงครับ 
 ถ้าอ่านตามเอกสาร เหมือนเป็นการทำทางวิ่งออกกำลังกาย เพียง
อย่างเดียว ควรใส่รายละเอียด ส่วนประกอบเพ่ิมเติมด้วย หากสำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินอ่านเอกสารก็คงสงสัยเช่นเดียวกัน เพราะเราจะได้ไม่งงกัน ไม่ได้ติด
ใจเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตครับ 

  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ  
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง                

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   ถ้าเห็นชอบกรณุาออกเสียงยกมือครับ 

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

 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติ เห็นชอบอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  

 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเชิญครับ     
 ขอเชิญท่านภิญโญ ชมภูมิ่ง ครับ 

นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 2 
 สืบเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว เรื่องก่อสร้างฝายยกระดับ            
ห้วยแม่เต้น แบบมีทางข้าม บ้านแม่เต้น หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอียบ เนื่องจากชำรุด
เสียหายชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ผมเห็นว่าการเบิกจ่ายในปีนี้คงไม่ทัน 
ปีงบประมาณหน้าเดือน ตุลาคม 2563 ก็คงไม่ทัน น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกายน 
2563 ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านถึงท่านนายกฯ ขอให้ดำเนินการจัด
ศูนย์เร่งด่วน ไปช่วยซ่อมแซมบริเวณที่ถูกกัดเซาะก่อนได้หรือไม่ ประมาณต้น
เดือนตุลาคม 2563 เพราะปลายเดือนตุลาคม 2563 ชาวบ้านต้องขนพืชผัก
ผลทางการเกษตร สำหรับโครงการซอยซีเมนต์ ก็ขอให้ดำเนินการเหมือนเดิม 
อาจจะดำเนินการในหน้าแล้งได้ เพราะเดี๋ยวชาวบ้านจะพากันร้องเรียนผมครับ 
ขอบคุณมากครับ 
 



๕๓ 
 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านภิญโญ  ชมภูมิ่ง ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรือ่งอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  เชิญท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิร ิ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ   
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                       
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 
 ผมขออนุญาตเสริมจากระเบียบวาระข้อ 5.5 ในเรื่องของการ
ปรับปรุงถนนทางวิ่งรอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามที่ผมสังเกต              
ตามที่ท่านนายกฯ ได้นำเรียนในที่ประชุม คือ จุดโค้งตรงสนามเทนนิสนั้น              
แคบจริงๆ ครับ ประชาชนที่มาใช้ประโยชน์ต้องใช้การเหยียดตัวเอ้ียวตัว                  
ที่จะต้องหลบหลีก ผมอยากจะเสนอเพ่ิมเติม คือ ทางวิ่งออกกำลังกายมีหลายจุด
หลายบริเวณ ที่ใช้ร่วมกับถนนที่รถยนต์สัญจร อยากจะขอให้เพ่ิมเส้นทางหรือ
แนวป้องกันรถยนต์กับคนทีม่าออกกำลังกายให้มันชัดเจน เพ่ือที่จะได้สร้างความ
ปลอดภัยให้กับผู้ที่มาออกกำลังกาย ไม่ว่าจะเป็นในพ้ืนที่ใกล้ๆ กับสระน้ำหรือ    
ทางตัดที่ข้างประตูใหญ่ ทางเข้าจากสนามกีฬา ขอฝากท่านให้ผู้บริหารช่วย                
สั่งการและก็ดำเนินการด้วยครับ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการ และ            
ผู้ออกกำลงักาย ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรือ่งอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  เชิญท่านกุลชา บัญสว่าง ครับ 

นางกุลชา  บัญสว่าง  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ   
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  ดิฉันนางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอวังชิ้น เขต 2 

  ขอฝากถึงกองช่าง หลังจากที่ท่านได้รับอนุมัติในเรื่องของการจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 42 เครื่อง พร้อมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย งบประมาณ
เกือบ 2 ล้านบาท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีงบประมาณต่อไป ท่านคงจะไม่ผิดพลาด
ในเรื่องของเอกสาร และเรื่องของความล่าช้า คงจะไม่เกิดขึ้นกับกองช่างอีก               
ขอฝากข้อสังเกตในเรื่องของงบประมาณท่ีท่านตั้งมา ค่อนข้างเป็นเงินจำนวนมาก 
หากท่านจะจัดซื้อด้วยวิธีการประมูลราคา ก็คงจะห่วงในเรื่องของคุณภาพ 
คุณลักษณะที่ได้ อาจจะไม่ตรงตามที่ท่านบอก ท่านอยากได้เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลขั้นสูง หากมีการประมูลก็คงจะลำบาก เพราะว่าองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดแพร่ประมูลเมื่อไหร่ คุณภาพของที่ได้ก็มักจะมีปัญหาอยู่ตลอด                 
ขอฝากเรื่องนีถ้ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

. 



๕๔ 
 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านกุลชา  บัญสว่าง ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรือ่งอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
  เชิญท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก       
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ             
  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน              

  กระผมนายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 2  
 ดูเวลาแล้ว 11 โมงกว่าๆ มีเวลาเลยอยากจะขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ 
เรื่องที่ผมจะพูดนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานของเราโดยตรง แต่ในฐานะที่             
เราเป็นพ่ีน้องประชาชนคนเมืองแพร่  เมื่อเช้านี้ผมได้มีโอกาสดูทีวี  ช่อง 7 
ช่วงเวลา 06.00 น. ถึง 06.30 น. รายการเช้านี้ที่หมอชิต ทางสถานีโทรทัศน์
ไทยทีวีสีช่อง 7 เขาได้มาทำรายการถ่ายทอดสดที่วัดนาคูหา ถ่ายทอดสดข่าวเช้า
และช่วงการถ่ายทอดสด 30 นาที เมื่อเขาไปถ่ายทอดสดที่จังหวัดไหนก็จะมี
การประชาสัมพันธ์จังหวัดนั้นประมาณ 30 นาที และหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วง
ของข่าว ตั้งแต่ 06.30 น. จนจบรายการ เป็นสิ่งที่ดีมากครับ 30 นาทีแรก                
เขาเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัด เริ่มตั้งแต่เขาทำรายการที่วัดนาคูหา และ              
มีการถ่ายทอดการไปท่องเที่ยว ก่อนที่เขาจะจัดรายการเขาจะมีการไปถ่ายทำ
สถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นที่พระธาตุช่อแฮ พระธาตุ
ดอยเล็ง ที่อำเภอวังชิ้นพระธาตุขวยปู บ่อน้ำร้อน และบ้านปางงุ้น และที่อำเภอลอง 
มีผลิตภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ แล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมาย และสิ่งสำคัญที่สุด           
คือ ที่บ้านทุ่งโฮ้ง เป็นผลิตภัณฑ์หม้อห้อม เขาจะถ่ายทำทุกอย่างทุกกระบวนการ 
ของการทำผลิตภัณฑ์หม้อห้อม และให้นักข่าวใส่เสื้อผ้าหม้อห้อม เพ่ือเป็นการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ของเรา และขณะที่ทำข่าวก็มีการแสดง   
ความคิดเห็น มีความคิดเห็นของผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าจริงๆ แล้วเขาไม่คิดที่จะ
มาเที่ยวที่จังหวัดแพร่เลย แต่จากการที่เขาดูรายการนี้ เขาอยากจะมาดูมาเที่ยว
ที่จังหวัดแพร่ครับ ท่านประธานฯ อาจจะคิด ผมอาจจะคิด หรือต่างคนอาจจะคิดว่า 
ทำไมคนถึงไม่อยากจะมาเที่ยวเมืองแพร่ เพราะอะไร เพราะอาจจะไม่รู้ว่าแพร่   
มีดีอะไรหรือไม่ดียังไง ผมคิดว่าจังหวัดแพร่ อาจอ่อนประสบการณ์ ในเรื่อง       
การประชาสัมพันธ์หรือไม่ ท่านลองนึกดูจังหวัดแพร่ ตั้งมา 1,000 กว่าปี 
จังหวัดพะเยา ถ้าเรานึกดูอาจจะไม่ถึง 30 ปี ไม่เกิน 50 ปี จังหวัดพะเยา         
แซงหน้าเราไปแล้วครับ จังหวัดแพร่ถ้านับเป็นจังหวัดในภาคเหนือจะเหนือกว่า
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเดียว จังหวัดพะเยาตั้งมาไม่กี่ปี เพราะอะไรเขาถึงมี
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่นี้กลับมาที่จังหวัดแพร่ เหมือนกับท่านผู้ชมคนนั้นที่เขา
แสดงความคิดเห็นว่า เขาไม่อยากมาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่เมื่อเขาดูรายการแล้ว
ทำให้เขาอยากจะมาเที่ยวจังหวัดแพร่ ผมดูแล้วรายการนี้ดีมากครับ เขามีการ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และไปรีวิว มีสถานที่ที่สวยงามมาก    
.  
 
 



๕๕ 
 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ เช่น ที่ วัดนาคูหา มีทะเลหมอก มีอะไรต่างๆ มีทุ่ งหญ้ าที่สวยงามมากๆ                 
ผมอยากจะแนะนำให้องค์การบริหารจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก อยากจะ
ให้ทำการประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ของเรา ปัจจุบันจังหวัดน่านมีที่ เที่ยว               
ที่สามารถบินจากกรุงเทพฯ - น่าน ประมาณวันละ 7 เที่ยวบิน ในปัจจุบันนี้
ต้ังแต่โควิดก็อาจลดลงมา จังหวัดแพร่ มี 2 เที่ยวบิน ทำไมคนถึงข้ามไปเที่ยว
จังหวัดน่าน ทั้งๆ ที่ 2 จังหวัดนี้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ สภาพภูมิประเทศ
ภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกัน ทำไมเขาจึงข้ามไปเที่ยวจังหวัดน่าน ทั้งที่ส่วนหนึ่ง 
จงัหวัดน่าน ก็มีสิ่งดีๆ ของเขาอยู่ แล้วเอาสิ่งดีๆ นั้นๆ มาปรับปรุงมาพัฒนาแล้ว
ก็มานำเสนอให้กับประเทศไทย ผมอยากจะฝากถึงผู้บริหารว่าเป็นไปได้หรือไม่ 
ที่ เราจะตั้ งงบประชาสั มพันธ์  อาจจะติ ดตั้ งคั ทเอาท์  ตั้ งแต่ เขาพลึ ง แนะนำ                      
แหล่งท่องเที่ยว ต้ังแต่วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีหรืออะไรต่างๆ ที่เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว จนถึงที่อำเภอเด่นชัยของเรา และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของเรา 
ผมลองเข้าไปดูก็ไม่มีอะไรที่บริการนักท่องเที่ยวเลย และถ้ากลับมาจาก    
จังหวัดเชียงใหม่ก็มีป้ายคัทเอาท์บอกสถานที่ท่องเที่ยว มาจากจังหวัดน่านลงมา
ก็มีป้ายคัทเอาท์ มาจากจังหวัดเชียงรายก็มีป้ายคัทเอาท์ ตรงอำเภอสองก็เป็นสิ่ง
ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดของเรา ท่านอาจจะบอกว่าการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่นั้น 
ก็ไม่ถึงกับเป็นที่นิยมอะไรมาก แต่ว่าบางครั้งผมไม่อยากจะให้เขาพูดว่าเมืองแพร่
เป็นเมืองทางผ่าน ผ่านก็ผ่านจริงๆ ให้เขาได้แวะเพ่ือที่จะซ้ือสินค้า เช่น ที่ทุ่งโฮ้ง 
ผมเชื่อแน่ว่าหลังจากรายการนี้ออกอากาศประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ในการ
ถ่ายทอดสดเมื่อเช้านี้ ผมเชื่อแน่ว่าประชาชนของประเทศไทย 70 ล้านคน          
เอาแค่ 10,000 คนที่ดู เขาก็คิดที่อยากจะมาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ภายใน
จังหวัดของเราเองเราไม่ได้กระตุ้น ให้นักท่องเที่ยวได้รู้แจ้งเห็นจริง ผมยังคิดเลยว่า
ถ้าเราทำรีวิวการท่องเที่ยวของจงัหวัดแพร่ ให้นางเอกช่อง 3 ที่เป็นคนจังหวัดแพร่ 
น้องน้ำตาล พิจักขณา เราก็เชิญเขามาเป็นพรีเซ็นเตอร์ หรืออาจจะเป็นนักเตะ
นักร้อง เช่น คุณถนอม สามโทน พ่ีปริญญา เป็นนักร้องนักแสดงอีกท่านหนึ่ง          
ถ้าผมจำไม่ผิดเขาเป็นรุ่นพ่ีของผมเหมือนกัน เป็นคนบ้านเชตะวัน เขาเป็น               
ผู้กำกับ เราเชิญเขามาช่วยประชาสัมพันธ์นำเสนอจุดดีจุดเด่นของเมืองแพร่         
ผมว่าสิ่งนี้เราสามารถที่จะช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดของเราได้ 
เป็นการช่วยพ่ีน้องประชาชนของเราได้เป็นอย่างดี ขอฝากท่านประธานสภาฯ
เราทำอะไรต่างๆ แล้วสิ่งที่ เราทำนั้นมันเกิดประโยชน์กับ พ่ีน้องประชาชน        
ให้เขาได้มีรายได้ ทุกวันนี้ลองสังเกตเห็นเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล      
เขาสนับสนุนจริงๆ ให้ชาวบ้านทำอาชีพนั้ นอาชีพนี้  แต่มันไม่มีที่ ให้ขาย         
ขายไม่ได้ เขาทำก็ทำจริงๆ ที่บ้านผมสานหมวก ทำพรมเช็ดเท้า เยอะแยะ          
แต่ถ้ามีนักท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าแฮนด์เมด กระผมเชื่อได้ว่าเป็นสิ่งที่
เราทำได้ ดูตัวอย่างวัดพระธาตุช่อแฮ วัดพระเจ้าทันใจ เงินรายได้จากที่เข้ามา
ท่องเที่ยวปีๆ หนึ่งหลาย 10 ล้าน อยากจะให้วัดพระธาตุช่อแฮทำเหมือนกับ         
วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) ทีจ่ังหวัดน่าน เราไม่ต้องมาขายอะไรมากมาย สิ่งศกัดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ 
ขายได้อยู่แล้ว แต่ทำอย่างไรเมื่อเขามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้มาถ่ายรูป           
.    .. 

 



๕๖ 
 

นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ขอโทษนะครับจริงแล้ววัดศรีมงคล (วัดก๋ง) ไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายเลย      
แต่เขาเอาวิถีชีวิตคนเมืองน่าน วิถีชีวิตหมู่บ้านคนแถวนั้น คนไปเที่ยวเยอะกว่า
พระธาตุช่อแฮอีกด้วย ขอฝากท่านประธานสภาฯ ถึงท่านผู้บริหาร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเรา ซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ที่สุดของจังหวัดแพร่     
ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ให้เขาได้รู้ว่าเรามีดีอะไรบ้าง จะเป็นการดีอย่างยิ่ง 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ครับ 
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรือ่งอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่
  เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วน 

ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ รับทราบว่า เนื่องจากเราได้รับการ
แจ้งเตือนเรื่องพายุโนอึล ทำให้การซ่อมแซมที่เสียหายก่อนหน้านี้ต้องชะลอไปก่อน 
ถ้าพายุลูกนี้ผ่านไปแล้วจึงจะเข้าไปดำเนินการ ดังนั้นแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
คิดว่ามีอะไรจะต้องดำเนินการก็ขอความกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย สำหรับงบประมาณ 
กรณีเรื่องฝายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เราสามารถใช้งบซ่อมแซมได้เลย 
แต่ถ้าเป็นเส้นทางที่เป็นของหน่วยงานอ่ืน หากช่วยออกค่าน้ำมันให้เราก็ยินดี            
ที่จะไปดำเนินการให้ เพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้รีบสำรวจ แล้วก็แจ้งให้ทางเราทราบ 
เพราะว่าโครงการต่างๆ ที่ เราดำเนินไม่เสร็จ เราก็ยกไปทำข้ามปีอยู่แล้ว 
อยากจะรีบดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่ราษฎรเดือดร้อน เรื่องถนนขาดหรือปัญหา
เรื่องลำห้วย ลำธารต่างๆ เราจะใช้เวลาที่เหลือของเราจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2563 นี้ 
รีบเข้าไปซ่อมแซม โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ.2563 แต่ถ้าเส้นทางที่ไม่ได้              
เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน แจ้งให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ว่าอย่างน้อยเขาก็สมทบเราบ้างก็ยังดี แม้ว่า
ปลายปีอาจไม่ค่อยมีเงินเหลือแล้ว แต่หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีเงิน
เหลือเลย เราก็จะยังไปช่วยเหลืออยู่ จึงขอแจ้งให้ช่วยประสานงานด้วยครับ 
สำหรับกรณีที่ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ให้คำแนะนำถือเป็น
เรื่องที่ดี โดยที่ว่าหากว่าสภาฯ แห่งนี้มีกรรมาธิการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เพ่ือที่จะสอบถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เราทำได้หรือทำไม่ได้ เราจะได้
ดำเนินการไปตามนั้น ทั้งนี้ทั้ งนั้นผมคิดว่า จังหวัดแพร่เรายังไม่ใช่จังหวัด              
ทีจ่ัดการตัวเองแบบกรุงเทพมหานครหรือพัทยา ที่สามรถจะทำอะไรที่ไม่ต้องรอ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ขณะนี้เรายังมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการหลายอย่าง 
โดยที่ต้องขอความเห็นชอบจากคนอ่ืนด้วย เนื่องจากเราเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัด   
ผมคิดว่าถ้าท่านสมาชิกสภาฯ ได้มีการผนึกรวมตัวกันและมีแผนแม่บทให้ทางจังหวัด
ได้รับทราบ เราจะได้ ไปพร้อมๆ กัน หรือว่าเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่                
ได้มารับฟังความคิดเห็นของสภาฯ แห่งนี้ว่าควรจะทำอย่างไร งบของจังหวัด            
ก็เยอะครับพอๆ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ของเรา ถ้าสองงบผสานกันได้
ก็เป็นเรื่องที่ด ีขอขอบคุณในคำแนะนำต่างๆ ด้วยครับ. 

 



๕๗ 
 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรือ่งอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  เชิญท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนฤพนธ์ ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอสอง เขต 1 
 ขอต่อเรื่องการท่องเที่ยวเมืองแพร่ ใคร่ขอเสนอคำแนะนำในที่ประชุม 
แต่ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยที่ก่อนหน้านี้ เรื่องขอปรับปรุงสนามกีฬา ผมเข้าใจผิด 
คิดว่าเป็นลู่วิ่งยาง 400 เมตร ภายในสนามกีฬา เข้าใจผิดคนละที่กันครับ  
เนื่องด้วยคราวที่ผมเริ่มมาเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มแรก              
ที่เข้ามานั้น ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดแพร่              
มีอยู่ เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ แล้วได้มีการสอบถามถึง
ความรู้สึกว่ามีผู้ใดที่จะมีอะไรเสนอแนะบ้างเกี่ยวกับที่ประชุม แต่ตอนนั้น              
เป็นช่วงท้ายๆ แล้ว ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยอยู่ อยู่แต่ผู้ที่เป็นตัวแทนของหลายๆ
หน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมจำได้ว่าเรื่องการท่องเที่ยวมีตัวแทนอยู่            
ผมก็ถามว่ามีใครจะเสนอความคิดเห็นอะไรบ้าง ผมก็ว่าเมืองแพร่ก็ยังมีสถานที่ 
ท่องเที่ยวอยู่ถ้าเราจะค้นหาจริงๆ ผมก็เสนอว่าให้ทำกระเช้าไฟฟ้าขึ้นดอยช้างผาด่าน 
ซึ่งเป็นดอยรู้สึกว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแพร่ ดูเป็นรูปช้าง ซึ่งใครๆก็เห็นว่า
เป็นรูปช้าง ก็ทำกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไป พอขึ้นไปแล้วก็ต้องมีต่อว่าขึ้นไปทำไม                
ขึ้นไปดูชมวิวทิวทัศน์ ขึ้นไปพักผ่อนหย่อนใจ ไปดูธรรมชาติ ผมก็มานึกได้ตอน
หลังว่าวันนั้น ผมไม่ได้พูด อีกอย่างผมว่าน่าจะเพ่ิมเติมเข้าไปคือ Sky walk               
ถ้าพูดถึงเรื่อง Sky Walk ในประเทศไทย ที่เราพอจะได้ยินชื่อ คือ ที่จังหวัด
นครพนมหรือไม่ ถ้าจำไม่ผิดอยู่ริมแม่น้ำโขง คนก็หลั่งไหลกันไปเที่ยวกัน                   
ถ้ามีที่ช้างผาด่านนั้น ผมว่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะเป็นที่เพ่ิมและเสริมให้เกิด
ความน่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น เสร็จแล้วก็ขาไปก็แวะกราบแวะนมัสการ
พระธาตุช่อแฮ หรือจะขาลงมาค่อยแวะก็ได้ หรือจะไปเที่ยวพระธาตุจอมแจ้ง 
พระธาตุดอยเล็ง แต่ว่าข้อเสนอนี้มันก็หลายปีผมจำไม่ได้ว่าปีไหน จนป่านนี้ก็คิดว่า
เค้าไม่ได้สนใจในเรื่องที่ผมพูดแล้วครับ ก็ที่มาพูดตอนนี้ ก็ เพ่ือจะมีเสริม              
ท่านผู้อภิปรายเมื่อสักครู่นี้ให้เกิดสิ่งที่น่าสนใจ อย่างน้อยสิ่งที่ผมพูดจะมีใคร 
เก็บไปพูดต่อหรือไปคิดต่อหรือไม่ ถ้ามีประโยชน์ผมก็อยากจะขอขอบคุณ                  
ที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้ด้วย ทีใ่ห้โอกาสผมได้นำเสนอความคิดเห็น ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม ขอบคุณท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ   
  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรือ่งอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
  เชิญทา่นสุภวัฒน์  ศุภศิริ ครับ 

 

 



๕๘ 
 

นายสุภวัฒน์  ศุภศิริ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ   
และท่านสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุภวัฒน์  ศุภศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                       
อำเภอเมืองแพร่ เขต 3 
 ทุกความเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวล้วนแต่เป็นผลดีครับ แล้วก็ดีกับ
จังหวัดแพร่ของเราทั้งสิ้น แต่ดูแล้วเม็ดเงินมันเยอะ กว่าจะหาเม็ดเงินขนาดนั้นมา 
แล้วต้องมาแบ่งการบริหารจังหวัดอีก ผมว่ามันเริ่มได้ลำบาก ในทางกลับกัน
โจทย์ที่ผมมองเห็นหลังจากที่ได้เข้าร่วมวงเสวนากับทางกลุ่มนักธุรกิจท่องเที่ยว 
ปัญหาหลักของจังหวัดแพร่ คือ เราไม่สามารถมีกิจกรรมให้เค้าทำแล้วมาใช้เวลา
ในจังหวัดแพร่ได้นานมากกว่า 4 หรือ 6 ชั่วโมง ถ้าเราหากิจกรรมมาเสริม                
แล้วทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมาใช้เวลามาอยู่ในจังหวัดแพร่ได้มากชั่วโมงขึ้น 
ตอนนี้คนเข้ามาเที่ยว มาดูเมืองเก่า มาดูบ้านเก่า เสร็จใช้เวลา 4 ชั่วโมง พร้อมที่จะ
ออกจากจังหวัดแพร่เพ่ือเดินทางต่อไปจังหวัดอ่ืน เรามีโอกาสได้ขายข้าวแค่มื้อเดียว
ให้เขาเท่านั้น ถ้าสมมุติว่าเราหากิจกรรมหรือหาการประชาสัมพันธ์ที่ดีมาเสริม
มาจูงใจนักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวอยู่มากกว่า 4 ชั่วโมง จาก 6 ชั่วโมงเป็น    
8 ชั่วโมง เราจะขายข้าวได้ 2 มื้อแล้ว จาก 8 ชั่วโมง ไปเป็น 12 ชั่วโมง เราจะ
ที่พักโรงแรมอีก 1 คืนแล้วครับ ตรงนี้ที่ผมอยากจะเสนอและแนะนำให้กับที่
ประชุมสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน คือ ท่านมีเขตพ้ืนที่ ในความ
รับผิดชอบ เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละเขต อยากจะขอ
เสนอแนะและเชิญชวนท่านไปหากิจกรรมเด่นของแต่ละพ้ืนที่มา เพ่ือที่เราจะ  
มารณรงค์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวแบบทำ Work shop 
ซึ่งตอนนี้มีคนรุ่นใหม่เยอะมาก ที่เรียนจบแล้วกลับมาเพ่ืออยากที่จะมาประกอบ
ธุรกิจในถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านแม่คำมี เค้าทำเป็น
ร้านอาหาร ร้านกาแฟเล็กๆ ประกอบกับมี Work shop ก็คือเสริมสร้างงานปั้น
ดินเผาเข้าไป เป็นกิจกรรมของครอบครัว พ่อแม่ ลูก สามารถมาที่ร้านแล้วมาปั้น
เครื่องปั้นดินเผา แล้วตกแต่งได้เองได้ อีกที่หนึ่งก็คือร้านป้าเหงี่ยมที่ทุ่งโฮ้ง             
หรือร้านมัดใจที่ห้วยม้า เป็นแหล่งที่มีกิจกรรม Work shop ให้นักท่องเที่ยว  
ที่มาแล้วได้ทำกิจกรรม ที่บ้านป้าเหงี่ยม ก็คือกิจกรรมมัดย้อม ที่บ้านมัดใจ             
จะมีทั้งกิจกรรมมัดย้อม และกิจกรรมเพ้นสี ซึ่งตรงนี้เราสามารถไปส่งเสริม
แนวคิดของท่านพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ ซึ่งอยากจะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เข้ามาดูแลในส่วนของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดได้หรือไม่ 
หรือว่าการตั้งศูนย์การท่องเที่ยว ถ้าสมมุติว่าเรามีกรรมการคณะท่องเที่ยว         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่สามารถทำงานร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจ
ท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่และเราพยายามส่งเสริมในเรื่องการที่จะมาท่องเที่ยว
แบบได้ซึมซับวิถีชีวิตของการเป็นเมืองแพร่ ตรงนี้ผมว่าเราสามารถที่จะเพ่ิมชั่วโมง 
ที่จะมาใช้เวลาในจังหวัดแพร่ได้ ซึ่งตรงนี้ถ้าหากมีการจัดตั้งคณะกรรมการกันจริงๆ     
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