รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2559
วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.
เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายปรีชา มุลาลินน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ ได้
กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน

ได้กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้
- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมครับ วันนี้ทางสภาฯได่แจ้งไปแล้ว
ว่ามีญัตติด่วนจากท่านผู้บริหารท้องถิ่น เรื่องก็อยู่ในวาระที่ 4 , 5 ครับผมใน
ฐานะประธานได้รับญัตติและได้ท่านหนังสือด่วนที่สุดเพื่อแจ้งนัดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2559 ครั้งที่ 2 แจ้ง
ประชุมวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ครบ
องค์ประชุม ณ ตอนนี้มีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม 22 ท่าน มีสมาชิกลา 2 ท่าน
คือ ท่านรพีพงศ์ เกลียวเพียรหมู่ที่ 6และท่านสมศักดิ์ ศรีเนตร หมู่ที่ 10 ยังไม่
มาอีก 2 ท่าน คือ ท่านลัดลา เผือกแก้ว หมู่ที่ 9 และท่านจักรพงษ์ หมายมั่น
หมู่ที่ 3 รออีกสักครู่ท่านคงจะมาตามหลัง ครับเข้าระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับสมาชิกเรื่องที่เข้า
ประชุ ม ที่ ก ล่ า วไปแล้ ว มี ท างฝ่ า ยบริ ห ารปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
รักษาการนายกและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ก็ขอแจ้งในที่ประชุม
อีกเรื่องหนึ่งให้ทราบทั่วกัน องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่แจ้งยกเลิกการ
ประชุมในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไม่มีการประชุมนะครับ ยกเลิก
เพราะว่าเราได้มีการมาประชุมในวันนี้แล้ววันที่ 18 ก็คงจะยกเลิกไป

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน

- ยังไม่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก็คงจะยังไม่มีการรับรองการประชุมใน ระเบียบ
วาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องกระทู้ถาม

ประธาน

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ ขยายระยะเวลาเสนอร่า งข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาประมาณ พ.ศ. 2560

ประธาน

- ครับ ตามข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2543 ผมก็พึ่งทราบเมื่อวานนี้ว่าทางผู้บริหารมีข้อขัดข้องที่ยังไม่พร้อมที่
จะเสนอร่ า ง ท่ า นก็ โ ทรด่ ว นที่ จ ะให้ ผ มมาท าหนั ง สื อ เชิ ญ ด่ ว นที่ สุ ด ให้ ส ภา
เห็นชอบตามระเบียบวาระที่ 4 เดี๋ยวท่านผู้เสนอจะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ
เชิญครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

- ครับเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านครับ ผมนาย

(ปลัด อบต.แกใหญ่)

ประกาศิต จั นทน์ห อม ปลั ดองค์การบริห ารส่ ว นตาบลแกใหญ่ปฏิบัติห น้าที่
นายก ครั บ ตามที่ ได้ ยื่น ญัตติ เสนอให้ กับสภาได้ พิจารณาในวั นนี้ ก็สื บเนื่อ ง
เกี่ยวพันกับการจัดท่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่ งตามข้อ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 2 ฉบับจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2543 ทางผู้บริหารได้
พิจารณาดูแล้ว เห็นว่าตามที่ได้เสนอญัตติ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เราได้เสนอ
เฉพาะญัตติเราไม่ได้แนบรายละเอียดของญัตติดังกล่าว ซึ่งก็เป็นการปฏิบัติที่ไม่
ถูกต้องอยู่แล้วตรงนั้น ดังนั้นก็ประจวบเหมาะกับที่มีโครงการความต้องการของ
ชุมชน เร่งด่วน อยากนาเสนอให้สภาได้พิจารณาในคราวประชุมสามัญสมัยนี้
ด้วย ว่าจาเป็นจะต้องมีการมาปรับเปลี่ ยน มีการมาคานวณค่าใช้จ่ายเพื่อให้
สัมพันธ์กับข้อบัญญัติงบประมาณ ตามข้อ 24 แห่งกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีงบประมาณดังกล่าวก็ระบุบอกว่า ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่สามารถที่จะนาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีเสนอต่อสภาท้องถิ่น
ได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดนะครับ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นซึ่งตา
ระยะเวลาที่ผู้บริหารจะต้องนาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ระเบียบตามที่กฎหมาย
กาหนดผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องเสนองบประมาณให้สภาท้องถิ่นพิจารณาภายใน
วั น ที่ 15

สิ ง หาคม แต่ ม าเสนอไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ ม าใช้ ร ะเบี ย บเกี่ ย วกั บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพราะฉะนั้นเพื่อให้การเสนอให้
สภาท้องถิ่นพิจารณาเรานาเสนอไม่ทันภายในวันที่ 15 นะครับ เพราะว่ามัน
จะต้องมีเรื่องพิจารณารายละเอียดค่อนข้างเยอะ จึงขออนุมัติสภาท้องถิ่นแห่งนี้
ขยายระยะเวลา ยื่น ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้สภาท้องถิ่นพิจารณา ซึ่งมีอยู่
2 กรณีกับการขยายเวลา 1. ก็คือการขยายเวลาในการนาเสนอร่างงบประมาณ
ให้ ส ภาท้องถิ่นพิจารณาเป็นอานาจของสภาท้องถิ่น 2.ขยายระยะเวลาการ

ประชุมหากประชุมไม่แล้วเสร็จในสมัยประชุมให้ขยายระยะเวลาออกครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน 15 วัน แต่กรณีนี้ไม่ใช่ขยายระยะเวลาการประชุ ม ขอขยายระยะเวลา
ในการยื่นร่างข้อบัญญัติงบประมาณพิจารณา ก็ด้วยเหตุผลวามจาเป็นดังกล่าว
และก็อยู่ในสมัยการประชุมนี้ด้วยครับ ท่านประธาน ขอบคุณครับ
ประธาน

- ครับ ตอนนี้คาดว่าสมาชิกน่าจะเดินทางมาครบทั้ง 24 ท่านแล้ว ก็ขาด 2 ท่าน
ครั บ ทางฝ่ า ยบริ ห ารได้ แ จ้ ง ไปแล้ ว ว่ า ที่ ล่ า ช้ า ในการเสนอร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ
งบประมาณปี 60 ต่อสภาเพื่อพิจารณาในสมัยประชุมเพื่อเป็นร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณประจาปีต่อไป ก็ทาไม่ทันมีเหตุผลชี้แจงทางท่านสมาชิ ก วันนี้เป็น
วันสุดท้ายที่ทางระเบียบข้อ กฎหมายจะต้องบังคับฝ่ายบริหาร ฉะนั้นการ
ประชุมวันนี้เป็นการที่จะทาให้ถูกตามระเบียบข้อบังคับที่ผู้บริหารจะต้องยื่น
เสนอร่างภายในวันที่ 15 สิงหาคม เพราะฉะนั้นเราจะทาการในวันนี้ก็ถูกต้องจะ
ได้ไม่ต้องสงสัยกันมากเพราะทางท่านผู้บริหารก็ได้ชี้แจงมาแล้วว่าไม่ทันจริงๆ
มันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนด้วย ก็อยากให้ท่านสมาชิกได้สอบถาม
ข้องใจเรื่องที่ผู้บริหารช้าเพราะอะไรก็เชิญทุกท่านครับ เชิญท่านวิชัยครับ

นายวิชัย จรจรัญ

- เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหาร สมาชิกทุกท่านผมนายวิชัย จรจรัญ

(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1)

สมาชิก อบต. หมู่ที่1 อันดับแรกนะครับก็นาเรียนไปยังท่านประธานเกี่ยวกับ
ท่านสมาชิกที่ลา การลานี้ท่านได้ส่งหนังสือลากับท่านหรือเปล่าหรือโทรบอก
ด้วยวาจาพอดีพี่ชายจากหมู่ที่ 6 สมัยประชุมที่แล้วก็ทราบว่าลาสมัยนี้ท่านก็
บอกว่าลา เพราะว่าครั้งก่อนเคยคุยในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าต้องลาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก็จะพิจารณาว่าเป็นการขาดประชุมไปตรงนี้ ถูกไหมครับ อีกเรื่อง
หนึ่งเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งที่ 4 นะครับ วาระการประชุมครั้งที่แล้วน่าจะ
ไม่ มี เ รื่ อ งข้ อ บั ญ ญั ติ เ ลย เพราะครั้ ง ที่ แ ล้ ว ท่ า นเลขาได้ ส อบถามไปยั ง ท่ า น
ผู้บริหารว่า กาหนดรับวันที่ 15 ต้องส่งเอกสารให้ครบ ก็น่าจะเป็ นว่าการ
ประชุมสมัยที่แล้วไม่ได้คุยถึงเรื่องข้อบัญญัติแต่คุยเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมอย่าง
เดียว ถูกต้องไหมครับ ผมขอนาเรียนแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ

ประธาน

- ครับชี้แจงไปยังการลาเราก็ต้องเห็นใจท่านสมาชิกเพราะท่านปลัดก็โทรไป
ตั้งแต่เช้า ก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะทาหนังสือไปตามหลัง ผมก็บอกว่าไม่เป็นไรท่าน
อยู่ไกลนะครับ ท่านก็ไม่อยากให้ใครปลอดแปลงลายเซ็นท่าน ในการลานี้ก็เห็น
ใจท่านอยู่เพราะท่านโทรมาบอกว่าผมขอท่านอยู่ที่กรุงเทพท่านประจักษ์เดี๋ยว
ประชุมคราวหน้าเอาใบลามาให้ผม ส่วนท่านรพีพงศ์ตอนนี้กาลังตีค วามกับท่าน
เลขาอยู่นะครับ ท่านลาท่านเขียนมาใบลาของท่านบอกว่าวันที่ 13 – 15 ถ้า
ตีความเป็นยังไงก็สามารถในวันนี้ได้ว่าท่านขาดหรือยังไงเดี๋ยวผมปรึกษากับ

ท่านเลขา ครับระเบียบวาระที่ 4 มีท่านใดจะสอบถามทางฝ่ายบริหารครับ ท่าน
เสงี่ยมเชิญครับ
นายเสงี่ยม พวงศรี

เรียนท่านประธาน ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านผมนายนายเสงี่ยม พวงศรี

(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ ผมก็ตั้งใจว่าจะไม่พูดพอดีท่านเอ่ย
ขึ้น มาก็ เลยขอพูด หน่ อย เรื่ องข้อบั ญญั ติต รงนี้ ก็พู ดไปแล้ ว ที่ ผ มไม่อ ยากพู ด
เพราะอะไร ไม่อยากอภิปรายเพราะอะไรเพราะว่าทุกๆครั้งก็เป็นแบบนี้แหละ
ครับ ไม่เคยเป็นธรรมสักทีเท่าที่เป็นสมาชิกมา ก็คิดเอาเองแล้วกันแต่เวลาที
พวกท่านอยากได้เหลือเกิน ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับขอขอบคุณครับผม

ประธาน

ครับ ในระเบียบวาระที่ 4 มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญท่านลัดดาครับ

นางสาวลัดดา เผือกแก้ว

เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางสาวลัดดา เผือกแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9)

ค่ะ ก่อนอื่นก็อยากจะนาเสนอที่ประชุมอย่างนี้นะคะว่าในส่วนของสมัยประชุม
ซึ่งดิฉัน จาได้ว่าเป็นคนเสนอแต่ในวันนั้นคือไม่มีใครท้วงติงเลยคิดว่าถูกต้อง
แล้วแต่ที่จริงแล้วนับไปนับมามันได้ 16 วัน มันต้อง 10 – 24 อันนี้ก็คือเป็น
ความผิดพลาดของเรา ของคนเสนอแล้วก็คนอื่นก็ไม่ได้ท้วงติง พอมานับดูได้ 16
วัน จริงๆแล้วไม่ใช่ขอให้เราแก้วันที่ อยากให้เป็นวันที่ 10 – 24 หรือ 11 – 25
ก็แ ล้ ว แต่ ท่ า นนะคะ ที่ นี้ ในส่ ว นของการประชุ ม ในวั น นี้ ซึ่ ง จริ งๆแล้ ว ในการ
ประชุมในวันนี้น่าจะเป็นการประชุมในส่วนของวันเสาร์มากกว่า ไม่น่าที่จะเป็น
การยื่นญัตติด่วนมาเพื่อที่จะปรุมวนนี้ เหตุการณ์ในวันนี้น่าจะเป็นเมื่อวันเสาร์
เพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของวิธีงบประมาณตามข้อบัญญัติ ตามข้อ 23 วรรค
2 ท่านเจ้าหน้าที่วิเคราะห์กับท่านเจ้าหน้าที่งบประมาณท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่า
15 ซึ่งดิฉันก็ได้ถามแล้วว่าทาไมท่านถึงไม่ขอขยายระยะเวลา ในเมื่อท่านคิดว่า
ไม่ทา แต่ท่านบอกว่าท่านจะยื่นญัตติแล้วซึ่งจริงๆแล้วถ้าท่านคิดว่าท่านจะมา
อยู่ด้วยกัน ญัตติที่ท่านยื่นมันก็ยังมาไม่ครบอยู่ดีเราก็ถือว่าไม่เป็นการยื่น อันนี้
เราพูดกันในภาพรวมก่อนนะคะ อยากให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันว่าของเรา
เพิ่มเติมแผนเมื่อวันเสาร์ ควรจะเป็นการขยายระยะเวลาด้วยซ้าไปแต่ทาไมทุก
คนไม่คิดที่จะเอาวาระนี้เข้ามา ทั้งๆที่ท่านบอกว่าท่านยื่นญัตติไปแล้ว แต่ทาง
สภาคนที่อยู่ข้างบนท่านก็ไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้ โดยความจริงแล้วไม่น่าจะเป็น
ญัตติด่วน เพราะว่าการขอขยายการยื่นข้อบัญญัติมันมีระยะเวลาที่แน่นอนอยู่
แล้ว ไม่ใช่ญัตติด่วนแน่นอน ญัตติด่วนไม่น้อยกว่า 24 ชม. ต้องเป็นเรื่องเร่งด่วน
ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนภายในตาบลไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตาภัย
ต่างๆ อยากให้ ท่า นพิจารณาตรงนี้ด้ ว ยว่าในส่ ว นของวิ ธีงบประมาณข้อ 23
วรรค 2 กับข้อ 24 มันสามารถทาได้แต่ท่านก็ไม่ทาอันนี้ขอตาหนิทั้งท่าน

ผู้บริหาร ตาหนิทั้งท่านที่อยู่ข้าบน วาระที่เราประชุมในวันนี้สามารถที่จะเอาไป
ผนวกได้กั บ ของวัน เสาร์ ญั ตติ ด่ว นที่ ว่า นี้ก ารจัด ทาข้อ บัญ ญัติ มัน ต้อ งมี การ
วางแผนมาล่วงหน้าแล้วไม่ใช่พึ่งมาคิดได้เมื่อวาน เป็นอะไรที่ถ้า คนอื่นเขามอง
มาเป็นการไม่มีการวางแผน คิดได้ว่าอยากจะเอาเข้าก็เอาเข้า จริงอยู่ว่าเป็น
เรื่ อ งเดื อ ดร้ อ น แต่ ว่ า ในร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ เ รามี ก ารน าเสนอแผนจากที่ ท่ า น
เจ้าหน้าที่ได้ไปประชาคมมาแล้ว ไม่ใช้เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ตรงนี้ก็อยากจะ
ตาหนินิดหนึ่งนะคะในส่วนของท่านประธานเองท่านได้เดินตรวจกับเขาด้วย
หรือไม่ ว่าในส่วนของการประเมินการตรวจโบนัส ผลของการยื่นญัตติล่าช้าเป็น
อย่างไร แล้วเหตุผลที่มาแบบนี้ก็คือไม่ใช่เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น ด่วนมาคือขอ
ขยายระยะเวลาจริงๆถ้ารู้อยู่แล้วว่าวันที่ 15 เป็นวันสุดท้ายท่านต้องขอยื่น
ประมาณวันที่ 10 ก็ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ทันไม่ใช่มายื่นวันสุดท้ายแบบ
นี้ การมายื่นวันสุดท้ายการประชุมก็ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชม. ยุคนี้เป็นยุค คสช.
มาตรา 44 กาลังออกอาระวาดเราไม่อยากให้สภาทาแบบนั้น ทุกท่านตรงกัน
รายงานการประชุมวันนี้ให้ไปกาหนดเป็นวันที่ 13 เมื่อวานประชมแผน วันนี้
ตอนเช้าประชุมคณะกรรมการ พอตอนบ่ายประชุมแผนอีกเหมือนกับว่าทางาน
ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า อยากให้ทาอะไรให้มันรัดกุมมากกว่านี้ แล้วก็ในส่วน
ของการขยายระยะเวลา ดิฉันก็คิดได้เมื่อวันประชุมว่าควรจะขยายแต่ไม่เห็นมี
ในระเบียบวาระก็เลยเอาไปพูดข้างนอกกั บท่านปลัด ท่านปลัดก็บอกว่ากลัว
สภาไม่รอด ก็เลยได้มาเล่าสู่กันฟัง ณ ตอนนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้สานึกในหน้า
ที่ ว่ า สิ่ ง ใดที่ เ ราควรที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ กั น ควรที่ จ ะอ่ า นหนั ง สื อ อ่ า นต าราบ้ า ง
เพื่อที่จะช่วยเหลือกัน ในส่วนของขยายก็ควรจะเป็นวันเสาร์ แต่ในส่วนของแผน
ถ้าทาไม่ทั นจะตามมาทีห ลั งก็ไม่เป็นไร เราน่าจะเป็นวาระที่ต่อจากวันเสาร์
ก่อนที่จะเป็นอภิปรายอื่นๆด้วยซ้าถึงจะทาให้ทุกอย่างดูดี แต่ในเมื่อที่ท่านบอก
ว่าท่านทาไม่ทันเพราะว่าท่านรอโครงการนี้นี้แหละถึงจะเป็นเหตุการณ์ที่ ทุก
อย่างจะเป็นไปได้ด้วยดี ถ้าเป็นการยื่นญัตติไม่เข้าหลักเกณฑ์ แล้วถ้าท่านจะยื่น
ขยายระยะเวลากี่วันขอ 5 วัน 10 วันเพื่อที่จะเอาโครงการของหมู่ 8 เข้ามาอัน
นี้ก็เรื่องของท่าน ตรงนี้น่าจะดูดีกว่าค่ะท่านประธาน ขอบคุณค่ะ
ประธาน

ครับ ก็ทางเราก็คิดเหมือนกันอยู่ครับว่าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วคือ
ฝ่ายบริหารไม่ได้ยื่นวันนี้นะครับ คือเรื่องการขยายถ้าพูดไปแล้วก็ตังแต่วันที่ 13
ตอนบ่ายแต่พอดีเราทาไม่ทัน เรามาทาหนังสือตอนเช้าวันที่ 14 คิดว่าไม่ทันใน
วันที่ 15 ท่านก็เลยเกิดความเร่งด่วนว่าปัญหามีก็เลยกลายเป็นเองด่วนผมก็เลย
ต้ อ งรั บ ก็ ต ามข้ อ 38

ญั ต ติ ทั้ ง หลายที่ ต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ ยื น ต่ อ สภา

ประธานสภาล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน ก็มันจะมีญัตติต่อไปนี้
อาจจะเสนอด้ ว ยวาจาต่ อ ที่ ป ระชุ ม ท้ อ งถิ่ น ได้ อย่ า ง (3) ญั ต ติ ที่ เ ป็ น ข้ อ
ปรึกษาหารือขอให้พิจ ารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วก็ข้อ (6) ญัตติที่ประธานสภา
ประธานในที่ประชุมเห็นควรอนุญาตเอามาใช้ได้ทานก็ไม่ได้ยื่นวันนี้ท่านได้ยื่น
มาก่อนหน้านี้ก็อนุโลมให้กันได้ ครับเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงเกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆครับ เชิญครับ
นายประกาศิต จันทน์หอม

- ครับ เรียนท่านประธานตามที่ท่านสมาชิกผมถือว่าเป็นข้อแนะนา เราหา
ทางออกตามขั้นตอนและเหมาะสมผมก็ว่าที่ท่านแนะนามาให้ดูดีเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นคาว่าญัตติให้ใช้จ่ายเงินสะสมก่อน เพราะเป็นความเดือดร้อนของ
ราษฎร ที่เราประชุมวันที่ 13 ตรงนี้ก็น่าจะลุล่วงได้นะครับว่า 13,14,15 จะ
เสร็จได้ทันในวันที่ 15 หรือไม่ เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การบันทึกการประชุม การ
เสนอญัตติกฎหมายบอกว่าผู้บริหารเสนอเป็นวาจาก็ได้ ไม่ต้องมีการรับรอง ที่
ท่านสมาชิกพูดขึ้นนี้ก็หมายถึงให้เราไปแก้ไขให้มันดี ถ้าที่ประชุมเห็นดีด้วยก็
บันทึกการประชุมเป็นวัน 13 ผู้บริหารเสนอญัตติ วันนี้ในที่ประชุมก็เป็นการ
พิจารณาเฉพาะเรื่องแผนเราทาเป็นขั้นตอนอันไหนก่อนอันไหนลัง แต่นี้พอเรา
มาประชุมด้วยกันอย่างนี่แล้วนั้นหมายถึงว่าเราจะขยายเพื่อโครงการ เมื่อขยาย
ตรงนั้นมันก็จะไปเข้าภายใน 15 คือต้องรู้ว่าไมทันล่วงหน้า ที่ท่านลัดดาเสนอมา
เมื่อกี้ก็พยายามหาทางออกให้เราด้วย ผมก็ มีข้อเสนอแบบนี้ครับท่านประธาน
เพื่อตรงนี้ให้มันเหมาะสมให้ดูเป็นลาดับ ในวันที่ 13 ก่อนที่จะถึง 15 นี้ก็เหมาะ
กับการที่รู้ล่างหน้าว่าไม่ทันจึงทาเรื่องขอขยาย ผู้บริหารขอเสนอญัตติต้องเป็น
ระเบียบวาระก่อนเรื่องอื่นๆ แต่ว่ามติวันนี้ ก็ขอให้เป็นมติวันที่ 13 อาจจะเป็น
บันทึกเรื่องแผนเพิ่มเติมแค่นั้น ท่านหารือสมาชิกตามนี้ไหม มันต้องมีลาดับมา
ตามนี้ให้มันดูเป็นลาดับขั้นตอนของมันครับท่านประธานสภา ขอบคุณครับ

ประธาน

- ดูระเบียบวาระที่ 4 มีสมาชิกท่านใดคิดเห็นเรื่องนี้ตามท่านลัดดาและผู้บริหาร
หรือไม่หรือว่าขัดแย้ง เชิญท่านเสงี่ยม

นายเสงี่ยม พวงศรี

- เรียนท่านประธานที่เคารพ ที่ผ่านๆมาก็อยากทาอะไรให้มันถูกต้องนะครับ

(สมาชิก อบต.หมู่ 13)

จนเวลาก็ ล่ ว งเลยมาขนาดนี้ก็ ผิ ดบ้ างถูก บ้า งก็ไ ด้ส มาชิกหมู่ที่ 9

ท่า นได้

ปรึกษาหารือว่าควรจะทาแบบไหน ก็อยากจะเสนอในเมื่อเหตุการณ์มันเป็น
แบบนี้ไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้ ก็มีแต่จะช่วยกันและให้มันจบไปด้วยดีนะครับ
ไม่อย่างนั้นก็มีปัญหาเหมือนที่ท่านสมาชิกได้แนะนามาก็เป็นทางออกที่ดีครับ
ขอขอบคุณครับ

ประธาน

- ครับ ก็เอาอย่างนี้ก็หลายๆท่านคิดว่าก็ควรจะต้องดาเนินการให้เรีย บร้อยไป
ผมคิดว่าวันที่ 13 ทางท่านผู้บริหารเองก็ได้เสนอญัตติมา ที่ผมได้รับข้อเสนอมา
มีอยู่ 2 เรื่องคือ เรื่องญัตติที่จะพิจารณาแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และผู้บริหารยื่น
ญัตติขอขยายหลังระเบียบวาระอภิปรายทั่วไป คือระเบียบวาระที่ 7 คือเมื่อ
วันที่ 13 ต่อไปเป็นวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ แต่ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติมา 2 ครั้ง
ด้วยวาจาเพื่อให้สภาพิจารณาแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 กับเรื่องการ
ขอขยายการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 ได้ไหม
ครับ จะได้ยกวาระออกไปเลยและผมจะได้เอาวาระที่ 4 เรื่องแผนของหมู่ 8
เชิญท่านวิชัยครับ

นายวิชัย จรจรัญ

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายวิชัย จรจรัญ สมาชิก อบต.หมู่ 1 ผม

(สมาชิก อบต.หมู่ 1)

อยากจะขอให้ท่านประธานอธิบายเพื่อให้ สมาชิกได้เข้าใจ ตกลงวันนี้เราจะ
ประชุมเป็นวันที่ 13 วันนี้ไม่มีการประชุม จะเป็นการประชุมต่อเนื่ อง ใช่ไหม
ครับ

ประธาน

วันนี้ก็มีการประชุมครับ เรื่องการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนวาระที่ 4

นายวิชัย จรจรัญ

ขยายต่อจากระเบียบวาระการประชุมสมัยที่ 7 สมัยที่แล้วใช่ไหมครับ ทาง

(สมาชิก อบต.หมู่ 1)

ผู้บริหารเสนอขยายด้วยวาจาเป็นเรื่องที่ 1 ใช่ไหมครับ อธิบายให้สมาชิกเข้าใจ
คือทุกคนฟังประธานแล้วไม่เข้าใจครับ

ประธาน

ถูกแล้วครับที่ท่านท้วงติงมา คือแค่ไม่ต้องบอกว่ายื่นญัตติพิจารณาแผนสามปี

นายประกาศิต จันทน์หอม

ขออนุญาตครับท่านประธาน

นายเสงี่ยม พวงศรี

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมว่าท่านไปปรึกษากับท่านปรีชาก่อนว่าจะ
ออกแนวทางใดให้มันเหมาะสมแล้วให้ท่านปรีชามาดาเนินการชี้แจงกับสภา
แบบนี้ต่อไปครับผม ขอบคุณครับ

ประธาน

คืออย่างนี้ครับ คือวิสัยของตัวผมเองก็บอกแล้วว่าการกระทาหน้าที่ของผมเอง
ผมคิดว่าก็น่าจะไม่ผิดพลาด เพราะว่าเราพิจารณาในวันนี้ก็ไม่เสียหายอะไร ทั้ง
2 วาระ เพราะว่ามันก็อยู่ใน วัน เวลาที่เขาขยายได้ เพราะท่านก็ยื่นมาถูกต้อง
แล้ว ท่านโทรบอกผมตั้งแต่ คืนวันที่ 13 แล้ววันที่ 14 ผมก็มาทาหนังสือเป็น
เรื่องด่วน เรื่องด่วนถ้าพูดตามของผมนะครั บว่านี้ก็คือเรื่องด่วน เหตุมันจาเป็น
แล้ว ทาไม่ทันแล้วมันก็เป็นเรื่องด่วน มันไม่จาเป็นจะต้องรอให้ฝนตก น้าท่วมถึง
จะต้องเป็นเรื่องด่วน ถ้าคุณตีความตามเดิมไปมันก็ไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรามา
ประชุมกันวันนี้ก็ไม่ผิดนะครับ เราจะคิดว่าเรื่องด่วนเป็นเรื่องแบบไหน เชิญท่าน
วิชัย

นายวิชัย จรจรัญ

ครับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่าน พอดีทุกท่านที่นั่งฟังไม่เข้าใจ

(สมาชิก อบต. หมู่ 1)

ผมก็เลยถาม ผมไม่อยากให้เราเปลี่ยนประเด็นนะครับ วันที่ 13 เราก็ประชุม
จริงๆแล้วถ้าเรามาประชุมต่อวาระตามที่เรามีการบันทึกการประชุมคือต้องการ
ขยายเพื่อที่จะเอาโรงการของหมู่ 8 เข้ามา เป็นที่มองแล้วมันฉาบฉวย เราจะมา
แก้ปัญหายังไงให้มันเป็นไปด้วยดีนะครับ โดยที่ไม่ใครผิดเพียงแค่ท่านประธาน
อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจ ว่าเอาแบบไหน แบบนี้จะได้เข้าใจอยากให้ลงเอยกัน
ด้วยดีครับ

ประธาน

คืออย่ างนี้ ครั บ อยากให้ ตัว ผมเองตั ดสิ นใจปกติญัตติมัน อยู่ที่ผ ม ทุกครั้งผม
อะลุ่มอล่วยมาทุกครั้ง ที่ผมรับญัตติคือผมอะลุ่มอล่วยมาตลอดไม่ค่อยเรื่องมาก
ไม่ค่อยจะจับประเด็นที่ยุ่งยากมาคุยกัน ผมอยากให้เรามาประชุมกั นตามวันชุม
เวลาที่กาหนด พิจารณาตามวันเวลา ใครเห็นชอบก็ยกมือใครไม่เห็นชอบก็ไม่
ต้องยกมือ เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ผมกาลังจะเสนอว่าแนวทางที่เราจะแก้ไข
วิธีการบันทึกการประชุมว่าญัตติขอขยายไปอยู่ในวันที่ 13 คือผมนั่งตรงนี้ถ้าใคร
มานั่งมันจะพูดยาก ถ้าออกไปคุยกันข้างนอกมันคุยได้ ถ้าบางท่านเกลียดผม
อัดเสียงว่าประธานสภาสั่งไปอย่างทาได้ทั้งหมด เชิญท่านเสงี่ยมครับ

นายเสงี่ยม พวงศรี

สมาชิกฟังท่านชี้แจงท่านว่าด่วน มันด่วนได้ท่านต้องมีเหตุผล ด่วนด้วยเรื่อง

(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13)

อะไร เพราะอะไร อันนี้เราช่วยหาทางออกให้ดีอย่ามีปัญหาทั้งสองฝ่ายทั้งสภา
และผู้บริหาร ขอบคุณครับ

ประธาน

ประธาน

เชิญท่านผู้บริหารครับ

นายประกาศิต จันทน์หอม

เรียนท่านสมาชิกครับผมนายประกานะศิต จันทน์หอมที่จริงแล้วผมไม่อยากให้
ทาง

(ปลัด อบต.แกใหญ่)

ท่ า นประมุ ข และท่ า นสมาชิ ก ได้ ม ามี ข้ อ คิ ด เห็ น ที่ ขั ด แย้ ง กั น แต่ อั น ที่ จ ริ ง ไม่
ขัดแย้งนะครับเพียงแต่มีข้อนาเสนอ ข้อบัญญัติให้ท่านย้อนไปถึงเรื่องความหลัง

เพราะตอนนี้เรากาลังมาเดินหน้าเราจะแก้ไขปัญหาซึ่งผมเห็นด้วยที่จะแก้ไข
ปัญหาตามข้อแนะนาของสมาชิกหมู่ที่ 9 ถ้าเราคุยกันลงตัวก็ไปได้ดี เพราะ
บันทึกรายงานการประชุมมันยังไม่ได้รับรองเพราะฉะนั้นถ้าที่ประชุมเห็นว่า
อย่ า งนี้ ก็ คื อ หนึ่ ง ท่ า นสมาชิ ก ท่ า นประธาน ครั บ การยื่ น ญั ต ติ ข อขยาย
ระยะเวลาในการนาเสนอร่างงบประมาณผู้บริหารนี้ขออันนี้ไม่ต้องบันทึกการ
ประชุมนะครับ มาขอว่าจะแก้ไขปัญหาให้ มันอยู่ตามลาดับของมัน ขอเสนอ
ญัตติโดยวาจา ในวันที่ 13 เอาเป็นการประชุมครั้งที่ 1 เป็นเรื่องการขอขยาย
ระยะเวลาเท่านั้น ให้ไปบรรจุเป็นของวันที่ 13 แต่เรามาประชุมกันวันนี้ก็จะได้
มติตัวนี้ขอให้ยกมติตัวนี้ไปบันทึกตามลาดับของมันในวันที่ 13 เรื่องเดียวแต่
ไม่ใช่ว่าไม่ประชุมเลย ต้อประชุมต้องได้มติจากทุกท่านแต่ขอการบันทึกเป็นการ
บันทึกในวันนั้น มันก็จะเป็นลาดับขั้นตอน พอมาตรงขอขยายเหตุผลและความ
จาเป็นมันจะลาบาก เพราะฉะนั้นการประชุมวันนี้ ราประชุมกันมี 2 เรื่องนะ
ครับ แต่อีกเรื่องหนึ่งขอให้นาไปบันทึกของวันที่ 13 แล้วมันก็จะแก้ไขปัญหา
การที่ท่านสมาชิกแนะนาว่าอยู่ด้วยกันได้ เราก็ดูเรื่องเอกสารเท่านั้นเวลาเขามา
ดูเรื่องเอกสาร ก็อธิบายบอกกันเป็นลาดับแบบนี้ ท่านจะถามว่ามันไม่มีลักษณะ
ของการประชุมมันไม่ได้ เพียงแต่ยกเรื่องระเบียบตัวนี้ไปบันทึกในวันนั้นแบบนี้
พอเข้าใจนะครับ เราก็ประชุ มกันตามปรกติเพียงแต่ระเบียบในวาระนี้ไม่มีใน
วันนี้เท่านั้นเอง แต่ให้เพิ่มระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบที่ ลาดับที่ 6,7 ของ
ระเบียบวาระอื่นๆ ไม่จาเป็นต้องมาหารือผม เรามาหารือกันตรงนี้แหละครับ
ท่านประธาน
ประธาน

ก็เอาตามนั้นผมไม่ต้องย้าตามนะครับ เชิญท่านเลขา

นายเอก หงษ์ทอง

ครับเรียนประธานที่เคารพ และคณะผู้บริหารผมนายเอก หงส์ทอง เลขานุการ

(เลาขานุการสภา)

สภา ขออนุญาตเรียนชี้แจงสั้นๆแบบนี้ครับ คืออย่างนี้ครับยังไงซะวันนี้เราต้อง
พิจารณา 2 เรื่องด้วยกัน นะครับผมไม่อยากให้เสียเวลาการพิจารณาให้เสร็จ
ก่อนส่วนเรื่องบันทึกค่อยมาดูข้อกฎหมายว่าถ้าไม่ขัดแย้งกับข้อกฎหมายใดๆ ไม่
กระทบกับอะไร สิ่งที่เราประชุมในวันนี้ก็ให้บันทึกไปตามุปรกติ แต่ถ้าไปดูแล้ว
มันเกิดข้อขัดแย้งก็ขออนุญาตที่จะสลับสับเปลี่ยนให้มันถูกต้อง ก็แค่นี้แหละ
ครั บ จะได้ ไ ม่ ต้ อ งถกเถี ย งกั น นานขออนุ ญ าตในที่ ป ระชุ ม แค่ นี้ เพื่ อ ที่ จ ะได้
ดาเนินการประชุมต่อโดยไม่เสียเวลา ขอบคุณครับ

ประธาน

ครับในระเบียบวาระพิจาณาขยายก็ท่าน

นายอนิวรรต มานุจา

กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหารตรงนี้เรามาประชุมเรื่องด่วนเพื่อขอ

(สมาชิก อบต.หมู่ 12)

ขยายเวลาให้กับสภาได้พิจารณาข้อบัญญัติ มันติดตรงที่ว่าแผนเพิ่มเติม เมื่อเรา
พิจารณาแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 1 เสร็จแล้วนะครับ แล้วมาฉบับที่ 2 อีกยังมีข้อ
สงสัยอยู่ครับ ถ้าเราลองย้อนไปวันที่ 13 ที่จะพิจารณาแผนเพิ่มเติมเป็นฉบับ
เดียวกันเลยได้ไหมแบบนี้มันมีทางออกอย่างนี้จะดีไหมจะไม่มีฉบับที่ 2 ครับถ้า
เอาตามนี้ คือเอาวันที่ 13 เป็นวันประชุมไปเลยเราไม่ต้องมีมติหลายครั้งใช่ไหม
ถ้าเรามีมติแล้วเรามามีมติตัวนี้อีกมันก็คงจะไม่ใช่ มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมา
พิจารณาแผนเพิ่มเติมฉบับที่ 2 เป็นวันที่ 13 ไปเลยพิจารณาด้วยกันไปเลย
เพราะว่าเรื่องนี้เราทาไม่ทันอยู่แล้วนะครับ มันติดที่พิจารณาแผนแค่นี้ถ้าไม่ติดก็
คงจะไม่มีปัญหา บันทึกการประชุมก็ให้มันไล่เลี่ยกันไปเลย

ประธาน

ครับ เดี๋ยวจะหารือกับที่ประชุมก่อนครับ เดี๋ยวท่านวิชัยเดี๋ยวผมขออธิบายนิด
หนึ่งก่อนนะครับ ก็วันที่ 13 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อแก้ไขเพิ่มเติมญัตตินะครับ
เพื่อเติมวาระการขอขยายเวลาเสนอร่าง เป็นวาระที่ 8 วาระที่ 9 เป็นเรื่องอื่นๆ
เพราะฉะนั้นการยกมือในวันนี้เรายกมือไปบันทึกวาระที่ 8 ของวันที่ 13 ญัตติ
เสนอร่างแผนสามปีฉบับที่ 2 ของผู้บิหารเสนอในวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

