
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 
สมัยประชุมวิสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560  เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1 นางกรรณิการ๑ สบืสารคาม ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอกระนวน เขต 1 
2 นายคงฤทธิ ์ อัศวพัฒนากูล ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอพล เขต 2 
3 นายคจิตร พงษ๑คําพันธ๑ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอพล เขต 1 
4 นายคําพันธ๑ พรหมวงศ๑ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอแวงน๎อย 
5 นายจิราย ุ โชติศิลากุล ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอเปือยน๎อย 
6 นายทองสุข ธนูรัตน๑ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอแวงใหญํ 
7 นายธณัช เครือมา ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอบ๎านฝาง 
8 นายนพพร ปิติสุวรรณรัตน๑ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอน้ําพอง เขต 2 
9 นางนริศรา อรุณเดชาชัย ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอบ๎านแฮด 

10 นางปณิดา แก๎วขนั ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอเมืองขอนแกํน เขต 1 
11 นายประสิทธิ ์ ทองแทํงไทย ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอภูผามําน 
12 ด.ต.พิชิต ศรีวิไล ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอหนองนาคํา 
13 นายภาควัต ศรีสุรพล ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอภูเวียง 
14 นายมนต๑ชัย ศรีวิไลลักษณ๑ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอน้ําพอง เขต 1 
15 นายมีสวัสดิ ์ ชมชัยภูมิ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอโคกโพธิ์ชัย 
16 นายวิบูลย๑ เรืองประเสริฐกุล ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอเวียงเกํา 
17 นายวุฒิพร ศรีมังกรแก๎ว ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอเมืองขอนแกํน เขต 2 
18 นายศรัญ กสิกิจวรกุล ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอโนนศิลา 
19 นายศิริชัย ฉัตรชัยพลรัตน๑ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอหนองสองห๎อง 
20 นางวไิลตา จันทนพิมพ๑ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอเมืองขอนแกํน เขต 7 
21 นายสมศักดิ ์ ลี้ตระกูล ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอเขาสวนกวาง 
22 นายสมาส นามพิกุล ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอพระยนื 
23 นางสิรินิษฐ๑ เตาะเจริญสุข ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอหนองเรือ เขต 2 
24 นายสุชาติ ไตรองค๑ถาวร ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอเมืองขอนแกํน เขต 8 
25 นายสุพร ค๎อนด ี ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอมัญจาคีรี 
26 ด.ต.สุเมชิน รัตนไตรพันธ๑ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภออุบลรัตน๑ 
27 นายสุรพจน๑ เตาะเจริญสุข ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอหนองเรือ เขต 1 



๒ 

 
ผู้มาประชุม (ต่อ) 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

28 นายสุรพล เชื้อชมกุล ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอเมืองขอนแกํน เขต 3 
29 นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน๑ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอบ๎านไผํ เขต 2 
30 นายอดุลย๑ คามดิษฐ๑ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอชนบท 
31 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ๑ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอเมืองขอนแกํน เขต 5 
32 นางอัญชล ี เฟื่องทอง ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอเมืองขอนแกํน เขต 4 
33 นายอาทิตย๑ ถนอมทุน ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอสีชมพู เขต 1 
34 นายอุทัย วิสิลา ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอซําสูง 

 
ผู้ขาดประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายจารุพรรณ ภูวสันต ิ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอสีชมพ ูเขต 2 
2 นายเดชคํารณ สิงคลีบุตร ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอบ๎านไผํ เขต 1 
3 นายตระกูล เจริญเชื้อ ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอกระนวน เขต 2 
4 นายบุรินทร๑ ศรีตรัย ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอชุมแพ เขต 3 
5 นายสมพงษ๑ ปู่เพ็ง ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอชุมแพ เขต 2 
6 นายสุดใจ ทุยบึงฉิม ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอเมืองขอนแกํน เขต 6 
7 จ.ส.ต.อิทธิชัย ศรีวงษ๑ชัย ส.อบจ.ขอนแกํน เขต อําเภอเมืองขอนแกํน เขต 9 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

1 นายพงษ๑ศักด์ิ ตั้งวานิชกพงษ๑ นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
2 นายสิทธิกุล ภูคําวงศ๑ รองนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน คนที่ 1 
3 นายสนั่น พงษ๑สมบัติ ประธานที่ปรึกษานายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 

4 นางวรานี ศรีวงษ๑ชัย ที่ปรึกษานายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
5 นายธาดา  พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน คนที่ 1 
6 นายประสิทธิ ์ อุดมธนะธีระ รองปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน คนที่ 3 
7 นางสาวนงลักษณ๑ รัตนจันทร๑ รองปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน คนที่ 2 
8 นายวรเวทย๑ ดิเรกศร ี หัวหน๎าสํานักปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด 
9 นางวราพร หาญชนะชัยกูล ผู๎อํานวยการกองกิจการสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด 

10 นายเพ็ชร มูลป้อม ผู๎อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
11 นางสาวจุฑารัตน๑ สุภโตษะ ผู๎อํานวยการกองคลัง 



๓ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

12 นายวิรัต ิ นาคนชม ผู๎อํานวยการสํานักการชําง 
13 นายประเวศ เทศเรยีน ผู๎อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
14 นางจิตลัดดา สถิรธนากร ผู๎อํานวยการกองพัสดุและทรัพย๑สิน 
15 นายประชิต อึ้งประเสริฐ ผู๎อํานวยการกองกิจการขนสํง 
16 นายสุวนัย ภูมาศ ผู๎อํานวยการกองการเจ๎าหน๎าที่ 
17 นางบุษกร ศรีสุวรรณ๑ หัวหน๎าฝ่ายการศึกษานอกระบบ 
18 นางชลาพร พันโท นักบริหารการศึกษา ระดับต๎น 
19 นายไพบูลย๑ นามโส นักบริหารงานชําง ระดับต๎น 
20 นายสุรชัย บุษราคัม ผู๎อํานวยการโรงเรียนสีชมพ ู
21 นายสมชาต ิ ไวคํา ผู๎อํานวยการโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 
22 นายอนุพล มาตย๑นอก ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านหนองเสี้ยว 
23 นายประสาน กองทอง ผู๎อํานวยการโรงเรียนแทํนศิลาทิพย๑ศึกษา 
24 นางสุภาวด ี แก๎วสําราญ หัวหน๎าฝ่ายการศึกษาในระบบ 
25 นางจักพร พันหลํอมโส รองผู๎อํานวยการโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค๑ 
26 นายบวร ชินอ๎วน ผู๎อํานวยการสํวน วิศวกรรมการกํอสร๎าง 
27 นายบรรพต ภูเงิน นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น 
28 นายวันเผด็จ มีชยั ผู๎อํานวยการโรงเรียนโรงเรียนเปรมติณสูลานนท๑ 
29 นายสุวรรณ มะลิลา นิติกร ชํานาญการพิเศษ 
30 นางศิริพร ประดาพล หัวหน๎าฝ่ายพัฒนาสังคม 
31 นายมงคล อติอนุวรรตน๑ ผู๎อํานวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
32 นายภักด ี ศิริพรรณ ผู๎อํานวยการโรงเรียนพระธาตุขามแกํนพิทยาลัย 
33 นายกรรชิง เทศประสิทธิ ์ นักบริหารงานชําง ระดับกลาง 
34 นายสุวิไชย ศรีเสน ผู๎อํานวยการสํานักการศึกษาฯ สํวนบริหารการศึกษา 
35 นายทรงวุฒิชัย ดิลกวิลาศ นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น 
36 นางสาวภัทรสิริ โคบุตรี นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น 
37 นายทองไทย กิตติทองศร ี นักบริหารงานชําง ระดับต๎น 
38 นางกุลกาญน๑ แสงหมี นักบริหารงานคลัง ระดับต๎น 
39 นางสาวอังคณา ทักษะวิเรขะพันธ๑ นักบริหารงานคลัง ระดับต๎น 
40 นายสมชาย อิฐรัตน๑ นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น 
41 นางสาวน้ําเพ็ชร๑ สถิรคุปถ๑ เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน 



๔ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

42 นางวรรณนิภา ภักดีธนา นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น 
43 นางสุภา จันลาลี นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น 
44 นางนษ ปรีทรัพย๑ นักบริหารคลงั ระดับต๎น 
45 นายประเสิรฐ ชมนาวัง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น 
46 นางสุภาพร ภูเงิน นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น 
47 นายสมพงษ๑ สุขประเสริฐ ผู๎อํานวยการสํานักการศึกษาฯ สํวนสํงเสริมศาสนา 
48 นายเทพมงคล ประดาพล นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น 
49 นายเบญจพล บรรพตะธ ิ รองผู๎อํานวยการโรงเรียนพูวัดพิทยาคม 
50 นายอนิรุทธิ ์ ประจันตะเสน หัวหน๎าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล๎อม 
51 นายวุฒิชัย   อินทรสวําง ผู๎อํานวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
52 นายประดิษฐ๑ ดิลกลาภ หัวหน๎าฝ่ายกิจการสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด 
53 นายวรากร ไชยนา เจ๎าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
54 นายสุริยา นาทัน นักบริหารงานชําง ระดับต๎น 
55 นางจริยา เครือขวัญ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
56 นางอุบลศิร ิ ไชยแสง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต๎น 
57 นางพวงเพชร เมืองสนธิ ์ นักวิชาการสิ่งแวดล๎อมชํานาญการ 
58 นางสาวสุธิดา อุํนสนธิ ์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
59 นายปิยวัฒน๑ วงษ๑สุวรรณ ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ระบบงานคอมพิวเตอร๑ 

 
สื่อมวลชล 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/ทีอ่ยู ่

1 นายโชคชัย ขาวไชยมหา ผู๎สื่อขําว วิทย ุจักรสายการขําว 
 
ประชาคม 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/ทีอ่ยู ่

1 นายพศิน พาศรีเดชาธร 227/181 ต.ทุํงเศรษฐี อ.เมือง จ.ขอนแกํน 
2 นายเกริก ศรีบุญเรือง 89/4 หมูํที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกํน 
3 นางสาวนวลจันทร๑ แชํโซว 270 หมูํที่ 13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกํน 
4 นายสุภาพ บัวภา 9/36 หมูํที่ 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกํน 
5 นายคงเดช พุทธรรมา 179/168 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกํน 
6 นางสม แดดาน๎อย 427/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกํน 

http://www.pisanschool.ac.th/popup.php?name=personnel&file=popdetail&pid=1
http://www.pisanschool.ac.th/popup.php?name=personnel&file=popdetail&pid=1


๕ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม (ต่อ) 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง/ทีอ่ยู ่

7 นางสิริกร ชํวยหาร 144/37 หมูํที่ 14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกํน 
8 นายวิรัช เหลาสะอาด 462/1-2 ถนนกลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกํน 
9 นายต้ัม ศรีหลง 136/62 ชุมชนสามเหลี่ยม อ.เมือง จ.ขอนแกํน 

10 นางศิรินทร กลิ่นศรีสุข 58 ถนนชวนช่ืน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกํน 
 

 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับทํานนายก อบจ.ขอนแกํน ทําน
สมาชิกผู๎ทรงเกียรติครับ ตอนนี้ผมได๎ตรวจนับสมาชิกครบองค๑ประชุมแล๎ว เราจะได๎เริ่มเปิดการประชุมตํอไป ใน
โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญทําน ดร.สุชาติ ไตรองค๑ถาวร ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ขึ้นปฏิบัติ
หน๎าที่ประธาน  ในที่ประชุมตํอไป ขอเรียนเชิญด๎วยความเคารพครับ และขอเชิญทํานรองประธานสภาฯ คนที่ 1 
ทํานมนต๑ชัย  ศรีวิไลลักษณ๑ และทํานรองประธานสภาฯ คนที่ 2 ทํานมีสวัสดิ์  ชมชัยภูมิ ขึ้นปฏิบัติหน๎าที่ตํอไป 
ขอเรียนเชิญครับ  
  

ประกาศสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน สมัยประชุมวิสามัญประจําปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 
 ด๎วย สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นต๎องประชุมสภาองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดขอนแกํน เพื่อพิจารณาญัตติที่สําคัญขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เพื่อประโยชน๑แกํองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน และให๎ เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด อาศัยอํานาจตามมาตรา 24                
แหํงพระราชบัญญัติองค๑การบริหารสํวนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก๎ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552     
และข๎อ 36 (1) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนจึงเรียกประชุมสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน สมัยประชุมวิสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ตั้งแตํวันที่ 25 กันยายน ถึง 
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีกําหนด 7 วัน จึงประกาศมาให๎ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 
2560 นายสุชาติ ไตรองค๑ถาวร ประธานสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน และโอกาสนี้ขอเชิญทําน
ประธาน ได๎ดําเนินการประชุมตํอไป ขอเรียนเชิญครับ 
 

 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ทํานสมาชิกสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํนทุกทําน ทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทํานรองนายกฯ ทํานเลขานุการ
นายกฯ ทํานที่ปรึกษานายกฯ ทํานปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทํานรองปลัดฯ หัวหน๎าสํวน
ราชการ ผู๎บริหารสถานศึกษา หัวหน๎าฝ่ายในสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทํานประชาคม และ
ทํานสื่อมวลชลทุกทํานครับ  
 สําหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน สมัยประชุมวิสามัญ 
ประจําปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 นะครับ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 6 ระเบียบวาระนะครับ ซึ่ง
เอกสารอยูํในแฟ้มนะครับ มีทั้งหมด 17 ญัตตินะครับ ผมจะเข๎าสูํระเบียบวาระนะครับ  
 
  
 
 
 
 



๖ 

 
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน
จะแจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ นะครับ มีเรื่องเดียวนะครับ ด๎วยองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีข๎าราชการ
และลูกจ๎างประจําที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 19 ทํานซึ่งประกอบด๎วย 
ข๎าราชการองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน จํานวน 4 ราย ข๎าราชการครูสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน จํานวน 11 ราย ลูกจ๎างประจํา จํานวน 4 ราย ครับ จึงขอเรียนเชิญทํานสมาชิกทุกทํานนะครับ 
รํวมงานแสดงมุทิตาจิตแกํผู๎เกษียณราชการประจําปี พ.ศ. 2560 ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 
18.00 น. นะครับ ณ ขอนแกํนฮอล๑ ชั้น 5 เซนทรัลพลาซําขอนแกํน นะครับ โดยขอความรํวมมือในการแตํง
กายนะครับ เป็นชุดแฟนซี ฟรีสไตล๑นะครับ  
 รับทราบนะครับวันที่ 27 นะครับ เวลา 16.00น. ที่เซ็นทรัลพลาซํา ชั้น 5 นะครับ  
 

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 2        
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ซึ่งวันนี้มีด๎วยกัน 2 ครั้ง นะครับ 

 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน สมัยประชุมสามัญ
ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีทั้ งหมด 36 หน๎า 
และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบแล๎ว ในคราวประชุม เมื่อวันจันทร๑ที่ 28 สิงหาคม 
2560 เชิญทํานสมาชิกครับ 
 เชิญทํานอนุชาครับ 
  

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ทําน
ประธานที่เคารพครับ ผมอนุชา ตั้งวานิชกพงษ๑ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เขต 5 อําเภอ
เมืองครับ ผมขอตัดข๎อความหน๎าที่ 10 บรรทัดที่ 36, 37, 38 แล๎วก็หน๎าที่ 11 และหน๎าที่ 12 ทั้งหมด หน๎าที่ 
13 บรรทัดที่ 1 ถึง 19 หน๎าที่ 13 บรรทัดที่ 20 ครับ หมวด 2 การประชุม ระเบียบวําด๎วยการบังคับการ
ประชุมสภาท๎องถิ่น แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 หากมีการแก๎ไขถ๎อยความรายงานการประชุม กระทําโดยมติของที่
ประชุมสภาทํานประธานฯ ต๎องขอมติในการถอนด๎วยครับ  
  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ทํานอนุชาครับ เราขออีกรอบครับ 
จดไมํทัน  
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ 
บรรทัดที่ 10 หน๎าที่ 10 บรรทัดที่ 36, 37, 38 หน๎าที่ 11, 12 ตัดทั้งหมด หน๎าที่ 13 บรรทัดที่ 1 ถึง 
บรรทัดที่ 19    
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ขอผู๎รับรองหนํอยครับ         
ผู๎รับรองถูกต๎องนะครับ เชิญทํานสมาชิกครับ  
 ไมํมีนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกทํานใดเห็นชอบตามที่ทําน อนุชาเสนอ ขอตัดข๎อความแก๎ไขข๎อความนะครับ โปรดยกมือขึ้นครับ  
 เห็นชอบ 22 เสียงนะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ ไมํมีนะครับ  



๗ 

 
มติสภา มีมติเห็นชอบให้ตัดข้อความนายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ จ านวน 22 เสียง  
 

 ตํอไปผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกทํานใด ให๎การรับรองรายงานการประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน      
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 โปรดยก
มือขึ้นครับ 
 ให๎การรับรอง 20 เสียงนะครับ  
 สมาชิกทํานใด ไมํให๎การรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งนี้ โปรดยกมือขึ้นครับ  
 ไมํมีนะครับ  
มติสภา ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุม
สามัญ ประจ าป ีพ.ศ. 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดทีี ่10 สิงหาคม 2560 จ านวน 20 เสียง 
 

 ตํอไป 2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน สมัยประชุม
สามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีทั้งหมด 49 หน๎า 
นะครับ และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได๎ตรวจสอบแล๎วในคราวประชุม ในวันจันทร๑ที่ 28 
สิงหาคม    พ.ศ. 2560 เชิญทํานสมาชิกครับ  
 ไมํมีผู๎อภิปราย ไมํมีผู๎ขอแก๎ไขนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ  
 สมาชิกทํานใดให๎การรับรองรายงานการประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน      
สมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560         
โปรดยกมือขึ้นครับ  
 ให๎การรับรอง 19 เสียงนะครับ  
 สมาชิกทํานใดไมํให๎การรับรองโปรดยกมือขึ้นครับ  
 ไมํมีนะครับ  
มติสภา ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดขอนแก่น สมัยประชุม
สามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 19 
เสียง 
 

 ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 กระทู๎
ถาม ไมํมีนะครับ 
 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตั้งขึ้น
พิจารณาแล้วเสร็จ 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่
คณะกรรมการที่สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนต้ังขึ้นพิจารณาแล๎วเสร็จ ไมํมีนะครับ  
  

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่
เสนอใหมํ 



๘ 

 
 ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ระเบียบวาระที่ 5.1 ญัตติ เรื่อง   
ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจํายเป็นรายการใหมํ หมวดคําครุภัณฑ๑ 
ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง  
 ขอเชิญทํานนายกครบั 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) : เรียนทําน
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด ที่เคารพครับ 
  

  ด๎วยองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน  มีความจําเป็นต๎องเสนอญัตติขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจํายเป็นรายการใหมํ แผนงานบริหารทั่วไปหมวดคํา
ครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง โดยผมขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ญัตติแนบท๎ายนะครับ คือเปลี่ยนจาก
เงินเดือนพนักงานจํานวน 1,000,000 บาท แก๎ไขเป็นเงินเดือนพนักงานจํานวน 800,000 บาท นะครับ 
และก็เพิ่มนะครับ คําปรับปรุงซํอมแซมระบบสํงน้ํากีฬาจังหวัดขอนแกํน จํานวน 200 ,000 บาท เพิ่มคํา
ปรับปรุงซํอมแซมสนามเทนนิส สนามกีฬาจังหวัดขอนแกํน จํานวน 137 ,000 บาท และแก๎ไขนะครับ 
แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม อภินันทนาการ คําใช๎จํายในการสํงเสริมและสนับสนุนในการกีฬาจํานวน 
1,514,000 บาท แก๎ไข เป็น แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและงานนันทนาการคําใช๎จํายในการสํงเสริม
และสนับสนุนกิจการกีฬาจํานวน 1,377,000 บาท นะครับ ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังน้ี 

 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจํายเป็นรายการ
ใหมํแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคําครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จํานวน 1 รายการ 
งบประมาณ 6,000,000.-บาท (หกล๎านบาทถ๎วน) รายละเอียดดังที่ได๎ช้ีแจงและตามบัญชีแนบท๎ายญัตติน้ี 

 

เหตุผล 
 สืบเนื่องจากสํานักงานธนารักษ๑พื้นที่จังหวัดขอนแกํน ได๎อนุญาตให๎องค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํนใช๎อาคารพร๎อมสิ่งปลูกสร๎างอาคารสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแกํน (หลังเดิม) แตํเนื่องจาก
อาคารดังกลําวมีอายุการใช๎งานมาเป็นระยะเวลายาวนานและเกิดความชํารุดทรุดโทรมเป็นอยํางมาก จึงทําให๎
ไมํสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ ไมํมีความปลอดภัยตํอชีวิตและทรัพย๑สินของทางราชการ ประกอบกับในปัจจุบัน
อาคารสํานักงานองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนมีสภาพคับแคบ แออัด ไมํสะดวกในการให๎บริการ
ประชาชนได๎อยํางเต็มที่ โดยสํานักชํางได๎สํารวจ ออกแบบและประมาณราคาคําใช๎จําย ในการปรับปรุงและ    
ตํอเติมสํานักงานทางหลวงชนบทขอนแกํน (หลังเดิม) เพื่อใช๎เป็นอาคารสําหรับปฏิบัติงานของสํวนราชการ
ภายในองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน และได๎ตรวจสอบงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2560 แล๎ว ปรากฏวํามีรายการที่คาดวําจะเหลือจํายและบางโครงการมีความซ้ําซ๎อนกับหนํวยงานอื่น     
จึงทําให๎มีรายได๎เพียงพอที่จะโอนต้ังจํายเป็นรายการใหมํ 
 ฉะนั้น เพื่อประโยชน๑ของทางราชการและสํวนรวม จึงเห็นควรโอนงบประมาณรายจํายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปต้ังจํายเป็นรายการใหมํดังกลําวข๎างต๎น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
วิธีการงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพ.ศ. 2541 และแก๎ไขเพิ่มเติม ข๎อ 27 กําหนดวํา การโอน
เงินงบประมาณรายจํายในหมวดคําครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ที่ทําให๎ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจํายเป็นรายการใหมํ ให๎เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท๎องถิ่น 



๙ 

 
 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนพิจารณาอนุมัติตํอไป 
  
 

     (นายพงษ๑ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ๑) 
        นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ทําน
ประธานที่เคารพ ทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ จริงๆ แล๎วผมก็ได๎รับญัตตินี้ไปศึกษาระเบียบเป็นอาทิตย๑แล๎ว ที่ทําน
ประธานได๎สํงไปเพื่อให๎ไปพิจารณาแล๎วก็จะบรรจุเข๎า ระเบียบวาระก็พอดีวํา ฉบับที่สํงไปแล๎วก็ฉบับที่แก๎ไข 
เงินเดือนพนักงานครั้งแรกตัด 1,000,000 บาท แล๎วก็คําใช๎จํายเป็นการสํงเสริมกิจกรรมกีฬา 1,500,000บาท 
โครงการที่ซ้ําซ๎อนอยูํอําเภอแวงน๎อย นี้ที่ผมได๎รับครั้งแรก พอมาเอกสารที่จะเข๎าประชุม วัตถุประสงค๑เปลี่ยน
แล๎วมาเหลือเงินเดือนพนักงาน 80,000 บาท คําตอบแทนเทําเดิมแล๎วก็มาเพิ่มระบบสํงน้ําสนามกีฬาแล๎วก็มา
เพิ่มคําสํงเสริมสนับสนุนกิจการกีฬา สํวนโครงการที่อ๎างวําซ้ําซ๎อนยังมีคงเดิมผมก็ไมํเข๎าใจวําอะไร แสดงวําใคร
จะเป็นคนผิดเมื่อเปลี่ยนวัตถุประสงค๑ประธานสํงให๎ผม ผมถือวําสํงญัตติอันเป็นเท็จ ที่ผมได๎รับ สํงไปบ๎าน EMS 
อยํางดี พอมาเข๎าประชุมเอาอีกอยํางมาให๎ผม ก็แสดงวําเป็นการแจ๎งญัตติอันเป็นเท็จให๎สมาชิก ทั้ง 42 ทําน 
เป็นเท็จนะครับ พอมาเข๎าประชุมเอาอีกอยํางหนึ่งมา ใครจะรับผิดชอบ สํงญัตติอันเป็นเท็จไป ทํานต๎อง
กลั่นกรองให๎ดีวํามันจะทําอะไรแนํๆ ไมํใชํเปลี่ยนรูปบูดโลกเบี้ยวไปหมด พอใจเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปกลางคัน สรุป
จะให๎ผมพิจารณาอันไหน 2 อัน เอาอันที่ทํานสํงไปหรือเปลํา หรือจะเอาอันปัจจุบนั  
  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ เดี๋ยวผมจะชี้แจงครับทําน 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ในการที่จะ
มาเปลี่ยนในสภาตรงนี้ มันต๎องมาเปลี่ยนที่มติที่ประชุม ใชํหรือไมํ เอาประเด็นนี้กํอน เดี๋ยวจะมีประเด็นตํอไป 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ก็ขอบคุณครับ เมื่อกี้กํอน    
ทํานนายกฯ จะเสนอญัตตินะครับ ทํานได๎ขอแก๎ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งทํานได๎กลําวไว๎กํอนนะครับ ในบัญชี
รายละเอียดแนบท๎ายครับ ซึ่งตามข๎อกฎหมาย ผมจะให๎ทํานเลขานุการสภาฯ เป็นคนชี้แจงนะครับ กํอนที่ผมจะ
ขอมตินะครับ เชิญทํานเลขานุการสภาฯ ครับ 
 

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น) : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
ข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก๎ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข๎อ ๕๕ การขอถอน
ญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแก๎ไขข๎อความในญัตติ รํางข๎อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให๎เปลี่ยนหลักการของรําง
ข๎อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู๎รับรอง หรือจากการเป็นผู๎รํวมกันเสนอญัตติ จะกระทําเมื่อใดก็ได๎ เว๎น
แตํญัตตินั้นได๎จัดเข๎าระเบียบวาระแล๎ว ต๎องได๎รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท๎องถิ่น หรือคําแปรญัตติในชั้น
คณะกรรมการแปรญัตติต๎องได๎รับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตต ิ

 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ระเบียบข๎อบังคับชัดเจน      
นะครับ เมื่อเข๎าสูํระเบียบวาระการประชุมแล๎ว เป็นอํานาจของสภานะครับ ในสิ่งที่ทํานนายกฯ ขอมา ผมก็ต๎อง
ขอเป็นมตินะครับ  
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกทํานใดเห็นชอบให๎เปลี่ยนแปลงบัญชีรายละเอียดแนบท๎ายญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจํายเป็นรายการใหมํ หมวดคําครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง    
โปรดยกมือขึ้นครับ 



๑๐ 

 
 เห็นชอบให๎เปลี่ยนแปลง จํานวน 21 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎เปลี่ยนแปลง โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎เปลี่ยนแปลง จํานวน 1 เสียง นะครับ  
 

มติสภา เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงบัญชีรายละเอียดแนบท้ายญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
21 เสียง ไม่เห็นชอบจ านวน 1 เสียง 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ตามรายละเอียดชุดใหมํนะครับ      
ที่เจ๎าหน๎าที่ได๎แจกให๎นะครับ ผมจะขอดําเนินการประชุมตํอนะครับ เชิญทํานสมาชกิครับ 
 เชิญทํานอนุชาครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ทําน
ประธาน ผมก็มีเหตุชวนที่จะสงสัย และก็ขอฝากไปให๎กับคณะกรรมการฝ่ายสภาที่ทํานทําหน๎าที่เป็นตัวแทน
ของสมาชิกในการทําข๎อบัญญัติทุกปี มันก็มีเหตุมีผลที่ผมต๎องอภิปราย อยํางเชํน ข๎อบัญญัติปี 2561 เงินเดือน
พนักงาน ตั้งไว๎ 38,000,000 บาท ปี 62 คําตอบแทนพนักงานจ๎างตั้งไว๎ 18,000,000 บาท ตั้งเกิน 
ยกตัวอยํางตั้งเกิน เพราะวําถ๎าไมํตั้งเกินเงินจํานวนนี้ 8,000,000 บาท กับ 2,000,000 บาท ถ๎าไมํได๎ตั้ง
เกินไว๎ จะต๎องมีปัญหากับพนักงาน แสดงวําทุกปีทํานตั้งงบเหลํานี้ไว๎เกิน เกินทุกปี เพราะฉะนั้นทําน
คณะกรรมการ ถ๎าทํานมีโอกาสได๎ทํางบ ๒๕62   ตั้งงบไว๎เลย สมมุติฐานงบไว๎เลย 1,000,000 บาท หรือ 
2,000,000 บาทไว๎เลย เพราะเขาตั้งเกิน มันเป็นข๎อสังเกตเพราะวําทํานอ๎างถึงเงินเดือนพนักงาน เงินเดือน
ต๎องคูณ 12 เดือน 1 ปีมี 12 เดือน คําตอบแทนพนักงานจ๎างทํานก็นําจะมีวิธีคิด ตั้งอะไรไว๎เกินตั้งเป็นล๎าน สํงไป
ให๎ผมครั้งแรกเป็น 1,000,000 บาท กับ 2,000,000 บาท แล๎วก็สนามกีฬา คณะกรรมการขอตัด อ๎างวํามี
ความจําเป็นแล๎ว อยูํๆ ก็มาโอนหนีหรือมันซํอมตัวเองได๎ ระบบซํอมทํอสํงน้ําสนามกีฬา มันบูรณาการเองหรือ
พัฒนาตัวเองได๎เหรอครับ แล๎วก็สนามเทนนิส มันซํอมแซมสํวนสึกหรอเหมือนมนุษย๑ได๎เหรอครับ มันมีแผลแล๎ว
ก็หายเองได๎ ผมก็ไมํเข๎าใจ นี่คือประเด็นหน่ึงนะครับ ประเด็นที่สอง ถ๎าจะไปซํอมสิ่งที่บอกวําจะหักจะพังแล๎วไป
ซํอมทําไม ทําไมไมํสร๎าง เงินจํานวนเทํากัน  สร๎างได๎หลังใหญํกวํานี้นะครับ แล๎วโครงสร๎างเดิมจะใช๎ได๎อีกกี่ปี 
เขาใช๎มาก่ีปีแล๎ว 30-40 ปี หรือ 50 ปีแล๎ว โครงสร๎างคือสิ่งสําคัญ สํวนอ่ืนคือเรื่องปลีกยํอย โครงสร๎างที่จะหัก
ก็คือพวกเสาพวกคาน ก็บอกวําจะซํอม ผมก็บอกวําให๎มาสร๎างใหมํ ยกตัวอยําง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมสร๎าง
อาคารเรียนไมํถึง 6,000,000 บาท ได๎หลังใหญํ ผมก็รู๎คําตอบอยูํ จะตอบผมยังไงเพราะวําผมเป็นคนอภิปราย
ในลักษณะนี้มา   เมื่อปีที่สร๎างอาคารโอทอป (OTOP) ผมก็วํามันจะขัดกฎหมายผังเมือง ทํานก็ดันผมจนสร๎าง
แล๎วเสร็จ ตรงนี้ผมเคยอภิปรายวําสร๎างใหมํเลย เงิน 6,000,000 บาท มันจะได๎เป็นมาตรฐานเป็นหน๎าเป็นตา 
ซึ่งมันอยูํข๎างหน๎า  โดดเดํนมาก ก็รู๎อยูํคําตอบ  ทํานก็กลับคํา ติดผังเมืองเป็นที่ราชพัสด ุผมก็รู๎คําตอบอยูํนะ ผม
ก็พูดอีกแบบ ทํานก็มาอีกแบบ ยกตัวอยํางญัตติตํอไป โรงเรียนพิศาลนี่แหละ ซื้อกล๎องวงจรปิด นี่ก็ 2 
มาตรฐาน ที่ ผอ.ประชิต  จะซื้อกล๎อง 2,000,000 บาท   นี่ก็ยังไมํได๎ติดเลย นี่ก็จะโอนด๎วยลํะมั้งครับ ตั้งจําย
ไปหมวดใหมํเพราะวําซื้อไมํได๎ ไมํมีคนทํา ผมทักท๎วงแล๎วทักท๎วงอีก แล๎วโรงเรียนพิศาลทําไมมันถูกระเบียบ 
เรื่องเดียวกัน ตอบผมแตํละทีไมํเหมือนกัน เอารายงานการประชุมมาดูก็ได๎ โอทอป ผมบอกวํามันผิด ผิด
กฎหมายผังเมือง ก็ดันทุรังสร๎างได๎ แตํนี่บอกให๎สร๎างใหมํก็จะมาอ๎างผังเมืองกับที่ราชพัสดุอีก ผมรู๎อยูํ ทําไมไมํทํา
ให๎มันดีๆ ถ๎าจะทําเงินมีไมํพอ ก็โอนไปซิ ทํานมีอํานาจพอโอนมา ให๎มันพอแล๎วราคาที่ซํอมแซม ตกตารางเมตร
ละ 10,000 บาท พอๆกับสร๎างใหมํเลยครับ สร๎างใหมํอาจจะได๎ถูกกวําด๎วย อาจจะตกตารางเมตรละไมํเกิน 
8,000 บาท ถูกกวําซํอมอีก อายุการใช๎งานบวกไปเลย 50 ปีขึ้น ไอ๎นี่มันใช๎แล๎ว 50 ก็เหลืออีก 10 ปี แล๎ว



๑๑ 

 
อาคารก็ไมํเป็นรูปเป็นทรง  ข๎างหลังก็ทแยงโผลํมาตรงกองการศึกษา มันไมํได๎สงํางามเลย ผมวําจะทําให๎มันเสีย
เงินแล๎วก็ทําให๎มันคุ๎มคํา ทํานซํอม 6,000,000 บาท ใช๎ได๎ไมํกี่ปี ราคาก็แพงมาก ตกตารางเมตรละเป็นหมื่น 
ผมก็มีข๎อสงสัยถามเทํานี้กํอน ถ๎าสงสัยก็จะขอถามอีก 
 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : เชิญทํานสมาชิกครับ  
 ไมํมีนะครับ เชิญทํานนายกครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ทํานประธานสภาฯ ทํานรอง
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 

 กรณีข๎อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนที่ตั้งไว๎ ทําไมถึงตั้งเกิน ทําไมถึงตั้งเ ยอะ ผมอยาก     
กราบเรียนวําเราตั้งงบประมาณ เราตั้งตามระเบียบ ตามแผนอัตรากําลัง ซึ่งจะต๎องเผื่อไว๎นะครับ จริงๆ  แล๎ว         
ตามมาตรา 35 เขาบอกวําให๎ตั้งงบประมาณรายจํายประจําไว๎ให๎เกิน 40 เปอร๑เซ็นต๑ แตํวําองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดขอนแกํนนั้น เราตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนคํารายจํายประจําไว๎ที่ 16-17 เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งถือ
วําน๎อยมาก ถ๎าเปรียบเทียบกับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นไมํวําจะเป็น อบต. หรือเทศบาล นี่ชนฝาเลยนะ
ครับ 40 เปอร๑เซ็นต๑ บางแหํง 41 เปอร๑เซ็นต๑ เพราะวําตามระเบียบเขาต๎องการให๎ องค๑การปกครองสํวน
ท๎องถิ่นมีเงินไปพัฒนา กับของเรานั้นแคํ 16-17 เปอร๑เซ็นต๑เทํานั้นเอง ไมํได๎ตั้งเผื่อไว๎มากมายนะครับ สําหรับ
เรื่องกีฬา เราตั้งไว๎ แตํบางเรื่องเราได๎ถูกท๎วงติงจากสํานักงานตรวจเงินแผํนดิน ซึ่งทุกๆ ปี เราไมํเคยได๎รับการ
ท๎วงติง  ไมํได๎รับการห๎ามปราม พอมาปีนี้ เขามาบอกวําโครงการนี้ทําไมํได๎ ทําให๎เงินเหลํานี้ไมํสามารถไปทํา
โครงการที่เราตั้งไว๎ตามเจตนารมณ๑ จึงทําให๎เงินเหลือ เราจึงต๎องโอนมา 
 และสําหรับเรื่องการปรับปรุงสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดขอนแกํนหลังเดิม  ที่เราจะขอ
ปรับปรุงเผื่อมาใช๎เป็นอาคารสํานักงานเพื่อเราจะย๎ายกองคลังและกองพัสดุไปอยูํที่นั่น จริงๆ แล๎วตามระเบียบ 
เขาห๎ามไมํให๎รื้อ จริงๆ เราอยากรื้อแล๎วสร๎างใหมํ มันติดเกี่ยวกับเรื่องผังแมํบทศูนย๑ราชการ เราอยากสร๎างใหมํ
จริงๆ แล๎วองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนก็ดี กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 ก็ดี กองบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดก็ไมํมีปรากฏในผังแมํบทศูนย๑ราชการ แตํวําเรามองวําทําไมสํานักงานบัญชาการตํารวจภูธร
ภาค 4 ถึงสร๎างใหมํได๎ แตํวํากองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดย๎ายหนีไปอยูํทางหอประชุมกาญจนาภิเษก       
เราก็ไมํอยากจะทําในสิ่งที่ผิด ถ๎าหากเราถูกท๎วงติงจากสํานักงานตรวจเงินแผํนดินก็คงจะแยํแนํนอน เราจะไป
มองวํากองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 ทําไมสร๎างได๎ทั้งๆ ที่อยูํตรงข๎ามกับเรา เราก็ไมํอยากจะเข๎าไปเสี่ยง
เพราะวําตามมติ ครม. เขาห๎ามสร๎างในกรณีที่หนํวยราชการนั้นๆ ไมํได๎อยูํในผังแมํบทศูนย๑ราชการ ถ๎าเราสร๎าง
มันก็จะไปสุํมเสี่ยงตํอการเรียกเงินคืนนะครับ ซึ่งองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนก็ได๎ทําเรื่องขอใช๎อาคาร
สํานักงานชนบทจังหวัดขอนแกํนที่อยูํข๎างๆ เรานี่นะครับ และได๎รับอนุมัติในปี 2559 ทําเรื่องนานพอสมควร
และเราก็ได๎สํารวจออกแบบคํากํอสร๎างทั้งสิ้นก็ประมาณ 4,300,000 บาท ทําไมถึงเป็น 6,000,000 บาท       
อีก 1,700,000 บาท เป็นคําวัสดุ ครุภัณฑ๑ เพราะวําจะสร๎างแตํอาคารอยํางเดียวมันก็ไมํได๎ ต๎องติดแอร๑       
ต๎องมีคําครุภัณฑ๑ ที่จะต๎องให๎เจ๎าหน๎าที่มีโต๏ะมีเก๎าอี้ มีอะไรนั่งและก็จะเสริมอะไรเข๎าไปอีกเพราะฉะนั้น           
ก็อยากจะกราบเรียนวํา เราไมํสามารถที่จะไปฝ่าฝืนอะไรกับระเบียบของมติคณะรัฐมนตรีได๎ พูดจริงๆ แล๎วมันก็
จะเหมือนกํอสร๎างนั่นแหละครับ ดูๆแล๎วเหมือนกํอสร๎างเลยแตํวําเราใช๎คําวําซํอมแซมนะครับ เพราะต๎องใช๎วิชา
บางอยํางเพื่อที่จะทําให๎เราสามารถเข๎าไปปรับปรุงซํอมแซม มันก็เหมือนกับสร๎างใหมํแตํวํามันไมํสามารถจะไป
รื้อของเดิมได๎ เพราะวํานี่เป็นระเบียบของทางราชการแล๎วก็เราก็พยายามที่จะทําให๎ถูกระเบียบ กํอนหน๎านี้      
ก็อาจจะมีผิดระเบียบในหลายๆ อยํางแตํก็มีประสบการณ๑ ทําให๎เรารู๎แล๎วก็พยายามทําให๎ถูกระเบียบ 
เพราะฉะนั้นเราต๎องใช๎วิธีการที่บอกวําเป็นการซํอมแซมสํานักงานทางหลวงชนบทเดิม เพื่อที่จะเป็นอาคารที่จะ



๑๒ 

 
ให๎กองคลังและกองพัสดุย๎ายไปอยูํที่นั่น ก็อยากเรียนวําเราไมํอยากฝืนมติคณะรัฐมนตรีครับ จึงใช๎คําวํา
ซํอมแซมนะครับ คําซํอมแซมก็ 4,300,000 บาท คําครุภัณฑ๑ก็ประมาณ 1,300,000 บาท รวมแล๎วก็
ประมาณ 6,000,000 บาท ขอบคุณครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ทํานนายกฯ ก็ได๎ช้ีแจงนะครับ 
 เชิญทํานสมาชิกครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกทํานใดอนุมัติให๎โอนงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ 2560 เพื่อตั้งจํายเป็น
รายการใหมํ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จํานวน           
1 รายการ เป็นเงินจํานวน 6,000,000.-บาท (หกล๎านบาทถ๎วน) โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 21 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 1 เสียง นะครับ  
 

มติสภา อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ     
เป็นเงินจ านวน 6,000,000.-บาท (หกล้านบาทถ้วน) จ านวน 21 เสียง ไม่อนุมัติ 1 เสียง 
 

 ระเบียบวาระที่ 5.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ กองพัสดุและทรัพย์สิน 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.2 
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งจํายเป็นรายการใหมํ)       
งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ๑ กองพัสดุและทรัพย๑สิน เชิญทํานนายกฯ ครับ 

  นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
 

 ด๎วยองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นต๎องเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ๑ ซึ่งมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี ้
 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง ดังนี ้
 โอนลด 1. งบดําเนินงาน หมวดคําตอบแทน ประเภทคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน๑แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 2. คําตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง จํานวนเงิน 179,400.-บาท      
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก๎าพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) 
 ตั้งจํายเป็นรายการใหมํ งบลงทุน หมวดคําครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 
179,400.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก๎าพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) ดังนี ้
 1. คําจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 6 เครื่องๆ ละ   
22,000.-บาท เป็นเงิน 132,000.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ๎วน) 



๑๓ 

 
 2. คําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑ชนิดเลเซอร๑ หรือชนิด LED ขาวดํา Network แบบที่ 1 (27 หน๎า / 
นาที) จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 7,900.-บาท เป็นเงิน 47,400.-บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) 
(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายญัตติ) 
 

เหตุผล 
 เนื่องจากกองพัสดุและทรัพย๑สิน เป็นหนํวยงานกลางในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง วํา
ด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจํานวนมาก ประกอบกับ
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนได๎ให๎กรมสํงเสริมปกครองสํวนท๎องถิ่น ดําเนินการสรรหาบุคลากรตําแหนํง
เจ๎าพนักงานพัสดุเพิ่มตามอัตราวําง และมีบุคลากรขอโอนมาปฏิบัติงานที่กองพัสดุฯเพิ่มขึ้น ทําให๎ครุภัณฑ๑
คอมพิวเตอร๑ที่มีอยูํไมํเพียงพอสําหรับเจ๎าหน๎าที่ใช๎ปฏิบัติงานภายในกองพัสดุและทรัพย๑สิน ดังนั้นเพื่อให๎การ
ดําเนินงานด๎านการจัดซื้อจัดจ๎างเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค๑ของหนํวยงาน จึงขอโอนลด – 
โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหมํ) เพื่อเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑และคําจัดซื้อเครื่องพิมพ๑ดังกลําว ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการวิธีการงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
แก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 ข๎อ 27 กําหนดวําการโอนเงินงบประมาณรายจํายในหมวด คําครุภัณฑ๑ ที่ดินและ
สิ่งกํอสร๎าง ที่ทําให๎ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ ให๎เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท๎องถิ่น 
 

 ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้มาเพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 
         นายพงษ๑ศักด์ิ  ตั้งวานิชกพงษ๑ 
            นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ทํานนายกได๎เสนอญัตติ
เรียบร๎อยแล๎วนะครับ กํอนจะอภิปราย ขอเชิญทํานเลขาสภาฯ ชี้แจงข๎อกฎหมายครับ 
  

 ด.ต.พิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น) : ระเบียบข๎อกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยวิธีงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก๎ไขเพิ่มเติม    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก๎ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข๎อที่ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจํายในหมวดคําครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ที่ทําให๎ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจํายเป็นรายการใหมํ ให๎เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท๎องถิ่น  
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : เชิญทํานสมาชิกครับ 
 ไมํมีนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกทํานใดอนุมัติให๎โอนงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ 2560 เพื่อตั้งจํายเป็น
รายการใหมํ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ๑ ประเภทคําครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ จํานวน 2 รายการ เป็นเงินจํานวน 
179,400.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก๎าพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 20 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน - เสียง นะครับ  
 



๑๔ 

 
มติสภา อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    
งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ เป็นเงินจ านวน 179,400.-
บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จ านวน 20 เสียง  
 

 ระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.3 
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนแทํนศิลาทิพย๑ศึกษา สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน เชิญทํานนายกฯ ครับ 
 

  นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 

 ด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นจะต๎องเสนอญัตติขออนุมัติใช๎จํายเงิน
รายได๎สะสม ของโรงเรียนแทํนศิลาทิพย๑ศึกษา สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ตํอสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
 

 ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนแทํนศิลาทิพย๑ศึกษา สังกัดองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดขอนแกํน จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 148,500.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห๎าร๎อยบาท
ถ๎วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท๎ายญัตตินี้ 

เหตุผล 
 

 เนื่องจากโรงเรียนแทํนศิลาทิพย๑ศึกษา สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็น
เรํงดํวน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสํงเสริมให๎การบริหาร       
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนําเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนแทํนศิลาทิพย๑ 
ศึกษา สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ไปดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ตามบัญชีรายละเอียด  
แนบท๎ายญัตตินี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 148,500.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) โดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการนําเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการ 
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2551 ข๎อ 12 ในกรณีที่สถานศึกษามี
ความจําเป็น ต๎องใช๎จํายโดยที่มีรายได๎ไมํเพียงพอ ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจอนุมัติให๎ใช๎จํายจากเงินรายได๎สะสมได๎
ตามความจําเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเพื่อให๎สอดคล๎องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข๎อ 89 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจใช๎   
เงินสะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่น 

 จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 
      (นายพงษ๑ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ๑) 
         นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
 



๑๕ 

 
 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ กํอนที่จะให๎ทําสมาชิกอภิปราย
นะครับ เชิญทํานเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข๎อกฎหมายครับ 
 

 ด.ต.พชิิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น) : ระเบียบข๎อกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับญัตตินี้
มีดังตํอไปนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยหลักเกณฑ๑ และวิธีการนําเงินรายได๎ของสถานศึกษา ไปจัดสรร
เป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2551  
 ข๎อ 5 “คณะกรรมการ” หมายความถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
บริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก หรือคณะกรรมการของสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยํางอ่ืน  
 ข๎อ 12 ในกรณีที่สถานศึกษามีความจําเป็นต๎องใช๎จํายโดยที่มีรายได๎ไมํเพียงพอ ผู๎บริหารท๎องถิ่น
อาจอนุมัติให๎ใช๎จํายจากเงินรายได๎สะสมได๎ตามความจําเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 
8 เงินสะสม 
 ข๎อ 89 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจใช๎จํายเงินสะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่น
ภายใต๎เง่ือนไข ดังตํอไปนี ้
 (1) ให๎กระทําได๎เฉพาะกิจการซึ่งอยูํในอํานาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับ
ด๎านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได๎ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น         
หรือกิจการที่จัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร๎อนของประชาชน ทั้งนี้ ต๎องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกําหนด 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : เชิญทํานสมาชิกครับ 
 ไมํมีนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกทํานใดอนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนแทํนศิลาทิพย๑ศึกษา สังกัดองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 148,500. -บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพัน-      
ห๎าร๎อยบาทถ๎วน) โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 22 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน - เสียง นะครับ  
 

มติสภา อนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 148,500.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อย-    
บาทถ้วน) จ านวน 22 เสียง 

 

 ระเบียบวาระที ่5.4 ญัตต ิเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายไดส้ะสมของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.4 
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน เชิญทํานนายกครับ 



๑๖ 

 
 *** นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ 
นายสิทธิกุล  ภคู าวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ *** 

 

  นายสิทธิกุล  ภูค าวงศ์ (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) :  เรียน ประธานสภาฯ 
และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
 

 ด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นจะต๎องเสนอญัตติขออนุมัติใช๎จําย       
เงินรายได๎สะสมของโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ตํอสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้
 

หลักการ 
 ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัดองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 730,000.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ๎วน) ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท๎ายญัตตินี ้
 

เหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม  สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็น
เรํงดํวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสํงเสริมให๎การบริหาร       
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนําเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนศรีเสมา
วิทยาเสริม สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ไปดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท๎ายญัตตินี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 730,000.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ๎วน) โดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการนําเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการ 
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2551 ข๎อ 12 ในกรณีที่สถานศึกษามี
ความจําเป็น ต๎องใช๎จํายโดยที่มีรายได๎ไมํเพียงพอ ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจอนุมัติให๎ใช๎จํายจากเงินรายได๎สะสมได๎
ตามความจําเป็นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเพื่อให๎สอดคล๎องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วํา
ด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค๑การปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ข๎อ 89 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจใช๎
เงินสะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่น 

 จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 

      (นายพงษ๑ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ๑) 
         นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 

 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : เชิญทํานสมาชิกครับ 
 ไมํมีนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกทํานใดอนุมัติให๎ใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม         
สั งกัดองค๑การบริหารสํวนจั งหวัดขอนแกํน จํานวน 1 โครงการ จํ านวนเงิน 730,000 . -บาท                   
(เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ๎วน) โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 19 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน - เสียง นะครับ  



๑๗ 

 
 

มติสภา อนุมัติให้ใช้จ่ายเงนิรายได้สะสมของโรงเรียนโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 730,000.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
จ านวน 19 เสียง 

 

 ระเบียบวาระที่ 5.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ กํอนจะเข๎าสูํญัตติที่ 5.5 นะครับ 
ทํานเลขานุการสภาฯ ติดภารกิจนะครับ เชิญทํานเลขานุการสภาฯ ครับ 
 

 นายพิชิต  ศรีวิไล (เลขานุการสภา อบจ.ขอนแก่น) : กราบเรียนทํานประธานสภาฯ สมาชิก
สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดทุกทําน กระผม ดาบตํารวจพิชิต  ศรีวิไล เลขานุการสภาองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดขอนแกํน ซึ่งผมมีภารกิจที่จะต๎องไปประชุมที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต๎องเดินทางไป ณ เวลานี้ เนื่องจาก
วันนี้ มีระเบียบวาระการประชุมมาก และผมได๎ยื่นใบลากับทํานประธานเรียบร๎อยแล๎ว ซึ่งตามระเบียบในการ
ประชุมสภาท๎องถิ่นนั้น ก็คงจะมีการเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ภารกิจที่ผมไปครั้งนี้ เนื่องจากวําผมเป็น
ตัวแทนจากภาคอีสาน ในการประชุมเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดขอนแกํนเป็นตัวแทนภาคอีสานไปแขํงขันฟุตบอล
อาวุโสชิงถ๎วยพระราชทานของในหลวง รัชกาลที่ 10 ซึ่งจังหวัดขอนแกํนเรามีทํานรองประธานสภาฯ         
ทํานมนต๑ชัย  ศรีวิไลลักษณ๑ เป็นผู๎จัดการทีมและผมเป็นนักกีฬาด๎วย จะมีการประชุมที่  ม.รัตนบัณฑิต 
กรุงเทพมหานคร เวลา 14.00 น. ผมขออนุญาตเรียนสมาชิกผู๎ทรงเกียรติ ทํานประธานสภาฯ ให๎รับทราบและ
ดําเนินการประชุมตํอไป ขอบคุณครับ  
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ทํานเลขานุการสภาฯ ทํานติด
ภารกิจนะครับ เป็นอํานาจของที่ประชุมสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดนะครับ ที่จะต๎องเลือกเลขานุการ
ชั่วคราวนะครับ  เชิญทํานสมาชิกครับ เชิญทํานอนุชาครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ทําน
ประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นางวราพร  หาญชนะชัยกูล ครับ  
  

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ทํานอนุชาได๎เสนอ นางวราพร    
หาญชนะชัยกูล ครับ ขอผู๎รับรองครับ 
 ผู๎รับรองถูกต๎องนะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกทํานใดเห็นชอบให๎นางวราพร  หาญชนะชัยกูล ตําแหนํง ผู๎อํานวยการกองกิจการสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด ปฏิบัติหน๎าที่เลขานุการสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน โปรดยกมือครับ 
 เห็นชอบให๎ปฏิบัติหน๎าที่ จํานวน 23 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎ปฏิบัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎ปฏิบัติหน๎าที่ จํานวน - เสียง นะครับ  
 

มติสภา เห็นชอบให้นางวราพร  หาญชนะชัยกูล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 23 เสียง 

  
 
 



๑๘ 

 
 ระเบียบวาระที่ 5.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม  

สังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภาฯ) : ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.5 ญัตติ เรื่อง ขอ
อนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม เชิญทํานนายกครับ 
  

 นายสิทธิกุล  ภูค าวงศ์ (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) :  เรียน ประธานสภาฯ 
และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกนํ ทุกทําน 
 

 ด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นจะต๎องเสนอญัตติขออนุมัติใช๎จําย      
เงินรายได๎สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ตํอสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้
 

หลักการ 
 ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนโรงเรียนพูวัดพิทยาคม สังกัดองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดขอนแกํน จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 97,000.-บาท (เก๎าหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน) ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท๎ายญัตตินี ้
 

เหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนพวูัดพิทยาคม สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นเรํงดํวน  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสํงเสริมให๎การบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดฯ มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนําเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนพูวัดพิทยาคม         
สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ไปดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท๎าย
ญัตตินี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 97,000.-บาท (เก๎าหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน) โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
หลักเกณฑ๑และวิธีการนําเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกดัองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2551 ข๎อ 12 ในกรณีที่สถานศึกษามีความจําเป็น ต๎องใช๎จํายโดยที่มี
รายได๎ไมํเพียงพอ ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจอนุมัติให๎ใช๎จํายจากเงินรายได๎สะสมได๎ตามความจําเป็น โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ และเพื่อให๎สอดคล๎องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วํ าด๎วยการรับเงิน การเบิก
จํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2557 และ   
ที่แก๎ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข๎อ 89 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจใช๎เงินสะสมได๎ โดยได๎รับ
อนุมัติจากสภาท๎องถิ่น 
 

 จึงขอเสนอญัตตนิี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 
      (นายพงษ๑ศักดิ ์ ตั้งวานิชกพงษ๑) 
         นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 

 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : เชิญทํานสมาชิกครับ 
 เชิญทํานอนุชาครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ทําน
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทําน 



๑๙ 

 
 ผมก็ได๎กลําวไว๎ในญัตติที่ 5.1 แล๎ว ก็คือ การจัดซื้อกล๎องวงจรปิด เมื่องบประมาณที่แล๎ว ผมก็ได๎
ขึ้นอภิปราย เกี่ยวกับการซื้อกล๎องวงจรปิดติดตั้งสถานีขนสํงทั้ง 4 แหํง ที่ องค๑การบริหารสํวนจังหวัดของเราที่
ดูแลอยูํนั้น ผมจําได๎วําผมเคยอภิปราย วําทําไมไมํซื้อพวกที่ราคาถูกๆ ขณะนั้นเราจัดซื้อให๎กองขนสํงเป็นเงิน
ประมาณ 2 ล๎านกวําบาท ขณะที่ผมอภิปรายนั้น ทางฝ่ายข๎าราชการ ฝ่ายทํานผู๎บริหาร ก็ได๎มาอภิปรายวํา 
จะต๎องซื้อตามกฎกระทรวง ไอซีที แล๎วอยูํๆโรงเรียนมาซื้อ มันผิดกฎกระทรวงหรือไมํ ทําไมขณะที่ทํานประชิต 
ผู๎อํานวยการกองกิจการขนสํงในขณะนั้น ซื้อตั้ง 2 ล๎านกวําบาท แล๎วปัจจุบันที่ซื้อตัว 2 ล๎านนั้น ก็ทําให๎เกิด 
กํอให๎เกิดความเสียหายตํอองค๑กร ที่วําทําให๎เสียหายเพราะอะไร ก็คือสภาอนุมัติ ให๎ซื้อ 2 ล๎านกวําบาท         
จนปัจจุบันนี้ยังซื้อไมํได๎ ไมํมีคนติดตั้งให๎ ทําให๎ประชาชนเสียโอกาส องค๑กรก็เสียโอกาส มันก็เลยมองให๎ถึงวํา 
มองถึงความเป็นมาวํา ทําไมถึงมี 2 มาตรฐาน โรงเรียนทําไมถึงซื้อราคา 8-90,000 บาท ได๎ ทําไม ผอ.ประ
ชิต  ถึงต๎องซื้อตั้ง 2,000,000 บาท และก็ไมํมีผู๎รับเหมาไมํมีผู๎มายื่นซอง แล๎วอยูํๆ ก็โผลํมา ผิดกฎกระทรวง
หรือไมํ  
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ เชิญทํานสมาชิกครับ 
 ไมํมีนะครับ 
 เชิญทํานนายกครับ 
 

 นายสิทธิกุล  ภูค าวงศ์ (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) : ครับ เดี๋ยวเชิญทําน
ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เป็นผู๎ตอบคําถามครับ 
 

 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : เชิญทํานรองธาดาครับ 
 

 นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร (รองปลัด อบจ.ขอนแก่น) : เรียน ประธานสภาฯ และ
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน กระผม นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองปลัด
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนครับ 
 ขอขอบคุณทํานสมาชิกสภาที่ได๎ซักถามเรื่องกล๎องวงจรปิดนะครับ ที่ได๎มีการเปรียบเทียบของ   
กองกิจการขนสํง เรียนวําในสํวนของกองกิจการขนสํง เป็นการจัดซื้อในสเป็คที่ถือวําเป็นสเป็คที่สูงสุด 
เนื่องจากวําของสถานีขนสํงเป็นการติดตั้งกล๎องในมุมกว๎าง และเป็นชนิดที่จดจําใบหน๎า สามารถซูมใบหน๎าคน
ได๎อยํางชัดเจน เป็นความละเอียดสูงสุดของ ไอซีที ที่กําหนดไว๎ สํวนของโรงเรียนต๎องการเช็คแคํคนเข๎าออก
บริเวณประตูและความละเอียดของกล๎องจะเป็นสเป็คที่คํอนข๎างพอใช๎ได๎ ถ๎าเขามีเงินจํานวนมากเหมือนที่
สํวนกลางมีเขาอาจจะซื้อแบบเดียวกันก็ได๎และอีกอยํางหนึ่งของสถานีขนสํงมันสามารถออนไลน๑ได๎ ออนไลน๑มา
ที่ศูนย๑กลางของกองกิจการขนสํง สามารถเชื่อมสํงไวไฟมาจากสัญญาณโทรศัพท๑ แตํของโรงเรียนดูแคํ ใน
ระยะทางไมํเกิน 10 เมตร ในการจับภาพที่หน๎าประตูมาที่ห๎องธุรการในการดูภาพมุมกว๎างเทํานั้น ราคาเลย
แตกตํางกัน แตํวําขอเรียนวําสเป็คเป็นไปตามที่กระทรวง ICT กําหนด ไมํมีการผิดระเบียบของ ICT ขอบคุณ
มากครับ   
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : เชิญทํานสมาชิกครับ 
 เชิญทํานอนุชาครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ทําน
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกทําน 
 
 



๒๐ 

 
 ที่บ๎านก็ซื้อในราคา 30,000 กวําบาท ดูผํานทางมือถือก็ได๎ ผมจําได๎วําเราไปทัศนะศึกษาที่อิตาลี 
ผมก็เปิดดูที่บ๎านก็ได๎ เห็นหมด เห็นแม๎กระทั่งสุนัข แมํบ๎าน เห็นหมด อันละ 3-40,000 กวําบาท แล๎วในขําวที่
เขาจับโจรจับผู๎ร๎าย ติดตามห๎างร๎านบ๎านเรือนคน ก็จับมาหลายคนแล๎วนะครับ ก็กล๎องตัวละ 3 -40,000 ,        
7-80,000 บาท นี่แหละครับ เข๎าคุกมาหลายคนแล๎ว ก็มีประสิทธิภาพอยูํนะครับ นี่แหละเป็นสิ่งที่ ผมอยูํใน
สภาแหํงน้ี ผมอภิปรายแล๎วทุกสิ่งที่ผมอภิปราย ถึงระยะเวลาจะ 4-5 ปี ผมก็จําได๎ ผมก็เลยมีข๎อสงสัย เอาอะไร
เป็นมาตรฐาน ยกตัวอยําง OTOP ผมบอกวํา มันผิดผังเมือง ทํานก็ดันสร๎างจนได๎ ก็ยังเป็นโอทอปอยูํ ข๎างลํางก็
ไมํได๎ทําอะไร ไมํมีคน ถ๎าวําคับแคบ ทําไมถึงไมํย๎ายอีกสํวนหนึ่งไปอยูํตรงนั้น มีอะไรอยูํข๎างลําง ก็ไมํมี ทํานก็
อ๎างโนํนอ๎างนี่ พูดทีนึงตอบผมทีนึง หํางระยะเวลามาอีกงบประมาณหนึ่ง ทํานก็มาตอบอีกแบบหนึ่ง ก็
เหมือนกับซื้อกล๎องนี่แหละ ไมํงั้นทําน ผอ. ประชิต ดูแลความปลอดภัยให๎พี่น๎องรํวมปีแล๎ว  ถือวําเป็นการเสีย
โอกาสอยํางมากของการใช๎งบประมาณภาษีของประชาชน ดีนะครับในชํวงที่เรา ตั้งงบประมาณ และก็ยังไมํได๎
ติดตั้ง มันยังไมํได๎เกิดเหตุ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ นําจะเชื่อวํากล๎อง เดี๋ยวนี้ก็ยังไมํติด ผมไปเยี่ยมบํอย ไมํมีกล๎องซัก
ตัว ตั้งให๎ตั้ง 2 ล๎านกวําบาท เชื่อวําขณะนี้ได๎โอนไปทําอยํางอื่น ถ๎าติดแล๎วพาผมไปดู 2,000,000 กวําบาท 
ผมก็บอกให๎ซื้อ สเป็ค (Spec) นี้ ในขณะนั้น ทํานก็อ๎างระเบียบมาเลย จาก ICT ผมเป็นคนอภิปรายจะไมํให๎ผม
ยอมรับได๎อยํางไร พูดกับผมก็อีกวาระหนึ่ง เป็นอีกแบบหนึ่ง แล๎วอีกวาระหนึ่งทํานก็เอาอีกแบบหนึ่ง แสดงวํา
ระเบียบมันอยูํที่ความพอใจหรือไมํ ทําไมไมํสร๎างมาตรฐาน องค๑กรแหํงนี้ทําหน๎าที่เพื่อประชาชน ต๎องให๎มี
มาตรฐาน ให๎ Standard ซิครับ ยกตัวอยําง อบรมเหมือนกัน ข๎าราชการอบรมได๎ทุกอยําง แตํสมาชิกสภา
จังหวัดอบรมติดปัญหาทําไมถึงมากมาตรฐาน เดี๋ยวนี้ผมก็ได๎ยินนะ สมาชิกสภาจังหวัดลงลายมือชื่อรํวมกัน 
ทราบวําลงไปประมาณเกือบครึ่งสภาแล๎ว เพราะเหตุวําไมํพอใจข๎าราชการบางคน  
     

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ทํานอนุชาครับ ตอนนี้เราอยูํในญัตติ
ที่เทําไหรํครับ  
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ผมกําลังพูด
ถึงมาตรฐานเปรียบเทียบ เป็นข๎อเปรียบเทียบ  มันไมํมีมาตรฐาน ยังอยูํในญัตตินะครับ ผมกําลังพูดเรื่อง
มาตรฐาน มาตรฐานมันไมํเหมือนกัน มันเป็นเพราะอะไร ทําไมไมํสร๎างกติกาให๎เหมือนกัน ผมกําลังพูดเรื่อง 
Standard เป็นกลาง ก็เลยยกหลายๆ อยําง มาเป็นตัวอยํางเพื่อให๎มวลสมาชิกรับทราบ ผมยังอยูํในประเด็นครับ  
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ เชิญทํานสมาชิกครับ 
 ไมํมีนะครับ ทางฝ่ายบริหารจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับ ไมํมีนะครับ ที่ทํานสมาชิกอภิปรายมา     
ผมสงสัยอยูํวําตรง 2 ล๎านกวํา สามารถดําเนินการได๎ไหม ชี้แจงให๎สภารับทราบด๎วยครับ  
 

 นายประชิต  อึ้งประเสริฐ (ผู้อ านวยการกองกิจการขนส่ง) : ทํานประธานสภาฯ สมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ที่เคารพทุกทํานครับ กระผมนายประชิต  อึ้งประเสริฐ ผู๎อํานวยการ   
กองกิจการขนสํง ขอรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด ที่ขออนุมัติสภา ในวงเงิน 
2,000,000 บาท ในการใช๎จํายเงินสะสมขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด หมวดเฉพาะการ ตอนที่เราขออนุมัติ
เมื่อครั้งเดือนกันยายน 2559 จํานวนเงิน 2,000,000 กวําบาทนั้น ก็มีทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติให๎คําแนะนํา
เรื่องเกี่ยวกับราคา ก็ได๎ชี้แจงวํา เราต๎องใช๎ระเบียบของ ICT เนื่องจากวํามีวงเงินเกิน 100,000 บาท ที่ทาง
โรงเรียนไมํต๎องใช๎ระเบียบของ ICT เนื่องจากไมํถึง 100,000 บาท ถ๎าหากเกิน 100,000 บาทขึ้นไปจะต๎อง
ใช๎ระเบียบของ ICT และต๎องเข๎าคณะกรรมการของจังหวัด เราก็มาดําเนินการตามระเบียบของ ICT และก็นํา
ข๎อคิดของทํานสมาชิกสภาจังหวัด ซึ่งคาดวําจะใช๎งบประมาณในการทําแพง เราก็เลยมาคิดเป็นการซํอมเปลี่ยน          
คือเอางบปกติมาซํอมเปลี่ยน ขณะนี้เราดําเนินการที่สถานีชุมแพกับภูเวียงเรียบร๎อยแล๎ว ชุมแพจํานวน 8 กล๎อง 



๒๑ 

 
ภูเวียงก็จํานวน 8 กล๎องที่ยังไมํได๎ดําเนินการคือสถานีบ๎านไผํ ซึ่งมีของสถานีตํารวจจํานวน 4 กล๎องแล๎ว สถานี
บ๎านไผํจะสามารถดําเนินการภายในชํวงเดือนตุลาคม การซํอมเปลี่ยน จํานวนเงิน 2 หมื่นกวําบาท ได๎จํานวน  
8 กล๎องครับ สําหรับเงินกู๎ที่เราได๎ขอทางสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เราไมํใช๎ จะตกเป็นเงินสะสม
เหมือนเดิม ขอเรียนให๎ทราบเทํานี้ครับ คือเราใช๎เป็นซํอมเปลี่ยนนะครับ เพราะเดือนตุลาคมเราก็จะไปทําที่   
บ๎านไผํครับ 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ชี้แจงตกเป็นสะสมนะครับ 
2,000,000 กวําบาทนะครับ ใช๎วิธีซํอมแซมนะครับ หาผู๎รับจ๎างไมํได๎หรือสเป็คสูง ผมก็ไมํทราบนะครับ อันนี้
คือไมํเกิน 100,000 บาทนะครับ ยกเว๎นระเบียบในเรื่องที่ ผอ.ประชิต วํานะครับ เข๎าใจนะครับทํานอนุชา
ครับ เชิญครับผม 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : แล๎ว
ขณะนั้นที่ผมท๎วงติง ทําไมไมํทําให๎ยกเว๎นระเบียบลํะครับ เพราะเงินตกเป็นเงินสะสมนําเสียดายนะครับ แทนที่
เงินจํานวนเหลํานั้น จะได๎ตกไปเป็นโครงการไปพัฒนา ไปบําบัดทุกข๑ บํารุงสุขของประชาชน เงินตั้ง 2,000,000 บาท    
สมมุติวําเอาลงไปในเขตทํานสมศักดิ์ พี่น๎องประชาชนก็จะได๎รับอานิสงส๑ ทีนี้ทํานไปปลํอยให๎เงินตกไป ถือวํา
ทํางานแบบ ผมถือวําการทํางานแยํนะครับ ถ๎าปลํอยให๎เป็นเงินสะสม ผมถือวําแยํนะครับ ในมุมมองของผม 
เงินสะสมนี่เอาออกมาไมํได๎ แทนที่พี่น๎องจะได๎มีโอกาสได๎ไปบําบัดทุกข๑ บํารุงสุข แก๎ไขปัญหาพี่น๎องราษฎร 
หนํวยงานไหนในองค๑กรของเรา ปลํอยให๎เงินไปเป็นเงินสะสมผมถือวําแยํ ไมํควรให๎พิจารณา 35,000,000 บาท  
ด๎วย มันต๎องมีตัวช้ีวัดครับ มันถึงจะเหมาะสม 
 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ทํานอนุชาครับ เรื่องเงินตก
ของทางขนสํง ผมได๎สอบถามเบ้ืองต๎นแล๎วครับ เด๋ียวให๎ทางเจ๎าหน๎าที่เป็นคนตอบนะครับ  
 

 นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ (รองปลัด อบจ.ขอนแก่น) : เรียนทํานประธานสภาฯ ทํานนายก
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด ทํานสมาชิกสภาทุกทําน  
 ต๎องขอเรียนวํา เงินที่ได๎ขออนุมัติสภาในครั้งนั้น เป็นเงินรายได๎สะสมเฉพาะกิจขององค๑การบริหาร
สํวนจังหวัด ซึ่งเป็นเงินของสถานีขนสํงนะครับ เงินเฉพาะกิจนี่ใช๎ได๎เฉพาะสถานีขนสํงเทํานั้น ในจํานวนเงิน    
2,000,000 กวําบาทเป็นเงินที่ใช๎หลายจุด จะมีที่ภูเวียง ชุมแพ บ๎านไผํและ บขส.3 จํานวน 4 จุดนะครับ       
แล๎วเป็นระเบียบที่เราจะต๎องขอตามมาตรฐานของกระทรวง ICT เพราะทํานผอ.ประชิต พูดไว๎แล๎ววํา จํานวน
เงินเยอะ ต๎องขออนุมัติ เมื่อได๎รับแล๎วเราก็ดําเนินการตามขั้นตอนนะครับ เราก็ต๎องอนุมัติไปตํอคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด ซึ่งทางคณะกรรมการระดับจังหวัดก็ได๎อนุมัติให๎มาครับ ในกระบวนการที่เราขึ้นไปศาลากลาง     
ใช๎ระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือนนะครับ กวําคณะกรรมการกลางจะมาทําประกาศเชิญชวน เราพยายามทํา
ด๎วยความสามารถแล๎วนะครับ แล๎วระยะเวลาก็เป็นตัวกําหนดด๎วย ในระเบียบมันก็กําหนดไว๎วํา ถ๎าสภาอนุมัติ
แล๎วภายใน 1 ปี เราต๎องใช๎เงินสะสม ต๎องทําสัญญานะครับ ถ๎าไมํทําสัญญาก็ต๎องตกไป พอเราประกาศปุ๊บ มัน
ก็จะครบปีแล๎ว เมื่อมีคําทักท๎วง มีคนร๎องเรียน ทางเราก็ได๎ประกาศยกเลิกครับ พอเราประกาศยกเลิก 
ระยะเวลา    ก็จะครบ 1 ปีพอดี มันก็ต๎องตกไปโดยปริยาย ขอยืนยันวําเราทํางานด๎วยความพยายามที่จะซื้อให๎
ได๎ครับ ติดตรงเรื่องของกระบวนการซึ่งเราทําตามระเบียบและกระบวนการของ ICT ครับ ขอเรียนชี้แจงตามนี้
ครับผม  
 

 นายสุชาติ ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ก็ชี้แจงเรียบร๎อยนะครับ  
 ผมจะขอมตินะครับ 



๒๒ 

 
 สมาชิกทํานใดอนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนโรงเรียนพูวัดพิทยาคม สังกัดองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 97,000.-บาท (เก๎าหมื่นเจ็ดพันบาทถ๎วน)       
โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 21 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน - เสียง นะครับ  
 

มติสภา อนุมัติให้ใช้จ่ายเงนิรายได้สะสมของโรงเรียนโรงเรียนพูวัดพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 97,000 .-บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)            
จ านวน 21 เสียง 

 

 ระเบียบวาระที่ 5.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร (ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น) : ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.6   
ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนบ๎านหนองเสี้ยว สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน 

 เชิญทํานนายกครับ 

 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
 

 ด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นจะต๎องเสนอญัตติขออนุมัติใช๎จํายเงิน
รายได๎สะสม ของโรงเรียนบ๎านหนองเสี้ยว สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ตํอสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
 ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนบ๎านหนองเสี้ยว สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 384 ,723.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร๎อยยี่สิบสาม-      
บาทถ๎วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท๎ายญัตติน้ี 
 

เหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนบ๎านหนองเสี้ยว สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็น
เรํงดํวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสํงเสริมให๎การบริหาร        
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนําเงินรายได๎สะสมของโรงเรียน           
บ๎านหนองเสี้ยว สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ไปดําเนินการจํานวน 2 โครงการ ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท๎ายญัตตินี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 384 ,723.-บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร๎อยยี่สิบสามบาท
ถ๎วน)   โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการนําเงินรายได๎ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2551 ข๎อ 12 
ในกรณีที่สถานศึกษามีความจําเป็น ต๎องใช๎จํายโดยที่มีรายได๎ไมํเพียงพอ ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจอนุมัติให๎ใช๎จําย
จากเงินรายได๎สะสมได๎ตามความจําเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเพื่อให๎สอดคล๎องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ   



๒๓ 

 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข๎อ 89 องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจใช๎เงินสะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่น 
 จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 

      (นายพงษ๑ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ๑) 
                          นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 

 

 *** นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายมนต์ชัย    
ศรีวิไลลักษณ์ รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ *** 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญทํานสมาชิกครับ 
 เชิญทํานอนุชาครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ทําน
ประธานครับ กํอนที่ประธานจะให๎ยกมือขอมติ ทํานประธานเปิดไปที่ประมาณการ คําใช๎จํายโครงการ ถ๎าทํ าน
ประธานขอมติ สภามีมติผิดกฎหมายทันที มันจะเข๎า พรบ. ล็อคสเป็ค เพราะวําในรายละเอียดข๎อที่ 2 ทํานไป
ระบุไมค๑ลอยมียี่ห๎อ มีรุํนด๎วย ถือวําเป็นการล็อคสเป็ค สภามีความผิดทันที เพราะฉะนั้นทํานจะซื้อไมค๑ลอย     
ก็ซื้อไมค๑ลอย ทํานอยําไประบุยี่ห๎อ ระบุรุํน ยกมือไป เขาฟ้องมาติดคุกกันทั้ง 41 ทํานเลย คนที่รอดคือคนที่    
ไมํเข๎าประชุม ถ๎าเข๎าประชุมยกมือเมื่อไหรํก็เตรียม ถือวําเป็นการล็อคสเป็ค ทํานไปบอกยี่ห๎อ PROUEURO 
TECH รุํน 999 ทํานไมํสามารถไประบุยี่ห๎อได๎และผมเคยเห็นโรงเรียนหนึ่ง ยกตัวอยําง ขอซื้อปูนตรานกอินทรีย๑ 
ตายเลยนะครับ ถือวําล็อคสเป็ค เกิด SCG มาเห็นนี่ ตายทั้งสภาเลยนะครับ มันเป็นการล็อคสเป็ค ผมก็ไมํมี
ความรู๎เทําไหรํหรอก ต๎องให๎ผู๎อํานวยการกองคลังมาชี้แจงวําล็อคสเป็คหรือเปลํา ถ๎าอยํางนั้นผมก็ขอตัด ตัดคําวํา 
ยี่ห๎อกับรุํนออก เคยเห็นมีนะโรงเรียนขอซื้อปูนนกอินทรีย๑ 10-20 กระสอบ  
 

  นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : มีทํานใดจะอภิปรายไหมครับ 
  ไมํมีนะครับ  
  เชิญทํานนายกฯ ครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
 ขอบคุณทํานสมาชิกนะครับที่ชํวยดู ฝ่ายบริหารขอเสนอในประมาณราคาคําใช๎จํายโครงการ    
ข๎อที่ 2 ไมค๑ลอย PROUEURO TECH รุํน 999 ขอตัดคําวํา PROUEURO TECH รุํน 999 ให๎เหลือแคํคําวํา   
ไมค๑ลอย จํานวน 1 ตัวๆ ละ 6,420 บาท ครับ 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญทํานอนุชาครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ทําน
ประธานครับ ขอเพิ่มเติมอีก เมื่อกี้ดูตกไป ข๎อ 3 ซื้อตู๎ PD-15 จํานวน 1 คูํ คูํละ 13,910 บาท 1 คูํนะครับ 
พอมาสรุปเป็นเงิน 27,820.-บาท คูํหนึ่งเป็นเงิน 13,910 บาท พอมาสรุปเป็นเงิน 27,820 บาท ติดคุกอีก
นะครับ  



๒๔ 

 
 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบด๎วยครับ 
 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ผมวําเอา
แบบนี้ครับ ข๎ามไปกํอนได๎ไหม มีข๎อตํอไปอีกเหมือนๆ กัน 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ทํานอนุชาสํารวจทีเดียวเลยครับ จะได๎แก๎ไขทีเดียวเลยครับ 

 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ผมไมํมีเวลา
ที่จะตรวจสอบเพราะวําผมพึ่งได๎เอกสารอยูํตรงนี้ เมื่อเข๎าประชุม ถึงมานั่งใช๎เวลานิดเดียว 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบทีเดียวเลยนะครับ จะได๎แก๎ทีเดียวให๎จบเลยนะครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ทําน
ประธานครับ ขออนุญาตครับ ผมขอเสนอให๎เขาไปจัดทําเอกสารมาใหมํ เวลานี้เที่ยงพอดี ผมเสนอพักทานข๎าว 
แล๎วให๎เจ๎าหนา๎ที่ไปแก๎ไขเอกสารมา ชํวงบํายคํอยวํากันอีกที ผมขอเสนอครับ 
  

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เอาอยํางนี้ครับทํานอนุชา ผมวําเอาให๎จบไปเลยดีกวําไหมครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ทําน
ประธานครับ ผมขอเสนอครับ ขอผู๎รับรองครับ 

 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : สงสัยจะเริ่มหิวข๎าวแล๎วนะครับ ถ๎าอยํางนั้นก็ขอให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบดูในญัตติตัวนี้นะครับ 
จะได๎แก๎ไขตัวเดียวและก็รบกวนตรวจสอบดูญัตติที่เหลือด๎วย เผื่อมีการแก๎ไขจะได๎ไมํเสียเวลา ผมจะขอพัก   
ทานอาหารกลางวันนะครับ ขณะนี้เวลา 12.10 น. เราจะเริ่มประชุมอีกครั้ง 13.10 น. นะครับ ขอพักการ
ประชุมครับ 
 

 พักการประชุมเวลา 12.10 น. 
 

 เริ่มการประชุมเวลา 13.10 น. 
 

 *** นายสุชาติ  ไตรองค์ถาวร ประธานสภา อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายมนต์ชัย     
ศรีวิไลลักษณ์ รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ *** 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ที่ประชุมพร๎อมนะครับ เราจะประชุมตํอนะครับ ในระเบียบวาระที่ 5.6 ซึ่งทํานสมาชิก     
ทํานอนุชาได๎ท๎วงติงรายละเอียดนะครับ ขอให๎แก๎ไขในสํวนของคําใช๎จํายในโครงการ ทํานนายกพร๎อมหรือ     
ยังครับ จะแก๎ไขตรงไหนบ๎าง เชิญครับ 

 

 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ทํานประธานสภาฯ สมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ที่เคารพทุกทํานครับ 



๒๕ 

 
 สําหรับระเบียบวาระที่ 5.6 นะครับ ประมาณคําใช๎จํายโครงการโรงเรียนบ๎านหนองเสี้ยว       
สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ขอเปลี่ยนแปลงดังนี้นะครับ  
 1. โครงการจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ๎ง จํานวนเงิน 63,023 บาท มีรายละเอียดประมาณการดังนี้  
 1) Power Mix จํานวน 1 เครื่อง เครื่องละ 14,445 บาท เป็นเงิน 14,445 บาท 
 2) ไมค๑ลอย จํานวน 1 ตัว ตัวละ 6,420 บาท เป็นเงิน 6,420 บาท 
 3) ตู๎ลําโพง จํานวน 4 ตัว ตัวละ 6,955 บาท เป็นเงิน 27,820 บาท 
 4) ขาตั้งลําโพง สแตนเลส จํานวน 4 ตัว ตัวละ 2,033 บาท เป็นเงิน 8,132 บาท 
 5) ปลั๊กไฟติดแร็ค จํานวน 1 ตัว ตัวละ 2,996 บาท เป็นเงิน 2,996 บาท 
 6) ชุดสายลําโพง จํานวน 1 ชุด ชุดละ 3,210 บาท เป็นเงิน 3,210 บาท  
นอกนั้นก็คงเดิมครับ ขอบคุณครับ 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ทํานนายกฯ ก็ได๎เสนอที่ประชุมนะครับ ขอแก๎ไขข๎อความในญัตติ 5.6 นะครับ มีสมาชิก
ทํานใดจะอภิปรายไหมครับ ถ๎าไมํมีผมขอมติสภานะครับ ให๎ความยินยอมในการแก๎ไขนะครับ  

 สมาชิกทํานใดให๎ความยินยอมตามที่ทํานนายกฯแก๎ไข โปรดยกมือครับ  
 สมาชิกให๎ความยินยอม จํานวน 23 เสียงนะครับ  
 สมาชิกทํานใดไมํยินยอมโปรดยกมือครับ  
 ไมํมีนะครับ  
มติสภา สมาชิกให้ความยินยอมในการแก้ไขระเบียบวาระที่ 5.6 ญัตติ เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้
สะสมของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
 

 ตามที่ทํานนายกฯแก๎ไขในระเบียบวาระ 5.6 นะครับ มีทํานใดจะอภิปรายไหมครับ  
 เชิญทําน อนุชา ครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ทําน
ประธาน อันนี้ถามเพื่อรู๎ ผมไมํรู๎ระบบกรองน้ํา ข๎อ 2.1 เครื่องกรอกน้ําขนาด 10 นิ้ว 1, 2, 3 มันใชํคนละก๏าซ 
คนละกรองอะไร แล๎วก็แหลํงที่ 2 หน๎าถัดไป หน๎าที่ 2 ที่นี้เป็นเครื่องกรองขนาด 14 เทํากันใช๎สารใกล๎เคียงกัน 
ถามเพื่อรู๎ชํวยอธิบายหนํอย ไมํมีความรู๎ในเรื่องนี้ครับ ชํวยอธิบายหนํอย แหลํงที่ 1 เครื่องกรองน้ํา ขนาด 10 นิ้ว 
บรรจุสารกรองอะไร แอนทรานไซต๑ แล๎วก็ข๎อ 2 ขนาด 10 นิ้วเหมือนกัน กรองคาร๑บอน แล๎วก็กรองเรซิ่น    
ทั้งแหลํงที่ 1 แหลํงที่ 2 อยากให๎ผู๎ที่ความรู๎ชํวยอธิบายหนํอย 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญทํานนายกฯ ครับ 

 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับทํานประธานสภา ทํานรอง
ประธานสภาฯ แล๎วทํานสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ขออนุญาตให๎ทํานผู๎ที่คํานวณนะครับ 
สํานักการชํางนะครับ ทํานใดเป็นคนประมาณราคา ให๎ทําน ผอ. ตอบได๎ไหม ทํานผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎าน
หนองเสี้ยว ผอ.อนุพล มาตย๑นอก ได๎มาชี้แจง 
 

 นายอนุพล  มาตย์นอก (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว) : กราบเรียนทํานประธานสภาฯ 
ทํานรองประธานสภาฯ ทํานนายกฯ ทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ สําหรับเรื่องเครื่องกรองก็ทาง



๒๖ 

 
โรงเรียนได๎ขอความอนุเคราะห๑ทางมหาวิทยาลัยขอนแกํนเป็นผู๎ประมาณราคา แล๎วก็เอาน้ําไปสํารวจ แล๎วเวลา
น้ําของหนองเสี้ยวมันจะมีหินปูน แล๎วก็มีกลิ่น เพราะฉะนั้นเครื่องกรองจะมีหลายประเภทนะครับ ขอบคุณครับ 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) :   เชิญทํานทองสุข ครับ 

 

 นายทองสุข  ธนูรัตน์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอแวงใหญ่) : ครับ ขออนุญาตทําน
ประธานสภาฯ ผม ทองสุข ธนูรัตน๑ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เขตอําเภอแวงใหญํ      
นะครับ ขอทราบบ๎างนะครับเกี่ยวกับกรณีนี้ ได๎ให๎ความกระจําง ขยายจากที่ทํานนายกฯ และทําน ผอ.อนุพล 
คืออยํางนี้ครับ เครื่องกรองน้ํา โดยสํวนใหญํหลักงํายๆ จะมีตัวกรองอยํางน๎อย 3 ตัวกรอง น้ําที่สามารถที่จะ
บริโภคได๎ ถ๎าเป็นถังเดียวจะแบํงเป็น 3 เชลล๑ เป็นชั้น 3 ชั้น อยํางน๎อยๆ ก็ต๎อง 1 กรองใส กรองกลิ่น กรอง
ความสะอาด ตัวหลักๆ ที่จะบรรจุในการกรอง เป็นชุดนั่นก็คือ ทราย กรองความใส เรซิ่น จับตะกอน เรซิ่นก็คือ    
เม็ดพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับ แล๎วก็ถํานคาร๑บอนกรองกลิ่นนะครับ เพราะฉะนั้น ในตัวที่ทํานอนุชาถาม      
ขออนุญาตเรียนเอํยนาม ก็คือแหลํงที่ 2 แหลํงที่1 ข๎อ 2.1 นั่นคือบางทีอาจจะไมํเป็นเครื่องแยก บางทีอาจรวม
เป็นเครื่องเดียวกัน แตํทําเชลล๑ก็คือทําน้ําเข๎าที่ input ออก output เพียงแตํเอาสาร 3 สารนี้ใสํเป็นถังเดียวกัน 
3 ชั้นนะครับ ให๎น้ํา กรอง 1 กรอง 2 กรอง 3 จาก 3 นี้ ไปถึง output ถึงผู๎บริโภคก็ประมาณนี้ เทําที่ทราบ   
นะครับ การผลิต มี 2 แบบ ก็คือ 1. ถังใหญํรวมนะครับ บรรจุ 3 ตัวกรองนี้ไว๎ในถังใหญํเดียว แตํวํามีแยกชั้น 
แยกที่อยูํของ 3 สารนี้ แล๎วก็ผมก็ไมํได๎เห็นสักเทําไหรํที่จะต๎องแยกเครื่องเป็น 3 หรือ 4 เครื่องนี้ แตํก็มี
เหมือนกัน เห็นในที่ ในฐานะเป็นธรรมาภิบาลจังหวัดที่ออกไปตรวจดูโรงกรองน้ําประจําหมูํบ๎าน ที่เป็นโครงการ
ของรัฐใหมํ 2-3 แสนนี้นะครับ ก็เห็นเขาแยกเป็นมิเตอร๑หรือพันโต 10 นิ้ว วางเรียง สุดท๎ายก็เป็นหัวบรรจุขวด
นะครับ ก็ให๎รายละเอียดประมาณนี้ครับ ทํานประธานฯ ขอบคุณมากครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญทํานอนุชา ครับ 

 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ทําน
ประธาน ครับดูไปดูมาก็เห็นจุดจะถามอีก แหลํงที่ 1 เครื่องกรองน้ํา 10 นิ้ว กรองแอนทรานไซต๑ มาเทียบราคา
กับแหลํงที่ 2 ซึ่งขนาดใหญํกวํามันราคาเทํากัน มันจะซื้อได๎ไหม ถ๎าอยํางนั้น ถ๎ามันเทํากัน ทําไมไมํเอา 14 นิ้ว
เลย ประการที่ 1 มาขนาดที่ 2 ก็ราคาเดียวกัน ขนาดนิ้วเทํากัน แตํพอมาอันสุดท๎ายของข๎อ 2 สารกรองเรซิ่น        
1 เครื่อง 14 นิ้ว ถูกกวํา 10 นิ้วอีก เพราะ 14 นิ้ว ตัวหนึ่งมัน 27,200 บาท แตํ 10 นิ้ว 29,500 บาท
ยิ่งใหญํยิ่งถูกหรือย่ิงเล็กยิ่งแพง เหมือนโทรศัพท๑มือถือ ผมยังไมํเข๎าใจ ถามตํอไปอีกครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ทํานสมาชิกสงสัยเรื่องราคานะครับ กับขนาดนะครับ แตกตํางกันนะครับ เชิญทําน ผอ. 
 

 นายอนุพล  มาตย์นอก (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว) : ครับ เรียนทํานประธานสภาฯ 
ทํานนายกฯ แล๎วสมาชิกทุกทํานนะครับ สําหรับโครงการเครื่องกรองน้ํา ผมเกริ่นนิดหนึ่งนะครับ คือโรงเรียน
บ๎านหนองเสี้ยว ได๎รับประปาถังสูง จากองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ตั้งแตํโรงเรียนถํายโอนไปสังกัด
องค๑การบริหารสํวนจังหวัด เพราะฉะนั้นระบบน้ําโรงเรียน ก็แก๎ปัญหามาโดยตลอด เพราะห๎องน้ํามันมีหินปูน 
หลังจากที่นักเรียนใช๎สุขภัณฑ๑นะคับ โดยเฉพาะอยํางยิ่งอนุบาลผมเปลี่ยนใหมํเลยครับ เพราะวําทนไมํไหว
น้ํามันเป็นหินปูน โรงเรียนก็พยายาม คืออยากจะให๎มีเครื่องกรองน้ํา พอดีที่วําถังกรองเล็ก กรองใหญํ เป็นราคา



๒๗ 

 
เดียวกันกับเรื่องสารนะครับ เขาเอาน้ําไปวิเคราะห๑แล๎ววํา น้ําของเรามันมีหินปูนนะครับ เพราะเครื่องกรองที่วํา
กรองดื่ม กรองอะไร อาจมีราคาเกี่ยวกับเรื่องสาร ขอบคุณครับ 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ทําน ผอ. ครับ ราคาที่นําเสนอนี้ มาจากที่ไหนนะครับ  

  

 นายอนุพล  มาตย์นอก (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว) : ผมก็สืบราคา แล๎วก็อินเตอร๑
วอเตอร๑เข๎าไปสํารวจที่ขอนแกํนนะครับ 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : คือทํานสมาชิกที่สงสัยวํา มันทําไม ราคาตํางกัน ใหญํกวําทําไมมันถูกกวํา 

  

 นายอนุพล มาตย์นอก (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว) : คงจะเป็นเรื่องสารอยูํภายใน
นะครับ 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เป็นราคาที่เรานําสืบมาใชํไหมครับ 

 

 นายอนุพล  มาตย์นอก (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว) : ครับ แล๎วให๎อาจารย๑จาก
มหาวิทยาลัยขอนแกํน มาดู มาเอาน้ําไปตรวจสอบดูแล๎วก็ให๎เอกชนไปดูวําไปทําได๎ไหม ราคาที่เขาทําประมาณให ๎
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญทํานสุรพล ครับ  

 

 นายสุรพล  เชื้อชมกุล (ส.อบจ.ขอนแก่น อ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 3) : ขอบคุณครับทําน
ประธานครับ ผม สุรพล เชื้อชมกุล อําเภอเมืองเขต 3 ขอบคุณโรงเรียนที่เห็นนักเรียน เห็นใจสุขภาพ แตํทํานครับ 
สิ่งทํานตอบไมํตรงกับสิ่งที่เขาถามนะครับ เขาเห็นด๎วยกับหลักการที่ทํานจะจัดซื้อเครื่องกรองน้ําให๎เด็ก แตํเขา
บอกวํามันแปลกประหลาด ผมก็ไมํติดใจนะ ถ๎าทํานบอกวําซื้อเครื่องกรองน้ําจํานวนเงิน โครงการที่ 2 ปรับปรุง
เรื่อง น้ําดื่มของโรงเรียนบ๎านหนองเสี้ยว ทั้ง 2 แหลํง จํานวนเงิน 321,700 บาท 2 แหลํงจะได๎จบเลย เราก็
ไมํได๎ติดใจอะไร แตํทํานแยกรายละเอียดมาเสร็จ แหลํงที่ 1 กับแหลํงที่ 2 แหลํงที่ 1 นี้ ทํอน้ํา 10 นิ้ว ราคา
หนึ่ง แหลํงที่ 2  14 นิ้ว ราคาใกล๎เคียงกับ 10 นิ้ว เขาก็เลยถามวําทําไมไมํเอาทํอใหญํเลยละ จะได๎ปริมาณน้ํา         
ที่เยอะขึ้น แหลํงที่ 2 มีปั้มน้ําหอยโขํงอีกนะ 14 นิ้ว แล๎วมีปั้มน้ําหอยโขํง ผมรู๎วําปั้มน้ําแหลํงที่ 2 นี้ อุปกรณ๑   
เยอะกวําแตํราคาเทํากันกับแหลํงที่ 1 ซึ่งมีอุปกรณ๑น๎อยกวําขนาดเล็กกวํานะครับ ประเด็นคืออยูํตรงนี้ แตํทําน
ไมํใสํรายละเอียดบอกวําซื้อเครื่องกรองน้ําเพื่อให๎เด็กนักเรียน 2 แหลํง เป็นเงินรวมเทํานี้ โดยมีระบบกรองน้ํา   
3 ทํอ อะไรก็วําไป ก็จบแล๎ว แตํพอดีวํารายละเอียดผมก็เลยไปอํานเจอ ก็เลยเกิดความงง ครับผม ครับทําน
ประธาน 
  

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญทํานอนุชา ครับ 

 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ฟังดีๆ 
กํอนจะมาตอบ แหลํงที่ 1 ข๎อที่ 3 เครื่องกรองน้ําขนาด 10 นิ้ว บรรจุสารกรองเรซิ่น หัวกรองอัตโนมัติ จํานวน 
1 เครื่องๆ ละ จํานวน 29,500 บาท อันนี้ 10 นิ้ว ทีนี้ แหลํงที่ 2 ข๎อที่ 4 เครื่องขนาด 14 นิ้ว กรองสาร
ชนิดเดียวกัน 1 เครื่องเทํากัน ทําไมราคา 14 นิ้วถึงถูกกวํา 10 นิ้ว ตอบแคํนี้แหละครับผม จะเข๎าใจเลย และ       



๒๘ 

 
อีกประเด็นหน่ึง 14 นิ้ว ข๎อ 1 กับ ข๎อ 2 มันราคาเทํากัน 10 นิ้ว ข๎อที่ 1 กับ 14 นิ้ว ข๎อที่ 2 ราคาตรงกัน แตํ
พอมาข๎อ 3 เครื่องกรองตัวที่ 3 14 นิ้ว ถูกกวํา 10 นิ้ว มันเป็นไปได๎อยํางไร หรือซื้อรถสิบล๎อ ถูกกวํารถปิคอัพ
หรือไง อธิบายแคํนี้ ไมํต๎องไปพูดถึงนักเรียน รู๎อยูํวํานักเรียนเดือดร๎อน สภาก็ไมํแล๎งน้ําใจหรอก เพียงแตํวําไป
ติดอยํูที่รายละเอียด ตอบรายละเอียดให๎มันชัดเจน แคํนั้นแหละครับ  
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : 10 นิ้วกับ 14 นิ้ว ราคาเทํากันก็มีโอกาสเป็นไปได๎นะครับ แตํ 14 นิ้ว ถูกกวํา 10 นิ้ว ตัวนี้    
นําสงสัยใชํไหมครับ เชิญทํานนายกฯ ครับ 

 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ทํานประธานสภาฯ ทํานรอง
ประธานสภาฯ แล๎วทํานสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ก็อยากจะกราบเรียนวํา ทางโรงเรียน
บ๎านหนองเสี้ยว ได๎ไปให๎ทางมหาวิทยาลัยขอนแกํนเป็นคนประมาณราคาให๎ ซึ่งเป็นหนํวยงานที่มีความรู๎   
ความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ํา ซึ่งชํางทางองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนของเราก็มีเหมือนกัน      
แตํถ๎าพูดถึงเรื่องความเชี่ยวชาญในการออกแบบและประมาณราคานั้น ก็คงจะไมํสู๎ทางมหาวิทยาลัยขอนแกํน 
ดังนั้นทางโรงเรียนบ๎านหนองเสี้ยว ก็ไปขอความอนุเคราะห๑จากทางมหาวิทยาลัยขอนแกํน ให๎ทําการประมาณ
ราคา ก็คงเป็นเหตุเพราะวําทางมหาวิทยาลัยขอนแกํนคงจะไปสืบราคามาจากร๎านค๎าวําปั้มขนาดนี้ราคาเทําไหรํ 
แล๎วก็ทําการประเมินราคามาให๎ทางโรงเรียนบ๎านหนองเสี้ยว ซึ่งเราก็ไมํสามารถตอบได๎วํา ทําไมราคาถึงตํางกัน 
เราก็ไมํสามารถที่จะตอบได๎ เพราะวําเป็นการคํานวณจากทางมหาวิทยาลัยขอนแกํน ซึ่งเป็นคนคํานวณให๎
โรงเรียนบ๎านหนองเสี้ยว เนื่องจากวําทางโรงเรียนบ๎านหนองเสี้ยวก็ไมํได๎ขอความอนุเคราะห๑มาให๎สํานักการชําง
มาประมาณราคา หนํวยงานของทางมหาวิทยาลัยขอนแกํนก็เป็นหนํวยงานที่สามารถเชื่อถือได๎ อันนี้ผมก็ไมํ
สามารถตอบได๎วําราคา 10 นิ้ว กับ 14 นิ้ว ทําไมราคาถึงเทํากัน อันนี้ก็จากคณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยขอนแกํนเป็นคนคํานวณมา 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญทํานอนุชาครับ 

 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : เอาแบบนี้
ไหมครับ สรุปวําเอาแบบนี้หรือเปลําครับ ทางสภาเรา เอาราคา 10 นิ้ว ไปใสํ 14 นิ้ว มันก็เงินเทํากันนั่นแหละ 
เพียงแตํวํามันออกไปโชว๑แล๎ว เผื่อมีผิดพลาดมาก็จะเกิดปัญหา เอา 10 นิ้ ว ที่ราคา 29,500 บาท ไปใสํ    
27,000 บาท แทน แล๎วเอา 27,000 บาท มาใสํ 10 นิ้ว สรุปก็คือจบ เอาไหมครับ สลับราคากัน แก๎ใหมํอีก
ซักทีไหมครับ  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : มันจะผิดรายละเอียดที่เขาไปเชค็ราคามานะครับ 

 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ผมวํานะ 
แหลํงที่ 1 กับแหลํงที่ 2 สรุปแล๎วยอดเงินไปสลับกัน มันก็ควรที่จะอันใหญํแพงกวําก็แคํสลับราคา เอาที่ 14 
นิ้วที่ถูกกวํามาสลับกับ 10 นิ้ว เอา10 นิ้วที่ราคาแพงกวํามาใสํ 14 นิ้ว 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : สับเปลี่ยนราคาใชํไหมครับ 

 



๒๙ 

 
 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : สับเปลี่ยน
ราคามันก็เทําเดิม ราคาถึงจะไมํแย๎งในความรู๎สึกของสภา  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญ ทํานคจิตรครับ 

 

 นายคจิตร  พงษ์ค าพันธ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอพล เขต 1) : ครับ ทํานนายกองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทํานประธานสภาฯ ทํานรองประธานสภาฯ แล๎วทํานสมาชิกสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทํานครับ 
 กระผม นายคจิตร  พงคําพันธ๑ สมาชิกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน อําเภอพล เขต 1 
ตามที่ฟังผู๎ท๎วงติงกับผู๎ตอบ ผมก็มองเห็นวํา ในสํวนนี้ มันไมํได๎เฉพาะถึงที่เทํากันไมํเทํากัน  เราต๎องดู
สํวนประกอบของสารข๎างในราคาเทํากันไหม อาจจะแพงก็ได๎ สารที่มีราคาแพง เราจะไปสับกันแบบนั้นเลย   
โดยที่เราเข๎าใจหรือไมํเข๎าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักวิชาการของทางมหาวิทยาลัยขอนแกํนที่เขาทํามาก็ได๎ เราต๎อง
สอบถามวําสาเหตุที่มันแพงกวํากัน มันเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะสารข๎างในไหม แตํละถั งนี่เป็นคนละสาร   
คนละยี่ห๎อ คนละอยํางกัน คุณสมบัติมันตํางกัน มันนําจะราคาไมํเหมือนกันก็ได๎ ผมก็ยังฟังที่ทํานผู๎อํานวยการ
พูดมาวํามันมีสํวนประกอบคือสารข๎างใน มันอาจจะราคาตํางกัน ทําให๎ถังเราจะดูแตํข๎างนอกไมํได๎ จะให๎
ตัดสินใจเลย ไมํได๎ครับ ขอบคุณครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญทํานทองสุขครับ 

 

 นายทองสุข  ธนูรัตน์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอแวงใหญ่) : ครับ ทํานประธานสภา กระผม 
นายทองสุข  ธนูรัตน๑ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เขตอําเภอแวงใหญํครับ 
 เ ข๎ า ใ จ วํ า ตั ว เ ลขคํ า วํ า แหลํ ง  ก็ คื อค งสื บร าคามาจากร๎ านจั ดจํ าหนํ า ยหรื อ วํ าทา ง
มหาวิทยาลัยขอนแกํนคงไมํได๎ผลิตเครื่องพวกนี้เอง คงจะสืบราคาในตลาดหรือในเน็ตหรือจากแหลํงที่ผลิตที่
เป็นมาตรฐานนะครับ ตัวหลักๆ ตัวกรองก็จะมีเทําเดิมครับ แอนทราไซด๑ เรซิ่น และทราย สํวนตัว ผมคิ ดวํา
นําจะเปลี่ยนจากเครื่องเป็นถังนะครับ ทั้ง 3 ตัวเปลี่ยนจากเครื่องเป็นถัง จริงๆแล๎วเครื่องมันก็คือ 1 ชุดนั้น
แหละครับ เป็นเครื่องกรองน้ํามีถังสุดท๎ายก็คือถังเก็บประมาณ 200 กวําลิตร สํวนถังกรองก็จะมี 1,2,3 หรือ 
4  ฆําเชื้อเทํานั้นเอง แล๎วก็ผมก็เคารพและเห็นหลายสิ่งไปพร๎อมกับทํานอนุชานะครับ แตํวําในสํวนที่เป็นคําวํา
แหลํง ติดใจอยูํ คําวําแหลํงที่ 1 ก็คือแหลํงจําหนํายที่ 1 หรือแหลํงผลิตที่ 1 มันมี 10 นิ้ว แหลํงผลิตหรือ       
ร๎านผลิตหรือแหลํงผลิตที่มีคุณภาพที่ 2 14 นิ้ว 2 แหลํงนี่อาจจะมีลักษณะการผลิตหรือเครื่องไมํเหมือนกัน    
แตํหลักๆ นี่ตัวกรองเหมือนกันแนํนอน สารเรซิ่นในตลาดเทํากันแตํคุณภาพของสเป็คในแตํละร๎านของแหลํง 1 
และแหลํง 2 ไมํเทํากัน จริงๆ มันเกิดความแตกตํางกันที่แหลํงเทํานั้นแหละครับ ตัวอื่นๆ นี่เหมือนกันครับ 
หลักการกรองน้ําไมํมีอะไรผิดแปลกไปกวํานี้หรอกครับ ขอบคุณครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญทํานประสิทธิ์ครับ 

  

 นายประสิทธิ์  ทองแท่งไทย (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอภูผาม่าน) : ครับ ทํานนายกองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทํานประธานสภาฯ ทํานรองประธานสภาฯ และทํานสมาชิกสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทํานครับ กระผม นายประสิทธิ์  ทองแทํงไทย สมาชิกองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน อําเภอภูผามํานครับ 



๓๐ 

 
 ขออนุญาตครับ ให๎แงํคิดนะครับ ไซส๑งานของผมเป็นกิจกรรมในเขตที่มีหินปูนเยอะ เพราะฉะนั้น     
เครื่องกรองน้ํามีหลายประเภทจริงๆ จากที่ผมดูแล๎วนะครับ เครื่องกรองน้ําแหลํงที่ 1 ใช๎สําหรับเป็นน้ําดื่มครับ 
เพราะตามด๎วยข๎อที่วํา มีตู๎ทํานํ้าเย็น ตู๎กรองเพิ่มแล๎วก็แสงยูวี ลักษณะนี้นะครับ อุปกรณ๑ที่ใช๎จะแตกตํางกันครับ 
สารไส๎ข๎างในสําหรับการบริโภค ก็คือน้ําดื่ม เขาจะใช๎เรซิ่นที่แตกตํางกันครับ สํวนแหลํงน้ําที่ 2 ตามที่ดูแล๎ว   
จะไมํมีตู๎น้ําเย็น นําจะเป็นน้ําใช๎ครับ แล๎วทีนี้การคํานวณจะคํานวณแบบนี้ครับ เขาต๎องการคํานวณน้ําออกครับ  
น้ําเข๎ามันเข๎าเทํานี้ แตํต๎องการให๎น้ําออกเทําไหรํ เป็นกี่ลิตรตํอนาที เพราะฉะนั้น ถ๎าเกิดน้ําใช๎ต๎องการปริมาณ
น้ําออกที่มากกวําเพื่อมาใช๎อาบ ใช๎ในกิจการอื่น แตํสําหรับน้ํากินอาจใช๎ในปริมาณที่น๎อยกวําเพราะฉะนั้น     
ไซส๑ของขนาดจึงไมํจําเป็นที่จะต๎องเทํากัน ขอช้ีแจงเทํานี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ขอบคุณครับ ที่ให๎ความกระจําง แสดงวําแยกเป็น 2 ระบบใชํไหมครับทําน เป็นน้ําใช๎เลย  
เป็นทํอ 14 นิ้ว สํวนน้ํากินเป็นทํอ 10 นิ้ว ฉะนั้นวัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องกรองจะแตกตํางกัน ทําให๎ราคาแตกตํางกัน 
เพราะวําประเภทงานใช๎แตกตํางกัน เข๎าใจกันแล๎วนะครับ เชิญทํานอนุชาครับ 

 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : เรื่องของ
วิชาการนั่น ผมไมํรู๎ ผมรู๎แตํเพียงวํา ตัวเรซิ่นเหมือนกัน กรองเอนทรานไซด๑ก็เหมือนกัน คาร๑บอนก็เหมือนกัน 
ทําไมราคามันถึงแย๎งกัน ตัวเล็กราคาแพงกวํา ตัว 10 นิ้ว แล๎วก็เครื่องกรองชั้นที่ 1 แอนทรานไซด๑ 14 นิ้วกับ 
10 นิ้ว ราคาก็เทํากัน แล๎วมาสุดท๎ายตัว 10 นิ้ว กลับไปแพงกวํา 14 นิ้ว มันก็เป็นประเด็นข๎อสง สัย            
เรื่องวิชาการผมก็ไมํรู๎หรอก ทํานอธิบายไปผมก็ไมํรู๎ ผมถามแตํเพียงวํา มันเป็นไปได๎อยํางไร ที่ไซส๑คนละไซส๑ 
ไซส๑ใหญํกวําสมควรจะแพงกวําไซส๑เล็ก ประเด็นผมมีแคํนี้ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ก็อยํางที่ทํานประสิทธิ์ได๎ขยายความนะครับ ผมก็พอเข๎าใจได๎วํา ทํอ 2 รุํน มันใช๎งาน    
คนละประเภทกัน ประเภทน้ําดื่ม ก็คือ 10 นิ้ว ระบบการกรองเรซิ่น สารตํางๆ ก็จะใช๎เฉพาะน้ําดื่ม สําหรับ    
ตัว 10 นิ้วนะครับ สํวนทํอ 14 นิ้ว นะครับ เป็นน้ําประเภทน้ําใช๎ทั่วไป คุณสมบัติไมํได๎ดีมาก เหมือนน้ําดื่ม 10 นิ้ว 
ฉะนั้นวัสดุอุปกรณ๑เครื่องกรองเรซิ่น สารตํางๆ ก็จะอีกประเภทหนึ่ง ทําให๎ราคามันตํางกัน พอเข๎าใจไหมครับ 
ทํานอนุชา โอเคนะครับ ถือวําชัดเจน ไมํมีทํานใดสงสัยนะครับ 

 

 ผมจะขอมตินะครับ 
 เชิญทํานอดุลย๑ครับ 
 

 นายอดุลย์  คามดิษฐ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอชนบท) : ครับ ทํานนายกองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน ทํานประธานสภาฯ ทํานรองประธานสภาฯ แล๎วทํานสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดขอนแกํน ทุกทํานครับ กระผม นายอดุลย๑  คามดิษฐ๑ สมาชิกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
อําเภอชนบทครับ 
 รายการที่ 6 ถังเก็บน้ํา 2,000 ลิตร ถังสแตนเลสหรือถัง PVC ครับ รายการที่ 6 หน๎า 2 ครับ  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ถ๎าดูตามราคาคงไมํใชํถังสแตนเลสครับ ถังขนาด 2,000 ลิตร ราคาถังละ 10,000 บาท 
นําจะเป็นถังพลาสติกครับ ทํานทองสุขบอกวําเป็นไฟเบอร๑นะครับ  

 มีทํานใดสงสัยไหมครับ  
 ผมจะขอมตินะครับ 



๓๑ 

 
 สมาชิกทํานใดอนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนบ๎านหนองเสี้ยว สังกัดองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินจํานวน 384,723 บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร๎อย-  
ยี่สิบสามบาทถ๎วน)  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 23 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 2 เสียง นะครับ  
 

มติสภา อนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 2 โครงการ เป็นเงินจ านวน 384,723 บาท (สามแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบสาม-
บาทถ้วน)  จ านวน 23 เสียง ไม่อนุมัติ 2 เสียง 
  

 ระเบียบวาระที่ 5.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียน
มัธยมหนองเขียด สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เชิญทํานนายกฯ ครับ 

 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจงัหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
  

 เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
   

 ด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นจะต๎องเสนอญัตติขออนุมัติใช๎จํายเงิน
รายได๎สะสมของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน โดยแนบท๎ายญัตตินี้  ผม
ขอเพ่ิมเติมรายละเอียดในข๎อ 1.2 นะครับ คําปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (AC) ภายในโรงเรียน
เพิ่มความกว๎าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 5 เซนติเมตร นอกจากนั้นก็เหมือนเดิม แล๎วก็มา ข๎อ 1.3 นะครับ 
คําปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน กว๎าง 5 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 15 เซนติเมตร 
นอกจากนั้นก็เหมือนเดิม ตํอสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้
 

หลักการ 
  ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน ตามโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิทัศน๑ จํานวนเงิน 535,000.-บาท (ห๎าแสนสามหมื่นห๎าพัน-
บาทถ๎วน) รายละเอียดดังที่ได๎ชี้แจงและตามบัญชีแนบท๎ายญัตติน้ี 
 

เหตุผล 
  เนื่องจากโรงเรียนมัธยมหนองเขียด สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีห๎องน้ํา -       
ห๎องสุขานักเรียน จํานวน 2 หลัง ชํารุด ไมํถูกสุขลักษณะ ควรปรับปรุงให๎ใช๎ได๎ตามปกติ และถนนเชื่อมระหวําง
อาคารศูนย๑วิชาการและอาคารประชาสัมพันธ๑ เป็นหินลูกรัง ทําให๎ลื่นในหน๎าฝน สํงผลให๎เกิดอุบัติเหตุกับ
นักเรียนและบุคลากร อีกทั้งที่วํางบริเวณหน๎าเสาธงกับอาคารเรียน สามารถสร๎างเป็นลานอเนกประสงค๑ที่ใช๎  
ในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นๆ ได๎ จึงเห็นควรนําเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ไปดําเนินการตามโครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิทัศน๑    



๓๒ 

 
จํานวนเงิน 535,000.-บาท (ห๎าแสนสามหมื่นห๎าพันบาทถ๎วน) โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
หลักเกณฑ๑และวิธีการนําเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข๎อ ๑๒ ในกรณีที่สถานศึกษามีความจําเป็นต๎องใช๎จํายโดยที่มี
รายได๎ ไมํ เพียงพอ ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจอนุมัติ ให๎ ใช๎จํายจากเงินรายได๎สะสมได๎ตามความจําเป็น                 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเพื่อให๎สอดคล๎องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน 
การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๘๙ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจใช๎เงินสะสม
ได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่น 

 จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 
     (นายพงษ๑ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ๑) 
        นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ได๎เสนอญัตตินะครับ และทํานนายกฯ 
ได๎เสนอขอแก๎ไข ในรายละเอียดข๎อ 1.2 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (AC) ภายในโรงเรียน   
โดยเพิ่มเนื้อหา ดังนี้นะครับ เพ่ิมความกว๎าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 5 เซนติเมตร  

 และข๎อ 1.3 คําปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียน เพิ่ม ขนาดความกว๎าง 5 เมตร 
ยาว 52 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ครับ เชิญครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียน ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
 ผมได๎รับการประสานงานจากชํางมาเมื่อกี้นะครับ ในข๎อ 1.3 คําปรับปรุงลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียน กว๎าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ไมํใชํ 52 เมตรตามที่ผมพูดไปทีแรกนะครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : สํวน 1.2 5 x 52 ใชํไหมครับ 

 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : 1.2 ความกว๎างถนนลาดยาง         
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (AC) 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 5 เซนติเมตร 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : 90 เมตรนะครับ 

 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : สํวน 1.3 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
ภายในโรงเรียน กว๎าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 15 เซนติเมตร  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ สรุปนะครับ ก็คือทํานนายกขอแก๎ไขนะครับ ข๎อ 1.2 เพิ่มความกว๎าง 5 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 5 เซนติเมตร  

 ข๎อ 1.3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน กว๎าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร  
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 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกทํานใดให๎การยินยอมอนุมัติแก๎ไขญัตติที่ 5.7 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให๎แก๎ไข จํานวน 21 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎แก๎ไข โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํให๎แก๎ไข จํานวน - เสียง นะครับ  
 

มติสภา ให้แก้ไข ระเบียบวาระที่ 5.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนมัธยม
หนองเขียด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน 21 เสียง  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : มีทํานใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที่ 5.7 ไมํมีนะครับ  

 ผมจะขอมตินะครับ   
 สมาชิกทํานใดอนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด สังกัดองค๑การบริหาร   
สํวนจังหวัดขอนแกํน จํานวนเงิน 535,000 บาท โปรดยกมือขึ้นครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ทําน
ประธานขออนุญาตครับ ญัตติที่ผํานมาเมื่อกี้ ไปแก๎ในสภา ไปขอรับรองจากสมาชิกสภาเหรอครับ ที่แก๎ความยาว              
โรงเรียนหนองเขียดใชํไหม 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เมื่อกี้ขอความยินยอมผํานสภา ขอไปแล๎วนะครับ 

 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ยังไมํมี      
ผู๎รับรองนะครับ ทํานไมํได๎ขอผู๎รับรอง 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ทํานนายกฯ เสนอ ผมขอความยินยอมจากสภา แล๎วก็ได๎ยกมือยินยอมแล๎วนะครับ ผํานไป
แล๎วนะครับ เรียบร๎อยแล๎วนะครับทําน ทํานนายกฯ เป็นคนเสนอนะครับ ไมํต๎องมีผู๎รับรองครับ  

 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอพล เขต 2) : ทํานประธานสภาฯ      
ผมขออนุญาตเสริม เมื่อกี้ที่ทํานอนุชาถามวํา ทํานได๎รับรองหรือยัง ทํานนายกฯ เสนอญัตติ โดยปกติแล๎วไมํต๎อง
รับรอง แตํหากวําทํานนายกฯ มาเสนอในสภาเพื่อเพิ่มเติมแก๎ไข เราต๎องขอความยินยอมจากสภากํอน มันถึงจะ
ถูกต๎อง  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ทํานครับ ผมขอความยินยอมจากสภาแล๎วนะครับทําน ยกมือไปแล๎วนะครับทําน 

  

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอพล เขต 2) : ทํานประธานสภา ตอนนี้
อยูํในระเบียบวาระที่ 5.7 ใชํไหมครับ ยังไมํขอเสียงรับรองใชํไหมครับ ยังไมํผํานใชํไหมครับ จะอภิปรายได๎ไหม
ครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญครับ 
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 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอพล เขต 2) : ขออนุญาตตั้งข๎อสังเกต   
ในญัตติที่ 5.7 กํอนที่จะไปสูํการลงมติ เนื่องจากหลายญัตติเรายังไมํมีความชัดเจน บางทีก็ผํานไป ขออนุญาต
เสริมตรงนี้ เพื่อความกระจํางในการลงมติ มีอยูํตรง 1.2 คําปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต (AC) 
วงเงิน 128,000 บาท ที่มีเพิ่มเติม คือ ความกว๎าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ประเด็นที่จะ
ถามก็คือวํา อันนี้เป็นลาดยางนะครับ แล๎วก็มา 1.3 จะเป็นคอนกรีต ประเด็นที่จะถามก็คือวํา อันนี้ขนาดมัน
เล็ก เราทําคอนกรีต เราจะทําลักษณะไหน เกรงวําคนที่เขาไปทํา ถ๎าเกิดมีเครื่องปูยาง มันคงไปไมํได๎ แล๎ว
ประเด็นตํอมา   ก็คือวํา ทําไมเป็นคอนกรีตแล๎วก็มีลาดยาง ทําไมไมํเป็นอยํางใดอยํางหนึ่ง ถ๎าเป็นอยํางใดอยําง
หนึ่ง ถ๎าเป็นลาดยาง เวลาผํานไป การบูรณะลาดยางวงเงินมันก็จะเพิ่มมากขึ้น ผู๎รับเหมาเค๎าก็อาจจะทําให๎ ถ๎า
วงเงินมันน๎อยเกินไป แอสฟัลท๑ติกนี่ผมเกรงวําจะทําไมํได๎ เตือนด๎วยความเป็นหํวง ขอบคุณครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญ ทํานนายกฯ ครับ 

 

 นายพงษ์ศั กดิ์   ตั้ งวานิชกพงษ์  (นายก อบจ.ขอนแก่น)  : เ รี ยน ประธานสภาฯ                  
ทํานรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
 สําหรับ สํานักการชํางได๎ไปสํารวจสถานที่มาแล๎ว ปรากฏวําทําได๎นะครับ ผมคิดวําเราคงไมํต๎อง  
ไปหํวงผู๎รับจ๎างนะครับ เพราะวําถ๎าใครจะมาทํา ก็ต๎องทําให๎ได๎ตามสัญญาจ๎างและตามรูปแบบ ตามสเป็ค      
(Spce) ความกว๎าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 5 เซนติเมตร แล๎วเดี๋ยวผมจะให๎ทางชํางผู๎ที่ไปสํารวจ ได๎
ประมาณราคาและมาชี้แจงเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญครับ  
 

 นายบวร  ชินอ้วน (ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง) : กราบเรียนทํานประธานสภาฯ 
ทํานรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน โครงการของโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ได๎ขอความอนุเคราะห๑มาที่สํานักการชําง 
สํานักการชํางก็สํงนายชํางออกไปสํารวจนะครับ และก็ได๎จัดทําประมาณราคาแล๎วนะครับ เป็นงานปรับปรุง
แหลํงเรียนรู๎ ซึ่งมีหลายสํวนเป็นองค๑ประกอบรํวมกันนะครับ สํวนหนึ่งก็คือ การปรับปรุงถนน ทางเข๎าจะเป็น
แอสฟัลท๑ติกคอนกรี ตนะครับ ขนาดกว๎าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 5 เซนติ เมตรนะครับ                       
ซึ่งจากประสบการณ๑ที่ดูงานเรื่องแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต เครื่องจักรสามารถทําได๎ 4 เมตร ก็ทําได๎ครับ           
อีกสํวนหน่ึงก็คือ กํอสร๎างลานคอนกรีต ซึ่งก็อยูํในบริเวณของโรงเรียน ก็เป็นคนละสํวนนะครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญทํานอนุชาครับ 

 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ ก็ได๎ฟัง
ชํางมายืนยัน วําสามารถทําได๎ ก็ไมํเป็นไร  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ มีทํานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

 ถ๎าไมํมี ผมจะขอมตินะครับ   
 สมาชิกทํานใดอนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด สังกัดองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดขอนแกํน จํานวนเงิน 535,000 บาท โปรดยกมือขึ้นครับ 
 
 



๓๕ 

 
 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 21 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน - เสียง นะครับ  
มติสภา อนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนมัธยมหนองเขียด สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เป็นเงินจ านวน 535,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ านวน 21 เสียง  
 

 ระเบียบวาระที่ 5.8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียน
เมืองพลพิทยาคม สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เชิญทํานนายกฯ ครับ 

 

 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) :  
    เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
     

  ด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นจะต๎องเสนอญัตติขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎
สะสมของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน  โดยผมขอแก๎ไขรายละเอียดท๎าย
ญัตติในหน๎าที่ 3 บรรทัดที่ 27 จากเดิม HP 1920-24G เปลี่ยนเป็น CORE SWITCH จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
16,900 บาทถ๎วนนะครับ นอกนั้นคงเดิม ตํอสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี ้

 

หลักการ 
  ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน จํานวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,331,160.-บาท (สามล๎านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร๎อยหก
สิบ-บาทถ๎วน) รายละเอียดตามที่ได๎ชี้แจงและตามบัญชีแนบท๎ายญัตติน้ี 

เหตุผล 
  เนื่องจากโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็น
เรํงดํวน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสํงเสริมให๎การบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนําเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ไปดําเนินการ จํานวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,331,160.- 
บาท (สามล๎านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร๎อยหกสิบบาทถ๎วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท๎ายญัตตินี้          
โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการนําเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข๎อ ๑๒ ในกรณีที่
สถานศึกษามีความจําเป็นต๎อง   ใช๎จํายโดยที่มีรายได๎ไมํเพียงพอ ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจอนุมัติให๎ใช๎จํายจากเงิน
รายได๎สะสมได๎ตามความจําเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเพื่อให๎สอดคล๎องกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๘๙ องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจใช๎เงินสะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่น 

  จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน พิจารณาอนุมัติตํอไป 
                                                     

       (นายพงษ๑ศักดิ ์ ตั้งวานิชกพงษ๑)    
                             นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 



๓๖ 

 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ทํานนายกได๎เสนอญัตติเรียบร๎อยแล๎วนะครับ และได๎ขอเสนอแก๎ไขในหน๎าที่ 3 บรรทัด  
ที่ 27 จากเดิม HP 1920-24G เปลี่ยนเป็น CORE SWITCH นะครับ 

  ผมจะขอความยินยอมจากสภานะครับ 
 ผมจะขอมตินะครับ 
 สมาชิกทํานใดให๎การยินยอมอนุมัติแก๎ไขญัตติที่ 5.8 โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให๎แก๎ไข จํานวน 20 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎แก๎ไข โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํให๎แก๎ไข จํานวน - เสียง นะครับ  
 

มติสภา  ให้แก้ไข ระเบียบวาระที่ 5.8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียน     
เมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน 20 เสียง 
 

  มีสมาชิกทํานใด จะอภิปรายระเบียบวาระที่ 5.8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสม  ของ
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
 ถ๎าไมํมี ผมจะขอมตินะครับ   
 สมาชิกทํานใดอนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดขอนแกํน จํานวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,331,160.-บาท (สามล๎านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่ง
ร๎อย-หกสิบบาทถ๎วน) โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 21 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน - เสียง นะครับ  
 

มติสภา อนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 8 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,331,160.-บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพัน-      
หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)  จ านวน 21 เสียง  
 

 ระเบียบวาระที่ 5.9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพระธาตุขามแก่น      
พิทยาลัย สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียน  
พระธาตุขามแกํนพิทยาลัย สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เชิญทํานนายกฯ ครับ 

 

 *** นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมาย
ให้ นายสิทธิกุล  ภูค าวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ *** 
 

  นายสิทธิกุล  ภูค าวงศ์ (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) :  
  เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
  ด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นจะต๎องเสนอญัตติขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎
สะสมของโรงเรียนพระธาตุขามแกํนพิทยาลัย สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ตํอสภาองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดขอนแกํน โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 



๓๗ 

 
 

หลักการ 
  ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนพระธาตุขามแกํนพิทยาลัย สังกัดองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเรียนการสอน เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อ
ครุภัณฑ๑ห๎องประชุม จํานวนเงิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท๎ายญัตติน้ี 

เหตุผล 
  เนื่องจากโรงเรียนพระธาตุขามแกํนพิทยาลัย สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ได๎รับ
จัดสรรงบประมาณในการกํอสร๎างอาคารเรียน ซึ่งได๎ดําเนินการกอํสร๎างเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว แตํยังขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ๑ ครุภัณฑ๑สําหรับใช๎ในกิจการงานของโรงเรียน  จึงเห็นควรนําเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนพระธาตุ    
ขามแกํนพิทยาลัย สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ไปดําเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ   
การบริหารจัดการเรียนการสอน เพื่อจํายเป็นคําจัดซื้อครุภัณฑ๑ห๎องประชุม จํานวนเงิน 100,000. -บาท         
(หนึ่งแสนบาทถ๎วน) โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการนําเงินรายได๎ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๕๑ ข๎อ ๑๒ ในกรณีที่สถานศึกษามีความจําเป็นต๎องใช๎จํายโดยที่มีรายได๎ไมํเพียงพอ ผู๎บริหารท๎องถิ่น
อาจอนุมัติให๎ใช๎จํายจากเงินรายได๎สะสมได๎ตามความจําเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเพื่อให๎
สอดคล๎องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข๎อ ๘๙ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจใช๎เงินสะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่น 
  จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 
              (นายพงษ๑ศักด์ิ   ตั้งวานิชกพงษ๑) 
        นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : มีทํานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  

 เชิญทํานอนุชาครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ประชุมทีไร
ได๎พูดทุกครั้ง ทุกวาระ ขอถามวําไมโครโฟนประธานฯ กับไมโครโฟนผู๎เข๎ารํวมประชุม ราคาทําไมถึง  
ไมํเทํากัน ถ๎าอยูํในห๎องประชุมก็ต๎องใช๎แบบเดียวกัน แตํอันนี้ไมโครโฟนประธาน ราคา 4,100 บาท 
ไมโครโฟนผู๎รํวมประชุม ราคา 3,400 บาท มันแตกตํางกันอยํางไร ขอถามแคํนี้ครับ  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ราคา 3,800 บาท นะครับ เป็น 4,100 บาท กับ 3,800 บาท นะครับ 

 เชิญทํานทองสุขครับ 
 

 นายทองสุข  ธนูรัตน์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอแวงใหญ่) :  เรียนทํานประธานสภาฯ ทําน
รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน  
 ผมนายทองสุข  ธนูรัตน๑ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เขตอําเภอแวงใหญํครับ 
ทํานอนุชาถาม ผมจะขอตอบนะครับ ไมโครโฟนทํานประธานฯ จะพิเศษนะครับ คือสามารถเบรคคนที่



๓๘ 

 
กําลังคุยได๎ครับ เป็นตัวควบคุมตัวจํายทั้งหมดครับ ถ๎าหากประธานไมํได๎กดตัวนี้ ทางบุคคลที่ 2, 3      
ก็ไมํสามารถพูดได๎ครับ ไมโครโฟนทํานประธานฯ ก็จะมีตัวที่มากกวําตัวปกติ ขอบคุณมากครับ  
  

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ตํางกันแคํ 300 บาท นะครับ แล๎วทําไมของผมถึงเบรกของทํานไมํได๎ลํะครับ ทําน
อนุชาสงสัยอีกไหมครับ เชิญครับ  

 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ยังสงสัย
ประเด็นเกํานี่แหละครับ อยูํร๎านไหน ผมก็เห็นวําขายเป็นชุดครับ จะเอาไมโครโฟนกี่ตัวก็คุณเข๎าไป 
ไมํได๎บอกวําตัวนี้เป็นไมโครโฟนประธานฯ ร๎านเมืองไทยโทรทัศน๑ ผมเข๎าประจํา ราคาก็เทํากันหมด 
หรือวําของทํานประธานฯ กับของผมมันตํางกันตรงไหน ตัวคอนโทรลมันคอนโทรลอยูํข๎างหลั ง มันไมํ
เหมือนสภาผู๎แทนราษฎร  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : อันนี้มันคนละอยํางกันครับ มันเหมือนกัน  

 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ก็ถึงวําราคา
ทําไมมันถึงไมเํทํากัน  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : คิดวําคงจะระบบกันครับ  

 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : เหมือนกับ
เครื่องกรองน้ํา ทํายังไงก็ไมํเข๎าใจ อันนี้ก็เหมือนกันไมโครโฟนประธานฯ กับไมโครโฟนผู๎เข๎ารํวมประชุม          
ทําอยํางไรผมก็ไมํเข๎าใจ  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ผมวํามันคนละประเภทนะครับ แยกกันอยูํแล๎วนะครับ เพราะวําไมโครโฟนประธานฯ เขาก็
จะมีระบบเวลาน่ังประชุมนะครับ เรียบร๎อยแล๎วนะครับ มีทํานใดอีกไหมครับ  

 เชิญทํานคงฤทธิ์ครับ 
 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากุล (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอพล เขต 2) : เรียนทํานประธานสภาฯ 
ทํานรองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน  
 ตอนนี้การอภิปรายที่ทํานอนุชาถาม ปรากฏวํา คนทําไมํได๎ตอบ คนตอบไมํได๎ถาม  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ไมํเป็นไรครับ เรามีผู๎รู๎เยอะ เพราะวําเรามีวิศวกร มีผู๎รู๎ที่สามารถตอบได๎ก็เข๎าใจครับ  

 ผมจะขอมตินะครับ   
 สมาชิกทํานใดอนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนพระธาตุขามแกํนพิทยาลัย สังกัด     
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน จํานวนเงิน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ๎วน) โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 21 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 1 เสียง นะครับ  
 



๓๙ 

 
มติสภา อนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย  สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จ านวน 21 เสียง ไม่อนุมัติ 
จ านวน 1 เสียง 
 
 

 ระเบียบวาระที่ 5.10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนนางิ้ว       
วิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของ
โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค๑ สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เชิญทํานนายกฯ ครับ 

 

 นายสิทธิกุล  ภูค าวงศ์ (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) : 
  เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
 

  ด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นจะต๎องเสนอญัตติขออนุมัติใช๎จํายเงิน
รายได๎สะสมของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค๑ สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ตํอสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
  ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค๑ สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 91,000.-บาท (เก๎าหมื่นหนึ่งพันบาทถ๎วน) ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท๎ายญัตติน้ี 

เหตุผล 
  เนื่องจากโรงเรียนนางิ้วพิทยาสรรค๑ สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นเรํงดํวน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสํงเสริมให๎การบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดฯ มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนําเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค๑      
สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนไปดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท๎าย
ญัตตินี้ เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 91,000 บาท (เก๎าหมื่นหนึ่งพันบาทถ๎วน) โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการนําเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา          
ในสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2551 ข๎อ 12 ในกรณีที่สถานศึกษามีความจําเป็นต๎อง   
ใช๎จํายโดยที่มีรายได๎ไมํเพียงพอ ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจอนุมัติให๎ใช๎จํายเงินรายได๎สะสมได๎ตามความจําเป็น      
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสอดคล๎องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน             
การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข๎อ 89 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจใช๎เงินสะสมได๎ โดยได๎รับ
อนุมัติจากสภาท๎องถิ่น 
 
 

  จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 
              (นายพงษ๑ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ๑) 
        นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 

 
 



๔๐ 

 
 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : มีทํานใดจะอภิปรายไหมครับ 

 เชิญทํานอนุชาครับ 
  

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ถามอีกครั้ง
ครับ พัดลม 2 ใบพัดนี้คือ ยี่ห๎ออะไร ผมอยากจะรู๎จัก มีขายที่ไหน พัดลม 2 ใบพัด 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ทํานอนุชาครับ ตอนนี้อยูํที่ญัตติที่ 5.10 นะครับ เรื่องถมดินลานเอนกประสงค๑ครับ 

  

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ผมขอข๎ามไป 
ผมใจร๎อนไป พัดลม 2 ใบ  

 

 นายมนต์ชัย ศรีวิ ไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : มีทํานใดอีกไหมครับ 

 ถ๎าไมํมีผมจะขอมตินะครับ   
 สมาชิกทํานใดอนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนนางิ้วพิทยาสรรค๑ สังกัดองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน จํานวน 91,000.-บาท (เก๎าหมื่นหนึง่พันบาทถ๎วน)  โปรดยกมือขึ้นครับ 
  

 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 20 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน - เสียง นะครับ  
 

มติสภา อนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนนางิ้วพิทยาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 91,000.-บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จ านวน 20 เสียง ไม่อนุมัติ จ านวน 1 เสียง 
 

 ระเบียบวาระที่ 5.11 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของ โรงเรียนเปรมติณสูลา
นนท์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.11 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของ
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท๑ สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เชิญทํานนายกฯ ครับ 

 

 นายสิทธิกุล ภูค าวงศ์ (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) : 
 

  เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
  ด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นจะต๎องเสนอญัตติขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎
สะสมของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท๑ สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ตํอสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้
 

หลักการ 
  ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท๑ สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน จํานวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 340,936.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเก๎าร๎อยสามสิบหกบาทถ๎วน)         
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท๎ายญัตตินี ้



๔๑ 

 
เหตุผล 

  เนื่องจากโรงเรียนเปรมติณสูลานนท๑ สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็น
เรํงดํวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสํงเสริมให๎การบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนําเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท๑ 
สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนไปดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท๎าย
ญัตตินี้ เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 340,936.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเก๎าร๎อยสามสิบหกบาทถ๎วน) โดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการนําเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการ 
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2551 ข๎อ 12 ในกรณีที่สถานศึกษามี
ความจําเป็น ต๎องใช๎จํายโดยที่มีรายได๎ไมํเพียงพอ ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจอนุมัติให๎ใช๎จํายเงินรายได๎สะสมได๎ตาม
ความจําเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสอดคล๎องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
การ  รับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    
พ.ศ. 2547 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข๎อ 89 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจใช๎เงิน
สะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่น 
 

  จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 
               (นายพงษ๑ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ๑) 
        นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 

 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : มีทํานใดจะอภิปรายไหมครับ 

 เชิญทํานอนุชาครับ 
  

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ถาม
แบบเดิมครับ ซื้อพัดลมติดผนังแบบ 2 ใบพัด แล๎วมีอีกข๎อหนึ่ง ข๎อ 16 ซื้อพัดลม 18 นิ้ว ผนังเวทีห๎อง
คอนโทรล อันนี้กี่ใบพัด ทําไมไมํเห็นบอกวําจะซื้อกี่ใบ ข๎อ 16 จะใช๎กี่ใบ ข๎อ 1 ใช๎ 2 ใบ จริงๆ ข๎อ 1 บอกใช๎
พัดลมติดผนัง    บอกจํานวนนิ้ว ไมํต๎องบอกจํานวนใบก็ได๎ แตํพอมาข๎อ 16 ไมํบอกใบ จะซื้อกี่ใบ มันเป็น
บรรทัดฐาน บอกแคํวําซื้อพัดลมติดผนัง 26 นิ้วก็พอ มันไมํต๎องมาเป็นประเด็น พอมาข๎อ 16 พัดลม 18 นิ้ว นี่
ซื้อกี่ใบ ผมจะถามตํอ ขนาดกี่ใบพัด ขอบคุณครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : มีทํานใดจะอภิปรายไหมครับ 

 ไมํมีนะครับ 
 ทํานอนุชาได๎ถามวํา ข๎อที่ 1 พัดลมติดผนังแบบ 2 ใบพัด มีระบุวํา 2 ใบพัด สํวนข๎อที่ 
16 พัดลม 18 นิ้วไมํได๎ระบุใบพัด ทํานก็เลยถามวําตํางกันอยํางไร ทําไมไมํระบุ  
 เชิญทํานนายกครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ทํานประธานสภาฯ ทํานรอง
ประธานสภาฯ ทํานเลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
 สําหรับพัดลมติดผนังแบบ 2 ใบพัด ขนาด 26 นิ้ว เป็นพัดลมที่ติดในห๎องประชุม 2 ใบพัด         
3 ใบพัดก็มี แตํ 2 ใบพัดนี่จะไมํดัง ระดับการให๎ความเย็นเทําๆกัน และสามารถติดตั้งเครื่องพํนน้ําได๎ด๎วย      



๔๒ 

 
แตํสําหรับพัดลม 18 นิ้วก็คือ พัดลมทั่วๆไปที่ เราไปตั้งโต๏ะกินข๎าว อันนี้จะวางไว๎หลังห๎องประชุมที่              
ห๎องคอนโทรล ก็เลยตํางกันครับ อยูํที่ดูโฮมก็มี พัดลม 2 ใบพัดครับ ทํานผู๎อํานวยการก็มีรูปให๎ดูอยูํ ผมก็ดูอยูํ
เหมือนกัน ทางโรงเรียนก็ได๎ไปดูมาแล๎ว สําหรับพัดลมที่อยูํในห๎องคอนโทรลนั่นก็คือพัดลมแบบธรรมดา 18 นิ้ว
ครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ มีทํานใดจะอภิปรายอีกไหมครับ 

 เชิญทํานคงฤทธิ์ครับ 
 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.ขอนแก่น เชตอ าเภอพล เขต 2) : ทํานประธานสภาฯ 
ทํานสมาชิกสภาฯ ผมคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เขตอําเภอพล 
ครับ   
 จริงๆ แล๎วประเด็นนี้ก็ไมํมีอะไรหรอกครับ การใช๎ขาดเงินสะสม เราก็เข๎าใจตรงกัน คือ สมาชิก
สภาจังหวัดก็เข๎าใจได๎ ประเด็นก็คือวํา วัตถุประสงค๑ที่ทํานนายกกรุณาชี้แจงนั้นเราไมํต๎องการทราบประเด็นนั้น 
แตํประเด็นที่เกิดขึ้นต๎องแยกออกมาคือ 2 ใบ แตํอีกอันไมํบอกวํากี่ใบ นี่คือข๎อแตกตํางแล๎วบางโรงเรียนก็ไมํได๎
เสนอมาแตํภาพรวม ประเด็นคือ เรามีทั้งหมด 19 โรงเรียน การเสนอญัตติเข๎าสูํสภา มันนําจะเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน จะลงรายละเอียดก็ลงรายละเอียดเหมือนกัน ไมํลงรายละเอียดก็ต๎องพูดถึงวัตถุประสงค๑เหมือนกัน  
พอแยกออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นประเด็นให๎ถามวํา 2 ใบ มันคืออะไร เราก็พอจะรู๎  เราเห็นก็พอจะรู๎จัก อันแรก
ระบุพอมาอันที่ 2 ไมํระบุ แบบนี้มันแตกตํางอยํางเห็นได๎ชัดเลย ยกตัวอยําง เมื่อกี้ที่เราเห็น ข๎อแตกตํางของ
เครื่องกรองน้ําเหมือนกัน 10 นิ้วแพงกวํา 14 นิ้ว เราก็ยังผํานสภาได๎ มันก็จะเป็นแบบนี้แหละ ผมไมํอยากจะ
ให๎สภานี้สับสน วําอะไรควรจะยกและไมํควรจะยก จริงๆ แล๎วอยากจะเสริมวําสภาแหํงนี้เดินมาถูกทางแล๎ว      
เงินสะสมของโรงเรียนที่เกิดขึ้น เราไมํเคยมีปัญหาในการซักถาม แตํเมื่อเป็นประเด็นที่ฉีกออกมา ก็จะเป็น
ประเด็นและได๎ช้ีแจงให๎เข๎าใจโดยที่จะไมํผิดไปพร๎อมกัน ขอบคุณครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ขอบคุณครับ 
 มีทํานใดจะอภิปรายไหมครับ 
 ถ๎าไมํมีผมจะขอมตินะครับ   
 สมาชิกทํานใดอนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนเปรมติณสูลานนท๑ สังกัดองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน จํานวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 340,936.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเก๎าร๎อยสามสิบหก-
บาทถ๎วน)  โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 21 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน - เสียง นะครับ  
 

มติสภา อนุมัติใช้จ่ายเงินรายไดส้ะสมของโรงเรียนเปรมตณิสูลานนท์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ขอนแก่น จ านวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 340,936.-บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าร้อยสามสิบหกบาท
ถ้วน) จ านวน 21 เสียง  
 
 

 ระเบียบวาระที่ 5.12 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของ โรงเรียนสีชมพูศึกษา  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 



๔๓ 

 
 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.11 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของ
โรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เชิญทํานนายกฯ ครับ 

 
 
 

 นายสิทธิกุล  ภูค าวงศ์ (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) : 

  เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 

  ด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นจะต๎องเสนอญัตติขออนุมัติ ใช๎จํายเงิน
รายได๎สะสมของโรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ตํอสภาองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดขอนแกํน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ 
 ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 544,700.-บาท (ห๎าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน) ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท๎ายญัตตินี ้

เหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ได๎จัดกิจกรรมการเรียน     
การสอนและกิจกรรมสํงเสริมด๎านวิชาการ ดนตรี กีฬา ทั้งเสริมทักษะเพื่อการพัฒนาและการบริการ          
และสํงเสริมความเป็นเลิศ ในเวทีการแขํงขันตํางๆ แกํนักเรียนที่มีความสามารถและมีความสนใจ โดยได๎จัด
สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมให๎แกํผู๎เรียน สํงผลให๎ผู๎เรียนและบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ต๎องการเรียนรู๎
และใช๎บริการแหลํงเรียนรู๎ของโรงเรียน อีกทั้ง ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได๎เจริญเติบโตอยํางรวดเร็ว    
ความต๎องการขําวสาร ข๎อมูลเพิ่มมากขึ้น ห๎องสมุดมีบทบาทสําคัญในการจัดเก็บ รวบรวม และให๎บริการ
สารสนเทศแกํผู๎ที่สนใจในชุมชน มีความจําเป็นต๎องนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ได๎แกํ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ที่ใช๎
ในการจัดเก็บ และใช๎ในการเชื่อมโยงกับฐานข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ จึงเห็นควรนําเงินรายได๎สะสมของโรงเรียน
สีชมพูศึกษา สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ไปดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
544,700.-บาท (ห๎าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน) ตามบัญชีรายละเอียดแนบท๎ายญัตตินี้  โดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการนําเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จําย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2551 ข๎อ 12 ในกรณีที่สถานศึกษา
มีความจําเป็นต๎องใช๎จํายโดยที่มีรายได๎ไมํเพียงพอ ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจอนุมัติให๎ใช๎จํายจากเงินรายได๎สะสมได๎
ตามความจําเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเพื่อให๎สอดคล๎องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค๑การปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข๎อ 89 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจ
ใช๎เงินสะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่น 

 จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 
     (นายพงษ๑ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ๑) 
        นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
 
 



๔๔ 

 
 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : มีทํานใดจะอภิปรายไหมครับ 

 ถ๎าไมํมีผมจะขอมตินะครับ   
 สมาชิกทํานใดอนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดขอนแกํน จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 544,700.-บาท (ห๎าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน)  
โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 22 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน - เสียง นะครับ  
 

มติสภา อนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 544,700. -บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
จ านวน 22 เสียง  
 

 ระเบียบวาระที่ 5.13 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของ โรงเรียนพิศาล      
ปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.13 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของ 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เชิญทํานนายกฯ ครับ 

 

 นายสิทธิกุล  ภูค าวงศ์ (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) : 

  เรียน  ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 

  ด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นจะต๎องเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ         
ใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี ้

หลักการ 
 ขออนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000. -บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ๎วน) ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท๎ายญัตตินี ้

เหตุผล 
 เนื่องจากโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็น
เรํงดํวนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการสํงเสริมให๎การบริหาร        
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรนําเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนเปรมติณ -    
สูลานนท๑ สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนไปดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ ตามบัญชีรายละเอียด
แนบท๎ายญัตตินี้ เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ๎วน) โดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการนําเงินรายได๎ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2551 ข๎อ 12 ในกรณีที่สถานศึกษามีความ
จําเป็น ต๎องใช๎จํายโดยที่มีรายได๎ไมํเพียงพอ ผู๎บริหารท๎องถิ่นอาจอนุมัติให๎ใช๎จํายเงินรายได๎สะสมได๎ตามความ
จําเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และเพื่อสอดคล๎องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน 



๔๕ 

 
การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข๎อ 89 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจใช๎เงินสะสมได๎ โดยได๎รับ
อนุมัติจากสภาท๎องถิ่น 

 จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 

     (นายพงษ๑ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ๑) 
        นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : มีทํานใดจะอภิปรายไหมครับ 

 ถ๎าไมํมีผมจะขอมตินะครับ   
 สมาชิกทํานใดอนุมัติใช๎จํายเงินรายได๎สะสมของโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000. -บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ๎วน)      
โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 23 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน - เสียง นะครับ  
 

มติสภา อนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของโรงเรียนพศิาลปณุณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จ านวน 23 
เสียง  
 

 ระเบียบวาระที่ 5.14 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบะแค 
ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.14 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนสถานศึกษา 
โรงเรียนบ๎านบะแค ตําบลแวงใหญํ อําเภอแวงใหญํ จังหวัดขอนแกํน สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เชิญทํานนายกฯ ครับ 

 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ทํานประธานสภาฯ ทํานรอง
ประธานสภาฯ ทํานเลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน 
 สําหรับญัตติที่ 5.14 ขอถอนครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : สําหรับญัตติที่ 5.14 ทํานนายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ขอถอนญัตตินะครับ 

 เชิญทํานคจิตรครับ 
 

 นายคจิตร  พงษ์ค าพันธ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอพล เขต 1) : ทํานประธานสภาฯ ทํานรอง
ประธานสภาฯ ทํานเลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทุกทําน กระผม      
นายคจิตร  พงษ๑คําพันธ๑ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน อําเภอพล เขต 1 



๔๖ 

 
 ในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความ      
ไมํเข๎าใจวําสาเหตุใดทํานถึงถอน เพราะวําญัตตินี้เป็นญัตติที่มีประโยชน๑ มาอยูํตรงนี้เป็นสมาชิกสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 1 วาระ และเพ่ิมมาอีก 1-2 ปี ก็ถือวําเป็นญัตติแรกที่มีความสําคัญ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ซักครูํครับ ทํานอนุชาประท๎วงอะไรครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ญัตตินี้      
เขาถอนแล๎วอภิปรายได๎อยํางไร มันต๎องข๎ามไปญัตติใหมํเลย พูดเรื่องอื่นๆ ทํานคจิตรครับ ทํานประธานต๎องทํา
ตามระเบียบนะครับ  
  

 นายคจิตร  พงษ์ค าพันธ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอพล เขต 1) : ผมไมํได๎อภิปรายนะครับ 
แคํอยากทราบเหตุผล ในเมื่อญัตตินี้เสนอเข๎ามาแล๎ว มีเหตุผลใดที่ต๎องมีเหตุผลในการถอนนะครับ ญัตตินี้ที่บ๎าน
ก็ได๎รับ อยูํที่นี่ก็ได๎รับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ผมประท๎วง
ผู๎อภิปรายครับ ผิดข๎อบังคับครับ ทํานประธานก็ต๎องปฏิบัติตามระเบียบข๎อบังคับ เมื่อนายกถอนไมํต๎องมีเหตุผล 
ถ๎าทํานจะถามไปถามวาระอื่นๆ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับผม ทํานคจิตรครับ เดี๋ยวทํานนายกตอบในระเบียบวาระอื่นๆ นะครับ เพราะวําทําน
นายกฯ เสนอถอน ก็ต๎องให๎ญัตติตัวนี้ต๎องขออนุมัติสภาให๎ความยินยอมการถอนกํอน เดี๋ยวขอสงสัยคํอยไปถาม
วาระอื่นๆ นะครับทําน 
 มีทํานใดจะอภิปรายไหมครับ 
 ถ๎าไมํมีผมจะขอมตินะครับ   
 สมาชิกทํานใดอนุมัตใิห๎ถอน ญัตติ รับโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ๎านบะแค ตําบลแวงใหญํ อําเภอ
แวงใหญํ จังหวัดขอนแกํน สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 สํานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โปรดยกมือขึ้นครับ 
 เห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 23 เสียง นะครับ 
 สมาชิกทํานใดไมํเหน็ชอบให๎อนุมัติ โปรดยกมือขึ้นครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน 1 เสียง นะครับ  
 

มติสภา อนุมัติให้ถอน ญัตติ รับโอนสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบะแค ต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น สังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

 ระเบียบวาระที่ 5.15 ญัตติ เรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ตํอไปเป็น ระเบียบวาระที่ 5.15 ญัตติ เรื่อง ขอขยายเวลาเบิกจํายเงิน กรณีกํอหนี้
ผูกพันตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เชิญทํานนายกฯ ครับ 

 



๔๗ 

 
 นายพงษ์ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ทํานประธานสภาฯ ทํานรอง
ประธานสภาฯ ทํานเลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนทุกทําน 

 ด๎วย องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นจะต๎องเสนอญัตติ เรื่อง ขอขยายเวลา
เบิกจํายเงิน กรณีกํอหนี้ผูกพัน ตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตํอสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 
 

หลักการ 
 ขอขยายเวลาเบิกจํายเงิน กรณีกํอหนี้ผูกพัน โครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ซึ่งจํายจากเงินรายได๎องค๑การบริหารสํวน
จังหวัดขอนแกํน จํานวน 28 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,398,000.-บาท (สิบสามล๎านสามแสนเก๎าหมื่น-     
แปดพันบาทถ๎วน) ตามรายละเอียดกันเงินรายจํายท๎ายญัตติน้ี 
 

เหตุผล 
  ด๎วยองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ได๎รับอนุมัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นโครงการที่ต๎องดําเนินการในเขตความรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดขอนแกํน ที่สภาท๎องถิ่นได๎
อนุมัติกันเงินไว๎เบิกตัดปี ประจําปีงบประมาณ 2559 กรณีไมํกํอหนี้ผูกพัน และตํอมาในปีงบประมาณ 2560 
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ได๎ดําเนินการกํอหนี้ผูกพันตามโครงการที่สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํนได๎มีมติอนุมัติให๎กันเงินไว๎เบิกตัดปี กรณีไมํกํอหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2559 แตํการดําเนินงาน     
ตามแผนงาน / งาน / โครงการ มีเงื่อนไขในข๎อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข๎อง และห๎วงระยะเวลาการดําเนินงาน
กําหนดทําให๎การดําเนินการกํอหนี้ผูกพันบางโครงการมีระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุดคาบเกี่ยวไปยัง
ปีงบประมาณถัดไปและบางโครงการอยูํระหวํางการดําเนินงานยังไมํแล๎วเสร็จ จึงทําให๎ไมํสามารถเบิกจํายเงิน
ได๎ทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 2560 แตํมีความจําเป็นอยํางยิ่งต๎องดําเนินการตามโครงการตํอไปให๎แล๎วเสร็จ 
เพื่อการบรรเทาความเดือดร๎อนให๎กับประชาชน และเกิดประโยชน๑สูงสุดแกํทุกภาคโดยสํวนรวม ตามแผน
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนและแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกํน องค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน จึงมีความจําเป็นต๎องขยายเวลาการเบิกจํายเงินโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจําย ประจําปีงบประมาณ 2559 ไว๎เบิกจํายในปีงบประมาณถัดไป จํานวน 28 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
13,398,000.-บาท (สิบสามล๎านสามแสนเก๎าหมื่นแปดพันบาทถ๎วน ) ตามรายละเอียดบัญชีรายละเอียด
โครงการขอขยายเวลา    การเบิกจํายเงิน กรณีกํอหนี้ผูกพัน ประจําปีงบประมาณ 2559 แนบท๎ายญัตตินี้     
โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวนท๎วงถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 
 ข๎อ 57 กรณีที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎กํอหนี้ผูกพันไว๎กํอนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือสั่งจ๎างหรือ
การเชําทรัพย๑สิน ถ๎าเห็นวําการเบิกจํายเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมํทันสิ้นปี ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นอนุมัติให๎กันเงิน    
ไว๎เบิกในปีถัดไปได๎อีกไมํเกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมํแล๎วเสร็จ ให๎ขอขยายเบิกจํายเงินตํอสภาท๎องถิ่นได๎อีก             
ไมํเกินหกเดือน 

 จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน พิจารณาอนุมัติตํอไป 
 
              (นายพงษ๑ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ๑) 
                  นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
 



๔๘ 

 
 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เรียนเชิญทํานเลขาช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องครับ 
  

 นางวราพร หาญชนะชัยกูล (ผู้อ านวยการกองกิจการสภา อบจ. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา 
อบจ.ขอนแก่น) : ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข๎องนะคะ ระเบียบกระทรวงวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 แก๎ไขเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 หมวด 5 การกันเงิน ข๎อ 57 กรณีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎กํอหนี้ผูกพันไว๎กํอนสิ้น
ปี โดยสั่งซื้อ หรือสั่งจ๎าง หรือการเชําทรัพย๑สิน ถ๎าหากวําการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไมํทันสิ้นปี ให๎ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นอนุมัติให๎กันเงิน ไว๎เบิกในปีถัดไปได๎อีกไมํเกินระยะเวลา 1 ปี หากดําเนินการตามวรรค 1 ไมํแล๎วเสร็จ  
ให๎ขยายการเบิกเงินตํอสภาท๎องถิ่นได๎อีก ไมํเกิน 6 เดือน  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับทํานเลขาฯ ก็ได๎ชี้แจงข๎อกฎหมายแล๎วนะครับ 
 มีสมาชิกทํานใดอภิปรายไหมครับ 
 ถ๎าไมํมีผมขอมตินะครับ 
 สมาชิกทํานใดอนุมัติขอขยายเวลาเบิกจํายเงิน กรณีกํอหนี้ผูกพันโครงการตามข๎อบัญญัติ
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 
  

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอพล เขต 2) : ทํานประธานฯ ครับ     
ขออนุญาตครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญครับ 
  

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอพล เขต 2) : ขออนุญาต กํอนที่ทําน  
จะขอมติ พอดีด๎วยญัตตินี้พ่ึงได๎เห็นนะครับ ก็พึ่งจับประเด็นได๎ก็เลยขออนุญาตถามเพ่ือให๎หมดความสงสัย 
 ประเด็นที่ 1 การขยายเวลาเบิกจํายงบกํอหนี้ผูกพันตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี 
2559 อันนี้คืองบประมาณ ปี 59 เมื่อกี้เราผํานไป ปี 60 ซึ่ง 60 มันก็จะหมดภายในสิ้นเดือนนี้ใชํไหมครับ      
เราก็ผํานปีงบประมาณ 61 คือปีตํอไป นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถามก็คือวํา เมื่อเรากันเงินไว๎ เหตุใดกรณีนี้เมื่อ
ปี 59 มันครบมา 1 ปี แล๎ว  
 1. โครงการทําไมยังไมํแล๎วเสร็จ  
 2. มาเห็นประเด็นที่วํา วันที่ทําสัญญาคํอนข๎างจะเป็นปี 60 ก็เลยเกิดความข๎องใจวํา อันนี้เป็น
เดือนกันยายน ปี 2560 ซึ่งเหตุใดถึงลําช๎าไปขนาดนั้น แล๎ววันนี้ยังอยูํในสัญญาหรือวําโดนปรับไปหรือยัง น่ัน
คือเหตุผลที่จะถาม แล๎วยังจะไมํได๎ ถ๎าตอบได๎ก็จบ ถ๎าตอบไมํได๎ก็จะถามในโอกาสตํอไป เบื้องต๎นขออนุญาตแคํ
นี้กํอนครบั 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ มีทํานใดอีกไหมครับ ไมํมีจะได๎เชิญทํานนายกฯ ตํอเลยครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับทํานประธานสภาฯ ทํานสมาชิก
สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนทุกทํานครับ เมื่อกี้ผมไมํได๎ฟังคําถาม ผมเดินไปหาสมาชิกฯ เชิญทําน
รองประสิทธิ ์ อุดมธนะธีระ มาตอบข๎อซักถามของทํานสมาชิกสภาฯ  
 



๔๙ 

 
 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญครับ  
 

 นายประสิทธิ์  อุดมธนะธีระ (รองปลัด อบจ.ขอนแก่น) : เรียนทํานประธานสภาฯ ทํานนายก
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทํานครับ กระผม นายประสิทธิ์ อุดมธนะธีระ 
รองปลัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน กํากับอยูํกองพัสดุกองคลังนะครับ ก็ขอเรียนชี้แจงวํา งบตัวนี้เป็น
ของปี 2559 นะครับ ซึ่งเป็นงบที่เราเสนอในชํวงปลายๆ ปีงบประมาณ ปี 2559 ซึ่งเป็นงบประมาณเหลือ
จําย เข๎าสภาเพื่อที่จะดําเนินการแตํปรากฏวํา โครงการซ้ําแล๎วก็มีปัญหา เราถึงได๎เอาเข๎าสภาอีกครั้งหนึ่งเพื่อ
แก๎ไขเปลี่ยนแปลง เมื่อแก๎ไขเปลี่ยนแปลงแล๎วก็ดําเนิน การตามระเบียบ ตามอะไรนะครับ ปรากฏวําไมํทันตาม
ระเบียบจะต๎องขยายเวลา โดยสภาต๎องขยายเวลาอีกได๎ไมํเกิน 6 เดือน นะครับ อันนี้ตามข๎อเท็จจริงนะครับ  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เรียบร๎อยแล๎วครับ  
 ครับมีทํานใดสงสัยไหมครับ 
 ไมํมีผมขอมติเลยนะครับ 
 สมาชิกทํานใดอนุมัติขอขยายเวลาเบิกจํายเงิน กรณีกํอหนี้ผูกพันโครงการตามข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
 เชิญทํานอนุชาครับ 
 

 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ทําน
ประธานฯ อยํารีบ ถึง 22 คนไหมเรียกเขามากํอน ผมวําไมํครบองค๑นะ  
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญเจ๎าหน๎าที่เช็คองค๑ประชุมกํอนครับ ครบองค๑ประชุมนะครับ ทั้งหมด 25 ทําน    
นะครับ ผมขอมติเลยนะครับ 
 สมาชิกทํานใดอนุมัติ ขอขยายเวลาเบิกจํายเงิน กรณีกํอหนี้ผูกพันโครงการตามข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมวดที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง จํานวน 28 โครงการ   
จํานวนเงิน 13,398,000.-บาท (สิบสามล๎านสามแสนเก๎าหมื่นแปดพันบาทถ๎วน) โปรดยกมือครับ 
 ครับ มติสภาอนุมัติ 24 เสียง 
 ทํานใดไมํอนุมัติโปรดยกมือครับ 
 ไมํมีนะครับ 
มติสภา สมาชิกสภาอนุมัติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 24 เสียง 
 
 

 ระเบียบวาระที่ 5.16 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบเฉพาะการ) 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.16 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจํายกรณีไมํกํอหนี้ผูกพันตาม
ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบเฉพาะการ) 
 เชิญทํานนายกฯ ครับ 



๕๐ 

 
 

 นายสิทธิกุล  ภูค าวงศ์ (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ) : เรียนทํานนายกฯ 
ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
 

 ด๎วยองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นต๎องเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินรายจําย
กรณีไมํกํอหนี้ผูกพัน ตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตํอสภาองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้
 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินรายจํายกรรีกํอหนี้ ไมํผูกพัน โครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบเฉพาะการ) หมวดคําครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ซึ่งจํายจากเงินรายได๎
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน จํานวน 13 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 ,996,000.-บาท (สองล๎าน-    
เก๎าแสนเก๎าหมื่นหกพันบาทถ๎วน) ตามรายละเอียดกันเงินรายจํายแนบท๎ายญัตตินี ้
 

เหตุผล 
 ด๎วยองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ได๎รับอนุมัติงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (งบเฉพาะการ) หมวดคําครุภัณฑ๑ ที่ดิน และสิ่งกํอสร๎าง ซึ่งมีความจําเป็นต๎องจัดหาครุภัณฑ๑
สํานักงาน และกํอสร๎างสิ่งปลูกสร๎าง เพื่อใช๎ในกิจการของสถานีขนสํงอยํางเพียงพอตํอการรองรับและ         
การบริการประชาชนที่มาติดตํอราชการภายในสถานีขนสํง ทั้ง 4 สถานี ได๎อยํางมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ไมํสามารถจัดซื้อจัดจ๎างและกํอหนี้ได๎ทันภายใน ปีงบประมาณ 2560  
แตํมีความจําเป็นอยํางยิ่งต๎องดําเนินการตามโครงการตํอไปให๎แล๎วเสร็จ ตามแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนและแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกํน องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน จึงมี
ความจําเป็นต๎องกันเงินรายจํายโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ 2560      
(งบเฉพาะการ) ไว๎เบิกจํายในปีงบประมาณถัดไป จํานวน 13 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2 ,996,000.-บาท 
(สองล๎านเก๎าแสนเก๎าหมื่นหกพันบาทถ๎วน) ตามรายละเอียดกันเงินรายจํายแนบท๎ายญัตตินี้ โดยอาศัยอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ       
การตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข๎อ 59 ในกรณีที่มีรายจํายหมวดคํา
ครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ยังมิได๎กํอหนี้ผูกพัน แตํมีความจําเป็นจะต๎องใช๎จํายเงินนั้นตํอไปอีก ให๎ องค๑กร
ปกครอง  สํวนท๎องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตํอสภาท๎องถิ่นได๎อีกไมํเกินระยะเวลาหนึ่งปี  
 หากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยังมิได๎ดําเนินการกํอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให๎ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินได๎ไมํเกินอีกหนึ่งปีตํอสภาท๎องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต๎องแก๎ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกลําว ที่ทําให๎ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กํอสร๎าง ให๎ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจํายเงินได๎ไมํเกินอีกหนึ่งปีตํอสภาท๎องถิ่นแล๎วแตํกรณี 
 

 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจํายเงินแล๎ว หากไมํได๎ดําเนินการหรือ     
มีเงินเหลือจํายจากเงินดังกลําว ให๎เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 

 จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนพิจารณาอนุมัติตํอไป 
 
 

(นายพงษ๑ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ๑) 
นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 

 



๕๑ 

 
 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญทํานเลขาฯ ชี้แจงข๎อกฎหมายครับ 
 

 นางวราพร  หายชนะชัยกูล (ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ) : 
ระเบียบที่เกี่ยวข๎องนะคะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2547 แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 
หมวด 5 การกันเงิน ข๎อ 59 ในกรณีโดยที่มีการจําย หมวด ครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน
แตํมีความจําเป็นต๎องใช๎จํายเงินนั้นตํอไปอีก ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ตํอสภา
ท๎องถิ่นได๎อีกไมํเกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ยังไมํได๎ดําเนินการกํอหนี้ผูกพันตาม
เงื่อนไขวรรคหนึ่ง ให๎ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินได๎ ไมํเกินอีกหนึ่ งปี ตํอสภาท๎องถิ่น หรือกรณีมีความ
จําเป็นต๎องแก๎ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกลําวที่ทําให๎ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
กํอสร๎างให๎ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง หรือขยายเวลาเบิกจํายเงินได๎ไมํเกินอีก 1 ปี ตํอสภาท๎องถิ่น แล๎วแตํกรณี 
กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจํายเงินแล๎ว หากไมํได๎ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจําย
จากเงินดังกลําวให๎เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ทํานเลขาได๎ชี้แจงกฎหมายแล๎วนะครับ มีสมาชิกทาํนใดอภิปรายไหมครับ  
 ไมํมีนะครับ 
 เชิญทํานอนุชาครับ 
 

 นายอนุชา ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ก็มีข๎อสงสัย
อยูํวํา รายการกันเงิน กรณี ไมํกํอหนี้ผูกพันตามข๎อบัญญัติ ก็เห็นยกมาหลายข๎อซึ่งจะต๎องกันเงิน รวมทั้งญัตติ 
5.1 ปรับปรุงตํอเติมอาคารสํานักงานทางหลวงชนบท จังหวัดขอนแกํน หลังเดิน 6,000,000 ก็เห็นเอามากัน     
ถามเพื่อรู๎ในญัตติ 5.2, 5.3 ของเงินสะสมของโรงเรียน ต๎องกันด๎วยไหม ต๎องมีการกันไหม ของโรงเรียนที่เรา
ผํานไป ที่ 5.1 เห็นไมํมีบัญชีกันเงิน แตํพอมาดูของโรงเรียน จะต๎องกันด๎วยไหม หรือมันเป็นงบพิเศษ ผมก็     
ไมํเข๎าใจ ถามเพื่อรู๎นะ ถ๎ามันจะต๎องกัน มันก็ต๎องกันให๎เขาด๎วย ไมํอยํางนั้นเราผํานสภาไปมันก็จะตก หารือ  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ทํานสมาชิกได๎หารือนะครับ ขอทํานนายกฯ ให๎ชี้แจงหนํอยครับ 
 ทํานนายกฯ เชิญ ผอ. ชี้แจงก็ได๎ครับ 
 
 

 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับทํานประธานสภาฯ ทํานรอง
ประธานสภาฯ ทํานสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ครับ เงินสะสมรายได๎ของโรงเรียน ถ๎าใช๎
ภายใน 1 ปีไมํต๎องกันเงนินะครับ แตํสําหรับ ระเบียบวาระที่ 1, 5.1 นะครับ เราจะมากันไว๎ที่ระเบียบที่ 5.17 
นะครับ ที่กําลังจะถึงตอนนี้นะครับ  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับทํานนายกก็ได๎ชี้แจงแล๎วนะครับ จะไปอยูํในวานะที่ 5.17 นะครับ รวมการกันเงิน ของ 
5.11 ด๎วย ครับ มีทํานใดไหมครับ  
 เชิญทํานอนุชาครับ 
 



๕๒ 

 
 นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : คือสงสัยวํา 
เงินสะสมของโรงเรียนต๎องเอามากันเงินไหม หรือ ไมํต๎อง  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : เรียนทํานประธานสภาฯ รอง
ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน สําหรับเงินสะสมรายได๎ของโรงเรียน    
เป็นเงินนอกงบประมาณนะครับ เราใช๎ได๎ภายในไมํเกิน 1 ปี นะครับ โดยไมํต๎องกันเงินครับ เพราะวําเป็นเงิน
นอกงบประมาณนะครับ  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ โอเคไหมครับ  
 มีทํานใดจะอภิปรายไหมครับ 
 ถ๎าไมํมีผมขอมติเลยนะครับ 
  

 สมาชิกทํานใดอนุมัติกันเงินรายจํายกรณีไมํกํอหนี้ผูกพันโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบเฉพาะการ) จํานวน 13 โครงการ จํานวนเงิน 2,996,000.-บาท   
(สองล๎านเก๎าแสนเก๎าหมื่นหกพันบาทถ๎วน) โปรดยกมือครับ 
 เห็นชอบใหอ๎นุมัติ 22 เสียงนะครับ 
 สมาชิกทาํนใดไมํอนุมัติโปรดยกมือครับ 
 ไมํเห็นชอบให๎อนุมัติ จํานวน – เสียง ครับ 
 

มติสภา สมาชิกสภาอนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งบเฉพาะการ) จ านวน 13 โครงการ จ านวนเงิน 2,996,000.- 
บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) จ านวน 22 เสียง 
 

 ญัตติที่ 5.17 เรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ( รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 5.17 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติกันเงินรายจํายกรณีไมํกํอหนี้
ผูกพันตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิญทํานนายกฯ ครับ  
 

 *** นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์  นายก อบจ.ขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายสิทธิกุล        
ภูค าวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ขอนแก่น *** 
 

   นายสิทธิกุล ภูค าวงศ์ (รองนายก อบจ.ขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่  นายก อบจ.ขอนแก่น) 
: เรียน ทํานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 
  

 ด๎วยองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน มีความจําเป็นต๎องเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินรายจําย  
ไมํกํอหนี้ผูกพัน ตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตํอสภาองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี ้
 
 



๕๓ 

 
หลักการ 

  ขออนุมัติกันเงินรายจํายกรณีไมํกํอหนี้ผูกพัน โครงการตามข๎อบัญญัติ งบประมาณรายจําย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หมวดคําครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ซึ่งจํายจากเงินรายได๎องค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดขอนแกํน จํานวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 44,246,300.-บาท (สี่สิบสี่ล๎านสองแสนสี่หมื่นหกพัน  
สามร๎อยบาทถ๎วน) ตามรายละเอียดกันเงินรายจํายแนบท๎ายญัตตินี ้
 

เหตุผล 
  ด๎วยองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ได๎รับอนุมัติงบประมาณรายจํายประจําปี
งบประมาณ 2560 ซึ่งมีโครงการที่ต๎องดําเนินการในเขตความรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดขอนแกํนเพิ่มมากขึ้น  
ประกอบด๎วยโครงการที่ยังไมํได๎กํอหนี้ผูกพัน และอยูํระหวํางการดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎างทําให๎ไมํสามารถ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจ๎างทําให๎ไมํสามารถดําเนินงานให๎แล๎วเสร็จและเบิกจํายได๎ไมํทันภายในสิ้นปีงบประมาณ 
2560 แตํมีความจําเป็นอยํางยิ่งต๎องดําเนินการตามโครงการตํอไปให๎แล๎วเสร็จ เพื่อใช๎ในการพัฒนา           
ด๎านการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาและสนับสนุนบุคลากรให๎ปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการบรรเทาความเดือดร๎อนให๎กับประชาชน เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํ      
ทุกภาคสํวนโดยรวม ตามแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนและแผนพัฒนา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน จึงมีความจําเป็นต๎องกันเงินรายจําย
โครงการ ตามข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ 2560 ไว๎เบิกจํายในปีงบประมาณถัดไป 
จํานวน 7 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 44,246,300.-บาท (สี่สิบสี่ล๎านสองแสนสี่หมื่นหกพันสามร๎อยบาทถ๎วน)            
ตามรายละเอียดกันเงินรายจํายแนบท๎ายญัตตินี้ โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย      
การรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2547 หมวด 5  
  ข๎อ 59 ในกรณีที่มีรายจํายหมวดคําครุภัณฑ๑ ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ยังมิได๎ก๎อหนี้ผูกพัน        
แตํมีความจําเป็นจะต๎องใช๎จํายเงินนั้นตํอไปอีก ให๎องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตํอ    
สภาท๎องถิ่นได๎อีกไมํเกินระยะเวลาหนึ่งปี 
  หากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นยังมิได๎ดําเนินการกํอหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง      
ให๎ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจํายเงินได๎ไมํเกินอีกหนึ่งปีตํอสภาท๎องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นแก๎ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกลําว ที่ทําให๎ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กํอสร๎าง ให๎ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือ ขยายเวลาเบิกจํายเงินได๎ไมํเกินอีกหนึ่งปีตํอสภาท๎องถิ่นแล๎วแตํกรณี 
  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจํายเงินแล๎ว หากไมํได๎ดําเนินการหรือ
มีเงินเหลือจํายจากเงินดังกลําว ให๎เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
  จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อให๎สภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนพิจารณาอนุมัติตํอไป 
 

(นายพงษ๑ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ๑) 
นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน 

  

  นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : มีสมาชิกทํานใด อภิปรายไหมครับ 
  เชิญทํานอนุชาครับ 
   



๕๔ 

 
  นายอนุชา  ตั้งวานิชกพงษ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 5) : ครับ 
ทํานประธานฯ ครับ โครงการที่ 1 ที่ 2 โครงการที่ 3 ขอกันเงิน ก็ไมํทราบด๎วยเหตุผลกลใดถึงไมํรีบดําเนินการ 
จัดซื้อครุภัณฑ๑ E-Classroom อะไรตํางๆ แล๎วก็สํงเสริมเครื่องเลํนของเด็กประถมวัย E-Classroom 3 ข๎อ     
ทําอะไรอยูํถึงไมํรีบดําเนินการถึงต๎อง มากันเงิน เพราะวําในปี 2560 สภาก็ได๎อนุมัติไป ก็เริ่มใช๎ตั้งแตํ 1 
ตุลาคม 2560 เอาจนป่านนี้ ก็ยังไมํจัดซื้อจัดจ๎างไมํรีบไมํร๎อนอะไร จนจะต๎องมากันเงิน หรือหาที่ลงไมํได๎ หรือ
เหตุงบพวกนี้ไมํจําเป็นถึงต๎องไมํรีบรัด อยากจะรู๎ เหตุผล วําเป็นเหตุผลกลใด เงินไมํ ใชํน๎อยๆนะครับ 
22,000,000 บาท , 4,000,000 บาท , 9,200,000 บาท ทําไมไมํรีบดําเนินการ เพราะโครงการพวกนี้
เป็นโครงการภายในของพวกเรา นําจะเป็นของกองการศึกษา ทําไมไมํรีบดําเนินการ คือเรา 19 โรงเรียนคือ
เป้าหมายหรือเปลํา หรือจะต๎องไปทําโรงเรียนอื่นด๎วยนอกสังกัด  
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ มีทํานใดอีกไหมครับ ถ๎าไมํมีผมจะให๎ทํานนายกฯ ตอบเลยนะครับ  
 เชิญทํานนายกฯครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ทํานประธานสภาฯ ทํานรอง
ประธานสภาฯ แล๎วก็ทํานสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ที่เคารพรักครับ  
 สาเหตุโครงการ 3 โครงการที่ทํานสมาชิกได๎สงสัยวําทําไมทําช๎า ผมอยากกราบเรียนวํา          
เป็นนโยบายของผมเอง ผมเป็นคนบอกข๎าราชการของเราวําให๎รีบเรํงโครงการตํางๆ นะครับ ที่ทํานสมาชิกสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ได๎เสนอความทุกข๑ร๎อนของพี่น๎องประชาชนเข๎ามาสํวนมากโครงการ
เหลํานั้น อยูํในวงเงินที่ประมาณการไมํเกิน 500 ,000 บาท ทําให๎โครงการเยอะมากนะครับจนกองพัสดุ         
หัวหมุนหัวปั่น จนผมต๎องยืมข๎าราชการจากหนํวยงานของเราจากกองกิจการขนสํงบ๎าง จากสํานักปลัดฯ บ๎าง 
จากสํานักการศึกษาบ๎างไปชํวยกองพัสดุเพื่อต๎องการเรํงระบายโครงการตํางๆที่ทํานสมาชิกสภาได๎เสนอ     
ความเดือดร๎อนมา สํวนมากเป็นโครงการ 500,000 บาท จึงรีบเรํงดําเนินการให๎ทํานไปกํอน สําหรับโครงการ
ใหญํๆ 3 โครงการนี้ก็เป็นโครงการของทํานสมาชิกเชํนเดียวกัน นะครับที่ทํานเสนอเข๎ามาแตํวํา ผมขอให๎ใจ
เย็นๆเพราะวําโครงการ 3 โครงการนี้ ยังไงก็ต๎องทํา แตํวําเป็นโครงการใหญํคํอยทําทีหลังเอาโครงการเล็กๆ
กํอน โครงการเล็กๆ ที่ 490,000 บาทบ๎าง 480,000 บาทบ๎าง 300,000 กวาํบาทบ๎าง ให๎รีบดําเนินการไป
ครับ เอาให๎ทันความเดือดร๎อนของพี่น๎องประชาชน นะครับ ผมก็ไมํอยากที่จะไปพูดมากกวํานี้ได๎นะครับ ก็คง
รู๎ๆ กันอยูํนะครับวํา กระผมต๎องรีบทําให๎ทํานให๎เสร็จกํอนวันที่ 23 สิงหาคม นะครับ เราก็ทํา รีบทํา จนสําเร็จ
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว แล๎วก็จึงมาดําเนินการโครงการใหญํๆเหลํานี้ ถามวํามีความจําเป็นไหม เราก็มีความจําเป็น
นะครับ เราก็เอาไปชํวยเหลือนะครับ ศูนย๑เด็กเล็กใน อบต. ของเทศบาล เอาไปชํวยเหลือในเขตสํานักงานใน
เขตของพื้นที่การศึกษาขอนแกํนประถมศึกษานะครับเขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 ให๎ไปทุกเขต นะครับ 
เพราะฉะนั้นเนื่องจากวําโครงการของเรามากมายเหลือเกินปีนี้ ต๎องกราบอภัยครับ ก็ต๎องพยายามรีบเรํง ต๎องขอ
ชื่นชมข๎าราชการของเราที่ทําให๎สมาชิกทุกทํานสําเร็จเสร็จเรียบร๎อยไปด๎วยดีนะครับ สําหรับทํานที่เสนอ 3 
โครงการนี้ ก็ขออภัยนะครับ ที่ทําให๎ทํานลําช๎า ขอขอบคุณครับ สวสัดีครับ  
 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ เชิญทํานทองสุขครับ 
 

 นายทองสุข ธนูรัตน์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอแวงใหญ่) : เรียนทํานประธานสภาฯ ผม  
ทองสุข ธนูรัตน๑ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด เขตพื้นที่อําเภอแวงใหญํ จังหวัดขอนแกํน 



๕๕ 

 
 ประเด็นจากที่ทํานนายกฯ ได๎ กรุณาได๎นําเรียนสูํศูนย๑ประชุมแหํงนี้อยากจะถามตํอเนื่องนิดหนึ่งครับ 
ผมเคยพูดนอกรอบไว๎กํอนหน๎านี้ที่หอประชุมใหญํเมื่อคราวเมื่อ 4, 5 เดือนที่แล๎ววํา เหตุที่ 23 สิงหาคมนี้ ซึ่ง
ผมทราบและเข๎าใจเหตุผล และภาระหนักทุกคนเข๎าใจใน ส.อบจ. ทุกทําน วําโครงการมันแตกแขนงมากมาย      
2 เทํา 3 เทํา กําลังที่เราอยูํ 1 เทํา เราต๎องแปรอยํางที่ทํานนายกฯ ได๎เรียนในที่ประชุมแล๎ว ผมขออนุญาต  
เรียนผํานทํานประธาน ผํานไปยังทํานนายกฯ วําประเด็นที่ปัญหาปีนี้ก็คงจะสํงเหมือนปีที่ แล๎ว เพราะวําระบบ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจ๎าง แม๎จะเป็นระเบียบใหมํก็ไมํนําตํางกันมากนัก เพราะฉะนั้นรายการจัดซื้อจัดจ๎าง 
500,000 บาท ก็ยังคงมีอยูํแล๎วก็คงจะมีจํานวนที่มากมายเหมือนเดิม ภาระสรรพกําลังทั้งฝ่ายชําง ทั้งฝ่าย
พัสดุ เรื่องการเงินการคลัง ผมเข๎าใจวําไมํพอแนํนอน โดยเฉพาะตัวผมเองตั้งงานโครงการไว๎แคํเพียง 5 
โครงการ นะครับ แตํยังไมํสามารถที่จะเบิกจํายได๎ อีก 2 โครงการ และที่สําคัญก็คือประเด็นหนักหนาก็คือเป็น
งาน ลําห๎วย เป็นงานถนน ซึ่งตอนนี้ค๎างเลยครับ แชํฝนอยูํ และ ฝาย บํอน้ําขนาดใหญํ ไมํสามารถลงได๎เลยนะ
ครับ ตรงนี้เองก็ไมํได๎วําฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับ ที่เรียนถามก็คือวําปัญหาประเด็นเบื้องหน๎า ที่เราจะต๎องเผชิญ
ซึ่งเราจะต๎องใช๎เริ่มจาก พฤศจิกายน ธันวาคม เราจะเรํงรีบอยํางไร กรณีเราจะแยกแยะที่ไมํให๎กระทบกับน้ํากับ
ฝน หรือวําอะไรที่เป็นเหตุที่ทําได๎ไมํกระทบในหน๎าฝนเป็นไพรออรติี ้(Priority)หรือลําดับความสําคัญ ให๎มาตอน
หลังโดยเฉพาะกําลังของเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายชํางไมํพอ เพราะฉะนั้นมีการจัดจ๎างพวกเราหรือมีการจัดจ๎างเอ๏าท๑ซอส 
(Outsource) ข๎างนอก บุคลากรข๎างนอกมาชํวยทํารายการ ชํวยตรวจสอบหรือมีอะไรที่มันมากกวํากําลังที่เรามี
อยูํครับถึงจะทันครับ ขอเรียนถามทํานประธานผํานไปถึงทํานนายกฯ หรือผู๎เกี่ยวข๎องนะครับวํา ประวัติศาสตร๑
ปีนี้ได๎บอกเราแล๎ว ปีหน๎าผมจะไมํซ้ําอีกนะครับปี 2 ปีนี้ฝนหนักครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เอาอยํางนี้แล๎วกันทาํนทองสุข เดี๋ยวให๎ทํานไปตอบในวาระอื่นๆ แล๎วกันนะครับ ผมขอให๎ตัวนี้
มันจบวาระนี้นะครับ 
 มีทํานใดจะอภิปรายเกี่ยวกับวาระใหมครับ 
 เชิญทํานคงฤทธิ์ครับ 
  

 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.อ าเภอพล เขต 2) : ทํานประธานสภาทํานสมาชิกครับ 
โครงการที่ทั้ง 3 โครงการที่ ได๎เสนอขึ้นมาตรงนี้ E-Classroomคือพึ่งเกิดขึ้นแล๎วก็ ซื้อครุภัณฑ๑ สอบถามนิดหนึ่ง 
โรงเรียนสังกัดอยํางเดิม 19 โรงเรียน โครงการทั้ง 3 โครงการนี้ จะอยูํในโรงเรียนของเราไหม โรงเรียนในสังกัด
หรือเขตพื้นที่ทั้งจังหวัด ทํานประธานฯ ครับ คือพอเข๎าใจครับคําถามเดียว 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ((รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ทํานคงฤทธิ์ถามวํา 3 โครงการนี้นะครับ จะไปลงในสํวนโรงเรียนในสังกัดเรา หรือวําไปลง
โรงเรียนใน สพฐ. ด๎วยใชํไหมครับ อยากรู๎รายละเอียดใชํไหมครับเชิญครับ ทํานนายกฯ    
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ทํานประธานสภาฯ ทํานรอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ที่เคารพครับ 
 
 สําหรับข๎อสอบถามของทํานคงฤทธิ์นะครับ ที่บอกวําใน 3 รายการนี้นะครับอยูํในโรงเรียน       
ในสังกัดเราหรือไมํ หรือโรงเรียนนอกสังกัด ก็ในสังกัดเราก็มีนะครับสํวนหนึ่ง นะครับ นอกสังกัดก็มีเป็น     
บางสํวนบ๎างนะครับ เพราะวําของเรามีอยูํ 19 โรงเรียน และมีโรงเรียนชั้นประถมนะครับที่มีโรงเรียนประถม
และโรงเรียนอนุบาลอยูํแคํ 2 โรงเรียนนะครับ นอกนั้นเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเรา วําได๎รับการร๎องขอ     
จาก อบต. จากเทศบาลหลายแหํงและได๎รับการร๎องขอจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 5 



๕๖ 

 
เขต คือ เขต 1, เขต 2, เขต 3, เขต 4, เขต 5 นะครับ เราก็สนับสนุนไปที่ละเล็กทีละน๎อยเพราะวํา
งบประมาณเรามีไมํเยอะนะครับ ซึ่งผมก็ได๎ทําไปปีละนิดปีละหนํอยนะครับซึ่งเราก็ได๎รับความรํวมมือจากทําน
สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนหลายๆ ทําน ได๎นําเอางบประมาณมาชํวยสนับสนุน ก็ต๎อง
ขอขอบพระคุณ ก็ขอกราบเรียนวําของเราก็มีเป็นบางสํวนนะครับ แตํสํวนมากก็เป็นสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํนและศูนย๑เด็กประถมวัยในสังกัดของ อบต. แล๎วก็เทศบาลครับขอบคุณครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาฯ) : ครับ     มีทําน
ใดอภิปรายไหมครับ ไมํมีผมขอมติเลยนะครับ  
 สมาชิกทํานใดอนุมัติกันเงินรายจําย กรณีไมํกํอหนี้ผูกพันโครงการตามข๎อบัญญัติงบประมาณ
รายจํายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 7 โครงการเป็นเงิน 44,246,300.-บาท (สี่สิบสี่ล๎านสองแสน     
สี่หมื่นหกพันสามร๎อยบาทถ๎วน) โปรดยกมือครับ 
 มติสภา อนุมัติ 23 เสียงครับ 
 ทํานใดไมํอนุมัติโปรดยกมือครับ  
 ไมํมีนะครับ 
มติสภา สมาชิกสภาอนุมัติกันเงินรายจ่าย กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 7 โครงการเป็นเงิน 44,246,300.-บาท (สี่สิบสี่ล้าน-   
สองแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) จ านวน 23 เสียง 
  

 ครับก็หมดระเบยีบวาระที่ 5 เรียบร๎อยแล๎วนะครับ 
 

 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ((รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ตํอไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ 
 เชิญทํานคงฤทธิ์ครับ 
 

 นายคงฤทธิ์  อัศวพัฒนากูล (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอพล เขต 2) : ทํานประธานสภาฯ 
ทํานสมาชิกครับ พอดีอยูํในวาระอืน่ๆ ต๎องขออนุญาตใช๎ สิทธิในวาระอ่ืนๆ นะครับ 
 ผมมีประเด็นอยูํวําวันนี้เนื่องจากฝนดี แล๎วมีปัญหาเรื่องถนนหนทาง เบื้องต๎นก็ไมํอยากจะใช๎เวลา
ให๎มากกวําน้ี แตํวําเน่ืองจากมีปัญหา เพราะวําสื่อตํางๆทั้ง เฟสบุ๏ค ทั้งอะไรลงไป เพราะฉะนั้นหนึ่งในตัวอยํางนี้
ของเรา คือ อําเภอพล เข๎าไปในนั้นได๎แจ๎งนายกฯ ไว๎แล๎วและขอให๎สภาแหํงนี้เพื่อได๎เกิดความชัดเจนถนนแหํงนี้  
ทํามานานแล๎วไมํมีการบูรณะและไมํได๎เข๎าไปดูแลเลย นี้คือเรื่องที่ 1 เรื่องที่  2 มีความจําเป็นมากในสํวนของ
มาตรฐานในการทํางาน  พอดีเป็นถนนลาดยางคลิปติน  ซึ่งได๎รับการอนุมัติใช๎เงินสํารองจํายของทํานนายกฯ 
นะครับ เป็นสายจากมิตรภาพเข๎าไปทางบ๎านโคกกุง หนองแปน สิ่งที่ผมบอกวันนี้ก็คือวําพึ่งทําเสร็จ แตํผมได๎รับ
ความร๎องเรียนจากชาวบ๎าน ทั้งผู๎ใหญํบ๎าน ทั้ง อบต. ทั้งนายก อบต. วําถนนชํารุด สิ่งที่อยากบอกก็คือวํา วันนี้  
บุคคลที่เป็นชํางควบคุมงาน ไปดูเส๎นนี้ต๎องรีบเข๎าไปดู เข๎าไปดูแล๎วรีบแจ๎งชํางผู๎รับเหมาเขามาแก๎ไข กํอนที่
ปัญหามันจะหนักหนากวํานี้ จะหมายถึงสมรรถภาพ หมายถึงวิธีคุมงานของเรา จะทําให๎ทั้งองค๑กร ทั้งนายกฯ        
ทั้งสมาชิกเสียด๎วย แล๎วก็อยากจะฝากประเด็นนี้ไปสูํในพื้นที่อื่นๆ ด๎วย ในพื้นที่ที่ผมไมํได๎อยูํ อันนี้ขนาดพื้นที่   
ที่ผมตั้งในเขตพื้นที่อื่นๆ ให๎ใช๎มาตรฐานในการควบคุม พอที่จะรับได๎ ไมํใชํทําพึ่งเสร็จรับเงินไปเมื่อวานนี้ 
อาทิตย๑หน๎าพัง แบบนี้มาตรฐานของเราเสียดายเงินภาษีครับ ขอบคุณครับ  
   



๕๗ 

 
 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ((รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ  เชิญทํานคจิตรครับ  
 นายคจิตร  พงษ์ค าพันธ์  (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอพล เขต 1) : เรียนทํานประธานสภาฯ 
ทํานนายกฯ เพื่อนสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ที่เคารพ กระผม นายคจิตร พงษ๑คําพันธ๑ 
สมาชกิสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เขตอําเภอพล 
 สืบเนื่องมาจากวาระที่ 5.14 ผมขอเสนอไปผิดวาระก็ต๎องขออภัยด๎วยนะครับ ผมเข๎าใจดีวํา   
ทํานนายกฯ เคยเสนอนญัตตินี้ไปให๎สมาชิกได๎อํานที่บ๎านแล๎วก็วันนี้มีความยินดีเป็นอยํางยิ่ง ผมไมํข๎องใจวํา
อํานาจหน๎าที่ในการเสนอญัตติหรือการถอนมันผิดนะครับ เป็นหน๎าที่ของทํานแตํด๎วยความเสียดาย เสียดาย
โครงการดีๆ อยํางนี้ซึ่งเราก็ต๎องยอมรับกันวํา อบจ.ขอนแกํนนั้น เป็น อบจ. ถือวําเบอร๑ 1 ก็ไมํผิดในเรื่อง      
การบริหารจัดการเรื่องการศึกษานะครับ ก็ยินดีด๎วยกับทํานนายกฯ นะครับที่บริหารจัดการเรื่องการศึกษาดี
ตามนโยบายของทําน ผมดูแล๎วนโยบาย 6 ด๎านของ อบจ.นั้น คือด๎านการศึกษา ด๎านการพัฒนาคนมา อันดับ 1 แล๎ว
ก็ถ๎าดูระเบียบกฎหมายพระราชบัญญัติตํางๆ นั้น ตามที่จะเสนอญัตติอยํางนี้เข๎ามา ดีตั้งแตํคิดแล๎วนะครับ เป็น
กุศลอยํางแรงนะครับ สําหรับ อบจ.ของเรา ยิ่งแล๎วเสนอโรงเรียนบ๎านบะแคเข๎ามา ผมก็วําอําเภอแวงใหญํ เป็น
โรงเรียนแรกที่เสนอมาในฐานนะเป็นอําเภอแวงใหญํ ซึ่งเป็นอําเภอขนาดเล็ก อําเภอขนาดเล็กถ๎าถามดู   ทําน
ทองสุขเจ๎าของพื้นที่บอกวําห๎วยก็ทําเสร็จทุกตัวแล๎ว ถนนก็เสร็จหมดแล๎วนะครับ ถ๎าจะดูแลเรื่องการศึกษาของ
พี่นอ๎งทางอําเภอแวงใหญํสักโรงเรียนเล็กๆ ก็นํายินดีนะครับ เพราะวําโรงเรียนในสังกัดของเราทั้ง 19 โรงเรียน
อยูํที่สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด เป็นโรงเรียนที่ประกันคุณภาพทั้งหมดนะครับ ก็เป็นที่เชื่อถือของพี่น๎อง
ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแกํน ในชํวงนี้ถ๎าหากวําเราสนับสนุน หรือเติบใหญํในเรื่องการศึกษาจาก 19 
โรงเรียน ซึ่งมา 10 ปีแล๎ว ก็มี 19 โรงเรียนอยูํเหมือนเดิม บางอําเภอก็ไมํมี ถ๎าจะมีอําเภอแวงใหญํ สักโรงเรียน
เป็นตัวอยําง ผมก็ชอบ ผมเสียดายครับ ไมํใชํวําทํานทําผิดทําอะไรเสนอญัตติไมํผิดหรอกครับ แตํวําเสียดายที่
ถอนออก ตรงนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่ยกมือไมํให๎ทํานถอนเพราะวําเป็นโครงการที่ดี  ไมํมีอคติใดเลยครับ แล๎วก็
พื้นฐานของผมไมํมีธุรกิจเรื่องการศึกษาพอที่จะมาคัดค๎านเรื่องการศึกษาวําคุณภาพดีแล๎ว  ถ๎าหากวําไป
เบียดเบียนโรงเรียนอื่น ทําให๎จํานวนของเขาลดลงก็เป็นเรื่องที่นําเสียดายนะครับ นําเสียดายที่ไมํได๎มีโอกาสได๎
สนับสนุน พี่น๎องอําเภอแวงใหญํให๎มีโรงเรียนองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนของเรา ก็เพียงอยากทราบวํา
ทํานมีเหตุผลอะไร มีใครบีบไหม หรือวํากลัววํามติที่ประชุมสภาแหํงนี้ไมํเห็นชอบ มันจะเสีย หาเรื่องคนเสนอมา 
ไมํดูตาม๎าตาเรือ อยํางนั้นก็ข๎องใจในสํวนนี้แหละครับเสียดายที่ถอนออกไป ก็ขอเรียนถามทํานนายกฯ วํา
เหตุผลลึกๆ ที่ถอนเป็นอยํางไรบ๎าง เพื่อที่จะมีโอกาสชํวยเหลือในเรื่องเหตุเรื่องผลนะครับ ขอบคุณมากครับ 
 

 นายมนต์ชัย  ศรีวิไลลักษณ์ ((รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ขอเชิญทํานอดุลย๑ครับ 
 

 นายอดุลย์  คามดิษฐ์  (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอชนบท): ครับ ทํานประธานสภาฯ ทําน
นายกฯ นะครับ ทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติครับ กระผม อดุลย๑ คามดิษฐ๑ นะครับ ชนบทนะครับ  
 ครับพอดีผมได๎ไปรํวมพิธีกรรมอยํางหนึ่งซึ่งเป็นมูลนิธิตะวันฉายนะครับ ซึ่งมีอําเภอชนบทอยูํด๎วย
นะครับ ซึ่งวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นะครับ มูลนิธิได๎นําเรียนเสนอกับทํานนายกฯ นะครับ ซึ่งมีทําน
รองศาสตราจารย๑ แพทย๑หญิง นิรมล พัจนสุนทร แล๎วก็เป็นหัวหน๎าโครงการ ศาสตราจารย๑นายแพทย๑ บวรศิลป์ 
เชาว๑ชื่น นะครับ เป็นประธานมูลนิธิตะวันฉาย ซึ่งทํานนายกฯ ได๎มีบัญชาอนุมัติใช๎งบประมาณจากเงินที่
ผู๎บริหารและข๎าราชการ พนักงานองค๑การบริหารสํวนจังหวัด ได๎รํวมทําบุญจํายเงินผลประโยชน๑ตอบแทนอื่น     
ก็คือโบนัส ซึ่งผมก็ชื่นชมยินดีด๎วยนะครับ แหํงละ 20,000 บาท เพราะวําในพื้นที่แตํละพื้นที่นั้น จะมีองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นรับผิดชอบนะครับ โดยเด็กชายชัยภพ ประดิษฐ๑ บ๎านเลขที่ 637 ตําบลในเมือง อําเภอ



๕๘ 

 
บ๎านไผํ ในเขตทําน สจ.องอาจ กับทําน สจ.เดชคํารณ ก็ได๎รับอานิสงส๑สํวนนี้ไปด๎วยนะครับ แล๎วก็แหํงที่ 2 ก็คือ 
อําเภอชนบทนะครับ จังหวัดขอนแกํนนะครับ ก็มีองค๑การบริหารสํวนตําบลโนนพะยอม รับผิดชอบอําเภอบ๎าน
ไผํ เทศบาลเมืองบ๎านไผํนะครับ แหํงที่ 3 ก็คือ สีชมพูนะครับ ก็คือองค๑การบริหารสํวนตําบลวังเพิ่ม ซึ่งเป็นคน
รับผิดชอบ เพราะฉะนั้น ตรงนี้เราก็ขอชื่นชมยินดีกับ สํวนหนึ่งที่เป็นโบนัสให๎กับข๎าราชการ ที่ได๎รับจากสภา
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ซึ่งนายกได๎มีบัญชาในสํวนนี้ อําเภอชนบทคือสํวนหนึ่งก็ขอขอบพระคุณ 
ทางฝ่ายบริหาร ฝ่ายข๎าราชการ หลายๆสิ่งหลายอยํางสํวนนี้ เราก็ขอชื่นชมยินดีอีกครั้งหนึ่งครับ ถ๎าผมไมํพูดวันนี้
พวกเราก็จะไมํทราบนะครับ เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ควรจะเอาสิ่งที่ดีๆ  มานําเรียนเสนอ วันนี้ปวดหัว     
ทั้งวันเลยครับหลายเรื่อง เพราะฉะนั้นวันนี้ต๎องขอเอาสิ่งดีๆ นําเรียนพวกเราทุกทํานครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ( (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ทํานสุเมชินครับ 
 

 ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภออุบลรัตน์): กราบเรียนทํานประธานฯ 
ที่เคารพ กระผม สุเมชิน รัตนไตรพันธ๑ อําเภออุบลรัตน๑ จังหวัดขอนแกํนครับ  
 เรื่องที่ 1 ก็พี่น๎องประชาชน ก็ฝากขอบคุณทํานนายกฯแล๎วก็ฝ่ายสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํนของเรา เรื่องการกํอสร๎างถนนลาดยาง ซึ่งได๎รับการถํายโอนมาอยูํในความดูแลของ อบจ.ขอนแกํน  
เรานะครับ เส๎นบ๎านหนองแวง ตําบลนาคํา เชื่อมกับตําบลดงเมืองแอม เขตเขาสวนกวางของทํานสมศักดิ์       
ลี้ตระกูล ก็พึ่งทําแล๎วเสร็จไปเมื่ออาทิตย๑ที่แล๎ว แล๎วก็อีกเส๎นหนึ่งก็คือเส๎นบ๎านคําบอน เชื่อมมาที่บ๎านบํอ       
ไปออกที่บ๎านอ๎อ เขตอําเภอน้ําพองของทํานประธานนะครับ พํอแมํพี่น๎องประชาชนทั้ง 2, 3 อําเภอก็ฝาก
ขอบคุณครับ ทํานายกฯ ฝ่ายบริหาร แล๎วก็ฝ่ายสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนของเราที่ได๎จัดสรร
งบประมาณลงไปทําถนนลาดยางให๎นะครับ  
 เรื่องที่ 2 นะครับ ก็ถ๎าไมํพูดก็กะไรอยูํนะครับ เพราะวําเป็นขําวใหญํโตเมื่อ 2 - 3 อาทิตย๑ที่ผําน
มา ก็คือเรื่องที่มีบริษัทผลิต เครื่องดื่มชูกําลังไปตั้งผลิตที่ในเขตอําเภออุบลรัตน๑ จังหวัดขอนแกํน เขตพื้นที่ของ
ผมเองนะครับ ก็ปรากฏวําเป็นขําวใหญํโตไปทั่วประเทศ พํอแมํพี่น๎องทุกคนก็ทราบดีนะครับวํา มันเกี่ยวเนื่อง
กับทีด่ินของสาธารณะประโยชน๑ ซึ่งพี่น๎องประชาชนในพื้นที่ก็สอบถามมาวํา อบจ. มีสํวนผลประโยชน๑เกี่ยวข๎อง
อะไรไหม ผมก็พยายามที่จะพูดอยูํตลอดเวลาวํา ที่มีความโชคดีของเราอยํางหนึ่งที่ดีอยํางหนึ่งคือเราไมํได๎ไป   
ยุํงเกี่ยวเรื่องผลประโยชน๑ที่ดินสาธารณประโยชน๑ตรงนั้นนะครับ แตํก็ในสํวนตรงนั้นก็มันที่ได๎รับความเสียหาย
ไป มันเป็นภาพลักษณ๑ของท๎องถิ่น ท๎องที่ ซึ่งก็ไมํได๎เกี่ยวกับ อบจ. ของเรานะครับ ซึ่งในขนาดแรกๆ เองที่ตอน
เขามาตั้งโรงงานอยูํ ตอนเขาจะมาจัดซื้อที่ดินการกํอสร๎างโรงงาน ถ๎าผมจําไมํผิดก็ประมาณปี 2557, 2558 
ในขณะนั้นก็มีหลายฝ่ายแล๎วก็มีบางสํวนที่ก็เริ่มจะตํอต๎านอยูํเหมือนกัน แตํก็ทนแรงตํอต๎านไมํไหว เพราะวํา
ในชํวงนั้นก็มันก็อยํางละครับ บริษัทผู๎ผลิตเครื่องดื่มชูกําลังก็พยายามที่จะหาแหลํงผลิตในโซนของ             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูํแล๎ว เพราะวําเขาจะเป็นฐานผลิตสํงเครื่องดื่มตรงนี้นิไปสูํตลาดอินโดจีน         
ตลาดตํางประเทศ ในระดับทั่วโลกนะครับ ซึ่งก็พื้นที่อุบลรัตน๑ก็เป็นพื้นที่ที่เขาไปตั้งโรงงานอยูํในขณะนี้นะครับ 
ก็มันมีความเอื้อหลายอยํางไมํวําจะเป็นเรื่องการใช๎น้ํา การบริหารจัดการน้ํานะครับ ซึ่งผมก็พยายามที่จะ
ติดตามอยูํตลอดเวลานะครับวําอนาคตจะเป็นยังไงซึ่งจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล๎อมหรือไมํ ผมก็ไมํได๎นิ่งนอนใจ
นะครับ แล๎วก็เรื่องป่าสาธารณประโยชน๑ตรงนั้นก็อยํางที่รับขําวนะครับวําทางรัฐบาลก็คืนผืนป่าให๎กับพี่น๎อง
ชุมชนตําบลบ๎านดงไปแล๎วนะครับ สํวนเรื่องคดีความก็คงจะดําเนินการตํอไป อันนี้ผมก็ทราบมาครําวๆ         
แตํพยายามติดตามขําวตรงนี้ไปเรื่อยๆ นะครับ แตํที่สําคัญคือองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนเราไมํได๎
ผลกระทบและก็ไมํได๎รับความเสียหาย แล๎วก็ไมํได๎ยุํงเกี่ยวกับผลประโยชน๑ตรงนี้นะครับ ขอเรียนให๎ทราบ      
นะครับผม 



๕๙ 

 
 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ((รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ทํานยืนยันวําทํานไมํได๎ไปยุํงนะครับ โอเค ครับ เข๎าใจครับ ไมํได๎ไปอะไรเขาใชํไหมครับ  
 เชิญทํานวุฒิพรครับ 
 

 นายวุฒิพร  ศรีมังกรแก้ว (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอเมืองขอนแก่น เขต 2) : ครับ ผมวุฒิพร  
ศรีมังกรแก๎ว นะครับ สมาชิกสภา อบจ. เขต 2  
 ข๎อแรก ต๎องขอบคุณเจ๎าหน๎าที่ทุกทําน โดยเฉพาะกองแผนที่ได๎จัดการอบรมของพี่น๎อง อบจ. 
ทุกๆ ทําน ที่ให๎ความอดทน แม๎ถูกตํอวําขํมขูํ  ข๎าราชการกองแผนก็ยังทํากิจกรรมจัดอบรมให๎กับพี่น๎อง อบจ.  
ทุกๆ ทํานด๎วยความเรียบร๎อยนะครับ ก็ต๎องขอขอบคุณ 
 ข๎อสอง นะครับ ก็อยากจะคุยเรื่อง ผมถูกหนังสือร๎องเรียนวํา ทําไมไมํยอมจัดการอบรมให๎กับ
ชุมชนบางชุมชน ผมก็บอกวําผมจัดอบรมให๎ไมํได๎ เพราะจะวําแล๎วมันติดเหตุผลบางประการก็เลยไมํทราบวํา  
จะแก๎ไขยังไง 
 ข๎อสาม อยากจะให๎ผู๎บริหาร พูดมาให๎ได๎ยินชัดๆ อีกสักครั้งหนึ่งนะครับวํา ทํานจะเริ่มทําการ
อบรมในสํวนขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดทุกๆ ทําน มีคําเดินทางครั้งละเทําไหร ํ
 ข๎อสี่ ผมอยากจะกราบเรียนเพื่อนๆ ทุกๆ ทํานนะครับวําทําอะไรก็ตามแตํ ขอความกรุณานะครับ
อยําเอาประชาชนเป็นตัวประกัน ถ๎าพี่น๎องประชาชนได๎รับความสุขขั้นพื้นฐานจากองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ขอนแกํน ผมวําเป็นสิ่งที่ดีนําชื่นชมและเชื่อวําพี่น๎องประชาชนโดยเฉพาะในเขตนครขอนอํอน ไมํใชํขอนแกํน 
นะครับ นครขอนอํอนที่ได๎รับความสุขขั้นพื้นฐานจากองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ผมก็จะชื่นชม
องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนมากเป็นพิเศษด๎วยซ้ําไปนะครับ 
 ข๎อห๎า การจัดอบรมนะครับ บางครั้งถ๎าเป็นเขตควบกล้ําผมก็ไมํมีทางออกไมํมีทางหนี 
เพราะฉะนั้นผมก็จะยืนยัน ณ ตรงนี้นะครับวํา ปีหน๎าผมจะจัดอบรมอยํางที่ผมทํามาตลอดไมํทราบวําทําไปแล๎ว
จะทําให๎ สจ. บางทํานอึดอัดแตํผมก็อึดอัดที่ผมไมํได๎ ดูแลพี่น๎องประชาชนนะครับ เอาแคํนี้กํอนครับ 
ขอบพระคุณครับ 
  

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ((รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ ขอเชิญทํานนายกฯ ตอบเลยครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ครับ ทํานประธานสภาฯ ทํานรอง
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ที่เคารพรักครับ ตอบข๎อสอบถามของทําน สจ. 
คงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล นะครับ สมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน เขตอําเภอพล ทํานบอกวํา 
ถนนหนทางมีปัญหามีถนนเสียหายหลายสายนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับ ตอนนี้ก็ได๎รับการร๎องเรียนจาก  
พี่น๎องทุกอําเภอ ทุกหมูํบ๎าน ทุกตําบล นะครับ บางแหํงถึงกับไปดํานาบนถนน บางแหํงถึงกับไปปลูกต๎นกล๎วย
กลางถนน บางแหํงถึงกับไปใสํผ๎าซิ่นนะครับ ไปอาบน้ําบนถนน เอาเป็นลัทธิกลาง เอาเป็นแบบอยํางกัน        
ผมอยากเรียนวําองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนรับผิดชอบอยูํ โดยเฉพาะได๎รับการถํายโอนมาจาก
สํานักงานทางหลวงชนบท ประมาณเกือบ 2,000 กิโล และถนนที่เราไปเริ่มกํอสร๎างนะครับ พัฒนาจากถนน
ลูกรังมาเป็นถนนลาดยางแล๎วอีกหลายสาย ซึ่งถือวําเรารับผิดชอบถนนมากมายทีเดียว เพราะฉะนั้นภารกิจเรา
ก็มีอีกหลายอยํางเราต๎องทําอีกหลายเรื่อง เรื่องแหลํงน้ําเราก็ต๎องทํา เรื่องการการศึกษาเราก็ต๎องทํา          
เรื่องสุขภาพเราก็ต๎องทํา เรื่องกีฬาเราก็ต๎องทํา เรื่องอบรมสํงเสริมอาชีพเราก็ต๎องทํา เรื่องศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามการสํงเสริมอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมเราก็ต๎องทํา เงินเหลํานี้เราก็กระจายไปหลายอยําง ซึ่งดูแล๎ว
เรารับผิดชอบถนนมากมายเกินกวําศักยภาพที่เราจะสามารถรับผิดชอบได๎อยํางทั่วถึง   แม๎กระทั้งวํา           



๖๐ 

 
กรมทางหลวงชนบท หรือกรมทางที่เขารับผิดชอบเรื่องถนนอยํางเดียวเขาก็มีปัญหาเชํนเดียวกันนะครับ แล๎วก็
ถนนบางสํวนที่อยูํในความรับผิดชอบของ อบต. ของเทศบาล เขาก็ไมํมีงบประมาณ ทางเขาก็มาร๎องขอของเรา 
เพราะฉะนั้น ผมนะครับ พร๎อมทั้งข๎าราชการก็ดี พร๎อมทั้งทํานสมาชิกสภาก็ดี ก็พยายามที่จะแก๎ไขในเรื่องนี้    
นะครับ เรามีชุดซํอมขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนอยูํที่สํานักการชําง แตํลําพังเครื่องไม๎เครื่องมือ
อุปกรณ๑ แล๎วก็บุคลากรก็น๎อยนิด เพราะฉะนั้นการใช๎ถนนหนทาง ไมํวําจะเป็นในแตํละอําเภอ แตํละหมูํบ๎าน 
แตํละตําบล นะครับ รถบรรทุกหนักมีเยอะมาก โดยเฉพาะรถบรรทุกพืชผลทางเกษตรกรรม บรรทุกอ๎อย 
รถบรรทุกดินบ๎างนะครับ ทําให๎ถนนของเราชํารุดอยํางรวดเร็ว ซึ่งเราก็ไมํได๎มีมาตรการที่จะเข๎าไปแก๎ไข ไมํรู๎จะ
เข๎าไปทําอยํางไรกับรถบรรทุกเหลํานี้นะครับ ขอความรํวมมือไปทางผู๎รับผิดชอบ ก็ไมํได๎รับความรํวมมือนะครับ 
ผมก็คงไมํระบุวําผู๎ที่รับผิดชอบคือใครนะครับ เราก็คงจะรู๎อยูํในใจของเรานะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวํา        
เราจะต๎องคอยดูถนนที่มีความสําคัญมากที่สุดโดยเรียงลําดับความสําคัญ แตํวําดูแล๎วมันสําคัญทุกสาย พี่น๎อง
ประชาชนเดี๋ยวนี้สูํโซเชียลมีเดีย (social media) นะครับ เร็วมากเอาไปลงเฟส ลงไลน๑ ไปลงอะไรเยอะแยะ
มากนะครับ ผมก็ไมํรู๎จะไปทําอยํางไรงบประมาณเราก็มีจํากัด พยายามใช๎งบไปซํอม ไปซํอมให๎ บางสายซํอมไมํ
ถึงเดือนก็พัง บางที ก็อาจจะไมํใชํเพราะความผิดพลาดเพราะเป็นเทคนิคทางการกํอสร๎าง มันเป็นความ
ผิดพลาดตรงที่รถบรรทุกหนักก็มี ในขณะที่กําลังกํอสร๎างรถบรรทุกดินที่ไปถมที่นะครับ กําลังทําทางอยูํ
รถบรรทุกวิ่งกันเป็นแถวเลย  ในขณะที่กําลังทําถนน เพราะฉะนั้นผมวําพวกเราต๎องชํวยกันเป็นหูเป็นตานะครับ 
ชํวยกันไปดูแลชํวยกันประสานงานกับ อบต. เทศบาล กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน ก็จะไปซํอมงาน ตอนนี้เราซื้อยางมะตอย   
ที่เป็นถุงนะครับ โดยอาศัยให๎เทศบาล อบต. เทศบาลตํางๆ ชํวยกันไปปะ เพราะวํามาขอกันเยอะแยะแล๎วก็ให๎
กันไปเยอะแยะ   น่ีก็เป็นสํวนหนึ่งที่ทาง อบต. เทศบาล จะชํวยพวกเราในการซํอมแซมถนนนะครับ สําหรับ
มาตรฐานการทํางานนะครับ ก็อยากจะฝากสํานักการชํางนะครับ ให๎ไปดูแลเรื่องมาตรฐานโดยเฉพาะชําง
ควบคุมงาน อยากจะให๎มีเวลาไปดูการทํางานของผู๎รับจ๎างวําเขาทําถูกต๎องตามสเปคหรือเปลํา ถูกต๎องตามแบบ
แปลนและสัญญาจ๎าง  หรือเปลํานะครับ เม็ดเงินของเราแตํละบาทแตํละสตางค๑ที่ใช๎จํายออกมาขอให๎มันเกิด
ความคุ๎มคํานะครบั   ขอให๎ทํานออกไปดูนะครับ ไปดูถนนที่เขารับจ๎างทําให๎ไมํต๎องเกรงใจวําจะเป็นของใครนะครับ 
ทํานต๎องดูให๎ถูกต๎อง ให๎เกิดความถูกต๎อง แตํไมํใชํไปกลั่นแกล๎งเขานะครับ ให๎ไปเป็นพี่เลี้ยงเขา ให๎เขาทํางานได๎
ถูกต๎องตามแบบ ตามแปลน ตามสัญญาจ๎างทุกประการนะครับ สําหรับบ๎านโคกกุง-หนองแปลงที่ทําพึ่งเสร็จ มี
ความชํารุดขึ้นมาอีกแล๎ว ซึ่งผู๎รับจ๎างต๎องรับประกันนะครับในการซํอมแซมนะครับ ซํอมแซมหนึ่ง ถ๎ากํอสร๎าง
ต๎องรับประกันสองปีนะครับ ชํางควบคุมงานจะต๎องเข๎าไปตรวจสอบบ๎านโคกกุงหนองแปลง มิตรภาพถึงโคกกุง
หนองแปลง ให๎สํานักงานชํางไปตรวจสอบดูวําใครเป็นชํางควบคุมงานนะครับ ให๎เข๎าไปตรวจสอบสายนี้ด๎วย    
นะครับ  ถ๎าตรวจสอบแล๎วมันเกิดความชํารุดให๎แจ๎งผู๎รับจ๎างเป็นลายลักษณ๑อักษร ให๎เข๎าไปซํอมแซมนะครับ 
ทําน สจ.คจิตร  พงษ๑คําพันธ๑ ทํานบอกวําทําไมถึงถอนญัตติที่ 5.14 ออกไป ซึ่งเป็นญัตติที่โรงเรียนบ๎านบักแค
นะครับ สังกัดสํานักเขตพื้นที่ประถมศึกษาเขต 3 นะครับ อยูํตําบลแวงใหญํ อําเภอแวงใหญํ นะครับ ขอถําย -
โอนมาอยูํในสังกัดขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ผมพูดอยูํเสมอวําผมไมํได๎รังเกียจ แตํวําอยูํที่     
สภาด๎วย สภาจะต๎องเห็นชอบด๎วย แล๎วเมื่อก้ีพักเที่ยง ได๎กินข๎าว ผมฟังเสียงสมาชิกแตํละคนบอกวํายังไมํได๎อําน
รายละเอียด ยังไมํได๎ศึกษา ผมเกรงวําถ๎าเสนอญัตตินี้เข๎ามาในสภา จะมีการถกกันยาวนะครับ อาจจะผํานก็ได๎ 
หรืออาจจะไมํผํานก็ได๎นะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะสร๎างความเข๎าใจอันดี ระหวํางกันนะครับทํานสมาชิก
เจ๎าของพื้นที่กับสมาชิกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนในเขตอื่นๆ วํามีความจําเป็นด๎านไหนอยํางไร 
โรงเรียนนี้มีความจําเป็นยังไงถึงมาสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน การพูดคุยการพูดจา  เป็นเรื่องดี 
ไมํใชํวําเสนอเข๎ามาแล๎วพรรคพวกไมํเอาด๎วยอยํางนี้ก็จะเกิดเป็นข๎อบาดหมาง แตกความสามัคคีกัน จะทําอะไร
พวกจะต๎องไปด๎วยกัน ไปพร๎อมกันนะครับ ไมํใชํวําจะมีนัยยะอะไรหรอกครับ เพียงวําสมาชิกหลายทําน      
ตอนนั่งกินข๎าว ทํานบอกวํายังไมํได๎ศึกษานะครับเรื่องนี้ ผมวําถ๎ายังไมํได๎ศึกษาก็ไมํเป็นไรนะครับ นายกก็คุยกับ



๖๑ 

 
ทําน สจ.ทองสุข  ธนูรัตน๑ วําเราถอนญัตตินี้ออกดีไหมเพื่อสมาชิกของเราทุกคนได๎ศึกษาวําโรงเรียนบ๎านบักแค  
มีความจําเป็นอะไรถึงจะถํายโอนวําสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนนะครับ อันนี้ก็เป็นข๎อที่เราได๎คุย
กันกับทํานสมาชิกสภา อบจ.ขอนแกํน เขตอําเภอแวงใหญํ ก็มีมติวําแล๎ววําของทํานถอนดีกวํา  เพื่อให๎สมาชิก 
ได๎ศึกษาให๎ดีนะครับ เพราะไปนั่งกินข๎าวก็ได๎ยินเสียงมาเยอะ สนับสนุนก็มี ค๎านก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อให๎
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เราควรจะคุยกันกํอนดีกวํา เดี๋ยวเราจะคุยกันนอกรอบ กํอนที่จะนําญัตติเข๎ามา     
อีกที่หนึ่งนะครับ สําหรับทําน สจ.อดุลย๑  คามดิษฐ๑ ทํานชมเชยวํามูลนิธิตะวันฉาย โดยทํานศาสตราจารย๑
นายแพทย๑ บวรศิลป์ เชาวน๑ชื่น แล๎วก็มีแพทย๑หญิง นิรมล พัจนสุนทร นะครับเป็นที่ดําเนินการเกี่ยวกับมูลนิธิ
ตะวันฉาย มูลนิธิตะวันฉายจะเป็นมูลนิธิที่ทําการกุศล ผําตัดพวกปากแหวํงเพดานโหวํ ผําเสร็จแล๎วจะสวยมาก
ไมํวําจะเป็นผู๎หญิงหรือผู๎ชาย แล๎วก็ได๎กุศลด๎วย ซึ่งองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํนของเราสนับสนุน
งบประมาณปีละสามแสนบาททุกปี ผมไปเป็นประธานเปิดที่โรงพยาบาลศรีนครินทร๑ทุกปี นายแพทย๑ บวรศิลป์  
สินเชาวน๑ชื่น จะเชิญไปทุกปี แล๎วก็ทํานจะเป็นคนกลําวรายงานแล๎วผมก็เป็นคนกลําวเปิดนะครับ    ก็จะมีคุณ
หมอสวยๆ ที่ประกวดนางสาวไทยมาเป็นพิธีกร หมอสวยๆ แพทย๑หญิงอะไรก็ไมํรู๎ ผมไปแล๎วก็ไมํอยากจะกลับ
เหมือนกัน อยากอยูํนานๆ เหมือนกันนะครับ ก็นอกจากนั้นมูลนิธิตะวันฉายก็ยังไปทําบ๎านไปซํอมแซมบ๎าน
ให๎กับผู๎ที่ป่วย ผู๎ที่พิการนะครับ ผมก็เอาเงินที่ทางสมาชิก ก็คือข๎าราชการ พนักงาน ลูกจ๎าง ที่ได๎เงินโบนัส เขา
บริจาคมาก็เอาไปเสริมกันขาดเหลือเทําไหรํผมก็ควักกระเป๋าออก ผมก็ควักเหมือนกันนะครับ ควักกระเป๋าออก 
ก็ถือวําชํวยเหลือมูลนิธิตะวันฉาย เป็นมูลนิธิที่ชํวยเหลือประชาชนมาโดยตลอดนะครับ สําหรับผู๎ที่ป่วยเป็นปาก
แหวํงเพดานโหวํนะครับ ทําน สจ. ดาบตํารวจสุเมชิน  รัตนไตรพันธ๑ ทํานบอกวําไปทําถนนลาดยางให๎ หลาย
สาย ก็ขอมาบํอยก็ให๎ไปบํอยนะครับ สายแรกก็สายจากบ๎านหนองแวง ตําบลนาคํา ไปถึงตําบลดงเมืองแอม ของ
ทําน สจ.สมศักดิ์ เชื่อมกันนะครับ สายที่สองก็ไปทําให๎ที่บ๎านคําบอนจนถึงบ๎านบํอ ตําบลบ๎านดง ใชํไหมครับ 
บ๎านบํอ ตําบลบ๎านดง อําเภออุบลรัตน๑ ถูกไหม ตําบลบ๎านดงใชํไหม ตําบลบ๎านดงก็ทําให๎เสร็จเรียบร๎อยแล๎วนะ
ครับ ทํานบอกวําปัญหาที่มีเรื่องดังอยูํตอนนี้เกี่ยวเรื่องโรงงานผลิตเครื่องดื่มชูกําลังนะครับ บอกเลยวํากระทิง
แดง ใชํไหม ไปสร๎างอยูํที่นั้น ผมบอกเลยวําไปสร๎างโรงงานอยูํที่นั่น ที่เขาอําเภออุบลรัตน๑นี่ดีนะ โรงงานนี้มีทั้ง
ข๎อดี ข๎อเสีย ข๎อดีก็คือเขาไปสร๎างความเจริญ สร๎างงานให๎กับพี่น๎องประชาชน ข๎อเสียต๎องดูเรื่องมลภาวะ แตํวํา
เห็นวําไปเกี่ยวพันกับเรื่องบุกรุกที่ดินใชํไหม ที่ดินสาธารณะ คือเรื่องจริงหรือเปลําผมไมํรู๎นะ เรื่องจริงใชํไหม
ครับ บุกที่สาธารณะก่ีไรํ 
 

 ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภออุบลรัตน์) : 31 ไรํ คือมันมีเกี่ยวกับ
เรื่องทําเอกสารปลอมไปที่กระทรวงมหาดไทย 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : อ๐อ เอกสารปลอม ตอนนี้แสดงวําที่ดิน
อําเภอก็แยํสิแบบนี้ ที่ดินจังหวัดก็โดนสิแบบนี ้
 

 ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภออุบลรัตน์) : ก็โดนทั้งผูว๎ําแหละครับ 
 

               นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ผู๎วําก็เสียชีวิตไปแล๎ว                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภออุบลรัตน์) : อ๐อ ใชํครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : สมัยผู๎วําราชการจังหวัด (นาย
กําธร  ถาวรสถิต)  เขาคงไปเลํนงานไมํได๎ ที่ดินนะครับ ที่ดินอําเภอนะครับ นายอําเภอ ที่ดินจังหวัดนะครับ 
เพราะฉะนั้นก็ที่สาธารณะมาเอาโดยพลการไมํได๎นะครับ ผมคิดวําเขาคงไมํตั้งใจหรอกมั้ง อาจจะมีคนปลอม
แปลงเอกสารไปขายให๎เขาหรือเปลํานะครับ สําหรับกระทิงแดงเงินเขาเยอะมากเขาจะไปบุกที่สาธารณะโดย
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ความเป็นจริงแล๎ว กระทิงแดงตระกูลอยูํวิทยา เคยติดอันดับ Top Ten อันดับ 1 นะครับ มหาเศรษฐีของ
ประเทศไทย เคยอยูํอันดับ 1 นะครับ แตํตอนน้ีลํวงลงมาอยูํอันดับ 4 อันดับ 5 ตอนนี้เซ็นทรัลขึ้นเป็นอันดับ 1 
แล๎วนะครับ เซ็นทรัลขึ้นเป็นอันดับ 1 แล๎ว อันดับ 2 ก็นําจะเป็นซีพีนะครับ อันดับ 3 ก็นําจะเป็นทํานเจริญ 
เบียร๑ช๎างนะครับ   อันดับ 4 นําจะเป็น พงษ๑ศักดิ์ พูดเลํนเฉยๆ นะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดวํากระทิงแดงเขาคง
ไมํไปบุกรุกหรอก  ไอ๎ที่แคํ 31 ไรํนะครับ เงินเขามีเป็นแสนล๎านนะครับ เขาซื้อเอาตรงไหนก็ได๎นะครับ ผมคิดวํา  
เขาคงไมํตั้งใจอาจจะมีคนเอาเอกสารปลอม ที่ดินปลอมไปขายให๎เขาเหมือนกับเราดูทีวีเห็นไหม ฝรั่งมาซื้อบ๎าน
เห็นไหมครับชํอง 3 ตอนขําวสามมิติมาซื้อบ๎าน ปรากฏวําไปโกหกเขา บอกวํามีโฉนด มีอะไรเรียบร๎อย ฝรั่งไปซื้อ 
สุดท๎าย  กรมป่าไม๎ไปยึดคืนหมด ก็คงจะเป็นลักษณะเชํนเดียวกันนะครับ กระทิงแดงเขาไมํทําหรอก อยูํดีๆ จะ
ไปเอาที่แคํ 31 ไรํ เงินเขามีเป็นแสนล๎าน ไปซื้อตรงไหนก็ได๎ ถูกไหมครับ อันนี้เราใช๎วิจารณญาณดูนะครับ โอเค
นะ ตํอไปก็ ทํานวุฒิพร  ศรีมังกรแก๎ว ทํานขอบคุณกองแผนที่ไปจัดอบรมให๎ทํานนะครับ ทํานบอกวําถูกขํมขูํ    
ใครจะกล๎าขํมขูํลูกน๎องนายก ไมํมีหรอกนะครับ ไมํมีใครกล๎าขํมขูํนะครับ แล๎วเขาก็ไมํกลัวด๎วย กองแผนใครมา
ขํมขูํเขาก็ไมํกลัว แล๎วก็ถูกร๎องเรียนวําทําไมไมํจัดอบรม ถูกร๎องเรียนวําทํานทําไมไมํจัดอบรมนะครับ มีคนมา
ร๎องเรียนอยูํเหรอ ร๎องเรียนได๎ด๎วยเหรอครับ ผมไมํเห็นลายลักษณ๑อักษรนะครับ ร๎องเรียนก็เอาหนังสือมาให๎  
ผมดูนะครับ ถ๎ามีการร๎องเรียนนะครับ แล๎วก็ผู๎บริหารจัดอบรมตามระเบียบการจํายคําพาหนะ เทําไหรํ 100 บาท 
นะครับ ระเบียบการจํายคําพาหนะ 100 บาท นะครับเป็นคําพาหนะให๎กับผู๎เข๎ารํวมการอบรมตามระเบียบ  
นะครับ ทํานบอกวําอยําเอาประชาชนเป็นตัวประกัน ถ๎าประชาชนได๎รับความสุขเป็นเรื่องที่ดี ใครมาจับ
ประชาชนเป็นตัวประกันไมํมีหรอกผมจะไปแจ๎งตํารวจให๎ ใครมาจับประชาชนนะครับ การจัดอบรมนะครับ 
เป็นเขตควบกล้ํา ควบกล้ํา หมายความวํา ไปล้ําเขตคนอื่นเขาใชํไหม ผมวํามันก็ทําได๎นะ ทํานก็บางทีไปจัด   
เขตอื่นๆ ก็ได๎ ไปจัดตําบลบ๎านหว๎า บ๎างก็ได๎ ไปจัดตําบลบ๎านฝาง บ๎างก็ได๎ ไปจัดตําบลบ๎านแฮดบ๎างก็ได๎           
ไมํวํานะครับ ผมวําก็ทําได๎อยูํนะ ทํานก็ไปทําเลย ไมํมีปัญหาหรอก ไปบ๎านแฮด แม๎กระทั่งไปภูผามํานก็ได๎     
ไปน้ําพอง ตําบลทรายบุน ไปตําบลบัวใหญํ บ๎างก็ได๎ ไปแวงใหญํยิ่งดี ไปแวงใหญํยิ่งชอบใชํไหมนะครับ ไปเลย 
เอาไปลงเลย หลายคนมาขออยูํนะ ผมก็บอกไมํมีงบ ไปขอ สจ. คนที่มีงบ ผมบอกอันนี้เรื่องจริงนะครับ         
มาขอให๎ผมไปอบรม นายกไมํมีหมดแล๎ว ไปขอ สจ.ทํานใดที่ตั้งงบอบรมไว๎ ให๎ไปขอคนนั้นนะครับ เพราะฉะนั้น
เวลาสัมภาษณ๑ไมํต๎องกลัว มีที่ลงให๎ทํานเยอะ เยอะมากนะครับ เยอะมาก เพราะฉะนั้นก็ขอให๎ทํานสบายใจ   
นะครับทําน สจ.วุฒิพร นะครับ มีทํานใดอีกไหมครับ คงไมํมี ผมตอบเสร็จแล๎วครับ ทํานประธานสภาฯ ตอบ
ของใคร ของทําน สจ.ทองสุข  ธนูรัตน๑ เรื่องการจัดซื้อจัดจ๎าง เดี๋ยวนี้มันมีพระราชบัญญัตินะครับ เมื่อกํอนเรามี
ระเบียบวําการพัสดุนะครับ ของเดิมนะครับ ปี 2535 เดี๋ยวนี้มีระเบียบวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างในภาครัฐ         
ปี 2560 ซึ่งเริ่มใช๎เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นะครับ ใช๎ระเบียบใหมํ ทํานบอกวํา 5 แสน มันจะทําได๎เหมือนเดิม 
เยอะกวํา 5 แสนก็ได๎ ทีนี้แตํวําผมก็ยังไมํเข๎าใจเทําไหรํนัก เพราะวําทางกรมบัญชีกลางจัดอบรมเยอะมาก ผมก็
จัดสํงเจ๎าหน๎าที่เราไปอบรมทุกรุํนเลย ควักกระเป๋าให๎ไป อบจ.  ไปอบรม เสร็จแล๎วตอนนี้นะครับ ยังงงๆ       
อยูํเหมือนกัน ยังไมํคํอยชํานาญเทําไหรํนัก แตํวําคราวใดที่พวกเราชํานาญแล๎วนะครับ ผมจะเชิญให๎เขามาคุย
ให๎ทําน สจ. วําตํอไปนี้เราจะทํา วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือก ใชํไหม วิธีประกาศเชิญชวน อะไรตํางๆ มันเป็น
ยังไงนะครับ แล๎วเราต๎องไปจดทะเบียนผู๎รับจ๎างด๎วยหรือเปลํา จดไหม ขึ้นทะเบียนไหม ต๎องไปขึ้นทะเบียนนะ 
การขึ้นทะเบียนมันก็จะมี 1 ต๎องผลงาน ต๎องเป็นบุคคลที่เชื่อถือ ต๎องเป็นบริษัทที่เชื่อถือได๎นะครับ มีเครื่องไม๎
เครื่องมือ เครื่องจักร อะไรทํานองนี้ โดยหลักการแล๎วมันต๎องเป็นอยํางนั้นนะครับ เดี๋ยวข๎าราชการทํานใด
สามารถเป็นวิทยากรได๎  มีไหมยกมือ ชํานาญหรือยัง ยังไมํชํานาญ ชํานาญเมื่อไหรํเดี๋ยวผมจะเชิญ สจ.มานั่ ง 
มานั่งฟังนอกรอบ เพราะตอนนี้ยังไมํชํานาญ นายกก็ยังไมํรู๎อะไรเลย นายกก็ยังไมํรู๎ เรื่องเลยนะครับ 
เพราะฉะนั้นก็ต๎องกราบอภัยนะครับ เพราะฉะนั้นการจัดซื้อจัดจ๎างตํอไปเราจะได๎ทําโครงการได๎ถูกต๎อง วําเรา
จะทําโครงการแบบไหน อยํางไรในงบปี ๒๕62 อยํางนี้ หรืออาจมีงบเพิ่มเติมของปี ๒๕61 งบเพิ่มเติมในปี   



๖๓ 

 
๒๕61 มาจากไหน ตอนเรามีงบอยูํ 30 ล๎านนะครับ ถ๎าไมํได๎เลือกตั้ง นายกบอกวําจะคืนให๎ทุกคน ปี ๒๕61 
เราตั้งงบเลือกตั้งไว๎ 30 ล๎าน มันจะมีเลือกตั้งหรือเปลําลํะรองธาดา คงไมํมีใชํไหม ถ๎าอยํางนั้นก็ได๎เงินคืนหมด
ทุกคน นะครับ เงิน 30 ล๎าน ก็จะคืนหมดทุกคนนะครับ คืนให๎พวกเราทุกคนนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะได๎รู๎วา
เราควรจะทําโครงการแบบไหนนะครับ  มันถึงจะเข๎าทางประชาชน  เข๎าทางประชาชนนะไมํใชํเข๎าทาง สจ.   
เข๎าทางประชาชนที่จะได๎รับผลประโยชน๑นั้นมีอะไรนะครับ ทํานทองสุข ตอบแคํนี้เข๎าใจหรือยังครับวํา มันยังไมํ
ชัดเจนเทําไหรํ ผมยังสงสัยอยูํนะ 
  

 นายทองสุข  ธนูรัตน์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอแวงใหญ่) : ขออนุญาตเรียนถามทํานนายกฯ 
ครับ กรณีสมมุติครับ สมมุติผมคาดวําไมํผิดแปลกไปจากนี้มากก็คือวําจํานวนโครงการที่มันมากที่เหมือน       
ปีที่แล๎วนะครับ ปัญหาปีที่แล๎วเราไมํมีชํางสํารวจเราประมาณการไมํทัน เราจัดซื้อจัดจ๎างช๎า มันจึงล้ําเข๎าไปถึง
หน๎าฝน ซึ่งพอถึงหน๎าฝนแล๎วโดยสํวนใหญํ เพื่อนๆ ก็มีถนนกับลอกห๎วย แล๎วก็ขุดบํอ ซึ่งที่นี้ผมก็ไมํเคย เราอยูํ
กันมา 5 ปี ก็ไมํเคยล้ํามาจนถึงเดือนกันยายนจนงบแคํ 4 ถึง 5 โครงการแคํนั้นเองนะครับ ขอบคุณครับ 
  

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : คืออยํางนี้ คือเจ๎าหน๎าที่ของเราอยูํ   
คนละภาค ถามวําทําทันไหม ปีนี้มันเป็นปีพิเศษ พิเศษคือโครงการ สี่แสนเก๎า สี่แสนเก๎ามันเยอะ เมื่อกํอนมัน
ล๎านเก๎าใชํไหมครับ ล๎านเก๎า ล๎านเก๎า ล๎านเก๎า แตํคราวนี้มันมา สี่แสนเก๎า มันทําให๎โครงการเยอะ พอโครงการ
เยอะคนของเรามีเทําเดิมนะครับ มันก็เลยทําให๎งานมันลําช๎า ล๎าช๎าไปอีก ผมคิดวํา  ปีนี้คงไมํมีปัญหานะครับ 
ตอนนี้เราก็รับการโอนเข๎าข๎าราชการชํางมาเยอะแยะเลย เพื่อมาชํวยงานฝ่ายพัสดุด๎วย ทั้งฝ่ายชําง ฝ่ายพัสดุ  
เราก็รับโอนมา ชํางคนไหนที่ไมํมีคุณภาพก็จะเอามาดองไว๎ที่กองชําง ผอ.วิรัช อยูํไหม จะเอามาดองไว๎ คุณบวร 
ด๎วย เราจะเก็บชํางพวกนี้มาดองไว๎ ดองไว๎อยูํแถวนั้น เพราะวําไมํใชํวําทํางานแบบไหนก็ได๎นะครับ มันต๎องมี
คุณภาพนะครับ เพราะฉะนั้นขอรับปากนะครับวําทันนะครับ ทัน ไมํเหมือนปีน้ีนะครับ ขอบคุณครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ทํานสุเมชินครับ 
 

 ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภออุบลรัตน์) : ขอเรียนอีกนิดหนึ่งนะครับ
ทํานประธานฯ ที่เคารพ เกี่ยวเนื่องกับการซํอมถนนลาดยางที่มันมีความเสียหายชํวงหน๎าฝน ผมอยาก       
กราบเรียนอยํางนี้นะครับวําปกติแล๎วก็ไมํให๎ สจ. มาร๎องขอ ขอถุงยางมะตอยนะครับ แตํพอดีผมก็ไปบอก อบต. 
เทศบาล วําทําหนังสือร๎องขอ แล๎วก็ขอถุงยางมะตอยมาที่กองชําง แตํที่ผํานมาพูดคุยกับ สจ.หลายทํานก็บอกวํา 
เวลาเทศบาลหรือ อบต. มาขอแล๎วไมํมาแจ๎ง สจ. เหมือนพื้นที่ผมเหมือนกัน  ปีที่แล๎วหรือชํวงที่ผํานมา
เหมือนกันก็ให๎เทศบาล อบต. มาขอ พอขอไปแล๎วเขาก็ไปทําเป็นผลงานของเขา เวลาผมไปถามก็บอกวํา       
มะตอยที่ให๎มาไปไหนละ ปะไปแล๎ววําอยํางนั้น ไมํรู๎ปะตรงไหน ผมวําให๎ไปสองร๎อย สามร๎อยถุง ไมํรู๎ปะตรงไหน 
ผมก็ไมํรู๎ไมํทราบ เขาก็ไปบอกกับชาวบ๎านวําเป็นงบของเทศบาล ของอบต. นะครับ แทนที่งบของเรา เราจะ   
ได๎หน๎า ปรากฏวําไมํได๎อีกตํางหากนะครับ ก็ฝากให๎ทํานนายกฯ ทํานประธานฯ ฝากไปยังกองชํางหนํอยวํา 
เวลาหนํวยงาน เทศบาล อบต. มารับถุงยางมะตอย ให๎แจ๎ง สจ. บอกวําหนํวยงานไหน อบต. ไหนมารับ       
จะได๎มาถํายรูป จะได๎ตามเข๎าไปดูวําไปปะตรงไหนบ๎าง ไมํใชํเอาไปไว๎แล๎วเป็นผลงานของตัวเองนะครับ   
ขอบคุณมากครับผม 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ทํานสุเมชิน สงสัยติดใจถุงยางมากเลย มันไมํใชํถุงยางมะตอย ยางมะตอยถุง ทํานต๎อง     
พูดใหมํนะ 
 



๖๔ 

 
 ด.ต.สุเมชิน  รัตนไตรพันธ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภออุบลรัตน์) : ครับๆ ขอโทษครับผม 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ ((รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่ 1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : เชิญทํานคจิตรครับ 
  

 นายคจิตร  พงษ์ค าพันธ์ (ส.อบจ.ขอนแก่น เขตอ าเภอพล เขต 1) : ทํานประธานสภาฯ ที่
เคารพครับ กํอนอื่นก็ต๎องขอขอบพระคุณทํานนายกฯ ที่ให๎ความกระจําง ทํานเป็นผู๎บริหารที่ดูทิศทางลมวํา   
ถ๎าหากเสนอมาวันนี้ มันอาจจะเสี่ยงไปนะครับ ก็ขอกราบขอบพระคุณแทนพี่น๎องอําเภอแวงใหญํ แล๎วก็ถ๎าหาก
เป็นไปได๎ที่ทํานวําจะมีนอกรอบ ก็อยากให๎อยูํบนหลักการที่วําอําเภอไหนที่ไมํมีโรงเรียนสังกัด อบจ. ของเรา
นําจะมีสักหนึ่งโรงอยํางนี้ เป็นหลักการเอาไว๎ แล๎วก็เป็นนโยบายเอาไว๎ก็จะเป็นเรื่องดี สจ.  ในเขตพื้นที่ก็จะได๎
รับปากนําเสนอไมํให๎พี่น๎องชาวบ๎านได๎เสียความรู๎สึกนะครับ ในนโยบายที่วําอําเภอละไมํเกิน 1 โรง อยํางนี้        
ก็ยังดีนะครับ สืบเนื่องมาจากถนนโคกกุงหนองแปลงนะครับ อันนี้ก็ต๎องกราบขอบพระคุณทํานนายกฯ         
ซึ่งมาตรฐานของทํานไมํวําจะไปสํงโครงการที่ไหน ถ๎าหากพี่น๎องเดือดร๎อนทํานก็อนุมัติ โครงการนี้ผมยอมรับวํา
ผมได๎นําพี่น๎องมายื่นหนังสือกับทํานนายกฯ วันที่บุญบั้งไฟ ที่โคกโพธิ์ชัยนะครับทํานนายกฯ ก็ผม ไมํคิดเลยวํา
มันจะได๎นะครับ ทั้งที่มันเขต 2 ของทํานคงฤทธิ์ แตํเนื่องจากวําพี่น๎องตรงนั้นเขาบํนวํา ถนนมันไมํดี เขาจะไป
อาบน้ําถํายรูปลงเฟสบุ๏ค ลงอะไร ด๎วยความเป็นหํวง ด๎วยความรักองค๑กรของเราวํา อบจ. นั้นถ๎ารู๎วําเดือดร๎อน
เราไปแก๎ไขนะครับ ก็ได๎รับความขอบคุณ แตํด๎วยความเข๎าใจผิด ผมไปถามรถเกรดถนน ทําถนน เขาบอกวํา
เป็นของทํานคงฤทธิ์วําอยํางนั้น ก็ขออนุญาตที่เอํยนามนะครับ ก็คงจะเสียหาย ถ๎าหากไปทําไมํดี ก็เป็นหํวงทําน 
เพราะวําพวกรถเกรด รถอะไร เขาอ๎างอยํางนี้นะครับ ผมก็เลยไมํได๎ไปดู ไปควบคุม เพราะวํานอกเขตนะครับ 
นอกจากนั้นก็อีกอยํางหนึ่งคือ โรงเรียนพลที่อยูํนอกสังกัดเราที่ขอมา ผมก็ฝากน๎องฝ้ายไปยื่นหนังสือ ก็ได๎รับ
การอนุมัติ ไปดูแลภูมิทัศน๑ของโรงเรียนพลนะครับ ขนาดนอกสังกัด อยํางที่สามที่เป็นเรื่องที่นําชื่นชมยินดีกับ
ทํานนายกฯ ก็คือพี่น๎องในเขตตําบลหนองแวงนางเบ๎ากับเกํางิ้ว ที่เขาเดือนร๎อนกับทางที่ไมํเสร็จ ทํานนายกฯ  
ไปรับปากกับพ่ีน๎องในที่ประชุมหนองแวงนางเบ๎าทํานก็อนุมัติ อันนี้ก็สามโครงการที่ชํวยเหลือพี่น๎อง แม๎วําจะไป
ยื่นที่บุญบั้งไฟ ยื่นที่หน๎าห๎องหรือรับเรื่องร๎องทุกข๑จากพี่น๎องชาวบ๎าน ทํานก็ทําให๎เพราะใสํใจในเรื่องความ
เดือดร๎อนของพี่น๎องประชาชน ก็ขอกราบขอบพระคุณแทนพี่น๎องที่ทํานนายกฯได๎อนุมัติโครงการดีๆ  อยํางนี้
เพื่อแก๎ไขความเดือดร๎อนของพี่นอ๎งประชาชน ก็ต๎องขอขอบคุณด๎วยความจริงใจ ขอบคุณมากครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : ครับ มีทํานใดอีกไหมครับ ไมํมีนะครับ ทํานนายกฯ มีอะไรอีกไหมครับ เชิญครับ 
 

 นายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ (นายก อบจ.ขอนแก่น) : ทําน สจ.สุเมชิน รัตนไตรพันธ๑       
ทํานบอกวํา เวลาองค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นมาขอยางมะตอยนะครับ ผสมเสร็จนะครับ ให๎ทางสํานักการชําง
แจ๎งสมาชิกด๎วยวํา อบต.ก ได๎มาขอยางมะตอยไป 300 ถุง ให๎ สจ.  ในเขตพื้นที่ทํานได๎ทราบ ทํานจะได๎ไป
ประชาสัมพันธ๑ให๎กับองค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน แตํผมเป็นหํวงอยูํอยํางหนึ่งนะครับ ถ๎าเป็นอยํางกรณี
ที่ผู๎ใหญํบ๎าน กํานัน ขอมาผมจะไมํให๎ สาเหตุที่ผมไมํให๎เพราะวําอะไร กํานัน ผู๎ใหญํบ๎าน เขาไมํมีกําลังอยูํในมือ 
ให๎ อบต. หรือเทศบาล ขอมา เพราะวําเขามีเจ๎าหน๎าที่อยูํใน อบต. อยูํในเทศบาล ที่จะไปทํานะครับ ให๎กํานัน 
ผู๎ใหญํบ๎าน ผมถามวํากํานันกับผู๎ใหญํบ๎าน จะเอาใครไปทํา เอาผู๎ชํวย 2 คน ใชํไหม มันก็คงไมํไหว ชาวบ๎าน   
เขาคงไมํทําหรอก เพราะฉะนั้นต๎องให๎เป็นองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (1) เขามีกําลัง เจ๎าหน๎าที่นะครับ      
ของสํวนการชํางนะครับ เขามีรถนะครับ มีเครื่องไม๎เครื่องมือ (2) สตง. จะไมํได๎ติฉินเราวํา เป็น อบต. เขาขอมา 
เป็นเทศบาลเขาขอมา มันเกินศักยภาพของเขานะครับ ผมให๎ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอยํางนี้ แตํวําผมเป็นหํวงอยูํ
อยํางหนึ่งวําคนงานของ อบต. กับคนงานของเทศบาล เขามีความรู๎ในการซํอมปะผิวลาดยางหรือเปลํา ถ๎าไมํมี



๖๕ 

 
ความรู๎ ทําแล๎วมันจะไมํเกิดผลสําเร็จตามที่เราต๎องการ เพราะวําการปะหลุมมันต๎องทําความสะอาดหลุม      
นะครับ เป็นฝุ่นต๎องปัดฝุ่นออกให๎หมด เสร็จแล๎วก็มีการสเปย๑น้ํานะครับ ถ๎าหลุมลึกก็มีการใสํหินคลุกลงไปกํอน 
ไมํใชํวําเอายางทั้งถุงปะลงไปนะครับ มันจะมีการใสํหินลงไปด๎วย หินลูกรังก็ได๎ หินลูกรังดีๆ หรือหินคลุกก็ได๎  
นะครับ เพราะยางของเรามันแพงนะครับ อันนี้ถ๎าหากเป็นไปได๎อยากให๎สํานักการชํางจัดอบรมการซํอมปะผิว
ลาดยางให๎กับเจ๎าหน๎าที่จาก อบต. แล๎วก็เทศบาล จัดอบรมให๎เขาเลยนะครับ เขาเอาของเราไปแหํงละ 300 ถุง 
500 ถุง ไมํเอาไปลง ใช๎ได๎ไมํนานก็หลุดออกจากหลุมเป็นก๎อน อยํางนี้มันก็ไมํถูกต๎องนะครับ ก็ให๎เป็นนโยบาย
วําให๎แจ๎งสมาชิกสภาองค๑การบริหารสํวนจังหวัดในแตํละพื้นที่ ที่ทาง อบต. หรือเทศบาลขอไปนะครับ         
ทํานคจิตร ทํานบอกวํา อยากให๎เป็นนโยบายวําให๎มีการถํายโอน โรงเรียนเขตละหนึ่งโรงเรียน ของ อ.พล    
ทํานสองโรงแล๎วนะ ถ๎าเขตละหนึ่ง สองโรงแล๎วนะเมืองพล เมืองพลพิทยาคมกับโรงเรียนคูขาดสองโรง เมืองพล
มีสองโรงแล๎ว ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแล๎วแตํ สจ. จะไปคุยกัน สจ. เอายังไงผมก็เอายังนั้นละครับ วําจะเอาตามนี้ไหม     
นะครับ จะเอาตามที่พวกเราวําไหม เราวํากันอีกนะครับ ผมตามใจทําน ทํานเอายังไงผมก็เอาอยํางนั้น ทําน     
วําเอา ผมก็เอา ทํานวําไมํเอา ผมก็ไมํเอา ถ๎าทํานไมํเอาผมก็ไมํเสนอญัตติ ถ๎าทํานวําเอา  ผมก็จะเสนอญัตติ    
นะครับ ญัตติแตํละอยํางที่ผู๎บริหารเสนอ ถ๎ามันไมํผํานสภามันขายหน๎านะครับ ขายหน๎านายกฯ นะครับ      
ขายหน๎าข๎าราชการ เพราะฉะนั้นญัตติทุกอยํางมันจะต๎องผําน ถ๎าไมํผํานผมก็ไมํเสนอ อันนี้    ให๎พวกเราคุยกัน
นอกรอบ นอกรอบเราก็จะคุยกันเรื่องจัดซื้อจัดจ๎าง พระราชบัญญัติวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างนะครับ ภาครัฐ     
ปี 60 แล๎วก็อาจจะเอาเรื่องนี้ เรื่องถํายโอนโรงเรียนเข๎ามาคุย หรือมีเรื่องอะไรก็เอามาคุย แตํวําให๎เจ๎าหน๎าที่
ของผมแตํละคนไปฟิตซ๎อมการเป็นวิทยากรมากํอนนะครับ ให๎แมํนข๎อระเบียบและการปฏิบัติ ตอนนี้เราใช๎
ระเบียบใหมํหรือยัง จัดซื้อจัดจ๎าง ใช๎หรือยัง ใช๎แล๎วใชํไหม งานอะไร วิธีเฉพาะเจาะจงไมํเกินแสน งานเล็กๆ    
ไมํเกินแสน คํอยมาวํากันนะครับ ขอบคุณครับ 
 

 นายมนต์ชัย ศรีวิไลลักษณ์ (รองประธานสภา อบจ.ขอนแก่น คนที่  1  ปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาฯ) : มีทํานใดไหมครับ ไมํมีผมจะปิดประชุมแล๎วนะครับ ครับสําหรับวันนี้ก็ประชุมกันครบถ๎วน   
นะครับ ระเบียบวาระจํานวน 6 ระเบียบวาระ วาระยํอยเกือบ 20 วาระ ใช๎เวลาประชุมคํอนข๎างนานนะครับ 
ต๎องขอขอบคุณทํานสมาชิกสภาทุกทํานนะครับ ที่เสียสละเวลามารํวมประชุมในวันนี้นะครับ ขอบคุณผู๎บริหาร 
ทํานนายกฯ ทํานรองนายกฯ ทํานที่ปรึกษานายกฯ นะครับ ทํานเลขานายกฯ ทํานปลัดฯ ทํานรองปลัดฯ    
ทํานผู๎อํานวยการกอง หัวหน๎าฝ่าย ทํานผู๎อํานวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนนะครับ ข๎าราชการทุกทํานนะครับ 
ตลอดจนสื่อมวลชนนะครับ ที่มารํวมสังเกตการณ๑รับฟังในวันนี้นะครับ หวังวําในโอกาสหน๎านะครับ             
เป็นงบประมาณใหมํนะครับ ในครั้งหน๎านะครับ จะได๎รับความรํวมมือจากทํานสมาชิกทุกทํานด๎วยดี สําหรับ    
ในวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ 
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