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สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 คร้ังที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕62 

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน ๒๕62  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 1) ชั้น 3 

 
************************************ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑       เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อทีป่ระชุม 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ  
 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 
  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
5.1 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี ้ผูกพัน งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 

* * * * * * * * * 
 

 

 

 

ก 



๑ 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  เวลา 1๐.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร 1) ชั้น 3 

 
ผู้มาประชุม 

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

2 นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 1  
3 นายสุริยา อินต๊ะนอน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 1  
๔ นายสุภวัฒน ์ ศุภศิริ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 3  
๕ นายศิริมงคล ทนันชัย ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 5  
๖ นายสุนทร หอมขจร ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเมืองแพร่ เขต 6  
๗ นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 2  
8 นายสมัย เนื้ออ่อน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 3  
9 นายนฤพนธ์ ศรีใจลม ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 1  

10 นายศฤงคาร นันตา 
 
 

ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง เขต 3  
11 นางสาวธณัชชา ธาดาจารึกสกุล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 2  
12 นายโชคชัย พันศิริวรรณ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอร้องกวาง เขต 3  

13 นายนิคม อินทรโกศล ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 2  

14 นางสาวปอรวัลย์ มุดเจริญ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง เขต 3  

15 นายทวี มัดจิต ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอวังชิ้น เขต 1  
16 นางสุภารัตน์ การะเกตุ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 2  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางกุลชา บัญสว่าง รองประธานสภา อบจ.แพร่ คนที่ 2 ลา 

2 นายเจริญ สมปาน ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสูงเม่น เขต 4 ลา 

3 นายภิญโญ ชมภูมิ่ง ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอสอง             
เขต 2 

เขต 2 ลา 

4 นางสาวกรรณิการ์ ผาภูม ิ ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอลอง             
เขต 1 

 เขต 1 ลา 

5 นายวังสาคร หมั่นขีด ส.อบจ.แพร่ เขตอำเภอเด่นชัย เขต 1 ลา 

 
 
 
 
 

 
  



๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 

1 นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
2 นายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
3 นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
4 พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 
 
 

5 นางธมกร วงค์น้อย หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6 นางทิตติยา สุกใส ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
7 จ่าเอก พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  

และรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

8 นางวาสนา ธรรมจักร ผู้อำนวยการกองคลัง 
9 นายสำเริง ใจเอ้ือ ผู้อำนวยการกองช่าง 

10 นางเยาวรัก จันทร์ตา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
11 นางสาวศกุนิชญ์ ธิอุ่น ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
12 นางศศิธร ยืนมั่น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
13 นายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่บ้านไผ่ย้อย 

 14 นายจันทรคราส สุรินทร์เลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.แพร่เด่นไชยวิทยา 
 15 นายทัชชัย รอดน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรยีนกีฬา อบจ.แพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 

16 นางวราทิตย์ กุลวงษ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
17 นางนันท์นภัส เบ็ญพาด นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
18 นายวิวัฒน ์ ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
19 นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
20 จ.ส.ต. นพดล เวียงนาค นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
21 นางอัญธิดา ฤทธิรงค์ธาดา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
22 นางดวงเดือน ธงชัยเลิศ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
23 นางรัชณ ี                   แก้วอ้วน นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
24 นางบัวลอย พรมเวช นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
25 นายสุเมธ ผสมทอง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
26 นางสาวจุฬารัตน์ ยะปะนัน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

 
 
 
 
 



๓ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง 
27 นางสาวพรธิมา หมื่นโฮ้ง นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 
28 นางสาวอำไพ ปัญญานิติพันธ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 
29 นายฤทธิพงษ์ ถนอม นิติกรชำนาญการ 
30 นางสาวเบญจวรรณ

เบญจวรรวรรณ 
คำโมนะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

31 นางสาวนุชนภางค์ แมตสอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
32 นางสาวพิระดา รัตนากรไพบูลย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
33 นางฟ้าปภา พุ่มพวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
34 นางสาวสุดารัตน์ ขอร้อง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
35 นางสาวสิริรัตน์ เสนานุรักษ์วรกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
36 นายจำเริญ ศิริบุญมา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
37 นายอัครเดช แก่นหอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
38 นางสาวภัทรวดี กุละวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
39 นายรติพล วันมหาใจ พนักงานขับรถยนต์ 
40 นายภาณุพงศ์ พุทธเจริญผล ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

เริ่มการประชุม เวลา 1๐.00 น. 

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

  ขณะนี้ ถึงเวลาตามที่ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่        
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕62  
 บัดนี้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม          
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำหน้าที่ประธาน
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

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

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  
หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน 

  วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ญัตติเร่งด่วน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เสนอ จึงขอฝากให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ได้ช่วยกันพิจารณาให้
เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย และ
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประชาชนอย่างแท้จริง 

  วันนี้มีระเบียบวาระการประชุม 6 ระเบียบวาระ กระผมขอเข้า
ระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานที่ประชุม เรื่องท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา ทั้งหมด 5 ท่าน คือ 
  1. นางกุลชา  บัญสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอวังชิ้น เขต 2 
       2. นายเจริญ  สมปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอสูงเม่น เขต 4 
  3. นายภิญโญ  ชมภูมิ่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอสอง เขต 2 
  4. นางสาวกรรณิการ์  ผาภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

อำเภอลอง เขต 1 

 5. นายวังสาคร  หมั่นขีด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
อำเภอเด่นชัย เขต 1 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานที่ประชุม ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุม  2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่      
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 
กันยายน 2562 เชิญท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ช่วยกันพิจารณารายงาน               
การประชุม ถ้ามีอะไรขาดตกบกพร่องจะแก้ไขเชิญยกมือครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ 
ท่านใด จะแก้ไขหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ 

  ถ้าไม่มีกระผมใคร่ขอมติ  
   สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 
พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 

   ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

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

ประธานที่ประชุม  สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  3 ประจำปี                    
พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

ประธานที่ประชุม  ไม่มีครับ 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่  
   ข้อ 5.1 ญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัดแพร่ 

   ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ 
 
 
 



๖ 
 

รองนายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายวัฒนา  ผาทอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน   
   ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน                     
38 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,071,200.- บาท 

   เพ่ือให้การปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย                        
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน                     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)                   
พ.ศ.2548, (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 5               
การกันเงิน ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น ต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  

   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จึงขออนุมัติต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ พิจารณาอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน จำนวน 38 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,071,200.- บาท               
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ าย  ที่ ได้ส่ งให้ สมาชิกสภาฯ ทุกท่ านแล้ว                         
จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป   

   ในรายละเอียดบางรายการมีการพิมพ์ผิด ผมขอมอบหมายให้                   
ท่าน พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                      
ได้เป็นผู้นำเสนอครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ  
  ขอเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

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

  เนื่องจากรายการที่ 3 ในบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ในส่วนของกองช่าง 
มีการพิมพ์ข้อความผิด รายการที่ 3 เป็นค่าปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สาย พร.ถ. 1-0016 ข้อความเดิม บ้านทุ่งน้าว - บ้านป่าแดงใต้ อ.สอง               
ขอแก้ไขเป็น บ้านแม่ยางกาด – บ้านสันกลาง อ.ร้องกวาง เพ่ือให้ถูกต้อง
เป็นไปตามการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
ข้อความที่เหลือไม่มีการแก้ไข  

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ครับ  
  มีแก้ไขรายการเดียวนะครับ 
  สมาชิกสภาฯ ท่านใด จะอภิปราย หรือซักถามเชิญครับ 
  ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย หรือซักถาม กระผมใคร่ขอมติ 

 

 

 



๗ 
 

ประธานที่ประชุม  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี -           
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562                 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 ถ้าเห็นชอบกรุณาออกเสียงยกมือครับ 

มติที่ประชุม - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  เห็นชอบ จำนวน 14  ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  ไม่เห็นชอบ จำนวน   -   ท่าน  
 - มีสมาชิกสภา อบจ.แพร่  งดออกเสียง จำนวน 1  ท่าน 

ประธานที่ประชุม  เนื่องจากมีท่านสมาชิกสภาฯ 1 ท่าน ได้ออกไปนอกห้องประชุมสภา 
   ขอบคุณครับ สรุปว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติ            

กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 38 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้ งสิ้น 
32,071,200.- บาท             

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานที่ประชุม ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
   ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับ
   ขอเชิญท่านสุนทร  หอมขจร ครับถนนลูกรัง ถนนอ 

นายสุนทร  หอมขจร  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ               
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายสุนทร  หอมขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
อำเภอเมืองแพร่ เขต 6 

  ขอนำเรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่สภาแห่งนี้ได้อนุมัติให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแพร่ กันเงินไว้เบิกตัดปี - กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 38 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
32,071,200.- บาท กระผมใคร่อยากฝากท่านประธานสภาฯ ได้กำชับไปยัง                   
ผู้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ 
เป็นที่น่าสังเกตว่าโดยเฉพาะกองช่าง มีโครงการที่ต้องกันเงินไว้ถึง 13 โครงการ
ด้วยกัน เป็นเงิน 22 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้เนื่องจากว่าเราจะมีระยะเวลาที่กันเงิน
ไว้เพียง 1 ปีเท่านั้น ขอให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่เราได้อนุมัติ               
ให้กันเงินไว้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านสุนทร  หอมขจร ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      

  ขอเชิญท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 

 

 



๘ 
 

นายนฤพนธ์  ศรีใจลม  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ           
และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน       

  กระผมนายนฤพนธ์  ศรีใจลม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่                 
อำเภอสอง เขต 1 

  มีเรื่องที่จะมาเล่าสู่กันฟังในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหาร               
ส่วนจังหวัดแพร่ เนื่องจากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านรวมถึงกระผม ได้รับการแต่งตั้ง
และมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่  ให้เป็นผู้ประสานงาน              
กับคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น                   
ผมได้สอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ที่อยู่ ในเขตอำเภอเดียวกันทั้ ง 2 ท่าน                   
ก็ได้คำตอบเดียวกันว่า ตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประสานงาน ในเขต               
อำเภอสอง ก็มีแค่ 1 ครั้ง ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม หลังจากนั้นก็ไม่มีการ
แจ้งให้เข้าร่วมประชุมอีกเลย ทำให้เกิดความรู้สึกว่าแตกต่างจากท่านสมาชิกสภาฯ 
ในเขตอำเภออ่ืนๆ ไม่ทราบว่ามีปัญหาหรือเหตุใดที่ต้องแก้ไขระหว่างสมาชิกสภาฯ 
กับคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอหรือไม่ เห็นท่านสมาชิกสภาฯ                
ท่านอ่ืนเขตอ่ืนได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมประจำ หากวันข้างหน้าเกิดมีปัญหา
หรืออะไรที่ขาดตกบกพร่องในการทำงาน ณ จุดนี้ขอให้ท่านทราบว่าผมเคยนำ
ปัญหาเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธานที่ประชุม  ขอบคุณท่านนฤพนธ์  ศรีใจลม ครับ 
 ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ ที่จะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่      

  ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านรองนายกฯ ครับ 

รองนายก อบจ.แพร่  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ท่านสมาชิกสภา         
(นายวัฒนา  ผาทอง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เคารพทุกท่าน   
  ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่ านสุนทร หอมขจร ที่ ได้ตั้ งข้อสั งเกต        

เพ่ือให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โดยเฉพาะกองช่างได้ดำเนินงาน          
ให้เป็นไปตามที่ ได้กำหนด ทางเราโดยเฉพาะกองช่างจะพยายามดำเนินงาน              
ให้ตรงตามเวลาและถูกต้องตามระเบียบ ในส่วนของท่านนฤพนธ์ ศรีใจลม                
ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้นำปัญหามาเล่าสู่กันฟัง ปกติในคณะกรรมการประสาน
แผนระดับอำเภอ ก็จะมีประธานของอำเภออยู่ ซึ่งอาจจะไม่ใช่หน้าที่เราโดยตรง                 
แต่ต่อจากนี้คงต้องฝากทางกองแผนและงบประมาณ หากมีกิจกรรมหรือ    
ประสานแผนระดับอำเภอ คงต้องให้ประสานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ ในเขต
โดยตรง เพ่ือจะได้ทำงานร่วมกันรับทราบข้อมูลร่วมกัน จะได้เกิดความราบรื่น              
ในการดำเนินงาน ขอบคุณครับ 

 

 

 
 






