
มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2561 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 

เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

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

  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2561 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังขอนแก่น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าประชุมจ านวน 37 คน นั้น 

  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติดังต่อไปนี้ 

เริ่มประชุม เวลา 13.58 นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  เรื่อง รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุม 

วิสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561  
มติสภา   ให้การรับรอง จ านวน     29 เสียง 
     ไม่ให้การรับรอง จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตั้งขึ้น 
    พิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1   ญัตติ เรื่อง ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562            

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองแผนและงบประมาณ) 
มติสภา    มีมติรับหลักการ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562          

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เวลา 14.13 นาฬิกา  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ก) 
     รับหลักการ จ านวน     26 เสียง 
     ไม่ไม่รับหลักการ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561              
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ (ส านักปลัดฯ) 
มติสภา    อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 498,780.-บาท  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ข) 
     อนุมัติ  จ านวน     23 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.3   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561              
    ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (ส านักปลัดฯ) 
มติสภา    อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 3,000,000.-บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ค) 

     อนุมัติ  จ านวน     22 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.4   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ส านักปลัดฯ) 

มติสภา    อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งบประมาณ 69,500.-บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ง) 

     อนุมัติ  จ านวน     23 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.5   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในคราวสมัย
ประชุมวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561           
ตามระเบียบวาระท่ี 5.5 (ส านักการศึกษาฯ) 

มติสภา    อนุมัติ ให้ยกเลิกมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในคราวสมัยประชุมวิสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ตามระเบียบวาระที่ 5.5
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (จ) 

     อนุมัติ  จ านวน     22 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561              
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการศึกษาฯ) 

มติสภา    อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  งบประมาณ 160,000.-บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ฉ) 

     อนุมัติ  จ านวน     23 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       3 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.7   ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบะแค ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอ
แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักการศึกษาฯ) 

มติสภา    เห็นชอบ ให้รับโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบะแค ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่    
จังหวัดขอนแก่น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ช) 

     เห็นชอบ จ านวน     25 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       3 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.8   ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับบริจาครถยนต์นั่งโดยสาร ของโรงเรียน เมืองพล
พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ส านักการศึกษาฯ) 

มติสภา    เห็นชอบ ในการรับบริจาครถยนต์นั่ ง โดยสาร ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม                  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ซ) 

     เห็นชอบ จ านวน     25 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       3 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ญัตติ เรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
    สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 สมัยที่แรก 
มติสภา    เห็นชอบ ให้ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
    สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 สมัยที่แรก 
     ตั้งแต่  วันศุกร์ที่       1  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2562 
     ถึง วันอาทิตย์ที ่14  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562   รวมสี่สิบหา้วัน 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ.......................................................................................................................
   
ปิดประชุมเวลา  17.08 นาฬิกา 
 
 
 
    (ลงชื่อ)  ด.ต.    ผู้จดรายงานการประชุม 
        (พิชิต     ศรีวิไล) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้รับรอง 
         (นายสุชาติ   ไตรองค์ถาวร) 
                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 


