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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําป ๒๕60
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพงศักดิ์ รักษาวงศ
เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะผูบริหาร บัดนี้ได
เลขานุการสภาฯ เวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาไดมาประชุมครบองคประชุมแลว
ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป เชิญครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

เรียน ทานสมาชิกสภา และคณะผูบริหารทุกทาน ตอไป กระผมขอ
ดําเนินการประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระดังนี้

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 ในวันที่ 2 มกราคม 2561 ทางผูใหญประพล หนูศรีแกว ก็ไดจัด
กิจกรรมตักบาตรที่หนาตลาดพรุพีขอเชิญ ทางคณะผูบริหารและเพื่อนสมาชิก
ไดประชาสัมพันธ เพื่อใหพี่นองประชาชนในตําบลพรุพีไดเขารวมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 / 2560
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

ขอเชิญทานสมาชิกฯ ไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภามี
ขอความตอนใด ควรแกไขหรือเพิ่มเติมในสาระสําคัญ หรือไม ขอเชิญครับ
ถาไมมีถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมดังกลาวไมทราบวาจะ
แกไขเนื้อหาสาระหรือไม ถาไมมีผมจะขอมติที่ประชุมครับ ขอ ใหทานเลขานุการ
ฯ นับองคประชุม

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ จํานวน....๑
1...ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด
แสงสุวรรณ ลา ) ครับ

(นายยุทธนา

นายมงคล สิทธิชัย สมาชิกสภาทานใด
“เห็นชอบรับรอง”รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภา ฯ
ดังกลาว ขอไดโปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ ๑0 เสียง
- เสียง
๑ เสียง
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นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

ลา ๑ เสียง
เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้มีมติ “รับรอง”รายงานการประชุมสภา
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕60 ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 10 เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ลา ๑ เสียง ระเบียบวาระ
ตอไป

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ดวน (ถามี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง กระทูถาม
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ
-ไมม-ี
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องที่เสนอใหม
นายมงคล สิทธิชัย 6.1 รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การควบคุม
ประธานสภา ฯ กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560
การพิจารณารางเทศบัญญัติเรื่องทั่วไปซึ่งไมใชเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ซึ่งที่ประชุมสามารถพิจารณาไดเปนสามระเบียบวาระได ผมจะ
ขอใหสมาชิกที่ประชุมพิจารณาสามวาระรวดเดียวหรือพิจารณาแตละวาระ ขอ
เชิญคุณสุริยา ประพันธ ครับ
นายสุริยา ประพันธ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 2
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายสุริยา ประพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 2
กระผมขอเสนอสามวาระรวดเดียวครับทานประธาน
นายมงคล สิทธิชัย ผูรับรองเต็มสภาฯ
ประธานสภา ฯ

ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม
ครับ ถาไมมีก็แสดงวาพิจารณาสามวาระรวดเดียว

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของกับญัตติ
ครับ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภา และคณะผูบริหาร ทุกทาน
กระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2469 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 เทศบาลตําบลพรุพี
มีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมายในกรณี ดังตอไปนี้
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นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอ (1) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ ขอ (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือ
ใหมอี ํานาจตราเทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศ
บัญญัติ ไวดวยก็ไดแตหามมิให กําหนดเกินกวาหนึ่งพันบาท มาตรา 20 แหง
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อประโยชนในการรักษาความ
สะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใหราช
การสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่น ดังตอไปนี้ (๑) หามการถาย
เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย นอกจากใน
ที่ที่ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให (๒) กําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน (๓) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือผูครอบครอง อาคารหรือสถานที่
ใด ๆ ปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามสภาพ หรือลักษณะการใชอาคาร
หรือสถานที่นั้น ๆ (๔) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการของราชการ
วนทองถิ่นในการเก็บและ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไมเกินอัตราตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง (๕) กําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เพื่อใหผรู ับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ปฏิบัติ
ตลอดจนกําหนดอัตราคาบริการขั้นสูงตามลักษณะการ ใหบริการที่ผูรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ จะพึงเรียกเก็บได (๖) กําหนดการอื่นใดที่จําเปนเพื่อ
ใหถกู ตองดวยสุขลักษณะ
ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี

นายทวีศักดิ์ โอชา
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
รองนายกเทศมนตรีฯ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี ไดรับมอบหมาย
จากทานนายกใหชี้แจงเรื่องเสนอญัตติเรื่อง
รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี
เรื่อง การควบคุม กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560
อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล
พรุพีเพื่อพิจารณาตอไป เอกสารประกอบการยกรางเทศบัญญัติวาดวย กิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.2560 เทศบาลตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร
จังหวัดสุราษฎรธานี
คํานํา ภารกิจดานการสาธารณสุข เปนภารกิจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต
พื้นที่ ใหอยูดีมีสุขและมีหนาที่โดยตรงในการดูแลความเปนอยูของประชาชน
อีกทั้งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ก็ไดกําหนดไวชัดเจนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคใหประชาชน
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กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในทางวิชาการ หมายถึง กิจการที่มี
กระบวนการผลิตหรือกรรมวิธีการผลิตที่กอใหเกิดมลพิษหรือสิ่งที่ทําใหเกิดโรค
ซึ่งจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูในบริเวณขางเคียงนั้น
ไมวาจะเปนมลพิษทางอากาศ ทางน้ํา ทางดิน ทางเสียง แสง ความรอน
ความสั่นสะเทือน รังสี ฝุนละออง เขมา เถา เปนตน ในการควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ ราชการสวนทองถิ่นตองออกเปนขอบัญญัติทองถิ่น
กําหนดประเภทกิจการบางกิจการหรือทุกกิจการตามประกาศกระทรวงฯ ให
เปนกิจการที่ตองควบคุมเสียกอน ซึ่งมีผลใหผูประกอบกิจการที่ควบคุม
ตองขออนุญาตประกอบกิจการโดยมีขั้นตอนการขอและการพิจารณาออก
ใบอนุญาตรวมถึงการกําหนดคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดวย
เอกสารฉบับนี้ขาพเจาไดรวบรวมมาจาก คูมือ แนวทางการดําเนินการ
ดานสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนสงเสริมการจัดการดาน
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม สํานักสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
การมีสวนรวม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและคูมือพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี วาดวยควบคุมกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๐
เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต
การขอตอใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาตและคาธรรมเนียมการประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เพื่อประโยชนในการควบคุมและกํากับดูแลมิ
ใหเปนอันตรายตอประชาชนและใหเปนไปตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖ และมาตรา ๕๖
และ ๗๘ ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ บัญญัติใหตราเปน
เทศบัญญัติ จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้
ราง

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ....................
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี วาดวยกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
อาศัยตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา
๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓แหงพระราชบัญญัติ
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การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๕๖ และ ๗๙ ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
เทศบาลตําบลพรุพี โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลพรุพีและโดย
ความเห็นชอบของนายอําเภอบานนาสาร จึงตราพระราชบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. .......................”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลพรุพีตั้งแตวันที่ไดประกาศไว
โดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลพรุพีแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไว
แลวในเทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ในสวนรายละเอียดเรียนประธานสภาผานไปยังเพื่อนสมาชิกกระผมก็ไดรับ
พรอมๆ กับเพื่อนสมาชิกเปนที่เรียบรอยแลวกระผมคิดวาเพื่อนสมาชิกคงได
พิจารณาดูแลว
ทานไดดูขอที่ 5.2 กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวและผลิตภัณฑ
สัตว รายละเอียดก็ไดระบุอยูแลว 5.3 กิจการอาหารที่เกี่ยวกับอาหารและ
เครื่องดื่มและน้ําดื่ม 5.4 กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย
เครื่องสําอางและผลิตภัณฑชําระลาง รายละเอียดก็ไดระบุอยูแลว
คือเรื่องตางๆ
นี้กระผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขออนุญาตในเรื่องของการทํากิจการมี
ทั้งหมดหลายเรื่อง ทานเปดดูในขอที่ 16 ในการขออนุญาตเขาระบุไวก็มี
รายละเอียดตางๆ ทุกเรื่องถาเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติก็จะออกในพื้นที่ถาทานได
เขารวมประชุมหมูบานทานก็ไดรูนะครับทานประธานครับจะมีสรุปการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยเจาหนาที่จะออกไปทุกหมูบานและชวงนี้คณะ
ผูบริหารไมคอยไดเขาไปมีสวนรวมแตจะมอบหมายใหเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของเขา
ไปแทนเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกรางเทศบัญญัติตัว
นี้นะครับ และก็มีผลสรุปการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ซึ่งทาง
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดออกไปทําสํารวจความคิดเห็นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมา
ครับทานประธานทั้ง 7 หมูบาน สําหรับรายละเอียดนั้นถาเพื่อนสมาชิกติดใจ
สงสัยหรือขอความหรือหมวดไหนก็ซักถามไดเพราะเอกสารมันเยอะก็คงใหเพื่อน
สมาชิกพิจารณา ขอบคุณนะครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ครับตามที่คณะผูบริหารไดนําเสนอเกี่ยวกับรางเทศบัญญัติการควบคุม
ประธานสภาเทศบาล
การเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกมีขอสงสัย
พิจารณาก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ ครับ
นายไตรลาศ เกตุณรายณ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 1
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 1
การเสนอญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 กระผมก็ไดไปตามเจาหนาที่ลง
หมูบาน ก็หลายหมูบานชาวบานก็ใหความรวมมือเห็นดวยกับรางที่ทางเทศบาล
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ไดเสนอแตผมมองอยางนี้ เมื่อตราเปนเทศบัญญัติไปแลววิธีการปฏิบัติ เวลาถึง
เวลาหลายกรณีตองเสียคาใชจายตองเก็บคาใชจาย เชน การประกอบกิจการ...
มโหรศพ ตางๆ บางครั้งชาวบานไมรู เมื่อจัดขึ้นมาตองเสียคาธรรมเนียมหลายๆ
เรื่อง ผมวาเมื่อถึงเวลาเจาหนาที่ของเราไปเก็บคาธรรมเนียมตางๆ ผมวาตองเกิด
ปญหาขึ้นมาแนนอน ในการปฏิบัติถาทําตองใหเปนมาตรฐานเดียวกัน อยาเลือก
ปฏิบัติ กระผมขอฝากนะครับไมใชวาเจาหนาที่ของเราเลือกปฏิบัติอะไร
ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกทานอื่นอีกไมครับ ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี

นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขอชี้แจงขออนุญาตเอยนามตามที่ทานไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิก
เขต 1 ไดตั้งขอสังเกตแตวาทานก็ไดเขารวมฟงความคิดเห็นกับเจาหนาที่
ที่เพื่อนสมาชิกไดกลาวมาหลักการปฏิบัติจริงๆ แลวหลายๆ เรื่อง กระผมขอ
อนุญาตทานประธานตอนนี้เมื่อเรายกฐานะเปนเทศบาลตําบลพรุพีระเบียบ
หลายๆ เรื่องจะเปนการบังคับ ยกตัวอยางวา
รางเทศบัญญัติควบคุมอาคารตอน
นั้นก็ลงไปฟงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งผมไดคุยกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขออนุญาตเอยนาม ผอ.กองชาง ปกติแลวจะเปนเรื่องใหมเมื่อไปฟงความคิดเห็น
ของประชาชนหรือวาทําประชาคม ผมไดคุยกับผูนําทองที่ คือพอเจาหนาที่
อธิบายไมวารางเทศบัญญัติการควบคุมอาคาร หรือ กิจการของสาธารณสุข
หลายๆเรื่อง การประปา พอใหขอมติยกมือเปนเอกฉัน พอหลังจากนั้นมีปญหา
ผมไมทราบเหมือนกันวาตอนเจาหนาที่ไปอธิบายอยาชัดเจนเรื่องขอกฎหมาย
ตางๆ พอแนวทางปฏิบัติ ยกตัวอยาง เรื่อง พรบ.ควบคุมอาคารการกอสรางการ
ตอเติมอะไรตางๆ ก็ตองมาแจงที่กองชางและบางเรื่องที่กําหนดระยะความกวาง
พอปฏิบัติจริงไมคอยปฏิบัติตาม ผมวามีอยูอยางหนึ่งเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของ คือ
เวลาหลักปฏิบัติผูบริหารสวนใหญไมคอยไดลง
จะมีเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ คือเวลา
ไปพูดจาทําความเขาใจตองใชหลักจิตวิทยา แต อะไรตางๆ ถาเราปฏิบัติตาม
ระเบียบมันดีหรือไม ดีครับถูกตอง พอทํางานกับพี่นองประชาชนมันมีปญหา
ครับทานประธานครับ
หมวดตางๆ ตรงนี้เคาตองทําตามระเบียบเกี่ยวของมาตรา
ตางๆ ก็ตองใชเวลา

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ ครับ

นายไตรลาศ เกตุณรายณ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 1
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 1
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ตามที่กระผมไดไปประชุมในหมูบานความรูสึก ก็เหมือนทานรองทวีศักดิ์
โอชา ลักษณในการประชุมของแตละหมูบานชาวบานมาประชุมถาเปรียบแลว
จํานวนเปอรเซ็นตของจํานวนประชากรหมูบานขอนขางจะนอยแตมันจําเปนตอง
เอามติที่ประชุมคือ ผานจริง คือมติที่ประชุมคือเขาให แตลักษณะเทศบัญญัติที่
จะใชตองใชทุกคนที่อยูในตําบลพรุพีมันจึงเกิดปญหา ยกตัวอยาง ขอที่ 1 กิจการ
ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือ
แมลง การเลี้ยงมา โค กระบือ ก. จํานวน 5 ตัว ถึง 9 ตัว 100 บาท ข. จํานวน
ตั้งแต 10 ตัวขึ้นไป 200 บาท นั้นหมายความวาบานที่มีไก หมู เปด อยางนอย
ตองเสียแนนอนและตองเสียทุกบาน เมื่อประกาศลงไปในขอนี้เกือบทุกบานของ
ตําบลพรุพีจะตองเสียตางคแนนอนแลวลองไปเก็บดูนะครับวาอะไรจะเกิดขึ้นแต
ทุกหมูบานใหผานมันเปนเรื่องแปลกแตทานปฏิบัติลองดูนะครับ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ ครับ

นายสุริยา ประพันธ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 2
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายสุริยา ประพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 2
คือ พรบ. การควบคุมอาคารขอเสนอวานาจะเปนในรูปแบบของการให
ประชาสัมพันธที่เกี่ยวกับประชาชนในพื้นที่ ใหทุกครัวเรือน ยกตัวอยาง เชน
ตามที่คุณไตรลาศ เกตุณรายณ ชี้แจงเมื่อกี่วาบางหมูบาน 100 คน มาประชุม
10 คน บางหมูบาน 50 คน มาประชุม 10 คน อยางนี้ การที่ไดรับทราบเปน
เรื่องที่นอยถาแกปญหาตรงนี้ใหได ยกตัวอยาง เชน ถาเก็บเงินเรื่องการเลี้ยงสัตว
วันไหน วันนั้นจะเกิดปญหาขึ้นทันที เพราะ 1 ขาดความรวมมือในการประชุม
ของหมูบาน บางหมูบาน แตละคน ไมไดไปรวมประชุมแตมติของที่ประชุม
หมูบานตองขอมติ ผมถามวามตินั้นที่ประชาชนยกมือใหบางคนไมใชรูเรื่องยกๆ
ใหเพราะเขาทําประชาคม นี้คือประชาชนเห็นดวย เห็นชอบ แตเวลาผล
ดําเนินการ ผลปฏิบัติตอไปที่ผมบอกวาทานยกมือแลวพวกทานตองเขาใจดวย
ไมใชยกอยางเดียวตองรูดวย ทําไมคนที่เขาไมรูตองใหเขารู นี้ แหละที่กระผมขอ
ฝากอยากใหประชาสัมพันธเพื่อใหไดรับรูในการแกปญหาของพี่นองประชาชน
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคุณจรูญ สวัสดิ์เมือง ครับ

นายจรูญ สวัสดิ์เมือง กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 1
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 1
เรื่องที่กลาวมาเรื่องเทศบัญญัติและเกี่ยวกับเรื่องสัตวปกอะไรหลายๆ
อยางอันนี้ยังไมถึงจุดเดือด เพราะยังไมไดดําเนินการ
แตผมจะยกตัวอยางที่ผม
เขารวมประชุมหมูบาน และเจาหนาที่ของเทศบาลไปชี้แจงแลวเรื่องที่เกิดขึ้น
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มาแลวคือเรื่องน้ําประปา เรื่องสัตวปกยังไมถึงแตเรื่องน้ําประปามาถึงแลวครับ
บางหมูบาน 150 ครัว ยกตัวอยาง หมู 5
,2 มาประชุม 20-25 ครัว ครัวละ 1
ทาน พอเจาหนาที่ไปชี้แจงระบบการใชน้ําประปา ที่เห็นชัดเจนในขณะนี้วาการ
ใชน้ําประปาของเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลพรุพีออกมาใหมถาคุณใช 20
หนวยขึ้นไปคุณจาย 5 บาท 40 หนวยขึ้นไป 7 บาท 60 -100 หนวยจาย 10
บาท แตผูเขารวมประชุมไมทราบวาเขาใจหรือไมผมก็ยังงง เพราะ 20-30 คนที่
เขารวมประชุม พอเจาหนาที่เทศบาลชี้แจงไปเสร็จขอมติยกมือทันที่โดยที่ไมคิด
เลยวาผลกระทบตัวเองหรือไมยกไปแลวจะเกิดอะไรขึ้น จุดตรงนั้นเสร็จ 2-3
เดือนยอนหลัง พอเริ่มจากตัวเองใชอยู 200-300 บาท เกิดปญหามาถึงพันกวา
ดา โวยวายไมเสีย แจงใหมาตัดมาตร นี้แหละความไมเขาใจของชาวบานเห็น
เพื่อนยก ยกดวย ไมคิดผลกระทบ แตพอเทศบัญญัติออกไปแลวจะแกคืนมันก็
ลําบาก และ เรื่องที่จะเขาเทศบัญญัติใหมคือเรื่องโครงการตางๆ เรื่องสัตวปก
เลี้ยงโค กระบือ ทั้งหมดนี้บางบานมีถึง 200 ตัว เปด ไก หมู วัว ลองไปเก็บดูสิ
ครับทานประธานก็เกิดปญหาแบบน้ํา ตอนนี้เรื่องน้ํายังไมจบเลยครับ ขอบคุณ
ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกทานอื่นอีกไมครับ ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี

นายทวีศักดิ์ โอชา
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
รองนายกเทศมนตรีฯ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ตรงนี้ผมเขาใจทานนะครับ ขออนุญาตเอยนาม ทานจรูญ และทาน
สุริยา เกี่ยวกับเรื่องน้ําประปา พรบ. ควบคุมอาคาร เรื่องตางๆ ระเบียบ
กฎหมาย ก็ตองเปนระเบียบ อยูที่วาเพื่อนสมาชิกใหความเห็นชอบหรือไมกระผม
ชี้แจงแลววาใหไปศึกษาระเบียบขอกฎหมายใหชัดเจน ขึ้นอยูอํานาจของทานวา
ทานจะอนุมัติหรือไม ในเมื่อทานอนุมัติสงตอไปอําเภอและอําเภอสงตอไปถึงผูวา
ราชการจังหวัด ทานนายกอําเภออนุมัติและสงมายังทานนายกฯ ลงนามประกาศ
ใชมันก็มีปญหาตามที่ทานไดตั้งขอสังเกตอะไรตางๆ มันหลีกเลี่ยงไมได
ยกตัวอยาง
วา ทานจรูญ เรื่องกิจการประปาจริงๆ แลว มันก็เหมือนเรื่องนี้ครับ
ทานประธานครับ เพราะวาเราก็ไปสํารวจความคิดเห็นทําประชาคมจะแยกเปน
2 ประเภท คือผูใชน้ําทั่วไป กับผูอุทิศที่ใหใชกอสรางถังประปาหรือการเจาะน้ํา
บาดาล ตรงนี้ตองยอมรับวามีผูบริหารสมัยกอนหรือหรือวาทานที่เกี่ยวของไป
รับปากเขาที่ระเบียบกฎหมายมันก็ตองมีการเปลี่ยนแปลง ไมใชวาจะใชไปกันจน
ตลอดชีวิตมันก็ไมใชมันก็ตองมีการเปลี่ยนแปลงกันบาง แตวาในดานหลักการผม
ขอชี้แจงวา เรื่องของประปา ที่เขาอุทิศใหดูแลวถาคิดเปนมูลคาใชในแตละเดือน
ละ 1
,000 บาท 1 ป 12,000 บาท 10 ปเปนมูลคาที่จะคุมคาหรือไมแตวา
ระเบียบก็ตองเปนระเบียบอยูดนี ะครับเพราะมันผานกระบวนการไป และตอนนี้
การควบคุม กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ กระผมก็เสียดายเหมือนกันที่ไมได
เขารวมความคิดเห็นของประชาชน ผมคิดวาในเรื่องของการปฏิบัติ ที่ผมเขาใจ
มันตองจํานวนปริมาณดวยทานดูการเลี้ยงขอ 1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
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การเลี้ยงสัตวปก สัตวบก สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง การเลี้ยงมา โค กระบือ ก.
จํานวน 5 ตัว ถึง 9 ตัว 100 บาท ข. จํานวน ตั้งแต 10 ตัวขึ้นไป 200 บาท
ผมวาถาประเภทเลี้ยงปลอยลานแบบนี้ถาไปเก็บมันก็ไมใชครับทานประธานครับ
ถาเลี้ยงแบบพอเพียงก็เปนการไมเหมาะสม แตถาเลี้ยงแบบมีคอกหรือตองให
อาหารหรือใหหญาประมาณนั้น และไปดูการเลี้ยงสุกร ก. จํานวน 15-100 ตัว
100 บาท นี้ก็คงพวกที่เลี้ยงเปนฟารม คือเกี่ยวพันหลายเรื่อง ถาเลี้ยงสัตว
ประเภทนี้มีผลกระทบหลายเรื่องที่เขาบอกวาสถานที่เลี้ยงสัตวตองมีที่ขังและที่
ปลอยกวางขวางเพียงพอ มีขอจําแนกหลายๆ เรื่อง ผมก็หนักใจพอสมควรใน
เรื่องของหลักปฏิบัติ ก็เหมือนสมาชิกวาบางหมูบาน หนาที่การประชุมเปน
หนาที่ของชาวบานและเราขอความรวมมือจากผูใหญบานใหประชาสัมพันธเรื่อง
ตางๆ ใหทานเขารวมเพื่อมาฟงความคิดเห็นไมวาเรื่องกิจการประปา หรือ เรื่อง
สาธารสุข เรื่อง พรบ. การควบคุม หลายๆ เรื่อง เราก็ไปที่หมูบานแลวแตในเมื่อ
ทานไมใหความรวมมือมันก็ตองถือมติสวนใหญที่ประชุมเปนที่ตั้งครับทาน
ประธานครับ ตรงนี้มันขึ้นอยูกับเพื่อนสมาชิกพิจารณาวาจะใหตรารางเทศ
บัญญัติหรือไมขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกทานใดจะซักถามคณะผูบริหารหรือไม
ก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ

นายไตรลาศ เกตุณรายณ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 1
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 1
เมื่อดูไปก็เปนประโยชนของเทศบาลตําบลพรุพีแตมีอยูนิดหนอยการ
เลี้ยงสัตว
หาน เปด ไก ถาเราสรุปของแตละบานเลี้ยงเกินจํานวน 60 ตัว มัน
เยอะ เหมือนตามที่ทานรองบอกเขาไมไดยกเวนแบบนั้นถาจะจัดเก็บบางครั้งมัน
ตองเสมอภาค ผมวาในจุดตรงนี้เราตองหาทางออกอาจจะเปนไปไดมั้ยครับวาเรา
เพิ่มจํานวนกรณี ขอ ก. จํานวนตั้งแต 60-100 ตัว ใหเกินชาวบานที่เลี้ยงปกติ
ไมใชเลี้ยงแบบธุรกิจใหเลี้ยงแบบครัวเรือน คือถาจํานวน 60 ตัว เขามีแมไก 910 ก็เหลือแลว ผมวาจะตองหาทางออกในขอนี้กอนนะครับผมอยากใหทาน
ประธานชวยพิจารณาดวยครับ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560
เปนอํานาจของ
เพื่อนสมาชิกทานเขาใจถูกตองแลว ขอไหนที่ทานวามันมีขอยกเวนหรือวาไมมี
การเก็บอะไรแบบนี้ ขอใหทานเสนอมามันก็ตองมีมติครับทานประธานครับ
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นายมงคล สิทธิชัย
ตามที่ทางคณะผูบริหารไดตอบขอซักถาม บางสิ่งบางอยางเราก็ตองมี
ประธานสภาเทศบาล
ขอยกเวนใหกับพี่นองประชาชนก็แลวแตทานสมาชิกนะครับวาจะเสนอใหเพิ่ม
หรืออยางไรขอใหทานเสนอมานะครับ ไมทราบวาเพื่อนสมาชิกทานใดจะซักถาม
อีกหรือไมครับขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ ครับ
นายสุริยา ประพันธ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 2
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายสุริยา ประพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 2
หลักเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนลงมาเพื่อใหพอแมพี่นองประชาชน
เลี้ยงหมู เห็ด เปด ไก ใหมีรายไดเสริมในครัวเรือน ผมเห็นดวยกับคุณไตรลาศ
เกตุณรายณ เมื่อกี่วานาจะ 1. เพิ่มจํานวน ถาเลี้ยงไก จํานวน 60-100 ตัวให
เพิ่มขึ้นใหเพื่อเกษตรกรที่สงเสริมใหครัวเรือนแบบมีรายไดเสริมของครัวเรือน ถา
เราอนุมัติไปแลวตองตราเปนเทศบัญญัติไปแลวเราก็ตองนํามาใช เชน ฟารมไกมี
กี่ฟารมในตําบลพรุพี ฟารมโคมีกี่ฟารม เราก็รูอยูแกใจทั้งนั้นถาเมื่อใหตราเปน
เทศบัญญัติแลว 1. จะไมมีผลกระทบตอเกษตรกรในพื้นที่ ยกตัวอยาง เชน การ
เลี้ยงปลาในบอถาเราไปเก็บมันก็เกิดปญหา 2. หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ร.9 สงเสริมเกษตรกรไดเลี้ยง ไวกิน เหลือจากกิน
เขาไปขายเล็กๆ นอยๆ รายไดเสริมในครัวเรือนขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคุณจรูญ สวัสดิ์เมือง ครับ

นายจรูญ สวัสดิ์เมือง กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 1
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 1
เรื่อง ตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560 ขอ 1. กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว ไม
วา ไก โค หมู กระบือ ในชุดแรกที่เกษตรกรบางครัวเรือนมีถึง 10 ตัว 9 ตัว 8
ตัว ขอนี้ผมนําเสนอวานาจะพิจารณายกเวนเพราะไมใชการทําธุรกิจแตถาเปน
ฟารมเหมือนไก ถาเปนฟารมนั้นคือธุรกิจ แตถา 20-30 ตัว คือการเลี้ยงไว
สําหรับบริโภคเหลือบางไวขายนิดหนอยนั้นคือเปนรายไดเสริม ถาสภาแหงนี้
อนุมัติเทศบัญญัติเรื่องนี้ผานไปผมถือวาเลือกปฏิบัติไมไดแลวจะตองดําเนินการ
เหมือนกันหมด ผมขอนําเสนอวานาจะมีขอยกเวนการเลี้ยงสัตวปก การเลี้ยงปลา
ในบอ เรื่องอื่นๆ หลายเรื่องที่เปนการทําธุรกิจ เรื่องเครื่องจักรกล มันไมใช
เกี่ยวของกับคนในพื้นที่เทาไหรไมเกี่ยวของกับประชาชนที่มีรายไดนอย นั้นคือทํา
ธุรกิจไมวากัน แตถาอนุมัติไปแลว จะตองดําเนินการเหมือนกันหมด กระผมขอ
เสนอตอสภาแหงนี้วานาจะมีขอยกเวนบางเรื่อง ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
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นายทวีศักดิ์ โอชา
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
รองนายกเทศมนตรีฯ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
กระผมวาใหทานประธานดําเนินการตามกระบวนการ เพราะมี 3
กระบวนการ ขอ 1.
รับหลักการแหงรางหรือไม 2. ญัตติเปนรายขอไปหรือวา
อยางไร 3. ขอมติใหตราเปนเทศบัญญัติหรือไม ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ตามที่คณะผูบริหารไดนําเสนอในวาระนี้ตามที่กระผมพูดวา 1. รับ
ประธานสภาเทศบาล
หลักการแหงราง 2. ญัตติ 3. ลงมติใหตราเปนเทศบัญญัติ ไมทราบวามีสมาชิก
ทานใดอภิปรายอีกหรือไมขอเชิญ ขอเชิญคุณไพรโรจน อักษรทองครับ
นายไพรโรจน อักษรทอง
ส.ท. เขต 2

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายไพรโรจน อักษรทองสมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 2
กระผมเห็นดวยกับทานสุริยา ประพันธ ขออนุญาตเอยนาม ที่ใหฝาย
บริหารทําเอกสารเปนลักษณะที่ถูกตองเกี่ยวกับ พรบ. ตางๆ สงไปถึงครัวเรือน
ทุกครัวเรือน เพื่อที่จะใหเขาถึงชาวบานที่เขาประชุมแตละหมูบานบางทานเขาไม
รูเรื่องเกี่ยวกับ พรบ.ตางๆ ของเทศบาลเขาไปรวมประชุม วาใหฝายบริหารทํา
เอกสารเกี่ยวกับขอกฎหมายสําคัญตางๆ ตามที่กระผมไดรับเอกสารเยอะมาก
ดังนั้นกระผมอยากใหฝายบริหารทําเอกสารไปแตละครัวเรือน ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ที่จริงแลวใหทานไปดูหนา 27 ขอ 8 ในการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนหนวยงานของรัฐตองมุงใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับ
โครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการนั้นรวม
ตลอดทั้งความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกประชาชนดวย
หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพร
ขอมูลแกประชาชนก็ได ขอ 9 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ 8
อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้
(1) การสํารวจความคิดเห็น
ซึ่งอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้ (ก) การสัมภาษณรายบุคคล (ข) การเปดใหแสดง
ความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ทางระบบเครือขาย
สารสนเทศ หรือทางอื่นใด (ค) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและ
แสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ ผมเขาใจที่ทาน
สมาชิกที่ไดตั้งขอสังเกต มันมีหลายขอทานสมาชิกตองเขาใจดวยครับ มันตอง
เลือกขอใดขอหนึ่งครับทานประธานเพราะฉะนั้นผมเขาใจความรูสึกของทาน
สมาชิกการประชาสัมพันธหรือการสื่อสารตางๆ เมื่อมีตัวเลือกเราตองเคารพมติ
ในที่ประชุมหมูบานเพราะการทําเอกสารนั้นมันมีหลายวิธีแตก็ตองเลือก มาดู
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ขอ 11 ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศ
ใหประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจน
รายละเอียดอื่นที่เพียงพอแกการที่ประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความ
คิดเห็นได ตรงนั้นผูบริหารไดมอบเจาหนาที่เพื่อในการประชุมหมูบานนั้นทาน
ตองเขาใจดวยวาในยุคเศรษฐกิจอยางนี้ พี่นองประชานก็อยาคิดวาสมาชิกให
ความสนใจนอยเพราะการดํารงชีวิต ทางเศรษฐกิจมันก็ไมคลองตัวอยูแลว
บางครั้งมีความรูสึกวาชาวบานมีความเบื่อหนาย ยกตัวอยางวา ในการทําแผน
3 ป 4 ป เขาบอกวาทําอะไรหนักหนาทําแลวโครงการก็ไมเกิด พอวาเราเลือกขอ
นี้แลวเราก็ตองยึดตามกฎกติกา ขอบคุณมากครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกซักถามอีกหรือไมครับถาไมมีผมขอปดการ
ประธานสภาฯ อภิปรายและจะขอมติจากที่ประชุม ขอเชิญ
เลขานุการฯ นับองคประชุม
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ จํานวน....๑
1...ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด
แสงสุวรรณ ลา ) ครับ

(นายยุทธนา

นายมงคล สิทธิชัย ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุม
“รับหลักการ” แหงราง
ประธานสภาฯ
สมาชิกทานใดเห็นควร “รับหลักการ” โปรดยกมือครับ
- สมาชิกทานใด “ไมรับหลักการ “ โปรดยกมือครับ
- สมาชิกทานใด “งดออกเสียง “ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม
ไม
งดออกเสียง
ไมอยูในที่ประชุม
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ รับหลักการ 7 เสียง
รับหลักการ - เสียง
3 เสีย ง
1 เสียง
ลา.......1....เสียง
เปนอันวาสภาเทศบาล “รับหลักการ” ดวยมติรับหลักการ 7 เสียง
ไม รับหลักการ - เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง ไมอยูในที่
ประชุม...1...เสียง ลา.......1....เสียง

พักการประชุม 5 นาที
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ประชุม

เมื่อสมาชิกพรอมกระผมขอประชุมตอขอเชิญเลขานุการฯ นับองค

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ จํานวน....
9...ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด (นายยุทธนา แสง
สุวรรณ ลา ) ครับ
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นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ ครับ

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภา และคณะผูบริหาร ทุกทาน
กระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการะประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ให
ปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แกไขเทานั้นเวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น ถาประชุมสภา
ทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว
ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก นี้คือ
รายละเอียดขั้นตอนการแปรญัตติ ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
มีสมาชิกทานใดที่จะเสนอคําขอแปรญัตติ ขอเชิญครับ
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ
นายไตรลาศ เกตุณรายณ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 1
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 1
ตอไปเปนวาระที่สองขั้นแปรญัตติกระผมขอแปรญัตติในกิจการที่
เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวปก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง การเลี้ยง
มา โค กระบือ
ขอ 1 ขอยกเลิก ก. จํานวน 5 ตัว ถึง 9 ตัว ขอ 2 การเลี้ยง
สุกร ก. จํานวน 15 - 100 ตัว ขอ 3 การเลี้ยงหาน เปด ไก ก. จํานวน
ตั้งแต 60 - 100 ตัว ขอยกเลิกคาธรรมเนียมตางๆ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย ผูรับรองเต็มสภาฯ
ประธานสภาเทศบาล

เปนอันวาตามที่ทานไตรลาศ เกตณรายณ เสนอไดตัดออกนะครับไม
ทราบวามีเพื่อนสมาชิกทานใดจะแกไขหรือวาแปรญัตติก็ขอเชิญครับ ขอเชิญทาน
ปลัดฯ

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ ในเรื่องของการเสนอแปรญัตติ ขอ 1 การเลี้ยงมา โค กระบือ จํานวน 5 ตัว
เลขานุการสภาฯ
9 ตัว กระผมไมขัดของอะไร แตในสวนของการเลี้ยงสุกร 15-100 ตัว ถาตัด
ออกกลัววาจะมีปญหาในการจัดเก็บคาธรรมเนียมเนื่องจากฟารมสุกรที่มีจํานวน
ไมเกิน 100 ตัว ก็ถือวาเปนฟารมแลวครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
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นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
คืออยางนี้ไดไมครับทานประธานครับคนละครึ่งทางกระผมเห็นดวยกับ
ทานเลขาสภาฯ แตวาขอ 1 การเลี้ยงสุกรผมเห็นดวยถาเราลดจํานวน 15-100
ตัว มันเปนเหมือนฟารมใหญจริงไมครับทานประธาน ถาลดเหลือจํานวน 1520 ตัว เปนทางออกที่ดีกวานะครับแตถายกเลิกทั้งหมด จํานวน 100 ตัว เปน
การยกผลประโยชนใหกับผูประกอบการหรือไมครับนี้คือความคิดของกระผมแต
อยูที่มติของสภาครับ ขอบคุณมากครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ

นายไตรลาศ เกตุณรายณ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 1
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 1
กรณีการเลี้ยงสกุล จํานวน 15-100 ตัว ดวยเหตุผล ถามองถึงหลัก
บานๆ หลักของชาวบานจริงๆ การเลี้ยงสุกรชาวบานเลี้ยงจํานวน 10-20 ตัว
ผมไมเคยเห็นที่เขาทํากับเปนฟารมฟารมขนาดสวนมากอยางนอย จํานวน 500
ตัว ขึ้นไป
นั้นคือการเรียกวาเปนการเลี้ยงแบบฟารมแตการเลี้ยงแบบชาวบานคือ
เราตองเปดโอกาส ชาวบานสวนใหญการเลี้ยงสัตว สวนมากเขาจะทําประมาณ
4-5 คอก แบบชาวบาน คอกประมาณ 6-7 ตัว นี้คือวิธีของชาวบานถามวาถา
เขาเลี้ยงแบบนี้ผลกระทบมันก็มีไมเยอะมันผิดกับขนาดฟารม ในตําบลของเรา
สังเกตไดงายๆ หมูที่ 2 มีอยู 2 ฟารม ที่เลี้ยงนอยที่สุดก็ประมาณ 600-700
ตัว นั้นคือฟารมขนาดเล็ก ถาเปนฟารมขนาดใหญของ ผอ.ประเสริฐ ประมาณ
2
,000 ตัว ผมวาเปนขั้นตอนของวิธีชาวบาน เพื่อนสมาชิกไมเห็นดวยก็ไมเปนไร
ครับนี้คือเหตุผลที่กระผมขอตัดยกเลิก ขอบคุณมากครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี

นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
หลักตามความจริงแลวที่ทานไตรลาศ พูดมาก็ถูกตองตามวิธีชาวบาน
เลี้ยง 5-10 ตัว เปนการสงเสริมอาชีพทําแบบโครงการเศรษฐกิจพอเพียงพอมาดู
ตัวเลข 100 ตัว ดูลักษณะแลวเปนฟารมขนาดเล็กกระผมขออนุญาตทาน
ประธานใหเจาหนาที่ที่เขารวมประชุมประชาคมชี้แจงดวยครับ ผอ.ชาง

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญ ผอ.กองชาง
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จ.อ.ประสิทธิ์ สายแกว
ผอ.กองชาง

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
รวมประชุมทุกทาน กระผม จ.อ.ประสิทธิ์ สายแกว ผอ.กองชาง
การออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การควบคุมกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ
ในความเขาใจของกระผมในการประกอบธุรกิจ นี้คือคํา
นิยามถึงจะเปน 5-10 ตัว แตก็เปนประกอบธุรกิจตองเขาใจอยางนี้นะครับ
ขอ 1 กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวเลี้ยงคลานหรือ
แมลง มา โค กระบือ 5-9 ตัว อยางนี้ ถาสัตวปกนั้นเปนสัตวอนุรักษเปนสัตว
ที่สงวนที่จะตองขออนุญาตจากกรมปาไม หรือ ขออนุญาตกระทรวงตางๆ ที่
นําเอามาเลี้ยงตรงนั้นถือวาเปนธุรกิจพูดงายๆ นึกถึงสวนสละอาทิตยที่เขาเอา
แกะ ลา มาเลี้ยง ตรงนั้นนอยมากแตเขาทําเปนธุรกิจและที่เก็บเงินที่ผูเขาชมนั้น
คือเขาเรียกวาธุรกิจ การเก็บคาธรรมเนียมใหเก็บไดแตไมเกินตามที่กฎกระทรวง
กําหนดการที่ทางเทศบาลนําเสนอไปทําประชาคมกับหมูบานเจาหนาที่ไดเสนอ
รางที่ทําประชาคมแลว 5-9 ตัว 100 บาท จํานวน 10 ขึ้นไป 200 บาท ถาเรา
จะลดใหลดตรงนี้มากกวาเชนวา 5-9 ตัวเราไมเก็บ 100 บาท เราเก็บ 50 บาท
ตอป ถาเลี้ยงไกแจ 100 ตัว เราก็ไมเก็บเราตองมองถึงธุรกิจจริงเราถึงมาเรียก
เก็บ ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ

นายไตรลาศ เกตุณรายณ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 1
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 1
ขอ 1 การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวเลี้ยงคลานหรือแมลง เลี้ยงมา โค
กระบือ
ขอ 2 การเลี้ยงสุกร ก. จํานวน 15 - 100 ตัว ขอ 3 การเลี้ยงหาน
เปด ไก ที่ผมขอเสนอตัด
เราตองมองใหถึงชาวบานจริงๆ เมื่อเราประกาศขอนี้ไป
แลวมันจะตองมีคําตอทายแนนนอนวาถากระผมเก็บของทาน สท. แตของทาน
จรูญไมเก็บ จะมีขอคราหาทันทีคุณเลือกปฏิบัติหรือไม ในจุดที่เบาะบางจะเกิด
ปญหากับชาวบานเราใชอํานาจของสภาสามารถจะยกเลิกได สวนคาธรรมเนียม
กระผมไปปรึกษาคุณปรเมศวร นิติกร แกบอกวาอัตราในการตั้งไมสามารถตัด
ออกได ถายกเลิกก็ยกเลิกไปเลย สมมติวายกเลิกขอ ก. 60-100 ตัว แตขอ ข.
จํานวน 101-200 ตัวขึ้นไป จะตองเก็บ 200 บาท แกแนะนํามายังนั้น แลวแต
เพื่อนสมาชิกนะครับ ผมก็เสนออยางนี้ ขอบคุณมากครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ ครับ

นายสุริยา ประพันธ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 2
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายสุริยา ประพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 2
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การเลี้ยงสัตวน้ํา กระชังปลา สัตวเลื้อยคลาน บอหรือกระชังละ 100
บาท การเลี้ยงแมลง กระชัง คอกละ 50 บาท กระผมขอยกเลิกเพราะวาเปน
เศรษฐกิจพอเพียงแบบครัวเรือน อีกขอครับทานประธานครับ หัวขอ 2. กิจการ
เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ หัวขอยอย 4 การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนาย
อาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน กระผม
ขอยกเวนการฆาสัตวบริโภคในครัวเรือน เพราะตอนนี้ในครัวเรือนเลี้ยงสุกรแบบ
ผสม ผสานเรียกวาหมูหลุม เพื่อกอใหเกิดรายไดไมไดขายในทองตลาด กระผมขอ
ยกเลิกในขอนี้นะครับ ถาทําขายแบบธุรกิจกระผมไมยกเวนนะครับ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกทานอื่นอภิปรายอีกหรือไมครับ ขอเชิญนะ
ประธานสภาฯ ครับ
กอนจะลงมติรับหลักการของขั้นตอนแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภา
ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของในขั้นตอนแปรญัตติขอเชิญ
ครับ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภา และคณะผูบริหาร ทุกทาน
กระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการะประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547 ขอ 51 ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ให
ปรึกษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ
แกไขเทานั้นเวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติเปนอยางอื่น ถาประชุมสภา
ทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว
ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองใน
สาระสําคัญที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปร
ญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แต
ถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออื่นๆ ตอไป สภาทองถิ่นอาจลงมติให
พิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได
ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นไปการพิจารณารวด
เดียวที่ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได
เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไว
นั้นตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภา
ทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปน
การดวน
ขอ 52. การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย
เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอัน
สมควร รายละเอียดขั้นตอนการแปรญัตติ ขอบคุณครับ
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วาระสองการเสนอคําแปรญัตติ ก็มีอยู 2 ทาน
ประธานสภาเทศบาล 1. ทานไตรลาศ เกตุณรายณ ขอ 1. กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
บก สัตวปก สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง การเลี้ยงมา โค กระบือ
ก. จํานวน
5 ตัว ถึง 9 ตัว ขอ 2. การเลี้ยงสุกร ตัด ก. จํานวน 15-100 ตัว ขอ 3.
การเลี้ยงหาน เปด ไก ตัด ก. จํานวนตั้งแต 60-100 ตัว
2. ทานสุริยา ประพันธ กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวน้ํา กระชังปลา
และบอหรือกระชัง และ กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ ทานเสนอใหตัด
เกี่ยวกับ การฆาสัตวเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ในวาระนี้สภาเทศบาลตําบลพรุพีมีการแปรญัตติ 2 ทาน ขอเชิญทาน
ขอเชิญ
เลขานุการฯ นับองคประชุม
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ จํานวน....
11...ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด
แสงสุวรรณ ลา ) ครับ

(นายยุทธนา

นายมงคล สิทธิชัย สมาชิกสภาทานใด
“เห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง 2 ทาน” ดังกลาว
ประธานสภา ฯ
ขอไดโปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 8 เสียง
- เสียง
3 เสียง
ลา ๑ เสียง
เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้มีมติ “เห็นชอบคณะกรรมการแปรญัตติ
ทั้ง 2 ทาน
” ดังกลาว ดวยคะแนน เสียงเห็นชอบ 8 เสียง ไมเห็นชอบ เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ลา ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่สามการลงมติโดยไมมีการอภิปราย ขอเชิญทาน
เลขานุการฯ นับองคประชุม

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ
จํานวน....11...ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด (นายยุทธนา
แสงสุวรรณ ลา )
ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ตอไปผมจะขอมติในวาระที่สามเรื่องเปนการลงมติเกี่ยวกับการ
ประธานสภา ฯ
พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2560
สมาชิกสภาทานใด“เห็นชอบ” โปรดยกมือ
มติที่ประชุม
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 9 เสียง
- เสียง
2 เสียง
ลา ๑ เสียง
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ประธานสภา ฯ

เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้มีมติ “เห็นชอบ”พิจารณารางเทศ
บัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ พ.ศ. 2560 ดวยคะแนน เสียงเห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ เสียง งดออกเสียง 2 เสียง ลา ๑ เสียง

พักรับประทานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง
นายมงคล สิทธิชัย
เมื่อสมาชิกพรอมกระผมขอประชุมตอนะครับตอไปจะเขาระเบียบวาระ
ประธานสภา ฯ
ตอไปจะเขาระเบียบวาระ
ขอ 6.2 การทําการนอกเขตเทศบาล โครงการระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลพรุพี เนื่องจากการดําเนิน
โครงการจริงมีการปฏิบัติงานใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินทั้งกรณีเจ็บปวย
ฉุกเฉินและอุบัติเหตุนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลพรุพีหลายครั้ง
ตามการ แจงและสั่งการของศูนยนเรนทรจังหวัดสุราษฎรธานี (1669) จึงมี
ความจําเปนที่จะตองดําเนินการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของเทศบาล
ตําบลพรุพีใหเปนไปตามกรอบอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลพรุพี
ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของครับ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภา และคณะผูบริหาร ทุกทาน
กระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจทํากิจการนอก
เขต (๑) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตาม
อํานาจหนาที่อยูภายในเขตของตน (๒) ไดรับความยินยอมจากสภาเทศบาล
คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัด หรือ สภาตําบลแหงทองถิ่นที่เกี่ยวของ
และ (๓) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มาตรา 60 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552
เทศบาลตําบลพรุพีมีอํานาจตราเทศบัญญัติ
โดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมายในกรณี ดังตอไปนี้
ขอ (1) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ ขอ (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติหรือ
ใหมอี ํานาจตราเทศบัญญัติ ในเทศบัญญัตินั้น จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศ
บัญญัติไวดวยก็ไดแตหามมิให กําหนดเกินกวาหนึ่งพันบาท

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา
นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี เสนอญัตติครับ
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
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ขาพเจาขอเสนอญัตติ การทําการนอกเขตเทศบาล โครงการระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลพรุพี เนื่องจากการดําเนิน โครงการ
จริงมีการปฏิบัติงานใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินทั้งกรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน
และอุบัติเหตุนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลพรุพีหลายครั้งตามการ
แจงและสั่งการของศูนยนเรนทรจังหวัดสุราษฎรธานี (1669) จึงมีความจําเปน
ที่จะตองดําเนินการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลพรุพีใหเปน
ไปตามกรอบอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลพรุพี โดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 57 ทวิ และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552 ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตําบลพรุพีเพื่อพิจารณาตอไป

โครงการระบบการแพทยฉกุ เฉินของเทศบาลตําบลพรุพี
หนวยกูชีพชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับตน (
Basic Life Support:
BLS) เทศบาลตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25
61

1.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16(19) กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา และ
องคการบริหารสาวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสา
ธารณเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง เรื่องการสาธารณสุข
การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล ประกอบกับพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
มาตรา 51 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆใน
เขตเทศบาล ดังตอไปนี้ (6) ใหมีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษรักษาคนไข ซึ่ง
พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มาตรา 33 วรรคสอง บัญญัติไว
วาเพื่อสงเสริมการมีบทบาทตามความพรอมและความจําเปนของประชาชนใน
ทองถิ่นใหคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน (กพฉ.) สนับสนุนและประสานงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อกําหนดหลักเกณฑใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนผูดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่
เทศบาลตําบลพรุพีไดจัดตั้งหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนเทศบาล
ตําบลพรุพีเมื่อป 2555 เพื่อใหบริการผูบาดเจ็บ-เจ็บปวยฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลพรุพี พื้นที่การปกครองจํานวน 7 หมูบาน ซึ่งมี
พื้นที่ประมาณ 89.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 55
,973.5 ไร ประชากร
รวม 5
,676 คน (ขอมูล ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560) ซึ่งอยูหาง
จากอําเภอบานนาสารโดยประมาณ 9 กิโลเมตร และเทศบาลตําบลพรุพีได
ดําเนินการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนประจําตําบลเดิมไดใชรถยนต
กระบะดัดแปลงเปนรถกูชีพฉุกเฉิน แตในปจจุบันไดจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
แบบกระบะเปนรถปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน และหนวยสนับสนุนการพัฒนา
ระบบ
EMS จากโรงพยาบาลบานนาสารและโรงพยาบาลสุราษฎรธานี ไดจัด
ฝกอบรมบุคลากร สําหรับปฏิบัติงานในหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนพรอม
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สนับสนุนอุปกรณชวยเหลือผูปวยและชุดปฐมพยาบาลเบื้องตน พรอมปฏิบัติงาน
ตลอด 24 ชั่วโมง ในปงบประมาณ 25
61 นี้ งานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เทศบาลตําบลพรุพีไดเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการใหบริการ
ผูปวยฉุกเฉิน-ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเพื่อใหบริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิด
ชอบเปนไปดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและมีคุณภาพ นอกจากนี้การปฏิบัติงาน
ของหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนยังเชื่อมโยงกับงานปองกันอุบัติเหตุเพื่อเปน
การเตรียมความพรอมรับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในชวงเวลาปกติและชวง
เทศกาลสําคัญ รวมทั้งเปนที่พึ่งของประชาชนยามทุกขยากลําบากเดือดรอนเมื่อ
มีการบาดเจ็บ-เจ็บปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นโดยการ
จัดตั้งหนวยกูชีพเทศบาลตําบลพรุพีขึ้น ณ เทศบาลตําบลพรุพีและใหบริการรับสงผูปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุจากสถานที่เกิดเหตุไปยังสถานพยาบาลขางเคียง
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถใชบริการไดโดยการโทรศัพทหมายเลข 1669
และทางหมายเลขโทรศัพท082-8008737 อีกทั้งยังเปนการสรางความเชื่อมั่น
ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในกรณีที่เกิดการเจ็บปวยฉุกเฉินและ
ประสบอุบัติเหตุรวมทั้งรวมบูรณาการกับทีมหมอครอบครัวเพื่อเปนการบริการ
สาธารณะใหประชาชนไดรับบริการและการใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งผลการดําเนินงานในปที่ผานมา จํานวนของผูรับบริการของหนวยปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องตนเทศบาลตําบลพรุพีมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ดานการบริหารจัดการ
ดานตางๆ ไดแกบุคลากร อุปกรณ เวชภัณฑทางการแพทย อุปกรณสื่อสาร
ตลอดจนการพัฒนาองคความรูตางๆอยางตอเนื่องและมีการฟนฟูองคความรูและ
การนํามาใชในการปฏิบัติงานอยางถูกตองเหมาะสม
ฉะนั้นเพื่อใหการใหบริการ
ผูบาดเจ็บ - ปวยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ของหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน
เทศบาลตําบลพรุพี ดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ ตอเนื่องและมีความพรอมใน
การใหบริการกอนถึงโรงพยาบาล งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได
จัดทําโครงการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลพรุพีประจําป
งบประมาณ 25
61 ขึ้น
2.วัตถุประสงค
:
1.เพื่อจัดบริการการแพทยกอนสงโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมงและ
เปนการ สานตอโครงการและการใหบริการที่ตอเนื่อง
2.เพื่อการบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ทั้งในภาวะปกติและสาธารณภัยหรือภัยพิบัติรวมถึงการดําเนินงานเชื่อมโยง
กับเครือขายตางๆในระบบการแพทยฉุกเฉินและการกูภัย
3
. เพื่อใหผูปวยฉุกเฉิน-อุบัติเหตุ ไดรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุด
เกิดเหตุกอนจะนําสงสถานบริการพยาบาลที่เหมาะสมไดอยางรวดเร็วและ
ปลอดภัย
3. เปาหมายของโครงการ
ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลพรุพี หมูที่ 1-7 ตําบลพรุพี อําเภอ
บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี ภายใตคําแนะนําและสั่งการของศูนยนเรนทร
ประจําจังหวัดสุราษฎรธานี (ศูนยกูชีพตาป) หรือ 1669
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พรุพี

4.วิธีการดําเนินงาน
การดําเนินการตามโครงการครั้งนี้เปนการดําเนินโครงการตอเนื่องจาก
ปงบประมาณที่ผานมาโดยมีแนวทางดําเนินการดังตอไปนี้
1. เสนอแผนงาน/โครงการเขาบรรจุในแผนพัฒนาสามปเทศบาลตําบล
ประจําป

2. จัดทําแผนงาน/โครงการเพื่อบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

3. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
4. จัดเวรใหพนักงานกูชีพขึ้นเวรปฏิบัติงานเปนเดือนๆ โดยจัดขึ้นเวรวัน
ละ 2 ผลัดๆละ3 คนโดยแบงเปน 2 ชวงเวลา คือ
- ชวงกลางวัน เวลา 08.00-20.00 น.
- ชวงเวลากลางคืน เวลา 20.00-08.00 น.
5
. ใหบริการการแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาลแกประชาชน เมื่อเกิด
เหตุเจ็บปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุ
ตลอด 24 ชั่วโมง
6. จัดทํารายงานประจําเดือนของพนักงานกูชีพ
7. เบิก-จาย คาตอบแทนการขึ้นเวรปฏิบัติงานของพนักงานกูชีพ
8. เบิกจายคาชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉินในการออกปฏิบัติงานของชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
9. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
5. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
เริ่มตนเดือน ตุลาคม พ.ศ. 25
60 สิ้นสุดเดือน กันยายน พ.ศ. 2561
6. สถานที่ดําเนินโครงการ
จัดตั้งหนวยกูชีพขึ้น ณ สํานักงานเทศบาลตําบลพรุพี หมูที่ 4 ตําบล
พรุพี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี โดย
ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
กอนถึงโรงพยาบาลครอบคลุมพื้นที่ตําบลพรุพี จํานวน 7 หมูบาน ภายใต
คําแนะนําและสั่งการของศูนยนเรนทรประจําจังหวัดสุราษฎรธานี (ศูนยกูชีพตา
ป) หรือ 1669
7. งบประมาณดําเนินการ มีรายละเอียดดังนี้
7.1 คาตอบแทนผูปฏิบัติงานตลอดทั้งป
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2560 แผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดําเนินการ คาใช
สอย รายจายใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไวจํานวน 450
,000.-บาท โดยการจางเหมา
บริการเจาหนาที่ผูปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนที่ไมใชบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (บุคคลภายนอก) ที่สําเร็จการผานการอบรมตามหลักสูตรและสอบ
ผานไดรับประกาศนียบัตร ตามที่กรรมการกรแพทยฉุกเฉิน หรือสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติกําหนด โดยใชวิธีการจางเหมาบริการใหปฏิบัติงานเปน
รายเดือน/รายวัน/รายชั่วโมง โดยมีการทําสัญญาจางระบุขอบเขตหนาที่การ
ทํางานที่ชัดเจน มีการสงมอบงานและการตรวจรับงาน โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
สําหรับจํานวนเงินคาจางเหมาบริการใหพิจารณาตามความเหมาะสมจากระดับ
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ความรูความสามารถของผูปฎิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน และพิจารณาตาม
สถานะทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 จางเหมาบริการเจาหนาที่ผูปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนอยูเวร
ปฏิบัติงานประจําหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน ในตําแหนงพนักงานกูชีพ
จํานวน 6 คน ทํางานเปนผลัดๆละ 2 คนๆละ 12 ชม./คน/ผลัด โดยเบิก-จาย
คาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยปฏิบัติงาน วันละ 2 ชวงเวลาคือ
-กลางวันตั้งแตเวลา 08.00 น.-20.00 น.
-กลางคืนตั้งแตเวลา 20.00 น.-08.00 น.
เงินงบประมาณ จํานวน 287,800.-บาท (-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดรอย
บาทถวน-)
1.2 จางเหมาบริการเจาหนาที่ผูปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนอยูเวร
ปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนในหนาที่พนักงานขับรถยนตกูชีพ
จํานวน 3 คน ทํางานเปนผลัดๆละ 2 คนๆละ 12 ชม./คน/ผลัด โดยเบิก-จาย
คาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยปฏิบัติงาน วันละ 2 ชวงเวลาคือ
-กลางวันตั้งแตเวลา 08.00 น.-20.00 น.
-กลางคืนตั้งแตเวลา 20.00 น.-08.00 น.
เงินงบประมาณ จํานวน 162
,500.-บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันหารอย
บาทถวน-) รวมงบประมาณดําเนินการคาจางเหมาบริการประมาณ 450
,000.บาท (-สี่แสนหาหมื่นรอยบาทถวน-)
7.2 คาน้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
งบประมาณคาน้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น เบิก-จายจาก แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดําเนินการ คาวัสดุ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ตั้งไว จํานวน 37
,200.-บาท
7.3 คาบํารุงรักษาและซอมแซม
งบประมาณคาบํารุงรักษาและซอมแซม เบิก-จายจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ คาใชสอย คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน
1
20,000.-บาท
7.4 คาจัดทําประกันภัยรถราชการ
งบประมาณคาใชจายในการจัดทําประกันภัยรถราชการ เบิกจายจากแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินการ คาใชสอย รายจายใหไดมาซึ่ง
บริการ ตั้งไวจํานวน
180,000.-บาทตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 2633 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
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เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายในการประกันภัยรถ
ราชการ
7.5 คาพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูปฎิบัติการในระบบการแพทย
ฉุกเฉิน
งบประมาณคาใชจายในการเดินทางไปราชการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผูปฎิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนเบิกจายจาก แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบดําเนินการ คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการของ อปพร. ตั้งไวจํานวน
30,000.-บาท
7.6 คาชดเชยผูปฏิบัติงานบริการการแพทยฉุกเฉิน
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานระบบบริการการแพทยฉกุ เฉิน (คาชดเชย
ผูปฏิบัติงานบริการการแพทยฉุกเฉิน) จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สุราษฎร
ธานี ตามผลการปฏิบัติงานในแตละเดือน ดังนี้
7.7.1 รักษา นําสง หรือ นําสง
+HN ครั้งละ 500.-บาท
7.7.2 รักษาไมนําสงหรือไมพบเหตุ ครั้งละ 100.-บาท
โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎรธานีจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
เทศบาลตําบลพรุพี สาขาบานนาสารเลขที่บัญชี 01-066-2-33473-0 เพื่อ
เขาเปนรายไดของเทศบาลตําบลพรุพีตามผลการปฏิบัติงานในแตละเดือน โดย
เงินคาชดเชยผูปฏิบัติงานบริการการแพทยฉุกเฉิน ที่ไดรับจากสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติถือเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในหมวดรายได
เบ็ดเตล็ด ใหนําสงเปนเงินรายไดและใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นออกใบเสร็จ
รับเงินใหแกผูชําระเงินหรือผูโอนเงินไวเปนหลักฐานทุกครั้ง ตามขอ 7 และขอ 9
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุดที่ มท 0891.3/ว 658 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 เรื่อง ตอบขอหารือ
การดําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่แจงตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553
เรื่อง การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
8.ผูรับผิดชอบโครงการ
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝายปกครอง สํานักปลัดเทศบาลตําบลพรุพี
9.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ประโยชนเชิงปริมาณ
9.1.1 บริการระบบการแพทยฉุกเฉินกับประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินและกรณีเกิดอุบัติเหตุ ไดไมนอยกวา 20 ครั้ง/เดือน
9.1.2 สรุปผลการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณคาตอบแทน
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การปฏิบัติงานใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงานระบบการแพทยฉุกเฉิน ภายในวันที่
10 ของเดือนถัดไป
9.2 ประโยชนเชิงคุณภาพ
9.2.1 จัดบริการการแพทยฉุกเฉินกอนถึงโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง
และสานตอโครงการและการบริการที่ตอเนื่อง
9.2.2 ผูรับบริการที่เจ็บปวยฉุกฉินและอุบัติเหตุไดรับบริการอยาง
ทันทวงทีภายใน 10 นาที ตอ ระยะทางไมเกิน 7 กิโลเมตร และปฏิบัติการ
ฉุกเฉินในระบบจนเสร็จสิ้นกระบวนการในการออกปฏิบัติงานบริการประชาชน
ตามมาตรฐานของระบบการแพทยฉุกเฉิน 3 เร็ว 2 ดี และครบตามขั้นการ
ปฏิบัติการ จํานวน 6 ขั้นตอนไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ภายใน 2 ชั่วโมง
9.2.3 ประชาชนเชื่อมั่นในการใหบริการและพึงพอใจในการใหบริการ
9.2.4 มีระบบการประสานงานและการสงตอผูเจ็บปวยฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุที่มีภาวะคุกคามตอชีวิตใหกับหนวยพยาบาลขั้นสูง (รถพยาบาลของ
โรงพยาบาล) ในกรณีที่เกินขีดความสามารถของหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน
9.2.5 ผูปวยฉุกเฉิน-อุบัติเหตุ ไดรับการปฐมพยาบาลเบื้องตน ณ จุด
เกิดเหตุ ที่รวดเร็ว เหมาะสม และปลอดภัย ไมมีภาวะบาดเจ็บซ้ําซอนจากการ
ใหบริการ
9.2.6 การดําเนินการโครงการไดปฏิบัติตามระเบียบ ขอกฎหมาย และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ สามารถรับการตรวจสอบและลดขอทวงติงจาก
หนวยงานที่ตรวจสอบได
9.3 เชิงประโยชน
9.3.1 ประชาชนสามารถเรียกใชบริการจากหนวยกูชีพไดตลอด 24
ชั่วโมง เมื่อเกิดการเจ็บปวยฉุกเฉิน-อุบติเหตุ รวมทั้งไดรับบริการที่มาตรฐาน
9.3.2 ลดอัตราการเสียชีวิตและพิการจากการบาดเจ็บและเจ็บปวย
ฉุกเฉิน ไดรับการชวยเหลือรับ-สงผูปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุไดอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง
9.3.3 ประชาชนที่เจ็บปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุไดรับการปฐมพยาบาล
เบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุกอนนําสงสถานพยาบาลที่เหมาะสมไดอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง
9.3.4 ประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการไดเขาถึงระบบบริการการแพทย
ฉุกเฉินอยางทั่วถึง เทาเทียม มีประสิทธิภาพ
9.3.5 ประชาชนในเขตพื้นที่และองคกรภาคีเครือขายอื่นๆมีความรู
ความเขาใจและใหความรวมมือกับการบริการ มีสวนรวมในการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
9.3.6 การบริหาจัดการระบบการแพทยฉุกเฉินในระดับพื้นที่ทั้งใน
สภาวะปกติและสาธารณภัย รวมถึงการดําเนินงานระบบการแพทยฉุกเฉิน
เชื่อมโยงกับเครือขายตางๆในระบบการแพทยฉุกเฉินและการ กูชีพ-กูภัย รวมทั้ง
ชวยสนับสนุนและสงเสริมการทํางานแบบบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงาน
10.การติดตามและประเมินผล
10.1 ประเมินผลการใหบริการของชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยประเมิน

25
จากความพึงพอใจของผูรับบริการ
10.2 ประเมินความพรอมของพนักงานกูชีพจากรายงานการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ
10.3 ประเมินความตอเนื่องจากสถิติการใหบริการและแนวโนมการ
เรียกใชบริการ
กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเพียงแคนี้ครับ ถาสงสัยในหัวขอไหนยังไงก็
ซักถามไดครับ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกจะอภิปรายขอซักถามหรือไมครับ ถาไมมีจะ
ประธานสภาเทศบาล ใหเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ
จํานวน....10...ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด (นายยุทธนา
แสงสุวรรณ ลา )
ครับ
นายมงคล สิทธิชัย สมาชิกสภาทานใด
“เห็นชอบการทําการนอกเขตเทศบาล โครงการระบบ
ประธานสภา ฯ
บริการการแพทยฉุกเฉินของเทศบาลตําบลพรุพี เนื่องจากการดําเนิน
โครงการจริงมีการปฏิบัติงานใหบริการทางการแพทยฉุกเฉินทั้งกรณีเจ็บปวย
ฉุกเฉินและอุบัติเหตุนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตําบลพรุพีหลายครั้ง
ตามการแจงและสั่งการของศูนยนเรนทรจังหวัดสุราษฎรธานี (1669) จึงมี
ความจําเปนที่จะตองดําเนินการระบบบริการการแพทยฉุกเฉินของเทศบาล
ตําบลพรุพีใหเปนไปตามกรอบอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลพรุพี ” โปรด
ยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง
ไมอยูในที่ประชุม 1 เสียง
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 9 เสียง
- เสียง
1 เสียง
ลา ๑ เสียง
เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้มีมติ “เห็นชอบ” ดวยคะแนน
เสียงเห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ลา
๑ เสียง ไมอยูในที่ประชุม 1 เสียง

ตอไประเบียบวาระ
ขอ 6.3 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด แจงขอติดตั้งเสาสัญญาณ
โทรคมนาคมในพื้นที่ ตําแหนงบริเวณ บานนายสมพรสมพิษ ชุมชนบาน
ชองชาง หมูที่ 7 ตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี
SITE
ID : SNI0140 ตําแหนง Lat / Long : 8.720111485, 99.40427711
เพื่อรองรับความตองการการใชบริการสัญญาณ โทรคมนาคมของ
ประชาชนผูอาศัยบริเวณโดยรอบ
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ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของครับ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภา และคณะผูบริหาร ทุกทาน
กระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชวาดวยการ
อนุญาต ใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.
2546 หมวด 2 หลักเกณฑและวิธีการตรวจสภาพปา ขอ 8 พื้นที่ที่จะ
พิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ (5) ไมมีปญหากับราษฎรใน
พื้นที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือ
องคการบริหารสวนตําบลทองที่ ที่ปานั้นตั้งอยู

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี เสนอญัตติครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด แจงขอ
ติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคมในพื้นที่ ตําแหนงบริเวณ บานนายสมพร สม
พิษ ชุมชนบานชองชาง หมูที่ 7 ตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎร
ธานี
SITE ID : SNI0140 ตําแหนง Lat / Long : 8.720111485 ,
99.40427711 เพื่อรองรับความตองการการใชบริการสัญญาณโทรคมนาคม
ของประชาชนผู อาศัยบริเวณโดยรอบ
ทั้งนี้ ตามระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืชวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ.2546 หมวด 2 หลักเกณฑและวิธีการตรวจสภาพปา
ขอ 8 พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตไดตองอยู ในหลักเกณฑดังตอไปนี้ (5) ไมมี
ปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ ที่ปานั้นตั้งอยู
จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดนําเขาวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี เพื่อเสนอตอสภาเทศบาล
ตําบลพรุพี เพื่อใหความเห็นชอบตอไป สําหรับรายละเอียดขออนุญาตทาน
ประธานใหทางพนักงาน ดีแทค ไตรเน็ต เปนผูชี้แจง ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณรุงทิวา เสนาพล ตัวแทนจากบริษัทดีแทค ไตรเน็ต ครับ

นางสาวรุงทิวา เสนาพล
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
ตัวแทนจากบริษัทดีแทค ในเบื้องตนมติในที่ประชุม เสาที่อยูในเขตพื้นที่หมูที่ 7 ทางบริษัทเราไดตั้งไป
หลายปแลว พื้นที่เมื่อกอนจะเปน ภบท. 5 ทางบริษัทไดจัดตั้งทุกอยาง
เรียบรอย
ทางบริษัทมีนโยบายตรวจสอบที่หลัง วาที่เราตั้งเสาติดเขตอุทยาน
ปาหรือปาสงวนหรือปาวเพราะทางเราไดไปเช็คทางกรมปาไมแลววามันติดกับปา
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สงวนทางสํานัก 11 แจงวาถามีสวนของปาสงวน พสจ. ทาง พสจ.จังหวัด ก็จะ
มีขั้นตอนและแจงมาวาใหทางบริษัทไปยืนดําเนินการใหถูกตองโดยตองมีเอกสาร
ขอวาระการประชุมจากทางเทศบาลหรือวา อบต. เสาที่อยูในเขตพื้นที่นั้น ทาง
บริษัทก็เลยมาขอนําเรื่องนี้เขาวาระการประชุมเพื่อขอวาระการประชุมเปน
สวนประกอบการขออนุญาตกับกรมปาไมไดเพื่อพิจารณาตอไปคะ ขอบคุณคะ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี เสนอญัตติครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
กอนที่ผมไดรับหนังสือกระผมก็สงสัยพอไปถามเจาหนาที่เปนตาม
ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชวาดวยการอนุญาตใหเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนจะเปนระเบียบเกาสภาองคการ
บริหารสวนตําบลขอใหทานประธานเขาใจตามนี้ดวยครับ และขอเพิ่มนิดหนึ่งคือ
หมวด 2
หลักเกณฑและวิธีการตรวจสภาพปา
ขอ ๗ เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงานตาม ขอ ๖ แลวใหสั่งเจาหนาที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป ออกไปทําการ
ตรวจสภาพปา พรอมทั้งสงเรื่องราวคําขอใหสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปา
อนุรักษทองที่ เพื่อสั่งเจาหนาที่ดังกลาวตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป ออกไปรวมตรวจ
สภาพปาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับรายงานตาม
ขอ ๖
ขอ ๘ พื้นที่ที่จะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ไมเปนพื้นที่ปาซึ่งใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการปาไม
(๒) ไมขัดกับมาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ํา มาตรการการใช
ประโยชนในพื้นที่ปาชายเลนและมาตรการการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดิน
ปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติไวแลว หรือผูขอ
อนุญาตจะตองปฏิบัติตามมาตรการที่คณะรัฐมนตรีไดกําหนดไว
(๓) ไมเปนบริเวณที่มีทิวทัศนสวยงามอันควรรักษาไว
(๔) ไมเปนบริเวณที่ควรรักษาไวเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา
(๕) ไมมีปญหากับราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกลเคียง และตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลทองที่ที่ปานั้นตั้งอยู
นี้เปนกฎหมายเกาเพราะเรายกฐานะแลวยังไมไดแกแตวาเขียนไววาสภาตําบล
หรือ อบต. ครับทานประธานครับนี้ก็ราละเอียดเกี่ยวกับขอกฎหมายครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญสมาชิกอภิปรายครับ ตามที่คณะผูบริหารไดเสนอเกี่ยวกับ
ดีแทค ไตรเน็ต ขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ ครับ
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นายสุริยา ประพันธ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 2
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายสุริยา ประพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 2
กระผมสวนหนึ่งเจาของพื้นที่ ที่เขาใจเมื่อกอนเปนเอกสารสิทธิ์ที่ไมมี
ขออนุญาตเอยนามเมื่อกอนเคาไดยกเลิกของแมรําไพร พรรณี กอนเปนสํา
ประธานเรื่องเหมืองแร สพก. 4.01 ไดมีการประชุมคระรัฐมนตรี เขาไดยกเลิก
พอหลักจากนั้น สพก. ก็ไดเปนบางสวนเทานั้น เอกสารที่ดิน แตตรงนั้นคงไมมี
เปนที่อยูอาศัยแตไมใชพื้นที่ทํากิน เพราะที่เขาใหเปนพื้นที่ทํากิน สพก. 4-01
แตตรงนั้นไมเกี่ยวกับพื้นที่ปา ถาพื้นที่ปา มี 2 สวน สวนที่ 1 คือเขตปาสงวน 2
เขตอุทยาน ถาเขตปาสงวนวัดจากเสนเหลืองของถนนลาดยางของปาสงวนเขาไป
1 กิโลเมตรหรือเขาเรียกวาพื้นที่ปาสงวนหลังจาก 1 กิโลเมตรนั้นไปแลว เปน
เขตอุทยาน เขามาตั้งนานแลวไมมีผลกระทบ เพราะเปนพื้นที่ของกระผมเองและ
ก็ชาวบานใชในสวนของดีแทคก็เยอะ ถามีผลกระทบตอนนี้ชาวบานก็มีการพูด
ออกมาบางแลว ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล ประพันธ ครับ

ไมทราบวาเพื่อนสมาชิกมีขอซักถามอีกหรือไม ขอเชิญคุณสุริยา

นายสุริยา ประพันธ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 2
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายสุริยา ประพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 2
กระผมอยากจะถามตัวแทนบริษัทดีแทคนิดหนึ่งวาถาการดูแลถามี
ผลกระทบทางบริษัทจะมีการดูแลอยางไรบางชี้แจงใหทางสภาไดรับรูดวยครับ
ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณรุงทิวา เสนาพล ตัวแทนจากบริษัทดีแทค ไตรเน็ต ครับ

นางสาวรุงทิวา เสนาพล
กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
ตัวแทนจากบริษัทดีแทค
ในสวนของผลกระทบที่เกิดขึ้น ทางบริษัทจะรับผิดชอบยังไง คือตอนนี้ทาง
บริษัทจะตองมีเอกสารอีกตัวหนึ่งที่เปนบันทึกยินยอมแกไขปญหาราษฎร ตอนนี้
ทางบริษัท อยูระหวางดําเนินการกฎหมายรางหนังสือบันทึกตัวนี้เพื่อแนบกับ
เอกสารของทางปาไมพรอมกับรายงานการประชุมของเทศบาลตําบลเพื่อที่ขอ
อนุญาต ขอบคุณคะ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ไมทราบวามีสมาชิกทานใดอีกหรือไม ถาไมมีผมจะใหทางเลขานุการ
สภาฯนับองคประชุม เพื่อจะขอมติ
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นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ
จํานวน....10...ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด (นายยุทธนา
แสงสุวรรณ ลา )
ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

กระผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกทานใด“เห็นชอบบริษัท ดีแทค
ไตรเน็ต
จํากัด แจงขอติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคมในพื้นที่ ตําแหนง
บริเวณ บานนายสมพร สมพิษ ชุมชนบานชองชาง หมูที่ 7 ตําบลพรุพี
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี SITE ID : SNI0140 ตําแหนง Lat
/ Long : 8.720111485, 99.40427711 เพื่อรองรับความตองการการ
ใชบริการสัญญาณโทรคมนาคมของประชาชนผูอาศัยบริเวณโดยรอบ ” โปรด
ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง
ไมอยูในที่ประชุม 1 เสียง
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 9 เสียง
- เสียง
1 เสียง
ลา ๑ เสียง
เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้มีมติ “เห็นชอบ” ดวยคะแนน
เสียงเห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ลา ๑ เสียง ไมอยูในที่ประชุม 1 เสียง

ตอไปจะเขาระเบียบวาระ
ขอ 6.4 จัดซื้อเครื่องเจีย / ตัด แบบมือ ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง ตามที่เทศบาลตําบลพรุพีไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2560
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของครับ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภา และคณะผูบริหาร ทุกทาน
กระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใหมในหมวดคาครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จายเปน รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น สํานักปลัดเทศบาล
ตําบลพรุพี จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2561

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี เสนอญัตติครับ
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นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขาพเจาขอเสนอญัตติเรื่อง ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง จัดซื้อเครื่องเจีย
/ ตัด แบบมือ ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
ตามที่เทศบาลตําบลพรุพีไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น
อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใหมในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน
และสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่นสํานักปลัดเทศบาลตําบลพรุพี
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อมาตั้ง
จายเปนรายการใหมตามรายการดังตอไปนี้

โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)เงินเดือนพนักงานงาน ตั้งไว 3,324,360.-บาท (สาม
ลานสามแสนสองหมื่นสี่พันสามรอยหกสิบบาทถวน)
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ 2,731,032.20.บาท
โอนลด
5,500.00.- บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 2,725,532.20.- บาท
โอนมาตั้งจายเปนรายการใหม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑ
ครุภัณฑโรงงาน เครื่องเจีย / ตัด แบบมือ ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง
จํานวนเงิน
5,500.-บาท (หาพันหารอยบาทถวน)
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพีเพื่อพิจารณา
ตอไป
ผมอยากนําเรียนทานประธาน เมื่อกอนไดตั้งไวแตวาเงินไมเพียงพอ ตรง
นี้เพื่อนสมาชิกสงสัยอีกวามันจะเปนชองวา ที่จริงแลวมีความจําเปนในการตัด
หญา บริเวณพื้นที่และนอกพื้นที่ ไมมีเครื่องเจียตัวนี้การลับใบอะไรตางๆ ก็ไม
สามารถกระทําได ตองโอนจากงบบุคลากรซึ่งในสวนนี้ก็ไมกระทบ การบริหาร
นั้นถาทางสมาชิกมองวาบริหารไมไดเรื่องมันก็ไมใชครับทานปร
ะธาน คือตอนนี้
เราตองตั้งไวตามตําแหนงตางๆ ตั้งแตเดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ของ
สํานักปลัดมีบุคลากร 2 ตําแหนง มีตําแหนงรองปลัด กับนักทรัพย 2 ตําแหนงนี้
ก็เหลือพอสมควร ทางบริหารก็ไดเสนอตั้งจายซื้อเครื่องเจีย-ตัด เพราะมีความ
จําเปนเพราะพนักงานและเจาหนาที่นําของสวนตัวมาใช มันก็ไมใชเรื่องครับทาน
ประธานครับ ก็ขอนําเรียนเพียงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ไมทราบวามี่เพื่อนสมาชิกซักถามหรือไม ที่คณะผูบริหารไดเสนอญัตติ
ถาไมมีผมจะใหทางเลขานุการสภาฯนับองคประชุม เพื่อจะขอมติ
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นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ
จํานวน....9....ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด (นายยุทธนา
แสงสุวรรณ ลา )
ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
กระผมจะขอมติจากที่ประชุม
สมาชิกทานใด“เห็นชอบจัดซื้อเครื่อง
ประธานสภาเทศบาลฯ เจีย / ตัด แบบมือ ขนาด 5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ตามที่เทศบาลตําบลพรุพี
ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง
ไมอยูในที่ประชุม 2 เสียง
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 8 เสียง
- เสียง
1 เสียง
ลา ๑ เสียง
เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้มีมติ “เห็นชอบ” ดวยคะแนน
เสียงเห็นชอบ 8 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ลา ๑ เสียง ไมอยูในที่ประชุม 2 เสียง

ตอไปจะเขาระเบียบวาระ
ขอ 6.5

การพิจารณาคําขออนุญาตทําเหมืองใกลทางน้ําสาธารณ
ประโยชนกรณีทางน้ําสาธารณประโยชนหวยดวน ในระยะ ๒๐ เมตร
ตามคําขอที่ 4 /2๕๖๐ ของบริษัท แรสัมพันธ จํากัด ตามภารกิจถายโอน
งานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร แผนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของครับ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภา และคณะผูบริหาร ทุกทาน
กระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบ มาตรา ๖๒ หามมิใหผูถือ
ประทานบัตรทําเหมืองแรใกลทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะภายในระยะหาสิบ
เมตร เวนแตประทานบัตรกําหนดไวใหทําได หรือไดรับใบอนุญาตจากเจาพนัก
งานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบอนุญาตนั้น และ
มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ.๒๕๑๐ และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ หามมิใหผูถือประทานบัตรทดน้ําหรือชักจาก
ทางน้ําสาธารณะ ไมวาจะอยูภายในหรือภายนอกเขตเหมืองแร เวนแตจะไดรับ
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ใบอนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น
ครับนี้ระเบียบขอกฎหมาย
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอเชิญทางคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขาพเจาขอเสนอญัตติ เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลพรุพี พิจารณามิมติ ใน
เรื่องการมีสวนรวมใน
การพิจารณาคําขออนุญาตทําเหมืองใกลทางน้ํา
สาธารณะประโยชนกรณีทางน้าํ สาธารณประโยชนหวยดวน ในระยะ ๒๐
เมตรตามคําขอที่ 4 /2๕๖๐ ของบริษัท แรสัมพันธ จํากัด ตามภารกิจถายโอน
งานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร แผนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบมาตรา
๖๒ มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่
5 พ.ศ. 2545 ขอไดโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี เพื่อ
พิจารณาตอไป การยื่นคําขอใบอนุญาตทําเหมืองใกลทางหลวง หรือทางน้ํา
สาธารณะ เรียน นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี สิ่งที่สงมาดวย สําเนาขอใบอนุญาต
ทําเหมืองหรือทางน้ําสาธารณะ แผนที่ประกอบคําขอฯ ดวยบริษัท แรสัมพันธ
จํากัด สํานักงานเลขที่ 67/1 หมูที่ ตําบลวัดประดู อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี ผูยื่นคําขอประธานบัตรที่ 7/ 2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม
2559 ชนิดแรยิปซัมและแอนไฮไดร ที่ตําบลพรุพี อําเภอบานนาสาร จังหวัด
สุราษฎรธานีมีความประสงจะขออนุญาตทําเหมืองใกลทางน้ําสาธารณประโยชน
หวยดวน ซึ่งอยูทางดานขวาของมุมหมายเลข 4 และ ภายในระยะ 20 เมตร
โดยไดยื่นคําขอใบอนุญาตทําเหมืองใกลทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะ ตาม
มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ซึ่งเจาพนักงานอุตสาหกรรม
แรประจําทองที่ (จังหวัดสุราษฎรธานี) ไดรับจกทะเบียนไวเปนคําขอฯ ที่
4/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สุราษฎรธานี จึงขอสงสําเนาคําขอฯ พรอมแผนที่ประกอบคําขอดังกลาว มา
เพื่อโปรดพิจารณาความเห็นชอบ เนื่องจากทางน้ําสาธารณประโยชนดังกลาว
อยูในความดูแลรับผิดชอบของสํานักงานเทศบาลตําบลพรุพี และแจงให
สํานักงานฯ ทราบวาจะขัดของหรือไม หากจะอนุญาตใหทําเหมืองใกลทางน้ํา
สาธารณะตาคําขอฯ ทั้งนี้ ไดแจงใหผูถือประธานบัตรมาติดตอประสานงานดวย
แลว จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการตอไป กอนที่จะใหเพื่อนสมาชิกพิจารณา ไดมี
คําสั่งใหเจาหนาที่และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมไดออกไปสํารวจ กระผมขอ
อนุญาตทานประธานใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมไดชี้แจงกอนพิจารณา
ขอบคุณครับ
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ขอเชิญคุณจรูญ สวัสดิ์เมือง คณะกรรมการสิ่งแวดลอม

นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
คณะกรรมการสิ่งแวดลอม กระผมนาย
จรูญ สวัสดิ์เมือง คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
กระผมสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพีและไดรับมอบหมายใหเปน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมจังหวัด ไดไปดําเนินการตรวจสอบพื้นที่
ขอประทาน
บัตรเหมืองแร การขอทําเหมืองใกลทางน้ําสาธารณ หวยดวน อัครภัทฑเหมือง
แรสัมพันธ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมไปไมครบองคประชุมมีผูไดรับการแตงตั้งฝายสภารวมถึงเรา 2 คน
และนายปรเมศวร บุญใหผล หัวหนาฝายปกครอง ซึ่งไดรับมอบหมายจากทาน
นายกเทศมนตรีและเหมืองแรสัมพันธ ไดเขาตรวจสอบพื้นที่ ขอประทานบัตรซึ่ง
เปนเหมืองแรเดิม ที่ผานการทําเหมืองแรมาแลว โดยมีตัวแทนของบริษัทเขา
มารวมจํานวน 2 คน ยืนยันวาการทําเหมืองแรเกา ไปทางทิศใตซึ่งติดกับบริษัท
อัครไมนิ่ง โดยทางทิศเหนือยังคงสภาพไว เชน เดิมเปนสวนผลไมซึ่งกําลังได
ผลผลิต โดยทางบริษัทไดดําเนินการขอสัมปทานบัตรใหม ซึ่งตาม พระราช
บัญญัติเหมืองแร พ.ศ. 2510 กําหนดใหทางเหมือแรไมใหใกลทางน้ําประมาณ
50 เมตร จากทางน้ําสาธารณะ แตตามสภาพปจจุบันตรวจพบปรากฏวาหวย
ดวนซึ่งตั้งอยูดานทิศเหนือของขุมเหมืองเดิมมีคันดินวัดจากขอบหวยบริเวณปาก
ขุมเหมืองมีความกวางประมาณ 14 เมตร ซึ่งผานการทําเหมือนแรมากอนแลว
การทําเหมืองแรนี้ไมไดดําเนินการใดๆ ทางทิศเหนือซึ่งติดกับหวยดวน แตจะใช
หวยดวนเปนทางสูบน้ําออกจากเหมือง นี้คือคําชี้แจงจากเหมืองครับและตาม
สภาพที่ผมไปดําเนินการตรวจสอบมา 2 ชั่วโมงเต็มพื้นที่ประมาณ 166 ไร ของ
เหมืองแรสัมพันธ เปนสวนผลไม แตเหมืองแรที่ทําหลุมจริงๆ นั้นไมเกิน 40 ไร
อยูติดกับอัครไมนิ่งทางทิศใตของแปลงผลไมทั้งหมดแตมันมีปญหาอยูวาปจจุบัน
การทําเหมืองแร การดําเนินการกิจการเหมืองแรนั้นตองหางจากทางน้ํา
สาธารณะไมนอยกวา 50 เมตร แตของเดิมที่ดําเนินการไปแลวที่กฎหมายจะ
ออกบังคับใชนั้นเขาดําเนินการเมื่อยกเลิกสัมปทานบัตรเมื่อแตป 2540 การ
ขอสัมปทานบัตรใหมนั้นตองไดรับการยื่นยันและไดรับการพิจารณาจากสภา
แหงนี้วาใหดําเนินการนี้ไดหรือไม ในเมื่อสาธารณะประโยชนนั้นของเกาวัดจาก
พื้นลาง 20 เมตร สันคันดินที่สมบูรณแลวปลูกหญาที่สมบูรณแลว 10 กวาป
แลว เปนคันเกา เหมืองขอยืนยันกับคณะกรรมการสิ่งแวดลอม จะไมไป
ดําเนินการใกลขอเบิกในเขตหลุมเกาที่ดําเนินการมากอนแลว 20 กวาปที่ผานมา
ทางกระผมเมื่อไปตรวจสอบแลวโดยความคิดสวนตัวและคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมและเจาหนาที่นายปรเมศวร บุญใหผล ไดพิจารณากันแลววาไมมี
บานคนแมแตหลังเดียวในระยะ 1 กิโลเมตร ความหาง ผลกระทบจะไมเกิดกับ
ชาวบานเหลานั้นเพราะไมมีบานเรือนหรือที่อยูอาศัยเปนพื้นที่ 166 ไร ถาทาน
สมาชิกสงสัยสามารถอภิปรายไดครับ ขอบคุณครับ
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ไมทราบวาเพื่อนสมาชิกมีขอสงสัยขอเชิญครับ ขอเชิญคุณสุริยา

นายสุริยา ประพันธ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 2
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายสุริยา ประพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 2
ในระเบียบขอกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจ ใบอนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ คือ
ใครครับ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชาครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
มาตรา 63 ใบอนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ มี
มติ ครม. เมื่อ 2-3 เดือนผานมา กระผมจําไมไดวาเดือนไหน ครับทานประธาน
ครับ จริงๆ ในการพิจารณาตามกฎหมายใหมเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่
คือ ทานนายกฯ แตวาตอนนี้คงจะไม เขาเรียกวาประกาศกิจจาอุเบกษา
ประมาณนั้นครับ ตองขออนุญาตตอสภา
แตถาตัวนั้นประกาศใช ถาถูกตองตาม
ระเบียบทานนายกสามารถใชไดเลยครับ ขอกราบเรียนชี้แจงแคนี้ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล เกตุณรายณ

ไมทราบวาเพื่อนสมาชิกมีขอสงสัยขอเชิญครับ ขอเชิญคุณไตรลาศ

นายไตรลาศ เกตุณรายณ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 1
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 1
กระผมอยากจะถามวาผลกระทบมีมากนอยแคไหน กรณีในการสูบน้ํา
ขามไปทางสะพานรถไฟ
ทางหวยดวนขามสะพานรถไฟ ไมทราบวาจะมี
ผลกระทบหรือไม ถาสูบน้ํา และอีกอยางถาเกิดทําเหมืองจุดนี้กับทางรถไฟจะมี
ปญหากันหรือไมอยากใหทางคณะบริหารชี้แจงใหชัดเจนดวยครับ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชาครับ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ถาดูตามระเบียบถามวามีผลกระทบหรือไม กระผมจะใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมไดตอบอีกครั้งหนึ่ง
ถาเรียนตามความจริงคือทุกเหมืองตามระเบียบ
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ขอกฎหมายตองกระทําการใหถูกตองแตหลักความเปนจริงนั้นจะทําไดแคไหนมัน
อยูที่เจาของกิจการ การสูบน้ําอะไรตางๆ มีระเบียบวาหามปลอยลงคลอง หวย
สาธารณะ มันตองมีบอพัก แตวาทุกเหมืองตองถามคณะกรรมการสิ่งแวดลอมวา
เขากระทําถูกตองตามระเบียบหรือไม กระผมอยากใหทานสมาชิกพูดความจริง
กันนะครับ พอเวลาไปตรวจมีการนัดแนะตองแจงใหผูประกอบการทราบแลว
บางครั้งตองแอบดู ตอนที่คณะกรรมการไมไปตรวจนั้นวาทานทําถูกตองหรือไม
วันไหนที่คณะกรรมการไปตรวจเขาทํากันถูกตอง แตวาหลังจากนั้นผมไม
ทราบครับทานประธานครับ ตามที่ทานไตรลาศไดตั้งขอสังเกตเพราะวามันไมมี
ระเบียบกําหนดไว เรื่องน้ําขึ้นอยูกับเทศบาล เจาหนาที่ที่เกี่ยวของและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวของเรื่องของฝุนละออง เรื่องของน้ําเสียตางๆ ขอบคุณมาก
ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณจรูญ สวัสดิ์เมือง คณะกรรมการสิ่งแวดลอม

นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
คณะกรรมการสิ่งแวดลอม กระผมนาย
จรูญ สวัสดิ์เมือง คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
เรื่องนี้เปนสิ่งละเอียดออนและนาหนักใจที่สุดครับประธานครับ ตั้งแต
เปนคณะกรรมการสิ่งแวดลอม 4-5 ป ทุกเหมืองรับปากเปนอยางดี
พอจะถึงวันตรวจทางเทศบาลไดทําหนังสือแจงไปถึงผูประกอบการทุกเหมืองนัด
วันเวลาชัดเจน และสิ่งที่ผมไดประสบการชัดเจนเพราะผมอยูใกลเหมือง ปกติจะ
ไมมีการปฏิบัติใดๆ ตามที่เสนอมาใหเทศบาลเพราะวาทั้งฝุน และน้ําเสียปลอย
โดยอิสระไมเคยไดดําเนินการใดๆ เลย แตพอไดรับหนังสือ สมมุติวา วันที่ 5
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมจะเขาไปดําเนินการตรวจตามปกติประจําปทุกเดือน
ถนนเปยก โรงโมติดสปริงเกอ เปยกชุมไมมีฝุนละออง แตกอนหนานั้นผมขอ
ยืนยันไดเลยวาฟุงไปหมดโทรไปแจงวาเขาบานเขาแลวนะ แตที่นายกยองผม
วามีเหมืองแรมงคล บอกวันนี้ชั่วโมงเดียวรับรองไดแกไขตอหนา นอกนั้นไมเคย
ใหความรวมมือ ยังเหมืองอัครไมนิ่ง พอเปดหนาเหมืองพอถึงเนื้อแรยังไมได
ดําเนินการโมเลยน้ําเสียลงมาถึงหมูที่ 6 สระน้ําสาธารณะหมูบานหมูที่ 6 เดิม
เปนของหมูที่ 5 ยกให หมูที่ 6 ไป ปลาตายหมดเลยครับ นี้คือการปองกันที่ไมได
มาตรฐานและไมคอยฟงความคิดเห็นของชาวบานพอผมไปตรวจสอบผูจัดการ
รับปากแตไมแกไขครั้งสุดทายประชุมหมูบาน หมูที่ 6 ก็ไดเชิญทั้งผูใหญและ
ผูประกอบการตัวแทนเหมืองแรมาหมดกระผมรวมดวยเขารับปากวาแลงนี้จะ
ดําเนินการขุดลองใหใหมหมดแลวจะเอาปลามาปลอยคืนที่เดิมใหหมดถา
ชาวบานหมูที่ 6 ยินยอมก็โอเค ผลกระทบมีแน แตถาชาวบานหมูที่ 6 ไมเห็น
ดวยคัดคานผมรับรองวา อัครไม นิ่ง ไมสามารถดําเนินการได เหมืองแร
สัมพันธที่ผมเห็นวาผลกระทบมันนอยคําวานอยคือไมมีบานคนระยะ 1 กิโลเมตร
จํานวน 166 ไร 2 งาน 91 ตารางวา ไมมีบานคนเลยมีแตสวนผลไม แตสิ่งที่
เพื่อนสมาชิกเปนหวง คือ การปลอยน้ําลงทางหวยดวนแตพื้นที่ของเหมืองเองแต
กฎหมายไมวาเปนที่ของสัมปทานบัตรก็ไมสามารถปลอยน้ําเสียลงได เหมืองแร
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สัมพันธไดดําเนินการขุดลอกบอบําบัดน้ําไวประมาณ 2 บอไวเพื่อบําบัดแลว
ปลอยลงคลองหวยดวนคลองทางรถไฟ ขอบคุณมากครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชาครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
กระผมขอแกไขนิดหนึ่งครับขออนุญาตเอยนามทานสุริยา ประพันธ
ไดถามวา เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ คือผูที่อธิบดีแตงตั้ง คือ
อาจจะหมายถึงอุตสาหกรรมจังหวัด แตวาเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจํา
ทองที่
คือทานนายกฯ หรือเจาหนาที่ ขอบคุณมากครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
รวมประชุมกระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ ในฐานะเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบ มาตรา ๖๒ หามมิใหผูถือ
ประทานบัตรทําเหมืองแรใกลทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะภายในระยะหาสิบ
เมตร เวนแตประทานบัตรกําหนดไวใหทําได หรือไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบอนุญาตนั้น และ
มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ.๒๕๑๐ และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ หามมิใหผูถือประทานบัตรทดน้ําหรือชักจาก
ทางน้ําสาธารณะ ไมวาจะอยูภายในหรือภายนอกเขตเหมืองแร เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาตนั้น
ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ไมทราบวามีสมาชิกทานใดซักถามก็ขอเชิญนะครับกอนที่จะลงมติ
ขอเชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ ครับ

นายไตรลาศ เกตุณรายณ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
คณะผูบริหารทุกทานและผูเขา
ส.ท. เขต 1
รวมประชุมทุกทาน กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกตั้งที่ 1
ตามที่ทานเลขานุการสภาฯ ไดแจงระเบียบขอกฎหมายทางสภาไมไดมี
อะไรแตอยากจะทําใหถูกตอง
เจาหนาที่ไดใบอนุญาตนั้น ทางบริษัทมีหรือยังใน
การจัดทําแหลงน้ําที่ใหเอกสารมา ผมหาไมเจอนะครับ
กระผมขอใหทานสมาชิก
สภาฯ ทุกทานไดพิจารณาใหรอบคอบวาไมขัดตามระเบียบฉบับนี้ขอบคุณครับ
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นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชาครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมเปนตัวแทนเขาไปตรวจสอบพรอมเจาหนาที่
คือ หัวหนาผายปกครอง ก็มีแผนที่พอจะสับสนที่ทานวาการสูบน้ําอะไรยังนี้ คือ
ตอนนี้เขายังไมไดดําเนินการยังอยูในขั้นตอนการขออนุญาตแตสภาฯ อนุมัติ
หรือไมอนุมัติ แตถาอนุมัติพอผูประกอบการทําทางก็ตองเอาตัวนี้ไปประกอบกับ
อุตสาหกรรมจังหวัดในสวนเรื่องระเบียบการทําเหมืองอะไรตางๆ ก็มีขอ
กฎหมายที่ระบุอยูแลวและก็ทางเทศบาลโดยทานนายกหรือวาคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมตองปฏิบัติควบคุมดูแลใหเปนไปตามระเบียบนั้นดวยนี้คือหลัก
กฎหมาย ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ไมทราบวามีสมาชิกทานใดซักถามก็ขอเชิญนะครับกอนที่จะลงมติ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ นับองคประชุม

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม
เลขานุการสภาฯ
จํานวน....10....ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด (นายยุทธนา
แสงสุวรรณ ลา )
ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง
ไมอยูในที่ประชุม 1 เสียง
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ
ตอไปจะเขาระเบียบวาระ

กระผมจะขอมติจากที่ประชุม
สมาชิกทานใด“เห็นชอบการพิจารณา
คําขออนุญาตทําเหมืองใกลทางน้ําสาธารณประโยชนกรณีทางน้ําสาธารณ
ประโยชนหวยดวน ในระยะ ๒๐ เมตรตามคําขอที่ 4 /2๕๖๐ ของบริษัท
แรสัมพันธ จํากัด ตามภารกิจถายโอนงานของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร แผนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ 9 เสียง
- เสียง
1 เสียง
ลา ๑ เสียง
เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้มีมติ “เห็นชอบ” ดวยคะแนน
เสียงเห็นชอบ 9 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ลา ๑ เสียง ไมอยูในที่ประชุม 1 เสียง
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ขอ 6.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไวตอสภา
เทศบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของครับ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภา และคณะผูบริหาร ทุกทาน
กระผมนายพงศศักดิ์ รักษาวงศ ขอชี้แจงระเบียบ
ระเบียบ/ขอกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่
13) พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ
วรรค 5 ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติครับ

นายสินชัย วงศจินดา
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายสินชัย วงศจินดา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขาพเจาขอเสนอญัตติ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว
ตอสภาเทศบาล ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ วรรค 5
บัญญัติใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได
แถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเขาวาระการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี เพื่อเสนอตอสภาเทศบาลตําบลพรุพี เพื่อทราบ
ตอไป
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
“นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี”
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทานประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพที ี่เคารพ และทานสมาชิกสภาผูทรง
เกียรติ

แสดง

พรุพี

เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเปนไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา
๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค 6 บัญญัติใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุก
ป
กระผม นายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี ขอแถลงผลการ
ดําเนินงานใหทานประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล
ไดรับทราบ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดให
ความสําคัญ และบัญญัติ เรื่อง การปกครองสวนทองถิ่นในหมวดที่ 14
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มาตรา 281 ซึ่งมาตรา 290 อันแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมายใน
การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิ่นอันแทจริง
เทศบาลตําบลพรุพี เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบเทศบาล
ที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองคการบริหารสวนตําบลพรุพี เมื่อวันที่ 31
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2542 ) และกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับและหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี กระผมมีความมุงมั่น ตั้งใจ ที่จะ
ใชสติปญญา ความรู ความสามารถ และประสบการณทางดานบริหารจัดการ
เพื่อสนองความตองการพื้นฐานที่จําเปนดวยคุณภาพและคุณธรรมแกพี่นองชาว
ตําบลพรุพีเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขอยางทั่วถึงและยั่งยืน
ทั้งปจจุบันและอนาคต
กรอบและนโยบายสําคัญตอการพัฒนา
1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ ไดกําหนดไว
2. สนับสนุนนโยบายของรัฐ ใหเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับปจจุบัน กําหนดเปนกรอบนโยบายใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
สภาพความตองการของทองถิ่น เพื่อเปาหมายสูการพัฒนาที่เขมแข็งและยั่งยืน
3. สนองเจตนารมณและยึดมั่นในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
โดยเฉพาะดานการปกครองสวนทองถิ่นที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญที่ไดกําหนด
หมวดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและไดรับรูในการบริหารในสวนที่มีผลกระทบตอ
สิทธิประโยชนและคุณภาพชีวิตของที่นองประชาชนโดยตรง
กรอบวิสัยทัศนทั้ง 3 ประการที่ไดกลาวมาขางตนเปนสิ่งจําเปนที่จะตอง
นํามาเปนกรอบในการกําหนดนโยบายของเทศบาลตําบลพรุพี ใหเปนแผน
ยุทธศาสตรในการพัฒนาและขั้นตอนการนําไปสูการปฏิบัติตอไป โดยกระผมขอ
นําเสนอนโยบายดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.ดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1 สนับสนุนการศึกษา ในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และการศึกษาพิเศษ ในเขตเทศบาลตําบลพรุพีตามอํานาจหนาที่
ตามที่กฎหมายบัญญัติ
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเหมาะสมกับวัย
ของเด็ก เพื่อเตรียมความพรอมของเด็กที่จะเขาสูการศึกษาระดับอนุบาลตอไป
1.3 เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูการเปดเสรีอาเซียน (AEC) โดยจัดใหมี
การเรียนภาษาที่ 2 (ภาษาอังกฤษโดยครูเจาของภาษาโดยตรง) และจัดตั้งศูนย
การสอนเสริมสําหรับนักเรียนที่ไมสามารถเขาไปเรียนในตัวเมืองได
(นายกฯ)
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1.4 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา งานรําลึกวี
ระชนอนุสรสถานบานชองชาง งานประเพณีทองถิ่น เชน วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และ วันสําคัญทางศาสนา เปนตน
1.5 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธวี ันเฉลิมพระชนมพรรษา งานประเพณี
ทองถิ่น เชน งานบุญเดือนสิบ วันสงกรานต วันลอยกระทง วันเด็กแหงชาติ
และ วันสําคัญทางศาสนา เปนตน
2. ดานความสงบเรียบรอยของประชาชน
2.1 ติดตั้งกลองวงจรปด ตามจุดสกัดที่สําคัญทั่วทั้งตําบลพรุพี เพื่อ
ปองกันปญหาอาชญากรรมและปญหาอื่น ๆ
2.2 เพิ่มสมรรถนะหนวยบริการ การแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ-กูภัย) ของ
เทศบาลตําบลพรุพี โดยพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงาน จัดหาวัสดุ อุปกรณ
ตามมาตรฐานของระบบ การแพทยฉุกเฉินและสิ่งจําเปนอื่น ๆ ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ
2.3 จัดใหมีการฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายผลเรือนตาม
ความเหมาะสม
2.4 จัดตั้งศูนยบรรเทาสาธารณะภัยเพื่อใหบริการประชาชนได
ตลอดเวลา
2.5 ประสาน กํานัน ผูใหญบาน เพื่อดูแลความสงบเรียบรอยและ
ปองกันปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมูบาน
3. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
3.1 สงเสริมพัฒนาศักยภาพของกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.) ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
3.2 บูรณาการรวมกับองคกรที่ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขเพื่อสงเสริม
สุขภาพ อนามัย การรักษาพยาบาล และการปองกันระงับโรคติดตอพรอม
รณรงคใหประชาชนใสใจสุขภาพอนามัยของตนเอง
3.3 สนับสนุนใหมีสถานที่สาธารณะ เพื่อเปนสถานที่ออกกําลังกาย
และสถานที่พักผอนหยอนใจ
3.4 จัดใหมีการรักษาความสะอาดบนทองถนน สถานที่สาธารณะ
รวมทั้งการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี
3.5 ประสานความรวมมือระหวางเทศบาล ชุมชน โรงงาน
อุตสาหกรรม เหมืองแรในเขตเทศบาลตําบลพรุพี เพื่อควบคุมและแกปญหา
มลพิษตาง ๆ อยางมีระบบตามที่กฎหมายบัญญัติ
3.6 สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา ทุกประเภท ทุกระดับ และ
รณรงคใหประชาชนใสใจในดานสุขภาพ พลานามัยของตนเองโดยการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ
4. ดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการ
คมนาคม
4.1 สนับสนุนงบประมาณ เพื่อพัฒนาศักยภาพดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และดานคมนาคม
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4.2 ประสานหนวยราชการอื่น หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อขอการสนับสนุนการพัฒนา สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพื่อสนองตามความตองการของประชาชน
4.3 ดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมบุกเบิกถนน
ปรับปรุง ซอมแซม (ภายใตนโยบายซอมกอนสราง) ใหมีความพรอมในการใช
งานไดตลอดเวลา โดยมุงเนนการกอสรางเพื่อการคมนาคมที่ถาวร รวมถึงการ
วางระบบการระบายน้ําตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
4.4 จัดระบบประปาหมูบานใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและ
บริการอยางทั่วถึง
4.5 จัดหาแหลงน้ํา เพื่อสรางระบบประปาใหมที่ไดระบบมาตรฐาน
4.6 ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลตําบลพรุพีใหเกิดความสวยงาม
ปลอดภัยและสรางความประทับใจแกผูมาเยือน
4.7 ขยายเขตปรับปรุงระบบจําหนาย – ไฟฟาเพียงพอกับการเพิ่มของ
จํานวนครัวเรือน และจัดใหมีระบบไฟแสงสวางบนถนนสายหลักทุกหมูบาน
4.8 จัดทําปาย บอกชื่อถนน ชื่อซอย ในหมูบานเพื่อความสะดวกแก
การสัญจร
5. ดานพัฒนาสังคมและสงเสริมสวัสดิการ
5.1 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ
กิจกรรมเวทีประชาชน การประชุมอบรมเพื่อประสานความคิดเห็นในการ
ทํางาน ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2 สนับสนุนการดูแลสวัสดิการ ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส
5.3 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพรุพีมี
สวัสดิการอยางทั่วถึง
5.4 สงเสริมใหมีการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็ก เยาวชน
ทั้งในระบบ และนอกระบบ
5.5 สงเสริมสถาบันครอบครัวและสรางความเขมแข็งในองคกรชุมชน
เพื่อพัฒนาและแกปญหาของชุมชนอยางยั่งยืน
5.6 บูรณาการสวนราชการ ภาคเอกชน องคกรชุมชน และ
ประชาชนเพื่อแกปญหาสังคม
6. ดานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและสงเสริมอาชีพ
6.1 สงเสริมและสนับสนุนสภาองคกรชุมชน พัฒนากลุมองคกรตาง ๆ
เพื่อขยายผลสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
6.2 สงเสริมสนับสนุนสถาบันการเงินเกษตรกร เพื่อเสริมสรางสภาพ
คลองของวิสาหกิจชุมชนและดานการเงินของประชาชน
6.3 สงเสริมทางวิชาการ เพื่อสรางความเขาใจในการประกอบอาชีพ
ดานวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อเขาสูตลาดเสรีอาเซียน
6.4 สงเสริมสนับสนุนใหศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตําบลเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงและแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
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6.5 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและการทองเที่ยวโดย
ชุมชน (CBT) ตลอดจนเปดแหลงทองเที่ยวใหมตามศักยภาพของเทศบาลตําบล
พรุพี
6.6 พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น เสริมสรางศักยภาพของกลุมอาชีพตาง
ๆ ใหสามารถพัฒนาสินคาเปนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และสินคา
ของที่ระลึก
7. ดานพัฒนารายไดและเสริมสรางเทศพาณิชย
7.1 จัดทําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีรายไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
7.2 บริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีเปนการอํานวยความสะดวกและใหคําปรึกษาแกประชาชนผูเสียภาษี
7.3 สงเสริมใหมีเทศพาณิชย ตามความจําเปนและเหมาะสมสําหรับ
การพัฒนารายไดของเทศบาลตําบลพรุพี
8. ดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
8.1 จัดตั้งชุมชนตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย จัดทําแผนแมบท
ชุมชนและสนับสนุนใหมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนอยางเปนรูปธรรม
พรอมจัดสรรงบประมาณ ใหแกชุมชนองคกรชุมชนตามความเหมาะสม
8.2 ใหผูแทนชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา แผนจัดซื้อ จัด
จาง และจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเทศบาลในดานตาง ๆ
8.3 สนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมพลังมวลชนตาง ๆ ตามความ
ตองการของสมาชิกและประชาชนในชุมชน
8.4 สนับสนุนใหสภาองคกรชุมชน ดําเนินกิจกรรมตามภารกิจ (
พ.ร.บ. สภาองคกรชุมชน 2551) ใหสอดคลองกับกรอบและนโยบายของการ
พัฒนาของเทศบาลตําบลพรุพี
8.5 การจัดทําเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การดําเนินกิจการ
ประปา เทศบาลตําบลพรุพี พ.ศ. 2560 เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ
ปจจุบัน
9. ดานพัฒนาการเมืองและดานบริหารจัดการ
9.1 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการศึกษา
ศึกษาดูงานและการฝกอบรมตามความจําเปนเพื่อนํามาพัฒนาเทศบาลตําบลพรุ
พีใหกาวหนาตอไป
9.2 ปรับปรุงโครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลพรุพีเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการบริการ ใหมีประสิทธิภาพและการบริการประชาชนมากขึ้น
9.3 สงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีความกาวหนาในตําแหนงตาม
ศักยภาพและความพรอมของแตละบุคคลดวยความเปนธรรมเพื่อเปนขวัญและ
กําลังใจแกบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ทุมเท เสียสละอุทิศตนเพื่อราชการ
9.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน สนับสนุนใหมีการใช
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัย
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9.5 สงเสริมสนับสนุนดานการปกครองตามหลักบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี หรือหลักธรรมมาภิบาลกลาวคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวมหลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา
วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลพรุพี
“เทศบาลตําบลพรุพี เปนเทศบาลที่จัดบริการสาธารณะไดมาตรฐาน
ประชาชนเชื่อมั่นและพึงพอใจ”
1.
2.
3.

พันธกิจ
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระ
ประมุข ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญ ไดกําหนดไว
สนับสนุนนโยบายของรัฐ ใหเปนไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับปจจุบัน กําหนดเปนกรอบนโยบายใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
สภาพความตองการของทองถิ่น เพื่อเปาหมายสูการพัฒนาที่เขมแข็งและยั่งยืน
สนองเจตนารมณและยึดมั่นในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
โดยเฉพาะดานการปกครองสวนทองถิ่นที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญที่ไดกําหนด
หมวดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็นและไดรับรูในการบริหารในสวนที่มีผลกระทบตอ
สิทธิประโยชนและคุณภาพชีวิตของที่นองประชาชนโดยตรง

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลพรุพี
ปงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตําบลพรุพีไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ป
2560ในเขตพื้นที่ โดยไดรับความรวมมือ การสงเสริมและสนับสนุนจากภาค
ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆ ประสบ
ผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง
โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. ดานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ปงบประมาณเทศบาลตําบลพรุพีไดดําเนินการดานสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมโดยใชงบประมาณรวมทั้งสิ้น
1,376,695.-บาท (หนึ่งลาน
สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบหาบาทถวน) ดังนี้
1. โครงการถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ใชงบประมาณ 79,365.-บาท
2. โครงการชาวพรุพีรวมใจอบรมเรียนรูพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ใชงบประมาณ 334,985.-บาท ระหวางวันที่ 23– 26
มกราคม 2560ณ จังหวัดเพชรบุรี และ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
3. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ใชงบประมาณ 76,479.-บาท
4. โครงการสายสัมพันธผูปกครอง ใชงบประมาณ 5,500.-บาท
5. โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารการศึกษาฯ ใชงบประมาณ
607,200.-บาท
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6. โครงการจัดงานวันเขาพรรษา ใชงบประมาณ 14,910.-บาท
7. โครงการอนุรักษดนตรีพื้นบาน
โครงการอนุรักษดนตรีไทย นาฎศิลป
ไทยและดนตรีพื้นบาน ประจําป 2560 หลักสูตร รําวงมาตรฐาน และ รําเซิ้ง
ระหวางวันที่ 27-31 มีนาคม 2560 หลักสูตร มโนราห ระหวางวันที่ 17-28
เมษายน 2560 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพรุพีใชงบประมาณ
22,450.-บาท
1. โครงการคายเยาวชน
หลักสูตรทักษะกีฬาพื้นฐาน (ฟุตบอล) จํานวน
ระหวางวันที่ 20-31 มีนาคม 2560และจัดกิจกรรมคายเยาวชน ประจําป
2560 หลักสูตรทักษะกีฬาพื้นฐาน (ฟุตบอล) จํานวน ระหวางวันที่ 20-31
มีนาคม 2560ใชงบประมาณ 49,735.-บาท
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูตางประเทศกับครูศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (Teacher trainning ) ระหวางวันที่ 11-12 เมษายน 2560
3.
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ประจําป 2560ฐานการเรียนรู
แหลงเรียนรูนอกสถานที่ นวั
ใ นที่ 31 สิงหาคม 2560 (ฐานการเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น และ ฐานการเรียนรูปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง ) ณ แหลงเรียนรู
บานคลองนอย ตําบลคลองนอย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ใชงบประมาณ
8,571.-บาท
ผลการดําเนินงานดานการศึกษาอื่นๆ
1.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพรุพีรวมเขาแขงขันทักษะวิชาการ
ภาคใตครั้งที่ 13
(เกมทายซิเสียงอะไรเอย ดวยคะแนนรวมไดรับเหรียญทอง)
2. กิจกรรมวันไหวครู วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลพรุพี
โครงการกันเงินไว
เพื่อดําเนินการปงบประมาณ 2561จํานวน 2
โครงการ
งบประมาณดําเนินการ 177,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหารอย
ถวน)
1. โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง (เครื่องเลนมาหมุนรูป
สัตว) งบประมาณ 59,500.-บาท
2. โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง (เครื่องเลนโยกเยกสปริง)
งบประมาณ 118,000.-บาท
2. ดานความสงบเรียบรอยของประชาชน
1. โครงการเตรียมความพรอมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใชงบประมาณ
6,000.-บาท
2. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ปใหมและสงกรานต
โดยศูนย อปพร.และกูชีพ กูภัย เทศบาลตําบลพรุพี ใชงบประมาณ 4,850.-บาท
3. โครงการระบบการแพทยฉุกเฉินของ อปท. ใชงบประมาณ 525,120.-บาท
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4. สงเสริมและเพิ่มสมรรถนะหนวยบริการ การแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ-กูภัย) ของ
เทศบาลโดยสงเจาหนาที่เขารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
งบประมาณ 25,440.-บาท
5. สงเสริมและเพิ่มสมรรถนะหนวยบริการ การแพทยฉุกเฉิน (กูชีพกูภัย) ของเทศบาลเชน จัดหาวัสดุอุปกรณตามมาตรฐานของระบบการแพทย
ฉุกเฉินและสิ่งอื่นๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆ เชน
1. ศูนยกูชีพ กูภัย เทศบาลตําบลพรุพี ไดรับรางวัลการแพทยฉุกเฉิน
ของ อปท. ดีเดนระดับชาติ
2. มีศูนยกูชีพ กูภัย เทศบาลตําบลพรุพี เพื่อชวยเหลือประชาชนได
อยางทันทวงที
3. ใหการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชนทุกๆดาน ใน
เขตเทศบาลตําบลพรุพี
3 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1. กิจกรรมใหบริการทําหมันสุนัขและแมวประจําปงบประมาณ 2560
ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอบานนาสารและจังหวัดสุราษฎร
ธานีดําเนินการจัดทําหมันสุนัขและแมว จํานวน 63 ตัวโดยไมใชงบประมาณ
2. สนับสนุนผูสูงอายุในการทํากิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสงเสริม
สุขภาพ การเตนบาสโลปและเพื่อลงแขงขัน
TO BE NUMBER ONE รุนผูสูงอายุ
งานเงาะโรงเรียนบานนาสาร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
3. สนับสนุนกลุมสตรีในการทํากิจกรรมเตนแอโรบิคเพื่อลงแขงขัน
TO
BE NUMBER ONE งานเงาะโรงเรียนบานนาสาร
4. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลพรุพี จํานวน
220,000.-บาท เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ
หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สงเสริมกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ การ
ปองกันโรค การฟนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก
4 .ดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการ
คมนาคม
-โครงการที่กันเงินไวเพื่อดําเนินการปงบประมาณ 2561จํานวน 19
โครงการ
งบประมาณดําเนินการ 6,560,500.-บาท (หกลานหาแสนหกหมื่นหา
รอยบาทถวน)
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โครงการกันเงินประจําป 2560 เพื่อดําเนินการปงบประมาณ 2561 จํานวน 19 โครงการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายการ
ประมาณการ
-โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต.ยายจวน-พ
ซ
อรอด ม.3 1,160,000.00
-โครงการกอสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต.คลองหิ
ซ นแทน ม.4
1,267,000.00
-โครงการกอสรางสะพานบริเวณบาน นายปลอม บุญรอด.2ม
1,500,000.00
-โครงการกอสรางโรงจอดรถ เทศบาลตําบลพรุพี
95,000.00
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาอาคารหองประชุมสภา
83,800.00
-โครงการขุดคูระบายน้ําและตักดินบริเวณทางเขา ซ.ยายสําราญ ม.7
15,600.00
-โครงการขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณศาลา .ม2 บานทุงทือ
13,700.00
-โครงการขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณคลองพรง .ม2 บานทุงทือ
9,900.00
-โครงการขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณ ซ.พอเขม ม. 3 บานอินทนินงาม
6,300.00
-โครงการขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณทุงทือถนนเอเชีย41 ม.2 ทุงทือ
40,000.00
-โครงการขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณทางเขา ซ.เกษตร1 ม.6 บานหวยตอ
14,000.00
-โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา คสล.หนา รพ.สต.พรุพี ม.4
12,800.00
-โครงการขุดลอกคูระบายน้ําบานหนองใหญ-ถนนเอเชีย 41 ม.1
8,200.00
-โครงการขุดลอกคูระบายน้ําสายคลองหินแทน .ม4
26,500.00
-โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเลน ศพด.เทศบาลตําบลพรุพี
239,700.00
- โครงการตอเติมหลังคาทางเชื่อมอาคาร ศพด
. เทศบาลตําบลพรุพี
65,000.00
- ตอเติมหลังคาทางเชื่อมอาคารกองชางและกองคลัง
70,000.00
- จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตกระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ลิตร
2,190,000.00
- ซอมแซมพื้นไมหอถังระบบประปาหมูบาน ม.3 และ ม.4
79,000.00

รวม

จายจริง
1,115,000.00
1,257,000.00
1,219,000.00
95,000.00
83,800.00
15,600.00
13,700.00
9,900.00
6,300.00
40,000.00
14,000.00
12,800.00
8,200.00
26,500.00
239,700.00
65,000.00
70,000.00
2,190,000.00
79,000.00

คงเหลือ
45,000.00
10,000.00
281,000.00
-

แผนงาน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟาถนน
แผนงานการศึกา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานการศึกา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งนปองกันและระงับอัคคีภัย
แผนงานการพาณิชย/ งานกิจการประปา

6,896,500.00 6,560,500.00 336,000.00

5.ดานพัฒนาสังคมและสงเสริมสวัสดิการ
ใชงบประมาณตามเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจาย ทต.พรุพี ประจําป 2560
เพื่อดําเนินการโครงการตางๆ ดังนี้
1. โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ ใชงบประมาณ 22,946.-บาท
2. โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชงบประมาณ 10,030.-บาท
3. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กเล็ก ใชงบประมาณ 8,571.-บาท
4. โครงการแขงขันกีฬาพรุพี – ควนศรีเกมส ใชงบประมาณ 111,993.-บาท
5. โครงการแขงขันกีฬาระหวางหนวยงาน ใชงบประมาณ 49,987.-บาท
6. โครงการเขารวมแขงขันกีฬา อปท. คัฟ ครั้ง ที่ 20 ประจําป 2560 ณ
สนามกีฬาโรงเรียนบานเขานอย ตําบลลําพูน อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎร
ธานี
7. เทศบาลตําบลพรุพี โดย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพรุพี สงทีมเขารวม
แขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อําเภอบานนาสาร ครั้งที่ 10/2560ไดรับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับที 1
โครงการที่ดําเนินการโดยใชงบประมาณของหนวยงานอื่น / ไมใช
งบประมาณ มีดังนี้
1. โครงการตูกับขาวสีชมพู โดยงานสวัสดิการสังคม เปนพี่เลี้ยงใหกับกลุม
ทองเที่ยวโดยชุมชนหมูบานประวัติศาสตรบานชองชาง ดําเนินกิจกรรมตูกับขาว
สีชมพู สนับสนุนการสราง พัฒนาแหลงอาหารของชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเปนแหลงอาหารที่ยั่งยืน โดยไดรับงบประมาณจากธนาคารออมสิน
จํานวน 50,000.-บาท
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2. การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตําบลพรุพี ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที2่ )
พ.ศ.2560 ไมใชงบประมาณดําเนินงาน
3.รวมกับชมรมผูสูงอายุเทศบาลตําบลพรุพีดําเนินงานโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลพรุพี รุนที่ 1 งบประมาณจากสปสช.เทศบาลตําบลพรุพี จํานวน
70,000.-บาท มีจํานวน นักเรียนทั้งหมด 30 คน
4.
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายไดโดยมี โรงเรียนเปนศูนยกลาง
(School BIRD)
5. โครงการสงเสริมผลิตภัณฑสินคาเพื่อทุนการศึกษาของเยาวชน ประจําป
งบประมาณ 2560 โดย ดําเนินการฝกอบรมการทําพวงกุญแจ แกเยาวชน
จํานวน 15 คน
6. โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทาง
งบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม จํานวน 363,677.-บาท เปนโครงการ
ดําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ 2559
6.ดานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและสงเสริมอาชีพ
1.โครงการสงเสริมสนับสนุนกลุมสตรีฝกอบรมอาชีพฯ ใชงบประมาณ
15,290.-บาท
2. โครงการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว ใชงบประมาณ 7,807.-บาท
7.ดานพัฒนารายไดและเสริมสรางเทศพาณิชย
1. โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธภาษี งบประมาณ 10,000.-บาท
2. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งบประมาณ 144,000.บาท
3. โครงการรับบริการชําระภาษีนอกสถานที่และนอกเวลาราชการ หมูที่ 1
–7
เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและอํานวยความสะดวกแกประชาชน
งบประมาณ 470.-บาท
4. ดําเนินการออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพี เรื่อง การดําเนินกิจการประปา
เทศบาล ตําบลพรุพี พ.ศ.2560
8.ดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
1.
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน ใชงบประมาณ
4,794.-บาท
2. จัดใหมีผูแทนชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา แผนจัดซื้อจัด
จางและจัดตั้งเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาเทศบาลในดานตางๆ
3
. จัดทําประชาคมทําแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป พ.ศ.2561-2564 (เพิ่มเติม
ฉบับที๑่ )
4. โครงการอบรมใหความรูเรื่อง พรบ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 สําหรับ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และประชาชนทั่วไป ดําเนินการในวันที่
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4 กันยายน 2560 ณ หองประชุมเทศบาลตําบลพรุพี
ใชงบประมาณ 4,980.บาท
9. ดานพัฒนาการเมืองและดานบริหารจัดการ
1. สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและพัฒนาเทศบาลใหกาวหนา งบประมาณ
455,716.10.-บาท
2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรเทศบาลตําบลพรุพี ไมใช
งบประมาณ
3. มีการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ และสนับสนุนบุคลากรใหมี
ความกาวหนาใน ตําแหนง เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากร
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยี
และการ สื่อสารที่ ทันสมัย เชน การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว โดย
โปรแกรมไลน เฟสบุค การใชเวป ไซดในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข
5. โครงการจัดซื้อจัดหาการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ เพื่อใชในการปฏิบัติงานและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งบประมาณ จํานวน 2,036,875.23.-บาท
(สองลานสามหมื่นหกพันแปดรอยเจ็ดสิบหาบาทยี่สิบสามสตางค)
งบประมาณที่อุดหนุนใหสวนราชการและหนวยงานในพื้นที่เพื่อ
พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานใหเกิดประโยชนแกทองถิ่น งบประมาณ
จํานวน 1,755,000.-บาท เชน อุดหนุนที่วาการอําเภอบานนาสารเพื่อจัด
งานรัฐพิธี อุดหนุนอาหารกลางวันแกเด็กเล็ก อนุบาล และ ป.1 - ป.6
รายละเอียดมีดังนี้
7. หมวดเงินอุดหนุน
สํานักงานปลัด
-อุดหนุนสวนราชการ
-อุดหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน (สํานักงานปลัด )

ประมาณการ

จายจริง

คงเหลือ

23,000.00
97,500.00
120,500.00

23,000.00
23,000.00

- แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป
97,500.00 แผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาฯ
97,500.00

1,732,000.00
25,000.00
35,000.00
1,792,000.00

1,732,000.00
1,732,000.00

- แผนงานการศึกษา/งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
25,000.00 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ/งานกีฬาและนันทนาการ
35,000.00 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ/งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
60,000.00

1,912,500.00

1,755,000.00

กองการศึกษา
-อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป 1-ป6

-อุดหนุนสวนราชการ
-อุดหนุนกิจกรรมวันสารทไทย
รวมเงินอุดหนุน (กองการศึกษา)
รวมหมวดเงินอุดหนุน

157,500.00

-

-

-

กราฟสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงตอ
สภา จํานวน 9 ดานสรุปตามจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการ
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8 ดานสงเสริมการมีสวนรวม
9 ดานพัฒนาการเมืองและดาน
ของประชาชนในการพัฒนา
บริหารจัดการ
ทองถิ่น
7%
7 ดานพัฒนารายไดและ
5%
เสริมสรางเทศพาณิชย
5%
6 ดานสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนและ
สงเสริมอาชีพ
3%

1 ดานสงเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
19%
2 ดานความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน
11%

3 ดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
6%

5 ดานพัฒนาสังคมและสงเสริม
สวัสดิการ
18%
4 ดานโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และคมนาคม
26%

กระผมขอแถลงนโยบายเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดจะซักถามอีกหรือเพราะไมมีการลงมติ ตอไปจะเขา
ระเบียบวาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 7

เรื่องอื่นๆ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
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นายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ

กราบเรียนทานประธานสภาและสมาชิกผูทรงเกียรติที่เคารพ
กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
กระผมมีเรื่องที่จะแจงใหทานประธานและเพื่อนสมาชิกไดรับทราบจะมี
เรื่องสําคัญเหตุการณที่ผานมาเดือนพฤศจิกายนตอนปลายๆ เกิดอุทกภัย
ทําให
การบริโภคอุปโภคๆ
ไมวาถนน ทอเหลี่ยม และคูระบายน้ําที่ไมไดรับการดูแล แต
วามีโครงการเยอะครับประธานครับ ขอชี้แจงนําเรียนทานประธานผานเพื่อน
สมาชิกวาตอนนี้ทางกองชางไดประมาณราคาในเรื่องของการซอมแซมถนน
หนทางที่ชํารุดหรือทอเหลี่ยมหรือการกอสรางคูระบายน้ําตางๆ ตองขอเปด
วิสามัญประมาณกลางเดือนมกราคมเพื่อนแกปญหาที่พี่นองไดรับความเดือดรอน
มีทั้งหมดที่ไดประมาณราคาเสร็จไปแลว 16 โครงการ ที่จะขออนุมัติสภาฯ เพื่อ
จายขาดเงินสะสม ประมาณ 3 ลานเศษ แจงเพื่อทราบวาทานนายกไดใหทาง
กองคลังไดแจงยอดเงินสนับสนุนที่จะจายไดตามขอระเบียบ ประมาณ 6 ลาน
นอกจากเกิดความเสียหายจากอุทกภัยและจะมีหมูที่ 1 จะมีหนังสือมาจากสํานัก
สิ่งแวดลอม เรื่องการทําน้ําประปาดื่มได ปญหาตอนนี้ทางสมาชิกก็ทราบดีอยู
แลววาหมูที่ 1 นั้นไดทําการกอสรางระบบประปาจากหอถัง ประมาณ 20 ป ก็
เลยทําใหทอประปาที่สงน้ําไปทั่วชุมชนตลาดหมูที่ 1 ทานทราบดีอยูแลววาใน
ชุมชนในหมูบาน คือ หมูที่ 7 เขาใชน้ําประปาภูเขาแตในพื้นที่หมูที่ 1-6 จะทํา
ใหเกิดมีหินปูนไปเกาะในทอในเมื่อกระผมไดพาชางไปสํารวจ เมื่อกอนเราเปน
องคการบริหารสวนตําบล เราไมมีผังเมืองแตเมื่อเรายกฐานะเทศบาลตําบลจะมี
พรบ. การควบคุมกอสรางอาคาร บางที่เมื่อลงไปสํารวจแลว ตองลงไปทํา
ประชาคมหมูที่ 1 ใหม ถามวางบประมาณพอหรือไม บอกวาพอครับ แตตองลง
ไปทําประชาคมกอนวาเขาตองการหรือไมแตถาตองการตองใหเทศบาลยินยอม
เพราะวาไมใชมีสายเดียว ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกทานใดประสงคจะอภิปรายหรือไมถาไมมีผมขอขอบคุณคณะ
ผูบริหารและเพื่อน สมาชิกสภาเทศบาลและหัวสํานักปลัด ผอ.กองสวนราชการ
ทุกทาน ที่ไดรวมกันเขาประชุมในวันนี้ ขอปดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประจําป 2560 ครับขอขอบคุณครับ

ปดประชุมเวลา 16.00 น.
ลงชื่อ

(นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ)
เลขานุการสภาเทศบาล

ผูจดรายงานการประชุม
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี เมื่อวันที่ …14 มกราคม 2561....


ถูกตอง
ไมถูกตอง
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจรัญ พัฒนชู)

กรรมการ

(นายสุริยา ประพันธ)

กรรมการ/เลขานุการ
(นางวณิชยา อูทรงธรรม)

- สภาเทศบาลตําบลพรุพี มีมติใหการรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ……………………………………..
ลงชื่อ

ผูตรวจสอบ

(นายมงคล สิทธิชัย)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี

