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รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
สมยัวสิามญั  สมยัท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วนัท่ี  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

…………………………… 
รายช่ือผูม้าประชุม  (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. นายชิษณุพงศ ์ รตนะกมลเศรษฐ ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ปรางคก์ู่ เขต 1 
10. นายกิตติ   ทองตนัวรภทัร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เขต 1 
11. นางสาวธนาภรณ์  ไชยโพธ์ิ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เขต 2 
12. นางทิพยล์ดา  สมทอง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เขต 3 
13. นายวสันต ์ จิตสัมฤทธ์ิ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ขขุนัธ์ เขต 4 
14. นายยทุธศกัด์ิ  เยน็ใจ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ราษีไศล เขต 1 
15. นายประจวบ  วงศใ์หญ่ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย ์เขต 1 
16. นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ไพรบึง  
17. นายอธิคม  เจง็ตระกูล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.หว้ยทบัทนั 
18. นายสมสาย  ทรงทนั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ศรีรัตนะ 
19. นายวชิยั  สุทธาคงคูณธนา สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.โนนคูณ 
20. นายสมหวงั  พุม่ไม ้ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.พยห์ุ 
21. นายสราวธุ  ปัญจศุภวงศ ์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.บึงบูรพ ์
22. นายประจวบ  กิจไพบูลยช์ยั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.เบญจลกัษ ์  
23. นายประวติร์  ติยวรนนัท ์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.โพธ์ิศรีสุวรรณ 
24. นายธนทั  สัมโย สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.เมืองจนัทร์  
25. นางสาวภทัร์ธนญั  แซ่จึง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ศิลาลาด  
26. นายเดโช  ห่อหุม้ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ยางชุมนอ้ย 
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  รายช่ือผูไ้ม่มาประชุม… 

 
รายช่ือผูไ้มม่าประชุม 
1. นายคฑายทุธ  แซ่เตีย สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรลกัษ ์เขต 1 
2. นายอภิสิทธ์ิ  แซ่อ้ึง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.ราษีไศล เขต 2  
3. นายชยัพร  จงจรูญเกียรติ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.กนัทรารมย ์เขต 2  
4. นายค า  ค  าผง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ.น ้าเกล้ียง 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม  (ผูบ้ริหาร/หวัหนา้ส่วนราชการ/เจา้หนา้ท่ี) 
1. นายวชิิต  ไตรสรณกุล นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
2. นายมานะพนัธ์  องัคสกุลเกียรติ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
3. นายวเิชียร  ถิระเลิศพานิชย ์ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
4. นายอภิศกัด์ิ  แซ่จึง รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
5. นายไกรศกัด์ิ  วรทตั ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
6. นายพิพฒัฬ ์ นะรุน รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
7. นางสมยั  พรมโสภา ผูอ้  านวยการส านกัการคลงั 
8. นางกมลลกัษณ์  ผยุค าสิงห์ หวัหนา้ส านกัปลดัฯ 
9. น.ส.รภทัภร  สายเยน็ ผูอ้  านวยการกองแผนและงบประมาณ  
10. น.ส.ทศันนัท ์ สุโพณะ ผูอ้  านวยการกองการเจา้หนา้ท่ี   
11. นายนิรันดร์  ชูสิทธ์ิ ผูอ้  านวยการกองการศึกษาฯ 
12. นางชลกนก  พนัธุโอสถ หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน 
13. นายศิริทศัน์  ประศกัด์ิพงษ ์ ผูอ้  านวยการส่วนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
14. น.ส.ชชัฎา  ปัสบาล ผูอ้  านวยการส่วนวศิวกรรมก่อสร้าง 
15. นางฑิมาภรณ์  แกว้กนัเนตร์ ผูอ้  านวยการส่วนบริหารงานคลงั 
16. นางกนกวรรณ  สารปะ ผูอ้  านวยการส่วนบริหารงานพสัดุ 
17. นายสุนทร  แพงศรี หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 
18. นางอุษา  งามจิตต ์ หวัหนา้ฝ่ายวนิยัฯ 
19. นางรัตน์ชฏาภรณ์  พรหมทา หวัหนา้ฝ่ายตรวจติดตามฯ 
20. นางมณฑา  ศรีชยั หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาฯ 
21. นายสุวทิย ์ ปะสาวะเท หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
22. นางนงลกัษ ์ เสียงดี หวัหนา้ฝ่ายส่งเสริมและพฒันาบุคลากร 
23. นายวรีะ  ภิญโญ หวัหนา้ฝ่ายเคร่ืองจกัรกล 
24. น.ส.ณิษา  ไพรีรณ หวัหนา้ฝ่ายนโยบายและแผน 
25. นายนิรันดร  ไชยสัจ หวัหนา้ฝ่ายออกแบบ 
26. นางลดัดาวรรณ  พิกุลศรี หวัหนา้ฝ่ายงบประมาณ  



 

 

 

 

3 

27. นางพรรณรัตน์  ภูริธร หวัหนา้ฝ่ายจดัหาพสัดุ 
28. นางพิไลวรรณ  ตุยาสัย หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 

/29. น.ส.จิตรา...   
29. น.ส.จิตรา  จนัเทพา หวัหนา้ฝ่ายกิจการสภาฯ 
30. นายวรีะชยั  พรหมทา หวัหนา้ฝ่ายการประชุม 
31. นายปรีชาพล  ศิริพร นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
32. นางชลภสัสรณ์  พิชญะคงขวญั นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
33. น.ส.วมิล  จิรังดา เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 
34. นายพิสิษฐ ์ ไชยา นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
35. น.ส.ภทัรลดา  เลิศผล นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 
36. น.ส.จุฑามาศ  พวงไธสงค ์ นกัวชิาการพสัดุ 
37. น.ส.ภทัรนิษฐ ์ อจัฉริยพรชยั ผช.เจา้พนกังานธุรการ 
38. น.ส.ดวงชีวนั  โคตรพนัธ์ ผช.เจา้พนกังานธุรการ 
39. นายสิทธิโชค  ศรีภกัดี ผช.เจา้พนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล  
 

………………………………. 
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\ 
              ระเบียบวาระ... 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
สมยัวสิามญั  สมยัท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2562    
วนัท่ี  24  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง  ประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
                 สมยัวสิามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2562                                            

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ือง  ญตัติขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  
                                       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
                                        และสนบัสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุน้เศรษฐกิจ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง  ญตัติโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็นรายการใหม่ ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหาร 
                                       ส่วนจงัหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

                    ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ือง  ญตัติขอรับมอบครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ และครุภณัฑร์ะบบงานหอ้งสมุดอตัโนมติั 

ระเบียบวาระท่ี  6  เร่ือง  ญตัติขออนุมติัรับโอนรถยนตท่ี์มีผูบ้ริจาคให้โรงเรียนกนัทรอมวทิยาคม  

ระเบียบวาระท่ี  7  เร่ือง  ญตัติขออนุมติัรับโอนรถยนตท่ี์มีผูบ้ริจาคให้โรงเรียนโนนปูนวทิยาคม  

ระเบียบวาระท่ี  8  เร่ือง  ญตัติขออนุมติัรับมอบโรงอาหารโรงเรียนกระดุมทองวทิยา  

ระเบียบวาระท่ี  9  เร่ือง  อ่ืน ๆ 
--------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

5 /เร่ิมประชุม... 

 
 
                                         

เร่ิมประชุม เวลา  14.00  น. 

      นายพิพฒัฬ ์ นะรุน บดัน้ีสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษมาครบองคป์ระชุมแลว้ 
 (รองปลดั อบจ.ศรีสะเกษ) ขอเรียนเชิญ ท่านวิสุทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน

จงัหวดัศรีสะเกษ จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และข้ึนบลัลังก์เพื่อปฏิบติั
หนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  

ท่ีประชุมสภาฯ  (ยนืข้ึน) 

      นายพิพฒัฬ ์ นะรุน ขอเรียนเชิญท่านอธิคม  เจง็ตระกูล , ท่านประสงค ์จริยาวฒันชยักุล 
(รองปลดั อบจ.ศรีสะเกษ) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  ข้ึนบลัลงัก์เพื่อปฏิบติั

หนา้ท่ีตามล าดบัต่อไป 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ประกาศสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)    เร่ือง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ     

สมยัท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 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 
ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ จึงก าหนดเรียกประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  3 ประจ าปี           
พ.ศ. 2562 มีก าหนด 7 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น.   
เป็นตน้ไป  ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ (ชั้น 3)  

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

                                    นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ  
                     ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  

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

ประชุมทุกท่าน  



 

 

 

 

/องคก์าร... 

6 กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่ีได้จดัให้มีการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษในวนัน้ี เน่ืองจากนายก
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ได้เสนอญตัติต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด   

ดังนั้ น  เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ จึงไดเ้รียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ในวนัน้ีและหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมในคร้ังน้ีจะก่อให้เกิดความ     
ร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย เพื่อประสิทธิภาพในการพฒันาและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนในเขตจงัหวดัศรีสะเกษสืบไป   

บดัน้ีได้เวลาอนัสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2562 วนัท่ี 
24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  

ก่อนท่ีจะด าเนินการประชุมในวนัน้ี  เน่ืองจากเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ คือ นายดนยั วฒันปาณี ปลดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดเ้กษียณอายุราชการท าให้พน้จากต าแหน่ง
เลขานุการสภาก่อนครบอายขุองสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภา
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554  หมวด 1 ขอ้ 15  ความวา่ 

เม่ือประธานสภาทอ้งถ่ิน รองประธานสภาทอ้งถ่ิน หรือเลขานุการ
สภาทอ้งถ่ินพน้จากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาทอ้งถ่ิน ให้สภาทอ้งถ่ิน
เลือกประธานสภาทอ้งถ่ิน รองประธานสภาทอ้งถ่ิน หรือเลขานุการสภา
ทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณีแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ดงัน้ี 

(2)  กรณีเลขานุการสภาทอ้งถ่ิน ใหส้ภาทอ้งถ่ินเลือกเลขานุการสภา
ทอ้งถ่ินแทนต าแหน่งท่ีวา่งในการประชุมสภาทอ้งถ่ินท่ีมีข้ึนคราวแรกนบัแต่
วนัท่ีต าแหน่งวา่งลง 

ดังนั้ น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด ก่อนจะ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ซ่ึงการประชุมในวนัน้ีเป็นการประชุม
คราวแรกหลังจากท่ีเลขานุการสภาพ้นจากต าแหน่ง จึงต้องมีการเลือก
เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ แทนต าแหน่งท่ีวา่ง 

ส่วนหน้าท่ีของเลขานุการสภาและวิธีการเลือกเลขานุการสภา
ทอ้งถ่ินใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบท่ีไดม้อบใหท้่านสมาชิกแลว้ 

โดยสรุปก็คือ สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือผูท่ี้ตนเห็นวา่สมควร
ให้เป็นผูด้  ารงต าแหน่งไดห้น่ึงช่ือ ส าหรับผูท่ี้ท่านเสนอช่ือจะเป็นพนกังาน 
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ขา้ราชการ หรือสมาชิกก็ได ้การเสนอช่ือจะตอ้งมีสมาชิกรับรองไม่นอ้ยกวา่
สองคน โดยสมาชิกแต่ละคนมีสิทธิรับรองไดเ้พียงคร้ังเดียว ช่ือท่ีเสนอ   

/ไม่จ  ากดั... 
ไม่จ  ากดัจ านวนและให้สมาชิกลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่านั้น โดยวิธีเขียน   
ช่ือตวัและช่ือสกุลของผูท่ี้ถูกเสนอช่ือคนละหน่ึงช่ือ  เม่ือตรวจนับแล้วให้
ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุม ผูท่ี้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู ้
ไดรั้บเลือก ถา้มีผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดเท่ากนัหลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผูท่ี้ได้
คะแนนสูงสุดนั้นโดยใชว้ิธีเดิม ถา้ผลการเลือกใหม่ปรากฏวา่ยงัมีผูไ้ดค้ะแนน
สูงสุดเท่ากนัอีก ใหใ้ชว้ธีิจบัฉลากเฉพาะผูไ้ดค้ะแนนสูงสุดเท่ากนั 

ส่วนการเสนอช่ือและการรับรองให้ท่านสมาชิกยกมือข้ึนเหนือ
ศรีษะ ตามระเบียบขอ้ 39 และถา้เสนอช่ือเพียงหน่ึงคนถือวา่ผูน้ั้นไดรั้บเลือก 
ตามระเบียบขอ้ 14  

ให้ประธานท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาทอ้งถ่ินไม่น้อยกว่าสองคน
ช่วยตรวจนบัคะแนน 

ทุกท่านเขา้ใจตามน้ีนะครับ ล าดบัต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการ
สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ขอเชิญท่านสมาชิกไดเ้สนอช่ือผูท่ี้
ท่านเห็นสมควร ขอเชิญครับ 

นายสมหวงั  พุม่ไม ้    เรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสมหวงั  พุม่ไม ้สมาชิกสภา 
(ส.อบจ.ศก.อ.พยห์ุ)    องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เขตอ าเภอพยห์ุ ผมขอเสนอนางสาว 

รภทัภร  สายเยน็ ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกองแผนและงบประมาณ เป็น  
 เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ        ท่านสมหวงั  พุม่ไม ้เสนอช่ือนางสาวรภทัภร  สายเยน็ ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)    กองแผนและงบประมาณ ขอผูรั้บรองดว้ยครับ 

มติท่ีประชุม     รับรองถูกตอ้ง 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     ขอเชิญเสนอช่ือต่อไปครับ มีท่านใดจะเสนอช่ืออ่ืนอีกไหมครับ  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  เชิญครับ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ  

สรุปว่ามีผูเ้สนอช่ือ นางสาวรภทัภร  สายเยน็ เพียงช่ือเดียวก็ถือว่า  
เป็นผูไ้ดรั้บเลือกใหเ้ป็นเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
ตามระเบียบก าหนดนะครับ ผมในนามสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั      
ศรีสะเกษ ก็ขอแสดงความยินดีกบัท่านท่ีได้รับเลือกในคร้ังน้ี เพื่อจะไดม้า
ร่ วมกันท า ง าน เพื่ อพัฒนาองค์ก รและท้อ ง ถ่ินจังหวัดศ รีสะ เกษ                     
ให้เจริญกา้วหนา้สืบไป ขอเชิญเลขานุการสภาไดก้ล่าวแสดงความรู้สึกและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีในการประชุมตามระเบียบต่อไป 
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นางสาวรภทัภร  สายเยน็    เรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วน 
(เลขานุการสภา)                               จงัหวดัศรีสะเกษ หวัหนา้ส่วนราชการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีเคารพทุกท่าน 

/ดิฉนั... 
    ดิฉนันางสาวรภทัภร สายเยน็ ผูอ้  านวยการกองแผนและงบประมาณ รักษา        
    ราชการแทนผูอ้  านวยการกองกิจการสภา รู้สึกมีความยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีสภา  
    อนัทรงเกียรติแห่งน้ีไดไ้วว้างใจมอบหมายใหดิ้ฉนัไดท้  าหนา้ท่ีเลขานุการ 
    สภาทอ้งถ่ินแห่งน้ี จึงขอใหค้  ามัน่สัญญาวา่จะปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตาม 
    อ  านาจหนา้ท่ีแห่งขอ้บงัคบัการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัน้ี 
    ขอขอบคุณค่ะ 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุมครับ   
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ือง ประธานจะแจง้ต่อท่ีประชุม   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ    วนัน้ีมีเร่ืองแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบอยู ่1 เร่ือง คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  
(ประธานสภา อบจ.ศก.)  ศรีสะเกษไดรั้บโอนยา้ยขา้ราชการต าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั        

   ตามค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ท่ี 2262/2562 ลงวนัท่ี 1   
   ตุลาคม 2562 โดยไดรั้บโอน นายไกรศกัด์ิ วรทตั ปลดัองคก์ารบริหารส่วน  
   จงัหวดัร้อยเอด็ มาด ารงต าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ   
   ซ่ึงท่านก็ไดเ้ดินทางมารายงานตวั ตั้งแต่วนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 ท่ีผา่นมานั้น   
   ในฐานะฝ่ายนิติบญัญติั หรือสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ก็ขอ  
   ตอ้นรับและยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านไดม้าร่วมในการท างานเพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน    
   จงัหวดัศรีสะเกษ ตามวสิัยทศัน์และนโยบายของฝ่ายบริหารหรือท่านนายก  
   องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ในโอกาสน้ีก็ขอใหท้่านปลดัไดแ้นะน า 
   ตวัเพื่อใหส้ภาหรือสมาชิกไดรั้บทราบ ขอเชิญครับ 

  นายไกรศกัด์ิ  วรทตั    กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ 
(ปลดั อบจ.ศรีสะเกษ)  ท่ีเคารพทุกท่าน กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ท่านรอง

นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้าร่วม
ประชุมท่ีเคารพทุกท่าน กระผมนายไกรศกัด์ิ วรทตั ปลดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านโดยเฉพาะท่าน
ประธานสภาท่ีไดก้รุณาให้กระผมมีโอกาสไดแ้นะน าตวัต่อท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษในวนัน้ี ก่อนท่ีผมจะโอนยา้ยมาท่ี
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ กระผมด ารงต าแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอ็ด มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีจงัหวดัสุรินทร์ เร่ิมรับราชการ
คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2530 ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุรินทร์ 
ผมรับราชการท่ีจังหวดัสุรินทร์เป็นระยะเวลาหลายปี หลังจากนั้นได้มี
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โอกาสยา้ยไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัอ านาจเจริญ รับราชการอยู่ท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
อ านาจเจริญ 

/เป็นเวลา... 
เป็นเวลา 4 ปี หลงัจากนั้นไดย้า้ยไปท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดับุรีรัมยใ์น
ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองกิจการสภาและหวัหน้าส านกัปลดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัตามล าดบั หลงัจากนั้นก็ได้มาสอบคดัเลือกเพื่อเล่ือนเป็นรอง
ปลดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัสุรินทร์และ
ด ารงต าแหน่งปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสุรินทร์จนกระทัง่ปี 2561 ก็ได้
มีโอกาสโอนยา้ยไปท่ีองค์การบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอ็ด และในวนัท่ี 17 
ตุลาคม 2562 ท่ีผา่นมาก็ไดรั้บความกรุณาจากท่านนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ทั้ง 3 
ท่าน และท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดก้รุณาให้
ความไว้วางใจรับโอนผมมาท าหน้าท่ีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั         
ศ รีสะเกษ ผมขออนุญาตกราบเรียนต่อท่านประธานสภา ท่ านรอง
ประธานสภา ท่านสมาชิก และท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัวา่ผมมี
ความตั้งใจในการท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่านนายก 
ท่านรองนายก ตลอดจนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภาและท่าน
สมาชิก อย่างเต็มก าลงัความสามารถ ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะน าความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ท่ีรับราชการมา น ามาปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อท่ีจะตอบสนองต่อ
วิสัยทศัน์ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของ    
พี่นอ้งประชาชนชาวจงัหวดัศรีสะเกษอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ขอกราบ
ขอบพระคุณครับ   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ        ท่านปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดก้ล่าวแนะน าตวัใหทุ้กท่าน   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)    ไดรั้บทราบแลว้นะครับ ต่อไปเขา้สู่ระเบียบวาระท่ี 2 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี 2562 วนัท่ี 24 กนัยายน 
2562  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ        ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

       นายสมหวงั  พุม่ไม ้         เรียน  ท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
(คณะกรรมการตรวจรายงาน)                 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซ่ึงประกอบดว้ย 



 

 

 

 

10 

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

/4. นายประจวบ...   
          4. นายประจวบ  กิจไพบูลยช์ยั กรรมการ 

                            5. นายธนทั  สัมโย กรรมการเลขานุการ 
  ได้พร้อมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั           

ศรีสะเกษ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 แลว้ ปรากฏวา่ไม่มีการแกไ้ข ไม่มีการเปล่ียนแปลง  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ         คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดร้ายงานผลใหท่ี้ประชุมทราบแลว้  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)         มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มี ก่อนจะขอมติท่ีประชุม      

ขอเชิญเลขานุการสภานบัองคป์ระชุมก่อน 

นางสาวรภทัภร  สายเยน็               สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 25 คน  ครบองคป์ระชุม 
      (เลขานุการสภา) 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ         สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 25 คน  ครบองคป์ระชุมนะครับ ในการขอ 
(ประธานสภา อบจ.ศก.)   มติจากท่ีประชุม ผมจะถามท่ีประชุมสามคร้ัง คือ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ,    

  ท่านใดไม่เห็นชอบ, ท่านใดงดออกเสียง หากสมาชิกมีความเห็นเป็น
ประการใด ก็ขอให้ยกมือข้ึนเหนือศรีษะโดยเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึงในสามขอ้ 
ท่านสมาชิกรับทราบนะครับ ต่อไปจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด           
ศรีสะเกษ สมยัวิสามญั สมยัท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 
พ.ศ. 2562  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                                เห็นชอบ 25 เสียง 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ          เห็นชอบ 25 เสียง นะครับ ต่อไปสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือข้ึน   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)   

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    
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/นายวสุิทธ์ิชาติ... 

ระเบียบวาระท่ี 3  ญตัติขออนุมติัใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนและสนบัสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการ
กระตุน้เศรษฐกิจ 
 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ    เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เสนอญตัติครับ         
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)   

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

ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดพ้ิจารณาจ่ายเงินสะสม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนบัสนุน
การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุน้เศรษฐกิจ ซ่ึงจะช่วย
ใหเ้กิดการจา้งงาน การบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน จาก
การจดัสรรงบประมาณลงในพื้นท่ีทอ้งถ่ินจงัหวดัศรีสะเกษ 

ขอเรียนหลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติให้
จ่ายเงินสะสมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 
ดงัน้ี 

หลกัการ 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดน้ าเงินสะสมขององค์การ

บริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้ งส้ิน 
116,542,000.-บาท(หน่ึงร้อยสิบหกลา้นห้าแสนส่ีหม่ืนสองพนับาทถ้วน) 
ไปด าเนินการเก่ียวกบัดา้นการบริการประชาชนและสังคม และกิจการท่ีจดั
ข้ึนเพื่อบ าบดัความเดือดร้อนของประชาชน มีการระบุวตัถุประสงคก์ารให้
ชดัเจน ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและทอ้งถ่ินท่ีจะไดรั้บเป็นส าคญั 
ซ่ึงเป็นกิจการซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัและ
ประชาชนไดรั้บประโยชน์โดยตรง โดยการจดัท าโครงการเพื่อการลงทุน
ประเภท ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ทั้งน้ี โครงการดงักล่าวปรากฏมีตามรายการ
ท่ีบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ห้วงปี พ.ศ. 2563 ของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ แยกประเภท  ดงัน้ี 

1.ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท ถนน ในพื้นท่ี 22 อ าเภอ จงัหวดั 
     ศรีสะเกษ รวมจ านวนทั้งส้ิน 199 โครงการ งบประมาณรวมทั้งส้ิน จ านวน     
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     114,255,000.-บาท (หน่ึงร้อยสิบส่ีลา้นสองแสนห้าหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) 
ดงัรายละเอียดโครงการต่อไปน้ี 

1.ประเภท โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลูกรังเช่ือมระหว่างต าบล 
รวมจ านวนทั้งส้ิน 7 โครงการ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 3,489,000.-บาท 
(สามลา้นส่ีแสนแปดหม่ืนเกา้พนับาทถว้น) 

2.ประเภท โครงการซ่อมปรับปรุงถนนหินคลุกเช่ือมระหว่างต าบล 
รวมจ านวน 111 โครงการ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 55,264,400.-บาท (ห้าสิบ-
หา้ลา้นสองแสนหกหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยบาทถว้น) 

3.ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมระหวา่ง
ต าบล รวมจ านวนทั้งส้ิน 60 โครงการ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 31,069,100.-
บาท (สามสิบเอด็ลา้นหกหม่ืนเกา้พนัหน่ึงร้อยบาทถว้น) 

4.ประเภท โครงการซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางเช่ือมระหว่างต าบล 
รวมจ านวนทั้งส้ิน 21 โครงการ งบประมาณรวมทั้งส้ิน 24,432,500.-บาท      
(ยีสิ่บส่ีลา้นส่ีแสนสามหม่ืนสองพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 

(รายละเอียด จ านวน 199 โครงการ ตามเอกสารหมายเลข 1) 
2.ด้านการศึกษา ประเภท ปรับปรุงอาคาร จ านวน 1 โครงการ 

งบประมาณรวมทั้งส้ินจ านวน 2,287,000.-บาท (สองลา้นสองแสนแปดหม่ืน-
เจด็พนับาทถว้น) ดงัรายละเอียดโครงการต่อไปน้ี 

1.โครงการปรับปรุงอาคารอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK) 
งบประมาณทั้งส้ิน 2,287,000.-บาท (สองลา้นสองแสนแปดหม่ืนเจ็ดพนับาท-
ถว้น) หน่วยงานรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม รายละเอียด
ตามแบบแปลนท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษก าหนด (ตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 2.1 ดา้นบริการ
ชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 

(รายละเอียดตามเอกสาร หมายเลข 2) 
รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารท่ีได้มอบให้กบัท่าน

ประธานสภาและสมาชิกสภาดังกล่าวแล้วนั้ น ขอได้โปรดน ารายละเอียด
ดงักล่าวบนัทึกลงในรายงานการประชุมคร้ังน้ีดว้ย 

เหตุผล 
             ขอ้ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 
ขอ้ 89 (1) และวรรคทา้ย ก าหนดให ้  
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                             “ขอ้ 89 ก าหนดให ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้
โดยไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี   

(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการ ซ่ึงอยู่ในอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกบัดา้นการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือกิจการท่ีจดัท า
เพื่อบ าบดัความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ 

(3) ให้กนัเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกนัไวอี้กร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพื่อ
เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน 

(4) เม่ือได้รับอนุมติัให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งด าเนินการก่อหน้ีผกูพนัใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี
ถดัไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั้น
เป็นอนัพบัไป 

ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจ่ายค่าใชจ่้ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมใหค้ านึงถึงฐานะการคลงั และเสถียรภาพในระยะยาว” 

“ข้อ 89/1 ในกรณีท่ีมีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือ
กระทรวงมหาดไทย และจ าเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
ผูด้  าเนินการ โดยมีความจ าเป็นตอ้งใชจ่้ายจากงบประมาณขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและงบประมาณดงักล่าวไม่เพียงพอและไม่ตอ้งดว้ยเง่ือนไขการ
ใช้จ่ายเงินสะสม หรือเงินทุนส ารองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 
ปลดักระทรวงมหาดไทยอาจอนุมติัยกเวน้ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใช้
จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย” 

หนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 5164 เร่ือง 

ยกเวน้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวนัท่ี 29 
สิงหาคม 2562 แจ้งว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุมติัยกเวน้ให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน ดา้น
เศรษฐกิจ ดา้นส่งเสริมการท่องเท่ียว ดา้นการศึกษา โดยยกเวน้การกนัเงินตาม
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 
และแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 89 (3) แต่ทั้งน้ี ตอ้งเสนอโครงการเพื่อใชจ่้ายเงินสะสม
ต่อสภาทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 เท่านั้น 

จึงน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 116,542,000 บาท (หน่ึงร้อยสิบหกลา้นห้า
แสนส่ีหม่ืนสองพนับาทถ้วน) เพื่อน าไปใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานการ
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน จ านวน 199 โครงการ และด้านการศึกษา 
ซ่อมปรับปรุงอาคารอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK PARK) จ  านวน 1 
โครงการ ตามรายละเอียดท่ีไดน้ าเรียนให้ท่านประธานสภาและสมาชิกสภา
ไดรั้บทราบแลว้  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษไดเ้สนอญตัติขออนุมติัใชจ่้าย  
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) เงินสะสมขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและสนบัสนุนการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อท่ีประชุมแล้ว มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี ก่อนจะขอมติท่ีประชุมขอเชิญ
เลขานุการสภานบัองคป์ระชุมครับ 

นางสาวรภทัภร  สายเยน็          สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 25 คน  ครบองคป์ระชุม 
     (เลขานุการสภา) 

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

ไม่เห็นชอบ, ท่านใดงดออกเสียง ทุกท่านรับทราบนะครับ  
ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกบัญตัติของท่าน

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           เห็นชอบ 25 เสียง   

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

มติท่ีประชุม                           ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  

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

มติท่ีประชุม                           งดออกเสียง  -ไม่มี-  
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นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์ จ  านวน 25 เสียง นะครับ  
(ประธานสภา อบจ.ศก.)           และขอใหเ้จา้หนา้ท่ีไดน้ ารายละเอียดเอกสารหมายเลข 1 และหมายเลข 2             

บนัทึกลงในรายงานการประชุมคร้ังน้ีดว้ย    

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง  ญตัติโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็นรายการใหม่ 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เสนอญตัติครับ         
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)   

นายมานะพนัธ์  องัคสกุลเกียรติ เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
  (รองนายก อบจ.ศก.คนท่ี 1) ท่ีเคารพทุกท่าน 

              กระผม ขอเสนอญตัติขอนุมติัโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็น 
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตามท่ีสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษไดใ้ห้ความเห็นชอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไปแลว้นั้น 

เน่ืองจากกองแผนและงบประมาณ มีความจ าเป็นตอ้งขออนุมติั 
โอนงบประมาณรายจ่าย โดยโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็นรายการใหม่ 
             ดงันั้น เพื่อใหก้ารต าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนงัสือ 
สั่งการท่ีก าหนด จึงใคร่ขออนุมติัจากสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  
โอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็นรายการใหม่โดยมีหลกัการและเหตุผล ดงัน้ี 

หลักการ ขอรับอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  โดยขอโอน
งบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็นรายการใหม่  ดงัน้ี 

ขอโอนลดและตั้งเป็นรายการใหม่ จ  านวน 2 รายการ  ดงัน้ี 
โอนลด จ านวน 1 รายการ งบประมาณ 4,950,500.-บาท (ส่ีลา้นเกา้-

แสนหา้หม่ืนหา้ร้อยบาทถว้น) ดงัน้ี 
แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนบัสนุน

ความเขม้แข็งชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ ค่า    
ใช้สอย หน้า 266 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้
ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใชจ่้ายตามโครงการอบรมสนบัสนุนความรู้ดา้น
กระบวนการแผนชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งให้ ชุมชน จ านวน 
6,600,000.-บาท (หกลา้นหกแสนบาทถว้น) เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัประชุมประชาคมแผนชุมชนการพฒันาผูน้ าชุมชนการสร้างเครือข่าย
องค์กรชุมชนและสนบัสนุนการขบัเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อน า
ข้อมูลมาจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ิน รายละเอียดตามโครงการท่ี อบจ.ศก. 
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ก าหนด สังกัดกองแผนและงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0891.4/ว 856 ลงวนัท่ี 12 มีนาคม 2553 เร่ือง การสนบัสนุนการขบัเคล่ือน
แผนชุมชนสู่การพฒันาทอ้งถ่ินและจงัหวดับูรณาการ (ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ศก. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคุณภาพชีวิต 1.1 ดา้น
บริหารทัว่ไป แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน หน้า 113 โครงการท่ี 2) 
ขอโอนลดคร้ังน้ี 4,950,500.-บาท (ส่ีล้านเก้าแสนห้าหม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 
งบประมาณคงเหลือถือจ่าย 1,649,500.-บาท (หน่ึงลา้นหกแสนส่ีหม่ืนเกา้พนั-
หา้ร้อยบาทถว้น) 

ตั้งเป็นรายการใหม่  จ  านวน 1 รายการ งบประมาณ 4,950,500.-บาท 
(ส่ีลา้นเกา้แสนหา้หม่ืนหา้ร้อยบาทถว้น) ดงัน้ี 
              แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชน  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หน้า 260  ประเภท ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปการ ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก 
จ านวน 4,950,500.-บาท (ส่ีลา้นเกา้แสนห้าหม่ืนห้าร้อยบาทถว้น) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก จ านวน 1 แห่ง บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 226 สาย
อุทุมพรพิสัย-ศรีสะเกษ (ช่วง กม.ท่ี 266+490) ตามแบบมาตรฐาน ซุ้มประตู
เมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก ประจ าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
แบบท่ี 2 กรมโยธาธิการและผงัเมือง กระทรวงมหาดไทย รายละเอียดตามท่ี 
อบจ.ศก. ก าหนด สังกดัส านกัการช่าง โดยให้ถือปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
การจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2561 (ตาม
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) อบจ.ศก. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันา
องค์กร 5.4 ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน หน้า 853 
โครงการท่ี 2) 

เหตุผล  เน่ืองจากเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจดัให้มีซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ  
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์และน้อม
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 3815 ลงวนัท่ี 20 กนัยายน 2562 เร่ือง แนวทางการ
ด าเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคล    
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พระบรมราชาภิเษก จึงมีความจ าเป็นต้องโอนลดงบประมาณและตั้ งเป็น
รายการใหม่ 

ขอ้กฎหมายระเบียบหนงัสือสั่งการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ข้อระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

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

ขอ้ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอ านาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 

จึงขอไดโ้ปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั    
ศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณราย จ่ายและตั้ ง เป็น        
รายการใหม่ ตามรายละเอียดขา้งตน้ ต่อไป 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดม้อบหมายใหท้่านมานะพนัธ์  
(ประธานสภา อบจ.ศก.) องัคสกุลเกียรติ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ คนท่ี 1  เป็นผู ้ 

เสนอญตัติโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งเป็นรายการใหม่ ขอ้บญัญติัองคก์าร  
บริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษต่อท่ีประชุมแลว้ มีสมาชิกท่านใด 
จะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี ก่อนจะขอมติจากท่ีประชุม ขอเชิญ 
เลขานุการสภานบัองคป์ระชุมก่อนครับ 

นางสาวรภทัภร  สายเยน็          สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 25 คน  ครบองคป์ระชุม 
    (เลขานุการสภาฯ) 

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

ไม่เห็นชอบ, ท่านใดงดออกเสียง ทุกท่านรับทราบนะครับ  
ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกบัญตัติของท่าน 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           เห็นชอบ 25 เสียง   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     เห็นชอบ 25 เสียง นะครับ   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.) ต่อไปสมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือข้ึน    

มติท่ีประชุม                           -ไม่มี  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     ไมเ่ห็นชอบ -ไม่มี นะครับ   
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)  ต่อไปท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือข้ึน 
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มติท่ีประชุม                            -ไม่มี 

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

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง  ญตัติขอรับมอบครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภณัฑ์
ระบบงานหอ้งสมุดอตัโนมติั  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เสนอญตัติครับ         
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)   

นายมานะพนัธ์  องัคสกุลเกียรติ เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
(รองนายก อบจ.ศก.คนท่ี 1)            ด้วยส านักงาน อุทยานการเ รียน รู้  (สอร. )  ได้จัด ซ้ือครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์และครุภณัฑร์ะบบงานหอ้งสมุดอตัโนมติั จ านวน 16 รายการ เพื่อ
มอบใหอุ้ทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park) ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ตามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ
ระหวา่งองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษกบัส านกังานอุทยานการเรียนรู้ 
(สอร.) เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559  ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. คอมพิวเตอร์ส าหรับงานหอ้งสมุดและสืบคน้ขอ้มูล HP Pro One 
400G3 ยีห่อ้ HP รุ่น Pro One 400G3 จ านวน 6 เคร่ือง ราคารวม 186,000.-บาท 

2. คอมพิวเตอร์ส าหรับแสดงส่ือตน้แบบ HP Pro One 600G3 ยีห่อ้ 
HP รุ่น Pro One 600G3 จ านวน 4 เคร่ือง ราคารวม 172,000.-บาท 

3. ชุดโปรแกรมจดัการส านกังานและระบบปฏิบติัการ Microsoft 
Office 2016 ยีห่อ้ Microsoft รุ่น Office 2016 จ านวน 6 ชุด ราคารวม  
83,460.-บาท 

4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับระบบสืบคน้ทรัพยากร 
สารสนเทศของหอ้งสมุด(OPAC) และระบบสมาชิก HP Proliant DL 360 G10 
ยีห่อ้ HP รุ่น DL 360 G10 จ านวน 2 เคร่ือง ราคารวม 600,000.-บาท 

5. ระบบปฏิบติัการส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Microsoft 
Windows 2016 Server Std ยีห่อ้ Microsoft รุ่น Win 2016 Server จ านวน 
2 ชุด ราคารวม 80,000.-บาท 

6. เคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์สี แบบ Network Ricoh SPC435DN 
ยีห่อ้ Ricoh รุ่น SPC435DN จ านวน 1 เคร่ือง ราคารวม 29,850.-บาท 

7. เคร่ืองสแกนเนอร์ Canon Lide 220 ยีห่อ้ Canon จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคารวม 6,000.-บาท 

8. เคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับ Server ยีห่อ้ APC รุ่น SMC 3000 
RMI2U จ านวน 1 ชุด ราคารวม 41,000.-บาท 

9. แผงตรวจจบัสัญญานแม่เหล็ก 2 ช่องทาง(3 บาน) ยีห่อ้ 
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Bibliotheca รุ่น Tattle Tape Gate จ านวน 1 ชุด ราคารวม 500,000.-บาท 
10. เคร่ืองตั้งและลบสัญญานแม่เหล็กส าหรับหนงัสือ ยีห่อ้ 

                                                         Bibliotheca รุ่น Book Check จ านวน 2 เคร่ือง ราคารวม 290,000.-บาท 
11. เคร่ืองอ่านบาร์โคด้ ยีห่อ้ Honeywell รุ่น 1250g-2 จ านวน  

3 เคร่ือง ราคารวม 22,500.-บาท 
12. เคร่ืองพิมพช์นิดความร้อน ยีห่อ้ Epson รุ่น TM-T88V จ านวน  

1 เคร่ือง ราคารวม 12,000.-บาท 
13. เคร่ืองพิมพบ์ตัรสมาชิก ยีห่อ้ Solid รุ่น 500s จ  านวน 1 เคร่ือง 

ราคารวม 55,390.-บาท 
14. กลอ้งเวปแคม ยีห่อ้ Logitech รุ่น C920 จ านวน 1 เคร่ือง  

ราคารวม 5,800.-บาท 
15. เคร่ืองพิมพส์ลิปทางการเงินแบบมีส าเนา ยีห่อ้ Epson  

รุ่น TM-U220 จ านวน 1 เคร่ือง ราคารวม 10,000.-บาท 
16. ล้ินชกัเก็บเงิน ยีห่อ้ Signature รุ่น GS-3100 จ  านวน 1 เคร่ือง 

ราคารวม 6,000.-บาท 
                รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 2,100,000.-บาท (สองลา้นหน่ึงแสนบาทถว้น)     

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์ท่ี
ประชาชนในพื้นท่ีจะได้รับจากโครงการความร่วมมือดงักล่าว และหากรับ
มอบพสัดุทั้ งหมด จะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เช่น ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขอ้ 4 (3) ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง นายกองคก์ารบริหารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยา หรือผูด้  ารงต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่า 

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดช้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ กรมบญัชีกลาง ท่ี กค(กวจ) 0405.2/020147 ลงวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2561 เร่ือง ขอ้หารือแนวทางปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงั 
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ พ.ศ. 2560 

ขอ้ 1. ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ขอ้ 4 (3)  ก าหนดให้หวัหนา้
หน่วยงานของรัฐของราชการส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง นายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจ



 

 

 

 

20 สูงสุดขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
ตามล าดบั ดงันั้น กรณีท่ีมีผูอุ้ทิศพสัดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่ อปท. หรือให้สิทธิ
อันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู ้ดูแลพัสดุ จึงเป็นอ านาจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  

อย่างไรก็ ดี เ น่ืองจากการรับเอาพัสดุ ท่ี มีผู ้อุ ทิศพัสดุให้ เ ป็น
กรรมสิทธ์ิแก่ อปท. หรือให้สิทธิอนัเก่ียวกบัพสัดุหรือมอบให้เป็นผูดู้แลพสัดุ 
กรณีท่ีมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพนัจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ 
อปท.ดว้ย ซ่ึงการพิจารณางบประมาณของ อปท.เป็นอ านาจของสภาทอ้งถ่ิน 

จึงมีความจ า เป็นต้องก าหนดให้สภาท้องถ่ินมีอ านาจในการ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองดงักล่าว 

ดงันั้น องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ขอเสนอญตัติขอรับ
มอบครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์และครุภณัฑ์ระบบงานห้องสมุดอตัโนมติั จ านวน 
16 รายการ เพื่อให้ท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ            
ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดม้อบหมายใหท้่านมานะพนัธ์  
(ประธานสภา อบจ.ศก.) องัคสกุลเกียรติ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ คนท่ี 1  เป็นผู ้ 

เสนอญตัติขอรับมอบครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภณัฑ์ระบบงานห้องสมุด
อติัโนมติัต่อท่ีประชุมแลว้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ    
เชิญท่านฤทธิชยัครับ 

นายฤทธิชยั  ชาลากูลพฤฒิ กราบเรียน ท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษท่ีเคารพ 
(ส.อบจ.ศก.อ.เมือง เขต 2)                 กระผมนายฤทธิชยั ชาลากูลพฤฒิ สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ศรีสะเกษ เขต 2 อ าเภอเมือง สืบเน่ืองจากญตัติทางท่านนายกเสนอมาวา่เราจะ
รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ซ่ึงจะมีการส่งผลกระทบต่อการใช้จ่าย
งบประมาณในอนาคต ก็อยากจะสอบถามไปวา่ในส่วนของครุภณัฑ์ทุกอยา่งท่ี
เราจะรับมอบน้ีมีการตรวจสอบวา่เป็นครุภณัฑ์ท่ีใหม่ และใช้ไดเ้รียบร้อยแลว้
ใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ เด๋ียวจะใหท้่านนายกไดต้อบ 
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) ช้ีแจงคร้ังเดียวครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มีเชิญทางผูบ้ริหาร ท่านนายกครับ 

นายวชิิต  ไตรสรณกุล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ในส่วนของพสัดุท่ีเราไดรั้บมอบจาก สอร.  
   (นายก อบจ.ศก.) เป็นพสัดุใหม่นะครับ และขณะน้ีก็เร่ิมใชง้านไดแ้ลว้ ก็คงไม่มีปัญหาอะไรครับ 

มีแต่ของใหม่ครับ 
นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     ท่านสมาชิกคงเขา้ใจนะครับ  ก่อนจะขอมตินะครับ  มีท่านสมาชิกท่านใดจะ 
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/นางสาว... 

(ประธานสภา อบจ.ศก.) อภิปรายอีกไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีก่อนจะขอมติท่ีประชุม ขอเชิญ
เลขานุการสภานบัองคป์ระชุมก่อนครับ  

นางสาวรภทัภร  สายเยน็          สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 25 คน  ครบองคป์ระชุม 
    (เลขานุการสภาฯ) 

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

ไม่เห็นชอบ, ท่านใดงดออกเสียง ทุกท่านรับทราบนะครับ  
ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกบัญตัติของท่าน 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 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 
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)          สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์จ านวน 25 เสียง 
 ต่อไประเบียบวาระท่ี 6  

ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง  ญตัติขออนุมติัรับโอนรถยนตท่ี์มีผูบ้ริจาคให้โรงเรียน
กนัทรอมวทิยาคม 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  เสนอญตัติครับ       
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

นายมานะพนัธ์  องัคสกุลเกียรติ เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
(รองนายก อบจ.ศก.คนท่ี 1)            ดว้ย โรงเรียนกนัทรอมวิทยาคมขออนุมติัรับโอนรถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคล ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ขนาดเคร่ืองยนต์ 4 สูบ 150 แรงมา้ หมายเลขทะเบียน 
82-6669 ศรีสะเกษ โดย นายเอกชยั  ตองอบ อยู่บา้นเลขท่ี 103 หมู่ท่ี 4 ต าบล
โคกเพชร อ าเภอขุขันธ์ จังหวดัศรีสะเกษ ผูค้รอบครองกรรมสิทธ์ิรถยนต ์      
คนัดงักล่าวได้แจง้ความประสงค์ขอบริจาคให้โรงเรียนเพื่อไวใ้ช้ในราชการ 
โดยไม่มีขอ้ผกูพนัใด ๆ ทั้งส้ิน 
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องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดพ้ิจารณาถึงความจ าเป็นและ
ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ พร้อมทั้งเจตนารมณ์ของผูบ้ริจาค หากรับ
โอนรถยนตค์นัดงักล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อการใชง้บประมาณขององคก์าร
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
โอนรถยนต์ท่ีมีผูบ้ริจาคให้โรงเรียนกนัทรอมวิทยาคม จ านวน 1 คนั เพื่อให้ท่ี
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดม้อบหมายใหท้่านมานะพนัธ์  
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(ประธานสภา อบจ.ศก.) องัคสกุลเกียรติ รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ คนท่ี 1 เป็นผู ้ 
  เสนอญตัติขออนุมติัรับโอนรถยนตท่ี์มีผูบ้ริจาคให้โรงเรียนกนัทรอมวทิยาคม  

   
ต่อท่ีประชุมแลว้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี    

  ก่อนจะขอมติจากท่ีประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานบัองคป์ระชุมก่อนครับ 

นางสาวรภทัภร  สายเยน็          สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 26 คน  ครบองคป์ระชุม 
    (เลขานุการสภาฯ) 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 26 คน  ครบองคป์ระชุมนะครับ   
(ประธานสภา อบจ.ศก.)                   ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม ผมจะถามท่ีประชุมสามคร้ังเช่นเดิมนะครับ  

           สมาชิกท่านใดเห็นชอบกบัญตัติของท่านนายกองคก์ารบริหารส่วน 
จงัหวดัศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           เห็นชอบ 26 เสียง   

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

มติท่ีประชุม                           ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี  

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

มติท่ีประชุม                           งดออกเสียง  -ไม่มี 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      งดออกเสียง  -ไม่มี นะครับ    
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)          สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์จ านวน 26 เสียง 

ต่อไประเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง  ญตัติขออนุมติัรับโอนรถยนตท่ี์มีผูบ้ริจาคให้โรงเรียน
โนนปูนวทิยาคม 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  เสนอญตัติครับ       
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

นายวเิชียร  ถิระเลิศพานิชย ์ เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
(รองนายก อบจ.ศก.คนท่ี 2)            ดว้ย โรงเรียนโนนปูนวิทยาคมขออนุมติัรับโอนรถยนต์บรรทุกส่วน

บุคคล ยี่ห้อซูซุกิ สีขาว หมายเลขทะเบียน บม 6078 ศรีสะเกษ ซ่ึง นายทินกร  
ไชยพิมพ ์บา้นเลขท่ี 145 หมู่ท่ี 1 ต าบลซ า อ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ แจง้
ความประสงค์บริจาคให้โรงเรียนเพื่อใช้ในราชการและกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยไม่มีเง่ือนไข 



 

 

 

 

/บริหาร... 

24 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดพ้ิจารณาถึงความจ าเป็นและ

ประโยชน์ท่ีทางราชการจะได้รับ พร้อมทั้งเจตนารมณ์ของผูบ้ริจาค หากรับ
โอนรถยนตค์นัดงักล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อการใชง้บประมาณขององคก์าร
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 

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดช้ือจดัจา้งและการบริหาร
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
โอนรถยนต์ท่ีมีผูบ้ริจาคให้โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม จ านวน 1 คนั เพื่อให้ท่ี
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดม้อบหมายใหท้่านวเิชียร  



 

 

 

 

25 
/ต่อท่ี... 

(ประธานสภา อบจ.ศก.) ถิระเลิศพานิชย ์รองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ คนท่ี 2  เป็นผู ้ 
  เสนอญตัติขออนุมติัรับโอนรถยนตท่ี์มีผูบ้ริจาคให้โรงเรียนโนนปูนวทิยาคม  
 

  ต่อท่ีประชุมแลว้ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ ถา้ไม่มี    
  ก่อนจะขอมติจากท่ีประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานบัองคป์ระชุมก่อนครับ 

นางสาวรภทัภร  สายเยน็          สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 26 คน  ครบองคป์ระชุม 
    (เลขานุการสภาฯ) 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 26 คน  ครบองคป์ระชุมนะครับ   
(ประธานสภา อบจ.ศก.)                   ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม ผมจะถามท่ีประชุมสามคร้ังเช่นเดิมนะครับ  

           สมาชิกท่านใดเห็นชอบกบัญตัติของท่านนายกองคก์ารบริหารส่วน 
จงัหวดัศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           เห็นชอบ 26 เสียง   

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

มติท่ีประชุม                           ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี  

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

มติท่ีประชุม                           งดออกเสียง  -ไม่มี 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      งดออกเสียง  -ไม่มี นะครับ    
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)          สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์จ านวน 26 เสียง 

ต่อไประเบียบวาระท่ี 8 

ระเบียบวาระท่ี  8   เร่ือง  ญตัติขออนุมติัรับมอบโรงอาหารโรงเรียน 
กระดุมทองวทิยา           

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ เชิญท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  เสนอญตัติครับ       
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) 

นายวเิชียร  ถิระเลิศพานิชย ์ เรียน ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
(รองนายก อบจ.ศก.คนท่ี 2)            ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกบัศิษยเ์ก่าโรงเรียนกระดุมทอง 

วิทยา ได้จดัท าผา้ป่าเพื่อระดมทุนด าเนินการจดัสร้างโรงอาหารและมอบให้
โรงเรียนกระดุมทองวิทยา โดยใช้วงเงินงบประมาณในการจดัสร้างทั้งส้ิน 
180,000.-บาท (หน่ึงแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) โรงเรียนกระดุมทองวิทยาจึงขอ
อนุมติัรับมอบโรงอาหารดงักล่าว 



 

 

 

 

26 

/บริหาร... 

องค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์ท่ี
ประชาชนในพื้นท่ีจะได้รับจากโครงการความร่วมมือดงักล่าว และหากรับ
มอบพสัดุทั้ งหมด จะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เช่น ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
จะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจดัซ้ือจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ขอ้ 4 (3) ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หมายถึง นายกองคก์ารบริหารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู ้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพทัยา หรือผูด้  ารงต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเท่า 

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดช้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ กรมบญัชีกลาง ท่ี กค(กวจ) 0405.2/020147 ลงวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2561 เร่ือง ขอ้หารือแนวทางปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลงั 
วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ พ.ศ. 2560 

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

อย่างไรก็ ดี เ น่ืองจากการรับเอาพัสดุ ท่ี มีผู ้อุ ทิศพัสดุให้ เ ป็น
กรรมสิทธ์ิแก่ อปท. หรือให้สิทธิอนัเก่ียวกบัพสัดุหรือมอบให้เป็นผูดู้แลพสัดุ 
กรณีท่ีมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพนัจะส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของ 
อปท.ดว้ย   ซ่ึงการพิจารณางบประมาณของ อปท.เป็นอ านาจของสภาทอ้งถ่ิน 
จึงมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดให้สภาทอ้งถ่ินมีอ านาจในการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในเร่ืองดงักล่าว 

ดังนั้ น องค์การบริหารส่วนจังหวดัศรีสะเกษ ขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติรับมอบโรงอาหารโรงเรียนกระดุมทองวิทยา เพื่อให้ท่ีประชุมสภา
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ ไดม้อบหมายใหท้่านวเิชียร  



 

 

 

 

/ไดรั้บ... 

27     (ประธานสภา อบจ.ศก.) ถิระเลิศพานิชย ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ คนท่ี 2 เป็นผู ้
เสนอญตัติขออนุมติัรับมอบโรงอาหารโรงเรียนกระดุมทองวทิยาใหท่ี้ประชุม   
ได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ  ถ้าไม่มี  
ก่อนจะขอมติจากท่ีประชุม ขอเชิญเลขานุการสภานบัองคป์ระชุมก่อนครับ 

นางสาวรภทัภร  สายเยน็          สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 26 คน  ครบองคป์ระชุม 
    (เลขานุการสภาฯ) 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ     สมาชิกอยูใ่นท่ีประชุม 26 คน  ครบองคป์ระชุมนะครับ   
(ประธานสภา อบจ.ศก.)                ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม ผมจะถามท่ีประชุมสามคร้ังเช่นเดิมนะครับ           

สมาชิกท่านใดเห็นชอบกบัญตัติของท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ศรีสะเกษ โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม                           เห็นชอบ 26 เสียง   

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

มติท่ีประชุม                           ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี  

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

มติท่ีประชุม                           งดออกเสียง  -ไม่มี 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ      งดออกเสียง  -ไม่มี นะครับ    
    (ประธานสภา อบจ.ศก.)          สรุป  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์จ านวน 26 เสียง 

ต่อไประเบียบวาระท่ี 9 

ระเบียบวาระท่ี  9   เร่ือง อ่ืน ๆ   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ส าหรับระเบียบวาระท่ี 9 เร่ือง อ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม  
   (ประธานสภา อบจ.ศก.)                 หรือมีเร่ืองท่ีจะแจง้ประชาสัมพนัธ์ใหรั้บทราบก็ขอเชิญนะครับ มีไหมครับ  

เชิญท่านสมสาย ทรงทนั  ครับ 

      นายสมสาย  ทรงทนั กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ  ท่านนายกองคก์าร 
(ส.อบจ.ศก.เขต อ.ศรีรัตนะ) บริหารส่วนจงัหวดั คณะผูบ้ริหาร หวัหนา้ส่วนราชการ ท่านผูมี้เกียรติท่ีเขา้ร่วม

ประชุมวนัน้ีทุกท่านครับ กระผมนายสมสาย ทรงทนั สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ  เขตอ าเภอศรีรัตนะ ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
เน่ืองจากฤดูฝนก็ผ่านไปเทศกาลของฤดูหนาวก็จะเข้ามนัเป็นปกตินะครับ      
เม่ือฝนไปหนาวมาเส้นทางหนทางของ อบจ. เราก็มีปัญหาครับ  เป็นเส้นทางท่ี
เราล าบากมาโดยตลอด ตั้งแต่หนา้ฝนเราก็ไดจ้ดัส่งเคร่ืองจกัรไปช่วยตลอดใน
เร่ืองของการปรับปรุง พอฝนผา่นไปตอนน้ีก็ทิ้งซากความเป็นหลุมเป็นบ่อไว ้



 

 

 

 

/ดงักล่าว... 

/ขอความ... 
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/เพื่อให.้.. 

คือสายทางบา้นจานบวัมาทางบา้นเส่ืองขา้ว และประจวบเหมาะกบัในพื้นท่ี 

ดงักล่าว จะมีกิจกรรมเก่ียวกบัเร่ืองการแข่งขนันวตักรรมวิชาการของนกัเรียน
ทั้ งประเทศ จะมาแข่งโซนสู่ภาคอีสานของเราแล้วโรงเรียนบ้านจานบัว       
บา้นเส่ืองขา้วผ่านไปทางเบญจลกัษ์เป็นถนนของ อบจ.ของเรานะครับ ท่ีมนั    
ผุพงัและมนัช ารุดอย่างมากช่วงน้ี ท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อและก็ได้ท าเร่ืองเข้ามา 
อบจ.และขอเคร่ืองจกัรไปปรับปรุง เพราะในโรงเรียนจานบวัหรือโรงเรียน
เส่ืองขา้ว เป็นจุดท่ีพกัของนกัเรียนต่างถ่ินหรือต่างจงัหวดัท่ีเขา้มาพกัและจะเขา้
ไปแข่งขนัวิชาการท่ีโรงเรียนการอาชีพกนัทรลกัษจ์ะผา่นเส้นทางนั้น ก็เลยขอ
ความอนุเคราะห์มาทาง อบจ.เรานะครับ ใหไ้ปปรับปรุงซ่อมแซมให้พอเดินไป
ได้สะดวกสบายนะครับ อีกไม่ก่ีเดือน เดือนหน้าก็คงจะเร่ิมฤดูกาลแข่งขนั
วชิาการของนกัเรียนในพื้นท่ีของภาคอีสานของเราทั้งหมด ในประเทศท่ีจะเขา้
มาอยูใ่นภาคอีสานของเราจะมาแข่งขนัอยูท่ี่โซนภาคอิสานของเรา โดยเฉพาะ
จงัหวดัศรีสะเกษของเราในลายทาง และก็ในส่วนลึก ๆ เขา้ไป ก็เป็นท่ีรองรับ
นกัเรียนมาขอพกัในโรงเรียนต่าง ๆ และก็เตรียมเขา้สนามสอบแข่งขนัวิชาการ
นะครับ  ของวชิาการศึกษาของเคา้ เพราะฉะนั้นเส้นทางของ อบจ.ของเรา เขต
อ าเภอศรีรัตนะ  มีเส้นทางบา้นเส่ืองขา้วไปจานบวั ทะลุไปเบญจลกัษน์ะครับ  
ในเขตต าบลหนองฮาง มันจะเป็นลาดยางในช่วงบ้านตูมมาถึงเส่ืองข้าว        
เป็นถนนท่ีดีในช่วงเส่ืองขา้วเขา้ไปทางบา้นจานบวั  ไปเช่ือมต่อเขตเบญจลกัษ ์ 
มนัจะเป็นถนนลูกรังเก่า ลาดยางเก่า ผุพงั อยากให้ทาง อบจ. ส่งเคร่ืองจกัรเขา้
ไปสนบัสนุนปรับปรุงให้ไดม้าตรฐานตามเดิมของมนั เพื่อใช้สัญจรไปมาให้
ไดส้ะดวกและขอความร่วมมืออีกเร่ืองหน่ึงก็คือ เส้นทางดงักล่าว  มีการซ่อม
อยูป่ระจ าและงบประมาณของเราก็ไม่เพียงพอท่ีจะท าเส้นทางเส้นน้ีให้มนัเสร็จ
ไดที้เดียวนะครับ  ก็เลยขอทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเรา ผ่านไปยงัท่าน
ผูบ้ริหารครับว่า  เส้นทางดงักล่าวน้ี  มีอยู่ 3 เส้นทาง ท่ี อบจ.เรา รับผิดชอบ      
ก็คือ เส้นทางบา้นจานบวั หนองฮาง เบญจลกัษ์ และก็เส้นทางบา้นซ าสะโมง    
หมู่ 8 บา้นกลว้ย เช่ือมเส้นทางเส้นน้ี เป็นเส้นทางท่ีอ าเภอศรีรัตนะทะลุเขา้ไป 
อ าเภอขุนหาญ ในช่วงของบา้นซ าสะโมง ต าบลไพร นะครับ เส้นทางเส้นน้ีก็
จะไดรั้บลาดยางไปช่วงหน่ึงแลว้ และก็เร่ิมพงัในช่วง 2 - 3 จะเป็นถนนหินคลุก 
ในช่วงท่ี 4 เป็นทางลูกรังนะครับ ยงัมีลาดยาง ลูกรัง แลว้ก็หินคลุกอยู ่มาเช่ือม
ซ าสะโมง ทางเส้นน้ีถา้เป็นไปไดน้ะครับ  ทั้ง 3 เส้น ก็คือขององค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัของเรารับผิดชอบ ก็คือ เส้นบา้นวดัโพธ์ิพระองค์ ไปทางไพรบึง 
ต าบลพิงพวยไปเช่ือมต าบลปราสาทเยอ เส้นทางเส้นน้ีก็เป็นของ อบจ. มนัเป็น
เส้นทางหลกัของ อบจ. จะใช้งบประมาณ อบจ. ท าให้มนัเสร็จเลยก็คงจะยาก 



 

 

 

 

29 
เพราะไม่มีเพียงพอเพราะตอ้งใช้งบประมาณเยอะ จึงเรียนท่านประธานสภา  
ผา่นไปยงัคณะผูบ้ริหารวา่ท าเป็นของบอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้ง 3 โครงการ 

เพื่อใหร้องรับ ในเร่ืองงบประมาณทางกรมส่งเสริมเขา้มาเพื่อจะไดส้ร้างให้มนั
จบและให้มันเป็นเส้นทางท่ี เ ช่ือมต่อแต่ละอ า เภอให้ เ ดินทางได้อย่าง
สะดวกสบาย ให้พี่นอ้งประชาชนใชง้าน โดยเฉพาะช่วงหนา้ฝนจะล าบากมาก  
เพราะเส้นทางสายทางซ าสะโมง ต าบลสระเยาว ์บา้นกล้วย เป็นเส้นทางไป   
ขุนหาญ และเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเท่ียวชมผลไม้ไปซ้ือผลไม ้
เก่ียวกับ ทุเรียน เงาะ ล าไย พวกน้ีจะมีเยอะในโซนแถวนั้น ก็เลยฝากท่าน
ประธานผ่านไปคณะยงัผูบ้ริหาร ช่วยด าเนินการตั้งของบประมาณไปกรม
ส่งเสริมหรืออุดหนุนเฉพาะกิจ ผมเช่ือมัน่ว่าทางผูบ้ริหารน่าจะท าตรงน้ีและ
เสนอไปก็คงจะไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีในช่วงยุคขณะน้ี ในช่วงรัฐบาล
ชุดน้ี ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นก็เลยขอฝากท่านประธานผ่านไปยงัคณะผูบ้ริหาร 
ถา้ถนน 3 เส้นน้ีไดรั้บการซ่อมบ ารุงทุกปีเร่ืองเคร่ืองจกัรปีหน่ึงก็ท าสองสาม
คร้ัง แต่มนัก็ยงัพงัอยู่เหมือนเดิม เพราะมนัเป็นลูกรังและก็ลาดยางท่ีช ารุด จึง
กราบเรียนท่านประธานสภาไปยงัท่านผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วน
จงัหวดัศรีสะเกษ เพื่อดูแลพี่น้องในพื้นท่ีของเราและในส่วนหน่ึงก็ได้ท  าขอ
ความอนุเคราะห์เขา้มาเพื่อท่ีจะปรับปรุงให้เส้นทางน้ีรอการท าตามมาตรฐาน
ต่อไป ก็ขอสนับสนุนเคร่ืองจักรไปก่อนเพื่อให้พื้นท่ีเราได้สัญจรไปมา
โดยสะดวก ขอบคุณครับ 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปราย จะแสดงความคิดเห็น จะสอบถามทางฝ่าย 
(ประธานสภา อบจ.ศก.)  บริหาร หรือน าปัญหาต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีของท่านมาแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบ  

หรือท่านจะประชาสัมพนัธ์เร่ืองต่าง ๆ มีไหมครับ เชิญท่านรัฐวทิยค์รับ 

นายรัฐวทิย ์ องัคสกุลเกียรติ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(ส.อบจ.ศก.อ.เมือง เขต 1) ศรีสะเกษ คณะผูบ้ริหาร ตลอดจนท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ และหัวหน้าส่วน

ราชการทุกท่านครับ  กระผม รัฐวิทย์  องัคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ เขตอ าเภอเมือง ขออนุญาตน าเรียนท่านประธาน  
ว่าขออนุญาตให้ดูข้อความในญตัติเพื่ออนุมติัจ่ายขาดเงินสะสม ในข้อท่ี 32   
นะครับ เห็นว่าจะมีขอ้ความท่ีตกหล่นในโครงการท่ี 32 ก็คือ ปรับปรุงถนน  
หินคลุกเช่ือมระหว่างต าบลสายทางบา้นน ้ าค  า หมู่ท่ี 6 ต าบลน ้ าค  า เขตต าบล
หญา้ปลอ้ง-เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัศรีสะเกษ เขา้ใจว่าน่าจะมีการตกหล่นใน
เร่ืองของเขตพื้นท่ีหมู่ของต าบลหญา้ปลอ้งนะครับ เกรงว่าเม่ือด าเนินการเกรง
วา่จะเกิดผิดพลาด จึงอยากฝากไปทางกองช่างไดช่้วยตรวจสอบขอ้ความท่ีอยู่
ในแผนดว้ยนะครับ ล าดบัท่ีเท่าไหร่ ล าดบัท่ี 32 ครับ น่าจะมีขอ้ความตกหล่น
นะครับ ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานฝากไปถึงท่านนายกเน่ืองจากวา่ใน



 

 

 

 

30 เขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองท่ีผมได้ดูแลนะครับ ในบริเวณต าบลหญา้ปลอ้ง ซ่ึงก็คือ
บา้นเอกไปจนถึงบา้นสร้างเรืองเช่ือมต่อไปท่ีต าบลน ้ าค  า ถนนเส้นน้ีเรียกว่า
เป็นถนนท่ีชาวบา้นใช้สัญจรเป็นหลกั แลว้ก็มีการท่องเท่ียวโดยนกัท่องเท่ียว
จากชาวจงัหวดัศรีสะเกษและจากต่างถ่ินเป็นจ านวนมากนะครับ เข้าใจว่า  
ถนนเส้นท่ีอยูจ่ากบา้นเอกไปจนถึงบา้นสร้างเรืองเป็นถนนท่ีอยูใ่นการดูแลของ
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินนะครับ แลว้ก็มีการช ารุดเสียหายมากพอสมควร  
ซ่ึงปัจจุบันรถทวัร์ท่ีวิ่งเข้าไปในพระธาตุเรืองรองก็ต้องมีการวิ่งหลบหลุม
ตลอดเวลา แลว้ก็เขา้ใจวา่น่าจะเป็นโครงการท่ีเกินก าลงัขององค์การปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ดงันั้นจึงอยากจะน าเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกว่า
พอจะมีหนทางใดไหมท่ีเราจะประสานทางจงัหวดัเพื่อท่ีจะซ่อมแซมถนน    
เส้นน้ีได ้ซ่ึงเป็นถนนเส้นหน่ึงท่ีเป็นหน้าเป็นตาของจงัหวดัศรีสะเกษ และอีก
จุดหน่ึงก็คือ จุดบริเวณท่ีอยู่หน้าวดัพระธาตุเรืองรอง เช่ือมไปท่ีต าบลน ้ าค  า    
จุดน้ีก็เป็นจุดท่ีเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาของจงัหวดัเราเช่นกนั แต่ก็มีการช ารุด
เสียหายของถนนค่อนขา้งมากนะครับ ก็ฝากเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายก 
เผื่อไดมี้หนทางในการหารือกบัท่านผูว้่าราชการจงัหวดัท่านใหม่ เพื่อน าไปสู่
การแกไ้ขใหก้บัพี่นอ้งประชาชนนะครับ ขอบพระคุณครับ 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ขอบคุณท่านสมาชิกนะครับ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ   
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) เชิญท่านทนงครับ 

     นายทนง  สุรนารถ กราบเรียนท่านประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษท่ีเคารพ 
(ส.อบจ.ศก.อ.เมือง เขต 3)   ท่านนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ท่านรองนายก ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ  

และหวัหนา้ส่วนราชการทุกท่านครับ กระผมนายทนง  สุรนารถ สมาชิกสภา 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ อ าเภอเมือง เขต 3 พอดีมีเร่ืองท่ีไดรั้บ 
มอบหมายในการประสานงานเก่ียวกบัเร่ืองโครงการท่ีจะไปอบรมสัมมนา
วชิาการท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งวนัท่ี 30 ตุลาคมถึงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2562   
ซ่ึงตอนแรกท่ีได้จองตั๋ววนัท่ี 30 เพราะว่าเคร่ืองบินท่ีบินตรงจากอุบลไป
เชียงใหม่ เคา้จะมีแค่สัปดาห์ละ 4 วนั ทีน้ีมาเปล่ียนทีหลงัคือมีทุกวนัก็เลยไดม้า
จองวนัท่ี 30 นะครับ ซ่ึงก าหนดการเดินทางท่ีจะไปข้ึนเคร่ืองบินส าหรับ
สมาชิกท่ีจะเดินทางไปในวนัท่ี 30 ตุลาคม เคร่ืองบินออกจากอุบลไปเชียงใหม่
เวลา 11:50 น. ดงันั้นแลว้อยากจะให้ทุก ๆ ท่านไปเจอกนัท่ีสนามบินอุบลเวลา  
11.00 น. เด๋ียวจะไม่ทนัเคร่ืองบิน แล้วก็วนัแรกวนัท่ี 30 จะได้ข้ึนไปพกัท่ี
อ าเภอแม่ริม เพราะวา่ไดมี้การลงทะเบียนวนัท่ี 31 ตุลาคม พอดีไดป้ระสานงาน
กับทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ไวแ้ล้ว ได้เตรียม
ตอ้นรับคณะของศรีสะเกษท่ีกงัสดาลรีสอร์ท อยากจะฝากให้ทุกท่านท่ีเดินทาง
ไปเตรียมเส้ือกนัหนาวไวด้ว้ยนะครับ อากาศน่าจะอยูป่ระมาณ 20 กว่าองศา  



 

 

 

 

31 ส่วนเร่ืองการเดินทางกลับค่อยว่ากันอีกทีนึง มีหลายท่านอาจจะมีภารกิจ
เดินทางกลบัก่อนนะครับ ก็ขอกราบเรียนเพียงเท่าน้ีครับ ขอบคุณครับ   

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ขอบคุณท่านสมาชิกครับ สมาชิกทุกท่านรับทราบนะครับ อยา่ใหเ้กิน 11 โมง 
(ประธานสภา อบจ.ศก.) นะครับ เด๋ียวไม่ทนั มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ มีไหมครับ      

ถา้ไม่มีเชิญฝ่ายบริหาร เชิญท่านนายกครับ 

นายวชิิต  ไตรสรณกุล เรียน ท่านประธาน ท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่านครับ ในส่วนของท่านสมาชิก 
(นายก อบจ.ศก.) จากศรีรัตนะและจากอ าเภอเมือง ซ่ึงเป็นเร่ืองเดียวกนัก็คือ ถนน ทางฝ่าย

บริหารรับทราบนะครับ และจะน าไปแกไ้ขปัญหาใหโ้ดยด่วนท่ีสุดครับ 

นายวสุิทธ์ิชาติ  ปัญญาทรงรุจิ ท่านนายกไดต้อบช้ีแจงแลว้นะครับ วา่จะเขา้ไปดูแลและแกปั้ญหาใหน้ะครับ 
    (ประธานสภา อบจ.ศก.) ส าหรับวนัน้ีตอ้งขอขอบคุณท่านนายก คณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกสภาองคก์าร 

บริหารส่วนจงัหวดัและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านท่ีไดใ้ห้เกียรติเขา้ร่วมใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษในคร้ังน้ี ส าหรับวนัน้ี   
ผมขอปิดการประชุมครับ 
 

                                    ---------------------------------- 
                    ปิดประชุมเวลา  16.19  น. 

 

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

         ลงช่ือ ………………..……............ ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                (นางสาวรภทัภร  สายเยน็) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


