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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

************************************ 
รายช่ือผู้มาประชุม 

/ลาประชุม... 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายปรีชา มุลาลินน์ ประธานสภา อบต. นายปรีชา มุลาลินน์ 

2 นายพิสูตร ดีเลิศ รองประธานสภา อบต. นายพิสูตร ดีเลิศ 

3 นางสมควร ศิริพูน เลขานุการสภา อบต. นางสมควร ศิริพูน 

4 นายวิชัย จรจรัญ สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 1 นายวิชัย จรจรัญ 

5 นายสัญญา สันทานุลัย สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 1 นายสัญญา สันทานุลัย 

6 นายเยอรมัน ชมดี สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 2 นายเยอรมัน ชมดี 

7 นายบรรจง ยอดอินทร์ สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 2 นายบรรจง ยอดอินทร์ 

8 นายเอก หงษ์ทอง สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 3 - 

9 นายจักรพงศ์ หมายมั่น สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 3 นายจักรพงศ์ หมายมั่น 

10 นายยวน เสาร์ทอง สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 4 นายยวน เสาร์ทอง 

11 นายสมเภา คงกล้า สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 4 นายสมเภา คงกล้า 

12 นายสมพงษ์ สุขสงวน สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 5 นายสมพงษ์ สุขสงวน 

13 นายจ าเนียร คงกล้า สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 5 นายจ าเนียร คงกล้า 

14 นายรพีพงศ์   เกลียวเพียร สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 6 นายรพีพงศ์  เกลียวเพียร 

15 นายอ๊อส ครบสิ้น สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 7 นายอ๊อส ครบสิ้น 

16 นายวีรชัย แต้มทอง สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 7 นายวีรชัย แต้มทอง 

17 นายสุพจน์ สุขสงวน สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 8 นายสุพจน์ สุขสงวน 

18 นายดุษฎี สุขเอ่ียม สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 9 นายดุษฎี สุขเอ่ียม 

19 นายศักดิ์ดา ปรากฏมาก สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 10 นายศักดิ์ดา ปรากฏมาก 

20 นายสมศักดิ์ ศรีเนตร สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 10 นายสมศักดิ์ ศรีเนตร 

21 นายวิเชียร วงศ์สกุล สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 11 นายวิเชียร วงศ์สกุล 

22 นายสุชาติ เมืองงาม สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 12 นายสุชาติ เมืองงาม 

23 นายอนิวรรต มานุจ า สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 12 นายอนิวรรต มานุจ า 

24 นายเสงี่ยม พวงศรี สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 13 นายเสงี่ยม พวงศรี 

25 นางนฤมล มั่นหมาย สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 13 นางนฤมล มั่นหมาย 
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ลาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเอก หงษ์ทอง สมาชิก.อบต.หมู่ที่ 3 ลากิจ  
2     

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประกาศิต   จันทน์หอม ปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. นายประกาศิต  จันทน์หอม  

2 นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง หัวหน้าส านักปลัด นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง  
3 นางนนทวรรณ สามารถ ผอ.กองคลัง นางนนทวรรณ สามารถ  
4 นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว ผอ.กองการศึกษา นางประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว  

 

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 

นางสมควร ศิริพูน  - กล่าวเรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวบทสวด   
(เลขานุการสภาฯ)  มนต์ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมัยสามัญ   
(ประธานสภาฯ)  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - แจ้งมีสมาชิกสภา อบต. เข้าประชุมทั้งหมด 24 ท่าน ลากิจ 1 ท่าน คือ ท่านเอก หงส์ 
(ประธานสภาฯ) ทอง ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
    ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงงงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว หากสมาชิกสภาฯ ท่านใด       
(ประธานสภาฯ)  ต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใด ขอได้โปรดน าแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ที่ประชุม   - ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานประชุม 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความใด จึงขอมติที่ประชุม 
(ประธานสภาฯ) 
มติที่ประชุมสภา  - มีสมาชิกทีอ่ยู่ในที่ประชุม ทั้งหมด จ านวน 24 ท่าน ที่ประชุมมีมติเห็นรับรองรายงานการ
    ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2561 
    เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

/รับรองรายงาน… 
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      รับรองรายงานการประชุม  25 เสียง 
      ไม่รับรองรายงานการประชุม - เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม 
     - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เรียนเพื่อทราบ 
     - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ 
นายปรีชา มุลาลินน์  5.1 การอนุมัติขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประ-  
(ประธานสภา อบต.)  มาณ พ.ศ.2562 เชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบครับ 
นางสมควร ศิริพูน  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาฯ อบต.) พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  
    ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบ        
    ประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
     เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบ       
    ประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณ   
    รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อ
    สภาท้องถิน่ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
    ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะน าร่าง        
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้   
    เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ส าหรับองค์การ   
    บริหารส่วนต าบลให้รายงานนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอพระ 
    ราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ 
    ที่ 6 พ.ศ.2552  
    มาตรา 53 วรรคท้าย สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะ
    ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านนายกชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการยื่นขอขยายครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(นายก อบต.)  พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
    ท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะ      
    ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

/เมื่อคณะ… 
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     เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบ       
    ประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณ  
      รายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อ
    สภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
    เนื่องด้วยเหตุผลว่าการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ อบต.เราในปีนี้ ได้คิด
    ค านวณและเห็นว่าประมาณรายจ่ายนั้นสูงกว่าประมาณการรายรับ จึ งท าให้ข้อบัญญัติงบ
    ประมาณฯ อยู่ในภาวะขาดดุล ด้วยวิธีการงบประมาณเขาให้เจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณา
    ว่าการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ให้อยู่ในภาวะที่สมดุลหรือ     
    เกินดุล การสมดุล หมายความว่า รายรับและรายจ่ายเท่ากัน การเกินดุล หมายความว่า   
    รายจ่ายน้อยกว่ารายรับ การขาดดุล หมายความว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับ ตอนนี้เรา     
    พยายามปรับให้มันอยู่ในภาวะสมดุล ปรับรายจ่ายประจ าหรือบางกิจกรรม บางโครงการ ที่
    ยังไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย กิจกรรมในค่าใช้สอยที่สภาเคยให้ความเห็นชอบแต่เราไม่ได้
    ด าเนินการ เราก็ปรับออก พยายามดูถึงความเป็นไปได้ รายจ่ายจริง สวัสดิการของพนักงาน
    เรื่องค่าเช่าบ้าน ช่วยเหลือการศึกษาบุตร ว่าตั้งเกินความเป็นจริงไปหรือไม่ จึงเห็นว่าไม่   
    สามารถเสนอเข้าสู่สภาได้ทันระยะเวลาที่ก าหนดตามวิธีการงบประมาณ คือวันที่ 15      
    สิงหาคม ได้ ในวันนี้จึงจ าเป็นต้องเสนอเข้าสู่สภาเพ่ือขอขยายระยะเวลาในการยื่นร่าง     
    ข้อบัญญัติเพ่ือให้สภาพิจารณา ทั้งนี้ก็อยู่ที่สภาพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้บริหารได้ขยาย    
         ระยะเวลายื่นร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภาหรือไม่ ส่วนที่จะมีการประชุมสภาอยู่ในสมัยประชุม
    หรือไม่นั้นก็แล้วแต่สภาจะได้พิจารณาต่อไป ตรงนี้ด้วยกฎหมายเขาให้ผู้บริหารขอยื่นขยาย
    ระยะเวลายื่นร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภาได้โดยการอนุมัติของสภาครับท่านประธาน 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ทุกท่านก็ได้ทราบเหตุผลความจ าเป็นของผู้บริหารไปแล้ว มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม
(ประธานสภาฯ)  บ้างครับ เชิญครับ 
นายสัญญา สันทานุลัย - ตามที่คณะผู้บริหารได้พูดเกี่ยวกับข้อบัญญัติในปีนี้  ซึ่ งเหตุผลที่ล่าช้า เพราะว่ามี              
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)  งบประมาณที่กองคลังที่ผิดพลาดในเรื่องการเช็คข้อมูลเรื่องเงินยังไม่นิ่ง มันจะปิดงบดุล    
    ในช่วงกันยายน แต่ท่านสรุปงบดุลยังผิดพลาด ท่านปลัดฯถึงท่านจะเป็นเจ้าหน้าที่         
    งบประมาณโดยตรง แต่ท่านก็พลาดในเรื่องของการเช็คข้อมูล ก็ถือว่าจะต้องปรับปรุงแก้ไข 
    ในเรื่องการท างบประมาณ ทางส านักปลัดท่านก็มีประสบการณ์เยอะ มันล่าช้าเพราะอะไร
    ครับท่านประธาน (1)ในส่วนของการท างบประมาณบางต าบลเขาจะแยกในส่วนของ       
    โครงสร้างพ้ืนฐานกี่เปอร์เซ็นต์ ส่วนยอดที่เหลือก็ไปเป็นงบต่างๆ ผมรู้ครับว่าท่านปลัดท่าน
    ล าบากใจ แต่ก็อยากให้ท่านตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวนะครับ แต่ท่านก็ต้องรักษาน้ าใจคนอันนี้ก็
    น่าเห็นใจท่าน แต่คนที่ท างานนี้จะหนัก ก็อยากจะน าเรียนถึงคณะผู้บริหารเพียงเท่านี้ครับ
    ท่านประธาน  
นายปรีชา มุลาลินน์  - มีสมาชิกท่านอ่ืนจะสอบถามอีกไหมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม   - ไม่มี 

/นายปรีชา... 
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นายปรีชา มุลาลินน์  - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามผมจะขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)  5.1 การอนุมัติขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 สมาชิกท่านใดเห็นอนุมัติโปรดยกมือครับ 
 มติที่ประชุมสภาฯ    อนุมัติ  24 เสียง 
       ไม่อนุมัติ  - เสียง 
       งดออกเสียง - เสียง 
  มติที่ประชุมอนุมัติให้ขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
    ข้อ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกจากต าแหน่งของเลขานุการสภา  
นายปรีชา มุลาลินน์  - ตามที่ท่านสมควร ศิริพูน เลขานุการสภาฯ ได้ยื่นใบลาออกต่อประธานสภา เมื่อวันที่        
ประธานสภา อบต.  9 สิงหาคม 2561 จึงจ าเป็นต้องน าเรื่องนี้ให้สภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ท่านพ้น
    จากต าแหน่งเลขานุการสภา เดี๋ยวจะให้ท่านได้ชี้แจงเหตุผลที่ท่านลาออกครับ  
นางสมควร ศิริพูน  - ก็เหตุผลที่ลาออกก็เนื่องจากมีภารกิจที่ต้องผูกพันหลายต าแหน่งมากคะ แล้วก็ไม่มีเวลาที่  
(เลขานุการสภาฯ)  จะมาท าหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ ตอนนี้มีภาระเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีที่จะต้องไป

อยู่ที่อ าเภอ รับโครงการ ประชุมคัดกรอง อนุมัติหลายอย่าง อาทิตย์ที่แล้วก็ไปประชุม 3 
วันที่โคราช อาทิตย์หน้าก็ต้องไปประชุมอีกมันจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหน้าที่
เลขานุการสภาอาจจะปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ เหตุผลนี้ก็น่าจะเพียงพอต่อการชี้แจงในสภา
เพ่ือรับการอนุมัตินะคะ ขอบคุณมากค่ะ 

นายปรีชา มุลาลินน์  - ท่านก็ได้ชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นกรณีที่ลาออกไปแล้ว ก็อยู่ที่ท่านสมาชิกที่จะอนุมัติ  
(ประธานสภาฯ)  อนุมัติวันนี้ก็มีผลวันนี้นะครับ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะสอบถามไหมครับ เชิญท่านผู้บริหาร 
    ครับ 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ในระเบียบวาระนี้ท่านประธานบรรจุเป็นพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบครับ 
(นายก อบต.) 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ให้ความเห็นชอบครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ถูกครับเพราะว่าเลขานุการสภาคัดเลือกมาจากสภาท้องถิ่น แต่งตั้งโดยประธานสภา        
(ปลัด อบต.)   เพราะฉะนั้นการลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบสภาผู้ที่ 

เลือกท่าน จะมีผลต่อเมื่ออนุมัติให้ลาออกโดยผู้แต่งตั้งคือประธานสภา การลาออกสภาให้
ความเห็นชอบก็ยังไม่หมดนะครับ ประธานสภาต้องอนุมัติให้ลาออกตามมติของที่ประชุม
สภานี้คือขั้นตอน เพราะฉะนั้นการลาออกจากต าแหน่งและท าให้ต าแหน่งว่างลงจะต้อง
ด าเนินการเลือกแทนต าแหน่งที่ว่าง เลขานุการเขาให้เลือกในคราวประชุมครั้งถัดไป โดย
วิธีการเลือกให้ใช้การเลือกรองประธานมาบังคับใช้โดยอนุโลม ครับ 
 
 

/นายปรีชา... 
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นายปรีชา มุลาลินน์  - ขอบคุณท่านปลัดครับ ผมเองจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบก็พยายามอ่านและได้ 
(ประธานสภาฯ)  สอบถามท่านโดยประมาณ เชิญท่านวิชัยครับ 
นายวิชัย จรจรัญ  - สอบถามไปยังท่านประธานเกี่ยวกับการบรรจุวาระในข้อ 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
(ส.อบต.หมู่ที่ 1)  การพ้นจากต าแหน่งของเลขานุการสภา ค าว่าสภาอนุมัติให้ท่านพ้นจากต าแหน่ง ตรงนี้ไม่ 

ทราบว่าท่านน ามาบรรจุข้อความถูกต้องหรือไหมครับ ท่านดูระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ.2537 กรณีให้พ้นคุณลักษณะมันจะเก่ียวข้องกับการเป็นสมาชิกภาพของท่านด้วยหรือ
เปล่า ขอให้ท่านได้ดูก่อนว่าท่านบรรจุต่อวาระนี้ข้อความนี้ถูกหรือเปล่า ผมกลัวจะไป
กระทบกระเทือนการเป็นสมาชิกของท่าน ถ้าสภาอนุมัติให้พ้นจากต าแหน่งกลัวท่านจะพ้น
จากการเป็นสมาชิกของท่านด้วยเลย ท่านดูดีๆก่อนครับท่านไปปรึกษาใครก็ได้ให้รู้ก่อนแล้ว
ค่อยขอมติ ผมไม่อยากให้กระทบกระเทือนทั้งสภาครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์  - ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดฯ ชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ครับพ่ีน้องสมาชิก ตามที่ท่านวิชัยจากหมู่ที่ 1 ได้มีข้อคิดเห็นมาซึ่งส่วนตัวผมผมเห็นด้วย  
(ปลัด อบต.)   ตามท่านวิชัย เพราะว่าการบรรจุวาระเข้ามาตามญัตติมันอาจเกี่ยวพันกับกฎหมายหลายข้อ  

จริงๆญัตติที่สภาก าลังพิจารณาถ้าเราเปลี่ยนหัวข้อญัตติโดยมีการบันทึกการประชุมว่า ขอ
ความเห็นชอบการลาออกของต าแหน่งเลขานุการสภา เพราะว่าการอนุมัติให้พ้นเป็นอ านาจ
ของผู้แต่งตั้ง ซึ่งต าแหน่งเลขาฯ จะแตกต่างจากต าแหน่งประธานและรองประธานซึ่งผู้
แต่งตั้งจะเป็นนายอ าเภอ ถ้าสมาชิกให้ความเห็นชอบการลาออกของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ประธานสภาผู้แต่งตั้งต้องออกค าสั่งให้พ้นจากต าแหน่งเท่านั้นในค าสั่งต้องระบุให้ชัดเจน 
เพราะฉะนั้นในญัตติข้อนี้ผมว่าควรหารือกับพ่ีน้องสมาชิกในการใช้ชื่อใหม่เป็นให้ความ
เห็นชอบการลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์  - ครับเราไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ ตัวผมจะขอแก้ไขค าพูดในวาระให้ถูกต้องตามที่มีคน
(ประธานสภาฯ)  ท้วงติงมา 
นายเสงี่ยม พวงศรี  - กรณีนี้ดูไปแล้วก็สืบเนื่องจากหลายๆ เรื่องจริงๆ ก็ไม่อยากจะว่ากันแต่ต้องพูดบ้างเพ่ือ    
(ส.อบต.หมู่ที่ 13)  เตือนสติ สมาชิกก็ไม่น่าจะเดือดร้อนแทนเจ้าตัวเขาขนาดเจ้าตัวยังไม่เดือดร้อนเลย ถ้าลอง

มานึกดูการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการสภามีอะไรบ้าง ที่ผ่านมาก็มีเรื่องผิดมากมายหลาย
เรื่อง น าเข้าสู่สภาโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองนี้คือปัญหา ผมอยากฝากเรียนไปถึงท่านที่จะมา
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปท่านดูหน้าที่ของท่านด้วยว่ามีกี่ข้อ ส่วนความคิดเห็นผมก็เห็นด้วยกับทั้ง 
2 ท่าน ดูให้ดีท าไมให้สมาชิกท่านอ่ืนมาดูแคลนก็อยากฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ - ครับผมจะขอแก้ไขญัตติข้อที่ 5.2 เป็นพิจารณาให้ความเห็นชอบการลาออกจากต าแหน่ง 
(ประธานสภาฯ) เลขานุการสภา    
ที่ประชุม - รับทราบ 
นายปรีชา มุลาลินน์ - มีท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 ที่ประชุม   - ไม่มี 
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นายปรีชา มุลาลินน์ - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามผมจะขอมติที่ประชุมเลยนะครับ สมาชิกท่านใด 
(ประธานสภาฯ) เห็นชอบการลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภา ของนางสมควร ศิริพูน โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ  23 เสียง 
    ไม่เห็นชอบ 1 เสียง (นายเสงี่ยม พวงศรี ส.อบต.หมู่ที่ 13) 
    งดออกเสียง - เสียง 

มติที่ประชุมสภาเห็นชอบการการลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภา ของนาง
สมควร ศิริพูน ด้วยมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

  
 ข้อที่ 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกมติที่ประชุมสภาในระเบียบวาระที่ 5 ข้อที่ 

5.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์ดับเพลิงขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 1 
สิงหาคม 2561  

นายปรีชา มุลาลินน์ - เชิญท่านนายกชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ตามระเบียบวาระการประชุมนี้ที่ท่านได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ที่ขอยกเลิกมติคราวประชุม 
(นายก อบต.) ครั้งที่แล้วของสมาชิกเกี่ยวกับการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ซึ่งวันนี้ผม

ในฐานะผู้ยื่นญัตติเรื่องนี้เข้าสู่สภาพิจารณาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าญัตติที่ได้เสนอต่อที่
ประชุมเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
พ.ศ.2547 ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้นให้น าความในข้อ 62 ข้อ 38 วรรคห้า (6) 
ส่วนที่บอกว่าการบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานในที่ประชุมบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระท าโดยการยกมือขึ้นพ้น
ศีรษะซึ่งข้ันตอนนี้เป็นการรับรองโดยสมาชิก  

ญัตติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) ญัตติที่เสนอในการพิจารณากิจการของสภา
ท้องถิ่น (2)ญัตติเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติ ญัตติเสนอได้ 2 วิธีการ คือ เสนอเป็นลายลักษณ์
อักษรกับเสนอโดยวาจา ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวผมถือว่าได้ด าเนินการมาเป็นกระบวนการเป็น
ขั้นตอนที่ถูกต้อง แล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมส่วนท่านเจ้าของญัตติที่เสนอมาวันนี้มีเหตุผล
เช่นไรก็ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านเสงี่ยมครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายเสงี่ยม พวงศรี  - ผมอยากจะน าเรียนถามก่อนที่จะไปข้อ 5.3 ครับ ท่านดูให้เลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง     
(ส.อบต.หมู่ที่ 13)  ภายใน 15 วัน ท่านจะนัดมาแระชุมเลือกกันอีกเม่ือไร ผมคิดว่าถ้าจะให้มีผลท่านพิมพ์หนัง 

สือมาเลยครับอนุมัติให้ลาออกวันนี้ตอนนี้ก็จบท่านก็เลือกใหม่ได้เลยเพราะผมเป็นห่วง
ภายใน 15 วัน ใครจะมาเลือกอีกครับใช่ไหมครับตามความคิดผม จะถูกหรือไม่ถูกผมไม่รู้
ขอให้ท่านช่วยวินิจฉัยด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

/นายปรีชา... 
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นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  - ญัตติคราวประชุมครั้งที่แล้วมันจะมีการถกเถียงกันในเรื่องของญัตติและประเภทของญัตติ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 10)  ก็อยากจะเรียนท่านประธานไปยังเพ่ือนสมาชิกให้ได้เข้าใจก่อนที่ผู้เสนอจะขอยกเลิก ผมขอ 

คุยเบื้องต้นก่อนครับ ญัตติและประเภทของญัตติหมายถึง ข้อเสนอต่อสภาเพ่ือให้ สภา
ปรึกษาหรือลงมติเกี่ยวกับข้อเสนอนั้น ญัตติมี 2 ประเภทก็ตามข้อ 37 ญัตติเกี่ยวกับกิจการ
สภาท้องถิ่น ญัตติร่วงข้อบัญญัติฯ การยื่นญัตติต้องเสนอเป็นหนังสือล่วงหน้าต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นและมีสมาชิกสภารับรองอย่างน้อย 2 คน แต่ถ้ามีสมาชิกเหลืออยู่น้อย
กว่าแปดก็ให้สมาชิกรับรองได้ 1 ในระเบียบไม่ได้บอกนะครับว่าการยื่นญัตติที่เสนอด้วย
วาจาตามที่เราถกเถียงกันมาและจะเป็นเหตุผลว่าญัตติที่ยื่นโดยวาจาคราวประชุมครั้งที่แล้ว 
สมัยวิสามัญ สมัยที่  1/2561 เมื่อวันที่  1 สิ งหาคม ว่าจะถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือเปล่า ผมก็อยากให้ท่านประธานช่วยชี้แจงให้ทราบ แล้วคราว
ประชุมครั้งที่แล้วประธานสภาอนุญาตให้คณะผู้บริหารยื่นญัตติด้วยวาจาโดยไม่มีระเบียบ
ข้อบังคับว่าข้อนี้ต้องยื่นด้วยวาจาได้ ท่านประธานบอกให้ใช้ข้อที่ 5 ญัตติที่ประธานเห็นควร
อนุญาตว่าน่าจะ แต่ระเบียบมันไมให้ พอไม่ให้ความเสียหายก็เกิดงบประมาณจัดซื้อ
รถดับเพลิงระยะเวลามันไม่ได้ ตอนนี้เป็นวันที่ 20 ส.ค. 2561 แม้แต่การขอขยายการยื่น
ข้อบัญญัติของคณะผู้บริหารท่านเป็นผู้น าของเราท่านน่าจะดูระเบียบ ให้คณะผู้บริหารยื่น
ภายใน วันที่ 15 สมัยประชุมที่เราก าหนดไว้คือวันที่ 11 – 25 ท่านก็รู้แล้วว่าไม่ทันท าไม
วันที่ 15 ท่านไม่เปิดประชุมสภาให้คณะผู้บริหารยื่น ท าไมต้องรอในเมื่อเหตุการณ์มันเริ่ม
จะบานปลายไปเรื่อยๆ การบริการจัดการมันเริ่มจะถดถอยลงทุกอย่างที่มีการอนุมัติไม่ว่า
เรื่องอะไรก็แล้วแต่ ความผิดจะตกที่สภา ผมถามว่าใครเป็นผู้น าเราก็ท่านนี้แหละครับเป็ น
ผู้น าเรา ระเบียบข้อบังคับระยะเวลาท่านก็น่าจะค านวณได้ด าเนินการให้มันถูกต้อง มีเสียง
ว่าทุกอย่างความผิดอยู่ที่สภาเพราะสภาโลเล ลังเล ท าให้องค์กรเราเสียหายแต่ก่อนที่จะ
มาถึงสภากระบวนการมันเริ่มที่ตรงไหน มันอยู่ระดับข้างล่างหมดเลยก่อนจะให้เราพิจารณา
ในวันนี้นะครับ ถามว่าพวกท่านท าสิ่งที่ถูกต้องมาหรือเปล่า ท่านได้ดูระเบียบข้อบังคับไหม
ครับ ก็ฝากท่านประธานไปยังเพ่ือนสมาชิกด้วยว่าก็ช่วยกันดูสิ่งไหนที่ถูกที่ควรก็ว่ากันไปตาม
ระเบียบ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์  - ประเด็นของทางท่านเสงี่ยม พวงศรี ผมจะคุยในวาระที่ 6 นะครับ มีสมาชิกท่านใดที่จะ
(ประธานสภาฯ)  สอบถามรายละเอียดอีกไหมครับ  
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายปรีชา มุลาลินน์  - ขอเชิญเจ้าของผู้ยื่นญัตติชี้แจงครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายพิสูตร ดีเลิศ -  ขออนุญาตอภิปรายชี้แจงชี้แจงญัตติในฐานะเจ้าของญัตติข้อ 5.3 พิจารณาให้ความ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 8) เห็นชอบยกเลิกมติท่ีประชุมสภาในระเบียบวาระที่ 5 ข้อที่ 5.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

รายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์ดับเพลิงขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ในคราว 
/ประชุม... 
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ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ท่านประธานครับท าไม
ผมถึงต้องยื่นญัตตินี้เพ่ือให้สภาพิจารณายกเลิก ก็ด้วยที่มีเพ่ือนสมาชิกได้อภิปรายท้วงติง
การยื่นญัตติของผู้บริหารด้วยวาจา เมื่อสักครู่เพ่ือสมาชิกก็ได้อภิปรายเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับในการยื่นญัตติว่ามีอยู่กี่ข้อท่านทั้งหลายก็ได้ฟังแล้ว เหตุผลที่ท่านผู้บริหารยื่น ณ 
ตอนนั้นคือตีความว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยยื่นด้วยวาจาเข้ามา ซึ่งผมเองขณะนั้นได้ฟังเหตุผล
ก็คือกลัวจะจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน กลัวก่อหนี้ผูกพันไม่ทันเพราะจะสิ้นปีงบประมาณแล้ว 
สมาชิกบางท่านเข้าใจว่าเป็นการยื่นมาเป็นลายลักษณ์อักษร มีเพ่ือนสมาชิกอภิปรายทักท้วง
กับการยื่นญัตติครั้งนี้  แล้วผลพวงมาถึงการลาออกของเลขานุการสภา ท าไมเลขาฯถึง
ลาออกครับเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่เพราะการกลั่นกรองญัตตินั้นต้องมาจากเลขาฯครับ  ถ้าเรา
พิจารณาญัตติโดยไม่ชอบเกิดมีการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นมาล าดับแรกเลขาฯต้องโดนก่อน 
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าต้องการให้สบายใจไม่เจอผลกระทบ ผมเลยยื่นญัตตินี้โดยให้ท่านได้
พิจารณายกเลิกมตินี้ เมื่อสักครู่ทางผู้บริหารก็ได้ชี้แจงมาแล้วว่ายื่นอย่างถูกต้องตามระเบียบ 
ถ้าเราไม่ยกเลิกเขาจะจัดซื้อจัดจ้างจะก่อหนี้ผูกพันทันที เพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราได้พิจารณา
ว่าสมควรยกเลิกหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ - ท่านก็เป็นผู้ยื่นเพื่อการพิจารณาครั้งต่อไปให้ถูกต้องนะครับ ก็แล้วแต่มติท่ีประชุม มีท่าน 
(ประธานสภาฯ) อ่ืนที่จะสนับสนุนในการยกเลิกมติหรือคัดค้านเอาไว้เพ่ือบอกว่าที่สภาได้มีมติไปแล้วนั้นถูก

แล้ว เชิญท่านสุชาติครับ 
นายสุชาติ เมืองงาม - เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกมติเก่ียวกับรถดับเพลิง บางท่านที่ได้ไปปฏิบัติ 
(ส.อบต.หมู่ที่ 12) ธรรมที่วัดเขาศาลาวันนั้นก็ได้ฟังจากท่านหัวหน้าท้องถิ่นท่านบรรยายและตอบข้อซักถาม

เกี่ยวกับการยื่นญัตติว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนไหม ไม่ใช่ว่าสภาอนุมัติแล้วจะจัดซื้อได้ก็อยากท าให้
ถูกระเบียบ ผมก็เห็นด้วยกับท่านรองประธานสภาที่จะให้มีการยกเลิกออกไปเพ่ือความ
ถูกต้องและความสบายใจของสมาชิกทุกคน เหมือนที่ท่านสมศักดิ์ พูด  ผิดที่ท่าน
ประธานสภาไม่ยอมชี้แจงไม่ยอมพักการประชุมมาคุยกันก่อน ผมในฐานะที่เป็นอาวุโสก็ไม่
สบายใจ อยากท าให้มันถูกระเบียบครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ - มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงมีอีกไหมครับ เชิญท่านวิชัยครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายวิชัย จรจรัญ - มันมีประเด็นให้คิด 2 แบบด้วยกันตามท่ีฟังมาท้ัง 2 ฝ่ายต่างก็มีเหตุผล แต่ถ้าวันนี้สภายก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) เลิกมติตัวนี้ก็จะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทันแน่นอน เพราะว่าวันนี้วันที่ 20 ส.ค. 2561 

ระยะเวลาผมดูไปแล้วผู้บริหารคงไม่ยื่นเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงข้อความ มันก็เป็นผลมาจากใน
การประชุมครั้งที่แล้ว ผมก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายท่านมาดูบันทึกการประชุมในหน้าที่ 14 ก่อนที่
จะมีการลงมติ ผมก็ได้ทักท้วงท่านประธานเกี่ยวกับการลงมติว่าขอให้ท่านได้หยุดพักก่อน
เพ่ือสอบถามผู้รู้ ท่านก็บอกว่าท่านไม่ยินยอมที่จะรับฟังทางโทรศัพท์ต้องปรึกษาด้วยตัวท่าน
เอง ก็ในวันนั้นจนกลายมาเป็นผลพวงถึงวันนี้ ท่านว่าระดับสมองดอกเตอร์ที่ไหนจะสู้ ป.4 ,
ป.5 ที่นั่งควบคุมการประชุมได้ เมื่อสักครู่ก็ได้รับฟังจากผู้บริหารแล้วยืนยันว่าการเสนอด้วย 

 
/วาจาของ.. 
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วาจาของผู้บริหารถูกต้อง ถ้าเกิดได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วกรณีมีการร้องเรียนมีการ
สอบสวนข้อมูลมาผมกระทบจะมาถึงสภาที่เป็นผู้ที่อนุมัติ ก็เรียนไปยังท่านสมาชิกทุกท่านให้
พิจารณาดูว่าสิ่งที่ท่านต่อสู้ฟันฝ่ากันมาที่อยากจะได้กัน ก็น าเรียนท่านประธานให้สอบถาม
ไปยังผู้ที่เคยท าสอบถามไปยังกองคลังก็ได้ เราฟังจากท่านนายกมาบ่อยแล้ว ผมขอค าชี้แจง
ให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับผมถึงจะยกมือเพราะว่าท่านประธานอยากจะรวบรัดให้ยกมือเหลือเกิน
ครับ ขอบคุณครับ  

นายปรีชา มุลาลินน์ - ประเด็นตรงนี้ผู้บริหารยังยืนญัตติเดิมวา่จะไม่ยกเลิก ในข้อท่ี 38 (3) ญัตติขอให้ปรกึษา 
(ประธานสภาฯ) หรือให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน ในความรู้สึกผมในต าแหน่งประธานเรื่องนี้คือเรื่องด่วน 

เพราะฉะนั้นมันประจวบเหมาะกับ (6) ว่าญัตติที่ประธานสภาในที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 
เราก็อยากจะเรียนที่ประชุมให้ทราบว่าเป็นเหตุที่ผมในฐานะประธานได้น าท่านไปในทางที่
ผิดเพื่อที่จะแก้ไขปัญหา แต่ในวันนี้ที่ขอความเห็นชอบจากท่านเพ่ือยกเลิก ส่วนใหญ่สมาชิก
เห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่จะปฏิบัติในทางที่ถูกผมจึงต้องรับญัตติให้ทุกท่านได้พิจารณา มี
ท่านใดท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านสัญญาครับ 

นายสัญญา สันทานุลัย - ตามท่ีคณะผู้บริหารเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้วได้เสนอญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) ค าชี้แจงจัดซื้อรถดับเพลิงในข้อ 5.3 ซึ่งเรายังหาข้อสรุปอยู่ แต่ก็มีสมาชิกหลายท่านให้

เหตุผลเข้ามา ท่านประธานท่านเป็นคนควบคุมการประชุมท าไมท่านไม่ฟันธงไปเลยว่าที่เรา
จะเห็นชอบมันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้าไม่ชอบแล้วเรายังดันทุรังมันจะเป็นผลเสียต่อสภา 
ฝ่ายบริหารท่านมีหน้าที่ยื่นญัตติ ท่านในฐานะประธานสภาและท่านเลขานุการสภาท่านต้อง
ไตร่ตรองตรวจสอบ ท่านต้องดูว่ามันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ สิ่งที่สมาชิกอภิปรายตรงนี้
อย่างเช่นท่านวิชัยท่านก็คลุมเครือ เพียงแต่เราบอกว่าเมื่อมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเราก็อย่า
ฟืนดันทุรังเลยครับ เรามาปรึกษาเราอย่าไปมองว่าเราจะต้องเสียหน้า แต่กลัวว่าเราจะต้อง
เสียเงินให้รัฐโดยการเรียกเงินคืน อยากน าเรียนให้ท่านประธานควบคุมการประชุมให้ไปใน
ทิศทางท่ีถูกด้วยครับท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ - ผมก็ถามตลอดพอไม่มีคนยกมือผมก็เลยขอมติ ท่านพิสูตรเจ้าของญัตติมีอะไรจะชี้แจงอีก                         
(ประธานสภาฯ) ไหมครับ 
นายพิสูตร ดีเลิศ - เพ่ือนสมาชิกที่เคารพในฐานะเจ้าของญัตติในคราวประชุมสมัยวิสามัญที่แล้ว ซึ่งผมเอง        
(ส.อบต.หมู่ที่ 8) ตอนนั้นก็ยกมือให้โครงการนี้ เพ่ือจะซื้อรถดับเพลิง แต่ด้วยความสบายใจ เพ่ือความ

ปลอดภัยผมเองก็อึดอัดใจเพราะผมต้องการรถ ถ้าท่านตัดออกไปท่านไปซื้อปีหน้าเงินนี้ก็จะ
ตกเป็นเงินสะสม เพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้ยื่นให้ท่านแล้วให้ท่านได้สบายใจ มันอยู่ที่ท่านจะ
พิจารณายังไงเทา่นั้นเองครับ ท่านวิชัยท่านยังยังลังเลคลุมเครืออยู่ผมรู้สึกว่าท่านจะล าบาก
ใจมาก ท่านก็อยากได้เหมือนผมแต่ถ้าเรายกเลิกมติมันจะจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน ขอให้สมาชิก
ทั้ง 24 ท่าน ได้ช่วยกันพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณมากครับ    

นายปรีชา มุลาลินน์ - เชิญท่านนายกครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 

/นายประกาศิต… 
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นายประกาศิต จันทน์หอม - ก็ฟังความเห็นมาหลากหลายทั้งจากเจ้าของญัตติเองและพ่ีน้องสมาชิกได้ช่วยกันอภิปราย 
(นายก อบต.) ให้ข้อคิดกัน จริงๆแล้วการพิจารณาของสมาชิกในวันที่ 1 การพิจารณานี้มันไม่ใช่ไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย การพิจารณาแล้วมีการลงมติมันชอบด้วยกฎหมาย เพียงแต่ว่ากระบวนการที่
เข้ามามันชอบหรือไม่ ญัตติที่เราเสนอเข้ามารายละเอียดผ่านคณะกรรมการทั้งหมดอยู่ใน
วงเงินเดิมท้ังหมด เพราะอยู่ในข้อบัญญัติเดิมการพิจารณาของสมาชิกพิจารณาโดยชอบแล้ว 
เพราะฉะนั้นการที่เริ่มต้นไม่ถูกปลายมันจะไม่ถูกด้วย กระบวนการตั้งแต่การยื่นการรับมัน
ถูกหรือไม่ ซึ่งตรงนี้ด้วยส่วนตัวผมผมยื่นด้วยวาจาในสภามีการบรรจุเข้าระเบียบวาระใน
สภามีการรับรองผมก็ถือว่ากระบวนการมันผ่านตัวผมไปแล้ว แต่ความกังวล ใจของพ่ีน้อง
สมาชิกเพราะได้ยินเปอร์เซ็นต์ความรับผิด ก็เห็นใจกัน ตามที่ท่านสัญญาพูดบางอย่างก็อย่า
ฝืน ตัวผมก็ต้องปฏิบัติตามติของสภาอยู่แล้ว ที่ท่านวิชัยกังวลมีสองจิตสองใจเสียดายของ
และก็ไม่อยากเสียเงินด้วย เพราะฉะนั้นมันจะต้องสละอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงท่านไม่
ยกเลิกวันนี้ผู้บริหารจะต้องยื่นเข้ามาใหม่หรือไม่ ยื่นเข้ามาใหม่ใช้ระยะเวลาเท่าไร ทันไม่ทัน
ก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าฝืนและกระบวนเริ่มต้นไม่ถูกผลมันก็จะเกี่ยวพันกัน มติการประชุมทุก
อย่างไม่ใช่มีมติแล้วจะต้องคงไว้ มันยกเลิกได้ ล้มล้างได้โดยประชุมครั้งล่าสุด ผู้บริหารพร้อม
ที่จะท าตามมติของท่านไม่ว่าท่านจะมีมติเป็นบวกหรือเป็นลบเช่นไร ด้วยเหตุด้วยผลเราฟัง
กันแล้วแต่เพ่ือความสบายใจก็อยากให้ทุกท่านตรึกตรองกันดูว่าสิ่งไหนที่มันเป็นผลกระทบ
ต่อตัวเองก็อย่าไปเสี่ยง ผมไม่อยากมองเห็นว่าเราลงมติแล้วเดือดร้อนตัวเองเห็นใจกัน ท่าน
เข้าใจผมผมเข้าใจท่านทุกอย่างก็จะไปด้วยดี ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ - มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกไหมครับ  
(ประธานสภาฯ) 
ที่ประชุม - ไม่มี 
นายปรีชา มุลาลินน์ - ถ้าไม่มีผมจะให้ท่านได้พัก 10 นาที เพื่อปรึกษาหารือและจะได้ลงมติต่อไปครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 ----------------------- พัก 10 นาที ----------------------- 
 
นายปรีชา มุลาลินน์ - เริ่มประชุมต่อไดค้รับ เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร - เกี่ยวกับรถดับเพลิงความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร สภาเห็นชอบข้อบัญญัติเมื่อปี พ.ศ. 
(ส.อบต.หมู่ที่ 10) 2560 ที่นี้มาถึงกระบวนการที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2561 คณะกรรมการ

กลั่นกรองงบประมาณท่ีสภาตั้งให้ 4,500,000 บาท แต่ถ้าซื้อตามที่สภาพิจารณาให้น่าจะ
อยู่ประมาณสองล้านกว่าบาท แต่ถ้าจะซื้อให้มันดีให้หมดงบประมาณตัวนี้คณะกรรมการ
ต้องมีการเพิ่มเสปก ท าความเข้าใจแบบนี้นะครับว่าคณะผู้บริหารจะได้มีการประชุมเกี่ยวกับ
คณะกรรมการกลั่นกรองนะครับว่า ถ้าจะซื้อ 4,500,000 บาท ก็เพ่ิมเสปกมาตามนี้ และ
ยื่นต่อสภาให้สภาพิจารณา แต่ว่ากระบวนการในการยื่นมันผิดระเบียบนิดหน่อย แต่ผม 

 
/เห็นว่า ณ... 
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เห็นว่า ณ วันนี้วันที่ 1 สภาเห็นควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไข และ ณ วันที่มีการยื่นญัตติ
ให้เรายกเลิกมติที่เราพิจารณาอนุมัติให้เมื่อคราววันที่ 1 ก็เลยท าให้สมาชิกสับสน ถ้าเป็น
ความคิดของผมถ้ากระบวนการวันนี้สภายกมติอนุมัติให้ยกเลิก คณะผู้บริหารน่าจะต้องไป
ใช้งบประมาณข้อบัญญัติตามเสปกนั้นว่าจัดซื้อจัดจ้างได้เท่าไร ถ้าเราไม่เอาตามเสปกของ
คณะกรรมการถ้าเงิน 4,500,000 บาท เราด าเนินการ 2,000,000 บาท ที่เหลือก็ตก
เป็นเงินสะสม ชาวต าบลแกใหญ่ก็ได้รับผลประโยชน์ ถ้าเราเห็นด้วยกับคณะผู้บริหารคณะ
ผู้บริหารก็ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการที่ขอเสนอเพ่ิม เสปกวงเงินจ านวน 
4,500,000 บาท แต่ถามว่าท่านจะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการเราไม่ทราบ ผู้ยื่นญัตติ
ยกเลิกมติเดิม จะให้ดีคณะผู้บริหารต้องยื่นญัตติเข้ามาใหม่ให้ทันห้วงเวลา แต่เราไม่สามารถ
รับรู้ได้ว่าคณะผู้บริหารจะยื่นญัตติมาอีกหรือเปล่า ถ้าคณะผู้บริหารไม่ยื่นก็จะต้ องไป
ด าเนินการตามงบประมาณข้อบัญญัติ พ.ศ.2561 จัดซื้อรถดับเพลิงความจุไม่น้อยกว่า 
4,000 ลิตร ที่ตั้งไว้ 4,500,000 บาท จะซื้อได้ในงบประมาณเท่าไรก็อยู่ที่คณะผู้บริหาร
ด าเนินการ ผมขอฝากเรียนท่านประธานไปยังเพ่ือสมาชิกได้ช่วยท าความเข้าใจกันด้วยนะ
ครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ - มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับ ประเด็นของท่านสมศักดิ์ก็คือที่เรา 
(ประธานสภาฯ) ยกเลิกวันนี้คือที่ฝ่ายบริหารจะขอซื้อในรายการ 4,500,000 บาท มีอุปกรณ์ครบชุดเพ่ือให้

ตรงตามค าชี้แจงที่ขอเปลี่ยน แต่ถ้าเรายกเลิกที่เราประชุมก็สามารถไปซื้อเสปกตามที่ อยู่ใน
ข้อบัญญัติได้ เชิญท่านสัญญาครับ 

นายสัญญา สันทานุลัย - ท่านประธานครับท่านสมศักดิ์จะพาสมาชิกไขว่เขว ท่านให้ข้อคิดดีครับแต่ว่าตามหลัก 
(ส.อบต.หมู่ที่ 1) รถดับเพลิงถ้าจะเอาดีๆ ตามเสปกตามท่ีผู้บริหารท่านยื่นขอเปลี่ยนแปลมาอันนั้นถือว่ามันได้

อุปกรณ์พร้อม สมบูรณ์นะครับ อย่าไปซื้อเลยครับ 2 ,000,000 กว่าบาทอุปกรณ์ก็ไม่
สมบูรณ์ครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์ - เชิญท่านสมศักดิ์ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสมศักดิ์ ศรีเนตร  - ผมอยากเรียนท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารให้ช่วยตอบ ถ้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง   
(ส.อบต.หมู่ที่ 10)  เสปกเดิมที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขท่านสามารถด าเนินการได้หรือเปล่าก็อยากให้ท่าน 
     ช่วยยืนยันครับ 
นายปรีชา มุลาลินน์  - เชิญผู้บริหารตอบครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายประกาศิต จันทน์หอม - ตามที่ท่านสมศักดิ์ก าลังเสนอแนวทางให้พ่ีน้องสมาชิกได้คิด แต่ว่าการปฏิบัติก็อยู่ทางฝั่ง   
(นายก อบต.)  เจ้าหน้าที่ว่าจะปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด การประชุมวันที่ 1 สิงหาคม ผมได้ชี้แจงต่อที่ประ 

 ชุมไปแล้วเกี่ยวกับ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฉบับใหม่ เขาบอกอยู่
แล้วว่าก่อนจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการให้แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคา
กลางเข้ามาพิจารณาคุณสมบัติตามข้อบัญญัติ แต่ตรงนี้ถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
 

/ไม่มีความเห็น... 
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ไม่มีความเห็นของกรรมการ แล้วเรามาด าเนินการตามข้อบัญญัติในราคา 4 ,500,000 
บาท เสปกตามนั้นการด าเนินการเป็นของงานพัสดุก็ต้องยกเอาทั้งเสปกและราคาตาม
ข้อบัญญัติ เราจะไปก าหนดในประกาศว่าเสปกราคาตามข้อบัญญัตินี้ขอตั้งราคาไว้ 
2,000,000 กว่าบาท แบบนี้ไม่ได้ต้องตั้งตามราคาในข้อบัญญัติ แล้วเขาจะมาต่อสู้ราคา
กันแบบไหนก็ค่อยว่ากันเราก็ต้องมาพิจารณาราคาที่ต่อสู้มาน้อยที่สุด ผมว่าพ่ีน้องก็น่าจะ
พิจารณากันได้แล้วผมก็เคารพตามมติของท่านก็เรียนให้ท่านสมาชิกทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายปรีชา มุลาลินน์  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ 
(ประธานสภาฯ)  ข้อที่ 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกมติที่ประชุมสภาในระเบียบวาระที่ 

5 ข้อที่ 5.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะของรถยนต์ดับเพลิง
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 
เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2561 สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในการยกเลิกมติที่ประชุม
สภาสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 โปรดยกมือครับ 

 มติที่ประชุมสภาฯ    เห็นชอบ 20 เสียง 
     ไม่เห็นชอบ - เสียง 
     งดออกเสียง 4 เสียง 
  มติที่ประชุมสภาฯเห็นชอบให้ยกเลิกมติที่ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2561 เม่ือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ด้วยมติคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 
นายปรีชา มุลาลินน์ - ประเด็นที่ท่านเสงี่ยมให้สอบถามผมเก่ียวกับการอนุมัติการลาออกของเลขานุการสภา ก็คง 
(ประธานสภาฯ) จะให้ทางเลขาฯได้ท าหนังสือให้ถูกต้องผมจะได้อนุมัติตอนบ่ายนี้พร้อมกับการเห็นชอบของ

ท่าน ส่วนการเลือกเลขาฯแทนต าแหน่งที่ว่างก็คงจะเลือกในการประชุมครั้งถัดไป  ก็แจ้งที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุม - รับทราบ  
นายปรีชา มุลาลินน์ - ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายหรือสอบถามผู้บริหารแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ  
(ประธานสภาฯ) 
    

ปิดประชุมเวลา 16.00  น. 

 

  (ลงชื่อ)                                      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                (                                    )   

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้ท าการตรวจรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว
เมื่อวันที่  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 เห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)                                      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

    (นายเสงี่ยม  พวงศรี) 
 สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13     
 

(ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพิสูตร  ดีเลิศ) 
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8     
 

(ลงชื่อ)                                      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสมศักดิ์  ศรีเนตร) 
  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10     

รายงานการประชุมฉบับนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้รับรองแล้วตามมิติที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 เมื่อวันที่      เดือน พฤศจิกายน          
พ.ศ.2561  

   (ลงชื่อ)..............................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายปรีชา  มุลาลนิน์) 
                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
 

  

 

 
 

  
  
 
 
      

 


