
 

 

 

 

รายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
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1 
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

สมยัวสิามญั  สมยัท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วนัท่ี  24  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
…………………………… 

รายช่ือผูม้าประชุม  (สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ) 
1. นายฤทธิชยั  ชาลากูลพฤฒิ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.เมืองฯ เขต 2 
2. นายทนง  สุรนารถ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.เมืองฯ เขต 3 
3. นายวเิชียร  ชุมอินทอง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรลกัษ ์เขต 2 
4. นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรลกัษ ์เขต 3 
5. นายยงศกัด์ิ  ตั้งพูนผลสวสัด์ิ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรลกัษ ์เขต 4 
6. นางกญัญพ์ิดา  เพียรกสิโภคิน  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย เขต  
7. นายธนกฤช  จิริวภิากร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย เขต 2  
8. นายชิษณุพงศ ์ รตนะกมลเศรษฐ ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ปรางคก์ู่ เขต 1 
9. นางสาวธนาภรณ์  ไชยโพธ์ิ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เขต 2 
10. นางทิพยล์ดา  สมทอง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เขต 3 
11. นายวสันต ์ จิตสัมฤทธ์ิ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เขต 4 
12. นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ไพรบึง  
13. นายอภิสิทธ์ิ  แซ่อ้ึง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ราษีไศล เขต 2  
14. นายสมหวงั  พุม่ไม ้ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.พยห์ุ 
15. นายประจวบ  วงศใ์หญ่ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย ์เขต 1 
16. นายชยัพร  จงจรูญเกียรติ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย ์เขต 2  
17. นายธนทั  สัมโย สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.เมืองจนัทร์ 
18. นายประวติร์  ติยวรนนัท ์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ 
19. นายค า  ค  าผง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.น ้าเกล้ียง 
20. นายอธิคม  เจง็ตระกูล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.หว้ยทบัทนั 
21. นายสมสาย  ทรงทนั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ 
22. นายวชิยั  สุทธาคงคูณธนา สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.โนนคูณ 
23. นายสราวธุ  ปัญจศุภวงศ ์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.บึงบูรพ ์
24. นายประจวบ  กิจไพบูลยช์ยั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.เบญจลกัษ ์  
25. นางสาวภทัร์ธนญั  แซ่จึง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด  
26. นายเดโช  ห่อหุม้ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ยางชุมนอ้ย 
 

        รายช่ือผูไ้ม่มาประชุม… 
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/30. นางมณฑา... 

รายช่ือผูไ้มม่าประชุม 
1. นายรัฐวทิย ์ องัคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.เมือง เขต 1 
2. นายคฑายทุธ  แซ่เตีย สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรลกัษ ์เขต 1 
3. นายยทุธศกัด์ิ  เยน็ใจ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ราษีไศล เขต 1 
4. นายกิตติ   ทองตนัวรภทัร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เขต 1 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  (ผูบ้ริหาร/หวัหนา้ส่วนราชการ/เจา้หนา้ท่ี) 
1. นายวชิิต  ไตรสรณกุล นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
2. นายมานะพนัธ์  องัคสกุลเกียรติ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
3. นายวเิชียร  ถิระเลิศพานิชย ์ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
4. นางสาวสุดารัตน์  เจริญประเสริฐ เลขานุการนายกฯ 
5. นายดนยั  วฒันปาณี ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
6. นายพิพฒัฬ ์ นะรุน รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
7. นายปรีชา  พรมทา ผูอ้  านวยการส านกัการช่าง 
8. นางสมยั  พรมโสภา ผูอ้  านวยการส านกัการคลงั  
9. นางกมลลกัษณ์  ผยุค าสิงห์ หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
10. น.ส.สุนี  ทองน า ผูอ้  านวยการกองแผนและงบประมาณ 
11. นายนิรันดร์  ชูสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการกองการศึกษาฯ 
12. น.ส.รภทัภร  สายเยน็ ผูอ้  านวยการกองกิจการสภาฯ 
13. นางชลกนก  พนัธุโอสถ หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน 
14. นายศิริทศัน์  ประศกัด์ิพงษ ์ ผูอ้  านวยการส่วนโครงสร้างพื้นฐาน 
15. นางฑิมาภรณ์  แกว้กนัเนตร์ ผูอ้  านวยการส่วนบริหารงานคลงั 
16. นางกนกวรรณ  สารปะ ผูอ้  านวยการส่วนบริหารงานพสัดุ 
17. นางนงเยาว ์ ไชยรัตน์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
18. นางวรินทร์  ปานนิล นกับริหารงานทัว่ไป ระดบัตน้ 
19. น.ส.ฑิญาดา  โคตรพนัธ์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารการศึกษา 
20. นายชูชาติ  นิลวนัดี หวัหนา้ฝ่ายพฒันาสังคม  
21. นางนงลกัษณ์  เสียงดี หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมฯ 
22. นางเกษร  แกว้ค า หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 
23. นางส าราญ  จนัทรักษา หวัหนา้ฝ่ายพฒันารายได ้
24. นางพรรณรัตน์  ภูริธร หวัหนา้ฝ่ายจดัหาพสัดุ 
25. นางรัตนาภรณ์  ชยัชาญ หวัหนา้ฝ่ายทะเบียนพสัดุ 
26. นายนิรันดร  ไชยสัจ นกับริหารงานช่าง 
27. นางพิลยัวรรณ  ตุยาสัย หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 
28. นางสุณฏัฐา  คามวลัย ์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
29. นางลดัดาวรรณ  พิกุลศรี หวัหนา้ฝ่ายงบประมาณ 
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30. นางมณฑา  ศรีชยั หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาทอ้งถ่ิน 
31. นางรัตน์ชฏาภรณ์  พรหมทา หวัหนา้ฝ่ายตรวจติดตามฯ 
32. น.ส.ณิษา  ไพรีรณ หวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน 
33. นางเจียรนยั  ทิบ ารุง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
34. น.ส.วชันนัท ์ จิตติวรุิฬห์ นกัวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
35. นายสุนทร  แพงศรี หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
36. น.ส.จิตรา  จนัเทพา หวัหนา้ฝ่ายกิจการสภา 
37. นายวรีะชยั  พรหมทา หวัหนา้ฝ่ายการประชุม 
38. นายปรีชาพล  ศิริพร นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
39. น.ส.วมิล  จิรังดา เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 
40. นายพิสิษฐ ์ ไชยา นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
41. น.ส.ภทัรลดา  เลิศผล นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
42. น.ส.จุฑามาศ  พวงไธสงค ์ นกัวชิาการพสัดุช านาญการ 
43. น.ส.ภทัรนิษฐ ์ อจัฉริยพรชยั ผช.เจา้พนกังานธุรการ 
44. น.ส.ดวงชีวนั  โคตรพนัธ์ ผช.เจา้พนกังานธุรการ 
 

………………………………. 
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              ระเบียบวาระ... 
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/เร่ิมประชุม... 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
สมยัวสิามญั  สมยัท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2562    
วนัท่ี  24  กนัยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

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

ระเบียบวาระท่ี  1           เร่ือง  ประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมยัสามญั  
          สมยัท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562                                            

ระเบียบวาระท่ี  3 เร่ือง  ญตัติขออนุมติักนัเงินกรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563                                    

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ือง  ญตัติขออนุมติักนัเงินกรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
           เพื่อไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563  

ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ือง  ญตัติขออนุมติักนัเงินกรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
         เพื่อไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563  

ระเบียบวาระท่ี  6    เร่ือง  ญตัติขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  

ระเบียบวาระท่ี  7 เร่ือง  ญตัติขออนุมติัรับโอนรถยนตท่ี์มีผูบ้ริจาคให้โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม 

ระเบียบวาระท่ี  8 เร่ือง  อ่ืน ๆ  

--------------------------------- 
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/องคก์าร... 

เร่ิมประชุม เวลา  14.00  น. 

นายดนยั  วฒันปาณี บดัน้ีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษครบองคป์ระชุมแลว้ 
 (เลขานุการสภาฯ) ขอเรียนเชิญ ท่านวิสุทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัศรีสะเกษ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และข้ึนบลัลังก์เพื่อปฏิบติั
หนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  

ท่ีประชุมสภาฯ  (ยนืข้ึน) 

นายดนยั  วฒันปาณี ขอเรียนเชิญท่านอธิคม  เจง็ตระกูล , ท่านประสงค ์จริยาวฒันชยักุล 
(เลขานุการสภาฯ) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  ข้ึนบลัลงัก์เพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีตามล าดบัต่อไป 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เร่ือง เรียกประชุม

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมยัวสิามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2562 
ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ มีข้อราชการอนัเป็น

กิจการซ่ึงอยู่ในในวงงานท่ีจะตอ้งพิจารณา ประกอบกบันายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัศรีสะเกษ ได้เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั          
ศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาตามอ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายและระเบียบก าหนด       
เพื่อประโยชน์แห่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ.  2540 และแก้ไขเพิ่มเ ติมถึง  (ฉบับท่ี  4) พ.ศ.  2552 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ จึงก าหนดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2562 มีก าหนด 7 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป และเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.  ณ ห้อง
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ (ชั้น 3)  

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  
ประกาศ  ณ  วนัท่ี  16  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. 2562 

                             นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ  
              ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  คณะผูบ้ริหาร  ท่านสมาชิก   
(ประธานสภา อบจ.ศก.)                 สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  หัวหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมทุกท่าน  
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้จดัให้มีการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษในวนัน้ี เน่ืองจากนายก
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/1. นายสมหวงั... 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ได้เสนอญตัติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด   

ดังนั้ น  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ จึงไดเ้รียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ในวนัน้ีและหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดความ     
ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพื่อประสิทธิภาพในการพฒันาและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในเขตจงัหวดัศรีสะเกษสืบไป   

บดัน้ีได้เวลาอนัสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วนัท่ี 
24 กนัยายน พ.ศ. 2562 เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง ประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ วนัน้ีมีเร่ืองจะแจง้ต่อท่ีประชุมอยู ่2 เร่ือง ดงัน้ี 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) 1. ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดส่้งร่างขอ้บญัญติั 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซ่ึงผา่นความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณา นั้น 

บัดน้ี ผู ้ว่าราชการจังหวดัศรีสะเกษเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และส่งให้นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษลงนามใช้
บงัคบัเป็นขอ้บญัญติัแลว้ 

ทั้งน้ี ใหมี้ผลตั้งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป 
2. องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ มีบุคลากรในสังกัดท่ีจะ

เกษียณอายุราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
จ านวน 24 ท่าน ตามเอกสารบญัชีรายช่ือท่ีไดม้อบใหท้่านสมาชิกนะครับ      

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ สมยัสามญั สมยัท่ีสอง คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2562 วนัท่ี 20 
สิงหาคม 2562  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

       นายสมหวงั  พุม่ไม ้   เรียน  ท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
(คณะกรรมการตรวจรายงาน)              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย 
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/นายวสุิทธ์ิชาติ... 

 1. นายสมหวงั  พุม่ไม ้ ประธานกรรมการ 
 2. นายวชิยั  สุทธาคงคูณธนา กรรมการ 
 3. นายสมสาย  ทรงทนั กรรมการ   
 4. นายประจวบ  กิจไพบูลยช์ยั กรรมการ 

                   5. นายธนทั  สัมโย กรรมการ/เลขานุการ 
  ไดพ้ร้อมกนัตรวจรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ     

สมยัสามญั สมยัท่ีสอง คร้ังท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 
2562 แลว้ ปรากฏวา่ไม่มีการแกไ้ข ไม่มีการเปล่ียนแปลง  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดร้ายงานผลใหท่ี้ประชุมรับทราบแลว้  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)         มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี ก่อนจะขอมติจากท่ีประชุม 

ขอเชิญเลขานุการสภานบัองคป์ระชุมก่อน 

นายดนยั  วฒันปาณี           สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 25 คน  ครบองคป์ระชุมครับ 
  (เลขานุการสภาฯ) 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     สมาชิกอยูใ่น ท่ีประชุม 25 คน  ครบองคป์ระชุมนะครับ ในการขอมติจาก 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) ท่ีประชุม ผมจะถามท่ีประชุมสามคร้ัง คือ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ, ท่านใด    

ไม่เห็นชอบ, ท่านใดงดออกเสียง หากสมาชิกมีความเห็นเป็นประการใดก็
ขอให้ยกมือข้ึนเหนือศรีษะโดยเลือกข้อใดข้อหน่ึงในสามข้อ ท่านสมาชิก
รับทราบนะครับ ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง  
รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมยัสามญั สมยั
ท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วนัท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           เห็นชอบ 25 เสียง   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     เห็นชอบ 25 เสียง นะครับ   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) ต่อไป สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ          ไมเ่ห็นชอบ –ไม่มี   ต่อไปท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือข้ึน 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติท่ีประชุม                           งดออกเสียง  -ไม่มี  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์ จ  านวน 25 เสียง  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)          ต่อไประเบียบวาระท่ี 3    

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง  ญตัติขออนุมติักันเงินกรณียงัมิได้ก่อหน้ีผูกพนั เพื่อ
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 
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/ต่อไป... 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เสนอญตัติครับ         
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)   

นายวชิิต  ไตรสรณกุล ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  และสมาชิกสภาองคก์าร      
   (นายก อบจ.ศก.) บริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

ตามขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เร่ือง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น 

          องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไม่สามารถด าเนินการก่อหน้ีผกูพนั 
รายจ่ายงบลงทุน ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ี ดินและส่ิงก่อสร้าง ได้ภายใน
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารสถานท่ี
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ส่วนราชการส านกัการคลงั  
โรงเก็บพสัดุท่ีช ารุด งบประมาณ 400,000.00 บาท (ส่ีแสนบาทถว้น) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขถึงฉบบัท่ี 4 ข้อ 59 ได้ระบุไวใ้นกรณีท่ีมีรายจ่าย
หมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมีไดก่้อหน้ีผูกพนั แต่มีความจ าเป็น
จะตอ้งใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานอนุมติั
กนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

จึงขออนุมติักนัเงินกรณีมิไดก่้อหน้ีผูกพนั โครงการปรับปรุงซ่อมแซม   
ต่อเติมอาคารสถานท่ี ส านักงานองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ส่วน
ราชการส านักการคลัง โรงเก็บพสัดุท่ีช ารุด งบประมาณ 400,000.00 บาท      
(ส่ีแสนบาทถว้น) 

จึงเรียนมาขอได้โปรดน าเสนอ ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดเ้สนอญตัติขออนุมติักนัเงิน  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ต่อท่ีประชุมแลว้ 

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี ก่อนจะขอมติจากท่ี
ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานบัองคป์ระชุมก่อน 

นายดนยั  วฒันปาณี           สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 25 คน  ครบองคป์ระชุมครับ 
  (เลขานุการสภาฯ) 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 25 คน  ครบองคป์ระชุมนะครับ ในการขอมติจาก 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) ท่ีประชุม ผมจะถามท่ีประชุมสามคร้ังเช่นเดิมนะครับ ท่านใดเห็นชอบ, ท่านใด

ไม่เห็นชอบ, ท่านใดงดออกเสียง ทุกท่านรับทราบนะครับ  
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/ด าเนินการ... 

ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบกบัญตัติของท่านนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           เห็นชอบ 25 เสียง   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     เห็นชอบ 25 เสียง นะครับ   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) ต่อไป สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     ไมเ่ห็นชอบ –ไม่มี   ต่อไปท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือข้ึน 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติท่ีประชุม                           งดออกเสียง  -ไม่มี  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์ จ  านวน 25 เสียง  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)          ต่อไประเบียบวาระท่ี 4  

ระเบียบวาระท่ี 4  เ ร่ือง  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีย ังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เสนอญตัติครับ         
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)   

นายมานะพนัธ์  องัคสกุลเกียรติ เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ และสมาชิกสภา 
(รองนายก อบจ.ศก.คนท่ี 1) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ กระผมนายมานะพนัธ์  องัคสกุลเกียรติ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ได้รับมอบหมายจากนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษใหเ้ป็นผูเ้สนอญตัติ 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เร่ือง โอนตั้งเป็น
รายการใหม่ และแก้ไขเปล่ียนค าช้ีแจงบประมาณรายจ่ายขอ้บญัญติัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ (โอนงบประมาณรายจ่ายคร้ังท่ี 
10/2562 และแกไ้ขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย คร้ังท่ี 6/2562) ลง
วนัท่ี 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  ไม่สามารถด าเนินการก่อหน้ี
ผูกพัน รายจ่ายงบลงทุน ในหมวดค่า ท่ี ดินและส่ิงก่อสร้าง ได้ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 5 โครงการ คือ 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete เช่ือม
ระหวา่งต าบลสายทางบา้นเคง็ หมู่ท่ี 9 ต าบลจะกง อ าเภอขขุนัธ์-บา้นหนองอารี  
หมู่ท่ี 1 ต าบลดินแดง อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 4,998,600.-บาท  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการ
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ด าเนินการทั้งส้ิน 1,100.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบจ.ศก.ก าหนดให้ สังกดัส านกัการช่าง 
แผนงานเคหะและชุนชน งานไฟฟ้าถนน 

2. โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวา่งต าบลสายทาง
บา้นโคกเจริญ หมู่ท่ี 6 – โรงเรียนดงรักวิทยา ต าบลละลาย อ าเภอกนัทรลกัษ ์ 
จังหวดัศรีสะเกษ จ านวน 996,600.-บาท ขนาดผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร  
ระยะทางยาว 304.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกวา่ 1,520.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบจ.ศก.ก าหนดให้ สังกัดส านัก    
การช่าง แผนงานเคหะและชุนชน งานไฟฟ้าถนน 

3. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete 
(โดยวธีิ Pavement In-Place Recyclic) เช่ือมระหวา่งต าบล สายทางบา้นดอนโก 
หมู่ท่ี 4 ต าบลยางชุมใหญ่ - บา้นล้ินฟ้า หมู่ท่ี 1 ต าบลล้ินฟ้า อ าเภอยางชุมนอ้ย 
จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 1,000,000.-บาท ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร  
หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางในการด าเนินการทั้งส้ิน 260.00 เมตร หรือมีผิว
จราจรไม่นอ้ยกวา่ 1,560.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบจ.ศก. 
ก าหนดให ้สังกดัส านกัการช่าง แผนงานเคหะและชุนชน งานไฟฟ้าถนน 

4. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recyclic) เช่ือมระหว่างต าบล สายทางบา้น         
โคกระเวียง หมู่ท่ี 3 - บา้นขุนหาญใต ้หมู่ท่ี 9 ต าบลขุนหาญ อ าเภอขุนหาญ  
จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 3,994,400.-บาท ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร รวมระยะทางในการ
ด าเนินการทั้งส้ิน 800.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบจ.ศก.ก าหนดให้ สังกดัส านกัการช่าง 
แผนงานเคหะและชุนชน งานไฟฟ้าถนน 

5. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง Para Asphaltic Concrete 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recyclic) เช่ือมระหว่างต าบล สายทางบา้น      
โนนเพก็ หมู่ท่ี 1 - บา้นคอ้ หมู่ท่ี 3 ต าบลโนนเพก็ อ าเภอพยุห์ – บา้นดวนใหญ่ 
หมู่ท่ี 1 ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวงัหิน จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 4,999,000.- 
บาท  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 
1.00 เมตร รวมระยะทางในการด าเนินการทั้งส้ิน 1,000.00 เมตร หรือมีผิว
จราจรไม่นอ้ยกวา่ 8,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบจ.ศก. 
ก าหนดให ้สังกดัส านกัการช่าง แผนงานเคหะและชุนชน งานไฟฟ้าถนน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) ขอ้ 59 ไดร้ะบุไว ้ในกรณีท่ีมีรายจ่าย
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หมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั แต่มีความจ าเป็น
จะตอ้งใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานอนุมติั
กนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ิน ไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

จึงขออนุมัติกัน เ งิน  กรณีมิได้อหน้ีผูกพัน  จ านวน 5  โครงการ 
งบประมาณ 15,988,600.-บาท (-สิบห้าลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนแปดพนัหกร้อย-
บาทถว้น-) 

จึงเรียนมาขอไดโ้ปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดม้อบหมายใหร้องนายก  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เป็นผูเ้สนอญตัติขออนุมติักนัเงิน กรณียงั

มิได้ก่อหน้ีผูกพนั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณ 
2563 ใหท่ี้ประชุมทราบแลว้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  มีไหมครับ 
ถา้ไม่มี ก่อนจะขอมติจากท่ีประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานบัองคป์ระชุมครับ 

นายดนยั  วฒันปาณี          สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 26 คน  ครบองคป์ระชุมครับ 
  (เลขานุการสภาฯ) 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 26 คน ครบองคป์ระชุมนะครับ ในการขอมติท่ีประชุม 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) ผมจะถามท่ีประชุมสามคร้ังเช่นเดิมนะครับ ท่านใดเห็นชอบ, ท่านใดไม่

เห็นชอบ, ท่านใดงดออกเสียง ทุกท่านรับทราบนะครับ  
ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบกบัญตัติของท่านนายก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษโปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           เห็นชอบ 26 เสียง  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     เห็นชอบ 26 เสียง นะครับ   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) ต่อไป สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     ไมเ่ห็นชอบ –ไม่มี   ต่อไป ท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือข้ึน 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติท่ีประชุม                           งดออกเสียง  -ไม่มี 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      งดออกเสียง  -ไม่มี 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)          สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์จ านวน 26 เสียง 
 ต่อไประเบียบวาระท่ี 5  
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ระเบียบวาระท่ี 5  เ ร่ือง  ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีย ังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เสนอญตัติครับ         
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)   

นายมานะพนัธ์  องัคสกุลเกียรติ เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ และสมาชิกสภา 
  (รองนายก อบจ.ศก.คนท่ี 1) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

ตามข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือรถซ่อมถนนลาดยาง จ านวน 1 คนั ตั้งไว ้5,500,000.00 
บาท  นั้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ ไม่สามารถด าเนินการก่อหน้ี
ผกูพนัรายจ่ายงบลงทุน ในหมวดค่าครุภณัฑไ์ดภ้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
จ  านวน 1 โครงการ คือ โครงการจดัซ้ือรถซ่อมถนนลาดยาง จ านวน 1 คนั  
งบประมาณ 5,500,000.00 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน      
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 ขอ้ 59 ไดร้ะบุไวใ้น
กรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั 
แต่มีความจ าเป็นจะตอ้งใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
รายงานอนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

จึงขออนุมัติกันเ งินกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 1 โครงการ  
งบประมาณ 5,500,000.00 บาท (-หา้ลา้นหา้แสนบาทถว้น-) 

จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดม้อบหมายใหร้องนายก  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เป็นผูเ้สนอญตัติขออนุมติักนัเงินกรณี 

ยงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณ 
2563 ให้ท่ีประชุมทราบแลว้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ 
ถา้ไม่มีก่อนจะขอมติจากท่ีประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานบัองคป์ระชุมครับ 

นายดนยั  วฒันปาณี          สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 25 คน  ครบองคป์ระชุมครับ 
  (เลขานุการสภาฯ) 
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นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 25 คน  ครบองคป์ระชุมนะครับ ในการขอมติท่ีประชุม 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) ผมจะถามท่ีประชุมสามคร้ังเช่นเดิมนะครับ ท่านใดเห็นชอบ, ท่านใด             

ไม่เห็นชอบ, ท่านใดงดออกเสียง ทุกท่านรับทราบนะครับ  
ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบกบัญตัติของท่านนายก

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           เห็นชอบ 25 เสียง   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     เห็นชอบ 25 เสียง นะครับ   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) ต่อไป สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     ไมเ่ห็นชอบ –ไม่มี   ต่อไปท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือข้ึน 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติท่ีประชุม                           งดออกเสียง  -ไม่มี 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      งดออกเสียง  -ไม่มี นะครับ    
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)          สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์จ านวน 25 เสียง 

ต่อไประเบียบวาระท่ี 6  

ระเบียบวาระท่ี  6  เร่ือง  ญตัติขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เสนอญตัติครับ       
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

นายวชิิต  ไตรสรณกุล เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ และสมาชิกสภา 
(นายก อบจ.ศก.) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  

ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
จากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โครงการ
ก่อสร้างศูนย์การจดัการขยะมูลฝอยรวม กลุ่มพื้นท่ี 3 ( อ าเภอขุขนัธ์ อ าเภอ       
ภูสิงห์ อ าเภอไพรบึง  อ าเภอปรางค์กู่ ) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ
จงัหวดัศรีสะเกษ  และองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษไดท้  าสัญญาจา้ง  
บริษทัไฮโดรเท็ค  จ  ากัด (มหาชน)  เป็นผูด้  าเนินการ จ านวน 11 งวดงาน  
วงเงิน  53,526,000.-บาท (ห้าสิบสามลา้นห้าแสนสองหม่ืนหกพนับาทถว้น)  
ไดด้ าเนินการเบิกจ่ายเงินไปแลว้ 9 งวด ไดแ้ก่  งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 
5 งวดท่ี 6 งวดท่ี 7 งวดท่ี 8 งวดท่ี 9 งวดท่ี 10 คงเหลือการเบิกจ่าย ไดแ้ก่ งวดท่ี 
4 และงวดสุดทา้ย เน่ืองจากมีการแกไ้ขรายละเอียดเน้ืองานและรอการอนุมติั
จากผูมี้อ านาจลงนาม (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ



 

 

 

 

14 

/ก่อสร้าง... 

ส่ิงแวดลอ้ม) ในการแกไ้ขแบบก่อสร้างบ่อสูบน ้ าเสีย ซ่ึงเป็นงานงวดท่ี 4 จึงไม่
สามารถด าเนินการเบิกจ่ายไดท้นัภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมจ านวน
เงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกจ่าย งานงวดท่ี 4 และงานงวดสุดทา้ย เป็นเงิน 4,335,606.-
บาท  (ส่ีล้านสามแสนสามหม่ืนห้าพันหกร้อยหกบาทถ้วน) แบ่งการเบิก
จ่ายเงินดงัน้ี  เบิกจ่ายจากส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 90 เป็นจ านวนเงิน 4,335,606.-บาท  (ส่ีลา้นสามแสนสาม-
หม่ืนห้าพนัหกร้อยหกบาทถ้วน) จากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
ร้อยละ 10 เป็นจ านวนเงิน 481,743.-บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนหน่ึงพนัเจ็ดร้อยส่ี-
สิบสามบาทถว้น) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษไดด้ าเนินการขออนุมติั
ใหก้นัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปีเป็นระยะเวลาหน่ึงปี  และไดข้อขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  เป็นระยะเวลา 6 เดือน คงเหลือ
จ านวนเงิน 481,734.-บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนหน่ึงพนัเจ็ดร้อยสามสิบส่ีบาท-
ถว้น)  เงินค่าก่อสร้างศูนยก์ารจดัการขยะมูลฝอยรวมกลุ่มพื้นท่ี 3 (อ าเภอขุขนัธ์  
อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอไพรบึง อ าเภอปรางคก์ู่ องคก์ารริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ
จงัหวดัศรีสะเกษ ไม่สามารถด าเนินการขออนุมติักนัเงิน และขยายเวลาจ่ายเงิน
ไวจ่้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได ้เน่ืองจากส้ินสุดระยะเวลากนัเงินและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษไดโ้อนเงินรายจ่าย
คา้งจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เหลือจ่ายเขา้บญัชีสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ท าไห้ไม่มีงบประมาณท่ีจะด าเนินการจ่าย
ตามโครงการดงักล่าวได ้

เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมติัให้จ่ายขาดเงินสะสม ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
แก้ไข เพิ่ ม เ ติมจนถึ ง ปัจ จุบัน  (ฉบับ ท่ี  2 )  พ .ศ .  2548   และระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินทุนสะสมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 
2541 โดยมีหลกัการและเหตุผล ดงัน้ี 

หลกัการ 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  มีอ านาจหน้าท่ีในการจดัการ

ระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี จึงไดอ้นุมติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างระบบ
ก าจดัขยะมูลฝอยรวม กลุ่มพื้นท่ี 3 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ โดย
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เป็นหน่วยการด าเนินการก าหนดปีท่ี
ผูกพนังบประมาณตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 ซ่ึงองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ ไดท้  าสัญญาจา้ง บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน) ในการ
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ก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงใคร่เสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ พิจารณาอนุมติัเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจงัหวดั     
ศรีสะเกษ ปี 2562 จ านวนเงิน 481,743.-บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนหน่ึงพนัเจ็ด-
ร้อยส่ีสิบสามบาทถว้น) เพื่อเบิกจ่ายให้กบั บริษทั ไฮโดรเท็คจ ากดั (มหาชน)  
ซ่ึงเป็นคู่สัญญาในการก่อสร้างศูนยก์ารจดัการขยะมูลฝอยรวม กลุ่มพื้นท่ี 3 
(อ าเภอขขุนัธ์ อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอไพรบึง อ าเภอปรางคก์ู่)  องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะกษ จงัหวดัศรีสะเกษ งานงวดท่ี 4 และงวดสุดทา้ย 

เหตุผล 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  ไดด้ าเนินการอนุมติัให้กนัเงินไว ้ 

เบิกเหล่ือมปีเป็นระยะเวลาหน่ึงปี  และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาองคก์าร
บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ เป็นระยะเวลา 6 เดือน คงเหลือจ านวนเงิน  
481,734.-บาท(ส่ีแสนแปดหม่ืนหน่ึงพนัเจด็ร้อยสามสิบส่ีบาทถว้น) ซ่ึงองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไม่สามารถด าเนินการขออนุมติักนัเงินและขยาย
เวลาจ่ายเงินไวใ้นปี พ.ศ. 2562 ได ้เน่ืองจากส้ินสุดระยะเวลากนัเงินและขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษไดโ้อนเงินรายจ่ายคา้ง
จ่ายปี พ.ศ. 2560 เหลือจ่ายเขา้บญัชีสะสมปี พ.ศ. 2561 ท าให้ไม่มีงบประมาณ  
ท่ีจะเบิกจ่ายได ้

หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0023.5/ว 149 ลงวนัท่ี 9 มกราคม 

2561  เร่ือง แนวทางการใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อ
สนบัสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเขม้แข็งให้แก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

จึงขอได้โปรด น าเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั     
ศรีสะเกษ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหาร          
ส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายสมทบเป็นค่าก่อสร้าง 
ศูนยก์ารจดัการขยะมูลฝอยรวม กลุ่มพื้นท่ี 3 (อ าเภอขุขนัธ์ อ าเภอภูสิงห์ อ าเภอ
ไพรบึง อ าเภอปรางค์กู่ )  องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ จังหวัด            
ศรีสะเกษ จ านวนเงิน 481,734.-บาท (ส่ีแสนแปดหม่ืนหน่ึงพนัเจด็ร้อยสามสิบ-
ส่ีบาทถว้น)   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดเ้สนอญตัติขออนุมติัใชจ่้าย  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) เงินสะสมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษต่อท่ีประชุมแลว้ มีสมาชิก

ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี ก่อนจะขอมติจากท่ีประชุม    
ขอเชิญเลขานุการสภานบัองคป์ระชุมก่อนครับ 
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นายดนยั  วฒันปาณี           สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 25 คน  ครบองคป์ระชุมครับ 
  (เลขานุการสภาฯ) 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 25 คน  ครบองคป์ระชุมนะครับ   
(ประธานสภา อบจ.ศก.) ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม ผมจะถามท่ีประชุมสามคร้ังเช่นเดิมนะครับ  

สมาชิกท่านใดเห็นชอบกบัญตัติของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั     
ศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           เห็นชอบ 25 เสียง   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     เห็นชอบ 25 เสียง นะครับ   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) ต่อไป สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      ไมเ่ห็นชอบ –ไม่มี   ต่อไปท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือข้ึน 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติท่ีประชุม                           งดออกเสียง  -ไม่มี 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      งดออกเสียง  -ไม่มี นะครับ    
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)          สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์จ านวน 25 เสียง 

ต่อไประเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง ญตัติขออนุมติัรับโอนรถยนตท่ี์มีผูบ้ริจาคให้โรงเรียน 
ไพรบึงวทิยาคม 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เสนอญตัติครับ       
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

นายวชิิต  ไตรสรณกุล เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ และสมาชิกสภา 
(นายก อบจ.ศก.) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  

ด้วย โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมได้ขออนุมัติรับโอนรถยนต์ท่ีมีผูแ้จ้ง     
ความประสงค์บริจาคให้โรงเรียน เพื่อไวใ้ช้ในราชการและกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน เป็นรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
ไม่เกิน 7 คน ยีห่อ้โตโยตา้ สีขาว เลขทะเบียน กง-5142 ศรีสะเกษ จ านวน 1 คนั  
จาก นางทวีวลัย ์สัมทาน บา้นเลขท่ี 69 หมู่ 9 ต าบลทุ่ม อ าเภอเมือง จงัหวดั       
ศรีสะเกษ 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดพ้ิจารณาถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ พร้อมทั้งเจตนารมณ์ของผูบ้ริจาค หากรับ
โอนรถยนตค์นัดงักล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อการใชง้บประมาณขององคก์าร
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บริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  เช่น ค่าน ้ ามนัช้ือเพลิง ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีจะตอ้งรับผดิชอบดูแลรักษาต่อไปในอนาคต 

ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ข้อ 4 (3) ราชการส่วนท้องถ่ิน หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยา หรือผูด้  ารงต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่า 

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัช้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ กรมบญัชีกลาง ท่ี กค(กวจ) 0405.2/020147 ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 
2561 เร่ือง ขอ้หารือแนวทางปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการ
จดัซ้ือจดัขา้งและการบริหารพสัดุ พ.ศ. 2560 

ขอ้ 1. ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ ขอ้ 4 (3)  ก าหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐของราชการส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง นายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจ
สูงสุดขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
ตามล าดบั ดงันั้น กรณีท่ีมีผูอุ้ทิศพสัดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่ อปท. หรือให้สิทธิ
อันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู ้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  

อยา่งไรก็ดีเน่ืองจากการรับเอาพสัดุท่ีมีผูอุ้ทิศพสัดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่ 
อปท. หรือให้สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผูดู้แลพัสดุ กรณีท่ีมี
เง่ือนไขหรือมีภาระติดพนัจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ด้วย    
ซ่ึงการพิจารณางบประมาณของ อปท.เป็นอ านาจของสภาทอ้งถ่ิน จึงมีความ
จ าเป็นตอ้งก าหนดใหส้ภาทอ้งถ่ินมีอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบใน
เร่ืองดงักล่าว 

ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ขอเสนอญตัติขออนุมติัรับ
โอนรถยนต์ท่ีมีผูบ้ริจาคให้โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม จ านวน 1 คนั เพื่อให้ท่ี
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดเ้สนอญตัติขออนุมติัรับโอน  
(ประธานสภา อบจ.ศก.) รถยนต์ท่ีมีผูบ้ริจาคให้โรงเรียนไพรบึงวิทยาคมต่อท่ีประชุมแล้ว มีสมาชิก   
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ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี ก่อนจะขอมติจากท่ีประชุมขอ
เชิญเลขานุการสภานบัองคป์ระชุมก่อนครับ 

นายดนยั  วฒันปาณี           สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 24 คน  ครบองคป์ระชุมครับ 
  (เลขานุการสภาฯ) 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 24 คน  ครบองคป์ระชุมนะครับ   
(ประธานสภา อบจ.ศก.) ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม ผมจะถามท่ีประชุมสามคร้ังเช่นเดิมนะครับ  

สมาชิกท่านใดเห็นชอบกบัญตัติของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั     
ศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           เห็นชอบ 24 เสียง   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     เห็นชอบ 24 เสียง นะครับ   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) ต่อไป สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      ไมเ่ห็นชอบ –ไม่มี   ต่อไปท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือข้ึน 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติท่ีประชุม                           งดออกเสียง  -ไม่มี 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      งดออกเสียง  -ไม่มี นะครับ    
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)          สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์จ านวน 24 เสียง 

ต่อไประเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ือง  อ่ืน ๆ 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ส าหรับระเบียบวาระท่ี 8 เร่ือง อ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือ  
(ประธานสภา อบจ.ศก.) มีเร่ืองแจง้ประชาสัมพนัธ์ใหท่ี้ประชุมรับทราบ ก็ขอเชิญนะครับ มีไหมครับ     
 เชิญคุณสมหวงัครับ 

    นายสมหวงั  พุม่ไม ้   เรียน  ท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ คณะผูบ้ริหาร 
(ส.อบจ.ศก.เขต อ.พยห์ุ) และสมาชิกสภาท่ีเคารพทุกท่าน กระผมนายสมหวงั  พุ่มไม้ สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เขตอ าเภอพยุห์ ผมอยากน าเรียนท่าน
ประธานผา่นไปยงัฝ่ายบริหารในเร่ืองเคร่ืองจกัรท่ีขุดเจาะบ่อบาดาล ซ่ึงตอนน้ี
มีอยู่ 3 ชุด จงัหวดัศรีสะเกษมี 22 อ าเภอ ก็ตกประมาณ 7 ถึง 8 อ าเภอต่อหน่ึง
ชุดซ่ึงผมคิดวา่ยงันอ้ยไปอยากเรียนฝ่ายบริหารวา่อย่างน้อยน่าจะมีสัก 6 ชุด ก็
จะเฉล่ีย 3 ถึง 4 อ าเภอต่อชุด ปัจจุบนัพี่นอ้งชาวจงัหวดัศรีสะเกษก็ลว้นแต่เป็น
เกษตรกรประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ก็อาศยัใช้แต่น ้ าฝนอย่างเดียว ซ่ึงปีน้ีก็เกิด
ภาวะฝนแลง้อย่างรุนแรงถึงแมต้อนน้ีจะมีน ้ าแต่ถ้าเวลาหน้าแลง้ก็จะท าให้
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ขาดน ้ าส าหรับใช้ในการท าการเกษตรและการอุปโภคบริโภค ประชาชนก็ได้
ร้องขอในเร่ืองการขดุเจาะบ่อบาดาล ผมคิดวา่ก็คงจะทุกหมู่บา้นทุกต าบลถา้เขา
ทราบข่าวว่าเรามีเคร่ืองขุดเจาะบ่อบาดาล เน่ืองจากว่าในปัจจุบันพี่น้อง
ประชาชนมีท่ีท ากินกนัไม่มาก ประมาณ 4 – 5 ไร่ การขุดสระน ้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตรก็เป็นการใชพ้ื้นท่ีเพิ่ม เพราะฉะนั้นในการขดุเจาะบ่อบาดาลก็จะเป็น
การใช้พื้นท่ีน้อยและการขุดสระถา้ไม่มีฝนก็จะไม่มีน ้ า ซ่ึงถา้เป็นบ่อบาดาลก็
จะไม่ต้องอาศยัน ้ าฝนในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ก็อยากน าเรียนเหตุผล
เหล่าน้ีต่อท่านประธานผา่นไปยงัคณะผูบ้ริหารวา่ถา้เป็นไปไดอ้ยากจะให้จดัหา
เพิ่มอีกสัก 3 ชุด ขอขอบคุณครับ          

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญคุณทนงครับ  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)      

     นายทนง  สุรนารถ   เรียน  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายทนง  สุรนารถ สมาชิกสภา 
(ส.อบจ.ศก.อ.เมือง เขต 3)   องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ าเภอเมือง เขต 3 ผมก็มีเร่ืองท่ีอยากจะ

สอบถามอยู่ 2 ประเด็น ซ่ึงช่วงน้ีทางเขตอ าเภอเมืองก็มีงานสังฆทานกนัเยอะ 
ผมก็ไดมี้โอกาสพบปะทางผูน้ าชุมชน ผูใ้หญ่บา้น ก านนั และทางผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผมจ าได้ว่าทางสภาของเราได้เคยพูดคุย
เก่ียวกบัเร่ืองของแนวนโยบายท่ีจะมีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลมาอยูใ่นสังกดัของ อบจ. และเผอิญไดพู้ดคุยกบัคุณหมอซ่ึงไดฝ้ากมาถาม
ว่าตอนน้ีมีแนวทางเป็นอย่างไรบ้าง เพราะเท่าท่ีทราบตอนน้ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลในจังหวัดศรีสะเกษมีอยู่ประมาณ 200 แห่ง ซ่ึง
โรงพยาบาลเหล่าน้ีเม่ือก่อนท่ีเรียกว่าสถานีอนามัยเขาได้รวมตัวกันแล้ว
ประมาณ 140 ถึง 150 แห่งท่ีเขามีความพร้อมท่ีอยากเขา้มาอยู่ในสังกดั อบจ.
เพราะวา่เก่ียวกบัเร่ืองการจดัสรรงบประมาณจาก สสจ.หรือจากรัฐมีความล่าชา้ 
เหมือนกับโรงเรียนในสังกัดของเราท่ีเม่ือก่อนก็ไม่อยากจะเข้ามา แต่พอ
โรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัดของเราก็ 39 แห่ง อยากจะพฒันาโรงเรียนพอมีการ
จดัสรรงบประมาณก็ได้รับความอนุแคราะห์จากทางฝ่ายผูบ้ริหารด้วยความ
รวดเร็วมาก และตอนน้ีทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เท่าท่ีทราบเขา
อยากจะมาอยูใ่นสังกดัของ อบจ.ตามนโยบายของรัฐบาล แต่ว่าความคืบหน้า
เป็นอยา่งไรบา้ง ก็อยากเรียนสอบถามทางฝ่ายบริหารครับ และเร่ืองท่ี 2 ก็เร่ือง
ของถนนหนทางท่ีช ารุด โดยเฉพาะสายทางบา้นโพนข่าไปบา้นตะดอบ บา้น
หนองไฮ เคยได้ประสานไปแลว้คร้ังหน่ึงกบัทางท่านผูอ้  านวยการส านกัการ
ช่าง และก็ไดไ้ปซ่อมแซมให้แลว้รอบหน่ึงแต่ก็เกิดการช ารุดอีกแลว้ ก็อยากจะ
ขอความกรุณาวา่ใหช่้วยออกไปซ่อมแซมอีกสักคร้ังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ใหก้บัพี่นอ้งประชาชน ขอขอบคุณครับ 
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/ปีงบประมาณ... 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เชิญคุณประวติร์ครับ  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)      

       นายประวติร์  ติยวรนนัท ์   เรียน  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมประวติร์  ติยวรนนัท ์สมาชิกสภา 
(ส.อบจ.ศก.เขต อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ)   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เขตอ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ ผมมีเร่ืองเรียน

ท่านประธานผา่นไปยงัฝ่ายบริหารวช่่วงน้ีเป็นช่วงฤดูฝนซ่ึงก็มาชา้นิดนึง ถนน
หนทางก็เกิดการช ารุดเหมือนกบัทางท่านทนงไดก้ล่าวไปแลว้ก็หลายเส้นทาง 
ซ่ึงทางเราก็ได้ผ่านงบประมาณไปแล้วก็อยากให้ทางฝ่ายบริหารได้เร่ง
ด าเนินการในเร่ืองโครงการปรับเกรดถนน เพราะช่วงน้ีถนนท่ีเป็นหินคลุกหรือ
ลูกรังได้เกิดความเสียหายอยู่หลายเส้น ทราบมาว่าท่านนายกมีโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ไม่ทราบวา่ไดด้ าเนินการไปถึงไหนแลว้ อยาก
ใหเ้ร่งด าเนินการเพราะถนนท่ีไดไ้ปส ารวจหลายเส้นมีการเสียหายเยอะก็อยาก
ให้เร่งด าเนินการเพื่อลดความเดือดร้อนให้กบัพี่น้องประชาชน และเร่ืองท่ี 2 
ตามท่ีท่านสมหวงัไดพู้ดถึงเร่ืองรถขุดเจาะบ่อบาดาลนั้น ไม่ทราบวา่ตอนน้ีได้
ด าเนินการไปได้ก่ีแห่งแล้วอยากให้เป็นแนวทางในการด าเนินการ เพราะว่า
เท่าท่ีทราบมาการไปขุดเจาะบ่อบาดาลจะตอ้งมีการขออนุญาตดว้ยและการขอ
อนุญาตก็ค่อนขา้งจะยุง่ยากมาก ไม่ทราบวา่ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจะ
เป็นเจา้ภาพในการขออนุญาตเองไหม เพราะวา่ถา้ทาง อบจ.เป็นผูป้ระสานไปก็
รู้สึกวา่จะรวดเร็วกวา่ ก็ขอเรียนท่านประธานผา่นไปยงัท่านผูบ้ริหารครับ   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ขอบคุณท่านประวติร์ครับ สมาชิกท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์   
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)      ในการประสานในเร่ืองขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อนท่ีท่านนายกจะไดต้อบช้ีแจงมี

ท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มีขอเชิญท่านนายก
ไดต้อบช้ีแจงครับ 

นายวชิิต  ไตรสรณกุล ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ในกรณีของท่านสมาชิกจากอ าเภอพยห์ุไดส้อบถาม 
    (นายก อบจ.ศก.) ในเร่ืองของรถขุดเจาะบ่อบาดาลนั้น ความตอ้งการก็คือตอ้งการให้เพิ่มเพื่อให้

เพียงพอกบัการบริการประชาชนก็ขอรับไวร้วมถึงของท่านสมาชิกจากโพธ์ิศรี
สุวรรณในเร่ืองการประสานกบักรมทรัพยากรน ้าถา้ใหป้ระชาชนยื่นขอเองก็คง
จะไม่สะดวก ในส่วนน้ีทาง อบจ.ก็คงจะรับไปด าเนินการให้นะครับ และส่วน
ของท่านสมาชิกจากอ าเภอเมืองสอบถามเก่ียวกับเร่ืองสถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซ่ึงเร่ืองน้ีเป็นนโยบายของทางรัฐบาลเก่าซ่ึง
ตอ้งการท่ีจะถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมาให้กบั อปท. แต่พอ
เปล่ียนรัฐบาลเร่ืองก็เงียบไป ก็ไม่ทราบวา่เขายงัตอ้งการท่ีจะถ่ายโอนมาหรือยงั
ไม่ใหม้าเราก็ไม่ทราบคงตอ้งรอต่อไปวา่ความชดัเจนตอ้งการอยา่งไร ส่วนเร่ือง
ถนนก็เป็นเร่ืองปกติหลังจากฤดูฝนผ่านพ้นก็จะมีปัญหาทุกท่ีเกือบจะทุก
เส้นทาง เพราะฉะนั้นทาง อบจ.ก็คงจะเร่ิมซ่อมแซมในงบประมาณหน้า
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ปีงบประมาณ 2563 ซ่ึงจะเก่ียวพนักบัเร่ืองการใชจ่้ายงบประมาณโดยเฉพาะใน
เร่ืองค่าน ้ ามนั โดยท่ีเราจะด าเนินการไดค้่อนขา้งจะช้าเพราะว่างบประมาณปี 
2563 ยงัไม่ไดเ้ขา้สภาเลย กวา่จะเขา้สภา กว่าจะผ่านสภา หลงัจากผา่นสภาคง
จะตอ้งไปให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาอีกที หลงัจากไดรั้บความเห็นชอบพวก
เราก็คงไดไ้ปเลือกตั้งใหม่พร้อม ๆ กบังบประมาณใหม่ ทุกเร่ืองท่ีสอบถามมาก็
คงจะชดัเจนแลว้นะครับ 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก็ไดต้อบช้ีแจงใหท้่านสมาชิกท่ีอภิปราย   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)      สอบถามมาไดท้ราบกนัทุกท่านแลว้นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือ

สอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ  
ท่านสมาชิกครับ ผมขอเรียนวา่ส าหรับท่านท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี

น้ีนั้นก็คือ ท่านปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและท่านผูอ้  านวยการกองแผน
และงบประมาณพร้อมคณะรวม 24 ท่าน ท่ีทางสภาของเราไดเ้คยร่วมท างาน
กนัมาเป็นเวลานาน ก็รู้สึกมีความรักความผูกพนักนัเปรียบเหมือนพี่เหมือน
นอ้ง หากท่านมีเร่ืองอะไรท่ีจะประสานหรือให้ช่วยเหลือก็ขอให้บอก ไม่ใช่วา่
ท่านเกษียณแลว้ก็จบกนัไป เรายินดีและจะไม่ทิ้งกนั ผมในนามของสภาก็ขอ
อวยพรให้ท่านประสบพบพานแต่ส่ิงดี ๆ ในชีวิตข้างหน้าตลอดไป ส าหรับ
วนัน้ีผมตอ้งขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวดัและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ท่ีให้เกียรติเข้าร่วมประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษในคร้ังน้ี ผมขอปิดการประชุมครับ  

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

                                                       ปิดประชุมเวลา  16.09  น. 
 

 
 

ลงช่ือ……………………..………. ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
                     (นายปรีชาพล  ศิริพร) 

     ลงช่ือ………………..……............ ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                (นายดนยั  วฒันปาณี) 

 
 

 

 



 

 

 

 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้พร้อมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 

มติกรรมการฯ รับรองว่าถูกต้อง 
 

                                                 ลงช่ือ………………………..…ประธานกรรมการ 
(นายสมหวงั  พุม่ไม)้ 

 
                                                 ลงช่ือ………………………..…กรรมการ 

(นายวิชยั   สทุธาคงคณูธนา) 
 

                                                 ลงช่ือ………………………..…กรรมการ 
(นายสมสาย  ทรงทนั) 

 
                                                 ลงช่ือ………………………..…กรรมการ 

            (นายประจวบ  กิจไพบลูยช์ยั) 
 

                                               ลงช่ือ………………………..…กรรมการ/เลขานกุาร 
(นายธนทั   สมัโย) 

                                                  
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  แล้ว 

 

ลงชื่อ………….................................…… 
      (นายวิสุทธิช์าติ   ปัญญาทรงรุจิ) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ครั้งที่ 1/2561 

วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

 

ล ำดับที ่
ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

 

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 

 

 

 

 



 

 

 

 

บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

ที ่ ศก 51002/  
        วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2562 
เรื่อง  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1   
       ประจ าปี พ.ศ. 2562 วนัที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

เรียน  ประธานคณะกรรมการการตรวจรายงานการประชุม 

 ต้นเรื่อง 
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัย

สามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ไปแล้วนั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะ
เกษ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม        ในวันดังกล่าวด้วยความเรียบร้อยและกองกิจการสภาฯ ได้
จัดพิมพ์บันทึกรายงานการประชุมตามค าอภิปรายของสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 
  ข้อพิจำรณำ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 33 “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ได้
ตรวจสอบแล้วท าส าเนารายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสอง
ฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน
การประชุมนั้น” 
  ข้อเสนอ 
  เห็นควรแจ้งนัดคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมเข้าประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม ดังกล่าว ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด      ศรีสะเกษต่อไป  
  จึง เรียนมำเพื่อโปรดทรำบ หำก
เห็นชอบโปรดลงนำมในหนังสือที่น ำเรียนมำพร้อมนี้ 
 
  
  
       (นายปรีชาพล  ศิริพร) 
  
  
           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
ที่ ศก 51002/ว.08  
  
  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
  
  
  
  
  350 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองไผ่ 

 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
  
  
      20   กุมภาพันธ์   2562 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วันที่ 15  
       กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เรียน  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทุกท่าน 
  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ ได้เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
ไปแล้วนั้น 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมตามค าอภิปรายของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ คณะ
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องรับรองสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
  
  
    ขอแสดงความนับถือ 
 
  
  
            (นายสมหวัง  พุ่มไม้) 
  
       ประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารการประชุม 
กองกิจการสภาฯ 
โทร. 0-4581-4682 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม 
ได้พร้อมกันตรวจรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

สมัยสำมัญ สมัยท่ีสอง ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 
มติกรรมกำรรับรองว่ำถูกต้อง 

 
ลงช่ือ………………………..…ประธำนกรรมกำร 

           (นำยสมหวัง  พุ่มไม้) 
 
                                                ลงช่ือ………………………..…กรรมกำร 
                                                      (นำยวิชัย   สุทธำคงคูณธนำ) 
 
                                                ลงช่ือ………………………..…กรรมกำร 
                                                           (นำยสมสำย  ทรงทัน) 
 
                                                ลงช่ือ………………………..…กรรมกำร 
                                                       (นำยประจวบ  กิจไพบูลย์ชัย) 
 
                                                ลงช่ือ………………………..…กรรมกำร/เลขำนุกำร 
                                                              (นำยธนัท   สัมโย)                                             
 



 

 

 

 

ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสำมัญ สมัยที่สอง ครั้งท่ี 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 
วันที่ 8 สิงหำคม พ.ศ. 2562 ได้รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสำมัญ 
สมัยที่สอง ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม พ.ศ. 2562 แล้ว 
 

ลงช่ือ…………...............................…… 
      (นำยวิสุทธิ์ชำติ  ปัญญำทรงรุจิ) 

   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ครั้งท่ี  1/2562 
วันท่ี  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562   เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 
 

ล าดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
 

1. 
 

 
นายสมหวัง  พุ่มไม้ 

 
ประธานกรรมการ 

 

 
2. 
 

 
นายวิชัย   สุทธาคงคูณธนา 

 
กรรมการ 

 

 

 
3. 
 

 
นายสมสาย  ทรงทัน 

 
กรรมการ 

 

 
4. 
 

 
นายประจวบ  กิจไพบูลย์ชัย 

 
กรรมการ 

 

 
5. 
 

 
นายธนัท   สัมโย 

 
กรรมการ/เลขานุการ 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ครั้งที่ 1/2562 

วันที่  22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องรับรองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

……………… 
รายนามผู้เข้าประชุม 
                  1. นายสมหวัง  พุ่มไม้  
  ประธานกรรมการ 
                  2. นายวิชัย  สุทธาคงคูณธนา 
  กรรมการ 
                  3. นายสมสาย  ทรงทัน  
  กรรมการ 
                  4. นายประจวบ  กิจไพบูลย์ชัย 
  กรรมการ 
                  5.   นายธนัท  สัมโย 
  
 กรรมการ/เลขานุการ 

……………… 
 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

 
    นายสมหวัง  พุ่มไม้     สวัสดีท่านคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทุกท่าน วันน้ีเป็นการประชุม ครั้งท่ี 1  
(ประธานคณะกรรมการฯ)    ประจ าปี 2562 ซึ่งในวันนี ้คุณอนุวัฒน์  ธรรมพร กรรมการและเลขานุการของเราได้ยื่นใบลาออกจากต าแหน่ง

ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ท าให้ต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่างลง 

ซึ่งผมจะได้ท าการคัดเลือกเลขานุการ  คนใหม่เพื่อท าหน้าที่ต่อไป ก็ขอเชิญท่านได้เสนอช่ือผู้ที่เห็นควร
เป็นเลขานุการมาเพื่อท าการคัดเลือก  

นายสมสาย  ทรงทัน เรียนท่านประธาน ผมขอเสนอคุณธนัท  สัมโย เป็นเลขานุการครับ 
  (คณะกรรมการฯ) 
    นายสมหวัง  พุ่มไม้      คุณสมสาย เสนอคุณธนัท  สัมโย ขอผู้รับรองด้วยครับ  
(ประธานคณะกรรมการฯ) 
มติที่ประชุม         รับรองถูกต้อง จ านวน 5 คน  
      นายสมหวัง  พุ่มไม้       มีท่านใดจะเสนอช่ืออื่นอีกขอเชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าที่
ประชุมมีมต ิ
(ประธานคณะกรรมการฯ)      เห็นชอบให้คุณธนัท  สัมโย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนต าแหน่ง 

ที่ว่างลงนะครับ ล าดับต่อไปจะตรวจรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ าปี   
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นะครับ ก็ขอให้ทุกท่านได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรกไปเลย 

      นะครับ ขอให้ตรวจดูให้ละเอียดนะครับ ตรวจให้ละเอียดทุกตัวอักษรเลยนะครับ 



 

 

 

 

ที่ประชุม        (ท าการตรวจรายงานการประชุม)  
      นายสมหวัง  พุ่มไม้       มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหน้าใดบ้างขอเชิญนะครับ มีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ไหมครับ  
(ประธานคณะกรรมการฯ)      มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันน้ีนะครับ และก็ขอให้ 

เจ้าหน้าท่ีได้จัดเตรียมรายงานการประชุมที่ตรวจแล้วจัดท าเป็นรูปเล่มเตรียมเสนอที่ประชุมสภาฯ     
เพื่อให้การรับรองต่อไป ส าหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ครับ 

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

  
  
  

                           /ปิดประชุม... 
2 

 
 
 
 

ปิดการประชุม  เวลา  10.47  น. 
 
 
 

                                           …………………………………………ผู้จดบันทึก 
                                                  (นายธนัท  สัมโย) 
                                                    กรรมการ/เลขานุการ 
 
                                            …………………………………..…..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                 (นายสมหวัง  พุ่มไม้) 
                                    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6 /นายวสุิทธ์ิชาติ... 

 

 

 

     

                                                        ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง ประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ             วนัน้ีไม่มีนะครับ  ต่อไประเบียบวาระท่ี 2  
     (ประธานสภา อบจ.ศก.)          
                                                           ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
                                                           ศรีสะเกษ สมยัวสิามญั คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2561  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ             ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ   
     (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

       นายสมหวงั  พุม่ไม ้  เรียน  ท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
(คณะกรรมการตรวจรายงาน)             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1. นายสมหวงั  พุม่ไม ้ ประธานกรรมการ 
 2. นายวชิยั  สุทธาคงคูณธนา กรรมการ 
 3. นายสมสาย  ทรงทนั กรรมการ   
 4. นายประจวบ  กิจไพบูลยช์ยั กรรมการ 

                   5. นายธนทั  สัมโย กรรมการ 
 6. นายอนุวฒัน์  ธรรมพร กรรมการเลขานุการ 

 ไดพ้ร้อมกนัตรวจรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ     
 สมยัวสิามญั คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2561 แลว้  
 ปรากฏวา่ไม่มีการแกไ้ข ไม่มีการเปล่ียนแปลง  

 
นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ             คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดร้ายงานผลต่อท่ีประชุมแลว้   
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)               มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม 
 นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหาร 
 ส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมยัวสิามญั คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 วนัท่ี 24  
 กนัยายน พ.ศ. 2561 กรุณายกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                                        รับรอง  จ านวน 28 คน 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ             รับรองถูกตอ้งครับ ต่อไประเบียบวาระท่ี 3 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)              
                                                     ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง  ญตัติขออนุมติักนัเงินกรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั  



 

 

 

 

/หรือมี... 7 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ             ขอเชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ แถลงประกอบ  
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)                การเสนอญตัติครับ 

นายวชิิต  ไตรสรณกุล                        เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ       
     (นายก อบจ.ศก.)          ตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เร่ือง งบประมาณ                         
                                                      รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วนัท่ี 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีผล
 บงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 บญัชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนคร้ังท่ี 52561  อนุมติัเม่ือวนัท่ี 13 เดือน 
 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โอนงบประมาณตั้ งเป็นรายการใหม่  บัญชีโอนเงิน
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนคร้ังท่ี 202561 อนุมติั
 เม่ือวนัท่ี 25 เดือน กนัยายน พ.ศ. 2561  นั้น 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไม่สามารถด าเนินการก่อหน้ี
 ผูกพนัรายจ่ายงบลงทุน ในหมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ได้ทัน
 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3 โครงการ คือ 

1. โครงการติดตั้งตูค้วบคุมอุณหภูมิถงัยางมะตอย ขนาด 20,000 ลิตร 
 จ านวน 2 ถงั สังกดัส านกัการช่าง งบประมาณ 401,000.-บาท (ส่ีแสนหน่ึงพนั-
 บาทถว้น) 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล       
 สายทางบ้านเขิน หมู่ ท่ี 2 ต าบลเขิน อ าเภอน ้ าเกล้ียง - บ้านโพธ์ิ หมู่ ท่ี 1       
 ต าบลโพธ์ิ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ตั้งไว ้2,657,000.-บาท (สองลา้น-
 หกแสนห้าหม่ืนเจ็ดพนับาทถว้น) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
 เหล็กเช่ือมระหวา่งต าบลสายทางบา้นเขิน หมู่ท่ี 2 ต าบลเขิน อ าเภอน ้ าเกล้ียง - 
 บา้นโพธ์ิ หมู่ท่ี 1 ต าบลโพธ์ิ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ขนาดผิวจราจร 
 กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทางยาว 668.00 เมตร 
  

 
หรือมีปริมาณพื้นท่ีผิวจราจร    ไม่น้อยกวา่ 4,008.00 ตารางเมตร รายละเอียด

 ตามแบบแปลนท่ี อบจ.ศก.ก าหนดให ้สังกดัส านกัการช่าง 
3. โครงการขุดลอกร่องแวด บา้นละเอาะ หมู่ท่ี 1 ต าบลละเอาะ อ าเภอ  

 น ้ าเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 490,000.-บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกร่องแวด บ้านละเอาะ หมู่ท่ี 1 ต าบลละเอาะ อ าเภอ        
 น ้ าเกล้ียง จงัหวดัศรีสะเกษ งานถางป่าและลม้ตน้ไม ้จ านวน 1,200.00 ตาราง
 เมตร และงานขุดดว้ยรถ จ านวน 9,700.00 ลูกบาศก์เมตร ขนาดท่อกลม คสล. 
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 Ø 0.60 เมตร ชั้น 3 จ  านวน 64.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบจ.ศก. 
 ก าหนดให ้สังกดัส านกัการช่าง 

             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) ขอ้ 59 ได้ระบุไวใ้นกรณีท่ีมี
รายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั แต่มีความ
จ าเป็นจะตอ้งใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รายงาน
อนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 
             จึงขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 3,548,000.-บาท (สามลา้นหา้แสนส่ีหม่ืนแปดพนับาทถว้น) 
             จึงเรียนมาขอได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ              ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดแ้ถลงประกอบการเสนอ 
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)                 ญตัติต่อท่ีประชุมแลว้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี
 ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญตัติท่ีท่านนายก
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษเสนอ กรุณายกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                                     เห็นชอบ  จ านวน 28 คน   

                                                      ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง  อ่ืน ๆ 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ              ส าหรับระเบียบวาระอ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือวา่มี 
  (ประธานสภา อบจ.ศก.)                 ข่าวสารและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในเขตพื้นท่ีของท่านท่ีจะแจง้ประชาสัมพนัธ์ 
 ใหท้่านสมาชิกไดรั้บทราบก็ขอเชิญนะครับ  เชิญคุณสมสาย  ทรงทนั  

      นายสมสาย  ทรงทนั เรียน ท่านประธานสภา คณะผูบ้ริหารและเพื่อนสมาชิกทุกท่าน 
(ส.อบจ.ศก.เขต อ.ศรีรัตนะ)               กระผมนายสมสาย ทรงทัน สมาชิกสภาจังหวัดศรีสะเกษ  เขต             

อ.ศรีรัตนะ สืบเน่ืองมาจากท่ีทาง อ.ศรีรัตนะ จงัหวดัศรีสะเกษ ไดท้  าเร่ืองขอ
อนุเคราะห์เคร่ืองจกัรไปปรับปรุงเส้นทางลาดยางสายบา้นจนัทร์อวดนะครับ
ตอนน้ีทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  ไดส่้งเคร่ืองจกัรออกไปและ 

  

 ท าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแลว้ สัญจรไปมาไดพ้อสมควร เลยถือโอกาสตรงน้ี
ฝากขอบคุณมายงัคณะผูบ้ริหารและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อบจ.ของเรา        
ท่ีสนบัสนุนเคร่ืองจกัรเขา้ไป ส่วนอีกเส้นหน่ึง ท่ีท าเร่ืองเขา้มาก็คือเส้นสายวดั
บา้นโพธ์ิพระองค์ หมู่ท่ี 1 ต าบลพิงพวย มาทางเช่ือมต าบลศรีโนนงาม และ
ต าบลปราสาทเยอ เส้นน้ีก็ใช้การไม่ได้จึงท าเร่ืองขอมา ยงัไงก็ฝากท่าน
ประธานสภาไปยงัคณะผูบ้ริหารช่วยส่งเคร่ืองจกัรไปสนับสนุนอีกซักคร้ัง



 

 

 

 

และตรงน้ีผมเองไดป้ระสานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี คือ อบต. 
เขาก็ยินดีท่ีจะจดัซ้ือวสัดุลงให้เพราะมนัเป็นหลุมเยอะ จดัซ้ือวสัดุลูกรังลงให ้      
ถา้ อบจ.จะออกไปก็ให้แจง้ลงงานซกัวนัสองวนั เคา้จะจดัวสัดุลงให้เพื่อให้รถ
จากเราไดเ้กรดและจะท าให้ง่ายข้ึนจะไดมี้คุณภาพนะครับ เพราะถนนช ารุด
มากเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะเป็นถนนลูกรังครับ จึงกราบเรียนท่านประธานสภา
ไปยงัฝ่ายบริหารท่ีดูแลตรงน้ี 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ              มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ 
  (ประธานสภา อบจ.ศก.)                   ถา้ไม่มีผมตอ้งขอขอบคุณ คณะผูบ้ริหาร และท่านสมาชิกสภาองคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ตลอดจนหวัหนา้ส่วนราชการทุกท่านท่ีไดใ้ห้เกียรติเขา้
ร่วมประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษในคร้ังน้ีกนัอยา่งพร้อม
เพรียง  ส าหรับวนัน้ีผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ 

  
 

                            ปิดประชุม เวลา  14.40  น. 
                ------------------------------------ 

 

 

ลงช่ือ……………………..………. ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
                       (นายปรีชาพล  ศิริพร) 

 

                                                          ลงช่ือ………………..……............ ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                  (นายดนยั  วฒันปาณี) 

 
 
 
 
 

 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     เม่ือท่ีประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั               (ประธานสภา อบจ.ศก.)     ศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ คร้ังท่ี 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 วนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561   



 

 

 

 

                                                    เขา้สู่ระเบียบวาระท่ี 1 

 ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง  ประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ            เร่ือง ประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม วนัน้ีไม่มีนะครับ ต่อไประเบียบวาระท่ี 2 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)              

 
ระเบียบวาระท่ี 2…   

       
ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ สมยัสามญั สมยัแรก คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2561 วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 
2561 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจครับ      
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

       นายสมหวงั  พุม่ไม ้ เรียน  ท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
(คณะกรรมการตรวจรายงาน)   คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย 
   1. น า ย ส ม ห วั ง   พุ่ ม ไ ม้
  
 ประธานกรรมการ 
   2 .  น า ย วิ ชั ย   สุ ท ธ าค ง คูณธน า
  กรรมการ 
   3 .  น า ย ส ม ส า ย   ท ร ง ทั น
  
 กรรมการ   
   4 .  นายประจวบ  กิจไพบูล ย์ ชั ย
  กรรมการ 

                      5. นายธนัท  สัมโย 
  กรรมการ 

   6 .  น า ย อ นุ วั ฒ น์   ธ ร ร ม พ ร
  กรรมการเลขานุการ 

ได้พร้อมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด          ศรีสะ
เกษ สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 15  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 แล้ว ปรากฏว่าไม่มกีารแก้ไข ไม่มกีารเปลี่ยนแปลง  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดร้ายงานผลต่อท่ีประชุมแลว้มีสมาชิก 
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   (ประธานสภา อบจ.ศก.) ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ศรีสะเกษ สมยัสามญั สมยัแรก คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561 วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2561 กรุณายกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม รับรองถูกตอ้ง  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ        รับรองถูกตอ้งครับ ต่อไประเบียบวาระท่ี 3 
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

   ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติกันเงิน กรณียงัมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล   ขอเชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษแถลงประกอบการเสนอ  
   (รองประธานสภา คนท่ี 2)        ญตัติครับ  

นายมานะพนัธ์  องัคสกุลเกียรติ   เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
         (รองนายก คนท่ี 1)   ท่ีเคารพทุกท่าน กระผมไดรั้บมอบหมายจากท่านนายกองคก์ารบริหารส่วน 

จงัหวดัศรีสะเกษ ใหเ้ป็นผูแ้ถลงประกอบการเสนอญตัตินะครับ 
            กระผม ขอเสนอญตัติขออนุมติัโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็น 

รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
ตามท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดใ้หค้วามเห็นชอบ

ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแลว้นั้น 

เน่ืองจาก  กองแผนและงบประมาณมีความจ าเป็นตอ้งขออนุมติัโอน
งบประมาณรายจ่าย โดยโอนงบประมาณรายจ่าย และตั้งเป็นรายการใหม่ 
            ดังนั้ น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
หนงัสือสั่งการท่ีก าหนด จึงใคร่ขออนุมติัจากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ศรีสะเกษ โอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็นรายการใหม่ โดยมีหลกัการ
และเหตุผล ดงัน้ี 

หลักการ  ขอรับอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย โดยขอโอน
งบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็นรายการใหม่  ดงัน้ี 

ส านกัการช่าง 
ก. ขอโอนลดและโอนเพิ่ม  จ  านวน  4  รายการ  งบประมาณ  

492,000.-บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนสองพนับาทถว้น)  ดงัน้ี 
โอนลด  จ านวน  3  รายการ  งบประมาณ  492,000.-บาท     

(ส่ีแสนเกา้หม่ืนสองพนับาทถว้น)  ดงัน้ี 
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รายการท่ี 1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทัว่ไป 
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ หน้า 445
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ จ  านวน 300,000.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) ขอโอนลด คร้ังน้ี  
298,000.-บาท (สองแสนเก้าหม่ืนแปดพนับาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ      
ถือจ่าย 2,000.-บาท (สองพนับาทถว้น) 

รายการท่ี 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ หน้า 446 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ค่าซ่อมปรับปรุงสภาพรถบรรทุก
ก่ึงพ่วงลากจูง รหัส อบจ.ศก. 013-47-0002 จ านวน 100,000.-บาท(หน่ึงแสน-
บาทถว้น) ขอโอนลดคร้ังน้ี 99,000.-บาท (เกา้หม่ืนเกา้พนับาทถว้น) โดยโอน
ลดและโอนเพิ่มงบประมาณคร้ังน้ี จ  านวน 1 รายการ งบประมาณ 96,000.-บาท 
(เกา้หม่ืนหกพนับาทถว้น) และน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ ตามขอ้ ข.(รายการ    
ท่ี  2) จ  านวน 1 รายการ งบประมาณ 3,000. -บาท (สามพันบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือถือจ่าย 1,000.-บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 

รายการท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ หน้า 446 
ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ค่าซ่อมปรับปรุงสภาพรถบรรทุก
บริการ รหสั อบจ.ศก.006-47-0010 จ านวน 100,000.-บาท(หน่ึงแสนบาทถว้น) 
ขอโอนลดคร้ังน้ี 98,000.- บาท (เก้าหม่ืนแปดพนับาทถ้วน) งบประมาณ
คงเหลือถือจ่าย 2,000 .- บาท (สองพนับาทถว้น) 

โอนเพิ่ม  จ  านวน 1 รายการ งบประมาณ 492,000.-บาท (ส่ีแสน-
เกา้หม่ืนสองพนับาทถว้น)  ดงัน้ี  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 
ค่าใช้สอยหน้า 433 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรกล ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน ้ าด่ืมและเคร่ือง    
สูบน ้ า จ  านวน 1,292,000.-บาท (หน่ึงลา้นสองแสนเกา้หม่ืนสองพนับาทถว้น)  
เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและขนส่ง 
รถบรรทุกน ้ าด่ืมและเคร่ืองสูบน ้ าท่ีช ารุดให้สามารถใชง้านไดต้ามปกติ ซ่ึงอยู่
ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สังกัดส านัก    
การช่าง (ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ห้วงปี 2561 อบจ.ศก. 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาองคก์ร 5.6 ดา้นการเศรษฐกิจ หนา้ 1013 โครงการท่ี 
4 (1) ข) เดิมตั้งไว ้จ  านวน 800,000.-บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ขอโอนเพิ่ม   
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คร้ังน้ี 492,000.-บาท (ส่ีแสนเก้าหม่ืนสองพนับาทถ้วน) งบประมาณถือจ่าย 
1,292,000.-บาท (หน่ึงลา้นสองแสนเกา้หม่ืนสองพนับาทถว้น) 

เหตุผล  เน่ืองจาก ส านกัการช่าง ไดด้ าเนินการน าเคร่ืองจกัรกลออก
ปฏิบติังาน เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และ
ส่วนราชการอ่ืน ๆ ท่ีร้องขอ ท าให้เคร่ืองจกัรกลเส่ือมสภาพ เกิดการช ารุดตาม
สภาพอายุการใชง้าน จ าเป็นตอ้งบ ารุงรักษาและซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้
งาน ซ่ึงงบประมาณท่ีตั้งไวไ้ม่เพียงพอ จึงขอโอนเพิ่มงบประมาณ 

ข. ขอโอนลดและตั้งเป็นรายการใหม่ จ  านวน 2 รายการ 
งบประมาณ 3,058,000.-บาท (สามลา้นหา้หม่ืนแปดพนับาทถว้น) ดงัน้ี 

รายการท่ี 1  โอนลด จ านวน 1 รายการ ตั้งเป็นรายการใหม่ จ  านวน 
1 รายการ งบประมาณ 2,657,000.-บาท (สองล้านหกแสนห้าหม่ืนเจ็ดพนั-   
บาทถว้น)  ดงัน้ี 

โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หน้า 398 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลล์ติคคอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
(โดยวิธี พาวีเมน้ทอิ์นเพลสรีไซคค์ล้ิง Pavement In  Place Recycling) สายทาง
บา้นร่องเกา้ หมู่ท่ี 12 ต าบลโนนคอ้ – บา้นโนนยาง หมู่ท่ี 7 ต าบลโพธ์ิ อ าเภอ
โนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 2,657,000.-บาท (สองลา้นหกแสนห้าหม่ืน-
เจด็พนับาทถว้น) ขอโอนลดคร้ังน้ี 2,657,000.-บาท (สองลา้นหกแสนห้าหม่ืน-
เจ็ดพนับาทถว้น) และขอยกเลิกโครงการดงักล่าว งบประมาณคงเหลือถือจ่าย 
0.-บาท (ศูนยบ์าท) 

ตั้งเป็นรายการใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน      
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หน้า 394 ประเภท ค่าก่อสร้าง            
ส่ิงสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล       
สายทางบ้านเขิน หมู่ ท่ี 2 ต าบลเขิน อ าเภอน ้ าเกล้ียง - บ้านโพธ์ิ หมู่ ท่ี 1       
ต  าบลโพธ์ิ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ จ านวน 2,657,000.-บาท (สอง-
ลา้นหกแสนห้าหม่ืนเจ็ดพนับาทถ้วน) ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6.00 เมตร ไหล่
ทางกวา้งขา้งละ 0.50 เมตร ระยะทางยาว 668.00 เมตร หรือมีปริมาณพื้นท่ีผิว
จราจร    ไม่นอ้ยกวา่ 4,008.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบจ.
ศก.ก าหนดให ้สังกดัส านกัการช่าง เป็นไปตามพระราชบญัญติัองคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 (ตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ห้วงปี 2561 อบจ.ศก. ยุทธศาสตร์   
ท่ี 2 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2.1 ดา้นบริการชุมชนและ
สังคม แผนงานเคหะและชุมชน หนา้ 1068 โครงการท่ี 118) 

เหตุผล      
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เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดต้รวจสอบแลว้
พบวา่ถนนสายทางดงักล่าว อ าเภอโนนคูณ หน่วยงานท่ีท าการปกครองอ าเภอ
โนนคูณ ได้ท าสัญญาจ้าง เลขท่ี 252561 ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561 งาน
ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายวดัทุ่งรวงทอง – สะพานหว้ยเปือย ต าบลโพธ์ิ อ าเภอ
โนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีทบัซ้อนกนั จึงไม่สามารถด าเนินการ
โครงการดงักล่าวได้ ดงันั้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการพฒันาในทอ้งถ่ิน
จงัหวดัให้ทัว่ถึงมากข้ึน ตลอดจนเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน จึงขอยกเลิกโครงการและตั้งเป็นรายการใหม่ดงักล่าว 

รายการท่ี 2   
โอนลด  จ านวน 2 รายการ โดยโอนลดคร้ังน้ี จ านวน 1 รายการ 

งบประมาณ 398,000.-บาท (สามแสนเกา้หม่ืนแปดพนับาทถว้น) โอนลดตาม 
ขอ้ ก. (รายการท่ี 2) จ  านวน 1 รายการ งบประมาณ 3,000.-บาท (สามพนั-    
บาทถ้วน) และน าไปตั้ งเป็นรายการใหม่ จ  านวน 1 รายการ งบประมาณ 
401,000.-บาท (ส่ีแสนหน่ึงพนับาทถว้น)  ดงัน้ี 

 โอนลด 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 

อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์ หน้า 440 ประเภท 
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จดัซ้ือครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 
400,000.-บาท (ส่ีแสนบาทถว้น) ขอโอนลดคร้ังน้ี 398,000.-บาท (สามแสน-
เกา้หม่ืนแปดพนับาทถว้น) งบประมาณคงเหลือถือจ่าย 2,000.-บาท (สองพนั-
บาทถว้น) 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั 
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์ หน้า 446 ประเภท      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ ค่าซ่อมปรับปรุงสภาพรถบรรทุกก่ึงพ่วง
ลากจูง รหสั อบจ.ศก.013-47-0002 จ านวน 100,000.-บาท (หน่ึงแสนบาทถว้น)  
โอนลดและโอนเพิ่มงบประมาณคร้ังน้ี รายการตามข้อ ก.ไปแล้ว จ านวน          
1 รายการ งบประมาณ 96,000.-บาท (เก้าหม่ืนหกพนับาทถ้วน) ขอโอนลด   
แลว้น าไปตั้งรายการใหม่ คร้ังน้ี 3,000.-บาท (สามพนับาทถว้น) งบประมาณ
คงเหลือถือจ่าย 1,000.-บาท (หน่ึงพนับาทถว้น) 

ตั้งเป็นรายการใหม่    
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์ หน้า 445 ประเภท 
ครุภณัฑ์อ่ืน ค่าติดตั้งตูค้วบคุมอุณหภูมิถงัยางมะตอย จ านวน 401,000.-บาท    
(ส่ีแสนหน่ึงพนับาทถว้น) เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งตูค้วบคุมอุณหภูมิถงัยางมะตอย
ขนาด 20,000 ลิตร จ านวน 2 ถงั โดยมีคุณลกัษณะ  ดงัน้ี                                                                       
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งานตูค้อนโทรลควบคุม 2 SET 
- ตูส้วติทบ์อร์ด #6  2 ชั้น (กนัน ้า) 
- เบรกเกอร์ 3P 40A  
- แมก็เนติก 3P 40A  
- CT.30100  
- แอมป์มิเตอร์ 305 (96 x 96)  
- สวติท ์ON – OFF (ออน - ออฟ) 
- ไฟลอต Lamp 220 v. (แลมป์ สองร้อยยีสิ่บโวลท)์ 
- รีเลย ์MY4N 220 v. 
- ฟิวส์คอนโทรล  
- เคร่ืองวดัอุณหภูมิ DIGITAL (ดิจิตอล) 
- เทอร์โมคอปเปิล (แท่งวดัอุณหภูมิ) 
- เกจว์ดัอุณหภูมิ (ความร้อน) 
- เทอร์โมสตรัส (ควบคุมอุณหภูมิ) 
- ฮิตตอร์ 220380 V.1500 W. 

งานตดัต่อและประกอบ ทั้ง 2 SET 
- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด เส้นผา่ศูนยก์ลาง 4 ” 
- เหล็กตวั C 75 x 45 x 15 x 2.3 มิลลิเมตร 
- เหล็กฉากขนาด 40 x 40 x 3 มิลลิเมตร 
- อุปกรณ์ประกอบจบัยดึ 

งานติดตั้งเดินเมนไฟฟ้า 
- สาย NYY 4 x 25 SQ.MM. 
- ท่อ PVC เหลือง ขนาด 2 ” 
- เบรกเกอร์ 3P 150A 
- ตูส้วติทบ์อร์ด #2 
- อุปกรณ์จบัยดึการติดตั้ง 

โดยสภาพมีลกัษณะคงทนถาวร มีอายุการใชง้านยืนนานเม่ือช ารุดเสียหายแลว้
สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้งัเดิม เพื่อใชใ้นราชการการ ปรับอุณหภูมิในถงั
บรรจุยางมะตอย ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงงาน ประเภทถนนงานทาง 
ซ่ึงไม่มีรายการในบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
ส านกังบประมาณ มกราคม 2561 เป็นการจดัซ้ือตามราคาทอ้งตลาดทัว่ไป เพื่อ
ใชใ้นการปฏิบติังานตามภารกิจหนา้ท่ี รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบจ.ศก. 
ก าหนดให้ สังกดัส านกัการช่าง โดยให้ถือปฏิบติัตามหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2ว 1248 ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 
เร่ือง แนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ ตามหลกัการ
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จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 
- 2564) ห้วงปี 2561 อบจ.ศก. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาองคก์ร 5.6 ดา้นการ
เศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หนา้ 1022 โครงการท่ี 6 (12))  

เหตุผล  เน่ืองจาก องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดจ้ดัซ้ือ
ถงับรรจุยางมะตอย ส าหรับใช้บรรจุและเก็บยางมะตอย จ านวน 2 ถงั ขนาด
ความจุถงัละ 20,000 ลิตร ส าหรับใช้ในการซ่อมบ ารุงงาน ประเภทถนนงาน
ทาง ซ่ึงถังบรรจุยางมะตอยดังกล่าวจ าเป็นต้องติดตั้ งเคร่ืองปรับอุณหภูมิ 
(HEATER) ภายในถัง เพื่อปรับอุณหภูมิให้ยางมะตอยละลายความหนืด  
สามารถน าไปใชใ้นการซ่อมบ ารุงงาน ประเภทถนนงานทาง เพื่อแกไ้ขปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีร้องขอต่อไป จึงมีความจ าเป็นตอ้ง
โอนลดและตั้งเป็นรายการใหม่ดงักล่าว 

ขอ้กฎหมายระเบียบหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้งขอ้ง 
ข้อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2543  

ขอ้ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดิน 
 และส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าใหล้กัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่าย    
 เป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 

จึงขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ  เพื่อพิจารณาอนุมติัให้โอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็น
รายการใหม่ ตามรายละเอียดขา้งตน้ ต่อไป    

นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล   นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  ไดม้อบหมายใหท้่านมานะพนัธ์ 
(รองประธานสภา คนท่ี 2) อังคสกุลเกียรติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ แถลง

ประกอบการเสนอญัตติต่อท่ีประชุมแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย       
ไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบกบัญตัติท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เสนอ  
กรุณายกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง ญตัติขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2560 กรณีมิไดก่้อหน้ีผกูพนัเพื่อไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล        ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  แถลงประกอบการเสนอ  
  (รองประธานสภา คนท่ี 2)              ญตัติครับ 
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นายมานะพนัธ์  องัคสกุลเกียรติ เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
        (รองนายก คนท่ี 1) ท่ีเคารพทุกท่าน กระผมไดรั้บมอบหมายจากท่านนายกองคก์ารบริหารส่วน 

จงัหวดัศรีสะเกษ ใหเ้ป็นผูแ้ถลงประกอบการเสนอญตัตินะครับ 
              ตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เร่ือง งบประมาณ  
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  นั้น 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไม่สามารถด าเนินการก่อหน้ี
ผูกพนัได้ภายในปีงบประมาณประมาณ พ.ศ. 2561  เน่ืองจากอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามระเบียบพสัดุ ในขั้นตอนการด าเนินการประกวดราคาดว้ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 2 โครงการ  ดงัน้ี 

1.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic (โดยวิธี Pavement In – Place 
Recycling) เช่ือมระหว่างต าบลสายทางบา้นทุ่งหลวง หมู่ท่ี 10 ต าบลห้วยต๊ิกชู 
– บา้นโอวปั์งโกว์ หมู่ท่ี 6 ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ จงัหวดัศรีสะเกษ  
งบประมาณ 4,993,100.-บาท (ส่ีล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนสามพันหน่ึงร้อย-       
บาทถว้น) เน่ืองจากมีการโอนเปล่ียนแปลงงานโครงการก่อสร้างฯ แต่มีความ
จ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางโดยวิธี Asphaltic (โดยวิธี Pavement In 
– Place Recycling) เช่ือมระหว่างต าบลสายทางบา้นห้องไฮ หมู่ท่ี 1,2 ต าบล
หนองไฮ – บ้านโนน หมู่ท่ี 5 ต  าบลโพนข่า อ าเภอเมือง จังหวดัศรีสะเกษ  
งบประมาณ 986,000.-บาท (เกา้แสนแปดหม่ืนหกพนับาทถว้น) เน่ืองจากมีการ
โอนเปล่ียนแปลงงานโครงการก่อสร้างฯ แต่มีความจ าเป็นตอ้งใช้จ่ายเงินอีก
ต่อไปอีก จึงขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไวใ้นปีงบประมาณ 2562 

การขยาย เวลา เ บิก จ่ าย เ งินดังก ล่าว  ถือปฏิบัติตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) ข้อ 59 วรรคสอง หากองค์กรปกครองท้องถ่ินยงัมิได้
ด าเนินการก่อหน้ีผูกพนัตามเง่ือนไขในวรรคหน่ึง ให้ขออนุมติัขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินไดไ้ม่เกินอีกปีหน่ึงต่อสภาทอ้งถ่ิน หรือกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ข
เปล่ียนแปลงรายการดงักล่าว ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้ขออนุมติัเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินไดไ้ม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี 

ฉะนั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด จึงขอ
เสนอญตัติขออนุมติักนัเงินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560   
กรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน ไว้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ  านวน 2  
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โครงการ งบประมาณ 5,979,100.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพนั-     
หน่ึงร้อยบาทถว้น)   

จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาอนุมติักนัเงินในจ านวนดงักล่าว เพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ต่อไป 

นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล ท่านรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษไดแ้ถลงประกอบการเสนอ      
(รองประธานสภา คนท่ี 2) ญตัติต่อท่ีประชุมแลว้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญตัติท่ีท่านนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษเสนอ กรุณายกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

 ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ือง  ญตัติขออนุมติักนัเงินจ่ายขาดเงินสะสม กรณียงัมิได ้
 ก่อหน้ีผกูพนั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2562    

นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล       ขอเชิญนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  แถลงประกอบการเสนอ       
   (รองประธานสภา คนท่ี 2)           ญตัติครับ  

นายมานะพนัธ์  องัคสกุลเกียรติ   เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
        (รองนายก คนท่ี 1)   ท่ีเคารพทุกท่าน กระผมไดรั้บมอบหมายจากท่านนายกองคก์ารบริหารส่วน 

จงัหวดัศรีสะเกษ ใหเ้ป็นผูแ้ถลงประกอบการเสนอญตัตินะครับ 
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ได้อนุมติัจ่ายขาด

เงินสะสมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นท่ีจังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ  
168,368,500.-บาท (หน่ึงร้อยหกสิบแปดลา้นสามแสนหกหม่ืนแปดพนัห้า-
ร้อยบาทถว้น)  นั้น 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไม่สามารถด าเนินการก่อหน้ี
ผกูพนัไดภ้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2 โครงการ  ประกอบดว้ย 

1. โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียนระดับอนุบาลของโรงเรียน          
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 3,918,000.-บาท 
(สามลา้นเกา้แสนหน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น) (อยูร่ะหวา่งการประกวดราคาฯ) 

 
2.โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para  Asphaltic  Concrete  (ปูบน Tack  

Coat)  เช่ือมระหวา่งต าบลสายทางบา้นฮ่องคีบ หมู่ท่ี 14  ต าบลผือใหญ่ อ าเภอ
โพธ์ิศรีสุวรรณ – เขตต าบลหัวช้าง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ  
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งบประมาณ 498,000.-บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนแปดพนับาทถว้น) (อยูร่ะหวา่งการ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดงานก่อสร้าง) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) ขอ้ 59  ไดร้ะบุไวเ้ฉพาะในกรณีท่ี
มีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนัแต่มีความ
จ าเป็นจะตอ้งใชเ้งินนั้นต่อไปอีก ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานอนุมติั
กนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี   

จึงขออนุมติักนัเงินกรณีมิไดก่้อหน้ีผกูพนั จ านวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 4,416,000.-บาท (ส่ีลา้นส่ีแสนหน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น) 

จึงเรียนมาขอไดโ้ปรดน าเสนอ ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดม้อบหมายใหท้่านรองนายกเป็น      
(รองประธานสภา คนท่ี 2) ผูแ้ถลงประกอบการเสนอญตัติต่อท่ีประชุมแลว้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย

ไหมครับ  มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นชอบกับญัตติท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษเสนอ  
กรุณายกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เร่ือง  ญตัติขออนุมติักนัเงิน กรณียงัมิได้ก่อหน้ีผูกพนั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    

นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล      ขอเชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  แถลงประกอบการเสนอ       
  (รองประธานสภา คนท่ี 2)      ญตัติครับ  

นายวเิชียร  ถิระเลิศพานิชย ์ เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ    
(รองนายก คนท่ี 2) ท่ีเคารพทุกท่าน กระผมไดรั้บมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัศรีสะเกษ ใหเ้ป็นผูแ้ถลงประกอบการเสนอญตัติ 
                   ตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เร่ือง งบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  นั้น 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  ไม่สามารถด าเนินการก่อหน้ี

ผกูพนัในรายจ่ายงบลงทุน ในหมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ไดภ้ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 32 โครงการ งบประมาณ 48,249,800.-บาท 
(ส่ีสิบแปดลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัแปดร้อยบาทถว้น)  ดงัน้ี 

ส านกัการช่าง 



 

 

 

 /อ าเภอ... 

1. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบลสายทาง
บา้นสวาย หมู่ท่ี 7 ต าบลโสน – บา้นโคกเพร็ก หมู่ท่ี 4 ต าบลปราสาท อ าเภอ    
ขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 999,000.-บาท (เกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนั-
บาทถว้น) 

2. ค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบลสายทาง
บา้นตระเภา หมู่ท่ี 3 ต าบลตูม – บา้นไผ่ หมู่ท่ี 7 ต าบลสวาย อ าเภอปรางค์กู่ 
จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,849,000.-บาท (หน่ึงลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนเกา้-
พนับาทถว้น) 

3. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บา้นแดง หมู่ท่ี 4 ต าบลตาโกน อ าเภอเมืองจนัทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ - เช่ือมเขต
อ าเภอรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์ งบประมาณ 999,000.-บาท (เกา้แสนเกา้หม่ืน-
เกา้พนับาทถว้น) 

4. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บา้นเพก็ หมู่ท่ี 5 ถึงบา้นโนนค าต้ือ หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองหวา้ อ าเภอเบญจลกัษ ์– 
เขตอ าเภอกนัทรลกัษ์ จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,000,000.-บาท (หน่ึง-
ลา้นบาทถว้น) 

5. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บา้นแสนตอ หมู่ท่ี 11 ต าบลโนนคอ้ อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ – เขต
อ าเภอส าโรง จงัหวดัอุบลราชธานี งบประมาณ 999,000.-บาท (เกา้แสนเกา้-
หม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 

6. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บา้นละทาย หมู่ท่ี 1 ต าบลละทาย – บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 11 ต าบลหนองแวง 
อ าเภอกนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,000,000.-บาท (หน่ึงลา้น-
บาทถว้น) 

7. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บ้านค้อ หมู่ท่ี 3 ต าบลคอนกาม – บ้านเขวาน้อย หมู่ท่ี 8 ต าบลยางชุมน้อย 
อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรีสะเกษ ประมาณ 997,900.-บาท (เก้าแสนเก้า-
หม่ืนเจด็พนัเกา้ร้อยบาทถว้น)  

8. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บา้นดวนนอ้ย หมู่ท่ี 4 ต าบลเมืองแคน อ าเภอราษีไศล จงัหวดัศรีสะเกษ – บา้น
โพนแบง ต าบลน ้ าออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร งบประมาณ 1,993,300.- 
บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนสามพนัสามร้อยบาทถว้น) 

9. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บ้านคูซอด หมู่ ท่ี  1,2 ต าบลคูซอด - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3028        
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อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,496,500.-บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสน-
เกา้หม่ืนหกพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 

10. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บา้นโนนแย ้หมู่ท่ี 7 ต าบลหญา้ปลอ้ง - เช่ือมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 
อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,495,600.-บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสน-
เกา้หม่ืนหา้พนัหกร้อยบาทถว้น) 

11. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บา้นไพรบึง 2 หมู่ท่ี 15 – บา้นพอก หมู่ท่ี 21 ต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง - 
เช่ือมเขตต าบลพิงพวย อ าเภอศรีรัตนะ จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 950,000.- 
บาท (เกา้แสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 

12. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บา้นปุดเนียม หมู่ท่ี 7 ต าบลส าโรงพลนั อ าเภอไพรบึง – บา้นหนองกาดน้อย 
หมู่ท่ี 6 ต าบลลมศกัด์ิ อ าเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,990,000.- 
บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) 

13. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บ้านกันตรวจ หมู่ท่ี 1 ต าบลโนนปูน อ าเภอไพรบึง – บ้านกฤษณา หมู่ท่ี 1 
ต าบลกฤษณา อ าเภอขุขนัธ์ จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,972,000.-บาท 
(หน่ึงลา้นเกา้แสนเจด็หม่ืนสองพนับาทถว้น) 

14. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บา้นไทร หมู่ท่ี 8 ถึงบา้นตาตุม (หนองสวาย) หมู่ท่ี 17 ต าบลส าโรงพลนั อ าเภอ
ไพรบึง – เ ช่ือมเขตต าบลสะเดาใหญ่ อ า เภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
งบประมาณ 1,972,000.-บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเจด็หม่ืนสองพนับาทถว้น) 

15. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บา้นผกัขย่าใหญ่ หมู่ท่ี 3 ต าบลโพธ์ิ - บา้นเหล่าฝ้าย หมู่ท่ี 6 ต าบลเหล่ากวาง 
อ าเภอโนนคูณ จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,099,000 .- บาท (หน่ึงลา้นเกา้-
หม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 

16. ค่าซ่อมสร้างผวิทาง Asphaltic Concete (ปูบน Tack Coat) สายทาง
บ้านนาตาล หมู่ท่ี 7 ต าบลเวียงเหนือ – บ้านโนนเปือย หมู่ท่ี 6 ต าบลเมือง 
อ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 999,000.-บาท (เกา้แสนเกา้-
หม่ืนเกา้พนับาทถว้น)  

17. ค่าก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concete (ปูบน Tack Coat) 
สายทางบา้นหนองเหล็ก หมู่ท่ี 8 ต าบลก้านเหลือง – บ้านกุง หมู่ท่ี 6 ต าบล     
ทุ่งไชย อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 998,000.-บาท      
(เกา้แสนเกา้หม่ืนแปดพนับาทถว้น) 
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/เส่ืองขา้ว... 

18. ค่าซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycting) สายทางบา้นตูม หมู่ท่ี 1 ต าบลตูม- บา้นจานบวั หมู่ท่ี 3 ต าบล
เส่ืองข้าว อ าเภอศรีรัตนะ จังหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 999,400 .-บาท         
(เกา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยบาทถว้น) 

19. ค่าซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concete (โดยวิธี วิธี Pavement In – 
Place Recycting)  สายทางบา้นโพนคอ้ หมู่ท่ี 1,2 ต าบลโพนคอ้ – เขตต าบล
หนองไฮ อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,000,000.-บาท (หน่ึง-
ลา้นบาทถว้น) 

20. ค่าซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concete (โดยวิธี Pavement In – 
Place Recycting)  และปู AC บนเทคโค๊ต (Tack Coat) สายทางหลวงหมายเลข 
226 – บา้นหนองหัวหมู หมู่ท่ี 7 ต าบลสระก าแพงใหญ่ - เขตต าบลหนองห้าง 
อ าเภอพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,491,000.-บาท (หน่ึงลา้นส่ี-
แสนเกา้หม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น) 

21. ค่าซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่างต าบล สายทางบา้น    
น ้าเกล้ียง หมู่ท่ี 6 ต าบลน ้ าเกล้ียง – บา้นเขิน หมู่ท่ี 2 ต าบลเขิน อ าเภอน ้ าเกล้ียง 
จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,000,000.-บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 

22. ค่าปรับปรุงสวนสุขภาพหนองทาม บา้นปราสาทเยอใต ้หมู่ท่ี 2 
ต าบลปราสาทเยอ อ าเภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,900,000.-
บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนบาทถว้น) 

23. ค่าซ่อมปรับปรุงถนนลูกรัง เช่ือมระหว่างต าบล สายทางบ้าน
หนองทามนอ้ย หมู่ท่ี 4 ต าบลค าเนียม - บา้นโพธ์ิลงักา หมู่ท่ี 6 ต าบลยาง อ าเภอ
กนัทรารมย ์จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,000,000.-บาท (หน่ึงลา้นบาท-
ถว้น) 

24. ค่าซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหวา่งต าบลสายทางบา้นม่วง 
หมู่ท่ี 4 ต าบลเป๊าะ อ าเภอบึงบูรพ์ – บา้นหอย หมู่ท่ี 10 ต าบลหัวช้าง อ าเภอ
อุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 999,700.-บาท (เกา้แสนเกา้หม่ืน-
เกา้พนัเจด็ร้อยบาทถว้น) 

25. ค่าก่อสร้างอาคารส านักงานส านักการช่าง องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 2,500,000.-บาท (สองลา้นหา้แสนบาทถว้น) 

26. ค่าก่อสร้างซุม้เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ติดตั้งบริเวณทางเขา้ส านกังาน
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 1,700,000บาท (หน่ึงลา้น-
เจด็แสนบาทถว้น) 

27. ค่าขดุลอกหว้ยคลอ้ บา้นโนนเคง็ หมู่ท่ี 6 ต าบลแขม อ าเภออุทุมพร
พิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ  499,400.-บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนเก้าพนั-     
ส่ีร้อยบาทถว้น) 
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/อ าเภอ... 

28. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหวา่งต าบล สายทาง
บา้นหนองตลาด หมู่ท่ี 8 ต าบลโพธ์ิศรีสุวรรณ – บา้นหนองหิน หมู่ท่ี 2 ต าบลดู่ 
อ าเภอปรางคก์ู่ จงัหวดัศรีสะเกษ งบประมาณ 4,999,000.-บาท (ส่ีลา้นเกา้แสน-
เกา้หม่ืนเกา้พนับาทถว้น) (อยูร่ะหวา่งการประกวดราคา) 

29. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหว่างต าบล สายทาง
บา้นหนองจะมะ ต าบลอีเซ อ าเภอโพธ์ิศรีสุวรรณ จงัหวดัศรีสะเกษ – สะพาน
เฉลิมพระเกียรติ อ าเภอรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์ งบประมาณ 997,000.-บาท 
(เกา้แสนเกา้หม่ืนเจด็พนับาทถว้น) (อยูร่ะหวา่งการประกวดราคา)        

30. ค่าจดัซ้ือยานพาหนะและขนส่ง จดัซ้ือรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คนั 
งบประมาณ 2,400,000.-บาท (สองลา้นส่ีแสนบาทถว้น) 

31. ค่าจดัซ้ือโต๊ะและเกา้อ้ีนกัเรียน ส าหรับโรงเรียนในสังกดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั งบประมาณ 1,995,000.-บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืน-
หา้พนับาทถว้น) (อยูร่ะหวา่งการประกวดราคา) 

32. ค่าซ่อมปรับปรุงอาคารพลศึกษาวีสมหมาย อ าเภอเมือง จงัหวดั     
ศรีสะเกษ งบประมาณ 1,960,000.-บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนหกหม่ืนบาทถว้น) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3 ) ขอ้ 59 ไดร้ะบุไวเ้ฉพาะในกรณีท่ี
มีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั แต่มีความ
จ าเป็นจะตอ้งใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงาน
อนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ิน ไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

จึงขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 32 โครงการ 
งบประมาณ 48,249,800.-บาท (ส่ีสิบแปดลา้นสองแสนส่ีหม่ืนเกา้พนัแปดร้อย-
บาทถว้น) 

จึงเรียนมาขอได้โปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ได้แถลงประกอบการ   
(รองประธานสภา คนท่ี 2) เสนอญตัติต่อท่ีประชุมแลว้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  มีไหมครับ   

ถา้ไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกบัญตัติท่ีท่าน
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษเสนอ  กรุณายกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  7  เร่ือง  เร่ือง  ญตัติขออนุมติักนัเงิน กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อไวเ้บิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
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นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล      ขอเชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  แถลงประกอบการเสนอ       
   (รองประธานสภา คนท่ี 2)      ญตัติครับ 

  

นายวเิชียร  ถิระเลิศพานิชย ์ เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ    
 (นายก อบจ.ศก.) ท่ีเคารพทุกท่าน กระผมไดรั้บมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วน 

จงัหวดัศรีสะเกษ ใหเ้ป็นผูแ้ถลงประกอบการเสนอญตัติ 
ตามขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เร่ืองงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 และบญัชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนคร้ังท่ี 52561 อนุมติัเม่ือวนัท่ี 13 เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2561 โอนงบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่  นั้น 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไม่สามารถด าเนินการก่อหน้ี
ผกูพนัในรายจ่ายงบลงทุน ในหมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ไดภ้ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
สแกนเนอร์ขนาด A3 ส าหรับใชส้แกนแบบแปลนโครงการ เอกสารต่าง ๆ และ
แปลงไฟล์ให้เป็น PDF สังกัดส านักการช่าง งบประมาณ 170,000.-บาท  
(หน่ึงแสนเจด็หม่ืนบาทถว้น) 
             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) ขอ้ 59 ได้ระบุไวใ้นกรณีท่ีมี
รายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั แต่มีความ
จ าเป็นจะตอ้งใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รายงาน
อนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 
             จึงขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน จ านวน 1 โครงการ 
งบประมาณ 170,000.-บาท (หน่ึงแสนเจด็หม่ืนบาทถว้น) 

  จึงเรียนมาขอไดโ้ปรดน าเสนอท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน 
จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล ท่านรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษไดแ้ถลงประกอบการเสนอ      
(รองประธานสภา คนท่ี 2) ญตัติต่อท่ีประชุมแลว้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี

ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญตัติท่ีท่านนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษเสนอ  กรุณายกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม      เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  8  เร่ือง  ญตัติโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็นรายการใหม่  
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ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล      ขอเชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  แถลงประกอบการเสนอ       
  (รองประธานสภา คนท่ี 2)      ญตัติครับ  

 

นายวเิชียร  ถิระเลิศพานิชย ์ เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ    
     (รองนายก คนท่ี 2) ท่ีเคารพทุกท่าน กระผมไดรั้บมอบหมายจากท่านนายกองคก์ารบริหารส่วน 

จงัหวดัศรีสะเกษ ใหเ้ป็นผูแ้ถลงประกอบการเสนอญตัตินะครับ 
กระผม  ขอเสนอญตัติขออนุมติัโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็น

รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
ตามท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดใ้ห้ความเห็นชอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปแลว้  นั้น 

เน่ืองจาก  กองแผนและงบประมาณมีความจ าเป็นตอ้งขออนุมติัโอน
งบประมาณรายจ่าย โดยโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็นรายการใหม่ 

ดังนั้ น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและ
หนงัสือสั่งการท่ีก าหนด จึงใคร่ขออนุมติัจากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ศรีสะเกษ โอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็นรายการใหม่ โดยมีหลกัการและ
เหตุผล  ดงัน้ี 

หลักการ  ขอรับอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย โดยขอโอน
งบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็นรายการใหม่  ดงัน้ี 

ส านกัการช่าง ขอโอนลดและตั้งเป็นรายการใหม่ จ  านวน 1 รายการ 
เป็นเงิน 499,400.-บาท (ส่ีแสนเก้าหม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยบาทถ้วน) และน าไปตั้ง
เป็นรายการใหม่ จ  านวน 490,000.-บาท (ส่ีแสนเก้าหม่ืนบาทถว้น) คงเหลือ
งบประมาณ 9,400.-บาท  (เกา้พนัส่ีร้อยบาทถว้น)  ดงัน้ี 
           โอนลด   จ  านวน  1  รายการ  เป็นเงิน 499,400.-บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืน-
เกา้พนัส่ีร้อยบาทถว้น) 

แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน ้ าและป่าไม ้งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หน้า 450 ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค         
ขุดลอกห้วยคลอ้ บา้นโนนเค็ง หมู่ท่ี 6 ต าบลแขม อ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดั
ศรีสะเกษ จ านวน 499,400.-บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนเก้าพนัส่ีร้อยบาทถว้น) ขอ
โอนลดคร้ังน้ี 499,400.-บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยบาทถ้วน) และขอ
ยกเลิกโครงการดงักล่าว งบประมาณคงเหลือถือจ่าย 0.- บาท (ศูนยบ์าท) 
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ตั้งเป็นรายการใหม่  จ  านวน  1  รายการ  เป็นเงิน 499,400.-บาท         
(ส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัส่ีร้อยบาทถว้น)  และน าไปตั้งเป็นรายการใหม่ จ  านวน 
490,000.-บาท (ส่ีแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณ 9,400.-บาท    
(เกา้พนัส่ีร้อยบาทถว้น) 

แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน ้ าและป่าไม ้งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หน้า 451 ประเภทค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค         
ขุดลอกร่องแวด บา้นละเอาะ หมู่ท่ี 1 ต าบลละเอาะ อ าเภอน ้ าเกล้ียง จงัหวดั    
ศรีสะเกษ จ านวน 490,000.-บาท (ส่ีแสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) งานถางป่าและ   
ลม้ตน้ไม ้จ านวน 1,200.00 ตารางเมตร และงานขุดดว้ยรถ จ านวน 9,700.00 
ลูกบาศก์เมตร ขนาดท่อกลม คสล. Ø 0.60 เมตร ชั้น 3 จ  านวน 64.00 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนและใบปริมาณงานตามท่ี อบจ.ศก. ก าหนด สังกดั
ส านักการช่าง (ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ห้วงปี 2561 
อบจ.ศก. ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1.1 
ดา้นการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร หนา้ 1133 โครงการท่ี 25)  

เหตุผล  เน่ืองจากส านกัการช่างแจง้วา่ โครงการดงักล่าวเกษตรกรท่ีมี
พื้นท่ีติดพื้นท่ีโครงการ ไม่ยินยอมให้ขุดลอกตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษก าหนด จึงไดพ้ิจารณายกเลิกการด าเนินการตามท่ีประชาชน
ในพื้นท่ีร้องขอและเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการพฒันาในทอ้งถ่ินจงัหวดัให้
ทัว่ถึงมากข้ึน ตลอดจนเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ จึงพิจารณาพื้นท่ีด าเนินการในพื้นท่ีใหม่
แทน โดยคงไวซ่ึ้งวตัถุประสงค์เดิม คือ ขุดลอกคลอง เพื่อแกไ้ขปัญหาเร่ืองน ้ า
เพื่ออุปโภค บริโภคและเล้ียงสัตว์ ให้เพียงพอตลอดฤดูกาล จึงขอยกเลิก
โครงการและตั้งเป็นรายการใหม่ดงักล่าว 

ขอ้กฎหมายระเบียบหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข้อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิ ธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบนั (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543 

ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 

จึงขอไดโ้ปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั    
ศรีสะเกษ  เพื่อพิจารณาอนุมติัให้โอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็นรายการ
ใหม่ ตามรายละเอียดขา้งตน้ ต่อไป 

นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษได้แถลงประกอบการ
เสนอ 
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(รองประธานสภา คนท่ี 2) ญตัติต่อท่ีประชุมแลว้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี
ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญตัติท่ีท่านนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษเสนอ  กรุณายกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 9  เร่ือง  อ่ืน ๆ 

นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล       ส าหรับระเบียบวาระอ่ืน ๆ น้ี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือวา่มีขอ้ 
(รองประธานสภา คนท่ี 2)                  เสนอแนะใด ๆ ท่ีจะแจง้ประชาสัมพนัธ์ให้สมาชิกไดรั้บทราบก็ขอเชิญนะครับ

เชิญครับ มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มีผมก็ขอแจง้
นดัประชุมอีกคร้ังในวนัพฤหสับดีท่ี 27 กนัยายน 2561 เวลา 14.00 น.           
 
 
คณะผูบ้ริหารและท่านสมาชิกทุกท่านรับทราบนะครับ ส าหรับสมาชิกท่านท่ี         
ไม่ได้มาประชุมในวนัน้ี ผมจะแจง้เป็นหนังสือให้ทราบต่อไป และผมต้อง
ขอขอบคุณ คณะผูบ้ริหาร และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั     
ศรีสะเกษ ตลอดจนหวัหนา้ส่วนราชการทุกท่านท่ีไดใ้ห้เกียรติเขา้ร่วมประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษในคร้ังน้ีกันอย่างพร้อมเพรียง  
ส าหรับวนัน้ีผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ  

 
                                                                             ปิดประชุม เวลา  15.49  น. 

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

 

                      ลงช่ือ…………………………. ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายปรีชาพล  ศิริพร) 

 

                       ลงช่ือ…………………............ ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                               (นายดนยั  วฒันปาณี) 

 
 

 


