
 

รายงานบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2559 

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. 

ณ อาคารอเนกประสงค์ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 

 

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายปรีชา มุลาลินน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ ได้

กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 

-  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมครับ วันนี้ทางสภาฯได่แจ้งไปแล้ว

ว่ามีญัตติด่วนจากท่านผู้บริหารท้องถิ่น เรื่องก็อยู่ในวาระที่ 4 , 5 ครับผมใน

ฐานะประธานได้รับญัตติและได้ท่านหนังสือด่วนที่สุดเพ่ือแจ้งนัดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 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

ประชุมที่กล่าวไปแล้ว มีทางฝ่ายบริหารปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

รักษาการนายกและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ก็ขอแจ้งในที่ประชุม

อีกเรื่องหนึ่งให้ทราบทั่วกัน องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่แจ้งยกเลิกการ

ประชุมในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ไม่มีการประชุมนะครับ ยกเลิก

เพราะว่าเราได้มีการมาประชุมในวันนี้แล้ววันที่ 18 ก็คงจะยกเลิกไป  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธาน -  ยังไม่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก็คงจะยังไม่มีการรับรองการประชุมใน ระเบียบ

วาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 

ประธาน  -ไม่มี- 



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าประมาณ พ.ศ. 2560 

ประธาน -  ครับ ตามข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2543 ผมก็พ่ึงทราบเมื่อวานนี้ว่าทางผู้บริหารมีข้อขัดข้องที่ยังไม่พร้อมที่

จะเสนอร่าง ท่านก็โทรด่วนที่จะให้ผมมาท าหนังสือเชิญด่วนที่สุดให้สภา

เห็นชอบตามระเบียบวาระท่ี 4 เดี๋ยวท่านผู้เสนอจะชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ 

เชิญครับ 

นายประกาศิต จันทน์หอม - ครับเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านครับ ผมนาย 

(ปลัด อบต.แกใหญ่) ประกาศิต จันทน์หอม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ปฏิบัติหน้าที่

นายก ครับตามที่ได้ยื่นญัตติเสนอให้กับสภาได้พิจารณาในวันนี้ ก็สืบเนื่อง

เกี่ยวพันกับการจัดท่านร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่ งตามข้อ

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 2 ฉบับจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2543 ทางผู้บริหารได้

พิจารณาดูแล้ว เห็นว่าตามที่ได้เสนอญัตติเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม เราได้เสนอ

เฉพาะญัตติเราไม่ได้แนบรายละเอียดของญัตติดังกล่าว ซึ่งก็เป็นการปฏิบัติที่ไม่

ถูกต้องอยู่แล้วตรงนั้น ดังนั้นก็ประจวบเหมาะกับที่มีโครงการความต้องการของ

ชุมชน เร่งด่วน อยากน าเสนอให้สภาได้พิจารณาในคราวประชุมสามัญสมัยนี้

ด้วย ว่าจ าเป็นจะต้องมีการมาปรับเปลี่ยน มีการมาค านวณค่าใช้จ่ายเพ่ือให้

สัมพันธ์กับข้อบัญญัติงบประมาณ ตามข้อ 24 แห่งกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

วิธีงบประมาณดังกล่าวก็ระบุบอกว่า ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่าไม่สามารถที่จะน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่น

ได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดนะครับ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่นซึ่งตา

ระยะเวลาที่ผู้บริหารจะต้องน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ระเบียบตามที่กฎหมาย

ก าหนดผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องเสนองบประมาณให้สภาท้องถิ่นพิจารณาภายใน

วันที่  15 สิงหาคม แต่มาเสนอไม่ ได้ก็ ให้มาใช้ระเบียบเกี่ยวกับ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพราะฉะนั้นเพ่ือให้การเสนอให้

สภาท้องถิ่นพิจารณาเราน าเสนอไม่ทันภายในวันที่ 15 นะครับ เพราะว่ามัน

จะต้องมีเรื่องพิจารณารายละเอียดค่อนข้างเยอะ จึงขออนุมัติสภาท้องถิ่นแห่งนี้

ขยายระยะเวลา ยื่น ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้สภาท้องถิ่นพิจารณา ซึ่งมีอยู่ 

2 กรณีกับการขยายเวลา 1. ก็คือการขยายเวลาในการน าเสนอร่างงบประมาณ

ให้สภาท้องถิ่นพิจารณาเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น 2.ขยายระยะเวลาการ



ประชุมหากประชุมไม่แล้วเสร็จในสมัยประชุมให้ขยายระยะเวลาออกครั้งหนึ่ง

ไม่เกิน 15 วัน  แต่กรณีนี้ไม่ใช่ขยายระยะเวลาการประชุม ขอขยายระยะเวลา

ในการยื่นร่างข้อบัญญัติงบประมาณพิจารณา ก็ด้วยเหตุผลวามจ าเป็นดังกล่าว

และก็อยู่ในสมัยการประชุมนี้ด้วยครับ ท่านประธาน ขอบคุณครับ 

ประธาน - ครับ ตอนนี้คาดว่าสมาชิกน่าจะเดินทางมาครบทั้ง 24 ท่านแล้ว ก็ขาด 2 ท่าน 

ครับทางฝ่ายบริหารได้แจ้งไปแล้วว่าที่ล่าช้าในการเสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณปี 60 ต่อสภาเพ่ือพิจารณาในสมัยประชุมเพ่ือเป็นร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณประจ าปีต่อไป ก็ท าไม่ทันมีเหตุผลชี้แจงทางท่านสมาชิก วันนี้เป็น

วันสุดท้ายที่ทางระเบียบข้อกฎหมายจะต้องบังคับฝ่ายบริหาร ฉะนั้นการ

ประชุมวันนี้เป็นการที่จะท าให้ถูกตามระเบียบข้อบังคับที่ผู้บริหารจะต้องยื่น

เสนอร่างภายในวันที่ 15 สิงหาคม เพราะฉะนั้นเราจะท าการในวันนี้ก็ถูกต้องจะ

ได้ไม่ต้องสงสัยกันมากเพราะทางท่านผู้บริหารก็ได้ชี้แจงมาแล้วว่าไม่ทันจริงๆ

มันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนด้วย ก็อยากให้ท่านสมาชิกได้สอบถาม

ข้องใจเรื่องที่ผู้บริหารช้าเพราะอะไรก็เชิญทุกท่านครับ เชิญท่านวิชัยครับ 

นายวิชัย  จรจรัญ - เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหาร สมาชิกทุกท่านผมนายวิชัย จรจรัญ 

(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1) สมาชิก อบต. หมู่ที่1 อันดับแรกนะครับก็น าเรียนไปยังท่านประธานเกี่ยวกับ

ท่านสมาชิกที่ลา การลานี้ท่านได้ส่งหนังสือลากับท่านหรือเปล่าหรือโทรบอก

ด้วยวาจาพอดีพ่ีชายจากหมู่ที่ 6 สมัยประชุมที่แล้วก็ทราบว่าลาสมัยนี้ท่านก็

บอกว่าลา เพราะว่าครั้งก่อนเคยคุยในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าต้องลาเป็นลาย

ลักษณ์อักษรก็จะพิจารณาว่าเป็นการขาดประชุมไปตรงนี้ ถูกไหมครับ อีกเรื่อง

หนึ่งเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งที่ 4 นะครับ วาระการประชุมครั้งที่แล้วน่าจะ

ไม่มีเรื่องข้อบัญญัติเลย เพราะครั้งที่แล้วท่านเลขาได้สอบถามไปยังท่าน

ผู้บริหารว่า ก าหนดรับวันที่ 15 ต้องส่งเอกสารให้ครบ ก็น่าจะเป็นว่าการ

ประชุมสมัยที่แล้วไม่ได้คุยถึงเรื่องข้อบัญญัติแต่คุยเรื่องจ่ายขาดเงินสะสมอย่าง

เดียว ถูกต้องไหมครับ ผมขอน าเรียนแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธาน - ครับชี้แจงไปยังการลาเราก็ต้องเห็นใจท่านสมาชิกเพราะท่านปลัดก็โทรไป

ตั้งแต่เช้า ก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะท าหนังสือไปตามหลังผมก็บอกว่าไม่เป็นไรท่าน

อยู่ไกลนะครับ ท่านก็ไม่อยากให้ใครปลอดแปลงลายเซ็นท่าน ในการลานี้ก็เห็น

ใจท่านอยู่เพราะท่านโทรมาบอกว่าผมขอท่านอยู่ที่กรุงเทพท่านประจักษ์เดี๋ยว

ประชุมคราวหน้าเอาใบลามาให้ผม ส่วนท่านรพีพงศ์ตอนนี้ก าลังตีความกับท่าน

เลขาอยู่นะครับ ท่านลาท่านเขียนมาใบลาของท่านบอกว่าวันที่ 13 – 15 ถ้า

ตีความเป็นยังไงก็สามารถในวันนี้ได้ว่าท่านขาดหรือยังไงเดี๋ยวผมปรึกษากับ



ท่านเลขา ครับระเบียบวาระท่ี 4 มีท่านใดจะสอบถามทางฝ่ายบริหารครับ ท่าน

เสงี่ยมเชิญครับ 

นายเสงี่ยม พวงศรี เรียนท่านประธาน ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านผมนายนายเสงี่ยม พวงศรี 

(สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13) สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่ ผมก็ตั้งใจว่าจะไม่พูดพอดีท่านเอ่ย

ขึ้นมาก็เลยขอพูดหน่อย เรื่องข้อบัญญัติตรงนี้ก็พูดไปแล้วที่ผมไม่อยากพูด

เพราะอะไร ไม่อยากอภิปรายเพราะอะไรเพราะว่าทุกๆครั้งก็เป็นแบบนี้แหละ

ครับ ไม่เคยเป็นธรรมสักทีเท่าที่เป็นสมาชิกมา ก็คิดเอาเองแล้วกันแต่เวลาที

พวกท่านอยากได้เหลือเกิน ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับขอขอบคุณครับผม 

ประธาน ครับ ในระเบียบวาระท่ี 4 มีท่านอื่นอีกไหมครับ เชิญท่านลัดดาครับ 

นางสาวลัดดา เผือกแก้ว เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉันนางสาวลัดดา เผือกแก้ว สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 

(สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9) ค่ะ ก่อนอ่ืนก็อยากจะน าเสนอที่ประชุมอย่างนี้นะคะว่าในส่วนของสมัยประชุม

ซึ่งดิฉันจ าได้ว่าเป็นคนเสนอแต่ในวันนั้นคือไม่มีใครท้วงติงเลยคิดว่าถูกต้อง

แล้วแต่ที่จริงแล้วนับไปนับมามันได้ 16 วัน มันต้อง 10 – 24 อันนี้ก็คือเป็น

ความผิดพลาดของเรา ของคนเสนอแล้วก็คนอ่ืนก็ไม่ได้ท้วงติง พอมานับดูได้ 16 

วัน จริงๆแล้วไม่ใช่ขอให้เราแก้วันที่ อยากให้เป็นวันที่ 10 – 24 หรือ 11 – 25 

ก็แล้วแต่ท่านนะคะ ที่นี้ในส่วนของการประชุมในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วในการ

ประชุมในวันนี้น่าจะเป็นการประชุมในส่วนของวันเสาร์มากกว่า ไม่น่าที่จะเป็น

การยื่นญัตติด่วนมาเพ่ือที่จะปรุมวนนี้ เหตุการณ์ในวันนี้น่าจะเป็นเมื่อวันเสาร์ 

เพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของวิธีงบประมาณตามข้อบัญญัติ ตามข้อ 23 วรรค 

2 ท่านเจ้าหน้าที่วิเคราะห์กับท่านเจ้าหน้าที่งบประมาณท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่า 

15 ซึ่งดิฉันก็ได้ถามแล้วว่าท าไมท่านถึงไม่ขอขยายระยะเวลา ในเมื่อท่านคิดว่า

ไม่ท า แต่ท่านบอกว่าท่านจะยื่นญัตติแล้วซึ่งจริงๆแล้วถ้าท่านคิดว่าท่านจะมา

อยู่ด้วยกัน ญัตติที่ท่านยื่นมันก็ยังมาไม่ครบอยู่ดีเราก็ถือว่าไม่เป็นการยื่น อันนี้

เราพูดกันในภาพรวมก่อนนะคะ อยากให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันว่าของเรา

เพ่ิมเติมแผนเมื่อวันเสาร์ ควรจะเป็นการขยายระยะเวลาด้วยซ้ าไปแต่ท าไมทุก

คนไม่คิดที่จะเอาวาระนี้เข้ามา ทั้งๆที่ท่านบอกว่าท่านยื่นญัตติไปแล้ว แต่ทาง

สภาคนที่อยู่ข้างบนท่านก็ไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้ โดยความจริงแล้วไม่น่าจะเป็น

ญัตติด่วน เพราะว่าการขอขยายการยื่นข้อบัญญัติมันมีระยะเวลาที่แน่นอนอยู่

แล้ว ไม่ใช่ญัตติด่วนแน่นอน ญัตติด่วนไม่น้อยกว่า 24 ชม. ต้องเป็นเรื่องเร่งด่วน

ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนภายในต าบลไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย วาตาภัย

ต่างๆ อยากให้ท่านพิจารณาตรงนี้ด้วยว่าในส่วนของวิธีงบประมาณข้อ 23 

วรรค 2 กับข้อ 24 มันสามารถท าได้แต่ท่านก็ไม่ท าอันนี้ขอต าหนิทั้งท่าน



ผู้บริหาร ต าหนิทั้งท่านที่อยู่ข้าบน วาระที่เราประชุมในวันนี้สามารถที่จะเอาไป

ผนวกได้กับของวันเสาร์ ญัตติด่วนที่ว่านี้การจัดท าข้อบัญญัติมันต้องมีการ

วางแผนมาล่วงหน้าแล้วไม่ใช่พ่ึงมาคิดได้เมื่อวาน เป็นอะไรที่ถ้าคนอ่ืนเขามอง

มาเป็นการไม่มีการวางแผน คิดได้ว่าอยากจะเอาเข้าก็เอาเข้า จริงอยู่ว่าเป็น

เรื่องเดือดร้อน แต่ว่าในร่างข้อบัญญัตินี้ เรามีการน าเสนอแผนจากที่ท่าน

เจ้าหน้าที่ได้ไปประชาคมมาแล้ว ไม่ใช้เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม ตรงนี้ก็อยากจะ

ต าหนินิดหนึ่งนะคะในส่วนของท่านประธานเองท่านได้เดินตรวจกับเขาด้วย

หรือไม่ ว่าในส่วนของการประเมินการตรวจโบนัสผลของการยื่นญัตติล่าช้าเป็น

อย่างไร แล้วเหตุผลที่มาแบบนี้ก็คือไม่ใช่เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้น ด่วนมาคือขอ

ขยายระยะเวลาจริงๆถ้ารู้อยู่แล้วว่าวันที่ 15 เป็นวันสุดท้ายท่านต้องขอยื่น

ประมาณวันที่ 10 ก็ได้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ทันไม่ใช่มายื่นวันสุดท้ายแบบ

นี้ การมายื่นวันสุดท้ายการประชุมก็ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชม. ยุคนี้เป็นยุค คสช. 

มาตรา 44 ก าลังออกอาระวาดเราไม่อยากให้สภาท าแบบนั้น ทุกท่านตรงกัน

รายงานการประชุมวันนี้ให้ไปก าหนดเป็นวันที่ 13 เมื่อวานประชมแผน วันนี้

ตอนเช้าประชุมคณะกรรมการ พอตอนบ่ายประชุมแผนอีกเหมือนกับว่าท างาน

ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า อยากให้ท าอะไรให้มันรัดกุมมากกว่านี้ แล้วก็ในส่วน

ของการขยายระยะเวลา ดิฉันก็คิดได้เมื่อวันประชุมว่าควรจะขยายแต่ไม่เห็นมี

ในระเบียบวาระก็เลยเอาไปพูดข้างนอกกับท่านปลัด ท่านปลัดก็บอกว่ากลัว

สภาไม่รอด ก็เลยได้มาเล่าสู่กันฟัง ณ ตอนนี้เพ่ือที่จะให้ทุกคนได้ส านึกในหน้า

ที่ว่าสิ่งใดที่เราควรที่จะช่วยเหลือกัน ควรที่จะอ่านหนังสืออ่านต าราบ้าง

เพ่ือที่จะช่วยเหลือกัน ในส่วนของขยายก็ควรจะเป็นวันเสาร์ แต่ในส่วนของแผน

ถ้าท าไม่ทันจะตามมาทีหลังก็ไม่เป็นไร เราน่าจะเป็นวาระที่ต่อจากวันเสาร์

ก่อนที่จะเป็นอภิปรายอ่ืนๆด้วยซ้ าถึงจะท าให้ทุกอย่างดูดี แต่ในเมื่อที่ท่านบอก

ว่าท่านท าไม่ทันเพราะว่าท่านรอโครงการนี้นี้แหละถึงจะเป็นเหตุการณ์ที่ ทุก

อย่างจะเป็นไปได้ด้วยดี ถ้าเป็นการยื่นญัตติไม่เข้าหลักเกณฑ์ แล้วถ้าท่านจะยื่น

ขยายระยะเวลากี่วันขอ 5 วัน 10 วันเพ่ือที่จะเอาโครงการของหมู่ 8 เข้ามาอัน

นี้ก็เรื่องของท่าน ตรงนี้น่าจะดูดีกว่าค่ะท่านประธาน ขอบคุณค่ะ 

ประธาน ครับ ก็ทางเราก็คิดเหมือนกันอยู่ครับว่าเหตุการณ์มันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วคือ

ฝ่ายบริหารไม่ได้ยื่นวันนี้นะครับ คือเรื่องการขยายถ้าพูดไปแล้วก็ตังแต่วันที่ 13 

ตอนบ่ายแต่พอดีเราท าไม่ทัน เรามาท าหนังสือตอนเช้าวันที่ 14 คิดว่าไม่ทันใน

วันที่ 15 ท่านก็เลยเกิดความเร่งด่วนว่าปัญหามีก็เลยกลายเป็นเองด่วนผมก็เลย

ต้องรับ ก็ตามข้อ 38 ญัตติทั้งหลายที่ต้องท าเป็นหนังสือยืนต่อสภา 



ประธานสภาล่วงหน้าก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน ก็มันจะมีญัตติต่อไปนี้

อาจจะเสนอด้วยวาจาต่อที่ประชุมท้องถิ่นได้  อย่าง (3) ญัตติที่ เป็นข้อ

ปรึกษาหารือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วก็ข้อ (6) ญัตติที่ประธานสภา 

ประธานในที่ประชุมเห็นควรอนุญาตเอามาใช้ได้ทานก็ไม่ได้ยื่นวันนี้ท่านได้ยื่น

มาก่อนหน้านี้ก็อนุโลมให้กันได้ ครับเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงเกี่ยวกับประเด็น

ต่างๆครับ เชิญครับ 

นายประกาศิต จันทน์หอม - ครับ เรียนท่านประธานตามที่ท่านสมาชิกผมถือว่าเป็นข้อแนะน า เราหา

ทางออกตามขั้นตอนและเหมาะสมผมก็ว่าที่ท่านแนะน ามาให้ดูดีเลยนะครับ 

เพราะฉะนั้นค าว่าญัตติให้ใช้จ่ายเงินสะสมก่อน เพราะเป็นความเดือดร้อนของ

ราษฎร ที่เราประชุมวันที่ 13 ตรงนี้ก็น่าจะลุล่วงได้นะครับว่า 13,14,15 จะ

เสร็จได้ทันในวันที่ 15 หรือไม่ เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การบันทึกการประชุม การ

เสนอญัตติกฎหมายบอกว่าผู้บริหารเสนอเป็นวาจาก็ได้ ไม่ต้องมีการรับรอง ที่ 

ท่านสมาชิกพูดขึ้นนี้ก็หมายถึงให้เราไปแก้ไขให้มันดี ถ้าที่ประชุมเห็นดีด้วยก็

บันทึกการประชุมเป็นวัน 13 ผู้บริหารเสนอญัตติ วันนี้ในที่ประชุมก็เป็นการ

พิจารณาเฉพาะเรื่องแผนเราท าเป็นขั้นตอนอันไหนก่อนอันไหนลัง แต่นี้พอเรา

มาประชุมด้วยกันอย่างนี่แล้วนั้นหมายถึงว่าเราจะขยายเพ่ือโครงการ เมื่อขยาย

ตรงนั้นมันก็จะไปเข้าภายใน 15 คือต้องรู้ว่าไมทันล่วงหน้า ที่ท่านลัดดาเสนอมา

เมื่อกี้ก็พยายามหาทางออกให้เราด้วย ผมก็มีข้อเสนอแบบนี้ครับท่านประธาน 

เพ่ือตรงนี้ให้มันเหมาะสมให้ดูเป็นล าดับ ในวันที่ 13 ก่อนที่จะถึง 15 นี้ก็เหมาะ

กับการที่รู้ล่างหน้าว่าไม่ทันจึงท าเรื่องขอขยาย ผู้บริหารขอเสนอญัตติต้องเป็น

ระเบียบวาระก่อนเรื่องอ่ืนๆ แต่ว่ามติวันนี้ก็ขอให้เป็นมติวันที่ 13 อาจจะเป็น

บันทึกเรื่องแผนเพ่ิมเติมแค่นั้น ท่านหารือสมาชิกตามนี้ไหม มันต้องมีล าดับมา

ตามนี้ให้มันดูเป็นล าดับขั้นตอนของมันครับท่านประธานสภา ขอบคุณครับ 

ประธาน - ดูระเบียบวาระท่ี 4 มีสมาชิกท่านใดคิดเห็นเรื่องนี้ตามท่านลัดดาและผู้บริหาร

หรือไม่หรือว่าขัดแย้ง เชิญท่านเสงี่ยม 

 

นายเสงี่ยม พวงศรี - เรียนท่านประธานที่เคารพ ที่ผ่านๆมาก็อยากท าอะไรให้มันถูกต้องนะครับ 

(สมาชิก อบต.หมู่ 13)  จนเวลาก็ล่วงเลยมาขนาดนี้ก็ผิดบ้างถูกบ้างก็ได้สมาชิกหมู่ที่ 9 ท่านได้

ปรึกษาหารือว่าควรจะท าแบบไหน ก็อยากจะเสนอในเมื่อเหตุการณ์มันเป็น

แบบนี้ไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้ ก็มีแต่จะช่วยกันและให้มันจบไปด้วยดีนะครับ 

ไม่อย่างนั้นก็มีปัญหาเหมือนที่ท่านสมาชิกได้แนะน ามาก็เป็นทางออกที่ดีครับ 

ขอขอบคุณครับ 



ประธาน - ครับ ก็เอาอย่างนี้ก็หลายๆท่านคิดว่าก็ควรจะต้องด าเนินการให้เรียบร้อยไป 

ผมคิดว่าวันที่ 13 ทางท่านผู้บริหารเองก็ได้เสนอญัตติมา ที่ผมได้รับข้อเสนอมา

มีอยู่ 2 เรื่องคือ เรื่องญัตติที่จะพิจารณาแผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และผู้บริหารยื่น

ญัตติขอขยายหลังระเบียบวาระอภิปรายทั่วไป คือระเบียบวาระที่ 7 คือเมื่อ

วันที่ 13 ต่อไปเป็นวาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ แต่ทางผู้บริหารได้เสนอญัตติมา 2 ครั้ง

ด้วยวาจาเพื่อให้สภาพิจารณาแผนพัฒนาสามปี เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 กับเรื่องการ

ขอขยายการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ได้ไหม

ครับ จะได้ยกวาระออกไปเลยและผมจะได้เอาวาระที่ 4 เรื่องแผนของหมู่ 8 

เชิญท่านวิชัยครับ 

นายวิชัย จรจรัญ เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายวิชัย จรจรัญ สมาชิก อบต.หมู่ 1 ผม 

(สมาชิก อบต.หมู่ 1) อยากจะขอให้ท่านประธานอธิบายเพ่ือให้สมาชิกได้เข้าใจ ตกลงวันนี้เราจะ

ประชุมเป็นวันที่ 13 วันนี้ไม่มีการประชุม จะเป็นการประชุมต่อเนื่อง ใช่ไหม

ครับ 

ประธาน วันนี้ก็มีการประชุมครับ เรื่องการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนวาระท่ี 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

ออกแนวทางใดให้มันเหมาะสมแล้วให้ท่านปรีชามาด าเนินการชี้แจงกับสภา

แบบนี้ต่อไปครับผม ขอบคุณครับ 

ประธาน คืออย่างนี้ครับ คือวิสัยของตัวผมเองก็บอกแล้วว่าการกระท าหน้าที่ของผมเอง

ผมคิดว่าก็น่าจะไม่ผิดพลาด เพราะว่าเราพิจารณาในวันนี้ก็ไม่เสียหายอะไร ทั้ง 

2 วาระ เพราะว่ามันก็อยู่ใน วัน เวลาที่เขาขยายได้ เพราะท่านก็ยื่นมาถูกต้อง

แล้ว ท่านโทรบอกผมตั้งแต่คืนวันที่ 13 แล้ววันที่ 14 ผมก็มาท าหนังสือเป็น

เรื่องด่วน เรื่องด่วนถ้าพูดตามของผมนะครับว่านี้ก็คือเรื่องด่วน เหตุมันจ าเป็น

แล้ว ท าไม่ทันแล้วมันก็เป็นเรื่องด่วน มันไม่จ าเป็นจะต้องรอให้ฝนตก น้ าท่วมถึง

จะต้องเป็นเรื่องด่วน ถ้าคุณตีความตามเดิมไปมันก็ไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรามา

ประชุมกันวันนี้ก็ไม่ผิดนะครับ เราจะคิดว่าเรื่องด่วนเป็นเรื่องแบบไหน เชิญท่าน

วิชัย 

นายวิชัย จรจรัญ ครับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกทุกท่าน  พอดีทุกท่านที่นั่งฟังไม่เข้าใจ 



(สมาชิก อบต. หมู่ 1)  ผมก็เลยถาม ผมไม่อยากให้เราเปลี่ยนประเด็นนะครับ วันที่ 13 เราก็ประชุม

จริงๆแล้วถ้าเรามาประชุมต่อวาระตามที่เรามีการบันทึกการประชุมคือต้องการ

ขยายเพ่ือที่จะเอาโรงการของหมู่ 8 เข้ามา เป็นที่มองแล้วมันฉาบฉวย เราจะมา

แก้ปัญหายังไงให้มันเป็นไปด้วยดีนะครับ โดยที่ไม่ใครผิดเพียงแค่ท่านประธาน

อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจ ว่าเอาแบบไหน แบบนี้จะได้เข้าใจอยากให้ลงเอยกัน

ด้วยดีครับ 

ประธาน คืออย่างนี้ครับ อยากให้ตัวผมเองตัดสินใจปกติญัตติมันอยู่ที่ผม ทุกครั้งผม

อะลุ่มอล่วยมาทุกครั้ง ที่ผมรับญัตติคือผมอะลุ่มอล่วยมาตลอดไม่ค่อยเรื่องมาก

ไม่ค่อยจะจับประเด็นที่ยุ่งยากมาคุยกัน ผมอยากให้เรามาประชุมกันตามวันชุม

เวลาที่ก าหนด พิจารณาตามวันเวลา ใครเห็นชอบก็ยกมือใครไม่เห็นชอบก็ไม่

ต้องยกมือ เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่ผมก าลังจะเสนอว่าแนวทางที่เราจะแก้ไข

วิธีการบันทึกการประชุมว่าญัตติขอขยายไปอยู่ในวันที่ 13 คือผมนั่งตรงนี้ถ้าใคร

มานั่งมันจะพูดยาก ถ้าออกไปคุยกันข้างนอกมันคุยได้ ถ้าบางท่านเกลียดผม

อัดเสียงว่าประธานสภาสั่งไปอย่างท าได้ทั้งหมด 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) ท่านประมุขและท่านสมาชิกได้มามีข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน แต่อันที่จริงไม่

ขัดแย้งนะครับเพียงแต่มีข้อน าเสนอ ข้อบัญญัติให้ท่านย้อนไปถึงเรื่องความหลัง



เพราะตอนนี้เราก าลังมาเดินหน้าเราจะแก้ไขปัญหาซึ่งผมเห็นด้วยที่จะแก้ไข

ปัญหาตามข้อแนะน าของสมาชิกหมู่ที่ 9 ถ้าเราคุยกันลงตัวก็ไปได้ดี เพราะ

บันทึกรายงานการประชุมมันยังไม่ได้รับรองเพราะฉะนั้นถ้าที่ประชุมเห็นว่า

อย่างนี้ก็คือหนึ่ง ท่านสมาชิก ท่านประธาน ครับ การยื่นญัตติขอขยาย

ระยะเวลาในการน าเสนอร่างงบประมาณผู้บริหารนี้ขออันนี้ไม่ต้องบันทึกการ

ประชุมนะครับ มาขอว่าจะแก้ไขปัญหาให้มันอยู่ตามล าดับของมัน ขอเสนอ

ญัตติโดยวาจา ในวันที่ 13 เอาเป็นการประชุมครั้งที่  1 เป็นเรื่องการขอขยาย

ระยะเวลาเท่านั้น ให้ไปบรรจุเป็นของวันที่ 13 แต่เรามาประชุมกันวันนี้ก็จะได้

มติตัวนี้ขอให้ยกมติตัวนี้ไปบันทึกตามล าดับของมันในวันที่ 13 เรื่องเดียวแต่

ไม่ใช่ว่าไม่ประชุมเลย ต้อประชุมต้องได้มติจากทุกท่านแต่ขอการบันทึกเป็นการ

บันทึกในวันนั้น มันก็จะเป็นล าดับขั้นตอน พอมาตรงขอขยายเหตุผลและความ

จ าเป็นมันจะล าบาก เพราะฉะนั้นการประชุมวันนี้ราประชุมกันมี 2 เรื่องนะ

ครับ แต่อีกเรื่องหนึ่งขอให้น าไปบันทึกของวันที่ 13 แล้วมันก็จะแก้ไขปัญหา

การที่ท่านสมาชิกแนะน าว่าอยู่ด้วยกันได้ เราก็ดูเรื่องเอกสารเท่านั้นเวลาเขามา

ดูเรื่องเอกสาร ก็อธิบายบอกกันเป็นล าดับแบบนี้ ท่านจะถามว่ามันไม่มีลักษณะ

ของการประชุมมันไม่ได้ เพียงแต่ยกเรื่องระเบียบตัวนี้ไปบันทึกในวันนั้นแบบนี้

พอเข้าใจนะครับ เราก็ประชุมกันตามปรกติเพียงแต่ระเบียบในวาระนี้ไม่มีใน

วันนี้เท่านั้นเอง แต่ให้เพ่ิมระเบียบวาระนี้เป็นระเบียบที่ ล าดับที่  6,7 ของ

ระเบียบวาระอ่ืนๆ ไม่จ าเป็นต้องมาหารือผม เรามาหารือกันตรงนี้แหละครับ

ท่านประธาน 

ประธาน ก็เอาตามนั้นผมไม่ต้องย้ าตามนะครับ เชิญท่านเลขา  

นายเอก  หงษ์ทอง ครับเรียนประธานที่เคารพ และคณะผู้บริหารผมนายเอก หงส์ทอง เลขานุการ 

(เลาขานุการสภา) สภา ขออนุญาตเรียนชี้แจงสั้นๆแบบนี้ครับ คืออย่างนี้ครับยังไงซะวันนี้เราต้อง

พิจารณา 2 เรื่องด้วยกัน นะครับผมไม่อยากให้เสียเวลาการพิจารณาให้เสร็จ

ก่อนส่วนเรื่องบันทึกค่อยมาดูข้อกฎหมายว่าถ้าไม่ขัดแย้งกับข้อกฎหมายใดๆ ไม่

กระทบกับอะไร สิ่งที่เราประชุมในวันนี้ก็ให้บันทึกไปตามุปรกติ แต่ถ้าไปดูแล้ว

มันเกิดข้อขัดแย้งก็ขออนุญาตที่จะสลับสับเปลี่ยนให้มันถูกต้อง ก็แค่นี้แหละ

ครับจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันนานขออนุญาตในที่ประชุมแค่นี้ เพ่ือที่จะได้

ด าเนินการประชุมต่อโดยไม่เสียเวลา ขอบคุณครับ 

ประธาน ครับในระเบียบวาระพิจาณาขยายก็ท่าน 

นายอนิวรรต มานุจ า กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหารตรงนี้เรามาประชุมเรื่องด่วนเพื่อขอ 



(สมาชิก อบต.หมู่ 12) ขยายเวลาให้กับสภาได้พิจารณาข้อบัญญัติ มันติดตรงที่ว่าแผนเพ่ิมเติม เมื่อเรา

พิจารณาแผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 เสร็จแล้วนะครับ แล้วมาฉบับที่ 2 อีกยังมีข้อ

สงสัยอยู่ครับ ถ้าเราลองย้อนไปวันที่ 13 ที่จะพิจารณาแผนเพ่ิมเติมเป็นฉบับ

เดียวกันเลยได้ไหมแบบนี้มันมีทางออกอย่างนี้จะดีไหมจะไม่มีฉบับที่ 2 ครับถ้า

เอาตามนี้ คือเอาวันที่ 13 เป็นวันประชุมไปเลยเราไม่ต้องมีมติหลายครั้งใช่ไหม 

ถ้าเรามีมติแล้วเรามามีมติตัวนี้อีกมันก็คงจะไม่ใช่ มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะมา

พิจารณาแผนเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 เป็นวันที่ 13 ไปเลยพิจารณาด้วยกันไปเลย 

เพราะว่าเรื่องนี้เราท าไม่ทันอยู่แล้วนะครับ มันติดที่พิจารณาแผนแค่นี้ถ้าไม่ติดก็

คงจะไม่มีปัญหา บันทึกการประชุมก็ให้มันไล่เลี่ยกันไปเลย 

ประธาน ครับ เดี๋ยวจะหารือกับที่ประชุมก่อนครับ เดี๋ยวท่านวิชัยเดี๋ยวผมขออธิบายนิด

หนึ่งก่อนนะครับ ก็วันที่ 13 ระเบียบวาระที่ 1 ข้อแก้ไขเพ่ิมเติมญัตตินะครับ 

เพ่ือเติมวาระการขอขยายเวลาเสนอร่าง เป็นวาระที่ 8 วาระที่ 9 เป็นเรื่องอ่ืนๆ 

เพราะฉะนั้นการยกมือในวันนี้เรายกมือไปบันทึกวาระที่ 8 ของวันที่ 13 ญัตติ

เสนอร่างแผนสามปีฉบับที่ 2 ของผู้บิหารเสนอในวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืนๆ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 

 

 

  

 

 



 

  

  

 

 

 

 
 


