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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 

วันอาทิตย์ที่ 27 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 นายศิริมงคล ทนันชัย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
7 นายสุนทร หอมขจร ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  
8 นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
9 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4  

10 นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  

11 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1  

12 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 2 

เขต 2  

13 นายศฤงคาร นันตา 
 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  

14 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2  

15 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3  

16 นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             
เขต 1 

เขต 1  

17 นายนิคม อินทรโกศล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  

18 นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  
19 นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1  
20 นางสุภารัตน์ การะเกตุ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 2  
21 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
5 นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
6 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
7 นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
8 นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
9 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

10 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

11 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

12 นางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง 
13 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 
14 นางเยาวรัก จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15 นางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
16 นายบรรดาศักดิ์ ทองสีอ้น รองผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 

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

อุปถัมภ์ 
 

19 นางวราทิตย ์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
20 นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
21 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
22 จ.ส.ต. นพดล เวียงนาค นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
23 นางสาวสมจินตนา  

วรรณาลัย 
วรรณาลัย นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

24 นางรชยา เวชอุทัย นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
25 นางสาวฤทัยรัตน์    คันธวัง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
26 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
27 นางกัญจน์รัตน์ ถิ่นทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
28 นายฤทธิพงษ์ ถนอม นิติกรชำนาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลำดับที่ ชือ่ - สกุล ตำแหน่ง 
29 นางสาวนุชนภางค์ แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
30 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
31 นายอสิไชยพัฒน์ กุลนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
32 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
33 นางสาวภัทรวด ี กุละวงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
34 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
35 ร.ต.ต.ดุสิต เมฆิน รอง สว.จร.ฯ สภ.เมืองแพร่ 
36 นายอนุชิต กันตะกวาง 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 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕63  
 บัดนี้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม          
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่ประธาน
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

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

  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน   
 วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ                
ญัตติ และเรื่องต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ ตามอำนาจหน้าที่        
ที่กฎหมายกำหนด เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

  วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ  
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 

จำนวน 1 ญัตติ คือ 

  5.4 ญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ 2563 

  ซ่ึงญัตติท่ีท่านนายกฯ ขอเพ่ิมนี้ ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ 
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบตามที่ท่านนายกฯ เสนอขอเพ่ิมญัตติ    

ในระเบียบวาระที่ 5 จำนวน 1 ญัตติ  
   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
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ประธานที่ประชุม  ขอบคุณครับ เป็นอันว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เห็นชอบให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ิมญัตติในระเบียบวาระที่ 5 
จำนวน 1 ญัตติ ดังนี้ 

  5.4 ญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ 2563 
 กระผมขอเขา้ระเบียบวาระท่ี 1 
 วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ กระผมขอเข้า
ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครบั 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ที่  21 
กันยายน 2563 เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงาน            
การประชุม ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านใด จะแก้ไขหรือไม่ ขอเรยีนเชิญครับ 

   ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ 
ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี                 
พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้ เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี                
พ.ศ.2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2563 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครบั 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องทีเ่สนอใหม่  
 ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกทา่น 

 สำหรับระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.1 - 5.3 ผมใคร่ขออนุญาตมอบให้  
ท่านปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้เป็นผู้นำเสนอครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ 
   เชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(นายปรีชา  สุขรอด) องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้
กระผมนายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นผู้นำเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 ด้วยส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ แจ้งความ
ประสงค์ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                       
เพ่ือนำมาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  จำนวน 1 แผนงาน เป็น เงินทั้ งสิ้ น  
4,550,000.-บาท เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ทันเหตุการณ์ จึงมีความจำเป็นต้องขอโอนลด 
และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด 
 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 
1 รายการ เป็นเงิน 120,000.- บาท ดังนี้ 
 1. แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการที่ 1 หน้า 66 ประเภทวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ยานยนต์ และเครื่องยนต์ รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (สำนักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 200,000.- บาท) เบิกจ่ายแล้ว 59,045.- บาท  
คาดว่าจะใช้ 20,955.- บาท คงเหลือ 120,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
120,000.- บาท 
 
 



๗ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  รวมโอนลดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน             
1 แผนงาน จำนวน 1 รายการ จำนวน 120,000.- บาท  
 

  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 แผนงาน 
จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 1,080,000.- บาท ดังนี้ 
 1. แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) หน้า 50 ข้อ 1 ประเภทเงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ตั้งไว้ 1,100,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 461,520.- บาท   
คาดว่าจะใช้ 116,640.- บาท คงเหลือ 341,840.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
340,000.- บาท 
 2. แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายการเมือง) หน้า 50 ข้อ 1 ประเภทค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัด, รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 2 ตำแหน่ง 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 21 ตำแหน่ง ตั้งไว้ 
5 ,865,200.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 4 ,304 ,400.- บาท คาดว่าจะใช้  
860,880.- บาท คงเหลือ 699,920.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 690,000.- บาท 
. 3. แผ น บ ริ ห ารงาน ทั่ ว ไป  งาน บ ริ ห ารทั่ ว ไป  งบ บุ ค ล าก ร                         
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) หน้า 51 ข้อ 1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน                   
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งต่างๆ 
ตั้ งไว้ 15,273,000.- บาท (กองกิจการสภาฯ 2,673,000.- บาท)                 
เบิกจ่ายแล้ว 2,175,410.- บาท คาดว่าจะใช้ 441,940.- บาท คงเหลือ 
55,640.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 50,000.- บาท 
 รวมโอนลดกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 
แผนงาน จำนวน 3 รายการ จำนวน 1,080,000.- บาท  
 

  กองแผนและงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 1 รายการ 
เป็นเงิน 88,000.- บาท ดังนี้ 
 1. แผนบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร 
หน้า 71 ข้อ 1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งต่างๆ ตั้งไว้ 4,070,000.- บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 3 ,667,087.57 บาท คาดว่าจะใช้  266,000.- บาท                
คงเหลือ 136,912.43 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 88,000.- บาท 
 รวมโอนลดกองแผนและงบประมาณ จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 
1 รายการ จำนวน 88,000.- บาท  
 
 
 
 
 

 



๘ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 5 แผนงาน จำนวน 13 รายการ 
เป็นเงิน 3,032,000.- บาท ดังนี้ 
 1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) หน้า 164 ข้อ 1 ประเภทค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างในการปฏิบัติงาน 
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 9,281,700.- บาท โอนลด 
1,592,485.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 6,347,757.59 บาท คาดว่าจะใช้ 
600 ,057 .41 บาท คงเหล ือ  739 ,400 .- บ าท  ขอโอนลดครั ้งนี ้ 
730,000.- บาท 
 2. แ ผ น งาน สั งค ม ส ง เค ร าะห์  ง าน บ ริ ห า รทั่ ว ไป เกี่ ย ว กั บ                   
สังคมสงเคราะห์  งบดำเนินงาน หน้า 165 ข้อ 1 ประเภทค่าตอบแทน
ปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ งาน                   
นอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 1,244,000.- บาท โอนลด 731,400.- บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 14,280.- บาท คงเหลือ 498,320.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 
490,000.- บาท 
 3. แผนงานสร้างความ เข้มแข็ งของชุมชน  งานส่ งเสริมและ              
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หน้า 176 ข้อ 1 ประเภท   
รายจ่ าย เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ การป ฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม่ เข้ าลั กษ ณ ะรายจ่ าย                
หมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพสำหรับ                
ประชาชนในจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 250,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือ 
250,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 250,000.- บาท 

  4. แผนงานสร้างความ เข้มแข็ งของชุมชน  งานส่ งเสริมและ               
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน หน้า 177 ข้อ 1 ประเภท      
รายจ่ าย เกี่ ย ว เนื่ อ งกั บ การป ฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม่ เข้ าลั กษ ณ ะ รายจ่ าย                  
หมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนา
เค รื อข่ ายท างด้ าน ศิ ลป วัฒ นธรรม ประ เพณี และภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น                          
ตั้งไว้  100,000.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือ 100,000.- บาท                
ขอโอนลดครั้งนี้ 100,000.- บาท .  

  5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หน้า 184 ข้อ 1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรม “สร้างศิลป์ สร้างสรรค์ 
สร้างสุนทรียะ สู่เวียงโกศัย” ตั้งไว้ 300,000.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว - บาท 
คงเหลือ 300,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 300,000.- บาท 

 
 
 
 



๙ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หน้า 185 ข้อ 1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมสืบสานสืบทอดประเพณีพ้ืนบ้านในจังหวัดแพร่ 
ตั้งไว้ 200,000.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือ 200,000.- บาท               
ขอโอนลดครั้งนี้ 200,000.- บาท 
 7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หน้า 186 ข้อ 1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว 89,665.- บาท คงเหลือ 
115,335.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 100,000.- บาท 
 8. แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน               
หน้า 207 ข้อ 1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
ตั้งไว้ 250,000.- บาท  เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือ 250,000.- บาท                        
ขอโอนลดครั้งนี้ 250,000.- บาท 
 9. แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบดำเนินงาน               
หน้า 209 ข้อ 1 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์การเรียนรู้
เกษตรทฤษฎีใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 840,000.- บาท  
เบิกจ่ายแล้ว – บาท คาดว่าจะใช้ 488,000.- บาท คงเหลือ 352,000.- บาท                        
ขอโอนลดครั้งนี้ 340,000.- บาท 
 10. แผนงานสั งคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสั งคม
สงเคราะห์ งบดำเนินงาน หน้า 167 ข้อ 3 ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
เพ่ือจ่ ายเป็นค่าบำรุงรักษา ดูแลรักษา หรือซ่อมแซมอาคารสถานที่  ตั้ งไว้         
100,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 30,000.- บาท คาดว่าจะใช้ 10,000.- บาท 
คงเหลือ 60,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 60,000.- บาท 
 11. แผนงานสั งคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสั งคม
สงเคราะห์ งบดำเนินงาน หน้า 169 ข้อ 1 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่าย
เป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้ งไว้ 100,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือ
100,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 100,000.- บาท 
 12. แผนงานสั งคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับสั งคม
สงเคราะห์  งบดำเนินงาน หน้า 170 ข้อ 1 ประเภทค่าวัสดุการเกษตร                      
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 100,000.- บาท โอนเพ่ิม 180,000.- บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 202,775.- บาท คาดว ่าจะใช ้ 10 ,000.- บาท คงเหล ือ 
67,225.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 60,000.- บาท 
 
 



๑๐ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  13. แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน               
งบลงทุน ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือติดตั้งป้ายศูนย์รับแจ้งเหตุ          
และสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตั้งไว้ 52,000.- บาท 
(โอนตั้ งรายการใหม่  ครั้งที่  18/2563) เบิกจ่ายแล้ว - บาท คงเหลือ 
52,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 52,000.- บาท 
 รวมโอนลดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 5 แผนงาน จำนวน 
13 รายการ จำนวน 3,032,000.- บาท  

 

  หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 แผนงาน จำนวน 1 รายการ   
เป็นเงิน 230,000.- บาท ดังนี้ 
 1. แผนบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) หน้า 77 ข้อ 1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำแหน่งต่างๆ ตั้งไว้ 12,406,500.- บาท 
โอนลด 609,800.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 10,091,557.80 บาท คงเหลือ
1,705,142.20 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 230,000.- บาท 
 รวมโอนลดหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 1 แผนงาน จำนวน             
1 รายการ จำนวน 230,000.- บาท  
 

 รวมโอนลดทั้งสิ้น จำนวน 19 รายการ จำนวน 4,550,000.- บาท 
 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 กองช่าง  
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่ งก่ อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง             
สิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 4,550,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาโคมไฟถนน
พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งบนถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ ขอแก้ไขข้อความเป็น 8 สายทาง ไม่ใช่ 48 สายทางครับ 
รายละเอียดตามภาคผนวก จำนวน 65 ชุดๆ ละ 70,000.- บาท รายละเอียด
คุณลักษณะ ดังนี้ 
 โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in one 
solar street light) แบบเสากิ่งเดียวใน 1 ชุด ประกอบด้วย 
 1) โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน               
30 วัตต์ จำนวน 1 โคม  
 2) เสากิ่งเดียวแบบ Mid hinged column ความสูง 6.00 เมตร 
จำนวน 1 ต้น 
 1) Screw Plie ความยาว 2.00 เมตร จำนวน 1 ต้น 
 ราคาชุดละ 70,000.- บาท (ราคานี้รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้ง)  
ตั้งราคาตามบัญชีนวัตกรรมไทย สำนักงบประมาณ ฉบับเพ่ิมเติม พฤษภาคม 
2562 หน้า 30 รหัส 07010014 รายละเอียดตามแบบตามบัญชีสายทาง 
 
 



๑๑ 
 

ปลัด อบจ.แพร่  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 74 (7) และขอเพิ่มเติม              
ข้อกฎหมาย พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่ มเติมถึง                   
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2549 มาตรา 17 (16) 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 6 หน้า 11 - 12 ลำดับที่ 2  
 ขอโอนตั้งรายการใหม่ 4,550,000.- บาท 
 

รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 1 แผนงาน จำนวน                
1 รายการ จำนวน 4,550,000.- บาท 
 

  สำหรับรายละเอียด ปริมาณ ชนิด ประเภท รูปแบบ เป็นไปตามบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายคำแถลง การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ทุกท่านแล้ว 

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541 หมวด 4     
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 กำหนดว่า การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

  จึงขอเสนอญัตติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ                
ตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ  
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20 ท่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

 

 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ                
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การ
บริหารส่วนจ ังหวัดแพร่ เพ่ือนำมาโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน             
1 แผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,550,000.- บาท 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 
 ข้อ 5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่าย
ขาดเงินสะสม ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

 ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่   เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา    
(พ.จ.อ.ณัฐนันท์  เรืองไพศาล) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 
   ในระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.2 ผมขอแก้ไขข้อความ 2 ที่ ครับ  
   ข้อความที่ 1 ญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาด

เงินสะสม ตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ.2562 แก้ไขเป็น ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ                  
ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ข้อความที่ 2 ขอเพ่ิมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

   

   ด้วยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหาร            
ส่วนจังหวัดแพร่ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณใช้จ่าย                
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่องจากปริมาณงานและวงเงิน
งบประมาณเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้  

   1. ข้อความเดิม 
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย 
ต้ังไว้ 1,620,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามแบบแปลน
และประมาณการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ปรากฏตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 67 ข้อ 4 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ปลัด อบจ.แพร่    ข้อความใหม่ 
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย 
ต้ังไว้ 643,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน ดังนี้ 

    1. บ้านไม้ของเล่น 
    2. เรือไม้ของเล่น 
    3. รถไฟของเล่น 
    4. ม้ากระดก 
    5. ชิงช้า 
    6. ตาข่ายปีนป่าย 

  ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 3 - 4 ข้อ 1 

  2. ข้อความเดิม 
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ด้านการศึกษา) แผนงาน

การศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สนามเด็กเล่นโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา ตั้งไว้ 3,585,000.- บาท                
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่นตามแบบแปลนและประมาณการ                
ขององค์การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่  (ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
(พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 68 ข้อ 5 

    ข้อความใหม่ 
    แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
โครงการสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา 
ต้ังไว้ 1,750,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่น ดังนี้ 

    1. งานเวทีแสดง 
    2. งานเทพ้ืนลาน คสล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม. 
    3. งานรางระบายน้ำ คสล. 
    4. อุปกรณข์องเด็กเล่น ดังนี้ 
     4.1 บ้านไม้ของเล่น 
     4.2 เรือไม้ของเล่น 
     4.3 รถไฟของเล่น 
     4.4 ม้ากระดก 
     4.5 ชิงช้า 
     4.6 ตาข่ายปีนป่าย 
 
 



๑๔ 
 

ปลัด อบจ.แพร่    ตามประมาณการและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หน้า 5 - 6 ข้อ 2 

    รวมขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 
2,393,400.- บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  
  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก               
สภาท้องถิ ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 30 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอ่ืนที่ต้องนำมา            
ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 15 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจอนุมัติ              
โอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติ                     
จากผู้มีอำนาจแล้ว 
 จึงขอเสนอญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ อันเป็นอำนาจของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง                 
คำชี้แจงงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20 ท่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.3 
 
 
 



๑๕ 
 

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

 ขอเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

ปลัด อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา   
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ขอเสนอญัตติอนุมัติให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 146 โครงการ รวมจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 21,574,285.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อย -                        
แปดสิบห้าบาทถ้วน) 

  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 กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี  - กรณีมิได้              
ก่อหนี้ ผู ก พัน  งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ.256 3                     
จำนวน 146 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,574,285.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน- 
ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 

  จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านปลัดฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมต ิ
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี – กรณีมิได้               

ก่อหนี้ ผู ก พัน  งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ  พ .ศ.2563                     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 20 ท่าน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน -   ท่าน  
  - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 
 
 
 



๑๖ 
 

ประธานที่ประชุม  ขอบ คุ ณ ค รั บ  ส รุ ป ว่ าที่ ป ระชุ ม แห่ งนี้ มี ม ติ เห็ น ชอบ ญั ต ติ                 
ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดแพร่                
จำนวน 146 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,574,285.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน-    
ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.4 
  ข้อ 5.4 ญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญ                  

สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2563 
 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา      
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน 

 ด้ วยองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัดแพ ร่ มี เรื่ อ งที่ จ ะขออนุ มั ติ                       
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในเรื่องการขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี              
- กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563                    
เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  จึงมีความจำเป็นต้องขอให้    
มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พิจารณาในเรื่องดังกล่าว                
แต่เนื่องจากการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 
ครบกำหนดในวันที่ 27 กันยายน 2563 จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ขยายเวลาการประชุม สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.2563 ออกไปอีก 7 วัน ตั้งแต่วันที่  28 กันยายน 2563                  
ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2563   
 เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2                 
พ.ศ.2554 ข้อ 36 (1) วรรคท้าย กำหนดไว้ว่า การประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสมัยประชุมวิสามัญให้มีกำหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียง 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด               
เท่าที่มีอยู่และให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินเจ็ดวัน 
 จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลาสมัยประชุม

วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2563 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 
 
 
 




