สรุปมติที่ประชุมสมัยวิสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕59
วันจันทร์ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
--------------------ตามที่ สภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัดเพชรบู รณ์ ได้นั ดประชุมสมัยวิ สามั ญ สภาองค์ การบริหารส่ วนจั งหวัด
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2 ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕9 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕9 ขอสรุปมติทปี่ ระชุมสภาฯ ดังนี้
เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ เลขานุการสภาฯ แจ้งที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาฯมาลงชื่อเข้าประชุมจานวน 25 ท่าน
ครบองค์ประชุม
ประธานที่ ป ระชุ ม โดย นายวรโชติ สุ ค นธ์ ข จร ประธานสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด เพชรบู รณ์
กล่าวเปิดประชุม และดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตามลาดับ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ขอแสดงความยิ นดี กับ นางสายชล สุ นทร รองปลั ดองค์การบริหารส่ วนจังหวั ดเพชรบู รณ์
คนใหม่ ซึ่ งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งตามคาสั่งองค์การบริหารส่ วนจังหวัดเพชรบู รณ์ ที่ 799/2559 ลงวันที่
8 กันยายน 2559 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
ที่ประชุม:

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
1. ร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ.2559 เมื่อ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
มติที่ประชุม

รับรอง 25 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี
2. ร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ.2559 เมื่อวันที่

11 สิงหาคม 2559
มติที่ประชุม

รับรอง 25 เสียง
ไม่รับรอง ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ
- ประชุมในสมัยประชุมจานวน 1 ครั้ง เป็นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ประชุม:
รับทราบ
3.2 รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
- ประชุมในสมัยประชุมจานวน 1 ครั้ง เป็นครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
เพื่อพิจารณาตรวจร่างรายงานการประชุมสมัยสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 21
กรกฎาคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
/ที่ประชุม...

-2ที่ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่เห็นชอบ
หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช 0023.4/11145 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ว่าไม่เห็นชอบด้วย
เนื่ อ งจากเดิ ม ที่ ป ระชุ ม สภาฯมี ม ติ ให้ ค วามเห็ น ชอบรั บ หลั ก การร่า งข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ในส่วนของประมาณการรายรับจานวน 530,390,000.- บาท นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสนอคาแปรญัตติเพิ่มประมาณการรายรับและรายจ่ายจานวน 128,872,800.- บาท รวม
เป็นประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 659,262,800.- บาท ประมาณการรายจ่ายรวม 659,261,658.- บาท ซึ่ง
เมื่อพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 59 ประกอบข้อ 60 กาหนดว่าการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติง บประมาณจะกระทาได้
เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย จึงไม่ปรากฏบทบัญญัติใดให้อานาจสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในการแปรญัตติเพิ่มประมาณการรายรับ กอปรกับการแปรญัตติเพิ่มประมาณ
การรายรับทาให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่สภาฯมีมติรับหลักการ
แล้วเปลี่ยนแปลงไปในสาระสาคัญ การแปรญัตติเพิ่มประมาณการรายรับจึงมิอาจกระทาได้
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.
2552 มาตรา 53 วรรคสาม ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยัง
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อพิจารณาใหม่ ถ้าสภาฯมีมติยืนยันตามร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของจานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาฯส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้นายกฯลงนามใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติ
และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ แต่ถ้าสภาฯไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติ หรือ
ยืนยันร่างข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป
มติที่ประชุม:

ยืนยัน
ไม่มี
ไม่ยืนยัน 25 เสียง
งดออกเสียง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ
สมาชิกสภาฯ นาเสนอที่ประชุมสภาฯ สรุปได้ดังนี้
1. นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน ส.อบจ. เขตอ.วิเชียรบุรี เสนอที่ประชุมสภาฯ ดังนี้
1.) เสนอญัตติขออนุมัติให้คณะกรรมการสภาฯคณะต่าง ๆ ดาเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัยประชุม
มติที่ประชุม:

อนุมัติ 25 เสียง
ไม่อนุมัติ
ไม่มี
งดออกเสียง ไม่มี

2.) เสนอให้กองกิจการสภาฯ ไปหารือจากผู้กากับดูแล กรณีที่สภาฯเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับใหม่ หลังวันที่ 15 สิงหาคม ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ จะต้องขอขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ต่อที่ประชุมสภาฯ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบหรือไม่
/2. นายวินัย ...

-32. นายวินัย พรพฤฒิพันธุ์ ส.อบจ. เขตอาเภอเมือง สอบถามที่ประชุมสภาฯ กรณี
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าเป็นการผิดระเบียบฯในข้อใด
นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ สรุป
ได้ดังนี้
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์ การบริ ห ารส่ วนจั งหวั ดเพชรบู รณ์ สื บเนื่ องจากสภาฯมี มติ เห็ นชอบ
รั บหลั กการร่ างข้ อบั ญญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่ อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ยอดประมาณการรายรับจานวน 530,390,000.- บาท แต่เนื่องจากได้รับหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งจังหวัดได้ส่ งหนั งสื อให้ องค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวัดเพชรบู รณ์ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ก าหนดให้ น าเงินอุ ดหนุ นทั่ วไปที่ ไม่ ได้ ตั้ งงบประมาณไว้ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รายการเงินอุดหนุ นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้ าน ให้ น ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วย จึงได้นาเข้าพิ จารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการแปรญั ตติร่างข้อบั ญญั ติฯ โดยนายกฯเสนอคาแปรญั ตติเพิ่มประมาณการรายรับ และรายจ่ายจานวน
128,872,800.- บาท รวมเป็นประมาณการรายรับทั้งสิ้น 659,262,800.- บาท ซึ่งทาให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ
ที่สภาองค์การบริ หารส่ วนจั งหวัดเพชรบู รณ์ มีมติรับหลั กการแล้ วเปลี่ ยนแปลงไปในสาระส าคั ญการแปรญั ตติเพิ่ ม
ประมาณการรายรับจึงมิอาจกระทาได้ ผู้ว่าราชการจึงไม่เห็นชอบด้วย ดังนั้นจึงต้องดาเนินการเสนอร่างข้อบัญญัติฯ
ใหม่เพื่อพิจารณาให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดไว้
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต่อที่ประชุมสรุปได้ ดังนี้
การประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านมานั้นทาถูกตามขั้นตอนแล้ว แต่ปีนี้
เสนอร่างข้อบั ญญั ติฯเร็วกว่าทุกครั้ง ประกอบกับมีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ให้ นาเงินอุดหนุ นเป็นค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการดาเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน มาตั้งงบประมาณรายรับในปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ด้ วย แต่ หนั งสื อสั่ งการฉบั บดั งกล่ าว มาหลั งจากสภาฯได้ ประชุ มพิ จารณารั บหลั กการร่ าง
ข้อบัญญัติฯ ไปแล้ว จากเดิม 530,390,000.- บาท แปรเพิ่มประมาณการรายรับ 128,872,800.- บาท รวมเป็น
659,262,800.- บาท จังหวัดพิจารณาแล้วเกรงว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
จะเกิดปัญหาในอนาคต จึงแจ้งให้สภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ที่ประชุม:

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
---------------ผู้รับรอง
(นายวรโชติ สุคนธ์ขจร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

ตรวจแล้วถูกต้อง
(นายบรรเทิง สิงห์สถิตย์)
เลขานุการสภาฯ

