
มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมสามัญ ประจําป ีพ.ศ. 2559 สมัยแรก 

เม่ือวันศุกรท์ี่ 8 เมษายน 2559 
ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

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

  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 สมัยแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559  ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  และได้มีมติดังน้ี 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     เรื่องที่ 1 นายวีระพงษ์ สันติเมทนีดล สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 
    อําเภอชุมแพ เขต 1 ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 
   เรื่องที่ 2 การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาท้องถิ่นและ 
    ผู้บริหารท้องถิ่น 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากสํานักงานป้องกันและ 
   ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่า 
     1. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะต้องพ้นจากตําแหน่งเน่ืองจาก 
    ครบวาระต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ยังคงอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ถือว่า 
    ยังไม่พ้นจากตําแหน่งแล้วเข้ารับตําแหน่งใหม่ จึงไม่มีหน้าที่ย่ืนบัญชีแสดงทรัพย์สินและ 
    หน้ีสินกรณีพ้นจากตําแหน่ง 
     2. กรณผีู้บริหารท้องถิ่นที่จะต้องพ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากครบวาระ ยังคงอยู่ใน 
    ตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ หากไม่มีคําสั่งเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอ่ืน รองผู้บริหารท้องถิ่น  
    ที่ปรึกษาผู้บรหิารท้องถิ่นและเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ยังไม่พ้นจากตําแหน่งเช่นกัน  
    จึงไม่มีหน้าที่ย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินกรณีพ้นจากตําแหน่งแต่อย่างใด 
    เรื่องที่ 3 งานประเพณีสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2559 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กําหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์  
    ประจําปี 2559 ในวันที่ 12 เมษายน 2559 
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    เรื่องที่ 4  แนะนําปลัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับโอน นางพัฒนาวดี จันทร์นวล 
    จากตําแหน่งเดิม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (นักบริหารองค์การบริหารส่วน 
    จังหวัด ระดับ 9) ให้มาดํารงตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
    (นักบริหารองค์การบริหารสว่นจังหวัด ระดับ 9) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558  ตามคําสั่งที่  
    1814/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 
 

มติสภา   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
     2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุม 
    สามัญ ประจําปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สอง ครัง้ที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
 

มติสภา  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุม 
   สามัญ ประจําปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สอง ครัง้ที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2558 
 

     2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุม 
    สามัญ ประจําปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สอง ครัง้ที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 
 

มติสภา  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุม 
   สามัญ ประจําปี พ.ศ. 2558 สมัยที่สอง ครัง้ที่ 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2558 
 

ระเบยีบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การ 
   บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปี 2558 
 

มติสภา   รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    ขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

มติสภา   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
    เป็นคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558     
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มติสภา  เห็นชอบให้มีการเสนอช่ือแบบจํากัดจํานวนทั้ง 3 คณะ 
    เลือกกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จํานวน 3 คน  ดังน้ี 
   1.  นายตระกูล   เจริญเช้ือ ส.อบจ. อําเภอกระนวน เขต 2 
    2.  นายประสิทธ์ิ  ทองแท่งไทย  ส.อบจ. อําเภอภูผาม่าน  
   3.  นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์ ส.อบจ. อําเภานํ้าพอง เขต 2 
    เลือกกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ขอนแก่น จํานวน 3 คน  ดังน้ี 
    1. นายอนุชา ต้ังวานิชกพงษ์  ส.อบจ. อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 5 
    2. นายอดุลย์ คามดิษฐ ์ ส.อบจ. อําเภอชนบท 
    3. นายสมาส นามพิกุล ส.อบจ. อําเภอพระยืน 
    เลือกกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จํานวน 5 คน  ดังน้ี 
    1. นายคงฤทธ์ิ อัศวพัฒนากูล ส.อบจ. อําเภอพล เขต 2 
    2. ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ส.อบจ. อําเภอหนองนาคํา 
    3. นายเดชคํารณ สิงคลีบุตร ส.อบจ. อําเภอบ้านไผ่ เขต 1 
    4. นายคจิตร พงษ์คําพันธ์ ส.อบจ. อําเภอพล เขต 1 
    5. นางกรรณิการ์ สืบสารคาม ส.อบจ. อําเภอกระนวน เขต 1 
 

ระเบยีบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับมอบทรัพย์สินและภารกิจโครงการก่อสร้าง –  
    พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น  
 

มติสภา  เห็นชอบให้รับมอบทรัพย์สินและภารกิจโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัด 
    ขอนแก่น จํานวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 17,870,000 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสน - 
    เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 

ระเบยีบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับบริจาคเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Brother ของโรงเรียน  
    เมืองพลพิทยาคม และโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 
 

มติสภา  เห็นชอบให้รับบริจาคเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ Brother ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม และ 
    โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) จํานวน 50 เครื่อง 
 

ระเบยีบวาระที่ 8 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการรับบริจาครถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกิน 7 คน  
    ของโรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น 
 

มติสภา   เห็นชอบให้รับบริจาครถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกิน 7 คน ของโรงเรียนสีชมพูศึกษา 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 คัน ราคา 1,344,000 บาท  
    (หน่ึงล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)   
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ระเบยีบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์  
    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

มติสภา    อนุมัติให้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สังกัดองค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัดขอนแก่น  เป็นเงินทั้งสิ้น 86,155 บาท (แปดหมื่นหกพันหน่ึงร้อยห้าสิบ - 
    ห้าบาทถ้วน)   
 

ระเบยีบวาระที่ 10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 
    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
 

มติสภา   อนุมัติให้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วน 
   จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้น 281,000 บาท  
   (สองแสนแปดหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน)   

ระเบยีบวาระที่ 11 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   
 

มติสภา    อนุมัติให้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วน 
    จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 254,000 บาท  
    (สองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถว้น)  ) 
 

ระเบยีบวาระที่ 12 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
    แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

มติสภา    อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แผนงานการศึกษา 
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม  
     
 

ระเบยีบวาระที่ 13 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
    เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ 
    โรงเรียนโนนหันวิทยายน 
 

มติสภา    อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
   เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ 
    โรงเรียนโนนหันวิทยายน จํานวนเงิน 130,000 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
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ระเบยีบวาระที่ 14 ญัตติ เรือ่ง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 แผนงานงบกลาง 
    งานงบกลาง ของกองคลัง องค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

มติสภา    อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  
    ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่แผนงาน 
    บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์ จํานวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
    124,000 บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนสี่พันบาทถ้วน)  
 

ระเบยีบวาระที่ 15 ญัตติ เรือ่ง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 แผนงานงบกลาง 
    งานงบกลาง ของกองคลัง องค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

มติสภา    อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  
    ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่แผนงาน 
    บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดครุภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
    54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

ระเบยีบวาระที่ 16 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2559 งบลงทุน หมวดคา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
 

มติสภา    อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
    งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
    จํานวน 2 โครงการ   
 

ระเบยีบวาระที่ 17 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น  
 

มติสภา    เห็นชอบให้ถอนญัตติ 
 

ระเบยีบวาระที่ 18 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
 

มติสภา    อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน  
    หมวดค่าครุภัณฑ์ โอนลด ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แยกเป็น 2 รายการ   
    จํานวนเงิน 156,000 บาท (หน่ึงแสนห้าหมืน่หกพันบาทถ้วน) 
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ระเบยีบวาระที่ 19 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม สงักัดองค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

มติสภา    อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วน 
    จังหวัดขอนแก่น จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 132,000 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่น – 
    สองพันบาทถ้วน)   
 

ระเบยีบวาระที่ 20 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

มติสภา   อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วน 
    จังหวัดขอนแก่น จํานวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 451,162.52 บาท (สีแ่สนห้าหมื่น – 
    หน่ึงพันหน่ึงร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์)   

ระเบยีบวาระที่ 21 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหาร 
    ส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

มติสภา    อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    ขอนแก่น จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 793,334 บาท (เจ็ดแสนเกา้หมื่นสามพัน - 
    สามร้อยสามสบิสี่บาทถ้วน)   

ระเบยีบวาระที่ 22  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การ 
    บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

มติสภา    อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารสว่น 
    จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการจัดซื้อเก้าอ้ีประจําห้องเรียน ปีการศึกษา 2559  
    จํานวน 1,000 ตัว เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)   
     
 

ระเบยีบวาระที่ 23  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

มติสภา    อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
     จากหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา หน้า 82 ข้อ 13  
    ต้ังไว้ 800,000 บาท เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น  
    305,600 บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)   
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ระเบยีบวาระที่ 24  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วน 
    จังหวัดขอนแก่น 
 

มติสภา    เห็นชอบในการแต่งต้ังคณะกรรมการการศกึษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
    ตามท่ีเสนอมา และให้เพ่ิมกรรมการในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    ขอนแก่น จํานวน 9 คน ดังน้ี 
    1.  ตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ 
     (1) ผศ. สนิท   เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
     (2) ดร. กิตติ   บุญเชิด ผู้อํานวยการ สพม. เขต 25 ปฏิบัติหน้าที่ 
         รองศึกษาธิการภาค 12 
     (3) นายเชิดศักด์ิ ศรีสง่าชัย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ 
         ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
     (4) ดร. โปร่งวิทย์  ลิ้มตระกูล ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
    2. ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
     (1)  ดร. ผจญ โกจารย์ศรี ผู้จัดการ หกจ.มิตรประเมิน 
         หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน ที่มีความเช่ียวชาญ 
         ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
     (2) นายวินัย รุมฉิมพล ี ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
         หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 
     (3) นางสุภลักษณ์ บุตรโพธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 
         หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ 
     (4) นายประสาน กองทอง ผู้อํานวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 
         หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ   
    3. สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น  
     (1) นายอุทัย วิสิลา ส.อบจ.ขอนแก่น อําเภอซําสูง 
     (2) นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ ์ ส.อบจ.ขอนแก่น อําเภอนํ้าพอง เขต 1 
     (3) นายมีสวัสด์ิ ชมชัยภูมิ ส.อบจ.ขอนแก่น อําเภอโคกโพธ์ิไชย 
     (4) นายสมาส นามพิกุล ส.อบจ.ขอนแก่น อําเภอพระยืน 
     (5) นายคจิตร พงษ์คําพันธ์ ส.อบจ.ขอนแก่น อําเภอพล เขต 1 
     (6) นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน์ ส.อบจ.ขอนแก่น อําเภอนํ้าพอง เขต 2 
     (7) นายอดุลย์ คามดิษฐ ์ ส.อบจ.ขอนแก่น อําเภอชนบท 
     (8) นายสุดใจ ทุยบึงฉิม ส.อบจ.ขอนแก่น อําเภอเมืองขอนแก่น เขต 6 
     (9) ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ส.อบจ.ขอนแก่น อําเภอหนองนาคํา 
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ระเบยีบวาระที่ 25 การกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 สมัยที่สอง 
 

มติสภา   ให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 สมัยทีส่อง  เริ่มต้ังแต่วันจันทร์ที่  
    1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ถึงวันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  รวม 45 วัน 
 
ระเบยีบวาระที่ 26 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
มติสภา  -  ไมม่ี  - 
 
 
ปิดประชุมเวลา  17.07  น.         
     
 
 
     
      (ลงช่ือ)   ด.ต.   ผู้จดรายงานการประชุม 
                                 (พิชิต  ศรีวิไล) 
                                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 
 
       (ลงช่ือ)    ผู้รับรอง 
                               (นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร) 
                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
 
 
 


