
 
 
 
 
 
 
 

มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2561 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 

เมื่อวันอังคารท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายการประชุม 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โทร ๐-๔๓๒๓-๗๕๖๘                   



มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2561 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 

เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

**************** 
  ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2561 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังขอนแก่น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าประชุมจ านวน 35 คน นั้น 

  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติดังต่อไปนี้ 

เริ่มประชุม เวลา 10.30 นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  รายงานผลการรับค าแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1   เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 
17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง เวลา 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเล็ก
ติดกับหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รวมระยะเวลาเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมง  
ในการรับค าแปรญัตติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลปรากฏว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ใดมายื่นค าแปร
ญัตติและไมม่ีการแก้ไขเพ่ิมเติมในหรือข้อใดของร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ได้ประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม
เล็กติดกับหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงมีมติให้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น ตามร่างเดิมที่ประธานสภาองค์การบริหารสวนจังหวัดขอนแก่น ได้ส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
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วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ  
มติสภา เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
เห็นชอบ จ านวน     24 เสียง 

     ไม่เห็นชอบ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.2   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561              
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักการช่าง) 
มติสภา    อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 18,200.-บาท  
    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ก) 
     อนุมัติ  จ านวน     22 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       3 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.3   ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

    (กองแผนและงบประมาณ) 
มติสภา    อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 
    งบประมาณ 307,000.-บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ข) 
     อนุมัติ  จ านวน     22 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       3 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ....................................................................................................................... 

ปิดประชุม เวลา 12.30 นาฬิกา 
 
    (ลงชื่อ)  ด.ต.    ผู้จดรายงานการประชุม 
        (พิชิต     ศรีวิไล) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้รับรอง 
         (นายสุชาติ   ไตรองค์ถาวร) 
                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 


