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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา 
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

------------------------------ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 เรื่อง การเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
   2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ  
    ประจ าปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 จ านวน 31 หน้า 

   2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ  
    ประจ าปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 จ านวน 23 หน้า 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตั้งขึ้น 
   พิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
                        5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่าย                   

เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัดฯ) 

5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (กองแผนและงบประมาณ) 

5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
(ส านักการศึกษาฯ) 

5.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานนีขนส่งผู้โดยสาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (กองกิจการขนส่ง) 

5.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค (ส านักการช่าง) 

5.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กรณีกันเงิน
งบประมาณ  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563  งบลงทุ น  หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์              
(ส านักการช่าง) 

5.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (กองคลัง) 
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5.8  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจ าปีงบประมาณ   
2563 กิจการขนส่ง (กองคลัง) 

5.9  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 และขอขยายเวลาการ 
 เบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2561-2562 (กองคลัง) 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
   6.1 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมวิสามัญ ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2  เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

  ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมวิสามัญ ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังขอนแก่น ปัจจุบันสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เหลืออยู่  29 คน  จากจ านวนทั้งหมด 42 คน ขอลาออก 12  คน และเสียชีวิต 1 คน                  
ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทั้งหมด ทั้งนี้เพ่ือเป็นไปตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  ประกอบด้วยสมาชิกสภา เท่าท่ีมีอยู่โดยไม่ต้องด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาแทนต าแหน่งที่ว่างจนกว่าจะ
มีการจัดให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นตามมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มาประชุม 24 คน 

  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติดังต่อไปนี้ 
เริ่มประชุม เวลา  13.52  นาฬิกา 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  เรื่อง การเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

    ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด           
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์ การบริหาร            
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 

ที่ประชุมสภา   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ  
    ประจ าปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 จ านวน 31 หน้า 

มติสภา    ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติ 
    ให้การรับรองด้วยคะแนนเสียง  จ านวน    18  เสียง 
     ไม่ให้การรับรองด้วยคะแนนเสียง  จ านวน      -    เสียง 
     งดออกเสียง    จ านวน      4  เสียง 
          ประธานสภา , รองประธานสภาคนที่ 1 
          รองประธานสภาคนที่ 1, เลขานกุารสภา 

ระเบียบวาระท่ี 2.2  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ  
    ประจ าปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 จ านวน 23 หน้า 

มติสภา    ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติ 
    ให้การรับรองด้วยคะแนนเสียง  จ านวน    17  เสียง 
     ไม่ให้การรับรองด้วยคะแนนเสียง  จ านวน      -    เสียง 
     งดออกเสียง    จ านวน      4  เสียง 
          ประธานสภา , รองประธานสภาคนที่ 1 
          รองประธานสภาคนที่ 1, เลขานกุารสภา 
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ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือตั้งจ่าย                   

เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัดฯ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ก) 

มติสภา อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือตั้งจ่าย
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
แบบ Smart TV พร้อมอุปกรณ์ติดตัง้ขนาด 75 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
จ านวนเงิน 55,000.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

    ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติ 
     อนุมัติด้วยคะแนนเสียง  จ านวน    19 เสียง 
     ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง จ านวน      - เสียง 
     งดออกเสียง   จ านวน      4    เสียง 
         ประธานสภา , รองประธานสภาคนที่ 1 
         รองประธานสภาคนที่ 1, เลขานกุารสภา 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองแผนและงบประมาณ) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ข) 

มติสภา   อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 79 โครงการ          
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,850,000.- บาท (สี่สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติ 
     อนุมัติด้วยคะแนนเสียง  จ านวน    19 เสียง 
     ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง จ านวน      - เสียง 
     งดออกเสียง   จ านวน      4    เสียง 
         ประธานสภา , รองประธานสภาคนที่ 1 
         รองประธานสภาคนที่ 1, เลขานกุารสภา 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
(ส านักการศึกษาฯ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ค) 

มติสภา  อนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน  
3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
งบประมาณ 4,951,300.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 
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    ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติ 
     อนุมัติด้วยคะแนนเสียง  จ านวน    15 เสียง 
     ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง จ านวน      2 เสียง (นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ , นางอัญชลี เฟือ่งทอง) 
     งดออกเสียง   จ านวน      3    เสียง 
         รองประธานสภาคนที่ 1 ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานสภา 
         รองประธานสภาคนที่ 2 , เลขานกุารสภา 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานนีขนส่งผู้โดยสาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) (กองกิจการขนส่ง) 

    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ง) 

มติสภา อนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) จ านวน 2 โครงการ 

 งบประมาณ 191,000.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
    ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติ 
     อนุมัติด้วยคะแนนเสียง  จ านวน     16 เสียง 
     ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง   จ านวน       2 เสียง 
         รองประธานสภาคนที่ 1 ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานสภา 
         เลขานกุารสภา 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง          
สิ่งสาธารณูปโภค (ส านักการช่าง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (จ) 

มติสภา  อนุมัติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ.2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง                   
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโนนสง่า 
หมู่ที่ 9 ต าบลค าม่วง – บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ต าบล เขาสวนกวาง อ าเภอเขาสวนกวาง 
จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 3,830,000.-บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

    ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติ 
     อนุมัติด้วยคะแนนเสียง  จ านวน     18 เสียง 
     ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง   จ านวน       2 เสียง 
         รองประธานสภาคนที่ 1 ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานสภา 
         เลขานกุารสภา 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  ญัตติ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย กรณีกันเงิน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ (ส านักการช่าง) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ฉ) 

 

-4-/มติสภา… 
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มติสภา อนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  กรณีกันเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ ประเภทค่าจัดซื้อ
กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 330,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

    ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติ 
     อนุมัติด้วยคะแนนเสียง  จ านวน     17 เสียง 
     ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง   จ านวน       2 เสียง 
         รองประธานสภาคนที่ 1 ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานสภา 
         เลขานกุารสภา 

ประธานสภา   สั่งพักการประชุม 15 นาที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในญัตติ       
ที่เกี่ยวกับการกันเงิน 

ระเบียบวาระท่ี 5.7  ญัตติ เรื่อง ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(กองคลัง)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ช)  

มติสภา อนุมัติ ขออนุมัติขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 กรณีไม่ก่อหนี้
ผูกพัน รายละเอียดกันเงินรายจ่ายและขอขยายเบิกจ่ายเงิน  จ านวน 1 รายการ                
ประเภทค่าจัดซื้อกล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณ 330,000.- บาท 
(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

    ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติ 
     อนุมัติด้วยคะแนนเสียง  จ านวน     18 เสียง 
     ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง   จ านวน       2 เสียง 
         รองประธานสภาคนที่ 1 ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานสภา 
         เลขานกุารสภา 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจ าปีงบประมาณ   
2564 กิจการขนส่ง (กองคลัง) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ซ) 

มติสภา อนุมัติ ให้กันเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน (งบเฉพาะการ) หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจ่าย
จากเงนิรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ านวน 2 โครงการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 191,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

    ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติ 
     อนุมัติด้วยคะแนนเสียง  จ านวน     18 เสียง 
     ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง   จ านวน       2 เสียง 
         รองประธานสภาคนที่ 1 ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานสภา 
         เลขานกุารสภา 

 

 

-5-/ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระท่ี 5.9  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 และขอขยายเวลา             
การเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2561-2562 (กองคลัง) 

    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย (ฌ) 

มติสภา อนุมัติ ให้กันเงินรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน และขอขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2562 กรณีก่อหนี้ผูกพันและกรณีไม่
ก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจ่ายจากเงินรายได้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน 107 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 58,995,000.-บาท 
(ห้าสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

    ผลการลงมติ ที่ประชุมลงมติ 
     อนุมัติด้วยคะแนนเสียง  จ านวน     16 เสียง 
     ไม่อนุมัติด้วยคะแนนเสียง จ านวน       - เสียง 
     งดออกเสียง   จ านวน       2 เสียง 
         รองประธานสภาคนที่ 1 ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนประธานสภา 
         เลขานกุารสภา 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ      (-ไม่มี-)   

ปิดประชุมเวลา  16.28 นาฬิกา 
 
 
 
     (ลงชื่อ)                  ผู้จดรายงานการประชุม 
                  (นายวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว)                                            
                                     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                ผู้รับรอง 
         (นายสุชาติ   ไตรองค์ถาวร) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น               


