รายงานการประชุมเทศบาลตําบลพรุพี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี
นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารทุกท่าน บัดนี้
ได้เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาได้มาประชุม
ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว แต่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จาก นายมงคล สิ ท ธิ ชั ย
ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี ว่ามีภารกิจทําให้ไม่สามารถเดินทาง
มาได้ทันกําหนดนัดประชุม จึงขออนุญาตเรียนเชิญ นายสมชาย ช่วย
พิทักษ์ รองประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี ทําหน้าที่ประธานสภาใน
การประชุม และขอเรี ย นเชิญ จุ ด ธู ป เที ย นบู ช าพระรั ต นตรั ย และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป เชิญครับ

นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เนื่องจากคุณมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลมีภารกิจทําให้ยังเดินทางมาไม่ถึง กระผมจึงทํา
หน้าที่ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี และขอดําเนินการประชุม
สภาเทศบาล ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภา ฯ

เนื่องจากทางเลขานุการสภาฯยังมิได้ส่งรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลพรุพสี มัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๓
เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม ๒๕๕๖ ไปให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการจะนํา เข้า สู่ก ารพิจ ารณา
รับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป
ระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทู้ถาม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
-ไม่มี-
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ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ ขออนุมัติ โอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานการศึกษา
ตามเทศบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่ายประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ จํานวน ๒ รายการ

นายสมชาย ช่วยพิทักษ์

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี ผู้เสนอญัตติครับ

ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรี ตํ า บลพรุ พี ขอเสนอญั ต ติ ขออนุ มั ติ โอนลด
งบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่ งก่ อ สร้ า ง แผนงานการศึ กษา ตามเทศบั ญ ญัติ ฯ งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. โอนลด งบประมาณรายจ่ า ยในแผนงานการศึ ก ษา
ประกอบด้วย
- งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่า
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ํา ตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน ๖๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท
- งบลงทุ น ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ค่ า จั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์สํานักงาน ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน ๑๕,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
- งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟ ตั้งไว้ ๑,8๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑,8๐๐
บาท โอนลดครั้งนี้ จํานวน ๑,8๐๐ บาท
- งบดําเนินการ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าเช่า
รถยนต์ส่วนบุคคล ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อน
โอน ๘๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ จํานวน ๒,8๐๐ บาท
รวมงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น ๗๙,๖๐๐ บาท
๒. เพื่ อ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ ในแผนงานการศึ ก ษา
ประเภทงบลงทุน จํานวน ๒ รายการ ดังนี้
๒.๑ ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อม
ติดตั้ง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๗๔,๖๐๐
บาท
๒.๒ ค่าติดตั้งมุ้งลวด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ
๕,๐๐๐ บาท
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จึงขอนําเรียนต่อท่านประธานสภาผ่านไปยังสมาชิกฯทุกท่า น
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภาเทศบาลฯ

ก่อนจะเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล
ชี้แจงระเบียบเกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ

นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ
3) พ.ศ.2543 ได้กําหนดไว้เกี่ยวกับการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ไว้ดังนี้ ครับ
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
โดยการโอนงบประมาณตามข้อนี้มี ๓ ลักษณะคือ การโอน
ลด/โอนเพิ่ม งบประมาณ และการโอนไปตั้งจ่ายในการใหม่ ครับ

นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่/ขอเชิญ ครับ
ขอเชิญคุณวณิชยา อู่ทรงธรรม ครับ

นางวณิชยา อู่ทรงธรรม
สมาชิกเขต ๒

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉันนางวณิชยา อู่ทรงธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒
การโอนงบประมาณในครั้ ง นี้ เ ป็ น โอนเพิ่ ม งบประมาณใน
ประเภทงบลงทุน จึงอยากทราบว่าเมื่อรวมรายการที่ขอโอนในครั้งนี้
กับรายจ่ายเพื่อการลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วจะทําให้
งบประมาณในหมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุนของเทศบาลตําบลพรุพี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งหมด สูงกว่า ประมาณการรายจ่ายใน
หมวดเดียวกัน ของงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่
กํ า หนดไว้ ใ นระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น เดื อ น เงิ น
ค่าตอบแทน และประโยชน์อื่นฯของฝ่ายการเมือง หรือไม่

นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี ครับ

นายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขอชี้แจงว่ารายการที่โอนเป็นการโอน/เปลี่ยนแปลงรายจ่าย
ซึ่งตั้งไว้ในหมวดงบลงทุนอยู่แล้ว ไม่มีผลต่อการทําให้งบลงทุนเพิ่ม/ลด
แต่ประการใด โดยโอนเพิ่มจากงบดําเนินการมาเพียง ๒,๘๐๐ บาท
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นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณพรรณี หมุนเวียน ครับ

นางพรรณี หมุนเวียน
สมาชิกเขต ๒

เรียนท่านประธานสภาทีเ่ คารพ ดิฉันนางพรรณี หมุนเวียน
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒
ขอสอบถามว่าปกติอาคาร สถานที่ สําหรับเด็กเล็ก จะต้องไม่
แออัด และอากาศถ่ายเทได้สะดวก แต่การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
จะต้องปิดหน้าต่าง และช่องระบายอากาศให้มิดชิด ซึ่งกรณีที่พื้นที่ไม่มี
อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากมีเด็กที่ป่วยก็จะแพร่เชื้อ และติดต่อกันได้
ง่าย จึงอยากฝากไปยังผู้บริหารให้ดูแลเรื่องสุขภาวะของเด็ก และศูนย์
เด็กให้ดีด้วย โดยเฉพาะการแพร่กระจายของเชื้อโรค

นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี ครับ

นายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
เป็นการดําเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ซึงได้หารือร่วมกับทางกองศึกษาแล้วเห็นว่าในตอนนี้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบลพรุพีได้ผ่านเกณฑ์ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กน่าอยู่
ระดับดีเยี่ยมของอําเภอบ้านนาสาร แต่มบี างรายการที่ต้องดําเนินการ
เพิ่ม ซึ่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจะทําให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาล ผ่านเกณฑ์ประเมินในด้านอื่นๆต่อไป และเครื่องปรับอากาศ
ทุกตัวก็จะมีระบบกรองเชื้อโรค และขอเรียนว่าผู้บริหารชุดนี้ให้
ความสําคัญกับการจัดการศึกษา โดยจะจัดแม่บ้านมาคอยดูแลเรื่อง
ความสะอาด จึงขอให้มั่นใจในเรื่องนี้ได้

นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่
ถ้าไม่มี ผมขอปิดการอภิปราย และขอเชิญ เลขานุการสภาฯ
ตรวจสอบองค์ประชุม

นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา มีสมาชิกสภาอยู่ในที่ประชุมจํานวน ๑๑ ท่าน
ครบองค์ประชุมตามที่กําหมายกําหนด ครับ

นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภาฯ

ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุม
ว่าจะเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานการศึกษา จํานวน
๒ รายการ ตามบทบัญญัติ ข้อ ๒๗ แห่งระเบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ หรือไม่
“สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ”
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มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
๑๐ เสียง
“สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือครับ”

มติที่ประชุม

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือไม่เห็นชอบ

นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ คุณมงคล สิทธิชัยครับ

นายมงคล สิทธิชัย
สมาชิกเขต ๑

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายมงคล สิทธิชัย ในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขอใช้สิทธิลงคะแนนครับ

นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภาฯ

เนื่องจากเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย ซึ่งตามระเบียบฯว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาฯ กรณีมีสมาชิกฯเข้ามาในที่ประชุมใน
ขณะที่สภาเริ่มลงคะแนนเสียงแล้ว สมาชิกสามารถลงคะแนน
ร่ วมกั บฝ่ ายที่ ยั งนั บคะแนนไม่ เสร็ จได้ แต่ จะออกเสี ยงลงคะแนน
ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยที่ นั บ คะแนนเสร็ จ แล้ ว ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ
“เห็นชอบ” และ “ไม่เห็นชอบ” ไปแล้ว

นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภาฯ

ขอเชิญ คุณมงคล สิทธิชัย ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
สมาชิกเขต ๑

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายมงคล สิทธิชัย ในฐานะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ขออนุญาตใช้สิทธิลงคะแนน
โดย “งดออกเสียง” ครับ

นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภาฯ

เป็นอันว่าสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบให้โอนลดงบประมาณเพื่อไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แผนงานการศึกษา จํานวน ๒ รายการ
ด้วยมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง และ
งดออกเสียง ๒ เสียง
และขณะนี้ คุณมงคล สิทธิชัย ประธานสภาเทศบาลตําบล
พรุพี ได้อยู่ในที่ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญ คุณมงคล สิทธิชัย ทํา
หน้าที่ประธานในการประชุม ต่อครับ

นายมงคล สิทธิชัย
สมาชิกฯเขต ๑

ผมขออนุญาตไม่ทําหน้าที่ประธานในการประชุมครั้งนี้ และขอเชิญ
คุณสมชาย ช่วยพิทักษ์ ดําเนินการประชุมต่อจนจบระเบียบวาระการ
ประชุม ครับ

นายสมชาย ช่วยพิทักษ์
ประธานสภาฯ

ผมขอดําเนินการประชุมต่อครับ ต่อไปเป็น

-

เสียง

6
ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่น
ไม่ทราบว่า ท่านสมาชิกสภา หรือผู้บริหารฯ ท่านใดมีเรื่องจะ
นําเสนอต่อที่ประชุมขอเชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร เพื่อนสมาชิกสภา และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ทําหน้าที่ในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่างๆที่เป็นความจําเป็นต่อการพัฒนา และเพื่อประโยชน์สุขของพี่
น้องประชาชนชาวตําบลพรุพี อย่างเต็มกําลังความสามารถ กระผม
ขอปิดการประชุมในครั้งนี้ /และขอปิดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
ลงชื่อ

เลขานุการสภาเทศบาล
(นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์)

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายจรัญ พัฒนชู)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายสุริยา ประพันธ์)

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ
(นางวณิชยา อู่ทรงธรรม)

- สภาเทศบาลตําบลพรุพี มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม เมื่อ.................................
ลงชื่อ
(นายมงคล สิทธิชัย)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี

ผู้ตรวจสอบ

