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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕60
วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕60
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภา และคณะผูบริหาร บัดนี้
เลขานุการสภาฯ ไดเวลาการประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาไดมาประชุมครบองคประชุม
แลว ขออนุญาตเรียนเชิญทานประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตอไป เชิญครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

เรียน ทานสมาชิกสภา และคณะผูบริหารทุกทาน ตามที่นายอําเภอ
บานนาสารไดเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒
ประจําป ๒๕๕ 60 ตามความนัยมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบขอ ๓๖ (๒)
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกําหนดไมเกิน ๑๕ วัน
นับแตวันที่ 15 กันยายน ๒๕60
ซึ่งกระผมขอดําเนินการประชุมสภาเทศบาล ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑
-ไมมี -

เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี สมัยสามัญ
60 ครั้งแรก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕60

สมัยที่ ๓/๒๕

นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญทานสมาชิกฯไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
ประธานสภา ฯ
วามีขอความตอนใด ควรแกไขหรือเพิ่มเติมในสาระสําคัญ อีกหรือไม
ขอเชิญครับถาไมมีถือวาใหการรับรองรายงานการประชุม
สมัยที่ ๓/๒๕

๒.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี สมัยสามัญ
60 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕60

นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญทานสมาชิกฯไดตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
ประธานสภา ฯ
วามีขอความตอนใด ควรแกไข หรือเพิ่มเติมในสาระสําคัญ อีก
หรือไม ขอเชิญครับ
นายทวีศักดิ์ โอชา
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขอแกไข หนาที่ 6 กระผมนายกทวีศักดิ์ โอชา ใหเปลี่ยนเปน กระผม
นายทวีศักดิ์ โอชา และก็ หนาที่ 7 ตอนที่ ไมมีเจาหนาที่อยูเรานําน้ํามาใช
ประโยชน ใหเปลี่ยนเปน ไมมีเจาหนาที่อยูนํามาใชประโยชน ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย ทานสมาชิก ตองการแกไข หรือเพิ่มเติมถอยคํา อีกหรือไม ถาไม
ประธานสภา ฯ
มีขอเชิญเลขานุการสภาฯตรวจสอบองคประชุม
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นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม จํานวน
เลขานุการสภาฯ ๑
1 ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ครับ
นายมงคล สิทธิชัย ตอไปผมจะขอมติ สมาชิกสภาทานใด
“เห็นชอบใหมีการแกไข”
ประธานสภา ฯ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลดังกลาว ขอไดโปรดยกมือขึ้นครับ
มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ยกมือเห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง
ไมอยูในที่ประชุม
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

๑ 0 เสียง
- เสียง
๑ เสียง (มงคล)
๑ เสียง (อรวรรณ)

เปนอันวาสภาเทศบาลแหงนี้มีมติ “เห็นชอบใหมีการแกไข”
รายงานการประชุมสภา ดวยคะแนนเสียง เห็นชอบ
๑ 0 เสียง ไม
เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง ไมอยูในที่ประชุม ๑ เสียง
ระเบียบวาระตอไป

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ดวน
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง กระทูถาม
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลว
เสร็จ
-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องที่เสนอใหม

6.๑ ใหความเห็นชอบโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการใหม
งบประมาณรายจายประจําป 2560 และพรอมขออนุมัติกันเงินฯ จํานวน
6 โครงการ
6.1.1 แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การ
ศึกษา (00211) งบลงทุน (540000) หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
(
542000) ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (420900) รายการ
โครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเลน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลพรุพี
งบประมาณตั้งไว 239,700.-บาท (-สองแสนสามหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาท
ถวน-)
6.1.2 แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การ
ศึกษา(00211) งบลงทุน(540000) หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
(
542000) ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค(420900) รายการ
โครงการกอสรางตอเติมหลังคาทางเชื่อมอาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพรุพี
งบประมาณตั้งไว 65,000.-บาท(-หกหมื่นหาพันบาทถวน-)
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ประถมศึกษา

6.1.3

กลางแจง
รอย

แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับกอนวัยเรียนและ
(00212) งบลงทุน(540000) หมวดคาครุภัณฑ(541000)
ประเภทคาครุภัณฑอื่น(411700) รายการโครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
งบประมาณตั้งไว 177,500.- บาท (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหา
บาทถวน-)

6.1.4
การศึกษา

แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
(00211) งบลงทุน (540000) หมวดคาครุภัณฑ (541000)
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600) งบประมาณตั้งไว 34,200.-บาท
(-สามหมื่นสี่พันสองรอยบาทถวน-)

พันแปดรอยบาทถวน)

6.1.5 แผนงานเคหะและชุม งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภคโครงการปรับภูมิทัศน
บริเวณหนาอาคารหองประชุมสภาจํานวนเงิน 83,800.- บาท (แปดหมื่นสาม

6.1.6 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม จํานวน 10 รายการ เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม และพรอมกันเงิน
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบฯ
เลขานุการสภาฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 254 8 ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจาย
หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปน
จะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลา ๑ ป....
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ
6 โครงการ

ขอ 6
.๑ ใหความเห็นชอบโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการใหม
งบประมาณรายจายประจําป 2560
และพรอมขออนุมัติกันเงินฯ จํานวน
ขอเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติครับ
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นายสมคิด ดําฉวาง
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขออนุญาตใหรองทวีศักดิ์ โอชา เสนอญัตติครับ
นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชาครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ โอชา
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขาพเจาขอเสนอ เรื่อง การโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการ
ใหม งบประมาณรายจายประจําป 2560 ตามที่เทศบาลตําบลพรุพี ไดตรา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และได
ประกาศใชมาระยะหนึ่งแลว นั้น จํานวนเงิน 430,000.-บาท (สี่แสนสาม
หมื่นบาทถวน)
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 58 ขอ 59 หากยัง
มิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร ที่ 1
การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแขงขัน ขอ
9 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองและดานบริหารจัดการ (9.1)
แนวทางพัฒนา
: ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและสถานศึกษา เพิ่มประสิทธิ
ภาพในการบริการประชาชน สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารที่
ทันสมัย
รายการที่ 5
โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน หนาที่ 126
รายการที่ 8 โครงการกอสราง/ปรับปรุง/ตอเติมอาคารสํานักงาน และ
อาคาร ศพด. ตอเติมหลังคา/ทางเชื่อมระหวางอาคาร/อาคารหอประชุม ทต.
พรุพี หนาที่ 128
กองการศึกษา
ขอเท็จจริง
1.เนื่องจาก บริเวณสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
พรุพี ยังไมมีรั้ว ซึ่งใชปองกันอันตรายแกเด็กในการทํากิจกรรม
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2.ทางเชื่อมระหวางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม) กับอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (หลังเกา) บริเวณที่เลนกลางแจง ยังเปนทางโลง ไมมี
หลังคาไวกันฝน ซึ่งถาหากมีฝนตกลงมาในชวงเวลาที่เด็กไปทํากิจกรรม
ดานหลังอาคาร เชน เขาหองน้ํา รับประทานอาหาร หรือกิจกรรมอื่นๆ ทํา
ใหไมสะดวก และอาจจะทําใหเกิดอันตรายได
3.
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มาตรฐานที่ 3 ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
4.ตามคูมือมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สํานักสงเสริมสุขภาพ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- เกณฑมาตรฐานดานพัฒนาการและการเรียนรูตามชวงวัยตามเกณฑ
อายุ จัดใหมีของเลน สื่ออุปกรณและหนังสือนิทาน เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก 6 กิจกรรมหลัก(กิจกรรมเสรี,กิจกรรมสรางสรรค,กิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ,กิจกรรมเสริมประสบการณ,กิจกรรมกลางแจง และเกมการศึกษา)
- เกณฑมาตรฐานดานจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอก การจัด
สภาพแวดลอมภายนอกอาคารใหมีมาตรการความปลอดภัย พื้นของสนามเด็ก
เลนมีความเหมาะสมกับพื้นที่และปลอดภัย เชน พื้นทราย สนามหญา หรือ
ยางสังเคราะห เปนตน
กองการศึกษา จึงขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม
และขอกันเงินงบประมาณ เนื่องจากอยูในระหวางดําเนินการทําใหไมสามารถ
เบิก
– จายไดทันภายในปงบประมาณ 2560 ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1.

2.

โอนลด

แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) งบบุคลากร(520000) หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) (522000)
ประเภทเงินเดือนพนักงานเทศบาล งบประมาณ ตั้งไว 1,152,120.-บาท
คงเหลือ
391,590.-บาท
โอนลด
304,700.-บาท
คงเหลือ
86,890.-บาท

แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)งบดําเนินงาน(530000) หมวดคาตอบแทน (531000) ประเภท
คาเชาบาน
งบประมาณ ตั้งไว 78,000.-บาท
คงเหลือ
45,000.-บาท
โอนลด
42,000.-บาท
คงเหลือ
3,000.-บาท
3.
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) งบดําเนินงาน(530000) หมวดคาใชสอย (532000) ประเภท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
งบประมาณ ตั้งไว 285,600.-บาท
คงเหลือ
140,000.-บาท
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โอนลด
คงเหลือ

120,500.-บาท
19,500.-บาท

4.

แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) งบดําเนินงาน(530000) หมวดคาตอบแทน (531000)
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
งบประมาณ ตั้งไว
5,000
.- บาท
คงเหลือ
5,000.-บาท
โอนลด
5,000.-บาท
คงเหลือ
0.-บาท
5.
กีฬา

แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) งบดําเนินงาน(530000) หมวดคาวัสดุ (533000) ประเภทวัสดุ
งบประมาณ ตั้งไว 20,000.-บาท
คงเหลือ
5,000.-บาท
โอนลด
5,000.-บาท
คงเหลือ
0.-บาท

6.

แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211) งบดําเนินงาน(530000) หมวดคาวัสดุ (533000) ประเภทวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร
งบประมาณ ตั้งไว 5,000.-บาท
คงเหลือ
5,000.-บาท
โอนลด
5,000.-บาท
คงเหลือ
0.-บาท
รวมโอนลดจํานวน 6 รายการ เปนเงิน 482,200.-บาท(-สี่แสน
แปดหมื่นสองพันสองรอยบาทถวน-)
โอนเพิ่มเพื่อตั้งจายรายการใหม
1.
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2560 หนวยงานกองการศึกษา แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับการ
ศึกษา(00211) งบลงทุน(540000) หมวดคาที่ดิน
และสิ่งกอสราง(
542000) ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค(420900)
รายการโครงการปรับปรุงลานสนามเด็กเลน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
พรุพี
งบประมาณตั้งไว 239,700.-บาท(-สองแสนสามหมื่นเกาพันเจ็ดรอย
บาทถวน-)
- เพื่อทําการปรับปรุงสนามเด็กเลน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพรุพี หมูที่ 4 ตําบลพรุพี (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
พรุพีกําหนด)
2.
ทั่วไปเกี่ยวกับการ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2560 หนวยงานกองการศึกษา แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหาร
ศึกษา(00211) งบลงทุน(540000) หมวดคาที่ดินและ
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สิ่งกอสราง(
542000) ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค(420900)
รายการโครงการกอสรางตอเติมหลังคาทางเชื่อมอาคาร ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลพรุพี
งบประมาณตั้งไว 65,000.-บาท (-หกหมื่นหาพันบาท
ถวน-)
- เพื่อทําการกอสรางตอเติมหลังคาทางเชื่อมอาคาร ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลพรุพี หมูที่ 4 ตําบลพรุพี (รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลพรุพีกําหนด)
3.

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2560หนวยงานกองการศึกษา แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับกอน
วัยเรียนและประถมศึกษา
(00212) งบลงทุน(540000) หมวดคาครุภัณฑ
(541000
) ประเภทคาครุภัณฑอื่น(411700) รายการโครงการจัดซื้อ
เครื่องเลนสนามกลางแจง
งบประมาณตั้งไว 177,500.-บาท(-หนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันหารอย
บาทถวน-)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง
เพื่อเสริม
พัฒนาการใหแกเด็กเล็กอายุ 2
–6 ขวบ สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพรุพี ทั้ง 2 ศูนย เครื่องเลนมาหมุนรูปสัตว จํานวน 6 ที่นั่ง ขนาด
150
×150×90 ซม. จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 59,500.-บาท(-หาหมื่น
เกาพันหารอยบาทถวน-)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง
เพื่อเสริม
พัฒนาการใหแกเด็กเล็กอายุ 2
–6 ขวบ สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลพรุพี ทั้ง 2 ศูนย เครื่องเลนโยกเยกสปริงรูปสัตว ขนาด
126
×100×75 ซม. จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 59,000.-บาท รวมเปนเงิน
118,000.-บาท(-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน-)
ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม พรอมกันเงิน
งบประมาณรายจายประจําป 2560 จํานวน 3 รายการ เปนเงิน
482,200.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันสองรอยบาทถวน-)
ขาพเจาขอเสนอ เรื่องการโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปน
รายการใหม งบประมาณรายจายประจําป 2560 ตามที่เทศบาลตําบล
พรุพี ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559และไดประกาศใชมาระยะหนึ่งแลว นั้น จํานวนเงิน 34,200.-บาท
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 ขอ 26 ขอ 27 และขอ 30
การโอน การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเงินประเภทอื่นที่
ตองนํามาตั้งงบประมาณรายจายตามขอ 15 ใหเจาหนาที่งบประมาณมี
อํานาจอนุมัติโอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายได เมื่อ
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว
อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 การกันเงิน ขอ 58 ขอ 59 หากยัง
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มิไดกอหนี้ผูกพัน แตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลาหนึ่งป
ตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562 ยุทธศาสตร ที่ 1
การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแขงขัน ขอ
9 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองและดานบริหารจัดการ (9.1)
แนวทางพัฒนา
: ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและสถานศึกษา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการประชาชน สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยี และ
การสื่อสารที่ทันสมัย
รายการที่ 5 โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน หนาที่ 126
กองการศึกษา
ขอเท็จจริง
เนื่องจาก กองการศึกษา ไดสงคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ เลขครุภัณฑ
สํานักงาน 416
–53–0015 เขาซอมกับบริษัท สยาม พี.พี.ซี ออโตเมชั่น
และไดรับการประสานจากพนักงานซอมคอมพิวเตอร วาจากอาการดังกลาว
เปนเพราะ
เมนบอรด หรือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสที่มีสวนสําคัญมากของ
คอมพิวเตอร ซึ่งเปนแผงวงจรหลักที่คอยสั่งการใหอุปกรณตางๆ ที่มีการ
เชื่อมตอทํางานตามคําสั่งที่รวมเอาอุปกรณคอมพิวเตอรไวดวยกัน เชน ซ็อก
เก็ตสําหรับใส ซีพียู (CPU) และหนวยความจําหลัก เปนตน โดยสามารถ
เชื่อมตอไดทั้งอุปกรณภายในและอุปกรณเชื่อมตอภายนอก นั้น เริ่มหมดอายุ
การใชงาน และคอมพิวเตอรไดรับการใชงานมาอยางหนัก จึงทําให หากสง
ซอมจะไมคุมคากับราคา
กองการศึกษา จึงขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจายเปนรายการใหม
และขอกันเงินงบประมาณ เนื่องจากอยูในระหวางดําเนินการทําใหไมสามารถ
เบิก
– จายไดทันภายในปงบประมาณ 2560
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเขาวาระการประชุม เสนอสภาเทศบาลตําบล
พรุพี เพื่อพิจารณาตอไป
จายเปนรายการใหม

ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อ ไปตั้ง
จํานวน 1 รายการ ดังนี้
- โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล งบดําเนินงาน หมวด คาใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ ตั้งไว 500,000.- บาท
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ 190,113.50 บาท
โอนลด
จํานวน
83 ,800.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 106,313.50 บาท
- โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุม งานไฟฟา
ถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการปรับภูมิทัศนบริเวณหนาอาคารหองประชุมสภา
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
บาท
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โอนเพิ่ม
จํานวน
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ

พิจารณาดวยนะครับ
รายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ตั้งจายเปนรายการใหม

83,800.00 บาท
83,800.00 บาท

ขอไดโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี เพื่อพิจารณา
ตอไปครับ รายละเอียดแบบแปลนตางๆ ก็ใหทานสมาชิกทุกทานไปแลวโปรด
ขออนุญาตทานประธานให ผอ.กองการศึกษาชี้แจง
ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตโิ อนงบประมาณเพื่อไป
จํานวน 10 รายการ ดังนี้

รายการที่ 1
- โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท
สํารองจาย ตั้งไว 371
,283.- บาท
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ 354,783.00 บาท
โอนลด
จํานวน
15,600.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 339,183.00 บาท
- โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดคูระบายน้ําและตัดดินบริเวณทางเขาซอยยายสําราญ หมูที่ 7 บาน
ชองชาง
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
บาท
โอนเพิ่ม
จํานวน
15,600.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
15,600.00 บาท
รายการที่ 2
- โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท
สํารองจาย ตั้งไว 371
,283.- บาท
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ 339,183.00 บาท
โอนลด
จํานวน
13,700.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 325,483.00 บาท
- โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดคูและขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณศาลาหมูบาน หมูที่ 2 บานทุงทือ
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
บาท
โอนเพิ่ม
จํานวน
13,700.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
13,700.00 บาท
รายการที่ 3
- โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท
สํารองจาย ตั้งไว 371
,283.- บาท
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ 325,483.00 บาท
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โอนลด
จํานวน
9,900.00
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 315,583.00
- โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณคลองพรง หมูที่ 2 บานทุงทือ
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
โอนเพิ่ม
จํานวน
9,900.00
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
9,900.00

บาท
บาท
งานไฟฟาถนน
บาท
บาท
บาท

รายการที่ 4
- โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท
สํารองจาย ตั้งไว 371
,283.- บาท
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ 315,583.00 บาท
โอนลด
จํานวน
6,300.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 309,283.00 บาท
- โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณซอยพอเขม หมูที่ 3 บานอินทนิลงาม
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
บาท
โอนเพิ่ม
จํานวน
6,300.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
6,300.00 บาท
รายการที่ 5
- โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท
สํารองจาย ตั้งไว 371
,283.- บาท
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ 309,283.00 บาท
โอนลด
จํานวน
40,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 269,283.00 บาท
- โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณทุงทือถนนเอเชีย 41 หมูที่ 2 บานทุงทือ
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
บาท
โอนเพิ่ม
จํานวน
40,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
40,000.00 บาท
รายการที่ 6
- โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท
,283.- บาท
สํารองจาย ตั้งไว 371
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ 269,283.00 บาท
โอนลด
จํานวน
14,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 255,283.00 บาท
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- โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณทางเขาซอยเกษตร 1 หมูที่ 6 บานหวยตอ
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
บาท
โอนเพิ่ม
จํานวน
14,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
14,000.00 บาท
รายการที่ 7
- โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท
,283.- บาท
สํารองจาย ตั้งไว 371
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ 255,283.00 บาท
โอนลด
จํานวน
12,800.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 242,483.00 บาท
- โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา ค.ส.ล.บริเวณหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบลพรุพี หมูที่ 4
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
บาท
โอนเพิ่ม
จํานวน
12,800.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
12,800.00 บาท
รายการที่ 8
- โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท
สํารองจาย ตั้งไว 371
,283.- บาท
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ 242,483.00 บาท
โอนลด
จํานวน
8,200.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 234,283.00 บาท
- โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา บานหนองใหญถึงถนนเอเชีย 41 หมูที่ 1
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
บาท
โอนเพิ่ม
จํานวน
8,200.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
8,200.00 บาท
รายการที่ 9
- โอนลด แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภท
สํารองจาย ตั้งไว 371
,283.- บาท
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ 234,283.00 บาท
โอนลด
จํานวน
26,500.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 207,783.00 บาท
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- โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน
งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการวางทอระบายน้ําสายคลองหินแทน หมูที่ 4
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
บาท
โอนเพิ่ม
จํานวน
26,500.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
26,500.00 บาท
รายการที่ 10
- โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินงาน หมวดใชสอย ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ตั้งไว
400
,000.- บาท โอนเพิ่ม 250,000.- บาท
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ 400,141.75 บาท
โอนลด
จํานวน
56,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ 344,141.75 บาท
- โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทคา
ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดจางทําตูใสแฟมเอกสารและเคาเตอร
ทํางานธุรการชนิดติดกับที่
งบประมาณกอนโอน คงเหลือ
บาท
โอนเพิ่ม
จํานวน
56,000.00 บาท
งบประมาณหลังโอน คงเหลือ
56,000.00 บาท
ขอไดโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี เพื่อพิจารณา
ตอไปและก็อีกตัวครับทานประธานครับ
ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินตามโครงการที่ยังไมกอ
หนี้ผูกพันตามสัญญาจาง
จํานวน 10 รายการ ดังนี้
1 โครงการขุดลอกคูระบายน้ําตัดดินบริเวณทางเขาซอยยายสําราญ
หมูที่ 7 บานชองชาง โดยขุดคูระบายน้ํากวาง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร
ยาว 355.00 เมตร และตัดดินสองขางทางกวางขางละ 1.20 เมตร ลึก 1.00
เมตร ยาว 42.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กอง
ชางเทศบาลตําบลพรุพีกําหนด เปนเงิน 15
,600.-บาท
2 โครงการขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณศาลาหมูบาน หมูที่ 2 บาน
ทุงทือ โดยขุดคูระบายน้ํา กวาง 2.00 เมตรลึก 1.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร
และขุดลอกคูระบายน้ํากวาง 2.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองชางเทศบาลตําบลพรุพี
กําหนด เปนเงินงบประมาณ 13
,700.-บาท
3 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา บริเวณคลองพรง หมูที่ 2 บานทุงทือ
โดยการขุดลอกคูระบายน้ํา กวาง 2.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว120.00
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองชางเทศบาลตําบลพรุ
พีกําหนด เปนเงินงบประมาณ 9
,900.-บาท
4 โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา บริเวณซอยพอเขม หมูที่ 3 บาน
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อินทนิลงาม โดยการขุดคูระบายน้ํา กวาง 1.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว
122.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองชาง
เทศบาลตําบลพรุพีกําหนด เปนเงินงบประมาณ 6
,300.-บาท
5. โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา บริเวณทุงทือถนนเอเชีย 41 หมูที่ 2
บานทุงทือ โดยการขุดลอกคูระบายน้ํา กวาง 5.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว
120.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองชาง
เทศบาลตําบลพรุพีกําหนด เปนเงินงบประมาณ 40
,000.-บาท
6. โครงการขุดลอกคูระบายน้ําบริเวณทางเขาซอยเกษตร 1 หมูที่ 6
บานหวยตอ โดยการขุดคูระบายน้ํา กวาง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว
33.70 เมตร และวางทอระบายน้ําขนาด
dia 0.60 เมตร จํานวน 8 ทอน
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองชางเทศบาลตําบลพรุพี
กําหนด เปนเงินงบประมาณ 14
,000.-บาท
7. โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณหนาโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบลพรุพี หมูที่ 4โดยขุดลอกคูระบายน้ํากวาง 2.00
เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 120.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและ
ประมาณการที่กองชางเทศบาลตําบลพรุพีกําหนด เปนเงินงบประมาณ
12
,800.-บาท
8. โครงการขุดลอกคูระบายน้ําบานหนองใหญถึงถนนเอเชีย 41 หมู
ที่ 1 กวาง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและประมาณการที่กองชางเทศบาลตําบลพรุพีกําหนด เปนเงิน
งบประมาณ 8
,200.-บาท
9. โครงการวางทอระบายน้ําสายคลองหินแทน หมูที่ 4 ขนาด
dia
0.80 เมตร จํานวน 8 ทอน ที่ระยะทาง +0.400 กม. พรอมคาด ค.ส.ล. หนา
ทอ รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองชางเทศบาลตําบลพรุพี
กําหนด เปนเงินงบประมาณ 26
,500.-บาท
10. โครงการจัดทําตูใสแฟมเอกสารและโตะทํางานธุรการชนิดติดกับ
ที่ เพื่อจัดทําตูเอกสารขนาดกวาง 5.00 เมตร จํานวน 1 ตู และโตะทํางาน
ธุรการขนาดกวาง 0.60 เมตร ยาว 2.10 เมตร สูง 0.75 เมตร จํานวน 1 ชุด
รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองชางเทศบาลตําบลพรุพี
กําหนด เงินงบประมาณ 56
,000.- บาท
รวมงบประมาณที่ขอเสนอโครงการเพื่อนําเขาสภาเทศบาลตําบลพรุพี
พิจารณาอนุมัติกันเงินตามโครงการที่ยังไมกอหนี้ผูกพันตามสัญญาจาง จํานวน
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รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 203,000 บาท (สองแสนสามพันบาท
ถวน)
ขอไดโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี เพื่อพิจารณาตอไป
ญัตติมี 2 ญัตติครับทานประธานครับ คือ
ขออนุมัติโอนงบประมาณ
เพื่อไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน 10 รายการ และพรอมกันเงินตาม
โครงการที่ยังไมกอหนี้ผูกพันตามสัญญาจาง

14
นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญ
ประธานสภาเทศบาล
นางสุธัญญา ศุภฉายากุล
ผอ.กองการศึกษา
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ผอ.กองการศึกษา ครับ
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ คณะผูบริหาร และสมาชิกผูทรงเกียรติ
ทุกทาน ดิฉันนางสุธัญญา ศุภฉายากุล ผอ.กองการศึกษา
ตามที่ทานรองนายกฯ ไดชี้แจงรายละเอียด ดูเลข เลขครุภัณฑ
สํานักงาน 416 –53–0015 คอมพิวเตอรตัวนี้ซื้อตั้งแตป 53 ณ ปจจุบัน
เปนป 60 ซึ่งตามมาตรฐานการใชงานสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอรซึ่งจะมี
อายุการใชงานที่มีประสิทธิภาพ 2-3 ป แตตอนนี้ประมาณ 7 ป ทางกองก็
สงไปซอมแลวแตชางเขาบอกวาคียบอรดมันเสีย แตถาซอมกับซื้อราคาพอกัน
กับซื้อเครื่องใหมมันก็ไมคุม ในสวนของงบประมาณขออนุญาตชี้แจงนิดหนึ่ง
วางบโอนมาซึ่งมันเปนงบโบนัสซึ่งเหลืออยู ทุกกองตั้งไวและก็สํานักปลัดไดขอ
โอนไวเกี่ยวกับโครงการเทศที่พาประชาชนไปสักระพระศพของในหลวง
รัชกาลที่ 9 สํานักปลัดโอนไปมันเหลืออยูประมาณ 40,000 บาท ตัวนี้กอง
การศึกษาก็ไมไดใชเพราะกองชางขอใช และบังเอิญ ผอ.กองชางไดประสาน
มาวาเงินพอที่จะทําโครงการใหม ก็ไดไปนําเรียนทานนายกขออนุญาตโอน
มาตั้งจายรายการใหมซื้อคอมพิวเตอรไดไมเพราะตัวนี้มันซอมแลวมันก็ไมคุม
และคาซอมมันสูงทานก็บอกวาเห็นดวยทานก็เลยใหทําญัตติเสนอมาในสวนที่
ก็เปนที่มาที่ไปของญัตติวาทําไมมีมา 2 ชุด ก็โอนมาเปนคาคอมพิวเตอรตัวนี้
คะ ถาอยากทราบรายละเอียดก็ซักถามไดจะนําเรียนชี้แจงขอบคุณคะ
ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกมีขอสงสัยหรือขอซักถามก็ขอเชิญนะครับขอ
เชิญคุณไตรลาศ เกตุณรายณ ครับ

นายไตรลาศ เกตุณรายณ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
สมาชิก เขต ๑
กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑
กระผมอยากจะเรียนถามทานประธานในการตั้งงบประมาณในรายการ
ใหม เปนสิ่งที่นาจะแปลกที่จริงเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพรุพีก็เพิ่งผานมาไมกี่
วันประมาณเดือนกวาๆ แลวไมมีการเสนอรูปแบบในการวางแผนงานที่จะจัดทํา
ของหนวยงาน ในแตละป แตละสวนงาน วานาจะทํารูปแบบไหนของแตละสวน
เหมือนกับความชิงความไดเปรียบของงบประมาณ ที่จะมาตั้งเพื่อมาจัดทํา
โครงการใหมันเกิดขึ้นชวงเวลาสั้นๆ เพราะวาในการจัดทํางบประมาณ แผน 3
ป ที่จะวางแผนทํางานของแตละสวนแตละปตองมี เราจะเห็นไดชัดในการตั้ง
งบประมาณของเทศบาลตําบลพรุพีที่ผานมาเปนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมันมี
นอยมากที่ไปบริการใหถึงชาวบานทานจะสังเกตเห็นวาไมกี่ลานบาท ของ
งบประมาณทั้งหมด ตั้งไวประมาณ 40 ลาน แตงบประมาณที่พัฒนาใหถึง
ชาวบานไมถึง 10 ลานดวยซ้ําเพราะวาการใชชองวางระหวางที่จะใชเงินและ
ก็จัดสรางโครงการขึ้นมาใหม แบบสรุป จึงทําใหการพัฒนาของตําบลพรุพี บาง
โครงการเสียดายที่ไมไดทําดวยงบประมาณจํากัด ที่ทางคณะผูบริหารไดเสนอ
ญัตติขึ้นมามันก็ถูกตอง แตรูสึกวามันไมเปนระบบการบริหาร ถาพูดภาษา
ชาวบานเหมือนมัดมือชกนะครับ
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ขอขอบคุณทานไตรลาศ เกตุณรายณครับ ที่มีขอเสนอแนะใหมๆ
ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา ครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ตามที่ทานไตรลาศ ขออนุญาตเอยนาม เปนการเขาใจผิดที่ถูกตองแต
วาเงินตัวนี้ทานดูตามที่ทานนายกเสนอญัตติ เปนงบประมาณที่โอนมาจากดาน
บุคลากรและเรื่องงบประมาณ พูดงายๆ เปนเงินที่เหลือจาย ถาเงินตัวนี้เราไมได
จายจะตกเปนเงินสะสม ถาตามระเบียบจายขาดเงินสะสมมันจายยาก ที่ทานตั้ง
ขอสังเกตวาทําไมผูบริหารไมไปตั้งงบประมาณใน ป 61 ฝายกองการศึกษาเขา
ไดตั้งไวแลวครับแตทานนายกตัดหมดงบประมาณไมพอ และที่ทานพูดวามี
ชองทางและชองวาง มันไมใชเลยครับ คือวาถาผูบริหารปลอยไปใหฝายสภา
พิจารณางบประมาณเทานี้ก็ยังไมผาน ถาตั้งตรงนั้นทานคิดดูไปเบียดบังในเรื่อง
ของรายจาย เพราะตามที่ทานไดกลาวมาวาในเรื่องของโครงสรางพื้นฐานอะไร
ตางๆ เพราะมันตองไปเบียดบังเพราะการทํางานไมใชทํางานดานเดียว นโยบาย
ของทานนายกมันหลายๆ เรื่องมีทั้ง 9 ดาน แลววันนี้มันเปนเงินสวนเหลือจาก
งบเงินเดือน งบบุคลากรและงบสวนที่เหลือตางๆ ผมวาใหสภาพิจารณาใหดีๆ
นะครับ เพราะวาปลอยใหตกเปนเงินสะสมถามวามีประโยชนหรือไมมันก็มีแต
การนํากลับมาใชในสวนตอไประเบียบมันเยอะขอใหเขาใจตามนี้ดวยครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ไมทราบวามีสมาชิกทานอื่นอีกหรือไม ขอเชิญทานนายกครับ

นายสมคิด ดําฉวาง
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
กระผมขอเสริมในการจัดทํางบประมาณ คือสืบเนืองมาจากทําไมเรา
มาทําโครงการในตอนนี้ กองการศึกษาทําโครงการเสนอมาเพื่อตั้งรองรับวาเรา
จะตองตั้งเปนโรงเรียนอนุบาลตอไป ซึ่งหลักเกณฑโรงเรียนอนุบาลความคิด
อะไรตางๆ สวนหนึ่งกระผมก็ไดเปดดูงบประมาณใน ป 60 โดยเฉพาะเรื่องของ
บุคลากรของเรานั้นในงบประมาณที่ตั้งไว ตั้งไวเฉยๆ แตตองตั้ง ก็คืองบ
บุคลากรเหมือนที่ทานสมาชิกไดสอบถามทําไมที่ตั้งไวปนี้ตําแหนงรองปลัดสูง
กวาปลัดเราจําเปนตองตั้งไว พอไมมีตัวมาเงินตัวนั้นคือเงินที่เหลือ
ทางกอง
การศึกษาสงมาอยางนั้นแตผมก็วาตรงนี้ก็สําคัญถาเราไปตั้งงบประมาณ ป 61
ในชวง 14.13 % เพราะฉะนั้นเงินของป 60 ที่จะเหลือนั้นกองการศึกษาจะ
เปดหมวดเงินเดือนยังพอที่จะดําเนินการตรงนี้ไดก็เลยใหเสนอญัตติในวันนี้ ให
เกิดประโยชนการบริหารโดยเฉพาะดานการศึกษาไมไดซอนเรนงบประมาณ แต
ถาเราไปดึงงบประมาณจากหมวดอื่น ก็ตั้งขอสังเกตได แตสวนนี้เปนหมวดของ
เงินเดือนขอชี้แจงแคนี้ขอบคุณครับ
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ไมทราบวามีสมาชิกทานอื่นอีกหรือไม ขอเชิญทานนายกครับ

นายไตรลาศ เกตุณรายณ กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
สมาชิก เขต ๑
กระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑
กระผมไดฟงคําชี้แจงจากคณะผูบริหารผานไปยังทานประธานครับวา
จริงๆ กระผมเองเปนผูตั้งขอสังเกต ลักษณะในการบริหารงานผมมองอยางนี้
ระเบียบในการตั้ง รับตําแหนงของบุคลากร กระผมวามันขึ้นอยูกับความเหมาะ
สมดุลพินิจของการบริหารบางครั้งผมมองวาอํานาจในการคัดเลือกบุคลากรเขา
มามันตองขึ้นกับความเหมาะสมกับตําแหนงความตองการของทองถิ่นเรา ผม
คิดอยางนั้น แตผมไมไดอานระเบียบบางครั้งอาจจะพลาดก็ได คือความคิดของ
กระผมอาจถูกหรือผิดกระผมขออภัยมันตองขึ้นกับความตองการและความ
เหมาะสมของทองถิ่นเรา ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญทานนายกฯ ครับ

นายสมคิด ดําฉวาง
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
คือคนที่จะมาเราก็ไมรูวาเขาอัตราเงินเดือน ขั้นเทาไหร ฉะนั้นการตั้งไว
ถาไมพอมันจะเกิดปญหา ยอดเงินในตําแหนงที่วางก็สูงพอสมควร แตในการ
สอบครั้งนี้เราขอเพิ่มไปเกือบจะครบเหลือแตตําแหนงรองปลัด และตําแหนงรอง
ปลัดนั้นเราก็ไมรูวาจะมาหรือเปลา มาแลวอัตราเงินเดือนเทาไหรเราตองตั้ง
อัตราสูงไวกอน ขอบคุณมากครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ก็เห็นใจคณะผูบริหารนะครับ ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกติดใจสงสัยอีก
ไมครับขอเชิญทานวณิชยา อูทรงธรรม ครับ

นางวณิชยา อูทรงธรรม
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
สมาชิก เขต 2
ดิฉันนางวณิชยา อูทรงธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
อยากจะสอบถามฝายคณะผูบริหารผานไปยังทานประธาน การที่มี
โครงการเพิ่มเติมตองอยูในแผนหรือเปลา ในการที่ดิฉันอานดูในแผนเพิ่มเติมจะไม
มีโครงการทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะถามวาแผนเพิ่มเติมนี้ทานนายกสามารถเพิ่มเติม
เองไดหรือวาตองผานกรรมการแผนหรือวาผูติดตามประเมินผลหรือสมาชิกตอง
รับทราบลวงหนาหรือไม ขอบคุณคะ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา ครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
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จริงๆ แลวตรงนี้ตองเพิ่มเติมแตตองทํารายงานมาจากหมูบาน ถาถามวา
ผิดขั้นตอนหรือไมบอกวาผิด บางครั้งกฎหมายมันใหชอง ทานอยายึดถือกฎหมาย
ใหมากเราไมสามารถแกปญหาไดหรอกครับ
ถาทานยึดตรงนี้จะตองปญหา
ชาวบานไดอยางไรครับ ขออนุญาตทานประทานใหฝายแผนอธิบายเพิ่มเติมครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ
นางขวัญชนก จันทวงษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ
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ขอเชิญคุณขวัญชนก จันทวงษ ครับ
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
ดิฉันนางขวัญชนก จันทวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ตามที่สมาชิกสภาไดสอบถามวาโครงการที่โอนนี้มีปรากฏ ในแผนพัฒนาสามป
ของเทศบาลตําบลพรุพีหรือไม ขอตอบวามีคะเราไดทํารองรับไวแลวตอนไป
ประชาคมหมูบานชวงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 ที่ไดไปประชาคมทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 – 2564 ซึ่งเราตองทํา
ใหแลวเสร็จกอนที่จะทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 คะ ทางหมูบานแตละหมูบานที่ไดรับความเดือดรอนไดนําเสนอใน
หมูบานและบันทึกมาเปนรายงานการประชุมสงใหฝายแผนใหบรรจุลงใน
แผนพัฒนาสามปของเทศบาล ซึ่งเปนแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 –
2562)
ขอเชิญคุณจรูญ สวัสดิ์เมือง ครับ

นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
สมาชิก เขต ๑ กระผมนาย
จรูญ สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑
เรื่องเสนอญัตติของคณะผูบริหารเรื่องขอใชเงินงบกลางในโครงการ
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โครงการขุดลอกคูระบายน้ํา จุดตรงนี้ครับทานประธานคําวาใชงบกลาง อํานาจ
นายกเรงดวนได ฉุกเฉินได อุทกภัย วาตะภัย นี้ได แตพอคณะผูบริหารมาระบุวา
โครงการที่ 1 ซอยนั้น หมูนั้นๆ โครงการที่ 2 ซอยนั้น หมูนั้นๆ ในเมื่อ 10
โครงการครบผมมาตรวจสอบหมดทุกโครงการปรากฏวาไอที่รอน้ําทวมอยูจริงๆ
มันไมไดบรรจุในญัตติ ในเมื่อญัตติไมมีใน 2- 3 โครงการ ที่เขารองเรียนมาเราจะ
เอาสวนไหนไปทําละครับ เมื่อกันไวจํากัดแคนี้ นี้แหละครับสิ่งที่ผมติดใจผมถือวา
บกพรอง และโครงการที่เจาของไดดําเนินการเองไปแลวเพราะเขารอทางเทศบาล
ไมไหว ผมอยากใหคณะผูบริหารชวยแกไข 2 รายการ คือ 1. รายการที่วาไม
บรรจุเขาโครงการ 2. ที่เขาดําเนินการเองแลวจะหาวิธีการแกไขยังไง ขอบคุณ
ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญทานนายกฯ ครับ
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นายสมคิด ดําฉวาง
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ของหมูที่ 5 ตอนนี้หลายวันแลวกระผมก็ไดทําหนังสือถึงกรมทางหลวง
แขวนการทางที่ 3 สุราษฎรธานี เพราะวาขุดลอกเปนเขตทางหลวง ตอนนี้ก็ยัง
ไมไดคําตอบแตผมไดคุยเปนการสวนตัวแขวนการทางยอย ถาเราขุดลอกตรงนี้
ทางหลวงจะมีปญหาอยางไรบาง เพราะวาน้ําทวม ทางหลวงบอกวาจะเขามาดู
พื้นที่ เขาจะแกปญหาใหหรือใหทางเราแกอนุญาตใหเราขุดลอกหรือไมในงบกลาง
ก็ยังมีตอไปอีกในป 60 เราก็สามารถใชตอได เพราะเราไปขุดเขตทางหลวงถาเขา
ไมอนุญาตจะมีปญหาตอไปอีก ฉะนั้นเขาจะเขามาดูพื้นที่ดวยกันที่บานพี่นวย ผม
ขอชี้แจงแคนี้ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา ครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
เพื่อความสบายใจและความกระจางแจงกระผมขอเพิ่มเติมจากทาน
นายกฯ คือ โครงการทั้ง 10 โครงการนี้ กระผมไดแจงไปแลววาบางโครงการเขาก็
ทําไมไหว กระผมไดชี้แจงไปเบื้องตนแลววา ผมเรียกพัสดุ ฝายการเงิน ฝายแผน
วาใหหาทางออกใหผมและผมถามยอนกลับไปวาถาหลังจากวันที่ 1 ตุลาคมนี้
เทศบัญญัติประจําป 2561 ประกาศใชแลว มีเงินหรือไม เขาตอบวาไมมี ผมวา
จบคือถามีเงินหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม ถามีเงินงบกลางใชไดผมไมเครียดทาน
นายกก็สามารถใชไดเลย แตวาไมมีเงิน ที่นี้มันเปนที่มาที่ไปวาตองกันเงินสวนนี้ไว
ครับทานประธานครับ ขอนําเรียนแคนขี้ อบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ
นายสุริยา ประพันธ
สมาชิก เขต 2 กระผมนาย

ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกทานอื่นยังติดใจอีกหรือไมครับ
ขอเชิญทานสุริยา ประพันธครับ

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
สุริยา ประพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
ขออนุญาตเอยนาม ทานรองทวีศักดิ์ โอชา พูดเมื่อกี้วาที่กันเงินเพราะ
มันเปนรอยตอของปงบประมาณ ถาไมกันไวคงทําอะไรไมได แตที่ผมมาติดใจ
โครงการที่ทานเสนอมา 10 โครงการ โครงการที่ 10 ทานเปดไปดูไดเลยวา
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุนหมวดคาครุภัณฑ ประเภทคาครุภัณฑ
สํานักงาน เพื่อจายเปนคาจัดจางทําตูใสแฟมเอกสาร
เอาเรื่องที่จะเปนที่เดือด
รอนเรื่องทําตูเอกสารเอาที่หลังก็ได ใหเอาเรื่องที่จําเปน ยกตัวอยาง เชน
น้ําทวม คูระบายน้ําไมมี ทรายมาถมคูระบายน้ํา ไหลผานไมสะดวกทําใหน้ําลน
ตลิ่งทวมบานพี่นองประชาชนนี้คือความเดือดรอนและความจําเปนที่จะตองมา
แกปญหาใหพี่นองประชาชน ถาถามวากันเงินกระผมเห็นดวยไม บอกวากระผม
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เห็นดวยเพราะไมกี่วันก็จะสิ้นปงบประมาณแลว ก็เหมือนที่ทานทวีศักดิ์ถามวา
ทําไดไม บอกวาทําไมไดเพราะไมมีงบประมาณ ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา ครับ
ประธานสภาฯ
นายทวีศักดิ์ โอชา
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขอขอบคุณทานสุริยา ประพันธ ขออนุญาตเอยนาม ที่จริงแลวทานตอง
ดูรายละเอียดกอนนะครับ รายการที่ 10 ไมใชโอนงบกลาง แตโอนมาจาก
แผนงานเคหะชุมชน
และถามวาในการบริหารงานคือ ผมพูดภาพรวมทั้งผูบริหาร
และทั้งสมาชิก ตองดูเจาหนาที่ดวยทานนายกใหผมคุยกับกองชางแลวจะใหแต
กองชางมันตองดูในเรื่องของการทํางาน สวัสดิการอะไรตางๆ ทานคงจะเขาใจนะ
ครับ ถาหองทํางานรกไมวากองไหนถารกรุงรังชาวบานก็ไมอยากมาติดตองาน
หรอกครับ และถามวาจําเปนหรือไมบอกวาจําเปนครับเพราะมันเปนเงินเหลือ
จายก็ตามที่ผมไดชี้แจงไปแลววาถาเราไมจายก็จะตกเปนเงินสะสมและการ
ปรับปรุงหองทํางานอะไรตางๆ บางครั้งก็จําเปนทาง ผอ.กองชางไดเสนอเขามาใน
เทศบัญญัติ ป 61 วันนั้นถาใหไป4-5 หมื่นไปกระทบกับโครงการตางๆ ก็ใหทาน
พิจารณาดูมันไมไดไปตั้งจายในงบกลาง ขอบคุณมากครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคุณจรูญ สวัสดิ์เมือง ครับ

นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
สมาชิก เขต ๑ กระผมนาย
จรูญ สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑
เมื่อกี้ที่ผมอภิปรายไปคณะผูบริหารไมไดตอบ ที่ผมเปรียบเทียบวาคู
ระบายน้ําบาน นางหนูเลียบ เกตุวิชิต จะแกปญหาอยางไร 10 โครงการ และ
โครงการขุดลอกหมูที่ 1 ที่เจาของดําเนินการเองไปแลวเราจะหาวิธีแกไขอยางไร
2 รายการที่ผมอภิปรายชวงทายคณะผูบริหารไมไดตอบผมเลยนะครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชา ครับ

นายทวีศักดิ์ โอชา
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ เพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ในสวนของนางหนูเลียบ เกตุวิชิต ตองขออภัยดวยก็คงตองไวในงบหนา
เพราะวาในงบกลางที่ตั้งไวในโครงการนี้คงเขาไมทันแลวแตวาในโครงการใน
รายการที่ 10 ตรงนี้เมื่อทานอนุมัติและกันเงินไวในกรณีเจาของเขาไดทําการขุด
ลอกไปแลวก็ตองใหทางกองชางไปดูถาเขาขุดตามนี้ไปแลวผมก็ตองตัดรายการนี้
ออกในสวนเงินที่กันไวก็ตองลดลงแตถาเขาขุดไมไดระยะตรงนี้ทางกองชางก็ตอง
ขุดเพิ่มใหไดตามรายการนี้ใหทานเขาใจดวย ขอบคุณครับ
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นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญคุณยุทธนา แสงสุวรรณ ครับ

นายยุทธนา แสงสุวรรณ
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
สมาชิก เขต ๑ กระผมนาย
ยุทธนา แสงสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑
กระผมอยากอธิบายเรื่องขุดลอกเมื่อวานเพราะผมไดลงไปสํารวจพื้นที่
แลวความกวาง ความลึกได แตความยาวที่กองชางกําหนดยังไมไดก็นาจะใหทาง
เทศบาลทําตอ ผมอยากจะใหทางเทศบาลเขาไปดูวาลักษณะถารับเหมาไปแลว
เอาเงินมาจายใหเขาในสวนที่เขาจะไดก็ไมเต็มก็ชวยเหลือไปบางขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญทานนายกฯ ครับ

นายสมคิด ดําฉวาง
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ในสวนที่เขาจายไปประมาณการที่เราประมาณการไดและประมาณการ
ใหสูงกวา ในการขุดนั้นวาไดขนาดหรือไมถา ไมไดขนาดคนที่ขุดเพิ่มใหเขามาทํา
ใหไดขนาดความยาว ความกวาง ความลึก และเราจะจายในสวนที่เขาจายไปแลว
พอโครงการนี้ดําเนินการเสร็จ ในถนนสายนี้ไมตองทําแตไปใหคนที่ทําไปแลว
ขอใหเขาใจตรงนี้ดวยแตเราตองไดขนาดตามตําแหนง ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกมีขอสงสัยซักถามอีกหรือไมครับ ถาไม
มีขอเชิญเลขานุการสภาฯตรวจสอบองคประชุม

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม จํานวน
เลขานุการสภาฯ ๑
1 ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ครับ
นายมงคล สิทธิชัย ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุม ตามที่
ไดขออนุมัติใหความเห็นชอบ
ประธานสภาฯ โอนงบประมาณเพื่อตั้งจายรายการใหม งบประมาณรายจายประจําป
2560
และพรอมขออนุมัติกันเงินฯ จํานวน 6 โครงการ
สมาชิกทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ
สมาชิกทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ
ไมเห็นชอบ
งดออกเสียง

10 เสียง
- เสียง
๑ เสียง (มงคล)
ไมอยูในที่ประชุม 1 เสียง (อรวรรณ)
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นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

เปนอันวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไมอยูในที่ประชุม 1
เสีย ง งดออกเสียง ๑ เสียง

พักรับประธานอาหารกลางวัน 1 ชั่วโมง
นายมงคล สิทธิชัย เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว
ประธานสภาเทศบาล เชิญเลขานุการสภาฯตรวจสอบองคประชุม

กระผมขอประชุมตอนะครับ ขอ

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุมจํานวน
๑๒ ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

กระผมขอประชุมตอในระเบียบวาระที่ 6
ขอ 6.2 ขออนุมัติกันเงิน ตามโครงการที่ยังไมกอหนี้ผูกพันจํานวน
2 โครงการ ดังนี้
6.2.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
งานไฟฟาถนน งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคา
กอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางโรงจอดรถเทศบาลตําบลพรุพี หมู
,000.- บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน)

ชุมชน
ที่ 4 จํานวนเงิน 95

6.2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง โครงการ
จัดซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6
,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ําเอนกประสงค
จํานวน 1 คัน เงินงบประมาณ 2
,190,000.- บาท (สํานักปลัด)
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบฯ
เลขานุการสภาฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยัง
มิไดกอหนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกิน
ระยะเวลา ๑ ป
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี ผูเสนอญัตติครับ

นายสมคิด ดําฉวาง
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีฯ นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขออนุญาตใหรองทวีศักดิ์ โอชา เสนอญัตติครับ
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นายมงคล สิทธิชัย ขอเชิญทานทวีศักดิ์ โอชาครับ
ประธานสภาเทศบาล
นายทวีศักดิ์ โอชา
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายทวีศักดิ์ โอชา
รองนายกเทศมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ กันเงินตามโครงการที่ยังไมกอหนี้
ผูกพันตามสัญญาจาง
จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
6.
2.1 โครงการกอสรางโรงจอดรถเทศบาลตําบลพรุพี หมูที่ 4 จํานวน
เงิน 95
,000.- บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน) รายละเอียดตามแบบแปลนที่ได
ใหทานสมาชิกไปแลว
6.2.2 ขอขยายเวลาระยะเวลาเบิก-จายเงิน โครงการจัดซื้อจัดจาง
ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ ปริมาตร
กระบอกสูบไมต่ํากวา 6
,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ําเอนกประสงค จํานวน 1 คัน
เงินงบประมาณ
2,190,000.- บาท (-สองลานหนึ่งแสนเกาหมื่นบาทถวน-) ตาม
ขอ59 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2557 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
ขอไดโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี เพื่อพิจารณาตอไป
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่คณะผูบริหารไดเสนอโครงการที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันไมทราบวา
มีเพื่อนสมาชิกทานใดสงสัยจะซักถามก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญทานจรูญ สวัสดิ์
เมือง

นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
สมาชิก เขต ๑ กระผมนาย
จรูญ สวัสดิ์เมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑
ตามที่ญัตติที่คณะผูบริหารเสนอขออนุมัติกันเงิน
โครงการที่ยังไมไดกอ
หนี้ผูกพัน
โครงการที่ 1 โครงการกอสรางโรงจอดรถเทศบาลตําบลพรุพี หมูที่
4 จํานวนเงิน 95
,000.- บาท
โครงการที่ 2 ขอขยายเวลาระยะเวลาเบิก-จายเงิน โครงการจัดซื้อจัด
จางครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอ
ปริมาตรกระบอก สูบไมต่ํากวา 6 ,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ําเอนกประสงค
จํานวน 1 คัน เงิน งบประมาณ 2,190,000.- บาท
โครงการที่ 1 กระผมขอขามแตโครงการที่ 2 ผมคาใจเพราะผมได
เสนออภิปรายไปครั้งหนึ่งแลวที่ประชุมที่ผานมา ที่ผมเห็นใจคือการขอกันเงินที่
ยังไมกอหนี้ผูกพันหรือวาโครงการที่ยังไมมีผูประกอบการมาประมูลแตคณะ
ผูบริหารไดนําเสนอญัตติวาขอกัน คําวาขอกันเงินถาตามระเบียบตามขอ
กฎหมายจริงๆ แลวถาไมมีผูประกอบการหรือมาดําเนินการคางคาอยูไมแลว
เสร็จ นั้นคือการขอกันเงิน แตนี้คณะผูบริหารไดตอบมาครั้งหนึ่งแลววารถ 6

23
ลอมีปญหาไมสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได ทีนี้โครงการที่มาขอกันเงิน ไม
ทราบวาคณะผูบริหารจะแกไขระบบปญหาจัดซื้อจัดจางแลวหรือยังมี
ผูประกอบการหรือมีผูประมูลแลวหรือยังที่คณะผูบริหารมาขอกันเงินไว
ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทานนายกฯ ครับ

นายสมคิด ดําฉวาง
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ขอขอบคุณทานจรูญ สวัสดิ์เมือง ที่ไดซักถามตรงนี้กระผมจะชี้แจงอยู
พอดีเลยครับ คือในรถดับเพลิงของเราขั้นตอนการดําเนินการมาครั้งนี้เปนครั้งที่
3 ครั้งที่ 1 ประมูลไปแลวยกเลิก ครั้งที่ 2 ประกาศไปแลวมีผูรองเรียน ในเรื่อง
คาซองแพงเกินไป ที่จริงตรงนี้เราเปรียบเทียบการขายซองกับ อบต.ลําพูนซื้อรถ
ก็สามพันกวาบาทคาซองและที่พระแสงก็สองพันกวาบาทของเราหาพันหารอย
ของเราโดนรองเรียนวาคาซองแพง กระผมก็ปรึกษากับ สตง. ๆ บอกวาให
ยกเลิก แลวใหประกาศใหมบังเอิญในชวงนั้น สตง.เขามาผมก็เลยปรึกษา สตง.
เขาบอกวาหลังจากวันที่ 24 แลวใหเราประกาศไดเลยเพราะวาตามระเบียบที่
ออกใหมนั้นเราสามารถที่จะเลือกไดสวนหนึ่ง รอวันที่ 24-25 ก็ประกาศหาผู
รับจาง ครั้งนี้มีผูเสนอขอรับซื้อซอง จํานวน 21 ราย และก็ประมูลในระบบใหม
เราไมไดรูเรื่อง และบริษัทที่จะมารับซองซื้อซองเราก็ไมรูเรื่อง มารูเมื่อยื่นเสร็จ
เรียบรอยแลวสงมาใหเทศบาลตรวจสอบคุณสมบัติมีอยูสองราย ในสองรายนั้นมี
อยูรายหนึ่งเอกสารไมครบเครื่องตองตีกลับแลวก็มีอยูอีกรายหนึ่งที่ผานตอนนี้
เราประกาศไดผูที่ประมูลไดไปแลวเปนรถยี่หอ ฮีโน บริษัทประมูลไดเปนบริษัท
ที่ซอมรถขยะ แตอยูที่จังหวัดนครปฐมเปนผูที่ประมูลได แตตอนนี้อยูในขั้นตอน
ที่เรียกมาทําสัญญา ฉะนั้นการที่กันเงินไวเราไดผูรับจางแลวครับ ขอชี้แจงให
เพื่อนสมาชิกไดทราบเพียงแคนี้ครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภา ฯ

ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกมีขอสงสัยซักถามอีกหรือไมครับ ถาไม
มีขอเชิญเลขานุการสภาฯตรวจสอบองคประชุม

นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาฯที่เคารพ มีสมาชิกสภาอยูในที่ประชุม จํานวน
เลขานุการสภาฯ ๑
1 ทาน ครบองคประชุมตามที่กฎหมายกําหนด ครับ
นายมงคล สิทธิชัย ตอไปผมจะขอมติจากที่ประชุม ตามที่
ไดขออนุมัติใหความเห็นชอบ
ประธานสภาฯ
ขออนุมัติกันเงินตามโครงการที่ยังไมกอหนี้ผูกพันจํานวน 2 โครงการ
6.2.1 โครงการกอสรางโรงจอดรถเทศบาลตําบลพรุพี หมูที่ 4
จํานวนเงิน 95
,000.- บาท (เกาหมื่นหาพันบาทถวน)
6.2.2
โครงการจัดซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ลอปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 6
,000 ซีซี แบบ
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บรรทุกน้ําเอนกประสงคจํานวน 1 คัน เงินงบประมาณ 2
(สํานักปลัด)

,190,000.- บาท

สมาชิกทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ
สมาชิกทานใดไมเห็นชอบโปรดยกมือครับ
สมาชิกทานใดงดออกเสียงโปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ
10 เสียง
ไมเห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (มงคล)
ไมอยูในที่ประชุม 1 เสียง (อรวรรณ)
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

เปนอันวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 10 เสียง ไมอยูในที่ประชุม 1
เสีย ง งดออกเสียง ๑ เสียง
ตอไปผมจะเขาระเบียบวาระ

ขอ 6.3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2560
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวของ
นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงระเบียบฯ
เลขานุการสภาฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มถึง ( ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559
ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถิ่น มี
อํานาจหนาที่ดังนี้ (๑) กําหนดแนวทางวิธีการในการติ ดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๒) การดําเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓)
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อ ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ ตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท องถิ่นพรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบ ในที่เปดเผย ภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอย างนอยป ละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและ
ตุลาคมของทุกป
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ขอเชิญทานนายกฯ เสนอญัตติครับครับ

นายสมคิด ดําฉวาง
เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรีฯ กระผมนายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
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ขาพเจาขอเสนอญัตติ
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือน
ตุลาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดมีกําหนดแนวทางใน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2560
โดยกําหนดใหสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม และ
การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหาร เพื่อจัดเก็บและทํา
การวิเคราะหขอมูลตามหลักสถิติ
สูตร YAMANE และเสนอผูบริหารทองถิ่น
พรอมความเห็น ใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
ในภาพรวม
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นรายงานตอสภาทองถิ่น และคณะกรรม
การพัฒนาทองถิ่น
ภายในเดือนตุลาคม 2560 พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทองถิ่นทราบในเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอ 29 (3)
สําหรับการรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลพรุพี เปาหมายหรือวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การจัดการและบริหาร 2. เพื่อปรับปรุงแผนงาน 3. เพื่อประเมินความ
เหมาะสมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 4. เพื่อระดมการปรับปรุงที่จะนําไปใชให
เหมาะสม 5. เพื่อความกระชับของแผนงาน 6. เพื่อการพัฒนาแผนงาน
7. เพื่อตอบสนองความตองการผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 8. เพื่อทดสอบ
แนวความคิดริเริ่มในการแกปญหาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 9. เพื่อการ
ตัดสินใจในการยุบโครงการซึ่งในการประเมินนั้นจะมีคณะกรรมการอยูในหลาย
ภาคสวน ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย 1. สมาชิกสภาทองถิ่น 3 คน 2.
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
2 คน 3. ผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 2 คน
4. หัวหนาสวน 2 คน 5. ผูแทนราษฎร 2 คน ซึ่งคณะกรรมการนี้ซึ่งไดประเมิน
โครงการตางๆ ที่เราไดดําเนินการมา พ.ศ. 2560 ตามที่ไดเสนอใหทานไดทราบ
ขอบคุณครับ
นายมงคล สิทธิชัย
ตามที่คณะผูบริหารไดชี้แจงแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 – 2562
ประธานสภาฯ
ในหวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ไมมีการลงมติแตเปนการแจงเพื่อทราบขอ
เชิญทานสมาชิกไดซักถามตอคณะผูบริหาร ไมทราบมีหรือไมครับ ถาไมมีก็ถือวา
ผานนะครับ
ตอไปผมจะเขาระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกทานใดจะซักถามปญหาความเดือดรอนของ
พี่นองประชาชนในตําบลของเราก็ขอเชิญครับ ขอเชิญคุณสุริยา ประพันธ
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นายสุริยา ประพันธ
สมาชิก เขต 2 กระผมนาย

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
สุริยา ประพันธ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2
เมื่อฝนตกหนักวันที่ 5 กันยายนที่ผานมานั้นกระผมไดมาทําหนังสือที่
เทศบาลพรอมภาพถายใหทําหนังสือไปยังกรมทางหลวงถนนสาย 4229 ถนน
บานชองชางนั้นตอนนี้ทรายก็ทวมคูระบายน้ําแทบจะไมมีแลวทาน ทวมบาน
ชาวบานตรงนั้นก็ประมาณ 2-3 หลัง ไมทราบวาตอนนี้ไดดําเนินการไปถึงไหน
แลวโปรดชวยติดตามใหดวยนะครับ ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาฯ

ไมทราบวามีเพื่อนสมาชิกทานอื่นอีกหรือไมครับ ขอเชิญทานนายกฯ

นายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
กระผมนายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ตามที่ทานสุริยา ประพันธ หนังสือผมไดสงไป 2 เรื่อง เรื่องขุดลอกกับ
เรื่องทราบ แตคําตอบยังไมได เดี๋ยวจะติดตามใหอีกครั้ง เพราะ
เราไปขอความ
อนุเคราะหยังไมไดคําตอบ
ขอบคุณครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ผมฝากอีกเรื่องหนึ่งถนนสายพรุพี – ไทรหองมีผูติดใจพอดีนั่งคุยกับ
ประธานสภาฯ ทานรองเห็นรถเขาก็ยกไปครั้งแรกเขาก็มาทําเห็นวามาทําหมู 4 และหมู 3
เสร็จประชาชนเขาก็ถามวารถไปไหนแลว
กระผมบอกวาเดี๋ยวผมจะปรึกษาทาน
นายกฯ ดูวาเปนยังไง ขอเชิญทานนายกฯ ครับ
นายสมคิด ดําฉวาง
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ
กระผมนายสมคิด ดําฉวาง นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี
ถนนสายนั้นเปนเงินอุดหนุนซึ่งผูรับเหมาะเขารูแลววาคือไดแตบังเอิญ
ผูรับเหมาใจรอนเกินไป
จริงๆ เขาไปทําตรงนี้ ตอนที่เขาเขาไปทําโดยที่ยังไมได
ทําสัญญากับทาง อบจ. พอทําไปไดนิดหนอย คือทางนั้นบอกวาไมไดทําสัญญา
เลยไปทํากลัววาจะโดนฟองรอง คือไปทํากอน ก็เลยผิดไวกอน ก็เลยมาทําของ
เรา 2 สายนี้กอน คือชี้แจงใหทราบวาคือไดแนนอนแตพลาดเล็กนอยที่
ผูรับเหมาใจรอนเกินไป

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ก็ไดประชุมกันมาครบระเบียบวาระแลวกระผมขอขอบคุณคณะ
ผูบริหารและเพื่อน สมาชิกสภาเทศบาลและหัว หนา สํานักปลัด ผอ.กองสวน
ราชการ ทุกทาน ที่ไดรวมกันเขาประชุมในวันนี้ ขอปดประชุมสภาสมัยวิสามัญ
สมัยที่ 2 ประจําป 2560 ครับขอขอบคุณครับ

ปดประชุม เวลา 16.00 น.
ลงชื่อ

(นายพงศศักดิ์ รักษาวงศ)

ผูจดรายงานการประชุม
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เลขานุการสภาเทศบาล

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี เมื่อวันที่ ..............................................
เวลา.....................................................
ถูกตอง
ไมถูกตอง
ลงชื่อ
ลงชื่อ
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจรัญ พัฒนชู)
(นายสุริยา ประพันธ)

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ
(นางวณิชยา อูทรงธรรม)

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

ผูตรวจสอบ

(นายมงคล สิทธิชัย)
ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี

