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สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
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/3. นายชยัพร... 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
สมยัสามญั  สมยัท่ีสอง  คร้ังท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

…………………………… 
รายนามผูม้าประชุม  (สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ) 
1. นายรัฐวทิย ์ องัคสกุลเกียรติ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.เมืองฯ  เขต 1 
2. นายฤทธิชยั  ชาลากูลพฤฒิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.เมืองฯ  เขต 2 
3. นายทนง  สุรนารถ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.เมืองฯ  เขต 3 
4. นายวเิชียร  ชุมอินทอง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรลกัษ ์เขต 2 
5. นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรลกัษ ์เขต 3  
6. นายยงศกัด์ิ  ตั้งพูนผลสวสัด์ิ        สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรลกัษ ์เขต 4 
7. นางกญัญพ์ิดา  เพียรกสิโภคิน     สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย เขต 1  
8. นายธนกฤช  จิริวภิากร               สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย เขต 2  
9. นายกิตติ   ทองตนัวรภทัร  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เขต 1  
10. นางสาวธนาภรณ์  ไชยโพธ์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เขต 2 
11. นางทิพยล์ดา  สมทอง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เขต 3 
12. นายวสันต ์ จิตสัมฤทธ์ิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เขต 4 
13. นายยทุธศกัด์ิ  เยน็ใจ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ราษีไศล เขต 1 
14. นายอภิสิทธ์ิ  แซ่อ้ึง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ราษีไศล เขต 2 
15. นายสมสาย  ทรงทนั  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ 
16. นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ไพรบึง 
17. นายวชิยั  สุทธาคงคูณธนา  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.โนนคูณ 
18. นายอธิคม  เจง็ตระกูล  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.หว้ยทบัทนั  
19. นายสราวธุ  ปัญจศุภวงศ ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.บึงบูรพ ์
20. นายสมหวงั  พุม่ไม ้  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.พยห์ุ 
21. นายประจวบ  กิจไพบูลยช์ยั  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.เบญจลกัษ ์  
22. นายประวติร์  ติยวรนนัท ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ    
23. นายเดโช  ห่อหุม้  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ยางชุมนอ้ย 
24. นางสาวภทัร์ธนญั  แซ่จึง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด 

รายนามผูไ้ม่มาประชุม 
1. นายคฑายทุธ  แซ่เตีย  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรลกัษ ์เขต 1 
2. นายประจวบ  วงศใ์หญ่            สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย ์เขต 1 
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/30. นายปรีชาพล... 

3. นายชยัพร  จงจรูญเกียรติ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย ์เขต 2 
4. นายชิษณุพงศ ์ รตนะกมลเศรษฐ ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ปรางคก์ู่ เขต 2 (ลา)  
5. นายค า  ค  าผง  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.น ้าเกล้ียง 
6. นายธนทั  สัมโย  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.เมืองจนัทร์ 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม  (ผูบ้ริหาร/หวัหนา้ส่วนราชการ/ เจา้หนา้ท่ี) 
1. นายวชิิต  ไตรสรณกุล  นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
2. นายมานะพนัธ์  องัคสกุลเกียรติ  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
3. นายวเิชียร  ถิระเลิศพานิชย ์  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
4. นายอภิศกัด์ิ  แซ่จึง  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
5. นางสาวสุดารัตน์  เจริญประเสริฐ  เลขานุการนายกฯ 
6. นายดนยั  วฒันปาณี  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
7. นางกมลลกัษณ์  ผยุค าสิงห์  หวัหนา้ส านกัปลดัฯ 
8. นางสาวรภทัภร  สายเยน็  ผูอ้  านวยการกองกิจการสภาฯ 
9. นางสาวสุนี  ทองน า  ผูอ้  านวยการกองแผนและงบประมาณ 
10. นางสาวทศันนัท ์ สุโพณะ  ผูอ้  านวยการกองการเจา้หนา้ท่ี  
11. นางชลกนก   พนัธุโอสถ  หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน 
12. นางสาวชชัฎา  ปัสบาล  ผูอ้  านวยการส่วนวศิวกรรมก่อสร้าง 
13. นางกนกวรรณ   สารปะ  ผูอ้  านวยการส่วนบริหารงานพสัดุ 
14. นางสาวณิษา  ไพรีรณ  หวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน 
15. นางลดัดาวรรณ  พิกุลศรี  หวัหนา้ฝ่ายงบประมาณ 
16. นางนงเยาว ์ ไชยรัตน์  หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
17. นางมณฑา   ศรีชยั  หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมและการพฒันาทอ้งถ่ิน 
18. นายชูชาติ  นิลวนัดี  หวัหนา้ฝ่ายพฒันาสังคม 
19. นางสาวฑิญาดา  โคตรพนัธ์  หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
20. นางสาวอุราลกัษณ์  เสนา  หวัหนา้ฝ่ายนิติการและการพาณิชย ์
21. นายวรีะ  ภิญโญ  หวัหนา้ฝ่ายเคร่ืองจกัรกล 
22. นางอุษา  งามจิตต ์  หวัหนา้ฝ่ายวนิยัฯ 
23. นางเจียรนยั  ทิบ ารุง   นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
24. นางนวนจนัทร์   สุวรรณธาดา  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
25. นายปฏิพทัธ์  แผน่ศิลา  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
26. จ่าสิบเอก บุญธงชยั  ใยเมือง  เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน 
27. นายวรีะชยั  พรหมทา  นกับริหารงานทัว่ไประดบัตน้ 
28. นายสุนทร  แพงศรี  นกับริหารงานทัว่ไประดบัตน้ 
29. นางสาวจิตรา  จนัเทพา  นกับริหารงานทัว่ไประดบัตน้ 
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/ระเบียบวาระ... 

30. นายปรีชาพล  ศิริพร  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
31. นางชลภสัสร  พิชญะคงขวญั  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
32. นายพิสิษฐ ์ ไชยา  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
33. นางสาวภทัรลดา  เลิศผล  นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
34. นางสาววมิล  จิรังดา  เจา้พนกังานธรุการช านาญงาน 
35. นางสาวภทัรนิษฐ ์ อจัฉริยพรชยั  ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 
36. นางสาวดวงชีวนั  โคตรพนัธ์  ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ  
 

………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 4 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
สมยัสามญั  สมยัท่ีสอง  คร้ังท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2562   

วนัองัคารท่ี  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

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

ระเบียบวาระท่ี 1   เร่ือง  ประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมยัสามญั  
                                 สมยัท่ีสอง คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

ระเบียบวาระท่ี 3   เร่ือง  ญตัติร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
           งบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้ 
           (พิจารณาในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3) 

ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ือง  อ่ืน ๆ        

           

******************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/เร่ิมประชุม... 
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/นายวสุิทธ์ิชาติ... 

เร่ิมประชุมเวลา  14.00  น. 

นายดนยั  วฒันปาณี                          บดัน้ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ครบองค์ประชุมแลว้ 
 (เลขานุการสภาฯ) ขอเรียนเชิญ ท่านวิสุทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และข้ึนบลัลงัก์เพื่อ
ปฏิบติัหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  

ท่ีประชุมสภาฯ      (ยนืข้ึนไหวพ้ระ) 

นายดนยั  วฒันปาณี                          ขอเรียนเชิญท่านอธิคม  เจ็งตระกูล และ ท่านประสงค์ จริยาวฒันชยักุล 
 (เลขานุการสภาฯ) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  ข้ึนบลัลงัก์เพื ่อ

ปฏิบติัหน้าท่ีตามล าดบัต่อไป 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ เม่ือท่ีประชุมพร้อมแลว้ ผมขอเปิดการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(ประธานสภา อบจ.ศก.)                    ส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมยัสามญั สมยัท่ีสอง คร้ังท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วนัท่ี 

20 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง ประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ วนัน้ีไม่มีนะครับ 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ สมยัสามญั สมยัท่ีสอง คร้ังท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วนัท่ี 8 
สิงหาคม พ.ศ. 2562  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

      นายสมหวงั  พุ่มไม้ เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีเคารพ  
(คณะกรรมการตรวจรายงาน)              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ซ่ึงประกอบด้วย 
  1. นายสมหวงั  พุ่มไม้   ประธานกรรมการ 
  2. นายวิชัย  สุทธาคงคูณธนา  กรรมการ 
  3. นายสมสาย  ทรงทนั               กรรมการ   
  4. นายประจวบ   กิจไพบูลย์ชัย  กรรมการ    

5. นายธนัท  สัมโย   กรรมการ/เลขานุการ 
ได้พร้อมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั     
ศรีสะเกษ  สมยัสามญั  สมยัที่สอง  คร้ังที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.  2562  วนัที่ 8    
สิงหาคม พ.ศ. 2562 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
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นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     คณะกรรมการตรวจรายงาน ไดร้ายงานผลใหท่ี้ประชุมรับทราบแลว้   
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)         มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี ก่อนจะขอมติจากท่ี

ประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานบัองคป์ระชุมก่อน 

นายดนยั  วฒันปาณี สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 21 คน ครบองคป์ระชุมครับ 
  (เลขานุการสภาฯ) 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 21 คน ครบองคป์ระชุมนะครับ ในการขอมติท่ีประชุม 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) ผมจะถามท่ีประชุมสามคร้ัง คือ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ, ท่านใดไม่เห็นชอบ, 

ท่านใดงดออกเสียง หากสมาชิกมีความเห็นเป็นประการใด ก็ขอให้ยกมือข้ึน
เหนือศรีษะโดยเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึงในสามขอ้ ท่านสมาชิกรับทราบนะครับ 
ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมยัสามญั สมยัท่ีสอง คร้ังท่ี 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           เห็นชอบ 21 เสียง   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     เห็นชอบ 21 เสียงนะครับ ต่อไปสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือข้ึน  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)   

มติท่ีประชุม                           ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี  

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

มติท่ีประชุม                           งดออกเสียง  -ไม่มี  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      มติเห็นชอบ 21 เสียง / ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี / งดออกเสียง  -ไม่มี  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)          สรุป ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์ดว้ยคะแนน 21 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง  ญตัติพิจารณาร่างข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีคณะกรรมการพิจารณาแลว้ (พิจารณาในวาระ
ท่ี 2 และวาระท่ี 3) 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ตามท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดมี้มติรับหลกัการแห่งร่าง   
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)          ข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (วาระท่ี 1) พร้อมทั้งไดก้ าหนดระยะเวลาในการเสนอ
ค าแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติ ผูบ้ริหารและท่านสมาชิกเพื่อเสนอค า
แปรญตัติไปแลว้ นั้น                

       /บดัน้ี... 
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/6. นายธนกฤช... 

บดัน้ี ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญตัติตามท่ีไดก้ าหนดไวส้ิ้นสุด 
ลงแล้ว และคณะกรรมการได้ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณาค าแปรญตัติและ
พิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  ในวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
พร้อมทั้ งได้ส่งมอบร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม พร้อมรายงานและบันทึก
ความเห็นต่อประธานสภาแลว้ แต่เน่ืองจากระยะเวลาใกลส้ิ้นปีงบประมาณ 
เพื่อให้การพฒันาและการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน     
ได้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเพื่อการถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 
2554 หมวด 3 ขอ้ 50  และคณะกรรมการแปรญตัติไดเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี
ดว้ยแลว้  ต่อไปขอเชิญคณะกรรมการแปรญตัติไดแ้ถลงประกอบการเสนอ
รายงานผลการแปรญตัติต่อท่ีประชุมครับ 

   นายธนกฤช  จิริวภิากร          เรียน  ท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
(คณะกรรมการแปรญตัติฯ)   ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมยั

สามญั สมยัท่ีสอง คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ไดมี้มติรับหลกัการ
แห่งร่างข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
และท่ีประชุมไดก้ าหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ศรีสะเกษ ไดเ้สนอค าแปรญตัติร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ ในวนัท่ี 9 , 13 และ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 
– 16.00 น. พร้อมทั้งได้ส่งร่างข้อบญัญติัให้คณะกรรมการแปรญตัติรับไป
พิจารณาแปรญตัติแลว้ นั้น 

   บดัน้ี ครบก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญตัติแลว้ และ
ประธานคณะกรรมการแปรญตัติไดน้ดัและร่วมประชุมคณะกรรมการแปร
ญตัติเพื่อพิจารณาค าแปรญตัติเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่วนัที่ 16 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.ถึงเวลา 10.45 น. ดงันั้น จึงขอเสนอรายงานผล
การพิจารณาแปรญตัติ ตามรายการดงัต่อไปน้ี 
ก. คณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญติั  ประกอบดว้ย 

   1.  นายกิตติ  ทองตนัวรภทัร  ประธานกรรมการ 
2.  นายประจวบ  กิจไพบูลยช์ยั  กรรมการ 
3.  นายฤทธิชยั  ชาลากูลพฤฒิ   กรรมการ 
4.  นางสาวภทัร์ธนญั  แซ่จึง  กรรมการ 
5.  นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล  กรรมการ 
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/ลงช่ือ... 

6.  นายธนกฤช  จิริวภิากร           กรรมการ/เลขานุการ 
 ข. ปรากฏผลการพิจารณาแปรญตัติ ดงัต่อไปน้ี 
     1. หลกัการและเหตุผล    ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 

   2. ช่ือ ขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เร่ือง ขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 
     3. งบประมาณรายจ่าย 
        ดา้นบริหารทัว่ไป 
        -แผนงานบริหารงานทัว่ไป  ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 
        -แผนงานการรักษาความสงบภายใน ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 
        ดา้นบริการชุมชนและสังคม 

     -แผนงานการศึกษา   ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแก้ไข
      -แผนงานสาธารณสุข   ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 

       -แผนงานสังคมสงเคราะห์  ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแก้ไข
      -แผนงานเคหะและชุมชน  ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 

      -แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 
        -แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  

ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 
        ดา้นการเศรษฐกิจ 
        -แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 
        -แผนงานการเกษตร   ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 
        -แผนงานการพาณิชย ์   ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 

         ดา้นการด าเนินการอ่ืน 
        -แผนงานงบกลาง   ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 
     4. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   
        -ประเภท กิจการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารกนัทรลกัษ ์อ าเภอกนัทรลกัษ ์
       ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 

          -ประเภท กิจการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเมืองใหม่ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ 
       ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 

ดงันั้น จึงขอเสนอร่างข้อบญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ตามร่างเ ดิมซ่ึง
คณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติได้พิจารณาเส ร็จแล้ว  เพื่อให้
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ น าเสนอเขา้สู่ท่ีประชุมสภา
เพื่อพิจารณาด าเนินการในขั้นวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ต่อไป 
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/-แผนงาน... 

ลงช่ือ       กิตติ  ทองตนัวรภทัร     ประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 
             (นายกิตติ  ทองตนัวรภทัร) 

ลงช่ือ      ประจวบ  กิจไพบูลยช์ยั     กรรมการ 
            (นายประจวบ  กิจไพบูลยช์ยั) 

ลงช่ือ      ฤทธิชยั   ชาลากูลพฤฒิ    กรรมการ 
            (นายฤทธิชยั   ชาลากูลพฤฒิ)      

ลงช่ือ          ภทัร์ธนญั  แซ่จึง      กรรมการ 
                (นางสาวภทัร์ธนญั  แซ่จึง) 

ลงช่ือ    ประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล   กรรมการ 
        (นายประสงค ์ จริยาวฒันชยักุล) 

ลงช่ือ       ธนกฤช  จิริวภิากร          กรรมการ/เลขานุการ 
      (นายธนกฤช  จิริวภิากร)                

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ คณะกรรมการไดร้ายงานผลการแปรญตัติต่อท่ีประชุมแลว้ ต่อไปจะเป็นการ   
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) พิจารณาร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ ในวาระท่ี 2 ซ่ึงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2554  หมวด 3  ขอ้ 51  ก าหนดวา่  “ในการพิจารณาร่างขอ้บญัญติัวาระท่ีสอง 
ให้ปรึกษาเรียงล าดบัข้อ เฉพาะท่ีมีการแปรญตัติหรือท่ีคณะกรรมการแปร
ญตัติแกไ้ขเท่านั้น เวน้แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะไดล้งมติเป็นอยา่งอ่ืน”   
การพิจารณาในวาระท่ีสอง ผมจะเร่ิมตน้จาก ขอ้ 1 หลกัการและเหตุผลนะครับ 

1. หลกัการและเหตุผล          ไม่มีผูแ้ปรญตัติ   ไม่มีการแกไ้ข 
2. ช่ือ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เร่ือง 

ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
             ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 

   3. งบประมาณรายจ่าย 
 ดา้นบริหารทัว่ไป 
  -แผนงานบริหารงานทัว่ไป         ไม่มีผูแ้ปรญตัติ   ไม่มีการแกไ้ข 
  -แผนงานการรักษาความสงบภายใน         ไม่มีผูแ้ปรญตัติ    ไม่มีการแกไ้ข 
 ดา้นบริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานการศึกษา          ไม่มีผูแ้ปรญตัติ   ไม่มีการแกไ้ข 
-แผนงานสาธารณสุข         ไม่มีผูแ้ปรญตัติ  ไม่มีการแกไ้ข 

  -แผนงานสังคมสงเคราะห์      ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 
  -แผนงานเคหะชุมชน          ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 
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/นายวสุิทธ์ิชาติ... 

  -แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน     ไม่มีผูแ้ปรญตัติ  ไม่มีการแกไ้ข 
  -แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ  
              ไม่มีผูแ้ปรญตัติ  ไม่มีการแกไ้ข 
 ดา้นการเศรษฐกิจ 
  -แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา   ไม่มีผูแ้ปรญตัติ  ไม่มีการแกไ้ข 
  -แผนงานการเกษตร        ไม่มีผูแ้ปรญตัติ  ไม่มีการแกไ้ข 
  -แผนงานการพาณิชย ์           ไม่มีผูแ้ปรญตัติ  ไม่มีการแกไ้ข 

ดา้นการด าเนินการอ่ืน 
  -แผนงานงบกลาง          ไม่มีผูแ้ปรญตัติ  ไม่มีการแกไ้ข 

   4. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ     
  -ประเภท กิจการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารกนัทรลกัษ ์อ าเภอกนัทรลกัษ ์
       ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 

-ประเภท กิจการสถานีขนส่งผูโ้ดยสารเมืองใหม่ช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์  
               ไม่มีผูแ้ปรญตัติ ไม่มีการแกไ้ข 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาในขั้นวาระท่ี 2 ซ่ึงไม่มีผูแ้ปรญตัติและคณะกรรมการไม่มี
การแกไ้ข เป็นอนัว่าการพิจารณาในขั้นวาระท่ี 2 ไดเ้สร็จส้ินแลว้นะครับ ต่อไป
เ ป็นขั้ นการพิจารณาในวาระ ท่ี  3  คือ  ขั้ นการลงมติ  และตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2554  หมวด 3  ขอ้ 52  ก าหนดวา่ “การพิจารณาร่างขอ้บญัญติัในวาระท่ีสาม ไม่มี
การอภิปราย เวน้แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินจะไดล้งมติให้มีการอภิปราย ถา้มีเหตุ
อนัควร ในการพิจารณาวาระน้ีให้ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ขอ้บญัญติัหรือไม่” 

  ก่อนท่ีจะมีการลงมติ  ผมขอเรียนช้ีแจงว่าในการลงมติจะให้ท่านสมาชิก
ออกเสียงลงมติด้วยวิธีเปิดเผย โดยการยกมือข้ึนพน้ศรีษะโดยจะถามท่ีประชุม      
3 คร้ัง  คือ 

  1. สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
2. ท่านใดไม่เห็นชอบ           
3. ท่านใดงดออกเสียง            

    ทุกท่านเขา้ใจตามน้ีนะครับ เชิญเลขานุการสภานบัองคป์ระชุมก่อนครับ 

นายดนยั  วฒันปาณี สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 23 คน  ครบองคป์ระชุมครับ   
  (เลขานุการสภาฯ)  
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/นายรัฐวทิย.์.. 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ            สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 23 คน  ครบองคป์ระชุมนะครับ ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราร่างขอ้บญัญติัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ เร่ือง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 23 เสียง 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ เห็นชอบ 23 เสียง  ผมจะถามขอ้ต่อไปนะครับ   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)                สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน  

มติท่ีประชุม ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี      

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ            ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี นะครับ ขอ้ต่อไป สมาชิกท่านใดงดออกเสียง โปรดยกมือข้ึน  
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)   

มติท่ีประชุม งดออกเสียง  -ไม่มี 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ   งดออกเสียง  -ไม่มี นะครับ   
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)   ส าหรับการพิจารณาในวาระท่ี 3  คือ ขั้นการลงมติ ปรากฏผลการพิจารณา ดงัน้ี 

-ท่ีประชุมมีมติ  เห็นชอบ 23 เสียง    
-ไม่เห็นชอบ                     -ไม่มี  
-งดออกเสียง                     -ไม่มี   

สรุปว่า ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ดว้ยคะแนน 23 เสียง ให้ตรา
ร่างข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เป็นขอ้บญัญติั
องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ  เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป  
 ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีได้ผ่านความเห็นชอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ซ่ึงจะได้
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของพี่นอ้งประชาชนชาวจงัหวดัศรีสะเกษต่อไป  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ ดว้ยคะแนน 23 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4   เร่ือง อ่ืน ๆ                       

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ส าหรับระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง อ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีเร่ืองแจง้  
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) ประชาสัมพนัธ์ใหท่ี้ประชุมรับทราบ ก็ขอเชิญนะครับ เชิญคุณรัฐวทิยค์รับ 
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นายรัฐวทิย ์ องัคสกุลเกียรติ เรียน ท่านประธานสภา ท่านผูบ้ริหารและท่านสมาชิกทุกท่าน  
(ส.อบจ.ศก.อ.เมือง เขต 1)  กระผมนายรัฐวทิย ์ องัคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ศรีสะเกษ อ าเภอเมือง เขต 1 ขออนุญาตประชาสัมพนัธ์กิจกรรมดี ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ในจงัหวดัศรีสะเกษ โดยเฉพาะเดือนกนัยายนท่ีจะถึงน้ีจะมีการจดัการแข่งขนักีฬา
ท่ีเรียกไดว้า่เป็นกีฬาระดบัชาติอยู ่3 รายการ  

เร่ิมตั้งแต่รายการแรก เป็นการแข่งขนัเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ชิงถว้ยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ประจ าปี พ.ศ. 2562 สนามท่ี 2 ณ บริเวณเกาะกลางน ้ า 
โดยจดัการแข่งขนัตั้ งแต่วนัท่ี 11 ถึงวนัท่ี 15 กันยายน 2562 ช่วงนั้นถ้าท่านมี
โอกาสผ่านไปท่านจะเห็นการแข่งขนัเรือพายและบรรยากาศการเชียร์ก็ขอเชิญ
ชวนทุกท่านรับชมครับ  และกิจกรรมท่ีสอง สืบเน่ืองจากท่ีจงัหวดัศรีสะเกษไดรั้บ
การคดัเลือกใหเ้ป็นสปอร์ตซิต้ี หรือเป็นหน่ึงในหกเมืองกีฬาแห่งประเทศไทยและ
ไดรั้บงบประมาณจากกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและไดรั้บการคดัเลือกให้
เป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนับาสเกตบอล รายการ SAT – Sisaket Basketball World 
Invitation ในระหว่างวนัท่ี 14 ถึง 18 กนัยายน  ณ อาคารวีสมหมาย อ าเภอเมือง 
จงัหวดัศรีสะเกษ โดยการจดัการแข่งขนับาสเกตบอลในคร้ังน้ีจะมีทีมนานาชาติ
จาก 8 ประเทศท่ีเขา้ร่วม ไม่วา่จะเป็นทีมฮ่องกง ทีมคาซคัสถาน ทีมสหรัฐอเมริกา 
ทีมออสเตเรีย และทีมจากประเทศไทยอีก 2 ทีม ซ่ึงในพิธีเปิดทางกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาไดจ้ดัอย่างยิ่งใหญ่ มีการถ่ายทอดสดในพิธีเปิด วนัท่ี 14 จะมี
ศิลปินดารามาร่วมงานอยา่งมากมาย อาทิ เช่น ณเดช และญาญ่า ท่ีจะมาร่วมงาน
ในวนันั้น และในพิธีปิด วนัท่ี 18 จะมีศิลปินนกัร้องวยัรุ่น คือ วง BNK 48 จะมาท่ี
จงัหวดัศรีสะเกษ โดยการจดังานในคร้ังน้ีทาง กกท.ไดมี้การแบ่งพื้นท่ีเพื่อให้ห้าง
ร้านเอกชนในจงัหวดัศรีสะเกษได้ไปออกบู๊ทฟรี ก็ขอเชิญชวนท่านสมาชิกท่ี
สนใจจะไปออกบู๊ทเพื่อโปรโมทสินคา้หรือโปรโมทเก่ียวกบัด้านการกีฬาหรือ
ท่านจะไปประชาสัมพนัธ์ต่อ ให้ติดต่อได้ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวดั     
ศรีสะเกษอยูบ่ริเวณเกาะกลางน ้า ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคมน้ี และในเดือนกนัยายน
ก็จะมีการจดัการแข่งขนัอีกรายการซ่ึงเป็นการแข่งขนัระดบันานาชาติ ก็คือการ
แข่งขนัมวยปล ้ารายการ South East Asian Seniors Junior and Cadet Wrestling 
2019 ระหว่างวนัท่ี 26 กนัยายน ถึงวนัท่ี 2 ตุลาคม 2562  ณ มหาวิทยาลยัราชภฎั
ศรีสะเกษ เพราะฉะนั้นตลอดเดือนกนัยายนจะมีกิจกรรมทวัร์นาเมน้ทใ์หญ่ ๆ มา
ลงท่ีศรีสะเกษทั้งเดือน ก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจา้ภาพ ขอขอบพระคุณครับ 
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นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     ตอ้งขอขอบคุณท่านสมาชิกจากอ าเภอเมืองท่ีไดป้ระชาสัมพนัธ์ข่าวสารดี ๆ ท่ีเป็น 
(ประธานสภา อบจ.ศก.)     ประโยชน์ต่อจงัหวดัศรีสะเกษนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือมีเร่ืองแจง้   

    ประชาสัมพนัธ์ต่อท่ีประชุมอีกไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี ผมตอ้งขอขอบคุณ
คณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัและหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่านท่ีให้เกียรติเขา้ร่วมประชุมกนัอย่างพร้อมเพรียง ส าหรับวนัน้ีผม
ขอปิดการประชุมครับ    

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

                   ปิดประชุม เวลา  14.49  น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


