
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง  

วันพฤหสับดีที ่3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นางกรรณกิาร ์ สืบสารคาม ส.อบจ.อ.กระนวน เขต 1 

2 นายคงฤทธิ ์ อัศวพัฒนากูล ส.อบจ.อ.พล เขต 2 

3 นายจารุพรรณ ภูวสันติ ส.อบจ.อ.สีชมพ ูเขต 2 

4 นายจิราย ุ โชติศิลากุล ส.อบจ.อ.เปือยน้อย 

5 นายเดชคํารณ สิงคลีบุตร ส.อบจ.อ.บ้านไผ่ เขต 1 

6 นายตระกูล เจริญเชื้อ ส.อบจ.อ.กระนวน เขต 2 

7 นายธณัช เครือมา ส.อบจ.อ.บ้านฝาง 

8 นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน ์ ส.อบจ.อ.น้ําพอง เขต 2 

9 นางนริศรา อรุณเดชาชัย ส.อบจ.อ.บ้านแฮด 

10 นายบุรินทร ์ ศรีตรัย ส.อบจ.อ.ชุมแพ เขต 3 

11 นางปณิดา แก้วขัน ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 1 

12 ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ส.อบจ.อ.หนองนาคํา 

13 นายภาควัต ศรีสุรพล ส.อบจ.อ.ภูเวียง 

14 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ ์ ส.อบจ.อ.น้ําพอง เขต 1 

15 นายมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ส.อบจ.อ.โคกโพธิ์ไชย 

16 นางวิไลตา จันทนพิมพ์ ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 7 

17 นายวุฒิพร ศรีมังกรแก้ว ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 2 

18 นายศรัญ กสิกิจวรกุล ส.อบจ.อ.โนนศลิา 

19 นายสมพงษ ์ ปู่เพ็ง ส.อบจ.อ.ชุมแพ เขต 2 

20 นายสมศักดิ ์ ลี้ตระกูล ส.อบจ.อ.เขาสวนกวาง 

21 นายสมาส นามพิกุล ส.อบจ.อ.พระยนื 

22 นางสิรินิษฐ ์ เตาะเจริญสุข ส.อบจ.อ.หนองเรือ เขต 1  

23 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 8 

24 นายสุดใจ ทุยบึงฉิม ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 6 

25 นายสุพร ค้อนดี  ส.อบจ.อ.มัญจาคีรี 

26 ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ ์   ส.อบจ.อ.อุบลรัตน ์
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ผู้มาประชุม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล                 ต าแหน่ง 

27 นายสุรพล เชื้อชมกุล ส.อบจ.อ.เมอืงขอนแก่น เขต 3 

28 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน ์ ส.อบจ.อ.บ้านไผ่ เขต 2 

29 นายอดุลย ์ คามดิษฐ ์ ส.อบจ.อ.ชนบท 

30 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ ์ ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 5 

31 นางอัญชล ี เฟื่องทอง ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 4 

32 นายอาทิตย ์ ถนอมทุน ส.อบจ.อ.สีชมพ ูเขต 1 

33 จ.ส.ต.อทิธิชัย ศรีวงษ์ชัย ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 9 

34 นายอุทัย วิสิลา ส.อบจ.อ.ซําสูง 
 
ผู้ขาดประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายคจิตร พงษ์คําพันธ ์ ส.อบจ.อ.พล เขต 1 

2 นายคําพันธ ์ พรหมวงศ ์ ส.อบจ.อ.แวงน้อย 

3 นายจารุพรรณ ภูวสันติ ส.อบจ.อ.สีชมพ ูเขต 2 

4 นายทองสุข ธนูรัตน ์ ส.อบจ.อําเภอแวงใหญ ่

5 นายประสิทธิ ์ ทองแท่งไทย ส.อบจ.อ.ภูผามา่น 

6 นายวิบูลย ์ เรืองประเสริฐกุล ส.อบจ.อ.เวียงเก่า 

7 นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน ์ ส.อบจ.อ.หนองสองห้อง 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายพงษ์ศักดิ ์ ตั้งวานิชกพงษ ์ นายก อบจ.ขอนแก่น 

2 นายสิทธิกุล ภูคําวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น 

3 นางวัชราภรณ ์ ผ่องใส รองนายก อบจ.ขอนแก่น 

4 นายวัฒนา ช่างเหลา รองนายก อบจ.ขอนแก่น 

5 นายสนั่น พงษ์สมบัต ิ ประธานที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น 

6 นางวราณ ี ศรีวงษ์ชัย ที่ปรกึษานายก อบจ.ขอนแก่น 

7 นางพัฒนาวด ี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น 

8 นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 

9 นายประสิทธิ ์ อุดมธนะธีระ รองปลัด อบจ.ขอนแก่น 
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ผู้เขา้ร่วมประชุม  (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล                  ต าแหน่ง 

10 นายวรเวทย ์ ดิเรกศร ี หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

11 นางวราพร หาญชนะชัยกูล ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ 

12 นายเพ็ชร ์ มูลป้อม ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

13 น.ส.จุฑารัตน ์ สุภโตษะ ผู้อํานวยการกองคลัง  

14 นายวิรัต ิ นาคมชม ผู้อํานวยการกองช่าง 

15 นายประเวศ เทศเรียน ผู้อํานวยการสํานักการศึกษาฯ 

16 นางจิตลัดดา สถิรธนากร ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

17 นายประชิต อึ้งประเสริฐ ผู้อํานวยการกองกิจการขนส่ง 

18 นายสุวนัย ภูมาศ ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที ่

19 น.ส.ศิริวรรณ สุรับดา นักบริหารงานทั่วไป 

20 นางบุษกร ศรีสุวรรณ ์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบ 

21 นางชลาพร พันโท หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณี 

22 นางศิริพร ประดาพล นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 

 23 นายสมพงษ ์ สุขประเสริฐ นักบริหารการศกึษา ระดับกลาง 

24 นายสุเทพ โคตรทุม นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

25 นายสมชาย อิฐรัตน ์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

26 นายสุวรรณ มะลิลา นิติกร ชํานาญการพิเศษ 

27 นางอังคณา ทักษะวิเรขะพันธ์ นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 

28 นางนษ ปรีทรัพย ์ นักบริหารงานคลัง ระดับต้น 

29 นายเทพมงคล ประดาพล นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

30 นางวรรณนิภา ภักดีธนา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

31 นางกุลกาญจน ์ แสงหว ี นักบริหารงานการคลัง 

32 นางสุภาพร ภูเงิน นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 

33 นางอุบลศิร ิ ไชยแสง นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

34 นายสมใจ สุระ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

35 นายประดิษฐ ์ ดิลกลาภ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

36 นางจริยา เครือขวัญ นักจัดการงานทัว่ไป ชํานาญการ 

37 น.ส.สุธิดา อุ่นสนธิ์ นักจัดการงานทัว่ไปชํานาญการ 

38 นางธนพร จันทร์หล้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

39 นางเรืองนภา คําประชุม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

40 นายพีระพงษ ์ สงกลาง นิติกรชํานาญการ 

41 นางดวงเนตร ชาสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งแวดล้อม 

42 นายวรากร ไชยนา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

43 นายปิยวัฒน ์ วงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร ์

44 นางเกษราภรณ์ สายโรจน ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

45 น.ส.สุภาพร เอกตาแสง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง 

46 น.ส.สุพัตรา ทีหนองสังข์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการ 

47 นางจิระนันท ์ ชนเวี่ยน ผู้ช่วยเจ้าพนกังานประชาสัมพันธ์ 

48 น.ส.รัชนวีรรณ ทองชา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

49 นายศิริวัฒน ์ นามคัณท ี จ้างเหมาบริการ 

50 นายเกียรติศักดิ ์ บัวภา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

51 น.ส.ยุวนิดา แสนแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
สื่อมวลชล 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/ ที่อยู่ 

1 นายประเสริฐ เอี่ยมสนิทอมร นสพ.ข่าวอีสานไทยแลนด์นิวส์บรรณาธิการบริหาร 
 
ประชาคม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล                       ต าแหน่ง/ ที่อยู ่

1 นายประสิทธิ ์ ภูจักรเพ็ชร 50 ม.8  ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแกน่ 

2 นายอุบล ไชยสิทธิ ์ 53  ม.8 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแกน่ 

3 นายหลวง น้อยวังหิน 117 ม.8 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

4 นายประมวล มะหานาม 264 ม7 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

5 นายอํานวย นวลนุกูล 99 ม.7 ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

6 น.ส.เบญจวรรณ พุทธละ 105 ม.3 ต.บ้านโต้น อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

7 นายสุรเชฏฐ ์ รักธรรม 134/21 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมอืงขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

8 นายยุพนธีร ์ พิงคารกัษ ์ 533 ม.14 ต.ศลิา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
9 น.ส.กนกลักษณ ์ คุ้มตะบุตร 192/309 ม.18 ต.ในเมือง อ.เมอืงขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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เริ่มประชุมเวลา 10.40 น. 
 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) :  ได้ตรวจนับจํานวนสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอ
เรียนเชิญนายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ขึ้นจุดธูป เทียน บูชา
พระรัตนตรัย 
 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล  (เลขานุการสภาฯ) : โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญ ท่านรองประธานสภาคนที่ 1    
ท่านมนต์ชัย ศรีวิลัยลักษณ์ และ ท่านรองประธานสภาคนที่ 2 ท่านมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ ขึ้นปฏิบัติหน้าที่        
ขอเรียนเชิญครับ 
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น 

 สมัยประชุมสามัญ ประจําป ีพ.ศ. 2560 สมัยที่สอง 

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

 ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 
2560 สมัยที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 รวม  45 วัน               
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยแรก             
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นั้น 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกอบกับ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องกําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560       
สมัยที่สอง ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 จึงเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น          
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560                  ถึง
วันพฤหัสบดทีี่ 14 กันยายน 2560 มีกําหนด 45 วัน 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
     (นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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และโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานฯ ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
 

 ขอเรียนเชิญครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านรองนายกฯ ท่านประธานที่
ปรึกษานายก ท่านที่ปรึกษานายกฯ ท่านเลขานุการนายกฯ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น      
ท่านรองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านประชาคม
ทุกท่าน ท่านสื่อมวลชนและข้าราชการทุกท่านครับ 
  สําหรับวันน้ี เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง นะครับ ซึ่งมี
ระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 ระเบียบวาระ นะครับ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้
แจ้งระเบียบวาระ โดยเรียงลําดับดังนี้นะครับ 
 

  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  
 เรื่องที่ 1 ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คุณปณิดา แก้วขัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น เขตอําเภอเมือง เขต 1 ได้ยื่นหนังสือลาออกมีผลตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2560 จึง แจ้งให้              
ที่ประชุมทราบ 
 

  เรื่องที่ 2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลงวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน              
ทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นประกาศขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์              พ.ศ. 
2560 รายละเอียดอยู่ในแฟ้มของท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ 
  

 ระเบียบวาระที่ 2 ญัตติ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม : ไม่มีนะครับ 
 

 ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม : ไม่มีนะครับ 
 

 ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว : ไม่มีนะครับ 
 

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
 ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินค่าปรับผิดสัญญาจ้าง
การปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 2560 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านนายกครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้ งวานิชกพงษ์  (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรี ยนประธานสภาฯ                
รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจําปีงบประมาณ 2560 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
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  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ 2560 จํานวนเงิน 78,615.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เพื่อคืนเงินค่าปรับการ
ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้กับผู้รับจ้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ
วันที่ 6 กันยายน 2559 จํานวน 1 โครงการ  
 
 
 
 

เหตุผล 
 เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทําสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ําภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 สัญญาจ้างเลขที่ 1001/2556 ลงวันที่ 16 
กันยายน 2556 วงเงินตามสัญญาจ้าง 1,747,000. - บาท โดยเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 (งบเฉพาะการ) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานไม่แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในสัญญา
จ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้ปรับเงินค่าจ้างผิดสัญญากับผู้รับจ้างและได้นําส่งเงินเป็นเงิน
รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัดในปีงบประมาณ 2557 เป็นเงินจํานวน 78,615.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหก
ร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว ต่อมามีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท.0808.2/5861 ลง
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
แรงงานอันเนื่องมาจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา 300 บาท เพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2556 และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ทําให้หน่วยงานที่เป็นคู่ สัญญาต้องคืนเงินค่าปรับผิด
สัญญาให้กับผู้รับจ้างที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 (ดัง
รายละเอียดแนบท้าย) ซึ่งขณะนี้ได้สิ้นปีงบประมาณ 2557 แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 หมวด 9 ข้อ 69 วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงิน
รายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่น 
 จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

(นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสมาชิกครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  ถ้าไมม่ีสมาชกิท่านใดอภิปลาย ผมจะขอมต ิ
นะครับ 
 สมาชิกท่านใด อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 2560 จํานวนเงิน     
78,615.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เพื่อเงินค่าปรับผิดสัญญาจ้างจากการปฏิบัติงานตาม
สัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจําปีงบประมาณ 2560 โปรดยกมือขึ้นครับ 
  
 อนุมัต ิ25 เสียงนะครับ 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่อนมุัติ โปรดยกมือขึ้นครับ  ไมม่ีนะครับ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวนเงิน     
 78,615.- บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เพื่อเงินค่าปรับผิดสัญญาจ้าง
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 จากการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี
 งบประมาณ 2560 เรียบร้อยนะครับ 
 
 

 ระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านนายกเสนอญัตติ ครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียนประธานสภาฯ                
รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความจําเป็นต้องเสนอญัตติขออนุมัติ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานอุตสาหกรรมและ             
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  
 

หลักการ 
 

   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายข้าง อบต.ท่านางแมว – บ้านโนนข่า –แม่น้ําชี อําเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 498,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้  
 

เหตุผล 
 

  เนื่องจากการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 สามารถ
ดําเนินการได้ตามแบบแปลน แต่ช่วงที่ 2 ประสบปัญหาเรื่องแนวเขตที่ดินและสภาพทั่วไปเป็นถนนแคบ             
ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ตามแบบแปลน ดังนั้น สํานักการช่างจึงขอแก้ ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ในช่วงที่ 2 เพื่อปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสามารถดําเนินการต่อไปได้ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 29 กําหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
 

 (นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
                     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสมาชิกครับ 
 เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ 
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 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากุล (ส.อบจ.อ.พล เขต 2) : ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติครับ ประเด็นญัตตินี้ ตามีที่ท่านนายกได้เสนอญัตตินี้เข้ามา ก็ขอมาสรุปซักหน่อยครับ ถ้าโครงการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือโครงสร้าง จะต้องขออํานาจของสภา เมื่อมาดูรายการเดิม รายละเอียดรายการเดิม
กับรายละเอียดรายการใหม่ ทุกอย่างมันสอดคล้องกันทุกประการเลย ผิ ดเพราะไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ 1              
แหล่งก่อสร้าง อบต.ท่านางแมว – แม่น้ําชี กว้าง 4 เมตร ความลาดชัน 1.2 ปริมาณลูกรัง 354 ลบ.ม. แต่ช่วงที่ 
2 จะมาติดเฉพาะความยาวและปริมาณจาก 290 ลบ.ม. มาเป็น 809 ลบ.ม. ประเด็นที่อยากจะถามคือว่า  
ลักษณะอย่างนี้ ไม่ได้เปลี่ยนลักษณะ มันเป็นโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลง คือเพิ่มความยาว เพิ่มมูลค่า 
น่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อันนี้คือประเด็นที่ติดใจ ขอบคุณมากครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสมาชิกครับ 
 เชิญท่านอนุชาครับ  
 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงนั้น ผมดูแล้วว่าหลักการและเหตุผล ว่าประสบปัญหากับที่
ราษฎร ผมมองดูแล้วก็ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรเลย น่าจะเป็นการคํานวณผิดหรือเปล่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผลเพราะว่าถนนเดิมก็ 4 เมตรอยู่แล้ว ก็เลยมาค้านกับหลักการและเหตุผลน่าจะเป็นคํานวณ
ผิด ถึงได้มาเปลี่ยนแปลง มันเกี่ยวกับเรื่องคํานวณผิดในมุมของผม เพราะว่าเดิมก็ 4 เมตร พอเปลี่ยนแปลงก็ 4 
เมตร แต่มันไปเพิ่มความยาวกับไปเพิ่มปริมาณคิว ดังนั้นหลักการกับข้อเท็จจริงคงไปด้วยกันไม่ได้ น่าจะเป็น
การคํานวณผิดซะมากกว่าครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสมาชิกครับ 
 ไม่มีนะครับ ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียนประธานสภาฯ                
รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน 
 ผมเห็นด้วยนะครับที่ว่าถนนแคบและทําไม่ได้ ก็ยังเป็น 4 เมตรเหมือนเดิม แต่ว่าตามมาตรา
ข้อที่ 29 ได้บอกไว้ว่า คุณภาพ หรือปริมาณลักษณะเปลี่ยน ปริมาณเปลี่ยนเอาเข้าสภานี่ถูกต้องแล้ว แต่ว่า
หลักการและเหตุผลอาจจะผิดพลาดไปนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ทราบว่าช่างคนไหนเป็นคนคํานวณมา ทําไม
ถึงใช้คําว่าความกว้างไม่ได้ เพราะฉะนั้นหลักการและเหตุผลก็ควรจะเขียนให้มันถูกต้อง ว่าเนื่องจากว่าคํานวณ
ผิดพลาดหรืออะไรก็ว่าไป จริงๆแล้วมันก็เท่าเดิม ผู้อํานวยการสํานักการช่างขึ้นชี้แจงด้วย  
 

 นายวิรัติ นาคนชม (ผู้อ านวยการส านักการช่าง) : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติครับ  
 ตามที่ท่านสมาชิกสงสัยในเรื่องโครงการนะครับ ความยาวที่เปลี่ยนไปแต่เงินยังเท่าเดิม              
ก็อยากจะนําเรียนว่า โครงการเดิมนะครับ ช่วงที่ 2 นะครับระยะทางที่สั้นกว่าก็เพราะว่าจะเห็นข้อเปรียบเทียบ
ว่าช่วงที่ 2 ระยะทางสั้นกว่ากับโครงการใหม่ในระยะทางที่ยาวกว่า โครงการที่สั้นกว่าเนื่องจากว่ามีคันดินอยู่ใน
นั้นนะครับ มีงานดินซึ่งเราไม่ได้เขียนว่า ไม่ได้บอกว่ามีงานดินอยู่ในแบบนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะมี
ระยะที่แตกต่างกันอยู่ พอเราตัดงานดินออกไป ก็จะไปเพิ่มความยาวในโครงการใหม่ จะเห็นว่าเดิมช่วงที่ 2 ยาว 
450 เมตร แต่ช่วงที่ 2 ของใหม่จะเป็นยาว 1,255 เมตร ซึ่งช่างได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว ซึ่งช่วงที่ 2 ของเดิมนั้น
ไม่สามารถที่จะทําได้ ก็เลยแก้ไขเป็นช่วงที่ 2 ซึ่งขยายความยาวออกไปอีกครับ ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านอนุชาครับ  
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 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ.เมืองขอนแก่น เขต 5) : จริงๆจะผ่านเร็วๆอยู่ครับ  ย่ิง
มาชี้แจงผมยิ่งสงสัยครับ ไปแอบซ่อนได้อย่างไร งานดินไม่โชว์ในข้อบัญญัติ เมื่อกี้ท่านประธานก็อ่านวาระ          
ที่ 2 ระเบียบวาระที่ 2 บอกว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น ก็พึ่งอ่านผ่านมา ไม่ปรากฏในข้อบัญญัติ ไปแอบซ่อนงาน
ดินไว้ มันมีที่ไหนการเขียนโครงการ มันเจตนาไหม ทีแรกผมก็จะถามเรื่องแค่นี้ว่ามันเป็นการคํานวณผิดหรือ
เปล่า ท่านก็ยิ่งมาแถลงผม มาตอบข้อซักถามผม ผมก็ยิ่งงงไปอีก ถ้าอย่างนั้นต่อไป ไม่ต้องมีหรอกความกว้าง
ความยาว แอบไว้ในแบบ ทําง่ายๆ กองแผนจะได้ไม่ต้องลําบาก ในการที่จะพิมพ์ตัวหนังสือมันเยอะแยะ             
มันแอบได้อยู่เหรอ แอบซ่อนงานดิน ที่ยังไม่แอบก็ยังมีตุกติกกันอยู่ ยิ่งมาแถลงผมยิ่งสงสัย ต่อไปเปิดประชุม
ครั้งหน้า ผมเสนอพิจารณาเป็นข้อๆ ไม่รู้ว่าจะมีเป็นพันๆข้อ ก็จะพิจารณาเป็นข้อๆเลยแบบนี้ ถ้าแบบแอบ          
ไม่ต้องทั้งฉบับหรอก ผมเสนอไว้ก่อนเลย เอาไปเป็นข้อๆ เลย ข้อไหนไม่ผ่านก็คือไม่ผ่าน 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ 

 

 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากุล (ส.อบจ.อ.พล เขต 2) : กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ  
 จริงๆแล้วประเด็นนี้ที่หยิบยกขึ้นมา ก็พึ่งสงสัยในลักษณะและในอํานาจหน้าที่ แต่พอชี้แจงเข้า
ไปมันก็ยิ่งทําให้สับสนเพิ่มขึ้น การที่เราเปลี่ยนแปลงโครงการมันได้เนื้อที่มากกว่าจํานวนมากกว่ามันเป็นผลดี
กับทางราชการเข้าใจ เข้าใจได้ แต่สิ่งที่อยากจะถามว่า ลักษณะการทํางานตรงนี้ มันน่าจะเป็นหน้าที่ของฝ่าย
บริหารหรือไม่ถ้าเอาเข้าสู่สภาก็ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล ตามที่ท่านนายกได้กรุณาชี้ แจง มันต้อง
สอดคล้องกันเพื่อการพิจารณานั้นจะได้ไปสู่แนวทางเดียวกัน ไม่ว่าหลักการและเหตุผลไปอีกแบบหนึ่งแต่พอมา
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงไปอีกแบบหนึ่ง มันเข้าใจไม่ได้ ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญท่านสมาชิกครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 เชิญท่านนายกครับ 
  

 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ท่านประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน  
 สําหรับโครงการนี้ ซึ่งหลักการและเหตุผล มันก็ไม่เข้ากับสิ่งที่ได้ชี้แจงไปก็เป็นเรื่องจริงก็ขอ
ถอนญัตติ เอาไว้เสนอคราวหน้านะครับ จะได้เขียนหลักการและเหตุผลให้มันถูกต้องนะครับ 
 

 สุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ท่านนายกขอถอนญัตติที่ 5.2 ออกนะครับ              
เมื่อนายกขอถอนญัตติที่ 5.2 นะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกท่านใด ยินยอมให้ถอนตามที่ท่านนายกเสนอในญัตติที่ 5.2 นะครับ เรื่องขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ยินยอมให้ถอน 25 เสียงนะครับ 
 สมาชกิท่านใดไมย่ินยอมให้ถอน โปรดยกมือขึ้นครับ   
 ไม่มีนะครับ 
 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมตยิินยอมใหถ้อนญัตติที่ 5.2 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
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 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ต่อไปเป็น ญัตติที่ 5.3 นะครับ 
 ญัตติที่ 5.3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 เชิญท่านนายกเสนอญัตติ ครับ 
  
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : 
 เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นทุกท่าน  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความจําเป็นจะต้องเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่า  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จํานวน 27 โครงการ งบประมาณ 12 ,210,000 บาท(สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตตินี้  
 

เหตุผล 
 เนื่องจากหน่วยงานราชการ ขอยกเลิกโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ให้ได้การสนับสนุนงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบกับได้รับการรับรองขอจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนและสํานักการช่าง ได้ตรวจสอบพื้นที่โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่าบางโครงการไม่สามารถดําเนินการได้ จึงเห็นควรโอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพิ่มเติมข้อ 27 กําหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 

(นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสมาชิกครับ 
 เชิญท่านอนุชาครับ 
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 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ จริงๆก็ไม่
มีประเด็นปัญหาอะไรมากหรอก ครับ โครงการที ่ 5 หน้าที ่ 3 ผมดู แล้วจังหวัดขอนแก่น หรือใน
ประเทศไทยก็ไม่รู้ไม่มีชื่อ บ้านหว้าโงณะ  หรือมันมีจริงๆ ต้องถามท่านนายก เพราะว่าท่านไปบ่อย  
มันมีไหม ถ้ามีก็น่าจะอยู่แถวภาคใต้ ผมว่าอยากจะแก้ให้มันถูกซะ มันอะไรแน่ๆ เพื่อไม่ต้องมาแก้ใน
สภาอีกนิดๆหน่อยๆ เวลาเอาไปตั้งป้ายอายเขา บ้านอะไรแน่ๆ ท่านประธานฯ ตามทันหรือป่าว หน้าที่
3 ข้อ 5 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : หน้าที ่3 ข้อ 5 
 
 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ บรรทัดที่2 
บ้านหว้าโงณะ นะครับ หน้าจะอยู่ฝั่งชายแดน 4 จังหวัด ไม่น่าจะมาอยู่แถวหนองเรือ  

 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสมาชิกครับ 
 เชิญท่านนายกครับ 
 
 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : 
 ครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นบ้านหว้าโง๊ะนะครับ บ้านหว้างูณ ไม่มี นะครับ บ้านหว้าโง๊ะ 
ตําบลโนนทองนะครับ บ้านหว้าโง๊ะ โนนทอง โนนทันนะครับ  
 
 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : บรรทัดที่ 5          
ก็เหมือนกัน ข้อที่ 5 ถ้าจะแก้ มันจะต้องไม่ต้องมาผ่านสภา  
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับๆ บรรทัดที่ 5 นะครับ บ้านหว้าโง๊ะ  
 ครับเชิญ ท่านนายกฯ  
  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : บ้านหว้าโง๊ะนะครับ  
 ครับเชิญท่านสมาชิกครับ 
 ครับผมจะขอมตินะครับ 
 ท่านนายกเสนอแก้ หน้าที่ 3 ข้อที่ 5 นะครับ บรรทัดที่ 2 (บ้านหว้าโง๊ะ) นะครับ แล้วก็บรรทัด
ที่ 5 เช่นเดียวกันนะครับ บ้านหว้าโง๊ะนะครับ ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกท่านใด ยินยอมให้แก้ไขจากบ้านหว้าโงณะ – บ้านดงน้อย เป็น บ้านหว้าโง๊ะ –                
บ้านดงน้อย ตามที่นายก อบจ.เสนอ   โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ยินยอมให้แก้ไข 26 เสียงนะครับ 
 สมาชิกท่านใด ไม่ยินยอมให้แก้ไขจากบ้านหว้าโงณะ – บ้านดงน้อย เป็น บ้านหว้าโง๊ะ –                
บ้านดงน้อย โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
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 สมาชิกสภาฯ ท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560           
ไปต้ังจา่ยเป็นรายการใหม่ จํานวน 27 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,210,000 บาท(สิบสองล้านสองแสนหนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) โปรดยกมือขึ้นครับ 
 อนุมัติ 26 เสียงนะครับ 
 สมาชิกสภาท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไม่มีนะครับ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 27 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,210,000 บาท 
 (สิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เรียบร้อยนะครับ 
 

  
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) :  
 ครับตอนนี้ก็ได้เวลาพักเที่ยงแล้วนะครับ ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหารนะครับ 
บ่ายโมงนะครับเริ่มประชุมต่อ ขอบคุณครับ 

 พักการประชุมเวลา 12.00 น. 

      เริ่มประชุมเวลา 13.10 น. 
 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภาฯ) :  ขณะนี้เวลา 13.10 น. แล้ว เรายังมีญัตตินะครับ 
ถ้าครบองค์ประชุมแล้วจะเริ่มเปิดประชุมครับ ขอนับองค์ประชุมครับ 
 ครับ บัดนี้ที่ประชุม มีสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ขออนุญาตเรียนเชิญท่าน ดร.สุชาติ            
ไตรองค์ถาวร ประธานสภาขึ้นด าเนินการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ และเรียนเชิญรองประธานสภา          
ทั้งสองท่าน ท่านมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ รองประธานสภา คนที่ 1 และท่านมีสวัสดิ์ ชมชัยภูมิ รองประธานสภา 
คนที่ 2 ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ ขอเรียนเชิญครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 นะครับ  
ซึ่งเมื่อระเบียบวาระที่แจ้งให้ทราบมีการลาออกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะครับ 1 
ท่าน คือท่านปณิดา แก้วขัน นะครับ ผมจะขออนุญาตสภานะครับ บรรจุ ระเบียบวาระที่ 6.1 นะครับ             
เพื่อเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แทนตําแหน่ง          
ที่ว่างนะครับ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับ ก่อนจะเลือกเชิญท่านเลขาอ่านชี้แจงข้อกฎหมายครับ  
 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 
เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 32 พ.ศ. 2554)  
 ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสม าชิกสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นํา
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  



- 14 - 
 
 ข้อ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น  ให้นําความใน ข้อ 8 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  
 ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก สภา
ท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี สมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง ครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ
ไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธี เขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ 
ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศ คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น         
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย คนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนน
สูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้ คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้
ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีจับสลากตาม
วรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลง กันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใด จะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท า
บัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับ จ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน โดยเขียน
ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”เพียงบัตร เดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น” 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับท่านเลขาได้ชี้แจงข้อกฎหมายในการ
เลือกคณะกรรมการนะครับ 
 ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอครับ 
  
 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ท่านประธาน
ครับ ท่านประธานบรรจุ ญัตติเพิ่มใช่ไหมครับท่านประธานไม่เห็นขอมติสภา เลยมันจะผิดกฎหมายนะ
ผมว่าเกรงว่า 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ว่าอย่างไรครับ 
 
 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ท่านประธานยัง
ไม่ขอมติที่จะไปเสนอ มันจะเป็นเถื่อน ผู้ที่ได้รับการเสนอท่านประธานต้องย้อนมาขอมติกับสภาเพื่อ
บรรจุระเบียบวาระไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องหรือเปล่า 
 
  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ครับๆ ได้ ครับได้ ขอบคุณครับท่านอนุชา 
ครับเริ่มใหม่นะครับ ระเบียบวาระที่ 6 นะครับ ซึ่งในเอกสารที่นําเสนอให้ท่านสมาชิกทุกท่านไม่ได้บรรจุ
ระเบียบวาระที่ 6.1 ไว้นะครับ แต่เนื่องจากคณะกรรมการได้ลาออกไป 1 ท่าน มีผลตั ้งแต่วันที ่ 28 
มิถุนายน 2560 ผมจึงขอบรรจุระเบียบวาระที่ 6.1 นะครับ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการได้นะ
ครับ ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่องเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นแทนตําแหน่งที่ว่างนะครับ  
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 ผมจะขอมติท่านสมาชิกนะครับ  
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดยินยอมให้บรรจุระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง เลือกคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมฯ โปรดยกมือขึ้นครับ  
 ยินยอมให้บรรจรุะเบียบวาระที่ 6.1 มีจํานวน 26 เสียงนะครับ  

 สมาชิกท่านใดไม่ยินยอมให้บรรจุ ระเบียบวาระที่ 6.1 โปรดยกมือขึ้นครับ 

  ไม่มีนะครับ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติยินยอมให้บรรจุระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง เลือกคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม แทนต าแหน่งที่ว่าง 

  นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอวิธีเลือกครับ  

 เชิญท่านอัญชลีครับ 

 นางอัญชลี  เฟื่องทอง (ส.อบจ.อ าเภอเมือง เขต 4) : เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก          
ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอัญชลี เฟื่องทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต 4 ขอเสนอแบบ
จํากัดจํานวนค่ะ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ขอผู้รับรองครับ  

 ผู้รับรองถูกต้องนะครับ เชิญท่านสมาชิกครับ มีเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ ไม่มีนะครับ ท่าน
อัญชล ีเฟื่องทอง เสนอเลือกแบบจํากัดจํานวนนะครับ  

 ผมจะขอมตินะครับ  

 สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับท่านอัญชลี เฟื่องทอง ให้มีการเลือกกรรมการตรวจรายงาน          
การประชุมแทนตําแหน่งที่ว่าง 1 ตําแหน่ง โดยวิธีแบบจํากัดจํานวน โปรดยกมือขึ้นครับ 

 เห็นชอบ 26 เสียงนะครับ  

 สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ 

  ไม่มีนะครับ  

 ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอบุคคลที่สมควรเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม 1 ท่านครับ 
เชิญครับ 

 เชิญท่าน ส.อบจ.ตระกูล ครับ 

 นายตระกูล  เจริญเชื้อ (ส.อบจ.อ าเภอกระนวน เขต 2) : กราบเรียนท่านประธานสภา 
สมาชิกผู้ทรงเกียตริทุกท่านครับ กระผมนายตระกูล เจริญเชื้อ ส.อบจ.อําเภอกระนวน เขต 2 ขอเสนอท่านธณัช 
เครือมา เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

 ขอผู้รับรองครับ 
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 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) :                 
ท่านตระกูล เจริญเชื้อนะครับ เสนอท่านธณัช เครือมา เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ  

 มีผู้รับรองถูกต้องครับ  

 เมื่อเสนอแบบจํากัดจํานวนนะครับ  มี 1 ท่าน 1 ตําแหน่งครบนะครับ ไม่ต้องขอมติสภา        
นะครับ  

มติสภา เป็นอันว่าที่ประชุมสภา เลือกท่านธณัช เครือมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เขตอ าเภอบ้านฝาง เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 ขอแสดงความยินดีกับท่านธณัช เครือมาด้วยครับ  

 เชิญท่านสมาชิกครับ  ขณะนี้อยู่ในระเบียบวาระอื่นๆนะครับ  

 เชิญท่านคงฤทธิ์ครับ 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากุล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ท่านประธานสภา ท่านสมาชิก
ครับ จริงๆ วันนี้ก็ประชุมไม่มาก ไม่เยอะ ไม่ได้หลายญัตตินะครับ ผมมีประเด็นอยู่นิดนึงท่านประธาน           
ท่านประธานสภาการประชุมสภาแต่ละครั้ง ระเบียบการประชุมได้พูดไว้อย่างชัดเจน ว่าการประชุมครั้งนี้ต้องมี
รายงานการประชุมของคราวที่แล้วเข้าสู่การประชุมนะครับ วันนี้ไม่เห็นรายงานการประชุมนั้นคือข้อที่ 1              
แต่ทราบว่ามีการลาออก การลาออกคงไม่กระทบต่อคณะกรรมการ เพราะคณะกรรมการมี 7 ท่าน การมาเกิน
ครึ่งหนึ่งแล้วย่อมปฏิบัติหน้าที่ได้จึงอยากจะฝากท่านประธานว่าการตรวจรายงานการประชุมนั้นต้องได้เข้าตาม
ระเบียบการประชุมด้วยนี่คือเรื่องที่ฝาก เรื่องที่ 2 นะครับ ในการประชุมคราวที่แล้ว เราได้เสนอญัตติการจ่าย
ขาดเงินสะสมซึ่งได้ผ่านสภาไปแล้ว ซึ่งผมเองได้พูดเรื่องนี้และก็มีเสียงเดียวที่ไม่เห็นด้วย วันนี้จึงอยากถามว่า
การผ่านสภาไปแล้ว เสนอผู้ว่านั้นมีผลประการใด ได้กลับลงมายังหรือยังอยู่ที่ผู้ว่า จึงขอคําช้ีแจงเพื่อความเข้าใจ
ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านธณัช เครือมา 

 นายธณัช  เครือมา (ส.อบจ.อ าเภอบ้านฝาง): กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายก          
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายธณัช เครือมา ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่สมาชิกให้ความ
ไว้วางใจเรื่องตรวจการรายงานการประชุม ตัวผมเองจะทําหน้าที่ให้สมกับที่ท่านสมาชิกได้เลือกในคราวครั้งนี้
ครับ ขออนุญาตเรื่องประเด็นในพื้นที่ครับ ช่วงนี้เรื่องของพายุ น้ําท่วมแล้วก็ถนนพังนะครับ ในเขตอําเภอบ้าน
ฝางซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของตัวผมเอง ก็มีอยู่หลายเส้นเช่นเดียวกัน จึงอยากขอฝากท่านประธานไปยังท่าน
ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะถนนบ้านค้อ บ้านโนนเขา ตําบลบ้านเหล่า ซึ่งเป็นคอสะพาน เป็นถนน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พี่น้องแทงเรื่องตัวนี้เข้ามาอย่างด่วนเลยนะครับ ตรงนี้
จริงๆแล้วผมอยากจะมีภาพด้วยซ้ําไปแต่ถือว่าในเขตหลายๆเขตทุกท่านได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน           
ในส่วนตัวผมเองโดยเฉพาะส่วนของเส้นนี้นะครับมันคอสะพานขาดเลย เป็นหลุมลึกมากเลย ผมได้ส่งเรื่องให้
ท่านปลัด ท่านปลัดก็จะตามเรื่องให้ไปยังฝ่ายช่างให้ดําเนินการ รู้สึกว่าทางอบต. ทําหนังสือมาถึงท่านแล้วนะ
ครับ จึงฝากท่านประธานเรียนไปยังท่านผู้บริหารในการที่จะดูแลตรงนี้เร่งด่วนนะครับ พายุที่ผ่านมา ทําเอา
หลายพื้นที่โดยเฉพาะเขตบ้านฝาง ในเขตตําบลบ้านเหล่า ในเขตตําบลโนนฆ้อง ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่านนายกในการนําท่อไปทําตรงแก้มลิงนะครับ กาลักน้ําท่านนายกอนุมัติ เอาไปใส่อยู่ 3 วันครับพายุมาท่อ
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หายหมดเลย ตัวนี้ไม่รู้จะตามท่อหายที่ไหนได้นะครับตรงนี้ ก็คงให้ทางช่างอบจ.ไปติดตามท่อเพราะว่าฝายขาด
หมดเลย เรื่องที่ 1 แต่เรื่องประเด็นที่สําคัญคือเรื่องถนนหนทางที่พี่น้องสัญจรได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก
เลยครับ จึงฝากตรงนี้ แล้วก็อีกเรื่องหน่ึงครับ ก็อยากจะถามทางสํานักช่างว่า ช่วงนี้มีวัสดุในการที่จะกลบ         
ถนนไหม ยางมะตอยในการที่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะถนนลาดยาง ถ้ามีก็จะทําหนังสือขออย่างเร่งด่วน
เลยครับก็คงจะมีฝากไว้แค่นี้ครับท่านครับ ขอบคุณครับ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสมาชิกครับ เชิญท่านอุทัยครับ 
 
 นายอุทัย วิสิลา (ส.อบจ.อ าเภอซ าสูง): เรียนประธานสภาฯ ผมนายอุทัย วิสิลา จากอําเภอ          
ซําสูงครับ ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเฉพาะกองช่างที่ส่งรถแมคโครไปเก็บวัชพืช          
ที่ลําห้วยกุดที ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง เรื่องที่ 2 เรื่องถนนที่ถ่ายโอนมาจากบ้านหนองวัวน้อยไปบ้านกระนวน
รู้สึกว่าเสียหายมาก ก็วันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีรถล้มเดี๋ยวนี้ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ เพราะ เป็นหลุมเป็นบ่อมาก           
ผมอยากจะขอฝากท่านประธานไปฝ่ายบริหาร แล้วยังขอเรียนว่าถนนที่เราขอถ่ายโอนมานิ นายกท่านก็เคยพูด
ว่าโอนมาให้แต่ถนนไม่มีเงินมาผมว่าโอนคืนได้ไหมครับ ถ้าเขาไม่ให้เงินมาไปโอนคืนให้เขาซะนะครับชาวบ้าน 
จะได้ไม่ต้องด่าพวกเรา อันนี้ก็ขอเรียนฝากว่าเฉพาะถนนสายหลักที่เข้าอําเภอซําสูงนะครับไม่เหมือนสายอื่น 
รวมที่ถ่ายโอนมาด้วยรู้สึกว่าไปมาลําบากมากฉะนั้นจึงขอฝากท่านประธานนะครับช่วยกรุณาประสานกับฝ่าย
บริหารให้ดําเนินการด้วย ในส่วนของเรื่องยางมะตอยที่ขอมา ประสานมาก็บอกว่าหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ท้องถิ่นที่เขารับผิดชอบในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นอบต. เทศบาล เขาก็เป็นคนลงมือทําให้ เขาขอแค่ยางมะตอย
เพียงอย่างเดียว เราก็ไม่มีให้ครับ ผมก็ประสานตลอดอันนี้ก็ขอฝากท่านประธานถึงฝ่ายบริหารด้วยครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านสุดใจ ครับ 

  นายสุดใจ  ทุยบึงฉิม  (ส.อบจ.อ าเภอเมืองขอนแก่น) : กราบเรียนท่านประธาน กระผม
สุดใจ ทุยบึงฉิม สิ่งที่ผมอยากจะน าเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของน้ าท่วมนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เป็นที่ต่ ามีน้ าชี          
น้ าพอง รอบอยู่นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารนะครับ ที่ได้จัดเครื่องสูบน้ าเพื่อไปช่วยในพื้นที่ ดังนั้น
อยากจะฝากท่านนายกเรื่องเครื่องมือที่จะออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อีกเรื่องที่อยากน าเรียนว่า มาอยู่ที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้าปีที่ 5 ก็ได้รับความรู้อะไรต่างๆ มากมาย และได้มองเห็นแนวทาง
บริหารงานของท่านผู้บริหารของเรา ท่านได้บริหารงานดีได้รับการยกย่องระดับประเทศ ผมอยากจะฝากเรื่อง
เศรษฐกิจ เพราะตอนนี้สภาพสิ้นค้าต่างๆ เรื่องการเกษตรก าลังตกต่ าอย่างมาก อยากจะฝากท่านผู้บริหารว่า
วันนี้เราจะท าอย่างไรจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องเศรษฐกิจครับ ก็ขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ ขอขอบคุณครับ 
 

นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านอัญชลี ครับ 
 

นางอัญชลี  เฟื่องทอง (ส.อบจ.อ าเภอเมือง เขต 4) : เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก         
ผู้ทรงเกียรติ ดิฉันนางอัญชลี เฟื่องทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เขต 4  นะคะ               
เขตของดิฉันก็เป็นเช่นเดียวกับท่าน สจ.หลายๆ ท่านนะคะ ซึ่งเป็นที่ต่ํา มีน้ําท่วมบ้านของพ่ีน้องประชาชน ปีนี้ก็
ยังน้อยกว่าปี 2554 นะคะ ซึ่งปี 2554 ทาง อบจ.ขอนแก่น โดยการนําของท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ท่านก็ให้การ
ช่วยเหลือนะคะ ซึ่งปีนี้ก็เช่นกันนะคะ ท่านก็ได้ให้การช่วยเหลือเช่นเคยนะคะ ก็ขอชื่นชมและให้กําลังใจในฝ่าย
ช่างนะคะ ขอขอบคุณท่านผู้บริหารด้วยนะคะ และดิฉันได้ถามไปทาง ผอ.สํานักช่างว่ามียางมะตอยเหลือไหม 
ท่านได้ตอบว่าตอนนี้กําลังจัดซื้อจัดจ้างอยู่ เมื่อดําเนินการแล้วดิฉันจะได้ทําหนังสือร้องขอนะคะ ขอขอบคุณคะ 
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นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านบุรินทร์ ครับ 
 

นายบุรินทร์  ศรีตรัย  ส.อบจ.อ าเภอชุมแพ เขต 3 : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ครับ ฤดูฝนเราก็มีปัญหากันทั่วหน้าทุกพื้นที่นะครับ เท่าที่ผมดูแล้วเราไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ เรามีหน่วยงาน
ชื่อฝังเมืองนะครับท าไมเราเชิญเขามาร่วมจัดท าแผนการก่อสร้างถนนต่างๆ ต้นเหตุก็เกิดจากท้องถิ่ นครับ           
การขออนุญาตก่อสร้างก็ดี การถมที่ก็ดี จังหวัดขอนแก่นเรามันเป็นที่ราบสูง จังหวัดขอนแก่นของเราน้ าท่วม
ข่อนข้างอยากครับ การระบายน้ าของเราถ้าเป็นไปตามธรรมชาติมันข่อนข้างจะดี แต่ทุกวันนี้ต้นเหตุมันเกิดจาก
พวกเราก่อสร้างกันนี่แหละครับ มันไปบล็อกทางน้ า ผมขอเสนอให้ฝ่ายฝังเมืองเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : เชิญท่านนายก ครับ 
 
 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : 
 เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่นทุกท่าน ตอบข้อสอบถามของท่านสมาชิกนะครับ อบจ.ขอนแก่นได้อนุมัติจ่ายขาดเงิน
สํารอง เงินสะสมของ อบจ.ขอนแก่น เมื่อปี 2556 ทางจังหวัดตอบกลับมาว่าเรามิได้มีเจตนาและไม่ได้
ทําให้ราชการเกิดความเสียหายพี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง เป็นเหตุผลตามอํานาจ
หน้าที่ของ อบจ.ขอนแก่น สามารถดําเนินการได้ และกําชับอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ ้นอีก ครับ 
ต่อไป ช่วงนี้ฤดูฝน ในเขตของท่านธณัช เครือมา ผมได้ส่งชุดซ่อมบํารุงไปให้การช่วยเหลือแล้วนะครับ 
ตอนนี้กําลังจัดซื ้อยางมะตอยอยู่นะครับ  ท่านสุดใจ ท่านบอกว่าจะทําไงจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ 
ปัญหาสําคัญอยู่ที่ตลาด ตลาดไม่มีให้เค้าขาย ตอนนี้กําลังเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องตลาดนะ
ครับ ส่วนท่านอัญชลี อบจ.ขอนแก่น ก็สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แล้วให้ทางทหารมาช่วยเหลือเราอีกแรง
นะครับ ส่วนท่านบุรินทร์ ผมเห็นด้วยนะครับปัญหาน้ําท่วมเกิดจากการก่อสร้าง ไปปิดกั้นทางน้ํา ก็เลย
เกิดน้ําท่วม ฝ่ายฝังเมืองเราก็มีอยู่นะครับ เวลาประชุมจังหวัดก็เข้าประชุมตลอดนะครับ เวลาเชิญ
ประชาชนมารับฟังก็ไม่เข้าร่วมประชุมด้วย ก็เลยเกิดปัญหานะครับ  อีกอย่างชาวนาเค้าไม่ทํานากันแล้ว
เค้าจะทําอุตสาหกรรมครับ เราก็ อปท.อํานาจก็มีไม่มากนัก ก็เห็นด้วยกับท่านบุรินทร์ครับ  ขอบคุณ
ครับ 
 

นายบุรินทร์  ศรีตรัย  ส.อบจ.อ าเภอชุมแพ เขต 3 : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ท่านนายกครับ ปัญหาใหญ่ของถนนพังเกิดจากรถบรรทุกผิดกฎหมาย เราควรมีหน่วยงานก ากับดูแลเรื่องนี้           
นะครับ ถนน อบจ.เสียหายหลายร้อยล้าน งบประมาณซ่อมแซมถนนหลายบาทครับ กฎหมายก าหนด             
แค่ 47 ตัน แต่ที่จริงเค้าบรรทุก 90 กว่าตัน ก็เลยท าให้ถนนพัง ผมขอฝากท่านนายกประสานกับ                    
ทางหน่วยงานที่ควบคุมเรื่องนี้มาก ากับดูแลนะครับ ถนนของเราเสียหายเราก็โดนพี่น้องประชาชนต่อว่า 
ขอขอบคุณครับ 
 
 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : 
  เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นทุกท่าน ที่ท่านบุรินทร์ พูดมาผมเห็นด้วยทั้งหมดเลย จริงๆ แล้วถนนของเรามี
รถบรรทุกหนัก เป็นรถบรรทุกพืชผลทางเกษตร ขนอ้อยหนักๆ ปัญหาอยู่ที่เ กษตรกรเค้าจะขาดทุนเค้า
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เลยขนเยอะ ขนหลายเที ่ยวก็ขาดทุนก็เลยขนเยอะ อีกอย่างพวกที ่มีป้ายสติ ๊กเกอร์ จ่ายเงินซ่วย              
ทางหลวงอะไรพวกนี้ เป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ซักที มันก็ขึ้นอยู่ที่จิตสํานึกของคนพวกนี้ ตอนนี้ผมก็ได้
แต่บอกให้พี ่น้องประชาชนช่วยกันกํากับดูแลช่วยกัน ว่าอย่าให้เค้าบรรทุกเกิดกําหนด กว่าจะได้
งบประมาณมาทําถนนมันอยากเหลือเกิด ท้องถิ่นเราก็ทําได้แค่ช่วยแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน
เท่านั้นเอง ผมจะรับคําฝากจากท่านบุรินทร์ไปบอกทางส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ ขอขอบคุณครับ 
 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : การประชุมสภาฯ ครบตามระเบียบวาระนะ
ครับ ก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมขอปิดประชุมครับ  
 

 

 ปิดประชุม  เวลา  14.30 น. 
 
    
 
      (ลงชื่อ)  ด.ต.    ผู้จดรายงานการประชุม 
                                (พิชิต     ศรีวิไล) 
                                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
 
 
 
 
     (ลงชื่อ)      ผู้รับรอง 
                        (นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร) 
                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




