รายงานการประชุมชุมสภาเทศบาลพรุพี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.๒๕61
วันอังคารที่ 20 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะผูบริหาร บัดนี้ได
เลขานุการสภาฯ เวลาการประชุมสภาเทศบาล เมื่อสมาชิกสภาไดมาประชุมครบองคประชุมแลว
ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดําเนินการประชุม สภาตามระเบียบวาระการประชุมตอไป ขอกราบเรียน เชิญ
ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ตามที่ไดประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพีสมัย
สามัญ สมัย แรก ประจําป พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ
๒๕61 มีกําหนด ๓๐ วันนั้น อาศัยอํานาจตาม ขอ ๔๐ และขอ ๒๒ แหง
ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี ซึ่งกระผมขอดําเนินการประชุม
สภาเทศบาล ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
2.1 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา
09.00 น. ไดมีพิธีมอบเกียรติบัตร
โรงเรียนผูสูงอายุเทศบาลตําบลพรุพี ขอเชิญทานคณะผูบริหารและเพื่อน
สมาชิกทุกทานรวมเปนเกียรติคณะนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุตําบลพรุพี
2.2 ตําบลพรุพีที่วัดพระเขาปริวาสกรรมไดมีการตักบาตรในวัดสุคนธาวาส
เริ่มตั้งแตวันที่ 15 -24 กุมภาพันธ 2561 ขอเรียนเชิญทานคณะผูบริหาร
และเพื่อนสมาชิกทุกทานเขารวมกิจกรรมครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
๒.๑
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี สมัยวิสามัญ
สมัยที่
3/๒๕60 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญทานสมาชิกฯ ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภามี
ขอความตอนใด ควรแกไขหรือเพิ่มเติมในสาระสําคัญ หรือไม ขอเชิญครับ
ถาไมมีถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ขอเชิญทานเลขานุการฯ นับองคประชุม
เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม
จํานวน....๑2...ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ครับ
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นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

สมาชิกสภาทานใด“เห็นชอบ”รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ดังกลาว ขอไดโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทูถาม
-ไมมี

- เสียง
๑ เสียง

๑๑ เสียง

เปนอันวาสภาฯ มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 3 ประจําป ๒๕60 ดวยคะแนน เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ
- ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ ๕
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ
ขอ

เรื่องที่เสนอใหม
๕.๑ การกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕61
ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบสวนที่เกี่ยวของ
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะผูบริหารทุกทาน
กระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
21 การกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําป ระยะเวลา
และวันเริ่มตนสมัยประชุมสภาสามัญประจําป วันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ
และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปถัดไป ให
ประธานสภาเทศบาลนําปรึกษาในที่ประชุมสภาครั้งแรกในแตละปโดยใหนํา
ความในขอ 11 มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 11 กําหนดใหแตละเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญ
ประจําปในแตละสมัยจะเริ่มเมื่อใดและในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับใหกําหนด
วันใหเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปนัดแรกในปถัดไป
- พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน
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มาตรา 24 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย โดยสมัยสามัญครั้ง
แรกและวันเริ่มประชุมครั้งแรก และสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาล
กําหนด โดยสมัยหนึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 30 วัน
นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญที่ประชุมกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี สมัย
ประธานสภาเทศบาล
สามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕61 ครับ ขอเชิญคุณจรัญ พัฒนชู ครับ
นายจรัญ พัฒนชู
ส.ท. เขต 1

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
กระผมนายจรัญ พัฒนชู สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
ขอเสนอสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี สมัยสามัญ ประจําป
พ.ศ. ๒๕60 จํานวน ๔ สมัย ครับ ผูรับรองเต็มสภา

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดประสงคจะเสนออีกหรือไม / ถามี ขอเชิญครับถาไมมี
ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี สมัย
สามัญประจําป พ.ศ. ๒๕61 จํานวน 4 สมัย
๕.๒ การกําหนดระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ
ประจําป พ.ศ. ๒๕61

นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญที่ประชุมกําหนดระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ
ประธานสภาเทศบาล
ประจําป พ.ศ. ๒๕6 1 สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ ครับ
คุณสุริยา ประพันธ ครับ

ขอเชิญ

นายสุริยา ประพันธ
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
ส.ท. เขต 2
กระผมนายสุริยา ประพันธสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
ขอเสนอ กําหนดระยะเวลา และวันเริ่มตนประชุมสมัยสามัญ
ประจําป พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และสมัยที่ ๔ ดังนี้ ครับ

ผูรับรองเต็มสภา
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี
- สมัยสามัญสมัยที่

- สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕61 เปนตน
ไปมีกําหนด 30 วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕61 เปนตนไปมี
กําหนด 30 วัน
-สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕6 1 เปนตนไปมี
กําหนด 30 วัน
มีสมาชิกทานใดประสงคจะเสนออีกหรือไม/ถามี ขอเชิญครับ
ถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหกําหนดระยะเวลาและวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี สมัยสามัญประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
2 ตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕61 เปนตนไป
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มีกําหนด
มีกําหนด
มีกําหนด

30 วัน
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแตวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕61 เปนตนไป
30 วัน
-สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแตวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕61 เปนตนไป
30 วัน
๕.๓ การกําหนดวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญและระยะเวลาของ
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของ ป พ.ศ. ๒๕๖2

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญที่ประชุมกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญและระยะเวลาของ
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2 ครับ
ขอเชิญคุณ
สมชาย ชวยพิทักษ ครับ

นายสมชาย ชวยพิทักษ
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
ส.ท. เขต 2
กระผมนายสมชาย ชวยพิทักษสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป
2562 ตั้งแตวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖ 2 เปนตนไป มีกําหนด ๓๐
วัน ผูรับรองเต็มสภา
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดประสงคจะเสนออีกหรือไม/ถามี ขอเชิญครับ ถาไมมี
ถือวาที่ ประชุมมีมติเห็นชอบใหกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจําป 25๖2 ตั้งแตวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖2 เปนตนไป มี
กําหนด ๓๐ วัน ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกจะเสนอเปนอยางอื่นหรือไมครับ ถา
ไมมีถือวาสภาใหความเห็นชอบ ตอไป ขอ 5.4
5.4 คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 3 ทาน
ขอเชิญทานเลขนุการสภาชี้แจงระเบียบสวนที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะผูบริหารทุกทาน
กระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 หมวด 1 ขอ 7 (1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น (2)
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขอ 8 และ หมวด 6
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่น
แตงตั้งจากสมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 ทาน
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นายมงคล สิทธิชัย ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกทานใดมีขอสงสัยขอกฎหมายหรือไม ถาไมมี
ประธานสภาเทศบาล
ขอเชิญทานนายกเสนอญัตติครับ
นายสมคิด ดําฉวาง กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
นายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
กระผมขอเสนอญัตติ ขาพเจา นายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรี
ตําบลพรุพี ขอเสนอญัตติ คัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น จํานวน 3 ทาน คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน
จํานวน 3 ทาน รวม 6 ทาน เนื่อง
ดวย คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลพรุพี มีวาระอยูใน
ตําแหนงคราวละสองป และจะหมดวาระลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561
ดังนั้นเพื่อใหการบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นดําเนินการเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงใครขอใหสภาเทศบาลตําบลพรุพีคัดเลือกคณะกรรมการ
ใหมซึ่งเปนสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวน 6 คน
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 และ มาตรา 17 แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวม
และเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล
เหตุผล
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
หมวด 1 ขอ 7 (1) คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ขอ 8 ให
ผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
1. ผูบริหารทองถิ่น ประธานกรรมการ
2. รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ
3. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
4. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
5.ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนไมนอยกวาสามคน
กรรมการ
6.ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาชมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอย
กวาสามคนแตไมเกินหกคน กรรมการ
7.ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ/เลขานุการ
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8.หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ 8 (3) (4) (5) และ (6) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสอง
ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ 9. ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นประกอบดวย
1. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประธานกรรมการ
2. หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ
3. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
กรรมการ
4. หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ
5. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือพนักงานทองถิ่นที่ผูบริหาร
ทองถิ่นมอบหมายผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ 9 (3) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับ
การคัดเลือกอีกได
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่น
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของกรรมการ
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได
จึงเรียนมาเพื่อนําเขา เสนอสภาเทศบาลพิจารณาตอไป
นายมงคล สิทธิชัย ตามที่ทางคณะผูบริหารไดเสนอญัตติ ตอไปจะใหที่ประชุมไดเสนอ
ประธานสภาเทศบาล คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
จํานวน 3 ทาน มาจากสมาชิกสภา
โดยคัดเลือกที่ละคนจนครบจํานวน 3 ทาน ขอใหทางสภาพิจารณาไดเสนอ
ครับ ขอเชิญนายจรัญ พัฒนชู ครับ
นายจรัญ พัฒนชู
ส.ท. เขต 1

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
กระผมนายจรัญ พัฒนชู สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
กระผมขอเสนอคุณพรรณี หมุนเวียน สมาชิกเขต 2 เปน
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นคนที่ 1

นายมงคล สิทธิชัย ผูรบั รอง คือ นายไพโรจน อักษรทอง
, นายสุริยา ประพันธ
ประธานสภาเทศบาล
ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกจะเสนอเปนทานอื่นอีกหรือไมครับ ถาไมมีถือวา
คุณพรรณี หมุนเวียน เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นคนที่ 1
ตอไปเสนอคนที่ 2 ขอเชิญคุณไพโรจน อักษรทอง ครับ
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นายไพโรจน อักษรทอง
ส.ท. เขต 2

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
กระผมนายไพโรจน อักษรทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
กระผมขอเสนอคุณอํานวย รักชาติ สมาชิกเขต 1 เปน
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นคนที่ 2

นายมงคล สิทธิชัย ผูรับรอง คือ นางวณิชยา อูทรงธรรม
, นางอรวรรณ นาคสวัสดิ์
ประธานสภาเทศบาล
ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกจะเสนอเปนทานอื่นอีกหรือไมครับ ถาไมมีถือวา
คุณอํานวย รักชาติ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นคนที่ 2
ตอไปเสนอคนที่ 3 ขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ ครับ
นายสุริยา ประพันธ
ส.ท. เขต 2

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
กระผมนายสุริยา ประพันธสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
กระผมขอเสนอคุณวณิชยา อูทรงธรรม สมาชิกเขต 2 เปน
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นคนที่ 3

นายมงคล สิทธิชัย ผูรับรอง คือ นายไตรลาศ เกตุณรายณ
, นายสมชาย ชวยพิทักษ
ประธานสภาเทศบาล
ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกจะเสนอเปนทานอื่นอีกหรือไมครับ ถาไมมีถือวา
คุณวณิชยา อูทรงธรรม เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นคนที่ 3
บัดนี้ก็ไดคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น จํานวน 3 ทาน มีรายชื่อดังนี้
1. นางพรรณี หมุนเวียน สมาชิกสภาเขต 2
1. นายอํานวย รักชาติ สมาชิกสภาเขต 1
1. นางวณิชยา อูทรงธรรม สมาชิกสภาเขต 2
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

นางวณิชยา อูทรงธรรม
ส.ท. เขต 2

ตอไปขอ 5.5
5.5 คัดเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน จํานวน 3 ทาน
ทานเลขานุการก็ไดชี้แจงระเบียบเปนที่เรียบรอยแลวและทานนายกก็
ไดเสนอญัตติไปแลวนั้นไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกสงสัยซักถามและเสนอก็ขอ
เชิญนะครับ มาจากสมาชิกสภาโดยคัดเลือกที่ละคนจนครบจํานวน 3 ทาน
ขอใหทางสภาพิจารณาไดเสนอครับ ขอเชิญผูเสนอคนที่ 1 นางวณิชยา
อูทรงธรรม
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
ดิฉันนางวณิชยา อูทรงธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
ดิฉันขอเสนอคุณจรัญ พัฒนชู สมาชิกเขต 1 เปนคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผน คนที่ 1

นายมงคล สิทธิชัย ผูรับรอง คือ นายสมชาย ชวยพิทักษ
, นางอรวรรณ นาคสวัสดิ์
ประธานสภาเทศบาล
ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกจะเสนอเปนทานอื่นอีกหรือไมครับ ถาไมมีถือวา
นายจรัญ พัฒนชู เปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน คนที่ 1
ตอไปเสนอคนที่ 2 ขอเชิญนางพรรณี หมุนเวียน ครับ
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นางพรรณี หมุนเวียน
ส.ท. เขต 2

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
ดิฉันนางพรรณี หมุนเวียน สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
ดิฉันขอเสนอคุณอรวรรณ นาคสวัสดิ์ สมาชิกเขต 2 เปน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน คนที่ 2

นายมงคล สิทธิชัย ผูรับรอง คือ นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
, นายยุทธนา แสงสุวรรณ
ประธานสภาเทศบาล
ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกจะเสนอเปนทานอื่นอีกหรือไมครับ ถาไมมีถือวา
นางอรวรรณ นาคสวัสดิ์ เปนคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน
คนที่ 2
ตอไปเสนอคนที่ 3 ขอเชิญนายสุริยา ประพันธ ครับ
นายสุริยา ประพันธ
ส.ท. เขต 2

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
กระผมนายสุริยา ประพันธสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
กระผมขอเสนอคุณไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกเขต 1 เปน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน คนที่ 3

นายมงคล สิทธิชัย ผูรับรอง คือ นางอํานวย รักชาติ
, นายไพโรจน อักษรทอง
ประธานสภาเทศบาล
ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกจะเสนอเปนทานอื่นอีกหรือไมครับ ถาไมมีถือวา
คุณไตรลาศ เกตุณรายณ เปนคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นคนที่ 3
บัดนี้ก็ไดคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน จํานวน 3 ทาน มี
รายชื่อดังนี้
1. นายจรัญ พัฒนชู สมาชิกสภาเขต 1
1. นางอรวรรณ นาคสวัสดิ์ สมาชิกสภาเขต 2
1. นายไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกสภาเขต 1
ตอไปจะเขาใน ขอ 5.6
5.
6 ขอเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การดําเนิน
การกิจการประปาเทศบาลตําบลพรุพี พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
1) พ.ศ. 2561
ขอเชิญทานเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบสวนที่เกี่ยวของ ขอเชิญครับ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะผูบริหารทุกทาน
กระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 51 (1) แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2596 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2511 และ มาตรา 60 (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2 496
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แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบ
กับมาตรา 16 (4) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 45 กําหนดญัตติของรางญัตติตองพิจารณาสาม
วาระ แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได
โดยนายกหรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
ผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได จึงปรึกษาหารือกับรางเทศบัญญัติฉบับนี้
สามวาระรวดเดียวหรือไม
นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญทานนายกเสนอญัตติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมคิด ดําฉวาง กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
นายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
กระผมขอเสนอสามวาระรวดเดียวครับ
นายมงคล สิทธิชัย ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกทานอื่นจะเสนอเปนอยางอื่นอีกหรือไมครับ
ประธานสภาเทศบาล
ถาไมมีสภามีมติอนุมัติใหพิจารณารางเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียว ขอเชิญ
ทานนายกเสนอญัตติครับ
นายสมคิด ดําฉวาง กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี นายสมคิด
ดําฉวาง นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
กระผมขอเสนอญัตติ
รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การ
ดําเนินกิจการประปาเทศบาลตําบลพรุพี พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
1) พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ฉบับ เพื่อโปรดเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพรุพีในสมัยประชุมนี้ ซึ่งไดเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ
รางเทศบัญญัติดังกลาวมาดวยแลว สืบเนื่องมาจากการแกไขน้ําประปาซึ่งได
ประกาศใชไปแลวนั้น ใชไประยะหนึ่งก็เกิดปญหาซึ่งตาม
หลักการ และเหตุผล
ที่แกไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การดําเนินการกิจการ
ประปาเทศบาล ตําบลพรุพี พ.ศ. 2560
เหตุผล เนื่องจากเทศบาลตําบลพรุพี
ไดประกาศใช
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การดําเนินกิจการประปา
เทศบาลตําบลพรุพี พ.ศ. 2560 จนถึงปจจุบัน โดยที่สมควรแกไขเพิ่มเติม
เทศบัญญัติฯ ดังกลาว เพื่อใหกิจการประปาของเทศบาลตําบลพรุพีเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริการน้ําประปาแกประชาชนในพื้นที่
บริการของเทศบาลตําบลพรุพี และตอบสนองความตองการของประชาชน
และ เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมเทศ
บัญญัตินี้
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพีเรื่อง การดําเนินกิจการประปา
เทศบาลตําบลพรุพี พ.ศ. 2560 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
โดย
ที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 51 (1) แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2596 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2511 และ มาตรา 60 (1) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2
496 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2510 ประกอบกับ
มาตรา 16 (4) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เทศบาลตําบลพรุพี จึง
ตราเทศบัญญัตินี้ไวโดยความเห็นชอบของเทศบาลตําบลพรุพี และผูวาราชการ
จังหวัดสุราษฎรธานีดังตอไปนี้
ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา
“เทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง
การดําเนินกิจการประปาเทศบาลตําบลพรุพี พ.ศ. 2560
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่
”
1 พ.ศ. 2561
ขอ 2
เทศบัญญัตินี้ ใหไวบังคับในเขตเทศบาลตําบลพรุพี หลังจากได
ประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลพรุพีแลวเจ็ดวัน
ขอ 3 ใหยกเลิก ขอความในขอ 46 แหงเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
พรุพี เรื่อง การดําเนินกิจการประปาเทศบาลตําบลพรุพี พ.ศ. 2560 และ
ใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 46 กิจการประปาเทศบาลตําบลพรุพีจะใหสิทธิ์ใชน้ําฟรีในแตละ
เดือนไมเกินจํานวน 60 หนวย แกผูใชน้ําประปา ในกรณีผูใชน้ําประปาอุทิศ
ที่ดินใหกับการประปาเทศบาลตําบลพรุพีในการกอสรางหอถังประปาหรือ
อาคารผลิตน้ําประปาหรือบอบาดาลเพื่อทําระบบประปา หรือผูที่อนุเคราะหน้ํา
ดิบใหการประปาเทศบาลตําบลพรุพีใชในการผลิตเปนน้ําประปาบริการ
ประชาชน สวนคาน้ําประปาที่เปนสวนเกินจากสิทธิใชฟรีและคาใชจายอื่นๆ
ใหเรียกเก็บตามอัตราที่กําหนดไวทายเทศบัญญัติ
”
ขอ 4 ใหนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
เทศบัญญัตินี้
ประกาศใชเทศบัญญัตินี้ไปชั่วคราวซึ่งมีผลกระทบตอผูบริจาคใน 30
หนวย ก็ผูบริจาคที่สําหรับกอสรางถังหรือวากิจการประปาของเทศบาลได
รองเรียนมาฝายบริหารวาในการยกเวนใน 30 หนวยนั้นไมเพียงพอ ใน 30
หนวยนี้ไดกําหนดจากสมาชิกสภาฯ คิดวานาจะพอ และ ไดสอบถามไปยังเจาที่
ที่รับผิดชอบในตําบลพรุพีผูใชน้ําใชสูงสุดใชกี่หนวย และก็ตอบวาไมเกิน 45
หนวย เพราะฉะนั้นทางเทศบาลไดทําหนังสือผูที่เกี่ยวของในการบริจาคพื้นที่ใน
การกอสรางกิจการประปาของเทศบาลมาประชุมและที่ประชุมมีมติวาการที่จะ
ใหใชฟรีนั้น คําวาฟรีนั้นตองมีความจํากัด แตไดคํานวณแลวถาใชแบบทั่วไปนั้น
เทากับวาใชฟรี บางคนที่บริจาคนั้นเทากับวาเปนสิทธิ์ของตัวเอง ใชโดยที่ไมได
แบงปนใหกับคนอื่น ในที่ประชุมมีมติวาแค 60 หนวย ขอชี้แจงใหทานสมาชิก
ไดทราบเพียงแคนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกจะอภิปรายหรือไมครับ ขอเชิญทานไตรลาศ
ประธานสภาเทศบาล
เกตุณรายณ
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นายไตรลาศ เกตุณรายณ
ส.ท. เขต 1

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
ตามที่ทางคณะผูบริหารไดเสนอญัตติเกี่ยวกับการแกไขเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลพรุพี น้ําประปา ในขอ 46 ใหยกเลิกขอความ ในขอความใหม จะ
ใหสิทธิ์ผูที่อุทิศที่ดินใหกับเทศบาลไดขุดบอน้ําประปา ใหใชฟรี 60 หนวย
ตามที่เรียกมาประชุมของผูที่อุทิศความเห็นแตกตางกันแตในที่สุด ลงที่ 60
หนวย ในการใชน้ําประปา 60 หนวย ของแตละบานที่เสนอมา ถาดูในจุดตรงนี้
ผมคิดวาไมเหมาะหรอกครับวามากหรือนอย แตยากจะถามวาอัตราการใชน้ํา
โดยคิดเฉลี่ยนาจะมีตอคนตอบานในการใชน้ําคําวา 60 หนวย อัตราในการคิด
คิดยังไงครับมากไปหรือนอยไป ตองกําหนดใหชัดเจนวาใหใชกี่หนวยแตไมเกิน
60 หนวย แตคําวา 60 หนวย คิดยังไง ถึงให 60 หนวย ประเด็นตอมาตามที่
เทศบาลตราใหใช 30 หนวย ผูที่อุทิศ จํานวน 25 ทานไดมาเรียกรองขอเพิ่ม
อีก 30 หนวย เปน 60 หนวย นี้คือผูที่สละที่ดิน ตอไปถาเกิดกรณีอยางนี้คําวา
อุทิศการบริจาค คนที่บริจาคใหกับตําบลพรุพีก็มีเยอะถาเขามาเรียกรองอีกผม
วาจะตองเกิดปญหาไมวาถนนอะไรตางๆ อยากจะใหเพื่อนสมาชิกและฝาย
บริหารไดพิจารณาใหถี่ถวนถาเกิดกรณีผูที่บริจาคที่ดินตางๆ มาทานจะคิด
อยางไรอีก และอีกอยางปญหาเกี่ยวกับน้ําประปา เสียงพูดคุยกับชาวบานในการ
คิดอัตรากาวหนา เขาบอกวาเขาเสียไดแตเทศบาลตําบลพรุพีตองปรับปรุง
คุณภาพน้ํา ใหดีหรือมากกวานี้ตั้งแตเทศบัญญัติออกมาในการคิดอัตรากาวหนา
โครงการปรับปรุงตางๆ ที่จะแกไขปญหาเรื่องน้ําที่ทําใหชาวตําบลพรุพีตองเสีย
คาน้ําแพง ปญหาในการคิดอัตรากาวหนานาจะตองระงับไวดวยนี้ความคิดของ
กระผมที่ฟงจากชาวบานมา ถาแกไขน้ําที่มีคุณภาพดีขึ้นแลวในการคิดอัตรา
กาวหนา ถาเทศบาลตําบลพรุพีของเราปรับปรุงคุณภาพน้ําใหดีกวานี้ก็ใหใช
แบบเดิมไปกอนไดหรือไมครับ นี้คือคําถามที่ชาวบานคุยมาใหฟง ขอฝากทาง
คณะผูบริหารดวย ขอบคุณมากครับ

นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญทานนายกเสนอญัตติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมคิด ดําฉวาง กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี นายสมคิด
ดําฉวาง นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ตองขอขอบคุณไตรลาศ เกตุณรายณ ที่ไดแสดงความคิดเห็นหลายๆ
เรื่อง ในเรื่องของ 60 หนวย เมื่อกอน 30 หนวยสภาเทศบาลตําบลพรุพีเปนผู
กําหนด ผูบริหารไมไดกําหนดแตสภากําหนด คือที่เห็นผูที่อุทิศเปนผูกําหนด
กระผมก็ลองสอบถาม 60 หนวยถารดน้ําธรรมดา แตไมรดทั้งสวนก็สามารถเอา
ไปใชอยางอื่นไดดวย เพราะในครอบครับนั้นที่เกิน 15 หนวย เพราะลดอัตรา
กาวหนา เขามาปรึกษากระผมแตอํานาจทั้งหมดอยูที่สภาเทศบาลตําบล ถาเห็น
วาจะยกเลิกทานก็เสนอญัตติเขาในสภา ในเรื่องคุณภาพของน้ําโดยทั่วไปแลว
โดยเฉพาะหินปูนทั้งตําบลบางที่ ที่เอาน้ําไปดื่มก็เปนอันตรายพอสมควร แตเราก็
พยายามจะปรับปรุงคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องน้ําที่อันตรายที่สุด และก็ปญหาที่สุด
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คือของหมูที่ 4 ควนมืดกับบริเวณคลองปราบนั้นคือน้ําที่มีปญหาน้ําที่ขึ้นสนิม
สวนทั่วไปนั้นน้ําใสแตจะเกิดหินปูน เราก็ทดลองพยายามที่จะปรับปรุงเรื่อง
แรกที่เปนสนิมก็สภาอนุมัติงบประมาณที่จะทําเครื่องกรองน้ําที่เปนสนิมเราได
ทดลองแลวมันใชได นั้นถือวาเปนจุดเริ่มตน แตที่หมูที่ 4 มีจุดที่รายแรงคือจุดที่
ควนมืด ชาวบานเขาบอกวาเขาตองการประปาภูมิภาค กระผมก็ไดติดตอ
ประปาภูมิภาคก็ไดรับคําตอบจากประปาภูมิภาควาประมาณ 3 ลานกวาบาท ตอ
จากคลองปราบเพราะวาตองเปลี่ยนระบบใหมหมด
ทดลองเปนตัวอยางวาถา
หากแกไขได เราทดสอบแลวมันแกไขได เราก็จะดําเนินการตอไปแตวาคุณภาพ
ของน้ําเราจะตองใชเทคนิคพอสมควร ที่เขาพูดคือการบริการ บางครั้งน้ําไมไหล
วันนี้ใหไปเปลี่ยนซัมเมอรตัวใหมแลวมาดูวามันเปนเพราะอะไร ผมคิดวาเรื่องน้ํา
ของเรานั้นมันมีอยูไม แตเรื่องไฟฟาบานเรานั้นมันไมคงที่
ใชมากใชนอยมันจะ
ขึ้นๆ ลงๆ แตระบบประปาของเรานั้นตั้งไวเพื่อปองกันไมใหเครื่องเสียหาย
เจาหนาที่เขาก็ดูแลขนาดกลางคืนมีปญหาก็ไดแกปญหาแตที่เปนปญหาอยูเพราะ
ไมรู รูเมื่อน้ําหมดถังแลว ขอชี้แจงใหทราบไมใชวาเจาหนาที่ไมดูแลมีปญหาตอน
กลางคืนก็ทํากลางคืน แตวาปรับปรุงน้ําใหมีประสิทธิภาพใหดื่มไดนั้นเรามี
โครงการ เพราะรองทวีศักดิ์ กําลังดําเนินการตอนนี้จะเปนโครงการนํารองหมูที่
1 เปนน้ําดื่มไดเปนนโยบายของรัฐบาลแตพอดําเนินการไปจริงเขาก็โยนให
เทศบาลแตเราจะพยายามเพราะวาเราจะทําเมื่องบ 3 ลาน ที่เราจะทําเปลี่ยนทอ
ประปาหมูที่ 1 แตดวยนโยบายของรัฐบาลบอกวาใหเทศบาลสํารองจาย 6 เดือน
เมื่อกอนสํารองจาย 3 เดือน
เราเหลือเงิน 3 ลาน จาก 16 โครงการแลว เรา
สํารวจเพื่อตองการเปลี่ยนทอและก็กันระบบอะไรตางๆ เปนระบบประปาดื่มได
แตพอมีคําสั่งมาอยางนี้เราก็หยุดชะงักจากคุณภาพที่เราดําเนินการมันอยูที่
ทางการเงินสวนหนึ่งเพราะเขาจะใหเปนนํารอง
ประชากรสวนใหญที่ใชน้ําระบบ
ประปานั้นจากขอมูลที่ไปเก็บมาสวนใหญก็คือ 15 หนวย ที่เราตั้งไว 15 หนวย
เทาเดิม แตเรามองวาคนที่ใชน้ํามากตองมีความผิดชอบมากกวาปกติ บางครั้งอีก
บานใชแตในครั้งเรือน แตบางบานใชไปรถน้ําตนไมถึงเวลาไมเพียงพอก็มีปญหา
ทั้งหมด เดี๋ยวน้ําประปาดื่มไดกระผมจะใหรองทวีศักดิ์ โอชา ไดชี้แจง ขอบคุณ
ครับ
นายมงคล สิทธิชัย กอนจะไดรับหลักการแหงราง ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกจะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม ขอเชิญจรูญ สวัสดิ์เมือง
นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
ส.ท. เขต 1

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
กระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
กระผมขอยอนเขาสูระบบกิจการประปาเทศบาลตําบลพรุพีระหวาง
เทศบาลพรุพีกับผูที่บริจาคที่ ปญหานี้เปนเรื้อรังมาตั้งแตวันที่สภาอนุมัติไป 30
หนวย 3 ครั้ง ประชุมสภาครั้งกอน สภาไดอนุมัติไป 30 หนวยโดยปญหาก็ได
เกิดขึ้นโดยที่วาบางบานบางชวงเขาใชเกิน 30 หนวย แตบางสวนก็ไมเกินที่เขา
ประหยัดแตผลกระทบบางบานอยูกัน 10 ทาน และเขาบริจาคที่หลายตารางวา
มูลคาเปนแสนเขาก็เลยเสนอมาใหเทศบาลยกเลิกหรือไมใหใชถาเปลี่ยนเทียบให
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ผูบริจาคที่ใชน้ําประปาฟรีแตเมื่อประชุมสภาครั้งนั้นเรามาสรุปแค 30 หนวย
กระผมก็ยอมรับวาผิดพลาด พอมาสรุปแลวจริงๆ มันไมพอแตเมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ 2561 คณะผูบริหารไดเชิญผูที่บริจาคหรือผูที่อุทิศที่ดินใหสรางถัง
ประปา หรือบอบาดาลไดมาประชุมบางทานก็เสนอฟรี บางทานก็เสนอ 50
หนวย บางทานก็เสนอ 60 หนวย แตกระผมดูมติในที่ประชุมของคณะผูที่อุทิศ
ที่ลงมติสรุป 60 หนวย การหลีกเลี่ยงการยกเลิกการใชฟรี แตเมื่อทานใชไมถึง
60 หนวยก็ถือวาฟรีไปโดยอัตโนมัติ กระผมเห็นดวยกับผูบริจาคและผูอุทิศที่ดิน
และสภาของก็ไดพิจารณากันวาที่เขาเสนอมา 60 หนวย สมควรเห็นชอบ
หรือไม หรือใหเขาใชฟรีไปเลย ขาดทุนบางก็ไมเปนไรหรอกครับ ถือวาบริการ
ประชาชน 25 ราย สวนใหญก็มีฟรีก็ไมกี่รายแต 60 หนวย ถือวาเปนมติ ที่นี้
สภาของเราอยาใหผิดพลาดซ้ําเหมือนครั้งกอน สวนตรงนี้กระผมอยากใหเพื่อน
สมาชิกไดพิจารณาใหถี่ถวน ฝากทานประธานไปยังผูบริหารวาวิธีการปรับปรุง
แกไขใหอยูกันได ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกอีกหรือไม ขอเชิญทานรองทวีศักดิ์ โอชา
ประธานสภาเทศบาล
ครับ
นายทวีศักดิ์ โอชา กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี นาย ทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขออนุญาตเอยนาม ตามที่ทานไตรลาศ ทานจรูญ ไดตั้งขอสังเกต
กระผมก็เขาใจที่ทานไตรลาศไดตั้งขอสังเกต ไดแยกมาเปนสวนไมวาเรื่องถนน
หรือเรื่องประปา การทําถนนผูที่ไดประโยชนก็สวนหนึ่ง ทานก็ไดประโยชนและ
กอสรางถึงหรือบอบาดาลสวนหนึ่งทานก็ไดประโยชน และเรื่องที่ทานจรูญ ได
กลาวมาวาใหใชฟรี ฟรีไมไดหรอกครับเพราะตามระเบียบมันตองพบกันครึ่ง
ทางเพราะวาอํานาจอยูที่สภา คือ ผูบริหารผูเสนอตามที่ไดตกลงของผูอุทิศที่ดิน
กระผมก็เขาใจกับผูอุทิศที่ดินเพราะราคาก็เปนแสนๆ ตามที่ทานจรูญ ไดกลาว
มาก็ถูกนะครับเพราะเราตองแยกสวน ตามสายตางๆ ทางทานไดเสนอญัตติ
แกไขรางเทศบัญญัติตัวนี้ ไมใชฝายผูบริหารแตเปนฝายสภาเปนผูอนุมัติแตทาน
จะอนุมัติหรือไม จํานวน 60 หนวย ผมวานาจะพบกันครึ่งทางถาตามที่ทาน
นายกฯ ไดกลาวไปวา เนื้อที่ประปาก็ไมเกินนี้ที่ผมไดขอมูลมา ถาใหใชฟรีขัดกับ
ระเบียบและจะไปเกิดปญหากับผูใชน้ําดวยกัน บางทานถามีสวนทุเรียนทานนึก
ภาพเองนะครับถาใหใชฟรีพวกอยูตนน้ําและพวกที่อยูทายน้ําจะไดหรือไมตอง
พบกันครึ่งทางตองเปนอํานาจของสภาครับทานประธานครับ ขอบคุณมากครับ
นายมงคล สิทธิชัย ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกมีขอสงสัยจะซักถามญัตติเกี่ยวกิจการประปา
ประธานสภาเทศบาล
ของ เทศบาลตําบลพรุพีหรือไม ขอเชิญทานไตรลาศ เกตุณรายณ
นายไตรลาศ เกตุณรายณ
ส.ท. เขต 1

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
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ไดฟงคําชี้แจงจากคณะผูบริหารฟงแลวก็เขาใจในการคิดอัตรากาวหนา
ใหชาวบานไดประหยัดน้ํากันก็เสนอใหกับชาวบานแลวของทางเทศบาลตําบล
พรุพีจะเนนใหการประหยัดน้ําเพื่อไดแบงปนใหคนอื่นไดใชกันทั่วถึง แตถา
ปรับปรุงน้ําเสร็จกอนในบางสวนเขาก็ไมวา นั้นสวนที่ทางคณะผูบริหารไดตอบ
ชัดเจน ในกรณีที่อุทิศหรือบริจาค ขออนุญาตเอยนามตามที่ทานรองทวีศักดิ์
พูดเกี่ยวเรื่องถนนในการบริจาค ถามวาในการบริจาคถนนคนที่ไดประโยชนก็
เยอะเหมือนกันแตคนที่นาเห็นใจคือคนตนทางกับปลายทางที่เขาปดถนนใหญ
แลวแตเขาจะบริจาคให เขาไมเรียกรองอะไร แตนั้นคือการบริจาคใหกับผูที่
เดือดรอนไดใช อยากจะใหทางคณะผูบริหารไดคํานึงถึงจุดนี้ดวย ถาเกิดกรณีที่
ผมตั้งประเด็นขึ้นมา วิธีการบริหารงานเหมือนกันคนที่บริจาคถนน บริจาคที่ตั้ง
ศาลาหมูบานบริจาคอะไรตางๆ ใหกับเทศบาลตําบลพรุพี ถาเขาจะมาเรียกรอง
สิทธิ์ผมกลัววาจะเกิดปญหาในการบริหารงานฝากใหเพื่อนสมาชิกพิจารณาให
ละเอียดดวย ขอบคุณมากครับ
นายมงคล สิทธิชัย ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกมีขอสงสัยก็ขอเชิญ ถาไมมีก็ขอเชิญทาน
ประธานสภาเทศบาล
เลขานุการสภาตรวจสอบองคประชุม
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม
จํานวน....๑2...ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกทานใดเห็นควรรับหลักการแหงรางโปรดยกมือ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
- สมาชิกทานใดไมรับหลักการแหงรางโปรดยกมือครับ
- สมาชิกทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ
- เสียง
งดออกเสียง
2 เสียง(มงคล)

นายมงคล สิทธิชัย เปนอันวาสภารับหลักการแหงราง
ดวยมติเห็นชอบ 10 เสียง
ประธานสภาฯ
ไม รับหลักการ - เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
ตอไปจะเขาระเบียบวาระที่ 2
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบเกี่ยวของ ขั้นแปรญัตติขอ
เชิญครับ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะผูบริหารทุกทาน
เลขานุการสภาฯ กระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ต
ามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
2547 ขอ 51 กําหนดวาในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่ 2 ใหปรึกษา
เรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไข
เทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น
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ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับ
การแกไขในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ
นั้นอีก
ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองใน
สาระสําคั ญที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม เฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ไดโดยไมใหมีการแปร
ญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีที่ มีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณา เฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แต
ถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออื่นๆ ตอไป สภาทองถิ่นอาจลงมติให
พิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไว
นั้นตาม วรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภา
ทองถิ่น ไมนอย กวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณา
เปนการดวน
ในการประชุมตอวาระที่สอง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะขอที่
ไดระงับ ไวเทานั้น
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ตามที่ทานเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบสวนที่เกี่ยวของที่ประชุม
สภาทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดตามที่ทานนายกฯ เสนอ ในวาระที่
2 นั้น ใหที่ประชุมทองถิ่นเปนคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธาน
ที่ประชุมและเปนประธานกรรมการแปรญัตติ สวนการเสนอแปรญัตติ สามารถ
เสนอเปนญัตติดวยวาจาและใหผูรับรองจํานวน 2 คน กรณีผูบริหารเปนผูเสนอ
ไมตองมีผูรับรอง ไมทราบวามีสมาชิกทานใดจะเสนอคําแปรญัตติหรือไม ขอ
เชิญครับ เมื่อไมมีผูแปรญัตติกระผมขอปดการเสนอคําแปรญัตติ โดยถือวาไมมี
เสนอคําแปรญัตติ จึงไมมีการลงมติในวาระที่ 2 นี้ ตอไปจะพิจารณาในวาระที่
3 ลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของครับ

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะผูบริหารทุกทาน
เลขานุการสภาฯ กระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ขอ ๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย
เวนแตที่ ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร
ในการพิจารณาตอวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตรา
เปนเทศบัญญัติหรือไม
ขอ 53 ญัตติรางขอบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาทองถิ่นไดลงมติไมรับ
หลักการตามความในขอ 47 หรือลงมติไมใหตราเปนขอบัญญัติตามความในขอ
52 ใหถือวารางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปน
อยางอื่น
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นายมงคล สิทธิชัย ตอไปจะขอมติเมื่อไมมีการเสนอคําแปรญัตติถือวาการพิจารณาราง
ประธานสภาฯ ขอบัญญัติในวาระสองคณะกรรมการแปรญัตติเห็นชอบตามที่ผูบริหาร
เสนอ ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ
- สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- สมาชิกทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

10 เสียง

- เสียง
2 เสียง(มงคล)

นายมงคล สิทธิชัย เปนอันวาสภาเห็นชอบขั้นแปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
ประธานสภาฯ
พรุพี เรื่อง การดําเนินกิจการประปาเทศบาลตําบลพรุพี พ.ศ. 2560 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
ดวยมติเห็นชอบ 10 เสียง ไม
เห็นชอบ
- เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
ตอไปจะเขาในระเบียบวาระที่สามโดยไมมีการอภิปราย
เลขานุการสภานับองคประชุม
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

ขอเชิญทาน

เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม
จํานวน....๑2...ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ครับ

นายมงคล สิทธิชัย ผมจะขอมติใหตราไวเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การ
ประธานสภาฯ ดําเนินกิจการประปาเทศบาลตําบลพรุพี พ.ศ. 2560 แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่
1) พ.ศ. 2561 ใหตราไวเปนเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี
- สมาชิกทานใดเห็นชอบโปรดยกมือ
- สมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- สมาชิกทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

10 เสียง

- เสียง
2 เสียง(มงคล)

นายมงคล สิทธิชัย เปนอันวาการออกรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง
ประธานสภาฯ
การดําเนินกิจการประปาเทศบาลตําบลพรุพี พ.ศ. 2560 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1)พ.ศ. 2561
ดวยมติเห็นชอบ 10 เสียง
ไม เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
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5.7 ชี้แจงขอมูลสถานะการเงินการคลัง
นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญทานนายกเสนอญัตติครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายสมคิด ดําฉวาง กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
นายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
กระผมขออนุญาตให ผอ.กองคลัง ไดนําเสนอชี้แจงรายละเอียดครับ
นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญ คุณนันทา ชัยยศ ผอ.กองคลัง ครับ
ประธานสภาเทศบาล
นางนันทา ชัยยศ กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
ดิฉัน
ผอ.กองคลัง ทต.พรุพี
นางนันทา ชัยยศ ผอ.กองคลัง เทศบาลตําบลพรุพี
ตามที่กองคลังไดจัดสงเอกสารมาเพื่อรายงานสถานะการเงินการคลัง
ของเทศบาลตําบลพรุพี เปนการอภิบายรายละเอียดรายรับตั้งแต วันที่ 1
ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561 เปนการสรุปตามเทศบัญญัติของ
เทศบาลตําบลพรุพี เปนการลิลรายการออกมาใหทราบเปนรายการ
รายการ ประมาณการ รับจริง
1.ภาษีอากร 955
,000 195
,883.43
2.คาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 335,200
123,506.00
3.รายไดจากทรัพยสิน 300
,000
97,359.87
4.รายไดจาสาธารณูปโภคและการพาณิชย 910,000 297,273.00
5.รายไดเบ็ดเตล็ด
247,000
63,910.00
6.ภาษีจัดสรร
24
,490,100
6,637,119.45
7.เงินอุดหนุนทั่วไป-สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของ อปท.
15
,400,000
9,453,911.00
รวมรับจริง
42,657,300
16,868,962.75
รายจายตั้งแต วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
รายการ ประมาณการ รับจริง
1.งบกลาง
10,066,780 3,350,334.82
2.เงินเดือน(ฝายการเมือง)
2,848,320
949,440.00
3.เงินเดือน(ฝายประจํา) 12
,566,890 3 ,324,108.30
4.คาตอบแทน
542,000
99,520.00
5.คาใชสอย
4,433,380
952,200.26
6.คาวัสดุ
2,574,730
427,609.84
7.คาสาธารณูปโภค
1,660,000
504,009.95
8.คาครุภัณฑ
535,300
18,290.00
9.คาที่ดินและสิ่งกอสราง
5,498,400
10.เงินอุดหนุน
1,931,500
935,400.00
รวมรายจาย
42,657,300 10,560,913.17
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เปนรายการสรุปถาสงสัยในรายการหมวดยอยๆ ก็คือเปนเอกสาร
ประกอบดานหลัง ขออนุญาตเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ
นายมงคล สิทธิชัย ตามที่คณะผูบริหารไดชี้แจงไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกทานใดจะ
ประธานสภาเทศบาล
อภิปรายแตไมมีการลงมติในวาระ ขอ 5.7 สมาชิกทานใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับ
สถานะการเงินการคลังขอเชิญนะครับ ถาไมมีก็จะเขาระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

นายมงคล สิทธิชัย
ไมทราบวาเพื่อนสมาชิกทานใดมีเรื่องปญหาเดือดรอน ตอนนี้ก็อยู
ประธานสภาเทศบาล ในชวงภัยแลงผมคิดวาจะมีปญหาแนนอนครับ ถาไมมีผมอยากจะถามคณะ
ผูบริหารเรื่องหองกองชางดวยความเปนหวง มันเกิดเหตุไฟลัดวงจรหรือวา
อะไรก็แลวแต หลายเดือนแลวไมทราบวาอยูในขั้นตอนอยางไร
นายสมคิด ดําฉวาง กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
นายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
เมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นก็ไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบการละเมิดและ
คณะกรรมการเราคิดวาถาตั้งแตในเทศบาลอยางเดียวนั้น ออกไปดูภาพคงไม
สวยงาม ก็เลยตั้งคณะกรรมการ 1. ตํารวจ 2. ปลัดอําเภอ 3. ปลัด 4. รอง
นายกฯ ดําเนินการไมวาผูที่อยูเวรอะไรตางๆ มาสอบสวนแตการที่จะสรุป
เหตุผลวาเพราะอะไรนั้น คือจะยึดความคิดของเราไมได ตองยึดความถูกตอง
พอเกิดเหตุการณกระผมก็แจงภาค 8 กองพิสูจนหลักฐานคือภาค 8 เขาก็ระบุ
ไมไดวาไฟฟาลัดวงจรหรือเกิดจากการวางเพลิง ฉะนั้นก็มีหลักฐานอยูตัวหนึ่งที่
พอจะเอาไปพิสูจนหลักฐานไดแตภาค 8 ก็ไมสามารถพิสูจนได ก็เลยสงไป
ตรวจสอบกองพิสูจนหลักฐานกลาง เมื่อไมนานตํารวจโทรมาหากระผมบอกวา
ยังไมมีผลหลักฐานนี้ คือ แผงไฟ ทางกองพิสูจนหลักฐานในเบื้องตนเขาบอกวา
เหตุการณไดทั้งสองอยางวางเพลิงก็ได ไฟฟาลัดวงจรก็ได รายละเอียดจะแจง
อีกครั้งหนึ่งครับ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชาครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี นายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณีไฟไหมกองชางทานนายกฯ ไดแตงตั้งกระผมเปน
กรรมการ ทานปลัด ฝายกฎหมาย ปลัดอําเภอ และ ตํารวจ อยูในระหวาง
ขั้นตอนดําเนินการมีคณะกรรมการ 5 ทาน จะมีขึ้นตอนสอบผูที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดและจะประชุมอีกครั้งหนึ่งในเหมือนการสรุปทานไดชี้แจงไปแลววาจะ
เอาประเดนที่ชัดเจนไมไดหรอกครับ เพราะวาตองรอฝายกองพิสูจนหลักฐาน
กลางดวย ขอบคุณครับ
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นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ไมทราบวามีสมาชิกทานใดสงสัยเกี่ยวกับการทํางานขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ

นายสุริยา ประพันธ
ส.ท. เขต 2

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
กระผมนายสุริยา ประพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
1. สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลวการซอมกลองวงจรปด cctv นั้น
ไดดําเนินการไปถึงไหนแลวครับ สืบเนื่องมาจากเมื่อวานเหตุเกิดที่หมูที่ 4 ที่มี
การถีบเอารถจักยานยนตทางเจาหนาที่ตํารวจพยายามตรวจเช็คกลองวงจรปด
แตไมทราบวาจับผูรายไดหรือยัง เพราะกลองวงจรปดเปนนโยบายของทาน
นายกเทศบาลตําบลพรุพี
2. สืบเนื่องจากที่ทานประธานพูดมาเรื่องไฟไหมกองชาง ถาเปนไปได
ดําเนินการกอนไดหรือไม กอนที่จะคดีจะดําเนินการเสร็จสิ้น เพราะเจาหนาที่ได
เขาไปทํางานในหองและเอกสารอุปกรณตางๆ ไดเก็บใหเปนระเบียบเรียบรอย
ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณจรูญ สวัสดิ์เมืองครับ

นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
ส.ท. เขต 1

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
กระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
กระผมมีปญหาอยูหนึ่งเรื่อง การออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี
เทศบัญญัติควบคุมอาคารปญหานี้เกิดหลายหลังสําหรับเทศบาลของเรา กระผม
ไมเขาใจคําวาออกเทศบัญญัติควบคุมอาคารแตตามที่กระผมไดศึกษาและ
ตรวจสอบถาหากวาหลายหลังที่สรางไมเกิน 100 ตารางเมตร ก็คือไมตองออก
แปลนเขียนแตแบบและนําเสนอเทศบาล บางหลังที่โดนกระทบอยูตอนนี้และมี
การลงเฟสดาประนามเทศบาลตําบลพรุพี ดาพนักงานเทศบาลตําบลพรุพี วาได
เรียกรองเงินขอเก็บเงินแตออกใบเสร็จไมตรงกับยอดเงิน แตกระผมไป
ตรวจสอบแลวบานคงไมเกิน 100 ตารางเมตร แตเขาบอกวาเขาตองจายไป
1,200 บาท แตใบเสร็จให 70 บาท เสียภาษีหรือยังไงผมไมเขาใจ คําวาเทศ
บัญญัติควบคุมอาคาร ตรงนี้แหละครับภาคที่เสียอยูกับเทศบาลตอนนี้ เพื่อน
สมาชิกหลายทานไมไดเขามาสนใจในเทศบาลเลยตอนนี้ ผมก็เลยเขามาสนใจ
บางตอนนี้ และมาตรวจสอบดูบางวาเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเปนจริงแคไหนแลว
ใครเปนคนทํา ใครเปนคนผิด ผมไมเขาใจวามันอยูระบบไหน ฝากทาน
ประธานไปยังฝายบริหารชวยหาหลักฐานใหกระผมดวย ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ไมทราบวามีสมาชิกทานใดสงสัยอีกหรือไม ขอเชิญทานนายกฯ
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นายสมคิด ดําฉวาง กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
นายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
มีอยู 2 กรณี ในสวนของคุณสุริยา จะใหรองทวีศักดิ์ โอชา เปนผู
ชี้แจง สําหรับเรื่องที่ทานจรูญ ไดซักถามทุกคนก็เปนหวง คือระเบียบไมใชวา
เทศบาลเปนผูตั้งขึ้นมาเอง เราปฏิบัติตามระเบียบแตผมคิดวาเพื่อการบริหาร
เพื่อการรวดเร็ว กระผมก็มอบอํานาจแตละเรื่องใหผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจ
เพื่อมีเหตุการณที่เกิดขึ้นเราตองรับฟง 1.อํานาจที่กระผมมอบใหปลัดเปน
ผูอนุมัติ ตอมากระผมก็ไดตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ฉะนั้น จริงหรือไม
จริงเราก็ไดเห็นแตในโซเซียวแตความเปนจริงจะตองปรากฏ และอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องทําลายปายมีผูรองเรียนมายังเทศบาล และรองเรียนไปยังอําเภอ วามี
ผูทําลายปายที่สีแยก คนทําลายคือผมเองครับ ตั้งคณะกรรมการสอบ
เรียบรอยแลว ผมยอมรับวาผมผูทําลาย แตทําลายเพราะอะไรผมก็ชี้แจง
สาเหตุไดเพราะนายกมีอํานาจแตขั้นตอนกระบวนการไมถูกตอง เพราะฉะนั้น
ถาเสียหายผมชดใชทางคดีทางอาญาคืออํานาจแลวทําไปเพื่ออะไรคืออีกสวน
หนึ่งทุกสิ่งทุกอยางที่กระผมทํานั้นเปนการที่บริสุทธิ์ใจ ขออนุญาตใหทานรอง
ทวีศักดิ์ชี้แจงเรื่องของทานสุริยา ที่ไดซักถามครับ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานรองทวีศักดิ์ โอชาครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี นายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
เรื่องของทานสุริยาที่ไดซักถามเรื่องซอมกลอง cctv ถาดูระยะเวลาคง
จะนาน สวนนี้เปนเรื่องของสํานักปลัดเปนผูรับผิดชอบหาผูรับจางตองแจง
ราคา ในการตั้งซอมแซมตั้งไวนอยก็ใหเจาหนาที่ตรวจสอบดูวาใชงบกลางได
หรือไมเพราะวางบกลาง 4-5 แสน ทานนายกก็ไดคุยวานาจะใชงบกลางได
ผมเขาใจวาเปนสิทธิ์ของทานเพราะวาเรื่องเกิดอุบัติเหตุ เรื่องการชิงทรัพย
อะไรตางๆ ถาไมมีกลองวงจรปดก็หาหลักฐานยากเรื่องการจางใครตองใหผูรับ
จางเสนอราคามาอยางนอย 3 ราย ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ที่ประชุมก็ไดมีการอภิปรายมาพอสมควรแลวขอขอบคุณคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพีและหัวสํานักปลัด ผอ.กองสวน
ราชการ ทุกทาน ที่ไดรวมกันเขาประชุมในวันนี้ ขอปดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจําป 2561 ขอขอบคุณครับ

ปดประชุม เวลา ๑3.๔๐ น.
ลงชื่อ
(นาย

ผูจดรายงานการประชุม
พงศศักดิ์ รักษาวงศ)
เลขานุการสภาเทศบาลฯ
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561


ถูกตอง
ไมถูกตอง
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจรัญ พัฒนชู)

กรรมการ

(นายสุริยา ประพันธ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางวณิชยา อูทรงธรรม)

- สภาเทศบาลตําบลพรุพี มีมติใหการรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ลงชื่อ

ผูตรวจสอบ

(นายมงคล สิทธิชัย)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี

