รายงานการประชุมชุมสภาเทศบาลพรุพี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
วันอังคารที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ผู้เข้าประชุม
1. นายมงคล
2. นายยุทธนา
3. นายอานวย
4. นายไตรลาศ
5. นายจรูญ
6. นายจรัญ
7. นายสุริยา
8. นายไพโรจน์
9. นางพรรณี
10. นางวณิชยา
11. นางอรวรรณ

สิทธิชัย
แสงสุวรรณ
รักชาติ
เกตุณรายณ์
สวัสดิ์เมือง
พัฒนชู
ประพันธ์
อักษรทอง
หมุนเวียน
อู่ทรงธรรม
นาคสวัสดิ์

ประธานสภาเทศบาลตาบลพรุพี
รองประธานสภาฯ
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 1
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2
สมาชิกสภา ฯ เขต 2

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายสมชาย

ช่วยพิทักษ์

สมาชิกสภา ฯ เขต 2

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมคิด
2. นายทวีศักดิ์
3. นายสรรเพชร
4. นายสุริยา
5. นางนันทา
6. จ.อ.ประสิทธิ์
7. นายพงศศักดิ์
8. น.ส.บุษรีย์
9. น.ส.ปวันรัตน์

ดาฉวาง
โอชา
จรูญรัตน์
ศรีรัตน์
ชัยยศ
สายแก้ว
รักษาวงศ์
บุญถนอม
หลีเหล็ม

นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
รองนายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
ที่ปรึกษานายกฯ
ผอ.กองคลัง
ผอ.กองช่าง
เลขานุการสภาฯ
ผช.จพง.ธุรการ
ภารโรง

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหาร บัดนี้ได้
เวลาการประชุมสภาเทศบาล เมื่อสมาชิกสภาได้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว
ขออนุ ญาตเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูช าพระรัตนตรัย และ
ดาเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญ
ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ตามที่ ไ ด้ ป ระกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลต าบลพรุ พี ส มั ย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕61
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ประกอบกับความตาม ข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ประกอบรายงานการประชุมสภา เทศบาล
ตาบลพรุพี ครั้งแรกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จึงเรียกประชุมสภา

2
เทศบาล ตาบลพรุพี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป มีกาหนด 30 วันนั้นตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การขึ้นทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้ สู งอายุ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ใน
ปีงบประมาณถัดไป จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เกิดก่อนวันที่ 2 ตุลาคม
2502) ขอความร่ ว มมื อจากสมาชิกทุ กท่า นได้ป ระชาสั ม พันธ์ใ ห้ กับ พี่น้อ ง
ประชาชนด้วย
1.2 ประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลื อกตั้งในวันที่ 21 พฤษภาคม
2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลพรุพี ได้มีคณะกรรมการ
เลือกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่
ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ บุคลากรของเทศบาลตาบลพรุพี
กระผมคิดว่าวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ทุกคนคงได้มารับฟังเครื่องลงคะแนน
เลือกตั้ง
1.3 การอนุมัติการใช้น้าของผู้บริจาคหรือผู้อุทิศที่ทางสภาได้อนุมัติไป
60 หน่วย ตอนนี้หนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อนุมัติแล้ว ช่วย
แจ้งให้ผู้ที่อุทิศเรื่องที่ดินในการก่อสร้างได้ทราบว่าเมื่อก่อน 30 หน่วยตอนนี้
เป็น 60 หน่วย ได้อนุมิติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลพรุพี สมัยสามัญ
สมัยที่ 1/๒๕61 เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภามีข้อความ
ตอนใด ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมในสาระสาคัญ หรือไม่ ขอเชิญท่านทวีศักดิ์ โอชา
ครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
รองนายกเทศมนตรีตาบลพรุพี นายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
ขอแก้ไขหน้า 13 ที่เขียนว่าเนื้อที่ประปา ขอแก้ไขเป็น น้าประปาที่
ใช้ ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

ไม่ทราบว่ามีท่านอื่นอีกหรือไม่ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านเลขานุการฯ นับองค์
ประชุม

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม
จานวน....๑1...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

สมาชิกสภาท่านใด“เห็นชอบ”รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ดังกล่าว ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ

3
มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ ๑0 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง
ลา ๑ เสียง (สมชาย)

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

เป็นอันว่าสภาฯ มีมติรับรอง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 1 ประจาปี ๒๕61 ด้วยคะแนน เห็นชอบ ๑0 เสียง ไม่เห็นชอบ เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา ๑ เสียง (สมชาย)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทู้ถาม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าบารุงรักษาและปรับปรุง
ครุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ ารุ ง รั ก ษาและปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์
โทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตาบลพรุพี
ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน
กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ ครับ

4
นายสมคิด ดาฉวาง
นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายสมคิด ดาฉวาง นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลพรุพี โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน
ทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจา) เงินเดือนพนักงาน ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จานวน 1 รายการ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่า
บ ารุ ง รั ก ษาและซ่ อ มแซม เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ ารุ ง รั ก ษาและ
ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
เนื่องจากกล้องวงจรปิดมีอยู่ 3 จุด คือ เทศบาล หน้าตลาดพรุพี และ
บ้านช่องช้าง ซึ่งได้ชารุดนานพอสมควร และทางอาเภอได้ให้ทางเทศบาลได้
รายงานทุกเดือน แต่ด้วยลักษณะการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการซ่อม
เราไม่ มี ผู้ สั นทั ศ น์ ก รณี ใ นการตั้ ง งบประมาณว่ า แต่ ล ะจุ ด เสี ยหายอย่ า งไร
หลังจากนั้นเสร็จ ก็สามารถดาเนินการได้แต่ลักษณะงานเป็นสองส่วน คื อ
ซ่อมกับปรับปรุง การซ่อมนั้นนายกสามารถใช้อานาจซ่อมได้โดยไม่ต้องผ่าน
สภา แต่ที่ปรับปรุงเหตุที่ต้องปรับปรุงก็คือบริเวณบ้านช่องช้าง ซึ่งตามแบบ
เก่าที่เขาให้มากล้องจะตั้งอยู่สูง เวลาใช้งานมันจับภาพไม่ได้ชัดเจนเลยลด
กล้องให้ต่าลง นั้นคือการปรับปรุงต้องขออนุมัติจากสภา ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติขอเชิญท่านสมาชิกมีข้อสงสัยซักถามก็
ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ์

นายสุริยา ประพันธ์
ส.ท. เขต 2

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุริยา ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
การที่ท่านโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ นี้คืออานาจของนายกเทศมนตรี
เทศบาลตาบลพรุพี จานวน 293,000 บาท ตั้งไว้แล้วผลปรากฏว่ายังไม่ได้
ดาเนิ น การ เรื่อ งนี้เ ป็ น อานาจของท่ า นนายก กระผมอยากจะทราบว่า การ
ปรับปรุงกล้องวงจรปิดในส่วนตรงนี้กระผมอยากถามว่าสาเหตุอะไรที่ทาให้ล่าช้า
เมื่อประชุมสภาเดือนที่ผ่านมาเดือนกุมภาพันธ์ กระผมได้สอบถามไปครั้งหนึ่ง
ว่าการซ่อมกล้องวงจรปิด cctv ได้ดาเนินการไปถึงไปไหนแล้ว กระผมย้อนหลัง
กลับนิดหนึ่งครับท่านประธานที่เคารพ ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านทวีศักดิ์ โอชา
ตอบให้กระผมช่วงนั้นเมื่อประชุมสภาที่ผ่านมาในเรื่องที่การซ่อมกล้องวงจรปิด
cctv ดูระยะเวลาคงจะนาน เรื่องนี้สานักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหาผู้รับจ้าง แจ้ ง
ราคาในการตั้งซ่อมแซม ตั้งไว้น้อยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูว่างบกลาง 4-5 แสน
บาท ท่านนายกบอกว่าใช้ งบกลางได้เพราะเป็นสิทธิของท่านเพราะเป็นเรื่องที่
เกิดเหตุเรื่องชิงทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ ที่เกิดเหตุอยู่ประมาณ 3 รายที่ผ่านมา ใน
การกาหนดราคากลางได้ดาเนินการไปถึงไหนแล้ว กระผมว่าตั้งเดือนกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมาจนถึงบันนี้ระยะเวลากี่เดือนแล้วครับท่านประธานที่เคารพก่อนเดือน
กุมภาพันธ์กระผมได้ติดตามมาตลอดเพราะ 1. ในการสูญเสียทรัพย์สินของพี่
น้ อ งประชาชนในพื้ น ที่ เ พราะทุ ก ครั้ ง ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ต ารวจต้ อ งพากระผมไป
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ตรวจสอบไปดูแลกระผมก็ได้ตอบไปว่าได้เสนอต่อสภาไปแล้ว ในส่วนของการ
กาหนดราคากลาง กระผมอยากทราบว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ ในการอนุมัติของ
คณะกรรมการของราคากลางและให้เจ้าหน้าที่พัสดุแล้วหรือยังที่ล่าช้าเพราะ
อะไร ทาให้ส่วนราชการเสียหายหรือพี่น้องประชาชนเสียหายเป็นทรัพย์สินที่อยู่
ในพื้นที่ ที่มีความจาเป็นต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการรักษาความ
สงบภายใน คณะผู้บริหาร บริหารกันอย่างไรแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จสักที เพราะ
กระผมมีหน้าที่อนุมัติงบประมาณเมื่ออนุมัติงบประมาณแล้วก็มีหน้าที่ติดตาม
โครงการแต่ละโครงการ กล้องวงจรปิดหมู่บ้านช่องช้างที่กระผมทราบมาว่ามี 8
ตัว ครับท่านประธานที่เคารพ ของเทศบาลตาบลพรุพี 4 ตัว เป็น 12 ตัว แต่ใน
นี้มัน 11 ตัว ไม่ทราบว่าหายไปไหน 1 ตัว ครับ การที่ใช้งบประมาณ เมื่อท่าน
นายกไปตั้ ง ไว้ 293,000 บาท คงจะไม่ พ อเพราะมี อ ยู่ 2 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1
ปรับปรุง ในการปรับปรุงอย่าที่ท่านนายกได้แจ้งไปแล้วในส่วนของหมู่ที่ 7 บ้าน
ช่อ งช้ างติด ตั้ง ไว้ สู ง ต้อ งเลื่ อ นลงมาต่ าเขาเรี ยกว่า การปรับ ปรุ ง ถ้า ซ่อ มแซม
ซ่อมแซมในส่วนที่ชารุด เสียหายใช้การไม่ได้ นั้นคือเรื่องซ่อมแซม งบประมาณ
2 ส่วนนี้ และวันนี้จะขออนุมัติสภาอยู่ 40,000 บาท ผมอยากทราบว่าทาไม
การปฏิบัติหน้าที่ หรือคณะผู้บริหารที่ทางานในขณะนี้ หรือในส่วนของเจ้าหน้าที่
ต่างๆ ที่มีหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องมันล่าช้าอย่างไร ผมมีความคิดอยู่ 2 ส่วน คือ
ส่วนได้ส่วนเสีย กับพี่น้องประชาชน คือ 1. ส่ วนได้ตรงไหนได้ตอนที่ว่า พี่น้อง
ประชาชนมีความรักษาความสงบภายใน 2. ถ้ามีกล้ องวงจรปิดเป็นเรื่องที่ดีมีรถ
เกิดความสูญหายที่ผ่านมา หมู่ที่ 7, 4 ในพื้นที่ตาบลพรุพีก็ดี ไม่ได้กลับแม้แต่
คันเดียว กระผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตารวจว่าแล้วทาไมไม่ติดตามเขาบอกว่า
เขากาลังติดตามแล้วติดตามได้อย่างไร ในเมื่อเราไม่มีหลักฐาน ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าเรามีกล้องวงจรปิดจะดูกล้องวงจรปิดตัวนั้นติดตามจากตรงนั้นไปหาตรงนั้น
ใช้กล้องทั้งหมดให้เกิดประโยชน์ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายไตรลาศ เกตุณรายณ์
ส.ท. เขต 1

ขอเชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิก
ผู้ ท รงเกี ย รติ กระผมนายไตรลาศ เกตุ ณ รายณ์ สมาชิ ก สภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 1
ตามที่ ท างคณะผู้ บ ริ ห ารได้ เ สนอเกี่ ย วกั บ อนุ มั ติ โ อนงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เกี่ยวกับ
เรื่องกล้อง cctv มีแยกประเด่นเป็น 2 กรณี ประเด่นที่ 1 ซ่อมแซม 2 คือ
ปรับปรุง ส่วนปรับปรุงกรณีที่รายงานมาก็เกี่ยวกับเรื่องขาตั้งที่สูงเกินไป ในการ
ตั้งฐาน 2 จุด ใช้งบประมาณ 36,000 บาท อยากจะถามทางคณะผู้บริหาร
การที่ทาขาตั้งลดลงมา คือต้องคานึงถึงความปลอดภัยของกล้องด้วย ถ้ากรณีต่า
มากเกินไป กระผมว่า รถ อย่าอื่นก็หาย กลั วกล้องจะหายด้ว ย ถ้าพูดถึงเรื่อง
กล้อง cctv กระผมก็พูดหลายครั้งแล้วในสภาแห่งนี้ เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพกล้อง
กระผมเห็นที่อื่นมีเยอะถ้าดูแล้วสูงกว่าที่ช่องช้างอีกเขาไม่ต้องทาให้ขาลดลงมา
เพื่อจะดูชัด ปัญหาที่เกิดทั้งหมด คือ คุณภาพของกล้อง cctv ปัญหามันน่าจะ
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เป็นตัวนี้มากกว่า ว่ากล้องที่เอามาติดตั้งอาจจะคุณภาพไม่ถึงหรือในการปรับ
ระบบของกล้อง บางที่ตามที่รายงานว่าของเราอาจจะขาดบุคลากรที่มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมว่าถ้าจะแก้ไขปรับปรุงต้องทาให้เต็มระบบ ถ้าทาเหมือนแต่
ละครั้งก็เหมือนเอางบประมาณไปทิ้ งเปล่าเลย อยากให้ท่านประธานผ่านไปยัง
คณะผู้บริหาร ได้เสนออย่างนี้เราน่าจะทากล้องที่มีคุณภาพ ผมว่าที่ช่องช้างไม่ได้
สูง ถ้าความคิดของผมมันไม่จาเป็น เพราะคุณภาพของกล้องถ้าเราจะเห็นที่อื่น
ลองสั่งเกตุดูกล้องจะสูงกว่าที่นี่ แต่เขาสามารถดูได้อย่างชัดแม้กระทั่งทะเบียน
รถกลางวันก็ดูได้ กลางคืนก็ดูได้ กระผมว่าหาผู้รับเหมามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
นี้จริงๆ ของคุณมากครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับขอเชิญท่านนายกฯ

นายสมคิด ดาฉวาง
นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายสมคิด ดาฉวาง นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทั้ง 2 ท่าน เรื่องกล้องคุณภาพและกล้องไม่
มีคุณภาพ จากเดิมที่กล้องงบของทางราชการเขาให้มา สแป็ก ตามที่เขากาหนด
และคุณภาพตามที่เขากาหนดมาให้ เมื่อตั้งแล้วผมก็ลองให้เขาดูว่าเหตุเพราะ
อะไรที่มองไม่ค่อยชัดมีอยู่ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือส่วนสูง ส่วนที่สองเรื่องแสง ที่
สาคัญคือเรื่อง ของเราแสงสีขาว ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าลดลงมา 50 ซม การ
จับภาพมันจะชัดเจน สาหรับงบประมาณเมื่อครั้งก่อน ซ่อม 250,000 บาท
ก็สั่งให้ดาเนินการกาหนดราคากลางก็ใช้เวลาพอสมควรเพิ่งได้มา พอส่วนที่ 2
คือ ปรับปรุง 3 หมื่นกว่า ที่จริงนั้นเรากาหนดพร้อมกันที่เดี่ยว 290,000 บาท
แต่ด้ว ยเหตุ ว่าต้ องการให้ รวดเร็ว ไม่ต้องรอ ในส่ ว นที่ป รับปรุ งเพราะเรื่องนี้
กระผมเตรียมการเริ่มตั้งแต่ขอเปิดวิสามัญก็ได้ทาเรื่องไป และก็ได้อนุมัติให้เปิด
วิส ามัญได้แต่ช่ว งนั้นเวลามันก็ใ กล้ เคียงกับสมัยสามัญ ประธานสภาก็ได้มา
ปรึกษาว่าเพื่อความสะดวกเขามาเข้าช่วงนี้เลย พอเวลาใกล้เคียง เมื่อช่องช้าง
เราก็ ซ่ อ ม ถ้ า ซ่ อ มกั บ สร้ า งมั น ท ากั น คนละครั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยมั น สู ง ขึ้ น อี ก ก็ เ ลย
กาหนดประชุมวันนี้ และเมื่อสภาอนุมัติเรื่องปรับปรุงเราก็สามารถดาเนินการ
ทั้งปรับปรุงและก็ซ่อมไปในทางเดียวกัน ถ้าผู้รับเหมาคนเดียวกันมันจะสร้างได้
ง่ายขึ้น ขอชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบ ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิก
ท่านอื่นติดใจอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ

นายพงศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายพงศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ
กระผมขอชี้แจงในฐานคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ตามที่ทาง
สมาชิกได้แจ้งว่าล่าช้า เรื่องนี้กระผมได้ทราบว่าทางคณะผู้บริหารเขาก็เร่งและ
การกาหนดราคากลางดังกล่าวก็มีกระผมเป็นประธาน นายปรเมศวร์ บุญให้ผล
นายโชติ คงหนู ซึ่งเรื่องกล้ องวงจรปิด ผมขอเรียนชี้แจงว่า เป็นเรื่องที่ ต้องใช้
ความรู้เทคนิคโดยตรงซึ่งผมก็รับฟังจากที่ผ่านมาว่ากล้องที่ตั้งแล้วไม่มีประโยชน์
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ไม่สามารถจับภาพได้เลย ในการประมาณการครั้งนี้ ผมก็เลยหาข้ อมูล จากผู้
รับจ้าง ยอมรับว่าเราไม่มีความรู้โดยตรงคณะกรรมการทั้ง 3 คน ไม่ได้มีความรู้
ทางด้า นนี้ ซึ่ งต้อ งใช้เ วลาในการหาข้อ มูล ท่า นนายกก็ไ ด้เร่ งท าหนั งสื อมา
หาทางกระผมว่าทาไม่ล่าช้า กระผมก็ได้เรียนท่านไปแล้วว่างานที่ออกมาอยาก
ให้มีประสิทธิภาพ ตรงนี้กระผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายสุริยา ประพันธ์
ส.ท. เขต 2

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายสมคิด ดาฉวาง
นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ์ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุริยา ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
อย่างที่ท่านปลัดได้มาตอบ คื อ ส่วนนี้กระผมเข้าใจว่าท่านไม่มีความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี แต่ระยะเวลาที่น่าเป็นห่วงตั้งแต่เริ่มเสียหายมา
ตั้งแต่บัดนี้ การพิจารณาของท่าน ท่านเป็นคณะกรรมการกาหนดราคากลาง แต่
ว่าพยายามศึกษาและทาความเข้าใจสิ่งเหล่านั้น ขออนุญาตเอ่ยนามตามที่ท่าน
ไตรลาศ พูดเมื่อกี้หนึ่งมีคุณภาพหรือไม่ การที่จะซ่อมหรือปรับปรุงอย่างไร ถ้ า
ไม่มีคุณภาพจริงๆ จะซ่อมกันแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ทาให้มันคุมค่ากับงบประมาณ
และให้พี่น้องประชาชนได้มีความปลอดภัย ส่วนที่ 2 กระผมอยากถามว่าที่ผ่าน
มาในส่วนของคณะผู้บริหาร สองแสนกว่าบาทนั้นตอนนี้ได้ทาสัญญาแล้วหรือยัง
มีผู้รับจ้างแล้วหรือยังตอนนี้มันติดขัดตรงไหนอย่างไร ขอบคุณครับ
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายสมคิด ดาฉวาง นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
สาหรับเรื่องสัญญายังไม่ได้ทา เหตุที่ยังไม่ได้ทาเพราะยังรออีก 3 หมื่น
กว่าบาทที่ขออนุมัติสภาฯ วันนี้ เพราะว่าถ้าเราจ้างสองแสนกว่าบาทและอีกราย
หนึ่งสามหมื่นกว่าบาท และ สามหมื่นกว่าบาทผมคิดว่าจะหาผู้รับจ้างยากก็เลย
ทาสัญญาที่เดียวเลยขอชี้แจงให้ทราบครับ
ขอเชิญท่านทวีศักดิ์ โอชา ครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
รองนายกเทศมนตรีตาบลพรุพี นายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
กระผมถูกพาดพิง ขอชี้แจงเพิ่มเติมครับท่านประธานครับ เรื่องกล้อง
CCTV ก็ได้พูดคุยกันมาพอสมควร ในเรื่อง ICT มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ตามที่ ท่ า นเลขาฯ ได้ ชี้ แ จงมาแล้ ว เพราะว่ า ทางคณะกรรมการก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
ผู้เชี่ยวชาญ ตามที่ท่านสมาชิก ท่านสุริยา ได้พูดเมื่อประชุมที่ผ่านมา ผมก็ได้สั่ง
ให้เจ้าหน้าที่หาผู้รับจ้าง กาหนดราคากลาง ต้องเทียบราคาด้วยเพราะเราเอาเจ้า
เดีย ว และผู้ รับจ้างเสนอมา 3 ราย ต้องเทียบราคากลางด้ว ย ในส่ ว นที่ท่าน
นายกได้ชี้แจงไปแล้วด้วยว่า ตามที่ท่านนายกได้เสนอขึ้นไปในเรื่องของการซ่อม
เป็นอานาจของนายกส่วนหนึ่ง แต่ในเรื่องของการปรับปรุงต้องรออานาจสภา
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อนุมัติ มันโยงมาว่าอยู่ที่ผู้รับจ้างได้แจ้งมาแล้วว่าถ้าเราแยกสองส่วน และส่วนที่
เหลือสามหมื่นกว่าบาทมันหาผู้รับจ้างยาก ขอชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกเข้าใจตามนี้
ด้วยครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ

นายพงศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายพงศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ
ขอนาเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งเรื่องซ่อมกล้องวงจรปิด เรื่องนี้เกี่ยวโยงกับ
ไฟไหม้ห้องกองช่างด้วยเพราะว่าผมก็ได้ปรึกษากับท่านรองทวีศักดิ์ มาตลอด
เพราะว่าบางครั้ง การซ่อมต้องรอผลคดี ตอนนี้ ก็ยังไม่ส รุปผล เพราะต้องรอ
ฝ่ายพิสูติหลักฐาน เราก็ต้องติดต่อหาข้อมูลว่าสามารถซ่อมก่อนได้หรือไม่ ต้อง
ปรึกษาหลายฝ่ายเพราะเมื่อทาลงไปก็ต้องรับผิดชอบ ถ้าหากมีความผิดพลาด
ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะปิดการ
อภิปรายเพื่อจะขอมติ แต่ในการขอมติเราจะขอโอนเพิ่มยอด 40,000 บาท
ไม่ใช่ทั้งหมดยอดสองแสนกว่า โอนเพิ่มแค่ปรับปรุง 40,000 บาท ยอดสอง
แสนกว่าท่านนายกได้ โอนไปแล้ว เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจตรงกัน ขอเชิญ
ท่าน เลขานุการสภาตรวจสอบองค์ประชุม

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม
จานวน....๑1...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม ข้อ ๕.๑ ให้ความเห็นชอบขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงกล้องวงจรปิดยอดจานวนโอนเพิ่มจานวน
40,000 บาท
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ
- สมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง(มงคล)
ลา 1 เสียง (สมชาย)
เป็นอันว่าสภาให้ความเห็นชอบด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ลาป่วย 1 เสียง (สมชาย)
ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 5.2 การเพิ่มงบประมาณในการสั่งซื้อ
ครุภัณฑ์สานักงาน กองคลัง เทศบาลตาบลพรุพี เนื่องจากงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ต่ากว่าราคาท้องตลาดและเพื่อให้ในการสั่งซื้อเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
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ระเบียบฯ แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวน 6 รายการ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบเกี่ยวข้อง
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน
กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยวิ ธี การงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายสมคิด ดาฉวาง
นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายสมคิด ดาฉวาง นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การเพิ่มงบประมาณในการสั่งซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน กองคลัง เทศบาลตาบลพรุพี เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ต่ากว่า
ราคาท้องตลาดและเพื่อให้ในการสั่งซื้อเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ
เรื่องเดิม
เนื่องจาก ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงำน จานวน 6 รายการ
1. เก้าอี้ทางาน ตั้งไว้ 3,600 บาท (-สามพันหกร้อยบาทถ้วน-) 2. ตู้เหล็ก 2
บาน ตั้งไว้ 11,000 บาท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) 3. ตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ตั้งไว้ 7,900 บาท (-เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 4. ตู้เหล็กใส่แฟ้ม
ทรงสูง ตั้งไว้ 12,900 บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) 5.โต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 4,100 บาท (-สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) 6.ล็อคเกอร์
18 ช่อง ตั้งไว้ 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-)
เป็นเงิน ตั้งไว้ 46,500.-บาท (-สี่หมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
ข้อเท็จจริง
เนื่องจากงบประมาณบางรายการตามแผนงานบริหารงานทั่วไปตั้งไว้
ไม่เพียงพอ
ข้อเสนอ
เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอ จึงเห็นควรดาเนินการดังต่อไปนี้
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 725,760.00.-บาท (-เจ็ดแสน
สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-)
งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ
334,080.00.- บาท
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โอนลด
4,600.00.- บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
329,480.00.- บาท
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน เก้าอี้ทางาน ตั้งไว้ 3,600.00.-บาท (สามพัน
หกร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ
3,600.00.- บาท
โอนเพิ่ม
4,600.00.- บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
8,200.00.- บาท
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่าย
การเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 725,760.00.-บาท (-เจ็ดแสน
สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-)
งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ
329,480.00.-บาท
โอนลด
1,400.00.-บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
328,080.00.-บาท
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน ตู้เหล็กใส่แฟ้มทรงสูง ตั้งไว้ 12,900.00.บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ
12,900.00.-บาท
โอนเพิ่ม
1,400.00.-บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
14,300.00.-บาท
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่าย
การเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 725,760.00.-บาท (-เจ็ดแสน
สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-)
งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ 328,080.00.-บาท
โอนลด
3,000.00.-บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 325,080.00.-บาท
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน ตู้โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 4,100.00.-บาท
(สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ 4,100.00.-บาท
โอนเพิ่ม
3,000.00.-บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
7,100.00.-บาท
โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่าย
การเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 725,760.00.-บาท (-เจ็ดแสน
สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน-)
งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ 325,080.00.-บาท
โอนลด
2,000.00.-บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 323,080.00.-บาท
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โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ตั้งไว้ 7,000.00.-บาท
(เจ็ดพันบาทถ้วน)
งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ
7,000.00.-บาท
โอนเพิ่ม
2,000.00.-บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
9,000.00.-บาท
ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลพรุพีเพื่อพิจารณา
ต่อไป
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกฯ ได้เสนอญัตติ ไม่ทราบว่ามีเพื่อนสมาชิกท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีขอเชิญเลขานุการสภาตรวจสอบ
องค์ประชุม

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม
จานวน....๑0...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปจะขอมติที่ประชุม ข้อ 5.2 การเพิ่มงบประมาณในการสั่งซื้อ
ครุภัณฑ์สานักงาน กองคลัง เทศบาลตาบลพรุพี เนื่องจากงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ต่ากว่าราคาท้องตลาดและเพื่อให้ในการสั่งซื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบฯ แผนงานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สานักงาน จานวน 6 รายการ
- สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือ
- สมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง(มงคล)
ไม่อยู่ในที่ประชุ ม 1 เสียง
ลา 1 เสียง (สมชาย)
เป็นอันว่าสภาให้ความเห็นชอบด้วยมติเห็นชอบ 9 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 เสียง ลาป่วย 1 เสียง
(สมชาย)
ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระข้อ 5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จานวน 1 รายการและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณ จานวน 1 รายการ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบเกี่ยวข้อง

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน
กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ
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ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายสมคิด ดาฉวาง
นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายสมคิด ดาฉวาง นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
ขออนุญาตให้รองทวีศักดิ์ โอชา เป็นผู้นาเสนอแทนครับ
ขอเชิญท่านทวีศักดิ์ โอชา ครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
รองนายกเทศมนตรีตาบลพรุพี นายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ โอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จานวน 1 รายการ และเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
จานวน 1รายการ ดังนี้
- โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบดาเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้
300,000.- บาท
งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ 205,000.00 บาท
โอนลด
จานวน 42,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 163,000.00 บาท
- โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน (เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 บี
ทียู จานวน 2 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)
งบประมาณก่อนโอน คงเหลือ บาท
โอนเพิ่ม จานวน 42,000.00
บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
42,000.00 บาท
- เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอินทนินงาม หมู่ที่ 3 ตาบลพรุพี ตั้งไว้
1,436,100.- บาท
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เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอินทนินงาม หมู่ที่ 3 ตาบล
พรุพี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหิน
แร่แอนไฮไลท์ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณ
การที่กองช่างเทศบาลตาบลพรุพีกาหนด
ข้อความใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอินทนินงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ตาบลพรุพี ตั้งไว้
1,436,100.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายอินทนินงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่
3 ตาบลพรุพี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลงหินแร่แอนไฮไลท์ข้างละ 0.50 เมตร พร้อมงานป้องกันตลิ่งยาวข้างละ
25.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาล
ตาบลพรุพีกาหนด (ตามเอกสารที่แนบมาด้วย)
บันทึกข้อความ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายอินทนินงามฝั่ง
ตะวัน ออก หมู่ที่ 3 ตามคาสั่งนายกเทศมนตรี (ด้ว ยวาจา) ให้กองช่างออก
สารวจพร้อมประมาณราคา ถนนสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 เพื่อ
ก่ อ สร้ า งถนน ค.ส.ล. ตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561
เนื่องจากเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2560 ได้เกิดฝนตกหนักกัดเซาะบริเวณไหล่
ทางและตลิ่ งพังเป็นจานวนมาก สภาเทศบาลฯ จึงได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสม
ซ่อมแซมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากถนนสายดังกล่าวยังมีส่วนที่จะต้อง
ซ่อมแซมและป้องกันไม่ให้แนวตลิ่งพังต่อไป กองช่างได้ออกไปสารวจและ
ประมาณราคาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ เพื่อนาเข้าสู่สภาฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป
เรื่องเดิมมีอยู่ว่าของสายฝั่งตะวันออกที่มีอยู่ตามเทศบัญญัติ พื้นที่ ที่
นาเข้าที่เปลี่ยนแปลงในการประชุมวันนี้ตอนที่ฝนตกน้าท่วมทาให้น้าเซาะตลิ่ง
พังตามที่ได้ชี้แจงไปเบื้องต้นแล้ว จุดที่ทาการสร้างในเทศบัญญัติตอนนี้ก็จ่าย
ขาดเงิน สะสมได้ และได้ส ร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ ว ในส่ ว นของถนนสายนี้
ต้องกันถนนตลิ่งพังอีกฝั งหนึ่ง จึงเสนอญัตติเพื่อให้สภาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ ตามแบบแปลนที่ได้เสนอให้สภาได้รับทราบ ขอบคุณมากครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติขอเชิญเลขานุการสภาตรวจสอบ
องค์ประชุม

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม
จานวน....๑1...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปจะขอมติจากที่ประชุม ข้อ 5.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จานวน 1 รายการและเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณ จานวน 1 รายการ
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- สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบโปรดยกมือ
- สมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 9 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง(มงคล)
ลา 1 เสียง (สมชาย)
เป็นอันว่าสภาให้ความเห็นชอบด้วยมติเห็นชอบ 9 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง ลาป่วย 1 เสียง (สมชาย)

ขอพักเที่ยงมาประชุมพร้อมกัน 13.00 น.
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อสมาชิกพร้อมผมขอประชุมในวาระต่อไปครับให้เลขานุการสภานับ
องค์ประชุม

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม
จานวน....๑1...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระ ข้อ 5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณ จานวน 1 รายการ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบเกี่ยวข้อง

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน
กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายสมคิด ดาฉวาง
นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายสมคิด ดาฉวาง นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
ข้ า พเจ้ า ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณ จานวน 1 รายการ
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
ข้อความเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
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เครื่องเชื่อมโลหะ ขนาดกาลังไฟ 53 kv จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ขนาดกาลัง
ไฟ 53 kv เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะจานวน 1 เครื่อง (ราคาตาม
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2560)
ข้อความใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภั ณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เครื่องเชื่อมโลหะ ขนาดกาลังไฟ 5.3 kv จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ ขนาดกาลัง
ไฟ 5.3 kv เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะจานวน 1 เครื่อง (ราคาตาม
ท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี 2560) ขอได้โปรด
นาเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลพรุพี เพื่อพิจารณาต่อไป
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติ ไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญคุณยุทธนา แสงสุวรรณ

นายยุทธนา แสงสุวรรณ
ส.ท. เขต 1

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายยุทธนา แสงสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ง
ที่ 1
อยากทราบว่าเครื่องเชื่อมโลหะซื้อมาจะเชื่อมตรงไหน ผมไม่ทราบว่า
ราคาตามท้องตลาดมันขายยังไง ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ

นายสมคิด ดาฉวาง
นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายสมคิด ดาฉวาง นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
ถามว่าเอาไปเชื่อมตรงไหน มันเชื่อมได้หลายที่แต่มันไม่แน่นอน แต่
จาเป็น ต้องใช้ แต่เราไม่ใช่อาชีพ คือ ทาประจาแต่สิ่งเล็ กๆ น้อย เราต้องใช้
เครื่องเชื่อมของเราเองที่ต้องเชื่อมภายใน สาหรับราคาท้องตลาดการจัดซื้อจัด
จ้างอย่ างน้อย 3 รายถามยี่ห้อ ตามที่เขากาหนดมา เมื่อในราคาครุภัณฑ์ไม่
กาหนดราคาท้องตลาดจะต้องหาอย่างน้อย 3 รายมาเปรียบเทียบผมขอชี้แจง
ขอบคุณ ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

มีเพื่อนสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติขอเชิญ
เลขานุการสภาตรวจสอบองค์ประชุม

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม
จานวน....๑0...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุม ข้อ 5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณ จานวน 1 รายการ
- สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบโปรดยกมือ
- สมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ
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มติที่ประชุม

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 7 เสียง
ไม่เห็นชอบ 1 เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง(มงคล)
ลา 1 เสียง (สมชาย)
เป็นอันว่าสภาให้ความเห็นชอบด้วยมติเห็นชอบ 7 เสียง
งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 1 เสียง ลาป่วย 1 เสียง
(สมชาย)
ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระ ข้อ 5.5 การบริจาคครุภัณฑ์เครื่องพริ้น
เตอร์ จาก บริ ษั ท สปิ ริ ต ไอที จ ากั ด จ านวน 1 เครื่ อ ง ยี่ ห้ อ HP รุ่ น
DeskJet 2135 All-in-one หมายเลขเครื่อง CN 819470 PS เพื่อให้
ใช้งานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบเกี่ยวข้อง

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายสมคิด ดาฉวาง
นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน
กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ว ย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9
พ.ศ. 2553 ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยงานการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็น
ผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทาดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อมาได้รับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น
ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายสมคิด ดาฉวาง นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การบริจาคครุภัณฑ์เครื่องพริ้นเตอร์
จาก บริ ษั ท สปิ ริ ต ไอที จ ากั ด จ านวน 1 เครื่ อ ง ยี่ ห้ อ HP รุ่ น DeskJet
2135 All-in-one หมายเลขเครื่อง CN 819470 PS เพื่อให้ใช้งานเพื่อ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป ขอได้โปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตาบลพรุพีเพื่อพิจารณาต่อไป
มีเพื่อนสมาชิกท่านใดสงสัยก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติขอเชิญ
เลขานุการสภาตรวจสอบองค์ประชุม
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นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุม
จานวน....๑0...ท่าน ครบองค์ประชุมตามที่กฎหมายกาหนด ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุม ข้อ 5.5 การบริจาคครุภัณฑ์เครื่อง
พริ้นเตอร์ จาก บริษัท สปิริต ไอที จากัด จานวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ HP รุ่น
DeskJet 2135 All-in-one หมายเลขเครื่อง CN 819470 PS เพื่อให้ใช้
งานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป
- สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบโปรดยกมือ
- สมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบโปรดยกมือครับ
- สมาชิกท่านใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 10 เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง(มงคล)
ลา 1 เสียง (สมชาย)
เป็นอันว่าสภาให้ความเห็นชอบด้วยมติเห็นชอบ 10 เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ - เสียง ลาป่วย 1 เสียง
(สมชาย)
ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระ ข้อ 5.6 รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
รอบ เดือน เมษายน 2561
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง ระเบียบเกี่ยวข้อง

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายสมคิด ดาฉวาง
นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน
กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ ว ยการจั ดท าแผนพั ฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 ข้อ 29 (3)
ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายสมคิด ดาฉวาง นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
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ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบ เดือน
เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้มีกาหนด
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 รอบเดือน
เมษายน 2561 เพื่อ ให้ ผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น รายงานต่อ สภาท้อ งถิ่ น และ
คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ภายในเดื อ นเมษายน 2561 พร้ อ มทั้ ง
ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาให้ประชาชนท้องถิ่น
ทราบในที่ เ ปิ ด เผยภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น รายงานผล ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29
(3) ขอได้โ ปรดนาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลพรุพีเพื่อพิจารณา
ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายไตรลาศ เกตุณรายณ์
ส.ท. เขต 1

ในระเบียบวาระข้อ 5.6 ไม่มีการลงมติทางคณะผู้บริหารเพียงรายงาน
ผลเพื่อให้ทางสภาได้รับทราบ ขอเชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 1
ตามที่ ไ ด้ มีค ณะกรรมการติ ดตามประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาสี่ ปี ของ
ตาบลพรุพี ได้มีการจัดประชุมในวันที่ 30 เมษายน 2561 กระผมในนาม
คณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากสภาฯ ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประเมิน
ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
1. นายจรัญ พัฒนชู
จากสภาท้องถิ่น
2. นางอรวรรณ นาคสวัสดิ์
จากสภาท้องถิ่น
3. นายไตรลาศ เกตุณรายณ์ จากสภาท้องถิ่น
4. นายยุทธนา อุ้ยสกุล
จากประชาคม
5. นายสุริยา ประพันธ์
จากประชาคม
6. นางอาภรณ์ แก้วมณี
จากประชาคม
7. นายมีเดช บุญอินทร์
รพสต.
8. นายวิรัตน์ ช่วยเกิด
จากประชาคม
9. นายสุวิทย์ พัฒน์สีทอง
จากประชาคม
10. นางนันทา ชัยยศ
จากหัวหน้าท้องถิ่น
11. นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง
จากหัวหน้าท้องถิ่น
ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการประเมินและติดตามพัฒนาท้องถิ่น
และได้เลือกประธานกรรมการ คือ นายสุวิทย์ พัฒน์สีทอง เป็นประธาน และ
เลขานุการ นางเสาวลักษณ์ คงยิ่ง ได้ประชุมและวางแผนงานต่างๆ เพื่อจะ
จัดการประชุมและได้กาหนดวาระ มีสาระสาคัญอยู่ 6 ส่วน
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ส่วน 1. ความสาคัญการติดตามและประเมินผลตามที่เอกสารได้แจกสมาชิก
2. วัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลหน้าที่ 2 หน้าที่ 3 การติดตามและ
ประเมินผล 4. เครื่องมือติดตามประเมินผลประโยชน์ของการติดตามและ
ประเมินผล
ส่ ว นที่ 2. การติด ตามประเมินผลแนวทางการปฏิบัติ ป ระเมินผลงานของ
เทศบาลตาบลพรุพี
ส่วนที่ 3. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 1. ผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี
ส่วนที่ 4. สรุปผลการพิจารณา
ส่วนที่ 5. ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน
ส่ ว นที่ 6.ผลการด าเนิ น งานรอบเดื อ นตุ ล าคม 2560 ถึ ง เดื อ นมี น าคม
2561
ความสาคัญต่างๆ ที่ให้กับสมาชิกสภาได้รับทราบตามที่คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลได้จัดทาขึ้นมา เพื่อจะแจ้งให้สภาได้รับทราบมีความสาคัญต่างๆ
ทั้ง 6 ด้าน ส่ ว นด้านที่คณะกรรมการได้เสนอและกาชับในการประชุมเรื่อง
ข้อเสนอแนะ ข้อ 1. ให้ผู้บริหารระดับสูงที่ตัดสินใจได้เข้าร่วมประชุมระดับ
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเพื่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อ 2 ให้
สารวจแหล่งน้าธรรมชาติที่สามารถน้ามาผลิตระบบประปาได้เพียงพอได้ทั้ง
ตาบล ข้อ 3 อยากให้สารวจข้อมูลการเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับ
อนุญาตข้อ 4 บูรณาการและประสานความร่วมมือการดาเนินการของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนจากการส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงหัวหน้า
ราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนที่กาหนดไว้ได้มากยิ่งขึ้น ข้อ 5 ส่งเสริมและสร้างกระบวนการ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจ ข้อ 6 ปัญหาบุคลากรให้สอดคล้องกับงานและภารกิจของตาบลพรุพี
รวมถึ ง ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถไปสู่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพโดยการนาเอา
โครงสร้างที่ปรากฏอยู่ในแผนที่กาหนดในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ได้
จัดทาหนังสือให้เพื่อสมาชิกได้รับทราบแล้วครับ ขอบคุณมากครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ตามคณะกรรมการประเมินผลแผนได้รายงานเพิ่มเติมเพื่อให้สภาได้รับ
รู้ถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จัดทาผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 25612564
ต่อไปจะเข้าระเบียบวาระที่ 6
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเพื่อนสมาชิกกระผมได้เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกได้ซักถาม
ปัญหาที่ท่านอยากจะถามเกี่ยวกับคณะผู้บริหารการทางานของเทศบาลตาบล
พรุพี ขอเชิญคุณจรูญ สวัสดิ์เมือง

นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
ส.ท. เขต 1

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1
เรียนท่านประธานที่เคารพ เมื่อ การประชุม สภาเมื่อเดื อนธันวาคม
2560 การขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อไปจ่า ยในรายการ จ านวน 16
โครงการ 3,026,000 บาท ทุกโครงการเพื่อนสมาชิกมีอยู่ในมือ แต่กระผมจะ
เปรียบเทียบให้ท่านเห็นแต่ละโครงการที่ล้มเหลวจนลุกไม่ขึ้นครับท่านประธาน
เพราะผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการไปดาเนินการขุดลอกไว้ตั้งแต่ 9 เมษายน
2561 จนบัดนี้ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการปรับปรุงดาเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ขุดทิ้งไว้
ยกตัว อย่ างเช่น โครงการก่อสร้างคูระบายน้าบ้านกานันเสรี หมู่ที่ 6 ท่าน
ประธานครับ ท่านน่าจะเห็นบางว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของบ้านเป็น
เดือนสองเดือนไม่ได้ดาเนินการใดๆ ทั้งสิ้น และเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเขาฝาก
มาเลยครับท่านประธานว่าถ้ายังไม่ดาเนินการให้กระผมไปตอบให้เขาด้วยว่าจะ
ให้เขาถมวันนี้หรือไม่ ผมบอกว่าจะรอคาตอบจากคณะผู้ บริหาร เพราะวันที่
เริ่มทาการขุด 9 เมษายน นั้น คณะผู้บริหารได้ไปรับรองว่าจะหาเอาแผ่นไปปู
เพื่อทาทางเข้าบ้านให้ แต่จนถึงบัดนี้รถไปฝากบ้านเพื่อนเข้าบ้านไม่ได้ ดีนะที่
เป็นท่านกานันเสรี ถ้าเป็นคนอื่นคงมีปัญหากว่านี้เยอะ เพราะทางฝ่ายภรรยา
เขาไม่ยอม ผมก็เลยขอร้องว่าอย่าเพิ่มถม เพราะเขามีท่อเดิมอยู่แล้ว วันนี้ผม
จะรอคาตอบจากคณะผู้บริหารว่าจะดาเนินการอย่างไร 2.5 โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้าตัวยูบ้านนายสุเชาว์ บ้านนางยินดี หมู่ที่ 6 ก็ขุดทิ้งไว้อย่างนั้นแหละ
ครับ ท่านประธานครับ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ผมอยากทราบว่าคณะ
ผู้บริหารปล่อยประละเลยยินยอมให้ผู้ประกอบการดาเนินการโดยที่ไม่ รับผิด
ชอบแล้วไม่ดาเนินการต่อ ท่านปล่อยไว้ได้ไงครับท่านประธานครับ นี้แหละครับ
การบริหารที่ล้มเหลว แล้วไม่ยอมไปชี้แจงกับเจ้าของบ้านเขาด่าทุกวัน โครงการ
ที่ 2.7 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมสายคลองหินแท่นหมู่ที่ 4 ข้างอนามัยพรุพี อันนี้สิ่งที่
ร้ ายไปตัด ถนนลาดยางไว้ลึ ก ประมาณ 3 นิ้ว ท่านประธานไปดูสิ ครับ ไปผ่ า
ถนนลาดยางไว้แล้วไม่ยอมดาเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ปล่อยทิ้งไว้หมดเลย นี้หรือ
ครั บ คณะผู้ บริ ห าร ขุ ด คูทิ้ ง ไว้ไ ม่ ย อมด าเนิ น การ ผ่ าถนนลาดยางไว้ ไม่ ย อม
ดาเนินการ ปล่อยประละเลยที่สุด ถ้าเป็นรัฐบาลจริงๆ เขาจะอภิปรายไม่ไว้ว่ าง
ใจ ในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับผิดชอบ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่สันจร
ไปมาเขาผ่าน เขาเห็นเขาด่าทุกวัน กระผมถามว่าคณะผู้บริหารที่รับผิดชอบจะ
ดาเนินการอย่างไร ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ์
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นายสุริยา ประพันธ์
ส.ท. เขต 2

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายไตรลาศ เกตุณรายณ์
ส.ท. เขต 1

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายยุทธนา แสงสุวรรณ
ส.ท. เขต 1

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายสุริยา ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
แจ้งเพื่อทราบ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 กระผมไปอบรมที่กรม
สร้างเครือข่ายภาคีภาคประชาชนประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคมที่อาเภอบ้านนาสารที่ผ่านมา ก็มีหนังสืออยู่ 2 ท่าน
ท่านไพโรจน์ กับกระผมเอง มีอยู่ 2 ส่วน แจ้งเพื่อทราบคือผู้ช่วยศาสตร์ราจารย์
ดร. วิศาลสีมะหาวโร และคณะมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ทั้งอาเภอบ้านนาสาร รวมแล้วก็ประมาณสองร้อยกว่าที่ไป
ร่วมรับฟังและไปรวมเสนอโครงการวันนี้กระผมก็ได้เสนอไปหนึ่งโครงการเขา
บอกว่าโครงการที่มีปัญหาไม่สามารถแก้ได้ ผมก็ได้เสนอเข้าไปโครงการที่อยู่ใน
ซอยยวนผึ้งที่ท่านนายกฯ ได้ทาไปแล้วที่ชลประทาน ได้เสนอเข้าไปใหม่อีกครั้ง
หนึ่ ง เขาบอกว่ าเกิดปั ญหาแล้ ว แก้ไ ม่ไ ด้เรื่ องนี้เขาจะพาไปแก้ ไปดาเนิน การ
โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าของซอยยวนผึ้ง ให้ทุกพื้นที่ไปสารวจว่าแหล่งน้าที่
อยู่ในพื้นที่อุทยานให้ไปยิงหรือจับ GPS มาแล้วเขาจะอนุโลม หมายถึงว่าสิ่งที่
ก่อสร้างอยู่แล้วที่จะดาเนินการก่อสร้างเอาพี่น้องประชาชนเป็นจานวนที่ตั้งของ
ประชาชนในพื้นที่อนุโลมให้ ขอบคุณมากครับ
ขอเชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ์
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร และเพื่อนสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 1
ตามที่ท่านสุริยา ประพันธ์ ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการที่จะสร้างในแหล่งที่
มีปัญหา เช่น อุทยาน ผมได้คุยกับเพื่อนเหมือนกันเขาก็บอกว่าตอนนี้ในการ
ประชุมที่จังหวัดเขาก็คุยปัญหาเรื่องนี้อยู่ ตามท่านสุริยา ได้รับทราบมาคือสิ่งที่
ถูกต้อง ถ้ามีปัญหาเขาจะให้แต่คานึงถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเป็นหลัก ที่
กระผมพูดตอนนี้กระผมจะอ้างอิงถึงคณะกรรมการประเมินผลเขาก็สืบทราบมา
เหมือนกันเขาอยากให้ผู้บริหารมีอานาจในการตัดสินใจต้องเข้าร่วมประชุมไม่ว่า
ระดับอาเภอหรือระดับจังหวัดเขามีเรื่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆ เดือนถ้ามี
การประชุมแต่ถ้าในทางเราขาดในเรื่องนี้ คือ ชาวบ้านเสียโอกาสอยากกาชับ
ท่า นประธานผ่ า นไปยั งฝ่ า ยบริ ห ารขอให้ ไปประชุ มระดับ อ าเภอหรื อระดั บ
จังหวัดสาหรับคนที่ตัดสินใจได้นะครับ ขอบคุณมากครับ
ขอเชิญคุณยุทธนา แสงสุวรรณ ครับ
กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารและเพื่อนสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ กระผมนายยุทธนา แสงสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ง
ที่ 1
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เรื่องพายุที่พัด 2 - 3 อาทิตย์ก่อนชาวบ้านเขาฝากถามมาว่าจะได้รับเงิน
วันไหน
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

เรื่องปัญหาของตาบลพรุพี คือ ห้องช่างทางอาเภอบ้านนาสารได้ท้วง
ติงกระผมว่าคุณปล่อยล่าช้าละเมิดสิทธิ์ คือเป็นสิทธิ์ของสภา ต้องท้วงถามเขา
ว่าการดาเนินการไปถึงไหนแล้ว ถ้าเขาแจ้งมาว่าละเมิดสิทธิ์คือไม่ได้ชี้แจงต่อ
สภาหมายถึงว่า ปัญหาเกิดเราต้องแก้ หลายเดือนแล้ว ไม่ทราบว่าทางคณะ
ผู้ บ ริ ห ารด าเนิ น การไปถึ ง ไหนแล้ ว ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
อย่างไรมีคณะกรรมการหรือว่ามีผู้ติดตามอย่างไร พยายามชี้แจงให้สภาฯ หรือ
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหา ขอบคุณมากครับ ขอเชิญคุณทวีศักดิ์ โอชา
ครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
รองนายกเทศมนตรีตาบลพรุพี นายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
ขอตอบของท่านจรูญ สวัสดิ์เมือง ท่านบอกว่าการอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมไปจ านวน 16 โครงการ ส าหรั บ 16 โครงการ จ่ า ยขาดเงิน สะสม
โครงการที่ 1 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางท่อลอดเหลี่ยมสะพานรถไฟ 2 หมู่ที่ 1
ทาไปแล้ ว โครงการที่ 2 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายอินทนิลงามฝั่ ง
ตะวันออก หมู่ที่ 3 เสร็จไปแล้ว โครงการที่ 3 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน
สายอินทนิลงาม หมู่ที่ 3 เสร็จไปแล้ว โครงการที่ 4 โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง
ถนนสายเลี ย บคลองสู ญ หมู่ ที่ 5 ด าเนิ น การเสร็ จ แล้ ว รวมจ านวนเงิ น
4,097,500 บาท โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ารางวีบ้านกานัน
เสรี – บ้านนายผิน หมู่ที่ 6 งบประมาณ 155,800.- บาท ระยะเวลา ด า เ นิ น
การ 60 วัน ผู้รับจ้าง หจก. สันชัย เอ็นจิเนียริ่ง ทาสัญญาเมื่อวันที่ 10
เมษายน 2561 สัญญาหมด 8 มิถุนายน 2561 โครงการที่ 6
โครงการก่อสร้างคูระบายน้า ค.ส.ล. หมู่ที่ 4 งบประมาณ ตั้งไว้ 434,000.บาท ระยะเวลาดาเนินการ 60 วัน ทาสัญญา 10 เมษายน 2561 โครงการ
ก่อสร้างคูระบายน้าตัวยูบ้านนายชูเชาว์ – บ้านนางยินดี หมู่ที่ 6 งบประมาณ
398,900 บาทระยะเวลาด าเนิ น การ 60วั น หจก. สั น ชั ย เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
สั ญญาหมด 8 มิถุน ายน 2561 ขอพู ด 3 โครงการนี้ก่ อนกระผมในฐานะ
รับผิดชอบกองช่างและท่านนายกได้มอบหมายให้ดูโครงการนี้อยู่ ในเมื่อสัญญา
ยังไม่หมดเราก็สามารถทาได้อย่างเดียว คือ เร่งผู้รับจ้างเท่านั้น ในเมื่อสัญญา
จ้างหมด ถ้าถูกปรับก็เป็นเรื่องของผู้รับเหมา ถามว่าผู้รับจ้างไปขุดไว้แบบนั้น
ชาวบ้านเดือดร้อนหรือไม่ ขั้นตอนก่อนไปทาเขาไปคุยกันไว้แล้ว กับชาวบ้าน แต่
ตอนนี้ ก็ รี บ ด าเนิ น การอยู่ ก รณี ถ้ า ไม่ ห มดสั ญ ญาได้ เ พี ย งแต่ เ ร่ ง เท่ า นั้ น ไม่ ว่ า
โครงการไหนที่ผ่านมาหรือจะเกิดขึ้นในอนาคต โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้าง
คูระบายน้ารางวี ซอยประปาภูเขา หมู่ที่ 7 กาลังดาเนินการอยู่ ระยะเวลาแล้ว
เสร็จ 60 วัน หมดสัญญา 4 มิถุนายน 2561 ตอนนี้กาลังเริ่มดาเนินการอยู่
โครงการที่ 9 โครงการซ่อมท่อระบายน้าซอยตาจิต หมู่ที่ 7 ระยะเวลาแล้ว
เสร็ จ 30 วั น ท าสั ญ ญาเมื่ อ วั น ที่ 5 พฤษภาคม 2561 โครงการที่ 10
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โครงการขุดคูระบายน้าและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณข้างอนามัยพรุพี หมู่
ที่ 4 ระยะเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน หมดสัญญาวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณถนน สายคลองหินแท่น
หมู่ 4 ระยะเวลาแล้ วเสร็จ 90 วัน หมดสั ญญา วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
โครงการที่ 12 โครงการก่ อ สร้ า งท่ อ ลอดเหลี่ ย มชนิด 1 ช่ อ งทางบริ เ วณ
ถนนอ่าวเจริญ หมู่ที่ 4 หมดสัญญา วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ผมขอชี้แจงว่า
3 โครงการนี้ มันจะมีปัญหาและก็ทางผู้รับจ้างได้ทาหนังสือมาถึงท่านนายกฯ
ว่าขอให้หยุดสัญญาไว้ก่อนเพราะการเคลียร์ปัญหาในพื้นที่มันไม่จบ แล้วท่าน
นายกแทงหนั ง สื อ ว่ า ให้ ร ะงั บ สั ญ ญาไว้ ก่ อ นต้ อ งเคลี ย ร์ ปั ญ หาให้ จ บ มั น จะ
กระทบต่ อ ดิ น ฟ้ า อากาศการท างานของผู้ รั บ จ้ า ง ไม่ ใ ช่ ว่ า ผู้ บ ริ ห ารท างาน
ล้มเหลวครับท่านประธานครับต้องหาข้อมูลให้ชัดด้วยนะครับ โครงการที่ 13
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้าระบบประปา หมู่ที่ 4 บริเวณศาลาโสภณ เพราะ
ตอนนี้ สัญญาหมดไปแล้ วตามสั ญญาผู้ รับจ้างก็โ ดยปรับไปแล้ วเกี่ยวกับเรื่อง
ไฟฟ้าต้องประมาณราคาต้องช้าอยู่แล้วเรื่องไฟฟ้ าตอนนี้กาลังจะติดมิเตอร์จะ
ลองน้าอยู่ โครงการที่ 14 โครงการขยายท่อเมนประปาบริเวณสถานีอนามัย
พรุ พี หมู่ที่ 4 ทาเสร็ จไปแล้ ว โครงการที่ 15 โครงการขยายท่ อเมนจ่ า ย
น้าประปา หมู่ที่ 1 บริเวณศูนย์ถ่ายทอดฯ ทาเสร็จไปแล้วจ่ายน้าไปแล้ว
โครงการที่ 16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 สัญญาแล้วเสร็จ 60 วัน
เริ่มสัญญาวันที่ 20 เมษายน 2561 หมดสัญญาเดือน กรกฎาคม 2561 ตรง
นี้ถ้าสัญญาไม่หมดขอชี้แจงว่าทางท่านนายกฯ ต้องทาหนังสือเร่งผู้รับจ้างมารีบ
ดาเนินการ แต่ถ้าเขาไม่มาดาเนินการผมก็จนปัญญา ที่ท่านบอกว่าชาวบ้าน
เดือนร้องผมก็เขาไปคุยและได้แก้ปัญหาในบางส่วน และส่วนของท่านสุ ริยา
และของท่านยุทธนา ส่วนนี้ให้ท่านนายก ผมจะตอบของท่านประธานในส่วน
ของเรื่ อ งไฟไหม้ ก องช่ า ง หลายวั น ที่ ผ่ า นมามี ก ระผม ท่ า นปลั ด ได้ ป ระชุ ม
คณะกรรมการหัวหน้าฝ่ายปกครองส่วนด้านนอกก็มีตารวจ และทางอาเภอมา
ประชุม คือขยายเวลาไปอีก 60 วัน ในส่วนของกรรมการชุดนี้ก็ได้ สอบส่วน
บุคคลที่เกี่ยวข้องในส่วนของผู้ที่เขาเวรยามและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้ นคือ
เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่ายผอ.กองช่าง ท่านนายก คือพอสอบสวนไปแล้วมันมีอยู่ 2
ประเด็นอย่างไรเราต้องรอผลของการพิสู จน์หลักฐานกลางด้วยเราทาตามที่ได้
ประชุมคณะกรรมการชุดนี้ไปเพียงสอบส่วนบุคคลในส่วนต่างๆ ก็สอบส่วนไป
ตามกระบวนการ แต่ว่าผลต้องรอกองพิสู จน์หลักฐานกลางอย่างเดียวตอนนี้ยัง
ไม่ได้สอบละเมิดเป็นแนวทางข้อเท็จจริงผลจะออกมาอย่างไรก็ต้องรอเขาอย่าง
เดียวเราสอบได้ แค่เบื้องต้นและก็ทางหั วหน้าฝ่ายปกครองคือนายปรเมศวร์
บุญให้ผล ที่เป็นเลขานุการให้ทาหนังสือไปถึง สภอ. บ้านนาสาร เพื่อเร่งให้เขา
สอบถามไปยังกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อขอหนังสือยื่นยันเพราะเราต้องทาผ่าน
สภอ.บ้านนาสาร เพราะในการสอบต้องใช้เวลา ขอบคุณมากครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
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นายสมคิด ดาฉวาง
นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
นายสมคิด ดาฉวาง นายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
ต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้เสนอเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะว่ากรรมการ
สอบมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้รายงานให้สภาได้ทราบ ส่วนเรื่องของคุณสุริยา
กับคุณไตรลาศ โครงการต่างๆ ที่ดาเนินการกระผมรับรองว่า ในส่ ว นส าคั ญ ที่
เกี่ยวกับงบประมาณทุกโครงการแม้แต่ใช้เวลา 1 ชม. หรือ2 ชม.เหมือนเรื่อง
น้าขุดลอกซอยหนองใหญ่ แล้วก็ถนนชลประทานก็เป็นถนนยางพาราได้มอบ
ให้ สท. ในเขตพื้นทีเ่ ป็นผู้ดาเนินการ ก็คงจะดาเนินการไม่นานนี้ สาหรับของ
คุณยุทธนา ให้ไปซื้อก่อน สาหรับคนไม่มีเงินก็ให้เงินไปซื้อเพื่อได้ซ่อมก่อน เขา
ถามว่าทาไมล่ าช้า ในวันนั้นผู้ ที่มีอานาจฝ่ ายข้าราชการ ปลั ดไม่อยู่ผู้ รักษา
ราชการแทนต้องเซน สาหรับของคุณจรูญ ผมโทรหาผู้รับจ้างทุกวันเลย
ขอเชิญท่านทวีศักดิ์ โอชา ครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ กระผม
รองนายกเทศมนตรีตาบลพรุพี นายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตาบลพรุพี
ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนดาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตรงนี้ท่านสมาชิกไม่ได้ถามแต่ว่าผมก็จะตอบท่านได้ไปพูดเป็นแนวเดียวกัน บาง
ท่านอาจสงสัยว่าตอนนี้เงินเข้ามาหรือยัง คือโครงการต่างๆ ที่ยังไม่ดาเนินการ
คืออย่างนี้ ผมก็เป็นคณะกรรมการอยู่ด้วยคณะกรรมการพัฒนาจะเป็นมติของ
คณะกรรมการชุ ด นี้ ว่ า โครงการไหนเริ่ ม ด าเนิ น การก่ อ นหรื อ หลั ง มี ห ลาย
โครงการแต่ว่ากระผมจะชี้แจงในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานและเป็นความ
เห็นชอบของคณะกรรมการไม่ใช่เป็นความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร ผมขอ
ชี้แ จง 3-4 โครงการที่ อ ยู่ ในเทศบั ญ ญัติ โ ครงการก่ อ สร้ า งถนน คสล. บ้ า น
อินทนิลงาม หมู่ที่ 3 เริ่มดาเนินการระหว่าเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน
เหตุผลคือว่าถนนสายนี้ เมื่อถามความเห็นคณะกรรมการแล้วมันอยู่ข้างคูน้า
และเกี่ยวพันธ์กับตัวของพนังกันน้าด้วยถ้าเราเลื่อนไปทางหนึ่งมันก็ผลกระทบ
มันอยู่ข้างคูและน้าไหลก็เลยต้องทาในระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน
ผมให้ทางกองช่างได้ติดตามอยู่ครับและโครงการก่อสร้างถนนลาเลียงผลผลิต
ซอยยายสาราญหมู่ที่ 7 อยู่ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายนก็ให้ทางกอง
ช่างทาควบคู่กับโครงการหมู่ที่ 3 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. คลองสูญ
ถนนเอเชีย 41 อยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน โครงการก่อสร้างถนน
คสล. สายยวนผึ้ งหมู่ที่ 7 อยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน โครงการ
ก่ อ สร้ า งถนน คสล. สาย ป.ปลาหมู่ ที่ 2 อยู่ ร ะหว่ า งเดื อ นกรกฎาคม –
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กันยายน นี้คือความเห็นชอบและเป็นมติของคณะกรรมการพัฒนาแผนไม่ได้
เป็นมติของคณะผู้บริหารขอให้ท่านสมาชิกเข้าใจด้วยเพราะมันต้องทาตามมตินี้
และทาตามสภาพพื้นที่ และสภาพดินฟ้าอากาศขอบคุณมากครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ที่ ป ระชุ ม ก็ ไ ด้ มี ก ารอภิ ป รายมาพอสมควรแล้ ว ขอขอบคุ ณ คณะ
ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลพรุ พี แ ละหั ว ส านั ก ปลั ด ผอ.กองส่ ว น
ราชการ ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันเข้าประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมสภาสมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ประจาปี 2561 ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม เวลา ๑4.45 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาล

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลพรุพี เมื่อวันที่ ................................................
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายจรัญ พัฒนชู)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายสุริยา ประพันธ์)

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ
(นางวณิชยา อู่ทรงธรรม)

สภาเทศบาลตาบลพรุพี มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม เมื่อ ...วันที่ 20 สิงหาคม 2561....
ลงชื่อ
(นายมงคล สิทธิชัย)
ประธานสภาเทศบาลตาบลพรุพี

ผู้ตรวจสอบ

