
 

 

      

 
 

รายงานการประชุม 
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/ผู้ร่วมประชุม... 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่  15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

…………………………… 

ผู้มาประชุม  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ) 

1. นายรัฐวิทย์  อังคสกุลเกียรติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.เมือง    เขต 1 
2. นายฤทธิชัย  ชาลากูลพฤฒิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.เมือง    เขต 2 
3. นายทนง  สุรนารถ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.เมือง    เขต 3 
4. นายคฑายุทธ  แซ่เตีย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.กันทรลักษ์   เขต 1 
5. นายวิเชียร  ชุมอินทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.กันทรลักษ์   เขต 2 
6. นายประสงค์  จริยาวัฒนชัยกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.กันทรลักษ์   เขต 3 
7. นายยงศักดิ์  ตั้งพูนผลสวัสดิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.กันทรลักษ์   เขต 4 
8. นางกัญญ์พิดา  เพียรกสิโภคิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.อุทุมพรพิสัย   เขต 1 
9. นายประจวบ  วงศ์ใหญ่  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.กันทรารมย์   เขต 1 
10. นายชิษณุพงศ์  รตนะกมลเศรษฐ์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ปรางค์กู ่  เขต 2 
11. นางสาวธนาภรณ์  ไชยโพธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ขุขันธ์    เขต 2 
12. นางทิพย์ลดา  สมทอง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ขุขันธ์    เขต 3 
13. นายวสันต์  จิตสัมฤทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ขุขันธ์    เขต 4 
14. นายอภิสิทธิ์  แซ่อ้ึง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ราษีไศล   เขต 2  
15. นายสมสาย  ทรงทัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ศรีรัตนะ 
16. นายอธิคม  เจ็งตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ห้วยทับทัน  
17. นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ไพรบึง 
18. นายวิชัย  สุทธาคงคูณธนา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.โนนคูณ 
19. นายสราวุธ  ปัญจศุภวงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.บึงบูรพ์ 
20. นายสมหวัง  พุ่มไม้   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.พยุห์ 
21. นายประจวบ  กิจไพบูลย์ชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.เบญจลักษ์   
22. นายประวิตร์  ติยวรนันท์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 
23. นายธนัท  สัมโย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมืองจันทร์ 
24. นางสาวภัทร์ธนัญ  แซ่จึง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ศิลาลาด 
25. นายเดโช  ห่อหุ้ม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ อ.ยางชุมน้อย 

ผู้ขาดการประชุม 
1. นายค า  ค าผง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.น้ าเกลี้ยง 
2. นายธนกฤช  จิริวภิากร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.อุทุมพรพิสัย   เขต 2  
3. นายชัยพร  จงจรูญเกียรติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.กันทรารมย์   เขต 2 
4. นายกิตติ   ทองตันวรภัทร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ขุขันธ์    เขต 1 

ผู้ลาการประชุม 
1. นายยุทธศักดิ์  เย็นใจ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  อ.ราษีไศล   เขต 1 
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ผู้ร่วมประชุม  (ผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนราชการ / เจ้าหน้าที่) 
1. นายวิชิต  ไตรสรณกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
2. นายมานะพันธ์  อังคสกุลเกียรติ  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
3. นายวิเชียร  ถิระเลิศพานิชย์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
4. นายอภิศักดิ์   แซ่จึง   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
5. นางสาวสุดารัตน์  เจริญประเสริฐ เลขานุการนายกฯ 
6. นายดนัย  วัฒนปาณ ี   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
7. นายปรีชา  ศักดิวงษ์     รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
8. นายปรีชา  พรมทา   ผู้อ านวยการส านักการช่าง   
9. นางสมัย  พรมโสภา   ผู้อ านวยการส านักการคลัง  
10. นางกมลลักษณ์  ผุยค าสิงห์  หัวหน้าส านักปลัดฯ 
11. นายนิรันดร์  ชสูิทธิ ์   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
12. น.ส.ทัศนันท์  สุโพณะ  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
13. น.ส.รภัทภร  สายเย็น  ผู้อ านวยการกองกิจการสภาฯ 
14. นางชลกนก  พันธุโอสถ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
15. นายศิริทัศน์  ประศักดิ์พงษ์  ผู้อ านวยการส่วนโครงสร้างพื้นฐาน 
16. น.ส.ชชัฎา  ปัสบาล   ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมโครงสร้าง 
17. นางฑิมาภรณ์  แก้วกันเนตร์  ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานคลัง 
18. นางกนกวรรณ  สารปะ  ผู้อ านวยการส่วนบริหารงานพัสดุ 
19. นายสุนทร  แพงศรี   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
20. นางอินทุอร  คันศร   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
21. นางอุษา  งามจิตต์   หัวหน้าฝ่ายวินัยฯ 
22. นางนงเยาว์  ไชยรัตน์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นางรัตน์ชฎาภรณ์  พรหมทา  นักบริหารงานทั่วไป 
24. นางมณฑา  ศรีชัย   นักบริหารงานทั่วไป 
25. น.ส.ณิษา  ไพรีรณ   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
26. น.ส.ฑิญาดา  โคตรพันธ์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
27. นางรัตนาภรณ๋  ชัยชาญ  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุฯ 
28. นายวีระ  ภิญโญ   หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล 
29. น.ส.จิตรา  จันเทพา   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ 
30. นายวีระชัย  พรหมทา  หัวหน้าฝ่ายบริหารการประชุม 
31. นายปรีชาพล  ศิริพร   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
32. น.ส.ภัทรดา  เลิศผล   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
33. นายพิสิษฐ์  ไชยา   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
34. น.ส.วิมล  จิรังดา   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
35. น.ส.ภัทรนิษฐ์  อัจฉริยพรชัย  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
36. น.ส.ดวงชวีัน  โคตพันธ์  ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
37. น.ส.พรภินันท์  ปิยะเสรีวิชญ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
38. นางสุชญา  ประศักดิ์พงษ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
39. นางปัทมาพร  จันทชิต  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

   /40. นายจรัญเดช...   
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40. นายจรัญเดช  สืบวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
41. น.ส.ประจวบ  ค้อนกระโทก  เจ้าพนักงานการเงินฯ 
42. นางอมรรัตน์  อินสุวรรณ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
43. นางนันทภัค  ยอดธรรม  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
44. นางสิริเกษ  สมณา   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
45. นางเจียรนัย  ทิบ ารุง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
46. นายปกรณ์  จันทร์สุพัฒน์  นิติกรช านาญการ 
47. น.ส.วชันันท์  จิตต์วิรุฬท์  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
48. นางสุภาพร  ชัยจิตย์   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
49. น.ส.สาทินี  จันทร์หา   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
50. นายนิสิทธิ์  นิยม   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
51. นายธีระวัตร  ทองค า   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
52. นางมณีวรรณ  ศิลาวงศ์  นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
53. นางพิมปไพ  เสนา   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
54. น.ส.กัญฌญิตา  อ่ิมรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
55. นางวิไลรัตน์  เทียบคุณ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   
 
     ----------------------------------- 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     /ระเบยีบวาระ... 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันศุกร์ที่  15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

…………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี  1       เรื่อง  ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
                 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร 
       ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ห้วงปี 2561 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน– 30 กันยายน 2561) 

 ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  ญัตติการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2562  
                                               และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บ  
                                               ค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากการใช้บริการ “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ”   
                                                  (Sisaket Knowledge Park :  SSK Park) พ.ศ. 2562 

 ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

/เปิดประชุม... 
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/จังหวัด... 

เปิดประชุม เวลา  14.00  น. 
นายดนัย  วัฒนปาณี  บัดนี้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มาครบองค์ประชุมแล้ว  
  (เลขานุการสภาฯ) ขอกราบเรียนเชิญ ท่านวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดศรีสะเกษ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ครับ 

ที่ประชุม   (ยืนขึ้นประนมมือ) 

นายดนัย  วัฒนปาณี  ขอกราบเรียนเชิญ  ท่านอธิคม  เจ็งตระกูล  และท่านประสงค์  จริยาวัฒนชัยกุล 
 (เลขานุการสภาฯ)          รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขึ้นบัลลังค์เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 

ต่อไปครับ  
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เรียกประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 
ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อคราวประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 มาตรา 22 และมาตรา 24         
แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)     
พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี          
พ.ศ. 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่  15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่  31 มีนาคม         
พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายวิสุทธิ์ชาติ  
ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

 กระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันนี้   

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 2540 (แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546) ได้บัญญัติให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
ในปีหนึ่ง ให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย สมัยละ 45 วัน และตามมติที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561     
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นับว่ามีความส าคัญต่อ
การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีญัตติ
และข้อราชการที่จะต้องน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ        
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ อันจะน าไปสู่ความเจริญและประโยชน์สุขต่อพ่ีน้อง
ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันน า
ปัญหาความต้องการ และความคิดเห็นของประชาชนมาก าหนดแนวทางในการพัฒนา
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จังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้เป็นไปตาม
ครรลองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น    
พระประมุข และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 
ต่อไป 

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ บัดนี้  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง  ประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      วันนี้มีเรื่องแจ้งต่อท่ีประชุมอยู่ 3 เรื่อง  คือ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.)  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้รับโอนข้าราชการองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดและพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือมาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 2 ราย คือ 

-นายพิพัฒฬ์  นะรุน  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ศรีสะเกษ โอนมาจากรองปลัดเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 

-นางสาวรภัทภร  สายเย็น ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองกิจการสภา   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โอนมาจากผู้อ านวยการกองแผนและ  
 งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 

2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ยื่นใบลาออกจาก 
    ต าแหน่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัด จ านวน 5 คน ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้ 

1. นายอรรควิช  คุโรปการนันท์ สมาชิกเขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอ      
ขุนหาญ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

2. นายการุณ  สุจริตประภากร สมาชิกเขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอ 
ปรางค์กู่ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

3. นายอนุวัฒน์  ธรรมพร สมาชิกเขตเลือกตั้งอ าเภอภูสิงห์ มีผล 
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

4. นายวรรณดี  วงษญาติ สมาชิกเขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอกันทรลักษ์   
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

5. นายวุฒิเดช  ทองพูล สมาชิกเขตเลือกตั้งอ าเภอวังหิน มีผลตั้งแต่ 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 

3. จังหวัดศรีสะเกษแจ้งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด เรื่อง 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 มาเพ่ือ
ทราบ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้กระท าความผิด ซึ่งมีบทก าหนดโทษตามกฎหมาย 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้มอบให้ทุกท่านแล้ว   

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 กันยายน          
พ.ศ. 2561  

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ  
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)   
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      นายสมหวัง  พุ่มไม้ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการ 
(คณะกรรมการตรวจรายงาน) ตรวจรายงานการประชุม ซึ่งประกอบด้วย 
     1. นายสมหวัง  พุ่มไม้   ประธานกรรมการ 
     2. นายวิชัย  สุทธาคงคูณธนา  กรรมการ 
     3. นายสมสาย  ทรงทัน   กรรมการ   
     4. นายประจวบ  กิจไพบูลย์ชัย  กรรมการ 
     5. นายธนัท  สัมโย   กรรมการ 
     6. นายอนุวัฒน์  ธรรมพร   กรรมการ/เลขานุการ 

ได้พร้อมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ      
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 แล้ว 
ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ                   

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจ ิ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจรายงานต่อที่ประชุมแล้ว  
(ประธานสภา อบจ.ศก.) มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด     
ศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 กันยายน 2561  
กรุณายกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม รับรองถูกต้อง 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไประเบียบวาระท่ี 3 
       (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  ญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ห้วงปี พ.ศ. 2561 
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เสนอรายงานครับ 
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

นายวิชิต  ไตรสรณกุล  เรียน ท่านประธานสภาเนื่องจากวันนี้ผมไม่ค่อยสบาย ผมขอมอบหมายให้ท่านรอง 
  (นายก อบจ.ศก.)  มานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นผู้เสนอแทนครับ 

นายมานะพันธ์  อังคสกุลเกียรติ เรียน ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
 (รองนายก อบจ.ศก. คนที่ 1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มอบหมายให้กระผมเป็นผู้รายงานแทนนะครับ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29(3) “ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

จึงใคร่ขอน าเสนอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ห้วงปี พ.ศ. 2561   
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ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในคราวประชุม
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตามประเด็นผลการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผลปรากฎดังนี้ 

งบรายได้  จ านวนโครงการ/งบประมาณ ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  
342  โคร งการ  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  74 .03  เป็ นจ า นวนงบประมาณทั้ ง สิ้ น 
301,459,021.05 บาท (สามร้อยหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันยี่สิบเอ็ดบาท-        
ห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 53.29 ของจ านวนโครงการ/งบประมาณทั้งหมดที่บรรจุอยู่
ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวนโครงการ/
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กันเงินไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ านวน 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.69 เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 
86,592,020 บาท (แปดสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็น    
ร้อยละ 15.31 ของจ านวนโครงการ/งบประมาณทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งบอุดหนุนทั่วไป  จ านวนโครงการ/งบประมาณ ที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.11  เป็นจ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 
529,348,347.34 บาท (ห้าร้อยยี่สิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบ-
เจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 57.96 ของจ านวนโครงการ/งบประมาณ
ทั้งหมดท่ีบรรจุอยู่ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นข้อมูล
แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในการ
ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด        
ศรีสะเกษในภาพรวม โดยใช้แบบสอบถามตามแบบคู่มือการติดตามและประเมินผล
การจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท าการ
ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ 2 ประเด็น คือ  

1.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ศรีสะเกษในภาพรวม โดยวัดความพึงพอใจของประชาชนมีค่าเป็นร้อยละ ตามประเด็น 
9 หัวข้อ 3 ระดับความพึงพอใจ คือ พอใจมาก พอใจ และไม่พอใจ เกณฑ์ในการ
พิจารณา หากผลการประเมินมีเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก      
มีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างครอบคลุมทุกมิติ  ทุกด้าน สามารถบริหารจัดสรร
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการพิจารณาตามเกณฑ์
ดังกล่าว พบว่าสัดส่วนของประชาชนที่ระดับความพอใจมาก มีร้อยละ 73.78 พอใจ 
ร้อยละ 22.92 และไม่พอใจร้อยละ 3.30 ตามล าดับ   

2. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดศรีสะเกษในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยวัดความพึงพอใจของประชาชนตามประเด็น 
8 หัวข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลการทอดแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ โดยค่าเฉลี่ยรวม 5 ยุทธศาสตร์ ได้ 8.75 คะแนน จากผลการประเมิน
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ความพึงพอใจของประชาชนทั้ง 2 ประเด็น แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ สามารถด าเนินงานพัฒนาได้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

     จึงขอน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบและขอขอบคุณ 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ไดม้อบหมายให้ท่านรองนายก คนที่ 1 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) เป็นผู้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 

2564) องค์การบริหารส่วนจังหวั ดศรีสะเกษ ห้วงปี  พ.ศ. 2561 ครั้ งที่  2             
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2561) ให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมรับทราบนะครับ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี     
พ.ศ. 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563   

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2  
  (ประธานสภา อบจ.ศก.)         พ.ศ. 2554  ข้อ 21  “การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและ

วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัย ในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของ
ปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก         
ของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้
เสนอวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 ให้ดูตามปฏิทิน
ที่ได้มอบให้นะครับ ขอเชิญครับ เชิญคุณสมหวัง  พุ่มไม้ สมาชิกจากเขตเลือกตั้งอ าเภอ
พยุห์ 

 นายสมหวัง  พุ่มไม ้ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กระผม สมหวัง  พุ่มไม้ 
(ส.อบจ.ศก.เขต อ.พยุห)์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เขตอ าเภอพยุห์ ขอเสนอวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน  

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติที่ประชุม   รับรองถูกต้อง 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ รับรองถูกต้องครับ มีท่านผู้ใดเสนอเป็นวันอื่นอีกไหมครับ มีไหมครับ ไมม่ีนะครับ  
(ประธานสภา อบจ.ศก.) ก็เป็นอันว่าที่ประชุมได้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด     

ศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่  30 เดือน 
กรกฏาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน ต่อไปจะเป็นการก าหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขอให้ท่านสมาชิกได้ดูตามปฏิทินที่
ได้มอบให้นะครับ ขอเชิญเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 
2563 ขอเชิญครับ เชิญคุณประวิตร์  ติยวรนันท์ สมาชิกจากเขตเลือกตั้งอ าเภอ    
โพธิ์ศรีสุวรรณ 

    นายประวิตร์  ติยวรนันท์ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมประวิตร์ ติยวรนันท์ สมาชิกจากเขตเลือกตั้ง 
(ส.อบจ.ศก.เขต อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ) อ าเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 

2563 ตั้งแต่วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน 
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นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติที่ประชุม   รับรองถูกต้อง 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      รับรองถูกต้องครับ มีท่านใดเสนอเป็นวันอื่นอีกไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) ก็เป็นอันว่าที่ประชุมได้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด     

ศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด 45 วัน 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
ศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากการใช้บริการ “อุทยานการ
เรียนรู้ศรีสะเกษ” (Sisaket Knowledge Park : SSK Park) พ.ศ. 2562 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ แถลงประกอบการเสนอญัตติ 
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)   

นายวิชิต  ไตรสรณกุล  เรียน ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
(นายก อบจ.ศก.)  กระผมขอเสนอญัตติ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  

เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากการใช้บริการ “อุทยานการเรียนรู้           
ศรีสะเกษ” (Sisaket Knowledge Park : SSK Park) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาเพ่ือให้สภาแห่งนี้   
ได้โปรดพิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผลในการเสนอญัตติ ดังต่อไปนี้ แต่เนื่องจาก
วันนี้ผมไม่ค่อยสบายจึงขอมอบหมายให้ท่านมานะพันธ์  อังคสกุลเกียรติ รองนายกคนที่ 1 
เป็นผู้เสนอต่อไปครับ 

นายมานะพันธ์  อังคสกุลเกียรติ เรียน ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
 (รองนายก อบจ.ศก. คนที่ 1) จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้กระผมเป็นผู้เสนอญัตติแทนนะครับ 

หลักการ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติในมาตรา 
 ๒๕๐ ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอ านาจ ดูแล และจัดท าบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชน      
ในท้องถิ่น ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ   
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒   
 มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
 มาตรา ๔๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยเรียกค่าบริการได้ โดย
ตราเป็นข้อบัญญัต ิ

 มาตรา ๕๑ ข้อบัญญัติจะตราข้ึนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้  
 (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราข้อบัญญัติหรือ   
ให้มีอ านาจตราข้อบัญญัติ 
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 มาตรา ๖๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจออกข้อบัญญัติ เ พ่ือเก็บ
ค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้ซึ่งใช้หรือ ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีขึ้นได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ กระทรวงมหาดไทยก าหนดและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดออกข้อบัญญัติ
เพ่ือเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ซึ่งใช้ประโยชน์จากบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ข้อ ๔  องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ประสงค์จะเรียกค่าเก็บค่าธรรมเนียม 
จากผู้ซึ่งใช้หรือได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่ วนจังหวัด  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มีการศึกษาและวิเคราะห์บริการสาธารณะ
นั้นว่าสมควรจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่โดยละเอียด และให้เสนอเป็นข้อบัญญัติ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    เหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษได้ด าเนินการจัดท าระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ประเภทโครงสร้างพ้ืนฐานมีลักษณะ
เป็นอาคารหรือสิ่ งปลูกสร้าง โดยท าการปรับปรุง พ้ืนที่ ในบริ เวณโรงฝึกกีฬา
เอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็น“อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” 
(Sisaket Knowledge Park :SSK Park) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะ ใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้  
ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการศึกษา ให้มีแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ที่รวมองค์
ความรู้หลากหลายแขนงไว้เพ่ือให้บริการ ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลบริการ 
สาธารณะดังกล่าวพบว่า มีผู้ใช้ประโยชน์บริการสาธารณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษได้จัดให้มีขึ้นมากพอ สมควรจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  
ประกอบกับเพ่ือให้การบริหารจัดการในบริการ “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” 
(Sisaket Knowledge Park :SSK Park) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษเห็นสมควร ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงาน อัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ และวิธีการอ่ืนใดตามอ านาจหน้าที่ไว้ จึงต้องตรา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการจากการใช้บริการ“อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” (Sisaket Knowledge 
Park : SSK Park) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ในวาระนี้ จึงขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากการใช้บริการ  “อุทยานการเรียนรู้          
ศรีสะเกษ” (Sisaket Knowledge Park : SSK Park)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาเพ่ือให้สภาแห่งนี้
ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และขอที่ประชุมได้โปรดพิจารณาเป็นสามวาระ  
รวดเดียว ขอขอบคุณครับ 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้รองนายก คนที่ 1 
 (ประธานสภา อบจ.ศก.)        เป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือให้สภาแห่งนี้  

ได้พิจารณาและได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว เพ่ือให้การ
พิจารณาเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ก าหนด ขอเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบให้ที่
ประชุมได้รับทราบ 
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นายดนัย  วัฒนปาณี  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2  
 (เลขานุการสภาฯ)  พ.ศ. 2554 (ท่ีเกี่ยวข้อง) 
     ข้อ 45 วรรค 1 และ 2 
     ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที ่
    ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 
จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอก็ได้ เมื่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสอง 
นั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ข้อ ๔๗ วรรค 1 

ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว   

ข้อ 49 วรรคท้าย 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองกรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
ข้อ 51 วรรค 1 – 4 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ

เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ     
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา
ใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก      
ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว       
การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะ 
พิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
 ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   เลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบให้ท่านสมาชิกทราบแล้ว ผมจะขอให้ท่านสมาชิกในที่   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) ประชุมได้พิจารณาไปทีละข้ันตามระเบียบก าหนดนะครับ  

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาว่าที่ประชุมแห่งนี้จะอนุมัติให้พิจารณาเป็นสาม
วาระรวดเดียว ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอหรือไม่ ก่อนที่ จะลง
มติผมขอนับองค์ประชุมก่อนครับ เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุม  
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นายดนัย  วัฒนปาณี      สมาชิกอยู่ในที่ประชุม จ านวน 25 คน ครบองค์ประชุมครับ  
 (เลขานุการสภาฯ) 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม จ านวน 25 คน ครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปจะเป็นการลงมต ิ   
(ประธานสภา อบจ.ศก.) ว่าจะอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง     

การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากการใช้บริการ “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” 
พ.ศ. 2562 เป็นสามวาระรวดเดียวหรือไม่ โดยการยกมือขึ้นเหนือศรีษะนะครับ 

- สมาชิกท่านใดเห็นชอบพิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ จ านวน 25 คน 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   มติเห็นชอบ จ านวน 25 คน นะครับ ต่อไป    
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)  - สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   มติไม่เห็นชอบ ไม่มี นะครับ ต่อไป    
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  - สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   งดออกเสียง  -ไม่มี- 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   มติงดออกเสียง ไม่มี นะครับ สรุปว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระ    
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) รวดเดียวนะครับ  

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในขั้นที่ 1 ขั้นรับหลักการ ซึ่งตามระเบียบข้อ 47  
ก าหนดให้ที่ประชุมปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ท่านสมาชิกที่จะอภิปรายก็
ขอได้กรุณาอภิปรายตามล าดับ โดยดูที่หลักการและเหตุผลก่อน แล้วดูที่ตัวร่าง
ข้อบัญญัตินะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ เชิญคุณรัฐวิทย์ 
อังคสกุลเกียรต ิครับ 

นายรัฐวิทย์  อังคสกุลเกียรติ เรียน ท่านประธานที่เคารพ กระผมรัฐวิทย์  อังคสกุลเกียรติ สมาชิกเขตเลือกตั้งที่ 1  
(ส.อบจ.ศก.เขต 1 อ.เมือง) อ าเภอเมือง ผมรู้สึกภูมิใจที่จังหวัดศรีสะเกษของเรามีสถานที่ที่สามารถให้ความรู้      

ให้ความเจริญก้าวหน้าแก่ลูกหลานเยาวชนของเรา ในการที่จะสามารถเข้าไปศึกษาหา
สิ่งดีดีเข้าสู่ตนเอง ผมมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งก็เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการในการบริการสาธารณะ ใช้ประโยชน์ในการศึกษาหา
ความรู้ตลอดทั้งเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้มีแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ที่รวม
ความรู้หลายเหลายแขนงไว้ แต่ผมยังติดใจในตัวร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในข้อ 13 
วงเล็บ 2 ข้อย่อยที่ 1 การบริการอินเทอร์เน็ตในจุดบริการฟรี แต่ไม่เกินคนละ 1 
ชั่วโมง ชั่วโมงต่อไป 10 บาท ส าหรับสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิก ค่าบริการ 10 บาท
ต่อ 1 ชั่วโมง ในเมื่อเราตั้งขี้นเพ่ือเป็นการบริการประชาชนและลูกหลานนักเรียน
นักศึกษาให้เข้ามาศึกษาหาความรู้และความก้าวหน้าเพ่ืออนาคตที่ดีกันต่อไป ผมขอ
ความกรุณาทางผู้บริหารได้ให้ความกระจ่างต่อที่ประชุมด้วยขอขอบคุณครับ  

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   ขอเชิญทางผู้บริหารได้ชี้แจงครับ    
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  
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/ล าดับ... 

     นายอภิศักดิ์  แซ่จึง  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ   
(รองนายก อบจ.ศก.คนที่ 3) ผมนายอภิศักดิ์  แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มาชี้แจงในเรื่องที่ท่าน
สมาชิกได้สอบถามมาในเรื่องของอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ ผมก็จะขอชี้แจงว่าใน
การเก็บค่าบริการนั้นไม่ใช่เป็นการเก็บค่าบริการการเข้าไปใช้อุทยานการเรียนรู้นะครับ 
แต่เป็นการเก็บค่าบริการการใช้อินเตอร์เน็ตครับ และก็ไม่ได้มีการล๊อคสัญญาน
อินเตอร์เน็ต เมื่อมีการใช้บริการอินเตอร์เน็ตส าหรับผู้ที่จ่ายค่าบริการ เราก็จะมีพาส
เวิดล์ให้ในการใช้บริการ เป็นการจัดระบบการใช้งานให้เป็นไปตามระบบระเบียบ
เท่านั้น เพราะตามที่ได้สังเกตดูรู้สึกว่าจะมีลูกหลานนักเรียนนักศึกษาของเราเข้ามาใช้
สัญญานอินเตอร์เน็ตภายในบริเวณอุทยานกันมาก ท าให้สัญญานอ่อนหรือขัดข้องและ
ช้ามาก ท าให้การด าเนินงานหลายอย่างเป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งจากการที่ได้
เคยไปตามสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายๆ กันเขาก็จะเก็บค่าบริการในการใช้อินเตอร์เน็ต
กันทุกที่ เพ่ือเป็นการให้การบริหารจัดการระบบเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว 
ขอขอบคุณครับ 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ก่อนจะลงมติผมจะขอ    
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) นับองค์ประชุมและจะถามที่ประชุม 3 ครั้ง คือ 

-สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการ 
-สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรรับหลักการ 
-สมาชิกท่านใดงดออกเสียง 

เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุม  

นายดนัย  วัฒนปาณี  สมาชิกอยู่ในที่ประชุม จ านวน 25 คน  ครบองค์ประชุมครับ  
 (เลขานุการสภาฯ) 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม จ านวน 25 คน ครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปจะเป็นการลงมติ   
(ประธานสภา อบจ.ศก.) ว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง       

การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากการใช้บริการ “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” 
พ.ศ. 2562 หรือไม่ นะครับ 

-สมาชิกท่านใดเห็นควรรับหลักการ กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   เห็นควรรับหลักการ  จ านวน 25 คน 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   มติเห็นควรรับหลักการ จ านวน 25 คน นะครับ ต่อไป    
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  -สมาชิกท่านใดไม่เห็นควรรับหลักการ กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ไม่เห็นควรรับหลักการ  -ไม่มี- 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   มติไม่เห็นควรรับหลักการ ไม่มี นะครับ ต่อไป    
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  -สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น 

มตทิี่ประชุม   งดออกเสียง  -ไม่มี- 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   มติงดออกเสียง  ไม่มี  นะครับ  สรุปว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  
(ประธานสภา อบจ.ศก.)        องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจาก 

การใช้บริการ “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” พ.ศ. 2562 นะครับ 
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/นายวิสุทธิ์ชาติ... 

 ล าดับต่อไปเป็นการพิจารณาในขั้นวาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ ตามระเบียบ  
ข้อ 45 วรรคสอง ข้อ 49 วรรคท้าย และข้อ 51 ที่ประชุมได้อนุมัติพิจารณาเป็นสาม
วาระรวดเดียว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติ   
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติและผู้แปรญัตติ
อาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้  

การพิจารณาในขั้นวาระที่ 2 การแปรญัตติ ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอค าแปร
ญัตติครับ เชิญครับ มีท่านใดจะเสนอค าแปรญัตติไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ  
สรุปการพิจารณาในขั้นวาระท่ีสอง การแปรญัตติ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 

ต่อไปเป็นการพิจารณาในขั้นวาระที่สาม การลงมติ ตามระเบียบข้อ 52      
ซึ่งการพิจารณาในวาระนี้จะไม่มีการอภิปรายแล้วนะครับ ก่อนจะลงมติผมขอนับ    
องค์ประชุมก่อนนะครับ เชิญเลขานุการสภานับองค์ประชุม 

นายดนัย  วัฒนปาณี  สมาชิกอยู่ในที่ประชุม จ านวน 25 คน  ครบองค์ประชุม  
 (เลขานุการสภาฯ) 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   สมาชิกอยู่ในที่ประชุม จ านวน 25 คน ครบองค์ประชุมนะครับ และในวาระนี้ผมจะ  
(ประธานสภา อบจ.ศก.)       ถามที่ประชุมสามครั้งเหมือนเดิม คือ ท่านใดเห็นชอบ ท่านใดไม่เห็นชอบ ท่านใด       

งดออกเสียง โดยใช้วิธียกมือขึ้นเหนือศรีษะ ล าดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 
   -สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด     

ศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากการใช้บริการ “อุทยานการ
เรียนรู้ศรีสะเกษ” พ.ศ. 2562 เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากการใช้บริการ “อุทยานการเรียนรู้       
ศรีสะเกษ” พ.ศ. 2562 กรุณายกมือขึ้น    

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  จ านวน 25 คน 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   มติเห็นชอบ จ านวน 25 คน นะครับ ต่อไป    
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  -สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   มติไม่เห็นชอบ ไม่มี  นะครับ ต่อไป    
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  -สมาชิกท่านใดงดออกเสียง กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม   งดออกเสียง  -ไม่มี- 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   มติงดออกเสียง  ไม่มี  นะครับ  สรุปว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติ  
(ประธานสภา อบจ.ศก.)       องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากการ

ใช้บริการ “อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” พ.ศ. 2562 เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการจากการใช้บริการ 
“อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ” พ.ศ. 2562 นะครับ และผมก็จะด าเนินการตาม
ระเบียบของทางราชการต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง อื่น ๆ 
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นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      วันนี้เป็นวันเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ   
(ประธานสภาฯ อบจ.ศก.) สมัยแรก ประจ าปี 2562  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อราชการที่จะ

ปรึกษาหารือในที่ประชุมหรือไม่ครับ มีไหมครับ เชิญคุณทนง  สุรนารถ ครับ 

    นายทนง  สุรนารถ  เรียน ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมทนง  สุรนารถ 
(ส.อบจ.ศก.เขต 3 อ.เมือง) สมาชิกเขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเมือง ผมได้รับการประสานจากพ่ีน้องประชาชนในเรื่อง

ของการซ่อมแซมถนนลาดยางที่ช ารุดประมาณสี่ห้าสายทาง ซึ่งผมได้มาประสานงาน
กับฝ่ายเครื่องจักรกล ส านักการช่าง ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการน าเครื่องจักร
ออกไปท าการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดให้เป็นอย่างดี ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษที่ได้ให้ความกรุณาและทางหัวหน้าส่วน
ราชการที่ได้ไปดูแล โดยเฉพาะในส่วนของต าบลโพนข่าที่ได้ออกไปท าให้เป็นอย่างดี 
ตอนนี้สมาชิกของเราก็หายไปอีก 5 คน ก็เหลืออยู่ 30 คน ก็ขอฝากเพ่ือนสมาชิกใน
เรื่องการมาประชุมเพราะมันมีผลหลายอย่างตามมานะครับ ขอขอบคุณครับ 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      ต้องขอขอบคุณท่านทนง สุรนารถ ที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น มีสมาชิกท่านใดจะ  
  (ประธานสภา อบจ.ศก.)  อภิปรายอีกไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีขอเชิญทางฝ่ายบริหารครับ 

     นายอภิศักดิ์  แซ่จึง เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์   
(รองนายก อบจ.ศก.คนที่ 3) ด้วยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาล      

ดอกล าดวนบาน ซึ่งในวันที่ 6 มีนาคมนี้เป็นวันซ้อมใหญ่ วันที่ 8 9 10 มีนาคม     
เป็นวันงานซึ่งไม่มีพาแลงแต่มีบ้านสี่เผ่า กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ในวันที่ 6 ช่วงเช้ามีพิธี  
บวงสรวงและก็ซ้อมใหญ่ในวันที่ 6 พิธีเปิดในวันที่ 8 ก็ต้องรอดูว่าท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชิญรัฐมนตรีท่านไหนมาเป็นประธานในการเปิด ซึ่งในส่วนของ SSK Park     
ได้เชิญรองนายกรัฐมนตรี ท่านประจินต์  จั่นตอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดแต่ท่านยัง
ไม่ได้ก าหนดวัน ซึ่งในวันนี้ท่านจะให้ค าตอบว่าเป็นวันไหนก็จะเรียนเชิญท่านสมาชิก
อีกครั้ง ขอบคุณครับ 

นายวิสุทธิ์ชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบแล้ว ก็ตามที่ท่านสมาชิก  
  (ประธานสภาฯ อบจ.ศก.) อภิปรายว่าสมาชิกเหลือน้อยลงตอนนี้ก็เหลือ 30 คน อีก 5 คนก็ไปลงสมัคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรก็ขอให้ประสพความส าเร็จ ในนามของสภาก็ขอเป็นก าลังใจ
ให้ครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะ
ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและท่านหัวหน้าส่วน
ราชการทุกทา่น ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
โดยพร้อมเพรียงกัน  ส าหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมครับ 

                   ------------------------------ 
                                                        เลิกประชุม เวลา  15.39  น. 

(ลงชื่อ).........................................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายปรีชาพล   ศิริพร) 
 

            (ลงชื่อ).........................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายดนัย   วัฒนปาณี) 


