
 

 

 

 

 

 

มตสิภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 

เมื่อวันอังคารท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2561  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายการประชุม 
กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
โทร ๐-๔๓๒๓-๗๕๖๘                   

 
 



มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมวิสามัญ ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 3  เม่ือวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

------------------------------- 

  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมวิสามัญ ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่  25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังขอนแก่น มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาประชุม  39  คน นั้น 

  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติดังต่อไปนี้ 

เริ่มประชุม เวลา  10.30  นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ที่ประชุมสภา   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ 
    ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561  
    องค์ประชุม จ านวน    28 คน 
มติสภา    ให้การรับรอง จ านวน     24 เสียง 
     ไม่ให้การรับรอง จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 2.2  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ 
    ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561  
    องค์ประชุม จ านวน    28 คน 
มติสภา    ให้การรับรอง จ านวน     24 เสียง 
     ไม่ให้การรับรอง จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง E-Classroom ระดับประถมศึกษา โรงเรียน         
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์การศึกษา (ส านักการศึกษาฯ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ก) 
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มติสภา อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง E-Classroom ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในสังกัด              
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย
ครุภัณฑ์การศึกษา (ส านักการศึกษาฯ) งบประมาณ 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

 องค์ประชุม จ านวน     26 คน 
     อนุมัติ  จ านวน     22 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ แผนงานการศึกษา 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
การศึกษา (ส านักการศึกษาฯ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ข) 

มติสภา    อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนนวัตกรรมเ พ่ือการเรียนรู้  แผนงานการศึกษา                
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์
การศึกษา (ส านักการศึกษาฯ) งบประมาณ 6,500,000.- บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
องค์ประชุม จ านวน     26 คน 

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

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (กองแผนและงบประมาณ)  

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ค) 
มติสภา อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค (กองแผนและงบประมาณ) จ านวน 2 โครงการ 

รวมงบประมาณ 711,000.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
องค์ประชุม จ านวน     29 คน 

     อนุมัติ  จ านวน     25 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

(กรณีกันเงินไว้เบิกตัดปี) งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กองแผนและงบประมาณ) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ง) 

มติสภา   อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ 

(กรณีกันเงินไว้เบิกตัดปี) งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กองแผนและงบประมาณ)
งบประมาณ 1,200,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
องค์ประชุม จ านวน     32 คน 

     อนุมัติ  จ านวน     28 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561            
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองแผนและงบประมาณ) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (จ)  

มติสภา    อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กองแผนและงบประมาณ)  

    จ านวน 76 โครงการ งบประมาณ 62,565,000.-บาท (หกสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  

องค์ประชุม จ านวน     29 คน 
     อนุมัติ  จ านวน     25 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561         
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองกิจการขนส่ง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ฉ)  

มติสภา     อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
     ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองกิจการขนส่ง)  
     งบประมาณ 293,000.-บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

องค์ประชุม จ านวน     31 คน 
     อนุมัติ  จ านวน     27 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 

-4-/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 5.7  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบเฉพาะการกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร          
(กองกิจการขนส่ง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ช)  

มติสภา   อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมงบเฉพาะการกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร (กองกิจการขนส่ง) 
     ในการจัดหารถบรรทุกขยะ  

     งบประมาณ 2,119,000.-บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
องค์ประชุม จ านวน     30 คน 

     อนุมัติ  จ านวน     26 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       4 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
     (กองแผนและงบประมาณ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ซ)  
มติสภา     อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
     (กองแผนและงบประมาณ) จ านวน 53 โครงการ 
     งบประมาณ 27,941,000.-บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

องค์ประชุม จ านวน     25 คน 
     อนุมัติ  จ านวน     22 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       3 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 และขอขยายเวลา        
การเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (งบเฉพาะการ)             
(กองคลัง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ฌ)  

มติสภา  อนุมัติ ให้กันเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 และขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (งบเฉพาะการ)  
(กองคลัง) จ านวน 6 โครงการ 

     งบประมาณ 1,720,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
องค์ประชุม จ านวน     29 คน 

     อนุมัติ  จ านวน     26 เสียง 
     ไม่อนุมัติ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       3 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5.10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 และขอขยายเวลา         
การเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2560 (กองคลัง)  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ญ) 

-5-/มติสภา... 
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มติสภา อนุมัติ ให้กันเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 และขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (กองคลัง)  
จ านวน 131 โครงการ งบประมาณ 134,015,100.-บาท  
(หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
องค์ประชุม จ านวน     26 คน 

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

ระเบียบวาระท่ี 5.11 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับบริจาครถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน            
ของโรงเรียนซ าสูงพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ฎ)  

มติสภา เห็นชอบ ในการรับบริจาครถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ของโรงเรียนซ าสูงพิทยาคม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ราคา 420,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
(กองพัสดุและทรัพย์สิน)  
องค์ประชุม จ านวน     30 คน 

     เห็นชอบ จ านวน     27 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       3 คน 

ระเบียบวาระท่ี 5.12 ญัตติ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น แทนต าแหน่งที่ว่าง 

มติสภา   มีมติเลือก ให้เลือกแบบจ ากัดจ านวน 
องค์ประชุม จ านวน     30 คน 

     เห็นชอบ จ านวน     27 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       3 เสียง 

มีมติเลือก นายอดุลย์  คามดิษฐ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
เขตอ าเภอชนบท เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
แทนต าแหน่งที่ว่าง 

 

 

-6-/มติสภา... 
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ระเบียบวาระท่ี 5.13 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับบริจาคบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง            
เพ่ือสนับสนุนบริการน้ าดื่ม น้ าใช้ ให้กับโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม องค์การบริหาร              
ส่วนจังหวัดขอนแก่น (กองพัสดุและทรัพย์สิน) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ฏ)  

มติสภา เห็นชอบ ให้รับบริจาคบ่อน้ าบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนบริการน้ าดื่ม          
น้ าใช้ ให้กับโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

(กองพัสดุและทรัพย์สิน) งบประมาณ 1,300,000.-บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) 
องค์ประชุม จ านวน     27 คน 

     เห็นชอบ จ านวน     24 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง จ านวน       3 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ.......................................................................................................................
   
ปิดประชุมเวลา  13.15 นาฬิกา 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)  ด.ต.    ผู้จดรายงานการประชุม 
        (พิชิต     ศรีวิไล) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)     ผู้รับรอง 
         (นายสุชาติ   ไตรองค์ถาวร) 
                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 


