-สาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
*****************
รายนามผู้มาประชุม
๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง
๒. นายสันติ นุ้ยเมือง
๓. นายจรวย คงท่าเรือ
๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์
๕. นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว
๖. นายทิวา กุฏอินทร์
๗. นายนพดล ประเสริฐ
๘. นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์
๙. นายประจักษ์ หนูแกล้ว
๑๐. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ
๑๑. นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
๑๒. นายไพโรจน์ อภินิเวศ
๑๓. นายมนัสวี แซ่เตี้ยว
๑๔. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
๑๕. นายวีระพงษ์ เจริญสุข
๑๖. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา
๑๗. นายสากล เพชรมีศรี
๑๘. นายสําเริง ไพฑูรย์
๑๙. นายสุวธั ชัย ศรีโพธิ์ชัย
๒๐. นายหัสชัย เรืองนุ้ย
๒๑. นายอภิรักษ์ พูลมาศ
๒๒. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
รายนามผู้ไม่มาประชุม
๑. นายชัยนันท์ แก้วประชานุรักษ์
๒. นายแฟง สุวรรณบุตร
๓. นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปุวย)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)

๒
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร
๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี
๒. นายเอกพจน์ ยอดพินิจ
รองนายกเทศมนตรี
๓. นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย
รองนายกเทศมนตรี
๔. นายสุฟูาง แซ่หว่อง
รองนายกเทศมนตรี
๕. นายทรงยศ ยอดดนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษา/เลขานุการนายกเทศมนตรี
๑. นายยุทธวีร์ ทองคํา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
๒. นายนิพัฒน์ ทวิชสังข์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล
๑. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์
ปลัดเทศบาล
๒. นางสุภาวดี ศรีเปารยะ
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อานวยการสถานศึกษา
๑. นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล
ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ
๒. นายจารึก วงศ์วานิช
ผอ.สํานักการช่าง
๓. นางสาวบุษรา พรมจันทร์
รก.ผอ.สํานักการคลัง
๔. นางพรชนก ตู้บรรเทิง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
๕. นางพิมพ์วิมล จิตสงค์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
๖. นางเบญญาภา มณีโชติ
รก.ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
๗. นางสิริมา งามศุภกร
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑
๘. นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓
๙. นางสุรัชฎา ชูเลขา
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๔
๑๐. นางสาวรัตนา บัวเพชร
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๕
๑๑. นายรณชัย เรืองรักษ์
ผอ.โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ
๑๒. นายถิรภัทร สกุลแก้ว
ผอ.ส่วนอาคารและผังเมือง
๑๓. นายสุเทพ เจียมเทพ
ผอ.ส่วนการโยธา
๑๔. นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
๑๕. นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชาชนทั่วไป
๑. นายธวัชชัย พรหมเพ็ญ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา
๒. นายพิระพงศ์ นาคครื้น
หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป
๓. นางสาววนิดา ด้วงก่อเกิด
หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ
๔. นางสาวนิยฉัตร วงศ์วานิช
หัวหน้าฝุายระบบข้อมูลภาคสนามฯ
๕. นางยี่สุ่น อินทร์จันทร์
หัวหน้าฝุายนิติการ
๖. นางสาววนิดา เหมรา
หัวหน้าฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๗. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
๘. นางสาวนิตยา ทองปลอด
นักวิชาการคลังชํานาญการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓
๙. นายไวพจน์ เพ็ชรศรี
๑๐. นางสาวเรณู นิยะกิจ
๑๑. นางสาวสิริพิมล ขุมทอง
๑๒. นางสาวศศิธร เตี่ยมังกรพันธุ์
๑๓. นางสาวปิยนัย นวลวัฒน์
๑๔. นางสาวพรอนงค์ แก้วเจริญ
๑๕. นางสาวณัจรี ธรรมพลกิจ
๑๖. นายณรัตน์ ธรรมพลกิจ
๑๗. นายฑีฆพัช ชนะศรี
๑๘. นายจิรศักดิ์ หนูช่วย
๑๙. นางสุติมา สกุลสน
๒๐. นางสาวชฎาพร นันทเกษตร
๒๑. นายณัฐพงษ์ จินาอุ
๒๒. นายวิษณุ ศรีวิเศษ
๒๓. นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ
๒๔. นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
๒๕. นางสาวกัลยารัตน์ ทาบสุวรรณ์
๒๖. นางสาวภัณฑิรา วิชัยดิษฐ
๒๗. นางฟารีดา ตะปินา
๒๘. นายศักดิ์สิทธ์ ภิรมย์สมบัติ
๒๙. นางสาวศศิมาภรณ์ พันธุ์เจริญ
๓๐. นายเอกภพ ประเสริฐสิริพงศ์
๓๑. นางสาวปรินยา บุตรเสือ
๓๒. นางสาววิยะดา เทพพิมล
๓๓. นายรัฐพล สิทธิผล
๓๔. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ด่านปรีดานันท์
๓๕. นายมติ จรูญรัตน์
๓๖. นางสาวศันสนีย์ ปิ่นแก้ว
๓๗. นายสมหมาย ศรีสมบัติ
๓๘. นายจําเนียร คงประวัติ
๓๙. นางสิรินาท ทรัพย์สิน
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาล

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
นักสันทนาการชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นิติกร
นิติกร
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
นักศึกษา
ตัวแทนชุมชน
ตัวแทนชุมชน
ตัวแทนชุมชน

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯนะครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์ประชุม
แล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมก็ขอเปิดการประชุม
ครับ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ

นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๑
ด้ว ยสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีมติในการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี
๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีกําหนด ๓๐ วัน
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ
๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่ น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
มีกําหนด ๓๐ วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเสริฐ ทับทิมทอง
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง)
ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๑
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๐๕๒ ลงวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
จํานวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียบวาระการประชุม
จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
จํานวน ๑ เล่ม
๔. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จํานวน ๑ เล่ม
๕. ญัตติ
จํานวน ๒๑ ญัตติ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕
ตามที่งานกิจการสภาเทศบาล ได้ส่งประกาศเรีย กประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๑ นั้น
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๒
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลนคร
สุ ร าษฎร์ ธ านี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ประจํ า ปี ๒๕๖๑ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ - ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีกําหนด ๓๐วันประธานสภาเทศบาลได้แจ้งนัดประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ประเสริฐ ทับทิมทอง
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง)
ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ แนะนําปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คุ ณบุญณรงค์ กวีพันธ์ ท่าน
ปลัดเทศบาลคนใหม่ จะขอรายงานตัวให้เพื่อนสมาชิกเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี
และแนะนําตัวท่านปลัดเทศบาลคนใหม่ เชิญครับ

นายบุญณรงค์ กวีพันธ์
ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี กระผมนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ อายุ ๕๗ ปี มีภูมิลําเนาที่ตําบล
ร่อนพิบูลย์ อําเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีบ้านพักในเขตเทศบาลนคร
สงขลา จังหวัดสงขลา จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง รุ่นที่ ๘ รับ
ราชการมาประมาณ ๓๔ ปีเศษ เคยดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาลตําบลร่อนพิบูลย์,
ดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาลเมืองสิงหนคร สงขลา, ดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาลเมือง
ควนลัง หาดใหญ่ ดํารงตําแหน่งปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาสและปัจจุบัน ดํารง
ตําแหน่งปลัดเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี เมื่อก่อนเคยดํารงตําแหน่งปลัดอําเภอ
ยินดีที่ได้พบท่านสมาชิกทุกท่าน ทํางานมาประมาณ ๒ เดือน รับนโยบายจาก
ผู้บริหารโดยตรงในส่วนของท่านสมาชิกเป็น อีกหนึ่งก็คือผู้บังคับบัญชารับนโยบาย
มาจากประชาชนโดยตรง และสิ้ น เดื อ นนี้ บ้ า นจะย้ า ยบ้ า นไปอยู่ ข้ า งโรงเรี ย น

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖
นวมินทร์ ชื่อบ้านกวีพันธ์ บ้านอาของผมเองนะครับสามารถติดต่อผมได้ตลอดนะ
ครับ ผมไม่ปิดเครื่อง ขอบคุณมากครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ท่ า นปลั ด ก็ ไ ด้ อ ธิ บ ายเพื่ อ ได้ ทํ า งานร่ ว มกั น ขอให้ ทุ ก ท่ า นรั ก กั น ทํ า งาน
ร่วมกันเราทํางานร่วมกันเพื่อนก็จะสนิทสนมกันมากขึ้นมี ความรักเพิ่มขึ้นขอให้รัก
กันทุกคน
๑.๒ แก้ไขคําผิดในญัตติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม
แล้วครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุ มสภาเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ ธ านี สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ครั้ ง ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๒ มีท่านผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาไหม
ครับ เชิญครับอาจารย์พรเลิศ

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธ านี กระผมนายพรเลิ ศ
สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ
ผมขอแก้ไขรายงานการประชุมหน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๔ นัดจากข้างบนลงล่าง
ที่เป็นข้อความที่ซ้ํากับหน้าที่ ๕ นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ ขอตั้งกระทู้ถาม ตัด ออกเลย
นะครับ หน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๓-๕เอาข้อความออกนะครับผมเป็นคนพูดไม่ใช่ นายก
เป็นคนพูดมันซ้ํากับที่ผมพูดหน้าที่ ๕ ตัดข้อความ“นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ กระผมขอตั้งกระทู้ถาม ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่องโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมที่ ผ่านการอนุมัติจากสภาแล้ว ได้ก่อหนี้ผูกพัน
หมดทุกโครงการแล้วหรือยัง”

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญครับคุณรักพงษ์

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรีย นท่ านประธานสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านี กระผมนายรัก พงษ์
แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ
ผมขอแก้ไขหน้าที่ ๑๓ กระผมเป็นคนเสนอแต่ในบันทึก พิมพ์เป็นชื่อ นาย
สําเริง แก้ไขจาก “นายสําเริง ไพฑูรย์ ” เป็น “นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง”หน้า ๔๕
บรรทัดที่ ๑๗ นับจากบน ลงล่าง คําว่า น่าติติ่ง เป็นคน ว่าได้ติติง หน้า ๔๖
บรรทัดแรก“งานศิลา ” แก้ไขเป็น“ งานเทศบาลตําบลศิลา”บรรทัดที่ ๑๑ ได้
ทํางานประสานต่อได้ง่าย แก้ไขเป็น ได้ทํางานสานต่อได้ง่าย

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
สุ ร าษฎร์ ธ านี สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ครั้ ง ที่ ๑ ประจํ า ปี ๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกบ้าง
ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดรับรองรายงาน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗
การประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กรุณายกมือครับ
สรุป สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล นครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๘ เสียง งดออก
เสียง จํานวน ๑ เสียง ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัย
ที่ ๒ ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ รั บรองรายงานการประชุ ม สภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อ
วัน ที่ ๑๓ กุม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ด้ วยคะแนนเสีย งเอกฉั น ท์ จ านวน ๑๘ เสี ย ง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัย
สามัญ สมั ยที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่ อวั นที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้ อ ง
ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม นายพรเลิศ สุทธิรักษ์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ระเบียบวารที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม เชิญครับอาจารย์พรเลิศ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธ านี กระผมนายพรเลิ ศ
สุทธิรั กษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านี ขอตั้งกระทู้ถามสอบถามในที่
ประชุมเรื่องเกี่ยวกับโครงการและงบประมาณ ราย จ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ดังต่อไปนี้
๑. เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงไตรมาสที่ ๒ (วันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ) เพราะเหตุใดจึงมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
(๔๐ %)
เชิญ ผู้บริหารตอบชี้แจงนะครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี และท่ า นสมาชิ ก ผู้
ทรงเกียรติ ตามที่ท่านสมาชิกสอบถาม นะครับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงไตรมาสที่ ๒ (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ) เพราะเหตุใดจึงมีการ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ (๔๐ %) เนื่องจาก
๑. งบประมาณที่กําลังทําอยู่นั้น เป็นงบใหญ่กําลังเร่งดําเนินการ ต้องผ่าน
จั ง หวั ด เป็ น งบใหญ่ ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจาก จั ง หวั ด หากผ่ า นจั ง หวั ด
ก็จะครบตามเปูา ๔๐ % ที่เราตั้งไว้หวังว่าไตรมาสที่ ๓ คงเกินจากกําหนดที่ตั้งไว้

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๘
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกฯตอบแล้วว่า เป็นโครงการใหญ่ ต้องผ่านจังหวัดอนุมัติ ทําให้
ดําเนินการไม่ทันยังติดขัดจังหวัด เชิญครับท่านอาจารย์พรเลิศ

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

การตั้งกระทู้ถามเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กําเนินการตามงบประมาณที่อยู่ใน
งบประมาณ ไม่ถึง ๔๐ % เนื่องจากเริ่มต้น ตั้ งแต่เดือน ตุล าคม ๒๕๖๐
มีบางโครงการ ย้อนหลัง ที่เริ่มต้นไปแล้วยังไม่แล้วเสร็จทําให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามเปูาหมาย จากการตรวจสอบไม่เป็นไปตามงบประมาณหลายปี งบประมาณ
ล่าช้าอาจจะเพราะต้องขออนุมัติจากจังหวัด
ข้อที่ ๒เรื่องเงินอุดหนุนชุมชนในการดําเนินโครงการมีเหตุขัดข้องอย่างไรที่
ยังไม่ได้ดําเนินการโครงการ

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญครับท่านนายกฯ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ โครงการเงินอุดหนุนของชุมชนมีทั้ งหมด ๗๐ ชุมชนขออนุมัติ ปี ๒๕๖๑
ขอมา ๖๒ โครงการ จากการตรวจสอบได้มารับเงินไปแล้ว ๓๙ โครงการ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร ๒๓ โครงการ กําลังเร่ง ๒๓ โครงการ แต่ ๓๙
โครงการชุมชนได้เบิกเงินไปแล้ว ๓๙ โครงการ
เชิญครับอาจารย์พรเลิศ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ เกี่ยวกับการดําเนินการโครงการของ
ชุมชน โครงการที่ชุมชนขอมาแล้ว ปี ๒๕๖๑ ขอมาจํานวน ๖๒ โครงการ ผมไม่ได้
มาถามว่ า ทํ า ไมชุ ม ชนไม่ ดํ า เนิ น การโครงการ แต่ ที่ ผ มมาถามเพราะอยากรู้ ว่ า
ข้อขัดข้องเท่านั้นเพื่อกระตุ้นเตือนว่า โครงการที่ขอมาแล้ว และมีการเริ่มต้น
ดําเนินการมาแล้ว ตุลาคม ๒๕๖๐ แต่ยังมีหลายชุมชนยังไม่ได้ดําเนินโครงการ
อยากทราบข้อติดขัด เท่านั้นแต่ปรากฏว่า ในจํานวน ๖๑ โครงการตรวจสอบแล้ว
เสร็จแล้ว ๒๐ โครงการเบิกไปแล้ว ๓๙ โครงการ แสดงว่า ใน ๒๐ โครงการ เหลือ
๑๙ โครงการยังไม่ได้ดําเนินการจํานวนยังไม่ได้ดําเนินการ และยังไม่ได้เบิกเงิน
มีจํานวน ๔๑ โครงการของ ๔๑ ชุมชน ที่ยังไม่ได้เบิกเงินและไม่ได้ดําเนินการ
โครงการผมดูจากรายงานการประเมิน และนับดูเพราะข้อขัดข้องจากการเบิกเงิน
คงไม่มี อยากทราบเหตุขัดข้องด้านอื่นมีเหตุอย่างอื่นหรือไม่ ในลักษณะจาก ๓๙
ที่มาเบิก จาก ๖๑ ดําเนินการไปแล้วเสร็จแค่ ๒๐ โครงการ อีก ๑๙ โครงการ ที่ยัง
ดําเนินการไม่แล้วเสร็จ และ ๒๐ โครงการที่ ยังไม่ได้ ดําเนินการ อยากทราบ
เหตุขัดข้องอื่นนะครับ มีอะไรอีกหรือไม่
เชิญครับท่านนายกฯ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๙
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

คงไม่มีปัญหาใน ๓๙ โครงการ เนื่องจากเบิกเงินไปแล้วส่วนที่เหลือ คือ
เบิ กเงิน ไปแล้ ว อยู่ระหว่างดําเนินการ ช่ว งเบิกเงินในโครงการส่ ว นอยู่ระหว่าง
ดําเนินการ ๒๓ โครงการที่ยังไม่ได้เบิกเนื่องจากโครงการ อยู่ระหว่าง ดําเนินการ
บางชุมชน ได้เปลี่ยนแปลงและบางชุมชนกําลังเร่งดําเนินการนะครับ รอตรวจสอบ
เอกสารที่ส่งมาว่าถูกต้องตามระเบียบฯ เท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากสัปดาห์นี้ก็
มีเบิกไปนะครับผมกําลังเร่งนะครับ
เชิญครับอาจารย์พรเลิศ
ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ในจํานวนโครงการที่เสร็จไปแล้วจริง ตรวจ
จากหมดไตรมาส วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่า เสร็จสิ้นไปแล้ว ๒๐
โครงการ เพราะฉะนั้นจาก ๖๑ โครงการ จะเบิกเงินไปแล้วหรือไม่ จํานวน ๓๙
โครงการ ก็อยู่ในนี้ จากจํานวน ๖๑ โครงการ จะเบิกเงินไปแล้ว หรือไม่ก็จะอยู่ตรง
นี้ เพื่อให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นจากตรงนี้ สรุป ยังไม่ได้ทําเลยแต่อาจจะเบิกเงินไป
แล้วมีอีก ๔๑ โครงการที่ยังได้ทําเพื่อให้เร่งดําเนินการให้เสร็จสิ้นในการดําเนินการ
ตามงบประมาณ ปีนี้เนื่องจากว่ามียื่นมาในปี ๒๕๖๒ มียื่นมา ๖๐ กว่าโครงการ
อยากให้น ายกเทศมนตรี แจ้งให้ชุมชนทราบ เนื่องจากโครงการในปี ๒๕๖๒
จะดําเนินการต่อได้ ต้องมาจากการดําเนินการ โครงการ ของ ปี ๒๕๖๑ มาก่อน
เพื่อให้รายงานการดําเนินการในส่วนนี้ให้ทันกับระเบียบฯที่กําหนดไว้ก่อน
เชิญครับอาจารย์พรเลิศ

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธ านี กระผมนายพรเลิ ศ
สุทธิรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่องที่ ๓ เรื่องการนําโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติ
เหตุใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเกณฑ์การประเมินประสิ ทธิภ าพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกทุกท่าน จากการที่ท่าน
อาจารย์พรเลิศสอบถามการนําโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มาแปลงเป็นแผนปฏิบัติ
เหตุใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเกณฑ์การประเมินประสิ ทธิภ าพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปีนี้เราทําอยู่ในระดับ ๔๘% ไม่ได้ ๕๐ % เนื่องจาก เราไม่ได้
นําโครงการใหม่ๆที่เข้ามาซึ่งมาตรฐานเกณฑ์ ให้ ๕๐ %เราทําอยู่ในระดับ ๔๘.๑๔
% ขาดประมาณ ๑.๘๖% ก็จะเข้าตามเกณฑ์ที่ เขาตั้งไว้ LPA ตั้งไว้ ๕๐% เราไม่ได้
เพิ่มเติมแผนเอาโครงการใหม่ๆ เข้ามาเราไม่ได้เพิ่มเติมแผน เราก็เร่งดําเนินการ
โครงการมาใหม่เราเพิ่งไปศึกษามาครับ

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญครับอาจารย์พรเลิศ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๐
นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ เกณฑ์การประเมินของ อปท. เรา
ต้องส่งเข้าประเมินหรือเขามาประเมินเราในทุกปีเพื่อจะดูว่าเทศบาลเราผ่านการ
ประเมิน แล้ ว ได้ดีเด่นหรือไม่ แต่ปรากฏว่าในทุกปีเราไม่ได้คะแนนเราได้ ๐
คะแนนมีข้อนี้ข้อเดี่ยวได้ ๐ เราส่งไปไม่เคยผ่าน เพราะเกณฑ์ผ่าน ๕๐ % ได้ ๑
คะแนนมากกว่า ๖๐ % ไม่ถึง ๗๐ % ได้ ๒ คะแนนผ่าน ๗๐ % ได้ ๓ คะแนน
มากกว่าร้อยละ ๗๐ % เราจะได้ ๕ คะแนนในทุกปีเพื่อจะดูว่าในเทศบาลเราผ่าน
เกณฑ์การประเมินหรือไม่แต่เราไม่ได้เทศบาลดีเด่นเพราะเราทําอย่างอื่นดีหมดทุก
อย่าง ประเมินทุกข้อดี หมดมีข้อนี้ที่ไม่ดีเ ด่น ประเมินทุกข้อเราไม่ตกเราตกเรื่องนี้
เรื่องเดี่ยวเท่านั้น เรามาดูเบื้องหลังการตกกันสักนิด โครงการในปี ๒๕๖๑มีทั้งสิ้น
๔๘๓ โครงการเราได้ดําเนินการ ๒๓๓ โครงการ เราได้ดําเนินการ ๔๘.๑๔ % ไม่ถึง
๕๐ % คะแนนเดียวก็ไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเมินประสิทธิภาพ LPA มี
ผลต่อการประเมินที่ท่านนายกฯ ตั้งไว้ให้ทุกปี่เพราะฉะนั้นเป็นการกระตุ้นท่าน
นายกฯ ครับ

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ก็คงจะหมดแล้ ว นะครับ ๓ ข้อ ที่ว่าเพื่อนสมาชิกเป็นห่ ว งนะครับไม่ได้
ซักถามติติงอะไรนะครับ เพื่อ นสมาชิกเป็น เป็นห่ ว ง เพื่อนสมาชิก อยากให้ การ
ทํางานดีขึ้น ก็คงจะเข้าใจกันนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้
เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เชิญทางฝุายผู้บริหารครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยกรมการปกครองมี
หนังสื อ ด่ว นมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๒๓๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ ได้
กําหนดให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม เงิน
อุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้
จ่ายเงินในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุรายการ
ไว้โดยเฉพาะเจาะจงด้านการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําไปใช้จ่ายโดย
ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและ
เมื่อดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ให้รายงาน
สภาท้องถิ่นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ขอเรียนว่า เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายจากเงินสะสม เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งได้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน ๒๕๖๑
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรายงานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๑
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

เอาละครับท่านฝุายผู้บริหารได้แจ้งให้ทราบนะครับ ก็ไม่มีท่านผู้ใดสงสัยที่
จะซักถามหรือจะมีบ้างก็ซักถามได้นะครับ คงจะไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมก็ขอมติที่
ประชุมครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับทราบ รายงานการใช้จ่ายเงินอุด
หนุเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น(กองวิชาการและ
แผนงาน) ด้วยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ จํานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จํานวน ๑
เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับทราบ รายงานการใช้จ่ายเงินอุด
หนุเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น(กองวิชาการและ
แผนงาน) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑
เสียง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ ) (กองวิชาการและแผนงาน)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกพจน์ ยอดพินิจ
รองนายกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
ด้ ว ยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลนคร
สุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ เ สนอผลการติด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –
มี น าคม ๒๕๖๑) เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เสนอต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙
ดั ง นั้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยดั ง กล่ า ว
จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๖๐ - มี น าคม
๒๕๖๑) มาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องการติดตามและการประเมินผล เมื่อสักครู่ อาจารย์
พรเลิศได้เกริ่นขึ้นมาบ้างบางส่วน ต่อไปมีใครที่จะซักถาม ขอเชิญได้นะครับ มีใคร
บ้างไหมครับ ติดตามและประเมินผล ขอเชิญอาจารย์พรเลิศครับ

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เมื่อครู่พูดไปบ้าง
แล้ว ซึ่งเป็นปัญหาในการติดตามประเมินผล ผมในฐานะคณะกรรมการติดตามและ
ประเมิ น ผลนะครั บ ก็ อ ยากชี้ แ จงตรงนี้ ใ ห้ ไ ด้ ท ราบ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หา
เกี่ยวกับการบรรจุโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมทุกปีงบประมาณ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๒
โดยเทศบาลได้บรรจุโครงการไว้ในปีงบประมาณ ๖๑ ยังปีเดียวอาจจะทําให้การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ท่านประธานที่เคารพ
ครับเกี่ยวกับโครงการโครงสร้างพื้นฐาน จนถึงวันที่ ๓๑ เริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ
ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่าโครงการที่เข้ามาในแผนเกี่ยวกับ
โครงสร้างพื้นฐานของเราไม่ได้เข้าเลยนะครับ ไม่มีสักโครงการเดียว มีหลังจากวันที่
๓๑ มีน าคม ไปแล้ ว เพราะฉะนั้นในเรื่องของการดําเนินโครงการจึงไม่เป็นการ
ต่อเนื่องนะครับ ในต้นปีงบประมาณถ้ า หากว่ามีอะไรที่เราจะทําหรือมีอะไรที่จะ
ดําเนินการก็ควรที่จะดําเนินการไปอย่างต่อเนื่องกับปีงบประมาณที่ผ่านมานะครับ
แต่ปรากฏว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไม่มีโครงการเพิ่งเกิดโครงการขึ้นมานะครับ
หลังจากวันที่ ๓๑ มีนาคม หลังจากไตรมาสที่ ๒ ไปแล้ว นะครับ ประการที่ ๒ ครับ
เมื่ อ ตะกี้ ไ ด้ ชี้ แ จงไปแล้ ว นะครั บ ว่ า เราควรที่ จ ะได้ ค ะแนนถึ ง ร้ อ ยละ ๕๐ จาก
การประเมิ น ของ LPA นะครั บ ประการที่ ๓ ครั บ การดํ า เนิ นการโครงการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งกําลังดําเนินโครงการอยู่ ๒๓๓ โครงการ ยังมีอีก ๙๐ กว่า
โครงการที่ ยั งไม่ไ ด้ดํ า เนิ นการนะครับ และประการที่ ๔ นะครั บ การบรรจุ ใ น
แผนพัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในโครงสร้างพื้นฐานและด้านคุณภาพชีวิต ก็อยากที่จะให้
นายกสนั บ สนุ น โครงการเรื่ อ งของการท่ อ งเที่ ย วและเศรษฐกิ จ ด้ ว ยนะครั บ
โดยเฉพาะการสร้างอาชีพนะครับ นอกจากอาชีพในชุมชนแล้ ว ก็ควรที่จะสร้าง
อาชีพให้กับประชาชนโดย ทั่วๆไปด้วยนะครับ ทีนี้ในเรื่องของข้อเสนอแนะ ซึ่งท่าน
นายกก็ควรที่จะมาดูและก็ดําเนินการนะครับ บรรจุโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม
ในทุกปีงบประมาณ ประการที่ ๒ ในแผนพัฒนาให้สอดคล้องนะครับ โดยรับข้อมูล
จริง ซึ่งปกติแล้ว โครงการของเราจะมีเยอะแต่ปรากฏว่าบางครั้งเราอาจที่จะไม่
สามารถหยิบยกเข้ามาในปีรายจ่ายงบประมาณ เทศบัญญัติงบประมาณได้นะครับ
ก็อาจที่จะเป็นส่วนหนึ่ง หรือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราตกในข้อนี้เช่นเดียวกันนะครับ
และประการที่ ๓ ดําเนินโครงการให้เป็นไปตามกําหนดในแผนที่ดําเนินการไว้ เช่น
แผนของชุมชนที่กล่าวแล้ว และประการที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและ
อาชีพ นะครั บ ประการที่ ๕ นํ า โครงการพื้ นฐานในปี งบประมาณ มาจัด ลํ า ดั บ
ความสําคัญด้วยเพื่อที่จะให้เป็นเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
นะครับ ขอบพระคุณครับ
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านอื่นที่จะติติง หรือท้วงติง เรื่อ งการประเมิน มีอยู่อีกบ้างไหมครับ ถ้า
ไม่ มี ก็ ผ่ า นนะครั บ เพราะอาจารย์ พ รเลิ ศ ได้ ท้ ว งติ ง และให้ ข้ อ เสนอแนะอย่ า ง
ละเอียดแล้วนะครับ ผู้บริหารอย่างเดียวครับที่มีภาระที่หนักที่ข้อเสนอแนะของ
เพื่อนสมาชิก ถ้าไม่มีใครจะสอบถามแล้วผมขอความเห็นชอบจากที่ประชุมครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับทราบ เรื่องเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) (กองวิชาการและแผนงาน)
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๓
มติทปี่ ระชุม

สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับทราบ เรื่องเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) (กองวิชาการและ
แผนงาน) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๖ เรื่ อ งการรายงานการลดยอดลู ก หนี้ ค้ า งช าระ
(สานักการคลัง)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกพจน์ ยอดพินิจ
รองนายกเทศมนตรี

เชิญทางฝุายผู้บริหารครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยกระทรวงมหาดไทย
ได้ มี ห นั ง สื อ สั่ ง การ ที่ มท.๐๘๐๘.๔/ว ๔๗๗๒ ลงวั น ที่ ๒๓ ธั น วาคม ๒๕๕๒
เรื่อง หลักเกณฑ์การจําหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชํา ระและวิธีการบันทึก
บั ญชี ขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ข้อ ๒ กรณี องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
จัดเก็บ ข้อมูลลู กหนี้ค้างชําระ โดยไม่มีมูล หนี้ห รือจัดเก็บข้อมูล ผิ ดพลาดและได้
บันทึกข้อมูลเป็นรายได้ประจําปีไว้แล้ว ทําให้มียอดลูกหนี้ค้างชําระไม่ตรงตามความ
เป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชําระตามความเป็น
จริงได้ โดยเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติและแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ
ในการนี้ เทศบาลนครสุราษฎร์ธ านีได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงลู กหนี้ที่ ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูล
ผิดพลาดและคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาขอลดยอดลูกหนี้เสนอนายกเทศมนตรี
อนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
จํานวน ๒๔๗ ราย
เป็นเงิน ๑,๗๕๒,๔๗๘.๐๕ บาท
๒. ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่
จํานวน ๔๗๖ ราย
เป็นเงิน ๑๔๐,๗๗๘.๙๕ บาท
๓. ลูกหนี้ภาษีปูาย
จํานวน ๑๓๑ ราย
เป็นเงิน ๔๘๐,๓๕๒.๐๐ บาท
ฉะนั้ น เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปตามหนั ง สื อ สั่ ง การข้ า งต้ น
จึงเห็นควรอนุมัติลดยอดลูกหนี้ภาษีค้างชําระจํานวนดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๖ มีผู้ใดจะซักถามไหมครับ เชิญครับอาจารย์พรเลิศ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิ ก สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ท่ า นประธานครั บ ระเบี ย บวาระที่ ๖
เกี่ยวกับในเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชําระโดยไม่มี
มูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกข้อมูลเป็นรายได้ประจําปีไว้แล้วทํา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๔
ให้ มีย อดการค้างชําระลู ก หนี้ไม่ตรงกับความเป็นจริ ง ก็ให้ อ งค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ปรั บลดยอดลูกหนี้ที่ค้างชําระตามความเป็นจริงได้นะครับ โดยเสนอให้
ผู้บ ริ หารท้องถิ่นแล้ ว ก็แจ้งสภาทราบ ท่านประธานครับเกี่ย วกับการขอลดยอด
ลูกหนี้ในวาระที่ ๖ นี้ เป็นลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน ๒๔๗ ราย เป็น
ลูกหนี้ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน ๔๗๒ ราย เป็นลูกหนี้ภาษีปูาย จํานวน ๑๓๑ ราย
รวมยอดเงินที่ขอลดทั้งหมด ๒,๓๗๓,๖๐๙ บาท สาเหตุที่ขอลดก็มีเหตุผลนะครับ
เกี่ยวกับในเรื่องของการบั นทึกข้อมูลผิดพลาดเสียเป็นส่วนใหญ่ เกี่ยวกับในเรื่อง
การโอนทรัพย์สิน ก่อนที่จะได้ทําการบันทึกข้อมูลภาษี ประการที่ ๒ ได้ชําระภาษี
ไปแล้ ว ก็ มี ประการที่ ๓ ได้ รื้ อ ถอนเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ปลู ก สร้ า งไปแล้ ว ก็ มี
ประการที่ ๔ เมื่อไปสํารวจแล้วว่าอาคารปิดไม่ได้ทําประโยชน์ ประการที่ ๕ ก็คือ
การลดยอดลูกหนี้ไปบางส่วน เช่น ธนาคาร ลดตู้ ATM ที่ได้มีชื่อภาษีปูายอยู่
นะครั บก็ขอลด ประการที่ ๖ ไม่มี ชื่อในข้อมูลมีทรัพย์สิ นในระบบ ประการที่ ๗
บ้านอยู่อาศัยเป็นบ้านที่เขาปลูกอาศัยเองที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา และประการที่ ๘
ยกเลิกกิจการไปแล้วนะครับ แล้วก็มีกรณีอื่นๆ อีกหลายกรณีนะครับ ปรากฏตาม
เอกสารที่กองคลังส่งมาแล้วก็ได้มีการผ่านเกี่ยวกับคณะกรรมการปรับลดมาอันนี้มา
จึงชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบ ขอบคุณครับ
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีท่านผู้อื่นมีข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะอย่า งไรบ้าง ก็ขอเชิญได้นะครับ
ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับทราบ เรื่องการรายงานการลด
ยอดลูกหนี้ ค้างชําระ (สํานักการคลัง)ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๘ เสียง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี มีมติรับทราบ เรื่ องการรายงานการลด
ยอ ด ลู ก ห นี้ ค้ า ง ช า ร ะ (ส านั กการคลั ง) ด้ ว ย ค ะ แ น น เ สี ย ง เ อ ก ฉั น ท์
จานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

พักกลางวัน ๑๑.๓๐น.
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

เอานะครับเมื่อท่านสมาชิกสภามากันครบแล้ว กระผมขอเริ่มการประชุม
กันต่อนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขชื่อร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ (กอง
วิชาการและแผนงาน)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๕
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร
สุ ราษฎร์ ธานี ขอเสนอญัตติ ขอความเห็ นชอบแก้ ไขชื่อร่างเทศบั ญญัติเทศบาลนคร
สุร าษฎร์ ธ านี เรื่องกําหนดบริเวณห้ ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ห รือเปลี่ ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้
หลักการ
เพื่ อ เป็ น การแก้ ไ ขชื่ อร่ า งเทศบั ญ ญั ติ เ ทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี เรื่ อ ง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในท้ อ งที่ เ ขตเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี อํ า เภอเมื องสุ ร าษฎร์ ธ านี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ดังนี้
๑. ขอแก้ ไขชื่ อเรื่องจากเดิม “ร่างเทศบัญญั ติเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐”แก้ไขเป็น “ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
สุราษฎร์ ธานี เรื่อง กําหนดบริเวณห้ ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ห รือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมือง
สุ ราษฎร์ ธานี จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ”เพื่ อให้ ตรงตามชื่ อ
เทศบัญญัติ ในส่วนหัวเรื่องที่จะบังคับใช้
๒. ขอแก้ไขข้อ ๑ ของร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จากเดิม
“ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง
กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือ
บางประเภทในท้ อ งที่ เ ขตเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี อํ าเภอเมื องสุ ราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐”แก้ไขเป็น“ข้อ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า
เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….” เพื่อให้
ตรงตามชื่อเทศบัญญัติในส่วนหัวเรื่องที่จะบังคับใช้
๓. ขอแก้ไข ข้อ ๓ ของร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จากเดิม
“ข้อ ๓ ให้ ย กเลิ กเทศบัญญั ติเ ทศบาลนครสุ ร าษฎร์ธ านี เรื่ อง กํา หนด
บริ เ วณห้ า มก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง ใช้ ห รื อ เปลี่ ย นการใช้ อ าคารบางชนิ ด หรื อ บาง
ประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และบรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้
เทศบัญญัตินี้แทน”แก้ไขเป็น “ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศหรือคําสั่ งอื่นใดในส่ วนที่ตราไว้แล้ วซึ่งขัดหรือแย้งกั บเทศบัญญัตินี้แทน”

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๖
เพื่อให้สอดคล้องตรงตามชื่อของเทศบัญญัติฯ
เหตุผล
เนื่ อ งจากร่ า งเทศบัญ ญั ติ เรื่ อง กํ าหนดบริ เวณห้ ามก่ อสร้ า ง ดั ด แปลง
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร บางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเทศบาล ฯ ได้ส่งไปลง
ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษาแต่ไม่สามารถประกาศใช้ได้ โดยสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้การประกาศบังคับใช้กฎหมายจะต้องเรียงลําดับตามฉบับ
ของกฎหมาย ซึ่งปรากฏว่า ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนด
บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ ยังมิได้ลงประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา
๑๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ ทํ า ให้ ไ ม่ส ามารถประกาศใช้ ร่ า งเทศบัญ ญั ติ เรื่ อ ง กํ าหนดบริ เ วณห้ า ม
ก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ บางประเภทในท้องที่
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ได้ ดังนั้น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีความจําเป็นต้องใช้ชื่อร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้
หรื อเปลี่ ย นการใช้ อาคารบางชนิ ดหรื อ บางประเภทในท้ องที่ เ ขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... ซึ่ง
เป็นฉบับถัดจากเทศบัญญัติ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.๒๕๕๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีให้ความ
เห็นชอบแก้ไขชื่อร่างเทศบัญญัติดังกล่าว
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบวาระครับ
เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลและสมาชิก สภาเทศบาลทุกท่า น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๔๕ “ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ในการพิ จ ารณาสามวาระรวดเดี ย ว ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ สมาชิ ก สภา
ท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็
ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณา
วาระที่ ส องนั้ น ให้ ที่ ป ระชุ ม สภาท้ องถิ่ น เป็ น กรรมการแปรญั ตติ เ ต็ มสภาโดยให้

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๗
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ”
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในการหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้
ลงมติก่อนที่
ข้อ ๕๑ กําหนดว่าในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ ปรึกษา
เรี ย งตามลํ าดับ ข้อเฉพาะที่มีก ารแปรญัตติห รือ ที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไ ข
เท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น
ในวรรคสอง กําหนดว่า ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปร
ญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอแปรญัตติหรือเสนอญัตติ ขอ
เปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอหารือในที่ประชุม ในการพิจารณาญัตติขอรับความเห็นชอบร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้
หรื อ เปลี่ ย นการใช้ อ าคารบางชนิ ด หรื อ บางประเภทในท้อ งที่ เ ขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.........
ให้พิจารณาสามวาระรวดหรือไม่
เชิญอาจารย์พรเลิศครับ

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลครับ ผมขอเสนอให้พิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบแก้ไขชื่อ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้ างดัดแปลง
หรื อเปลี่ ย นการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ ธ านี อํ า เภอเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ธ านี (ฉบั บ ที่ ๓ ) พ.ศ.
๒๕๖๐ พิจารณาสามวาระรวดครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ผู้รับรองถูกต้อง ผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด
เห็นชอบให้พิจารณาญัตติขอความเห็นชอบ แก้ไขรายชื่อ ร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครสุ ร าษฎร์ธ านี เรื่องกําหนดบริเวณห้ ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ สามวาระรวด
กรุณายกมือขึ้นครับ
สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบให้ แก้ไขรายชื่อ ร่างเทศ
บัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้ องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ สาม
วาระรวด ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๘ เสี ยง งดออกเสียง จํานวน ๑
เสียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๘
ในวาระที่ ๑ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมบ้างครับ หากไม่
มี ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบแก้ไขรายชื่อ ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธ านี
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐
สรุป สภาเทศบาล มีมติเห็นชอบรับหลัการแก้ไขรายชื่อ ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธ านี
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
ต่อไปการพิจารณาแปรญัตติในวาระที่ ๒ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
บ้าง กรุณายกมือครับ หากไม่มีต่อไปจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๓ มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ แก้ไขรายชื่อ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี เรื่องกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิ ดหรื อบางประเภทในท้อ งที่เขตเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านี อํ าเภอเมือ ง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ กรุณายกมือขึ้นครับ
สรุป สภาเทศบาล มีมติเ ห็นชอบ แก้ไขรายชื่อ ร่างเทศบัญญัติเทศบาล
นครสุ ร าษฎร์ธ านี เรื่องกําหนดบริเวณห้ ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จํานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี มีมติ เ ห็น ชอบแก้ไ ขชื่อร่ า งเทศบัญญั ติ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องกาหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยน
การใช้อาคารบางชนิดหรือ บางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อ าเภอเมื อ งสุ ร าษฎร์ ธ านี จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
(กองวิ ชาการและแผนงาน) ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์ จ านวน ๑๘ เสี ย ง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๘ เรื่ อ งญั ต ติ ข อความเห็ น ชอบในการเช่ า ที่ ดิ น วั ด
กลางใหม่ แ ละก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี ง บประมาณ
(สานักปลัดเทศบาล)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขอรั บความเห็นชอบ
ให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เช่าที่ดินวัดกลางใหม่ และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ า ยเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี ง บประมาณของสํ า นั ก ปลั ด เทศบาล หมวดค่ า ใช้ ส อย

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๙
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขอรั บ ความเห็ น ชอบในการเช่ า ที่ ดิ น วั ด กลางใหม่ แ ละก่ อ หนี้ ผู ก พั น
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดกลาง
ใหม่ สําหรับก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง โดยขอเช่าที่ดินวัดกลางใหม่และก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเป็นระยะเวลา ๒๐ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
และขอตั้ง จ่ ายในหมวดค่า ใช้ส อย ในอั ตราค่า เช่า ตามที่ สํ า นัก พระพุ ทธศาสนา
แห่งชาติกําหนด ดังนี้
ระยะ ๕ ปีแรก (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ระยะ ๕ ปีที่สอง (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ระยะ ๕ ปีที่สาม (๒๕๗๑ - ๒๕๗๕)
ระยะ ๕ ปีสุดท้าย (๒๕๗๖ - ๒๕๘๐)

ปีละ ๑๒,๐๐๐ บาท
ปีละ ๑๖,๒๐๐ บาท
ปีละ ๒๑,๘๗๐ บาท
ปีละ ๒๙,๕๒๕ บาท

เหตุผล
ด้ว ยเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านี ได้จัดทําโครงการก่อสร้างอาคารสถานี
ดับเพลิงวัดกลางใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิง สําหรับ
ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัย และสาธารณภัยอื่นๆ แต่เนื่องจาก
เทศบาลไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้ในการก่อสร้างอาคาร สถานี
ดับ เพลิ ง จึงมีความจําเป็นจะต้องเช่าที่ดินของวัดกลางใหม่ ถนนศรีวิชัย ตําบล
มะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๑๔ ตารางวา
ซึ่งวัด กลางใหม่ได้ ขอกั นเขตไว้เ ป็นที่ จัดประโยชน์ แล้ ว ตามมติม หาเถรสมาคม
ที่ ๕๓๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ และสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เห็นชอบอนุมัติให้เช่าที่ดินวัดกลางใหม่ เพื่อก่อสร้างสร้างอาคารสถานีดับเพลิง ตาม
หนั ง สื อ สํ า นัก พระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ที่ พศ ๐๐๐๕/๐๓๓๐๘ ลงวัน ที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๖๑ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๔๓ ข้อ ๓๘ ภายใต้บังคับข้อ ๙ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๓๔ การก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระทําได้โดยความเห็นชอบของ
สภาท้องถิ่น และจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี
เพื่อขอรับความเห็นชอบในการเช่าที่ดินวัดกลางใหม่ และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้ อ ๓๘ ภายใต้ บั ง คั บ ข้ อ ๙ ข้ อ ๑๗ ข้ อ ๒๑ และข้ อ ๓๔
ที่กําหนดให้ การก่อหนี้ผู กพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณให้
กระทําได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๐
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องจะขอเช่าที่ดินวัด กลางใหม่ มีเพื่อนสมาชิกฯท่าน
ใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มี ผมขอความเห็นชอบครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่าน
ใด มีมติเห็นชอบในการเช่าที่ดินวัดกลางใหม่และก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (สํานักปลัดเทศบาล) กรุณายกมือครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติ เห็นชอบในการเช่าที่ดินวัดกลาง
ใหม่ แ ละก่ อ หนี้ ผู ก พั น งบประมาณรายจ่ า ยเกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี ง บประมาณ
(สํานักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง
จํานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบในการเช่าที่ดินวัดกลางใหม่
แ ล ะ ก่ อ ห นี้ ผู ก พั น ง บ ป ระ ม า ณ ร า ย จ่ า ย เ กิ น กว่ า ห นึ่ ง ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
(สานักปลัดเทศบาล) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๙ เรื่ อ งญั ต ติ ข อรั บ ความเห็ น ชอบใช้ เ งิ น บ ารุ ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล บึงขุนทะเล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์สานักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานที่
ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เทศบาล (บึ ง ขุ น ทะเล) ส านั ก การสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติ ใช้ “เงิน
บํารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บึงขุนทะเล” เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์สํานักงาน
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติใช้ “เงินบํารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
บึ งขุน ทะเล” เพื่อจั ดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๘๗,๘๐๐ บาท ครุภัณฑ์
วิ ทยาศาสตร์ หรื อการแพทย์ เป็ นเงิ น ๒๖๕,๖๕๐ บาท และครุ ภั ณ ฑ์ สํ า นั ก งาน
เป็นเงิน ๗๓,๗๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒๗,๑๕๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่ง
ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
๑. เครื ่อ งคอมพิว เตอร์สาหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๐)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ
๘ แกน เสมือน (๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
๓.๒ GHz จํานวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๑
ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือดีกว่า ดังนี้
๑. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ
๒. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ
๓. มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู่ บ นแผงวงจรหลั ก
แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลั กในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า
๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB
จํานวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีแปูนพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:
๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หน่วย
๒. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จานวน ๑
เครื่ อ ง เป็ น เงิ น ๒๒,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ร าคากลางและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี ๒๕๖๐)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๔ เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๘๐ คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็ วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้ไม่
น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า
๓๖๐x๓๖๐ dpi
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๑.๑ หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีหน่วยความจําแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ KB
๓. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบ
ที่ ๒ (๓๓ หน้า/นาที) จานวน ๒ เครื่องๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐
บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลั กษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๒
๒๕๖๐)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๓๓ หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/
๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่าน
เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
๔. เครื่ องส ารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จ านวน ๑ เครื่ อง เป็น เงิ น
๕,๘๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจาปี ๒๕๖๐)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้
๑. วงล้อบริหารไหล่และแขน จานวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษะพื้นฐาน
- ทําด้วยท่อเหล็กเป็นวงกลมชุบโครเมี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า ๓๗ นิ้ว
- ปรับระดับฝืดได้ เลื่อนสูง-ต่ําได้
- มีมือจับหมุนวงล้อเลื่อนเข้าออกได้
๒. เครื่ อ งขู ด หิ น ปู น พร้ อ มหั ว ขู ด หิ น ปู น จ านวน ๑ ชุ ด เป็ น เงิ น
๒๐,๕๕๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ความถี่ในการสั่นไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ รอบ/วินาที
- สามารถปรั บ ความแรงของการสั่ น และปริ ม าณน้ํ า ที่ อ อกมาได้ ต าม
ต้องการ
- มีสวิทช์เท้า ๑ ตัว ควบคุมการทํางาน Hand Piece ที่เหยียบได้สะดวกที่
ปลายเท้า
- มี Filer กรองน้ําก่อนเข้า Solinoid Valve เพื่อปูองกันการอุดตันของท่อ
น้ําในเครื่อง
- มีสวิทช์เปิด – ปิด การทํางานที่ตัวเครื่อง และมีหลอดไปสีเป็นตัวแสดง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๓
ให้เห็นเมื่อเครื่องทํางาน
- มีที่พักหัวขูดติดอยู่ที่ตัวเครื่องเป็นอย่างดี
- มีถังเป็นถังจุน้ํา ความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร ทําด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิม
และทําความสะอาดได้ทั้งภายในและภายนอกได้ง่าย
- มี Solinoid Valve ควบคุมการไหลของน้ํา เพื่อปูองกันการอุดตันของ
ท่อน้ําในเครื่องและติดตั้งระบบมอเตอร์ส่งน้ําเข้าเครื่องเป็นระบบไฟฟูาใช้ ไฟ ๑๒
โวลท์
- มีตู้ทําด้วยวัส ดุที่ไม่เป็นสนิม และเคลื่อนที่ได้สะดวก สํ าหรับการวาง
เครื่องขูดหินปูนไฟฟูาและบรรจุถังเก็บน้ํา
- ผลิตโดยบริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:
๒๐๐๘ และ ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๒
๓. ด้ า มกรอฟั น ความเร็ ว ต่ า จ านวน ๑ อั น เป็ น เงิ น ๘,๙๐๐ บาท
(ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ รอบ/นาที
- อัตราทดรอบ ๑:๑
- เป็นระบบ Ball Bearing
- ใช้กับ Ca Burs ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๓๕ ซม.
- มีระบบ Dust Proofing System ในการปูองกันไม่ให้สิ่งสกปรกผ่านเข้า
ไปในหัวกรอ
- สามารถทําให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ําที่อุณหภูมิไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ องศาเซลเซียส
๔. ด้ามกรอฟันความเร็วสูง จานวน ๔ อัน ๆ ละ ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๐๘,๐๐๐ บาท (ราคาในท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากไม่ มี ใ นมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ )
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นด้ามกรอฟันความเร็วสูงขับด้วยแรงลม (Air turbine) ชนิดใช้ตลับ
ลูกปืน (Ball bearing) Cartridge เป็นชนิด Ceramic Bearing แบบ ISB (Integrate Shaft Ball
Bearing) ทําให้ขณะกรอ Bur จะไม่สั่น
- ให้ความเร็วรอบของเข็มกรอฟัน ความเร็วรอบ ๓๖๐,๐๐๐ – ๔๓๐,๐๐๐
รอบ/นาที ขนาดของหัวกรอ ø ๑๒ x ๑๓.๕ มิลลิเมตร
- เป็นหัวกรอความเร็วสูงชนิดมีแสงสว่าง (OPTIC LIGHT) แบบ LED
- มีแรงกดที่หัวกรอสูงถึง ๑๗ Watt
- ตัวด้ามทําจาก Stainless Steel ชนิดผิวเรียบ
- มี ท างออกของน้ํ า หล่ อ เย็ น ที่ ด้ า นล่ า งของปลายหั ว กรอฟั น เป็ น แบบ
มากกว่า ๓ รู (Triple Spray System) (Quattro Water Spray)
- การถอดเข็มกรอฟันเป็นชนิด Push Button Chuck
- ข้อต่อด้ามกรอฟันเป็น Quick Coupling Connection แบบ Water
Volume adjuster มีหลอดไฟอยู่ภายใน หมุนได้รอบตัวแยกเป็นอิสระได้จากสาย
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๔
อ่อน (Disconnected) ด้านท้ายเป็นแบบ Mid West ๔ Hold และมีระบบ (NonRetraction Valve) ปูองกันการไหลย้อนกลับของน้ําเข้าสู่ตัวยูนิต
- Handpiece เป็นระบบ Clean Head สามารถปูองกันสิ่งสกปรกไม่ให้
เข้าไปใน Cartridge
- ใช้แรงดันลมเพื่อการทํางานระหว่าง ๒ – ๒.๕ kg/cm๒
- สามารถทําให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ํา (Autoclave)
ที่อุณหภูมิสูงสุด ๑๓๕ องศาเซลเซียล
- สามารถบํารุงรักษาและทําความสะอาดลูกปืนด้วยน้ํามัน Hi-Clean Spray
- เป็นชนิด Non-water Retraction
- การบรรจุหีบห่อ บรรจุในกล่องพลาสติกเรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์
- รับประกันคุณภาพสินค้าไม่ต่ํากว่า ๑ ปี
- มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจําหน่าย โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
- มีเอกสารอนุญาตประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงานของ
ทางราชการอย่างถูกต้อง
๕. เครื่องตรวจหู จานวน ๑ อัน เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์สําหรับส่องตรวจหูแบบไฟเบอร์ออฟติก
- มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก
- มีสวิตซ์ เปิด-ปิด อยู่ที่คลิปบนด้ามถือ
- ให้ความสว่างระบบไฟเบอร์ออฟติก จึงไม่ร้อนรบกวนคนไข้
- ใช้หลอดไฟซีนอน ๒.๕ โวลท์
- ด้ามถือ ใช้ถ่านไฟฉายขนาด AA จํานวน ๒ ก้อน
- มีเลนส์กําลังขยายประมาณ ๒.๕ เท่า แบบถอดออกได้ และเมื่อถอดออก
สามารถนําเครื่องมือสอดเข้าไปได้
๖. เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จานวน ๓ เครื่องๆ ละ ๒,๘๐๐ บาท
เป็นเงิน ๘,๔๐๐บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล LCD
- มีวิธีการวัดแบบ Oscillometric
- ช่วงที่วัดได้ ๐-๒๙๙ มม.ปรอท,ชีพจร ๔๐-๑๘๐ ครั้ง/นาที
- มีความแม่นยํา ความดัน±๓มม.ปรอท,ชีพจร±๕%ของค่าที่วัดได้
- ใช้พลังงานไฟฟูา DC๖V๔W,ถ่านAA ๑.๕v ๔ ก้อนหรือที่ชาร์ทไฟ
AC Adapter
- ผ้าพันแขนมีขนาดเส้นรอบวงแขนในช่วง ๒๒ - ๓๒ ซม.
๗. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
๙๐,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๕
- เป็นเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟูาแบบกึ่งอัตโนมัติ (AED)
- สามารถใช้แผ่นแปะนําสัญญาณเพื่อทําการกระตุกหัวใจ
- สามารถประจุไฟฟูาแบบอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติและแนะนําการใช้
งานด้วยเสียงพูด
- เป็นเครื่องกระตุกหัวใจที่ใช้พลังงานแบบ Adaptive BTE(Biphasic
Truncated Exponential)
- สามารถใช้พลังงานในการกระตุกหัวใจได้ตั้งแต่ ๕๐-๒๐๐ Joule
- ใช้เวลาในการประจุไฟฟูาไม่เกิน ๙ วินาที
- สามารถตรวจจับ VT/VF และ PSVT ได้
- ใช้เวลาในการอ่านผลไม่เกินช่วง ๔-๑๕ วินาที
- สามารถเก็บข้อมูลในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB และสามารถเพิ่ม
หน่วยความจําเป็น SD Card ขนาด ๒ GB ได้ สามารถบันทึกได้ ๑๐๐ ชั่วโมง
- ตัวเครื่องผ่านมาตรฐาน IEC ๖๐๕๒๙ class IP๕๔, IEC/EN ๖๐๖๐๑-๑
class I type BF, EC Directive:Class IIb
- แบตเตอรี่เป็นแบบ Li-ion ชาร์ทใหม่ได้ สามารถใช้ติดตามสัญญาณชีพ
ได้ไม่น้อยกว่า ๒๑ ชั่วโมง
- สามารถกระตุกหัวใจด้วยไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ครั้ง
- แบตเตอรี่เป็นแบบมีอายุการใช้งาน ๒ ปี หรือ ๕ ปี ขึ้นอยู่กับการชาร์ท
ใหม่ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ครั้ง
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ดังนี้
๑. ตู้เอกสารเหล็กบานเปิดกระจกสูง จานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๔,๐๐๐
บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ตู้เอกสารเหล็กบานเปิดกระจกสู ง (Glass Swing Door Steel
Cupboard) ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐x๔๕x๑๘๕ ซม. (กว้างxลึกxสูง)
- ตู้บานเปิดทึบพร้อมกุญแจล็อค แผ่นชั้นปรับระดับสูง - ต่ําได้ ความหนา
ของเหล็กไม่น้อยกว่า ๐.๖ mm.
๒. ชั้นเหล็กวางยา จานวน ๑ ชั้น เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท (ราคาใน
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- สองหน้าหลังทึบขนาดไม่น้อยกว่า ลึก ๕๐ x กว้าง ๑๐๐ x สูง ๒๕๐ ซม.
จํานวนไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น
- เสาใช้เหล็กหนา ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๘x๗.๕ ซม.
- เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๒.๒ มม. ขาเสาพับขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๘x๑๒.๕ ซม.
- แผ่นฐาน ลึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. /แผ่นชั้น ลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. (เดิน
รูกระดูก ๒ เส้น เหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๐.๙ มม.)
- หัวท้ายเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑.๘ มม.
- แขนรับชั้นไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. รับน้ําหนักต่อชั้นไม่น้อยกว่า ๑๒๐รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๖
๑๓๕ กก./ชั้น
๓. เก้าอี้มีพนักพิง จานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เก้าอี้ ขนาดเบาะเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๙ ซม. x ความลึกเก้าอี้
รวมพนักพิงไม่น้อยกว่า ๔๙ ซม. x ความสูงที่นั่งไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม.
- สามารถปรับระดับสูง-ต่ําด้วยระบบโช๊คแก๊ส
- โครงสร้างและขาผลิตจากเหล็กกลม
- สามารถรับน้ําหนักได้มาก ที่นั่ง-พนักพิงบุฟองน้ําหุ้มหนังเทียม PVC
๔. เก้าอี้บาร์ จานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น
เนื่องจากไม่มี ในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๔๖ cm. x ลึก ๔๐ cm. x สูง ๗๖ - ๙๗ cm.
- เก้าอี้ทํามาจากเทอร์โมพลาสติก
๕. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
จานวน ๑ เครื่องเป็นเงิน ๔๐,๒๐๐บาท (บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี
๒๕๖๑)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่ต่ํากว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู
- ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- เครื่อ งปรั บอากาศที่ มีค วามสามารถในการทํ าความเย็ นขนาดไม่ เกิ น
๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟูาเบอร์ ๕
- เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรง
ไฟฟูา (Electric grids) หรือ เครื่องผลิตประจุไฟฟูา (Ionizer) เป็นต้น สามารถดัก
จับอนุภาค ฝุุนละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้
- มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
๖. โต๊ะทางาน จานวน ๔ ตัว ๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐
บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- โต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๒๐.๐ ซม. x ลึก ๖๐.๐ ซม. x สูง ๗๕.๐ ซม.
- หน้าโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ mm.
- วัสดุพื้นผิว เคลือบผิวด้วย "เมลามีน" ทั้งตัว
- ทนทานต่อความร้อน รอยขีดข่วน
- ปูองกันความชื้นได้ดี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๗
เหตุผล
ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (บึงขุนทะเล) ได้เปิดให้บริการด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชน ครอบคลุมทั้งการการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค
การรั ก ษาพยาบาลและการฟื้ น ฟู ส ภาพ โดยจั ด บริ ก ารในคลิ นิ ก แก่ ผู้ ปุ ว ยนอก
ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย การให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตลอดจนการบริการเชิงรุก
ในชุมชน การจัดบริการได้ใช้ระบบเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) การพัฒนาระบบบริการเพื่อใช้สิท ธิเบิกจ่าย
ตรงสําหรับข้าราชการ ซึ่งการจัดระบบบริการได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย
ประชาชนได้ รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
จําเป็น ต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติ งานที่เพียงพอและมีประสิ ทธิภ าพ
จึงได้จัดทําโครงการจัดซื้อครุ ภัณฑ์ประจําศูนย์บริการสาธารณสุข บึงขุนทะเล ขึ้น
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารประชาชนเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด ประโยชน์ ต่ อ
ประชาชนและต่ อ ทางราชการสู ง สุ ด โดยขออนุ มั ติ เบิ กจ่ ายจาก “เงิ นบํ ารุ ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บึงขุนทะเล” ซึ่งมีเงินคงเหลือ ณ
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จํานวนเงิน ๑๖,๑๖๒,๙๗๙.๘๓ บาท (สิบหกล้านหนึ่ง
แสนหกหมื่ น สองพั น เก้ า ร้ อ ยเจ็ ด สิ บ เก้ า บาทแปดสิ บ สามสตางค์ ) โดยใช้ จ่ า ย
งบประมาณ เป็นเงิน ๔๒๗,๑๕๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติใช้เงิ น
บํ ารุ งศูน ย์ บริการสาธารณสุ ขเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี บึงขุนทะเล ในการจัดซื้อ
ครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ จํ านวน ๔ รายการ ครุ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ การแพทย์
จํานวน ๗ รายการ และครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน ๖ รายการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๔๒๗,๑๕๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบ บาทถ้วน) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบใช้เงินบํารุงศูนย์บริการ
สาธารณเทศบาล บึ ง ขุ น ทะเล) เพื่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ครุ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ
สาธารณเทศบาล (บึงขุนทะเล) (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) มีสมาชิก
สภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ ประชุมครับ สมาชิก
สภาเทศบาลฯท่านมติเห็นชอบใช้ เงินบํารุงศูนย์บริการสาธารณสุ ขเทศบาล บึงขุน
ทะเล) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรื อการแพทย์ และ
ครุ ภัณฑ์สํ านักงานเพื่อใช้ปฏิบัติ งานที่ศูนย์บริการสาธารณเทศบาล (บึงขุนทะเล)
(สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) กรุณายกมือครับ
สรุป สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี มีมติ เห็ นชอบใช้เงินบํ ารุงศูนย์ บริการ
สาธารณสุ ขเทศบาล (บึ งขุ นทะเล) เพื่ อจั ดซื้ อครุ ภั ณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ ครุ ภั ณ ฑ์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๘
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริ การสา
ธารณเทศบาล (บึงขุนทะเล) (สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จํานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ เห็ นชอบใช้ เงิ นบ ารุ งศู นย์ บริ การ
สาธารณสุ ขเทศบาลบึ งขุ นทะเล) เพื่ อจั ดซื้ อครุ ภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ ครุ ภั ณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์สานักงานเพื่อใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ
สาธารณเทศบาล (บึงขุนทะเล) (สานักการสาธารณสุ ข และสิ่งแวดล้อม ) ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องญัตติขออนุญาตกู้เงินจากสานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลและ/หรือสถาบันการเงิน เพื่อจ่ายค่าดาเนินการก่อสร้าง
และปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สานักปลัดเทศบาล)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจาก
สํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและ/หรือสถาบันการเงิน เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุญาตกู้เงินจากสํานักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและ/หรือ
สถาบันการเงิน เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยดําเนินการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล เป็น
อาคาร ค.ส.ล. ๕ ชั้น ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร จํานวน ๑ หลัง และปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี หลังเดิม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด จํานวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท
ถ้วน)
เหตุผล
เทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธ านี จะดําเนินการก่ อสร้ างและปรับปรุงอาคาร
สํานั กงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เนื่องจากปัจจุบันอาคารสํานักงานเทศบาลนคร
สุร าษฎร์ธ านี ซึ่งเป็นอาคารโรงเรียนเทศบาล ๕ เดิม ซึ่งได้ก่อสร้างมานานกว่า
๓๐ ปี ปัจจุบันมีสภาพเก่าแก่ทรุดโทรม มีสถานที่ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานของ
สํานัก/กองต่างๆ ตลอดจนยังไม่มีสถานที่ที่สามารถจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน
แบบครบวงจร (One Stop Service) ให้มีความสมบูรณ์และสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อเป็น การรองรับการเจริญเติบโตของ
ชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๙
บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ จึงได้จัดทําโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน
เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี แต่ เ นื่ อ งจากเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง
งบประมาณไว้เพื่อดําเนินงานตามโครงการนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนคร
สุร าษฎร์ ธ านี เพื่ออนุญาตให้ เทศบาลฯ กู้เงินจากสํ านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลและ/หรือสถาบันการเงิน จํานวน ๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้าน
บาทถ้วน) เพื่อดําเนินงานตามโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลฯ ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พิจารณา
อนุ ญาตให้ เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี กู้เงินจากสํ านักงานเงินทุนส่ งเสริมกิจการ
เทศบาลและ/หรือสถาบันการเงิน เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการก่อสร้าง
อาคารสํ านักงานเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติเ ทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๖๖ วรรคแรก (๖) และมาตรา
๖๖ วรรคสอง ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/
ว ๔๗๑๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการ
ขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๑๐ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านผู้ใดสอบถามบ้างครับ
ไหมครับ มีก็ขอเชิญนะครับ เชิญคุณสําเริงครับ

นายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ กระผมนายสําเริง
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผม
สงสัยอยู่ครับเพราะวันก่อนกู้สร้างเทศบาล สามร้อยกว่าล้าน และนี้กู้สร้างอีกหลัง
เอา ๒ หลังเลยหรือครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ พนักงานเราก็เท่านี้ครับยัง
ไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมากมายนี้มาอีก ๑๕๐ ล้าน วันก่อนสามร้อยกว่าล้าน เรียนถาม
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ อย่างนี้นะครับว่าจะสร้ างทั้ง ๒ หลั งเลยหรือครั บ
ขออนุญาตเรียนถามครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

มีเพื่อนสมาชิกฯ สงสัยอยู่ครับ ผมคิดว่าเราทําความเข้าใจกันได้นะครับคุณ
สําเริงครับ สร้างทั้ง ๒ หลังที่เดียวผมคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะครับนี้มันคงจะหลัง
เดียวนะครับ ขอเชิญครับคุณสําเริงฯ ครับ

นายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาล

ที่ผมถามเพราะสงสัยหลังเก่ายังไม่ยกเลิกครับ ถ้าเกิดหลังเก่าเขาอนุมัติ
เงินกู้ให้เราสร้างได้มันก็ดีครับท่านประธานฯ แต่ว่าหลังเก่ายังไม่ยกเลิกหลังใหม่อีก
๑๕๐ ล้าน เขาจะไม่ให้ทั้งสองหลังนะครับท่านประธานฯ ครับผมสงสัยตรงนี้ครับ

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี และท่านสมาชิกสภา
ผู้ทรงเกียรติผมจะขอชี้แจงนิดหนึ่งนะครับการกู้เราได้ขอกู้ ๓๙๐ กว่าล้านมาเป็น
เวลา ๒ ปี แล้ว สภาก็อนุญาตขณะนี้ก็อยู่ในการอนุมัติของกระทรวงกู้เกิน ๑๕๐

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๐
ล้ า น ต้อ งผ่ า นท่ านรั ฐ มนตรีเ ท่ านั้ น ๒ ปี กว่ าก็ ยัง ไม่ไ ด้อ นุมั ติ ผมจะได้ ชี้แ จงให้
สมาชิกฯ ทราบนะครับว่าพวกเราได้ไปศึกษาดูงานเราได้ไปดูที่เทศบาลศิลาซึ่งเขา
ได้ต่อเติมอาคารใหม่ ขณะนี้ที่ผมขออนุมัติ ๑๕๐ ล้าน จากที่ประชุมถ้าเกิด ๓๐๐
กว่าล้านอนุมัติมาทางนี้ผมก็ต้องขอสภาฯ ยกเลิกจากทางนี้ จากนี้สภาอนุมัติ ๑๕๐
ล้าน ผมก็จะเข้าจังหวัดแล้วส่งซ้อนเข้าไปเลย ถ้า ๓๐๐ กว่าล้านเราไม่ได้ เราได้ตรง
นี้ทํางานแบบซ้อนขึ้นไปเพื่อรายการใดได้มาเราก็เอาทั้งนั้น
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

เชิญอาจารย์พรเลิศครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาลครับ ผมไม่กลัวว่าจะไม่ได้ ผมกลัว
ว่าจะได้ทั้ง ๒ อย่าง ๓๙๐ ล้าน กับ ๑๕๐ ล้านรวมแล้ว ๕๐๐ กว่าล้าน คือจริงๆ
แล้วผมว่าเรื่องนี้เดิมเราจะขอกู้เงินจากกองทุนพัฒนาเมืองหลังจากที่เราได้รับการ
อนุมัติแล้ว จากกองทุนพัฒนาเมืองเราได้ไปเรียนรู้ว่ามติคณะรัฐมนตรีให้เราไปกู้
กิจ การให้ มากู้กองทุนกิจการเทศบาลเพราะเนื่องจากดอกเบี้ยร้อยละ ๓ เหลื อ
ดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕ เราเพิ่งผ่านสภาฯ ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี้ก็คือสมัยประชุม
ที่แล้ว โดยพิจารณาให้ผ่านเห็นชอบเกี่ยวกับการกู้เงิน ๓๙๗ ล้าน แต่ทีนี้ถ้ าท่าน
นายกฯ จะมาเอา ๑๕๐ ล้าน ตรงนี้เผื่อไว้ ๒ ทาง ผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นยังไงอาจจะมี
การประสานงานกันได้แต่ทีนี้ขอกู้ ๑๕๐ ล้ าน ผมขอนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราขอกู้ใช้
ระยะเวลาเท่าไรเพราะไม่ได้แจ้งมาในญัตติและการใช้จ่ายหมายถึงการชําระหนี้เป็น
กี่งวด งวดละเท่าไรและหลั งจากชําระหนี้แต่ล ะงวดแล้ ว มีเงินพัฒ นาของแต่ล ะ
ปี ง บประมาณมี เ งิ น พั ฒ นาอยู่ เ ท่ า ไรเพราะเราจะต้ อ งมี ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๓๕ %
เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอทราบรายละเอียดครับ
เชิญครับคุณณรงค์
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ผมนายณรงค์
ฉวมพรมอินทร์สมาชิกสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านี ผมไม่ได้กลั วเหมือนท่าน
สําเริง กับท่านอาจารย์พรเลิศ ครับ แต่ผมกลัวว่าไม่ได้สร้างครับ เพราะว่าเรื่องญัตติ
ในลักษณะนี้นะครับผมได้ยินตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ นะครับ เราไปดูเทศบาลอื่นๆเขา
พัฒนาไปเยอะแยะแล้ววันนั้นผมยังจําได้เลยไม่รู้เป็นเทศบาลอะไรเขามาที่เทศบาล
เรานี้มาดูงานที่ชั้น ๒ นี้ พอเสร็จผมเดินลงตามหลังเขาไปนี้หรือสํานักงานเทศบาล
นครตั้งแต่นั้นมาถ้าเขาเชิญผมมารับคณะที่นี่ผมไม่มาเลยครับ ผมบอกว่าผมกลัว
ไม่ได้สร้างนะครับ แต่ผมยังมั่นใจใจคณะผู้บริหารชุดนี้คงจะได้สร้างนะครับและผม
ก็ฝากถึงท่านปลัดฯ คนใหม่นะครับ ยังไงก็ขอให้ดําเนินการด้วยความจริงใจนะครับ
วันนั้นที่ โรงเรียนเทศบาล ๔ ท่านปลัดฯ บอกว่าท่านได้วิธีการหลบระเบิดแต่ที่นี่
ระเบิดก็มีนะครับแต่เป็นระเบิดถ่วงเวลาครับผม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๑
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญครับคุณทิวา

นายทิวา กุฎอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กระผมนายทิวา กุฎ
อินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมดีใจนะครับ ที่จะได้เทศบาลใหม่
แต่ไม่ทราบว่าจะได้เมื่อไหร่แต่ ณ เวลานี้ผมก็เคยพูดในที่ ประชุมแล้วว่าเทศบาล
ใหม่เราก็มีความหวังแต่ตอนนี้ของเราห้องน้ําแย่ครับ ทําตรงนี้ก่อนเทศบาลใหม่ยัง
ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ ไม่รู้อีกกี่ปี แต่ถ้า ๒ ปียังไม่ได้ห้องน้ําก็เหม็นเหมือนเดิม ถ้า
ถามว่าท่านณรงค์ ฉวมพรมอินทร์ ที่ไม่มาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองผมก็ว่าน่ากลัว
เหมือนกันแต่เขาจะกล้าพูดหรือไม่กล้าพูดเท่านั้นเอง พอเดินขึ้นชั้น ๒ ท่านนายกฯ
ครับสิ่งที่ดีงามที่รับแขกต้องปรับปรุงก่อนครับรีบหางบฯ มาทําก่อนตรงนี้ จะยังไงก็
ได้เพราะอย่างน้อยท่านปลัดฯ ก็มาใหม่ก็น่าจะดีขึ้นสักนิดขอบคุณมากครับ

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ทางฝุ ายผู้ บริห ารฯ ก็ได้ให้ รายละเอียดเรียบร้อยแล้ว เพื่อนสมาชิกก็ได้
อภิปรายการพอสมควรแล้วมีท่านผู้อื่นมีข้อสงสัยติติงอีกไหมครับขอเชิญครับคุณ
สําเริงฯ ครับ

นายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ กระผมนายสําเริง
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในวาระที่ ๑๐ ผมมีข้อสงสัยอยู่
นิดนะครับใน ๑๕๐ ล้านนะครับ ใช้ก่อสร้างอาคารใหม่กี่ล้านครับปรับปรุงกี่ล้าน
ครั บ นี้ ผ มดูแล้ ว ไม่มีรายละเอียดดําเนินการก่อสร้างอาคารกี่ล้ านและปรับปรุ ง
อาคารสํานักงานเทศบาลรวม ๒ อย่าง ๑๕๐ ล้านหรือหารสองหรืออย่างไรครับ
ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ขออนุญาตเรียนถามนะครับ

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ผมเข้าใจนะครับแต่นี้เขาขออนุมัติหลักการขอกู้เงิน ๑๕๐ ล้าน แต่ว่าส่วน
ที่ จ ะเอาไปทํ า อะไรบ้ า งรายละเอี ย ดคงคิ ด ว่ า ต้ อ งได้ เ งิ น มาก่ อ นถึ ง จะแบ่ ง เป็ น
รายละเอียดนะครับเขาจะให้กู้หรือไม่ให้กู้ส่วนนั้นให้ได้มาก่อนถึงจะรู้ว่าเอามาทํา
อะไรบ้างเขาจะใช้หมดหรือไม่หมดผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพื่อนสมาชิกฯ
ถามว่าจะหารายละเอียดตรงนี้ก็ขอเชิญฝุายท่านนายกฯ ครับ ขอเชิญครับคุณสําเริง
ครับ

นายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ถ้าท่านประธานสภาเทศบาลฯตอบ
มาอย่างนี้ผมก็เข้าใจครับว่าต้องอนุมัติในหลักการก่อน

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล

เชิญครับคุณรักพงษ์
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานสภาเทศบาลฯ จากที่พวกเรา
สมาชิกฯ ได้ฟังเพื่อนๆอภิปราย ท่านประธานสภาเทศบาลครับบางกรณีหรือบาง
เรื่องที่เพื่อนสมาชิกฯ เป็นห่วงคิดว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าคิดว่าก็เป็นสิทธิ
ของสมาชิกฯ ที่จะต้องถามบ้างนะครับเพื่อประกอบการพิจารณา ในส่วนตรงนี้ก็

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๒
เหมือนกัน ที่ท่านสํ าเริงฯ ถามคือถ้าไม่มีเอกสารมีรายละเอียดประกอบพวกเรา
หนักใจในเรื่องของการที่จะอนุมัติให้กู้นะครับ คือในส่วนตรงนี้รู้กันนะครับว่าเราจะ
สร้างเทศบาลแต่ว่าด้วยเหตุผลรายละเอียดของเงินพวกเราเป็นผู้ที่ดูแลในระบบ
เรื่องของการเงินในการที่จะอนุมัติให้ผู้บริหารใช้เงินในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าผู้บริหารฯ
ก็ต้องคิ ดเหมื อนกันสมาชิก ฯ ที่ท้ว งติงหรือที่พู ดไปบางทีอาจจะมีบ้ างเพราะว่ า
รายละเอียดประกอบของเราค่อนข้างที่จะน้อยซึ่งบางไปโดยจุดหลักๆปัญหาหลักๆ
ก็ยากที่จะอธิบายเพราะว่าไม่ได้ เตรียมรายละเอียดตรงนั้นไว้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่
ผมเองก็มองในลักษณะนี้เหมือนกันว่าหลายๆ เรื่องตอนนี้ที่พิจารณาก็ด้วยเหตุผลก็
ด้วยหลักการอะไรต่างๆ ที่ทางคณะผู้บริหารฯ ทําเข้ามาเราอ่านแล้วบางทีในเรื่อง
ของการพิจารณาค่อนข้างที่จะอึดอัดไม่มีการอภิปรายไม่มีการซักถามกันอยู่ตลอด
เพราะผมมองว่าเอกสารไม่ค่อยครบรายละเอียดไม่ค่อยได้ ซึ่งไม่ติดใจว่าจะให้ทํา
หรือไม่ให้ทําซึ่งก็เป็นห่วงเหมือนท่านณรงค์ฯ ผมรู้ว่าท่านเป็นห่วงในเรื่องของการ
สร้างอาคารสถานที่เป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วมีการให้กู้กันครั้งหนึ่งแล้ว แล้ว
ท่านก็กลัวในเรื่องของระเบิดเวลา ในส่วนตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับว่าเรามองว่าถ้า
ทุกฝุายเดินการชนิดว่าเปิดเผยเห็นกันว่าในเรื่องตรงนี้มันจําเป็นต้องทําก่อนก็ติดว่า
น่าจะไปได้รวดเร็ว แต่ว่าถ้าไปติดระเบิดเวลาเหมือนท่านว่าถ่วงเวลาไปติดตรงไหน
อีกเดี๋ยวท่านปลัดฯ ท่านมาใหม่อึดอัดใจว่ามาแล้วมาโดนระเบิดถ่วงเวลายังคิดอยู่ว่า
มันระเบิดจริงหรือระเบิดปลอมมันอาจจะเป็นระเบิดจริงที่มีการถ่วงเวลาผมก็เห็น
ใจท่านนายกฯ ที่ผ่านมาที่เราจะต้องวนไปวนมากว่าจะได้ทําสักเรื่องมันก็พอสมควร
ครับท่านประธานฯ ในส่วนตรงนี้ผมก็เป็นห่วงในการที่จะสร้างในส่วนนี้และก็อีก
อย่างถ้าเราหารือกันในเรื่องของการทําแผน ๒ แผน หรือเราทําเรื่อง ๒ เรื่องในเรื่อง
เดียวกันถ้ามีคนท้วงติงผมก็มองว่ามันไม่ใช่ฝุายแผนก็น่าจะทราบดีว่าตัวเก่าเราก็มี
ตัวใหม่เราก็มีแต่ตอนนี้เราหารือจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้อาคารใหม่หลังนี้ถ้าหา
กว่า ๓๐๐ กว่าไม่ได้เราจะได้ ๑๐๐ กว่าแต่ในหลักการถ้าผมเป็นกรรมการแผนจะ
เข้าทีเดียว ๒ รายการอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วพิจารณาให้กู้กัน ๒ เรื่อง มันไม่ใช่ผมไม่รู้
ท่านเลขาฯ ไปปรึกจังหวัดอย่างไรผมไม่ทราบนะแต่ผมว่ามันไม่ใช่แต่เราคุยกับแบบ
ตรงไปตรงมาว่าเหมือนที่ท่านนายกฯ เปิดเผยว่าถ้าเราไม่ได้เ ราได้ตัวนี้เพื่อรอเสียบ
แต่ว่าจริงๆ แล้วเราจะทําเรื่องๆ เดียวใน ๒ รายการ แต่สภาฯ มันไม่ใช่นะแต่สภา
ค่อนข้างที่จะอะลุ่มอล่วยและที่ให้เหตุผลก็เพื่อที่จะคุยกันว่ามันมีที่ไหนเรื่องเดียวกัน
เราทํา ๒ ครั้ง มันก็ไม่ใช่ตรงนี้เราพูดตามความเป็นจริงแต่ว่าในส่วนที่เราจะช่ วยให้
เทศบาลของเราจะได้ทําเทศบาลใหม่เราก็คิดในลักษณะนี้เพราะว่าทุกเรื่องตอนนี้
เป็นปัญหาคือในเรื่องของอาคารสถานที่เราเข้าใจโดยเฉพาะเมื่อสักครู่ที่ไปห้องน้ําก็
ต้องขอกราบขอบพระคุณท่าน สท.ทิวา พอท่านพูดนิดเดียวพอเข้าไปในห้องน้ํา
สะอาดหอมไม่มีกลิ่นเลยก็เป็นเรื่องที่ ดีแล้วก็อยากจะฝากผู้บริหารฯ ถ้าไม่ติติงก็ไม่
ทราบที่จริงเดินผ่านทุกวันก็น่าจัดการกันให้เรียบร้อยพอพูดมันก็กระทบกันหมด
จริงๆ ไม่อยากจะพูดแต่ว่าหลายเรื่องเราต้องการให้ดีที่ติติงต้องการให้เรื่องทุกเรื่อง
มันสวยงามได้น่าอยู่เทศบาลฯ ของเราก็เหมือกันผมก็อยากได้ ส.ท.ไพโรจน์ ก็พูดอยู่
ในเรื่องของห้องกิจการสภาฯ ท่านฝากบอกว่าถึงตอนนี้อาคารไม่มีก็ขอห้องไหนสัก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๓
ห้องก็ฝากท่านประธานฯ ถึงท่านนายกฯ ด้วยหาให้แกสักห้องเถอะตรงไหนก็ได้ทํา
เป็นห้องกิจการสภาฯ เพื่อที่จะปรึกษาหารือนั่งทานกาแฟขอบคุณมากครับท่าน
ประธานเทศบาลครับ
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ที่ท่านอาจารย์พรเลิศ ได้สอบถามถึงระยะเวลาในการชําระเงินกู้กี่ปี ก็ขอ
เชิญทําความเข้าใจกันนะครับ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ โดยหลักการในการชําระเงินกู้ ต้อง
ชําระอย่างช้า ๑๐ ปี ของเราก็ชําระเป็ นระยะเวลา ๑๐ ปี เมื่อกู้เสร็จเราก็จะมา
คํานวณว่าต้องเสียเงินเท่าไหร่ สถานะทางการเงินของเราเพียงพอครับ

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ทางฝุายผู้บริห ารก็ได้ทําความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกแล้ว มีสมาชิกสภา
เทศบาลฯท่านใดสอบถามอีกบ้างครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ป ระชุมครับ สมาชิก
สภาเทศบาลฯท่ า นใดมี มติ อ นุ ญ าตกู้ เ งิ น จากสํ า นั ก งานเงิ น ทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การ
เทศบาลและ/หรือสถาบันการเงิน เพื่อจ่ายค่าดําเนินการก่อสร้างและปรับปรุง
อาคารสํานักงานเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี (สํานักปลัดเทศบาล) กรุณายกมือครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุญาตกู้เงินจากสํานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลและ/หรือสถาบันการเงิน เพื่อจ่ายค่าดําเนินการก่อสร้าง
และปรั บ ปรุงอาคารสํ านักงานเทศบาลนครสุ ราษฏร์ธ านี (สํ านักปลั ดเทศบาล)
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุญาตกู้เงินจากสานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาลและ/หรือสถาบันการเงิน เพื่อจ่ายค่าดาเนินการก่อสร้าง
และปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาลนครสุราษฏร์ธานี (สานักปลัดเทศบาล)
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๑๑ เรื่ อ งญัต ติข อความเห็น ชอบท ากิจ การนอกเขต
เทศบาล (สานักการช่าง)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ด้ ว ยเทศบาลนคร
สุ ร าษฎร์ ธ านี ขอเสนอญัต ติข อความเห็ นชอบทํากิ จการนอกเขตเทศบาล เพื่ อ
ดําเนินการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่หมู่ที่ ๕ ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หลักการ
ขอความเห็นชอบทํากิจการนอกเขตเทศบาล เพื่อดําเนินการใช้ป ระโยชน์
ในที่ดิน ที่หมู่ที่ ๕ ตําบลวัดประดู่ อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื้อที่ดิน ๔๓-๑-๙๐ ๘/๑๐ ไร่ ระยะห่างจากเขตเทศบาลถึงแปลงที่ดินประมาณ
๖ กิโลเมตร

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๔
เหตุผล
เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ได้ จั ด ทํ า งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยตั้งงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
และสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับพื้นที่สถานที่กําจัดมูลฝอยฯ ตําบลวัดประดู่
อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(สิ บ สองล้ า นบาทถ้ ว น) โครงการปรั บพื้ นที่ ส ถานที่ กํา จัด มูล ฝอยจะดํา เนิ นการ
ก่อสร้างในที่ดินของเทศบาลฯ ที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ตําบลวัดประดู่ อําเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลฯ เนื้อที่ ๔๓-๑๙๐ ๘/๑๐ ไร่ เทศบาล ซื้ อมาเมื่ อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ในการจัด ซื้อที่ ดิน ได้ข อทํ า
กิจการนอกเขตเทศบาลโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่กําจัดมูลฝอย และ
เทศบาลได้ ใ ช้ ง านที่ ดิ น ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า วจนถึ ง เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๕๑
ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงและในเขตเทศบาลเทศบาลตําบลวัดประดู่ ได้รวมตัวกัน
ประท้วงเพื่อห้ามไม่ให้เทศบาลฯ ใช้ที่ดินแปลงนี้เป็นสถานที่กําจัดมูลฝอยอีก แต่ได้
ผ่อนผันเป็นเวลา ๖ เดือน เพื่อให้เทศบาลหาทางออกในการกําจัดมูลฝอยและได้ทํา
การปิดกั้นทางเข้า-ออก และห้ามเทศบาลใช้เป็นสถานที่กําจั ดมูลฝอยอย่างถาวร
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เทศบาลจึงได้ยุติการใช้งานที่ดินแปลงนี้มาจนถึง
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารของเทศบาลฯ มีนโยบายที่จะใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินแปลงนี้ จึงได้จัดทําโครงการปรับปรุงพื้นที่ขึ้นซึ่งโครงการมิได้เกี่ยวข้องกับการ
จัดการ มูลฝอยแต่อย่างใด ดังนั้น
เพื่อให้ โ ครงการปรับปรุงพื้นที่ส ถานที่ฝั งกลบมู ล ฝอยฯ ตําบลวัดประดู่
ดําเนินการต่อไปได้จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติทํากิจการนอกเขตเนื่องจากเดิม
เคยขอทํากิจการนอกเขตไว้ในที่ดินแปลงนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่กําจัดมูลฝอย แต่เมื่อ
วัตถุประสงค์เปลี่ยนไป จึงมีความจําเป็นต้องขอทํากิจการนอกเขตใหม่ อย่างไรก็
ตามในอนาคตอาจมี การดําเนินการอื่นใดที่ จะใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ ดังนั้น
เพื่อความสะดวกในการดําเนินการจึงขออนุมัติทํากิจการนอกเขตในที่ดินแปลงนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการทํากิจการของเทศบาลที่ ไม่เกี่ยวข้องกับการกําจัด
มูลฝอย เพื่อปูองกันความขัดแย้งกับชุมชน ต่อไป และการที่เทศบาลจะเข้าไปใช้
พื้นที่แห่งนี้ได้ เทศบาลจะต้องขอทํากิจการตามกฎหมายกล่าวคือ เทศบาลจะทํา
กิจ การใดและเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจหน้ าที่อยู่
ภายในเขตเทศบาลตามมาตรา ๕๗ ทวิ (๑) และต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตามมาตรา ๕๗ ทวิ (๒) เพือ่ ทํากิจการนอกเขตเทศบาล
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี
พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลดําเนินการทํากิจการนอกเขตเทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๗ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่
๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๕
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายทิวา กุฏอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๑๑ มีท่านผู้ใดจะซักถามไหมครับ ขอเชิญคุณทิวาครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายนายทิวา กุฏอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมไม่แน่ใ จว่าผู้บริหารจะไปก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้สํานักใดไปอยู่ครับ เพราะที่ก็เยอะ ตั้ง ๔๓ ไร่ เมื่อก่อนผม
เคยจําได้ว่าเราเคยคิดที่จะไปสร้างที่ขังสุนัขตรงนั้น ผมขอรายละเอียดเพิ่มสักนิด
ครับ
เชิญครับท่านนายกฯ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพ จากที่ เ พื่ อ นสมาชิ ก ได้ ผ่ า น
งบประมาณในสภา ๑๒ ล้ านบาท เพื่อ เป็น เงิน ปรับ ปรุง ภูมิทั ศน์ เราจะได้ย้า ย
งานสวนทั้งหมดจากที่สวนหลวง ไปอยู่ที่ซอยโกเต็ง เราเคยขอมายังสภาแห่งนี้แล้ว
เมื่อคราวก่อน แต่เอกสารที่ประกอบคราวที่แล้วทางสํานักการช่างหาไม่เจอ ผมเลย
ให้มาขอใหม่ในรอบนี้ ซึ่งทางเทศบาลเมืองวัดประดู่ก็ได้อนุญาตให้เราแล้ว เราจึงมา
ขอสภาแห่งนี้เพื่อที่ทางเทศบาลเมืองวัดประดู่จะได้นําเอกสารไปเข้าสู่สภาของเขา
ครับ
เชิญครับท่านอาจารย์พรเลิศ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมยังข้องใจอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าไปปรับ
ภูมิทัศน์ คือเราผ่านสภาตรงนี้แล้ว ก็ต้องไปผ่านสภาของวัดประดู่ ถ้าเราบอกแต่
เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์ แต่เราไม่บอกว่าจะทําอะไร ในเอกสารก็ไม่มีว่าจะปรับปรุง
ภูมิทัศน์เพื่อทําอะไร สภาก็พิจารณาลําบากครับ
ขอเชิญครับคุณรักพงษ์
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพครั บ กระผมรั ก พงษ์ แซ่ ตั้ ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ถ้าเราดูในเนื้อหาของระเบียบวาระที่
๑๑ เนื้อหาออกจะน้อยไปนิดหนึ่ง ผมก็มาดูในแบบแปลน ในแบบทั้งหมดจะเป็น
เรื่องของโรงเรือนอาคาร ถนน ระบบไฟฟูา ประปา เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์
น้อยไป ในแบบผมไม่มั่นใจเรื่องการเชื่อมโยงการปรับปรุงภูมิทัศน์กับการก่อสร้าง
โรงเรื อนได้อย่างไร แต่การออกแบบโรงเรือนค่อยข้างจะดี สวย ตรงนี้ผ มขอชม
เรื่องการขออนุญาตทําการนอกเขตถ้าเราอ้างในเรื่องการขอปรับปรุงภูมิทัศน์ ตาม
ในแบบผมว่ าน้ อ ยไปนะครับ เดิ มก็ มี เ รื่อ งของการเป็ น บ่ อทิ้ ง ขยะ จะมีบ่ อ แก๊ ส
มีระบบกําจัดขยะ ในที่เดิมที่เคยเป็นที่ทิ้งขยะ แต่ตอนนี้ผมคิดว่าระบบนั้นน่าจะใช้
ไม่ได้แล้ว ผมขอฝากไปยังผู้ บริห ารนะครับ เรื่องการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๖
น่าจะให้ชัดเจนว่าจะทําอะไรบ้าง ตกแต่งยังไง
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

เชิญครับท่านนายกฯ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเราใช้
ชื่อถูกรึเปล่าในเรื่องของการขอทําการนอกเขต ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ผู้ง่ายๆคือมี
การปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้น แล้วมีการสร้างอาคารเพื่อให้งานสวนย้ายมาอยู่ตรงนั้น
เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนั้น งบประมาณก็เขียนตามแบบที่ท่านสมาชิกได้เห็น
แล้ว เราเริ่มต้นจากปรับปรุงภูมิทัศน์ก่อนครับ

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๑๑ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามอีกไหมครับ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบทํากิจการ
นอกเขตเทศบาล (สํานักการช่าง) กรุณายกมือครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบทํากิจการนอกเขตเทศบาล
(สํานักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง จํานวน
๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบทากิจการนอกเขตเทศบาล
(สานักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉัน ท์ จานวน ๑๘ เสียง งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๑๒ เรื่ องญั ตติขออนุมั ติแ ก้ไ ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แ จง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๐ (สานักการช่าง)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๐ หมวดค่าที่ดิ นและสิ่ ง ก่อสร้าง ประเภทค่ าต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร
บ้านพัก โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง สํานักการช่าง
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.๒๕๖๐ ของสํานักการช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าต่อ
เติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
จากเดิม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๗
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง สํานัก
การช่าง จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สํานักการช่าง โดยทําการ ติดตั้งตู้เก็บเอกสาร ขนาดกว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร สูง
๐.๗๕-๒.๘๕ เมตร ยาว ๓.๕๕ เมตร พร้อมติดตั้งโต๊ะปฏิบัติงานจํานวน ๓ ชุด
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
แก้ไขเป็น
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง สํานัก
การช่าง จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานส่วนควบคุมการก่อสร้าง
สํานักการช่าง โดยทําการ ติดตั้งตู้เก็บเอกสาร ขนาดกว้าง ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร สูง
๒.๙๐ เมตร ยาว ๓.๕๐ เมตร และก่อสร้างผนังกระจกอลูมิเนียม สูง ๒.๙๐ เมตร
ยาว ๖.๙๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
เหตุผล
เพื่อจัดการพื้นที่ใช้สอยของสํานักงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
อย่างสูงสุด และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ และ
ข้อ ๓๑ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๑๒ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ
หากไม่ มี ผมขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ สมาชิ ก สภาเทศบาลฯท่ า นใดอนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงประกอบงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(สํานักการช่าง) กรุณายกมือครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี พ. ศ. ๒๕๖๐ (สํ า นั ก การช่ า ง)
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จํานวน ๑ เสีย ง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติ อนุมัติแ ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐(ส านั ก การช่ า ง)
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๑๓ เรื่ องญั ตติขออนุมั ติแ ก้ไ ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แ จง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ (สานักการช่าง)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๘
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เชิญครับท่านนายกฯ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร
สุ ร าษฎร์ ธ านี ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์
ตลาดมิตรเกษมโดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
พ.ศ.๒๕๖๑ ของสํานักการช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
จากเดิม
โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณลานอเนกประสงค์ ต ลาดมิ ต รเกษม
จํานวน ๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดมิตรเกษม
ขนาดพื้นที่กว้าง ๑๐.๕๐ - ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร โดยทําการ
๑. รื้อพื้นที่ลานอเนกประสงค์เดิม แล้วทําการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ใหม่
๒. ก่อสร้างลานประติมากรรมบัวผุด
๓. ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์มุงด้ว ยผ้าใบแรงดึงสูง ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
แก้ไขเป็น
โครงการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ วณลานอเนกประสงค์ ต ลาดมิ ต รเกษม
จํานวน ๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดมิตรเกษม
ขนาดพื้นที่กว้าง ๑๐.๕๐ -๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร โดยทําการ
๑. รื้อพื้นที่ลานอเนกประสงค์เดิม แล้วทําการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ใหม่
๒. ก่อสร้างลานประติมากรรมบัวผุด
๓. ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์มุงด้ว ยผ้าใบแรงดึงสูง ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
เหตุผล
จากการตรวจสอบแบบแปลนรายละเอียดและตรวจสอบพื้นที่จริงโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์ตลาดมิตรเกษม พบว่าในส่วนของงาน
ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์มุงด้วยผ้าใบแรงดึงสูง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒๒๐ ตารางเมตร ที่ปรากฏในคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ไม่ตรงกับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๙
ปริมาณตามแบบแปลนรายละเอียด ซึ่งมีพื้นที่ตามแบบ ๑๐๐ ตารางเมตร อันเกิด
จากการระบุตัวเลขผิดพลาด ในการนี้ได้ตรวจสอบแบบแสดงปริมาณงานและราคา
แล้ว ราคาที่ได้ทําการถอดแบบไว้ถูกต้อง ตรงกับแบบแปลนรายละเอียดที่กําหนด
ไว้ ๑๐๐ ตารางเมตร ในส่วนของขนาดพื้นที่ก่อสร้าง ขนาดพื้นที่กว้าง ๑๐.๕๐๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ที่ ป รากฏในคํ า ชี้ แ จงประกอบงบประมาณ
รายจ่ า ยนั้ น ไม่ ต รงกับ สภาพพื้ น ที่ จ ริ ง ซึ่ง พื้ น ที่ จ ริ ง มี ข นาดพื้น ที่ ก ว้ า ง ๑๐.๕๐๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ (การ
แก้ไขเปลี่ ย นแปลงคําชี้ แจงงบประมาณรายจ่า ยในหมวดค่ าครุภั ณฑ์ ที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น) ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

ในระเบียบวาระที่ ๑๓ เชิญครับท่านนายกฯ
ผมขอถอนระเบียบวาระที่ ๑๓ ครับ เนื่องจากรายละเอียด เอกสารไม่
ถูกต้องครบถ้วนครับ
ผมขอเสียงรับรองด้วยครับ
สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี มี มติ ถ อนญั ต ติ เ รื่ อ งขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ ย นแปลง ค าชี้ แ จงประกอบงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑
(สานักการช่าง) ออกจากระเบียบวาระการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์
จานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๑๔ เรื่องญัตติขออนุมัติโ อนเงินงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สานักการช่าง)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เชิญครับท่านนายกฯ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติ
เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ สํานักการช่าง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๐
หลักการ
ข อ อ นุ มั ติ โ อ น เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ป ร ะ จํ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้าถนน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอด LED ขนาด ๒๐๐
วัตต์ บริเวณถนนศรีวิชัย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนเป็นดวงโคม
ชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ ติดตั้งบริเวณ ถนนศรีวิชัย จํานวน ๑๕๔
ดวงโคม
เป็นเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เคหะและชุมชน
งาน ไฟฟ้าถนน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิดหลอด LED ขนาด ๒๐๐
วัตต์ บริเวณถนนศรีวิชัย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟถนนเป็นดวงโคม
ชนิ ด LED
ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๐๐ วั ต ต์ ติ ด ตั้ ง บริ เ วณ ถนนศรี วิ ชั ย
จํานวน ๑๕๔ ดวงโคม
โอนลดเป็นเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
เหตุผล
เนื่องจากโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ซึ่งเป็นการ
เปลี่ ย นโคมไฟถนนพร้อ มอุ ปกรณ์ป ระกอบของการติด ตั้ง โคมไฟ โดยตามการ
จําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่จัดเป็นวัส ดุและครุภัณฑ์ประกอบหนังสื อกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๙ รายการโคมไฟได้จัดเป็นครุภัณฑ์ ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องตามหมวดและ
ประเภท จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งขอโอนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น
รายการใหม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพิจารณา
อนุ มัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้ อ ๒๗ การโอนเงิ นงบประมาณ
รายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ทํ า ให้ ลั ก ษณะ ปริ ม าณ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๑
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น และข้อ ๓๑ การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการ
ที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่ อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มี
อํานาจให้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๑๔ สมาชิก สภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(สํานักการช่าง) กรุณายกมือครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สํ านักการช่าง)
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สานักการช่าง)
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๑๕ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ พ . ศ . ๒ ๕ ๖ ๑ ไ ป ตั้ ง จ่ า ย เ ป็ น ร า ย ก า ร ใ ห ม่
(สานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ธานีด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ าย ประจํ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ ายเป็ นรายการใหม่
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการจัดทําทุ่นลอยน้ํา จํา นวน ๑ รายการ รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการ
สํ า นั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้
โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๒
- โครงการจัดทําทุ่นลอยน้ํา
เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําทุ่นลอยน้ํา ขนาด ๗.๐๐ เมตร x ๕๕.๐๐
เมตร พร้ อ มประกอบและติ ด ตั้ ง บริ เ วณตลาดนั ด ตลาดน้ํ า บ้ า นดอน เป็ น เงิ น
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ปฏิบั ติงานสํ า หรับงานสุ ขาภิบาลฯ (ราคาในท้องถิ่ น
เนื่ อ งจากเป็นรายการไม่ ปรากฏตามมาตรฐานครุภั ณฑ์ป ระจํ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐)
ปรากฏตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖๔) เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ หน้า ๒๙ ข้อ ๓
โอนลด
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข
งาน บริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น
งบลงทุน
หมวด ค่าครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์อื่น
- โครงการจัดทําทุ่นลอยน้ํา เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ตามที่สํานักการสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ โครงการจัดทําทุ่น
ลอยน้ํ า แต่ สํ า นั ก ตรว จเงิ น แผ่ น ดิ น จั ง หวั ด สุ ร าษฎ ร์ ธ านี ได้ มี ห นั ง สื อ
ที่ ตผ ๐๐๕๙.๑/สฎ/๖๑ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ให้คําแนะนําว่าในการจัดทํา
ทุ่นลอยน้ํามีการยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพื่อให้ทุ่นอยู่กับที่รวมทั้งมีราวกันตกและ
สะพานขึ้ น – ลง จากแผ่ น ดิ น ลงไปที่ ทุ่ น มี ลั ก ษณะเป็ น ประเภทค่ า ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง และมีวงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท จึงไม่เป็นหมวดค่าครุภัณฑ์ จึงมี
ความจําเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากหมวดค่า
ครุภัณฑ์ เป็นหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เป็ น เงิ นทั้ ง สิ้ น ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เ จ็ ด ล้ าน บา ทถ้ ว น) ต ามร ะเ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่ าด้ วยวิ ธี การงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๑๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ
หากไม่มีผ มขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโ อน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กรุณายกมือครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๓
สรุป สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี มีมติ อนุมัติโ อนงบประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ (สํ า นั ก การ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๗ เสียง งดออก
เสียง จํานวน ๑ เสียง
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ (ส านั ก การ
สาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม) ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์ จ านวน ๑๗ เสี ย ง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๑๖ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการ
สังคม)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร
สุ ร าษฎร์ ธ านี ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน ๔ รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑๐
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์ (จัดซื้อ ๑.
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ๒. เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบฉี ด หมึ ก พร้ อ มติ ด ตั้ ง ถั ง หมึ ก พิ ม พ์ ๓.
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ๔. เครื่องสํารองไฟ ) จํานวน ๔ รายการรายละเอียด ดังนี้
โอนไปตั้งรายการใหม่
ด้าน บริการสังคมและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๒๑๑,๓๐๐ บาท
-เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๕ เครื่อง
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จํานวน ๒ เครื่อง
เป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LEP ขาวดํา ชนิด Network

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๔
แบบที่ ๑ จํานวน ๓ เครื่อง
เป็นเงิน ๒๓,๗๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
-เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด ๑ KVA จํานวน ๕ เครือ่ ง เป็นเงิน
๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ ๒๑๑,๓๐๐ บาท
-เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๕ เครื่อง
เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
-เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จํานวน ๒ เครื่อง
เป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
-เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LEP ขาวดํา ชนิด Network
แบบที่ ๑ จํานวน ๓ เครื่อง
เป็นเงิน ๒๓,๗๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
-เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด ๑ KVA จํานวน ๕ เครื่อง เป็นเงิน
๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๒,๖๐๐ (สี่แสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)
โอนลด
ด้าน บริการสังคมและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ ๑,๑๑๙,๒๐๐ บาท
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๔๖๖,๐๐๐ บาท จึงขอโอนลด ๒๕๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทร่ายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
-โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ตั้งไว้ ๕๖๐,๐๐๐ บาท
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๓๙๖,๙๒๐ บาท จึงขอโอนลด ๑๗๒,๖๐๐ บาท
โอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๒,๖๐๐ (สี่แสนสองหมื่นสองพันหก
ร้อยบาทถ้วน)
เหตุผล
ด้ ว ยกองสวัส ดิ การสั งคม มีภ าระหน้ าที่ รั บผิ ด ชอบเกี่ ยวกั บ งานสั ง คม
สงเคราะห์ งานส่ งเสริมและสวัส ดิการสั งคม งานพัฒ นาชุมชน รวมถึงงานอื่น ๆ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๕
ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายเป็นปริมาณงานจํานวนมาก ภารกิจงานแต่ละ
ภารกิจต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและการจัดเก็บข้อมูลต่าง
ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความสะดวก รวดเร็ ว และการปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และต้ อ งมี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตามโปรแกรมของกรมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น ข้อมูล การติด ตามประเมินผลการปฏิ บัติงาน ตามแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น ข้อมูลการเบิกจ่ายฎีกาผ่านระบบ E-Lass ซึ่งมีความจําเป็นต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้ สามารถ
รายงานข้อมูลได้ทันตามช่วงเวลาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙
นิ้ว) จํานวน ๑๐ เครื่อง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จํานวน ๔ เครื่อง เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LEP ขาวดํา
ชนิด Network แบบที่ ๑ จํานวน ๖ เครื่อง เครื่องสํารองไฟฟูา ขนาด ๑ KVA
จํานวน ๑๐ เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๒,๖๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันหกร้อย
บาทถ้วน) (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากกําหนดคุณลักษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดย
คํานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัด)
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอต่ อ สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี
พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๑๖ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ หาก
ไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็ นรายการใหม่ (กอง
สวัสดิการและสังคม) กรุณายกมือครับ
สรุป สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี มีมติ อนุมัติโ อนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการและ
สังคม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

มติทปี่ ระชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการ
และสังคม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จานวน
๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๑๗ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการ
และสังคม)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๖
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน
จํานวน ๓ รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ
ขออนุ มัติโ อนงบประมาณรายจ่ าย ประจําปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน (จัดซื้อ ๑. โต๊ะ
ทํางานไม้ จํานวน ๔ ตัว ๒. เก้าอี้สํานักงานบุหนัง มีล้อเลื่อนปรับระดับได้ จํานวน
๑๐ ตัว ๓. เก้าอี้ เพื่อใช้กับผู้บริหาร (อํานวยการกลาง) หุ้มหนัง PU มีล้อเลื่อน
จํานวน ๑ ตัว ) จํานวน ๓ รายการรายละเอียด ดังนี้
โอนไปตั้งรายการใหม่
ด้าน บริการสังคมและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
ตั้งไว้ ๔๘,๓๐๐ บาท
- โต๊ะทํางานไม้ จํานวน ๔ ตัว เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท(หนึ่งหมื่น
สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- เก้าอี้สํานักงานบุหนัง มีล้อเลื่อนปรับระดับได้ จํานวน ๑๐ ตัว
เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
- เก้าอี้ เพื่อใช้กับผู้บริหาร (อํานวยการกลาง) หุ้มหนัง PU มี
ล้อเลื่อน จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๓๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาท
ถ้วน)
โอนลด
ด้าน บริการสังคมและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทร่ายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
-โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน
ฯตั้งไว้ ๕๖๐,๐๐๐ บาท
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๓๙๖,๙๒๐ บาท จึงขอโอนลด ๔๘,๓๐๐ บาท
โอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๓๐๐ (สี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาท
ถ้วน)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๗
เหตุผล
ด้วยกองสวัสดิการสังคม มีครุภัณฑ์สํานักงานที่ได้จัดซื้อและใช้งานมานาน
มีสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานที่ดี ประกอบกับขณะนี้
กองสวัสดิการสังคมมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุเพิ่มใหม่หลายอัตรา ซึ่งมีความ
จําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สํ านักงานเพิ่มเติมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใหม่
ดังกล่าว จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม คือ
โต๊ะทํางานไม้ จํานวน ๔ ตัว เป็นเงิน ๑๒,๘๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อย
บาทถ้วน) เก้าอี้สํานักงานบุหนัง มีล้อเลื่อนปรับระดับได้ จํานวน ๑๐ ตัว เป็นเงิน
๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เก้าอี้ เพื่อใช้กับผู้บริหาร (อํา นวยการ
กลาง) หุ้มหนัง PU มีล้อเลื่อน จํานวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อย
บาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๔๘,๓๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) (ราคาใน
ท้องถิ่นเนื่ องจากกําหนดคุณลั กษณะเหมาะสมกับการใช้งานโดยคํานึงถึงความ
คุ้มค่าและประหยัด)
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอต่ อ สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี
พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๑๗ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครั บ
หากไม่ มี ผ มขอมติ ที่ ป ระชุ ม นะครั บ สมาชิ กสภาเทศบาลฯท่ านใดอนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(กองสวัสดิการสังคม)

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการ
สั ง คม) ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์ จ านวน ๑๗ เสี ย ง งดออกเสี ย ง
จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๑๘ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการ
สังคม)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงพื้นที่รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพฯ และจัดซื้อโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้รับ
เบี้ยฯ รวม ๓ รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๘
หลักการ
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามโครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยัง
ชี พ (๑.หมวดค่ า ที่ ดิ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ค่ า ปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ รั บ ลงทะเบี ย นเบี้ ย ยั ง ชี พ ฯ
๒. หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพ
ผู้ สู ง อายุ เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ พิ ก าร และผู้ ปุ ว ยเอดส์ เบี้ ย เด็ ก แรกเกิ ด พร้ อ มติ ด ตั้ ง )
รายละเอียด ดังนี้
โอนไปตั้งรายการใหม่
ด้าน บริการสังคมและชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง
- ค่าปรับปรุงพื้นที่รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ขนาด ๒.๔๐x
๓.๖๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘ ตารางเมตร เป็นเงิน
๔๐,๐๐๐ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ค่าจัดซื้อโปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ เบี้ยเด็กแรกเกิดพร้อมติดตั้ง เป็น
เงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
โอนลด
ด้าน บริการสังคมและชุมชน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
หมวดค่าใช้สอย
ประเภทร่ายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตั้งไว้
๓๐๐,๐๐๐ บาท
ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ ๑๕๖,๕๗๕ บาท จึงขอโอนลด ๙๐,๐๐๐ บาท
โอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
เหตุผล
ด้วยกองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่บริการประชาชนในการรับลงทะเบียน
เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยเด็กแรกเกิด ซึ่ง
จําเป็ น ต้องจัดระบบฐานข้อ มูล ที่มีเป็นจํานวนมากให้ถูกต้อง ทันสมัย และต้อง
ให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและมี ความพึงพอใจในบริการ ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการพิทักษ์สิทธิ์แก่ผู้รับบริการ จึงจําเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่รับลงทะเบียน และ
ประชาสัมพันธ์สิทธิสวัสดิการต่างๆ แก่ประชาชน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๙
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอต่ อ สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี
พิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๑๘ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ
หากไม่ มี ผ มขอมติ ที่ ป ระชุ ม นะครั บ มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลฯท่ า นใดอนุ มั ติ โ อน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
(กองสวัสดิการและสังคม) กรุณายกมือครับ
สรุป สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี มีมติ อนุมัติโ อนงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการและ
สังคม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการ
และสังคม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จานวน
๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๑๙ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนลูกเสือ ๓ ข้างบ้านเลขที่ ๒๗๖/๑๕๑
(สานักการช่าง)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรี นคร
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ําและผิวจราจรถนนลูกเสือ ๓ ซอย
แยกข้างบ้านเลขที่ ๒๗๖/๑๕๑
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๙๙๘,๐๐๐ บาท สําหรับสํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่ าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อระบายน้ํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๑๙๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย
๒.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
เหตุผล
ถนนลูกเสือ ๓ ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ ๒๗๖/๑๕๑ สภาพพื้นที่ปัจจุบัน
มีอาคารบ้ านเรือนของประชาชนก่อสร้างอยู่ห นาแน่น เต็มพื้นที่ ถนนลูกเสื อ ๓

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๐
มีการก่อสร้างท่อระบายน้ําและปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ ก
ตลอดความยาวถนน แต่ถนนลูกเสือ ๓ ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ ๒๗๖/๑๕๑ ยังไม่
มีสาธารณูปโภคทั้งท่อระบายน้ําและผิวจราจร ทําให้บริเวณดังกล่าวมักเกิดน้ําท่วม
ขังเมื่อฝนตกหนัก จึงสร้างความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ และที่
สัญจรผ่านไปมา ซึ่งถนนลูกเสือ ๓ สามารถเชื่อมต่อกับถนนชนเกษมและถนนดอน
นกได้ จึงมียวดยานที่เล่นผ่านไปมาแต่ละวันจํานวนมาก ดังนั้น การก่อสร้างตาม
โครงการนี้ จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งดํ า เนิ น การเพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนที่ จ ะ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการ
นี้ ไ ว้ และไม่ ส ามารถโอนเงิ น งบประมาณมาตั้ งจ่ ายเป็น รายการใหม่ ได้ ดัง นั้ น
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อใช้เป็นค่า
ก่อสร้างโครงการนี้ จํานวน ๙๙๘,๐๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๕๙
ขณะนี้ฐานะการคลั งมียอดเงินสะสมที่ส ามารถนําไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๒,๑๗๘,๑๓๑.๗๗ บาท
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๙๙๘,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงิ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๑๙ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงิน
สะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําและผิวจราจร ถนนลูกเสือ ๓ ซอยแยกข้าง
บ้านเลขที่ ๒๗๖/๑๕๑ (สํานักการช่าง) จํานวน ๙๙๘,๐๐๐ บาท กรุณายกมือครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติ อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ําและผิวจราจร ถนนลูกเสือ ๓ ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ ๒๗๖/
๑๕๑ (สํานักการช่าง) จํานวน ๙๙๘,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อสร้ า งท่อระบายน้าและผิวจราจร ถนนลูกเสือ ๓ ซอยแยกข้า งบ้ า นเลขที่
๒๗๖/๑๕๑ (สานักการช่าง) จานวน ๙๙๘,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์
จานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๒๐ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๒ (สานักการช่าง)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๑
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ด้ ว ยเทศบาลนคร
สุ ร าษฎร์ ธ านี ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า ง
ท่อระบายน้ําและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๒
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท สําหรับสํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อระบายน้ํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาว
ไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง
๓.๗๐ เมตร ความยาวไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๗๐.๐๐ เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
๖๒๙.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
เหตุผล
ถนนโฉลกรัฐ ๒ สภาพพื้นที่ปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือนของประชาชนอยู่
หนาแน่ น แต่ ไ ม่ มี ร ะบบระบายน้ํ า สาธารณประโยชน์ สภาพผิ ว จราจรเป็ น
ถนนลาดยางเก่าและชํารุดเป็นหลุมบ่อ การระบายน้ําจะอาศัยผิวจราจรของถนน
โฉลกรัฐ ๒ เป็นเส้นทางการระบายน้ําทําให้เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ําจะระบายไม่ทัน
ทําให้เกิดน้ําท่วมขังและอาจไหลล้นเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนที่มีระดับพื้นอาคาร
ใกล้เคียงกับระดับผิวจราจร สร้างความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณ
นี้และที่สัญจรผ่านไปมา ดังนั้น การก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะแก้ ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แต่
เนื่ อ งจากเทศบาลไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ การนี้ ไ ว้ และไม่ ส ามารถโอนเงิ น
งบประมาณมาตั้งจ่ ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จํานวน
๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ส ะ ส ม ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ขณะนี้ฐานะการคลั งมียอดเงินสะสมที่ส ามารถนําไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๒,๑๗๘,๑๓๑.๗๗ บาท
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๒๐ สมาชิก สภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงิน
สะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๒ (สํานักการ
ช่าง) จํานวน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท กรุณายกมือครับ
สรุ ปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติ อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่ อ สร้ า งท่ อ ระบายน้ํ า และผิ ว จราจรถนนโฉลกรั ฐ ๒ (สํ า นั ก การช่ า ง) จํ า นวน
๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ จํานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง
จํานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๒ (สานักการช่าง) จานวน
๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ จานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๒๑ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๔ (สานักการช่าง)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ด้ ว ยเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบาย
น้ําและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๔
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท สําหรับสํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อระบายน้ํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย
๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
เหตุผล
ถนนโฉลกรัฐ ๔ สภาพพื้นที่ปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือนของประชาชนอยู่
หนาแน่ น แต่ ไ ม่ มี ร ะบบระบายน้ํ า สาธารณประโยชน์ สภาพผิ ว จราจรเป็ น
ถนนลาดยางเก่าและชํารุดเป็นหลุมบ่อ การระบายน้ําจะอาศัยผิวจราจรของถนน
โฉลกรัฐ ๔ เป็นเส้นทางการระบายน้ําทําให้เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ําจะระบายไม่ทัน
ทําให้เกิดน้ําท่วมขังและอาจไหลล้นเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนที่มีระดับพื้นอาคาร

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๓
ใกล้เคียงกับระดับผิวจราจร สร้างความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้
และที่สั ญจรผ่ านไปมา ดังนั้น การก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจําเป็นต้อง
ดํ า เนิ น การเพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนที่ จ ะแก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
แต่เ นื่ อ งจากเทศบาลไม่ ได้ ตั้ง งบประมาณเพื่ อการนี้ไ ว้ และไม่ ส ามารถโอนเงิ น
งบประมาณมาตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติส ภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จํานวน
๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ส ะ ส ม ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๒,๑๗๘,๑๓๑.๗๗ บาท
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๒๑ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ
หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงิน
สะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ําและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๔ (สํานักการ
ช่าง) จํานวน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท กรุณายกมือครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติ อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่ อ สร้ า ง ท่ อ ระบายน้ํ า และผิ ว จราจรถนนโฉลกรั ฐ ๔ (สํ า นั ก การช่ า ง)
จํ า นวน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์ จํ า นวน ๑๗ เสี ย ง
งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่ อ สร้ า ง ท่ อ ระบายน้ าและผิ ว จราจรถนนโฉลกรั ฐ ๔ (ส านั ก การช่ า ง)
จ านวน ๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์ จ านวน ๑๗ เสี ย ง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๒๒ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๗ (สานักการช่าง)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ด้ ว ยเทศบาลนคร
สุ ร าษฎร์ ธ านี ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า ง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๔
ท่อระบายน้ําและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ ๗
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท สําหรับสํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อระบายน้ํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ค อนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
เหตุผล
ถนนโฉลกรัฐ ๗ สภาพพื้นที่ปัจจุบันมีอาคารบ้านเรือนประชาชนก่อสร้าง
บ้านพักอาศัยอยู่หนาแน่น แต่ไม่มีระบบระบายน้ําสาธารณประโยชน์ ผิวจราจรเป็น
ถนนลาดยางมีสภาพเก่าและชํารุด การระบายน้ําทั้งน้ําฝนและน้ําทิ้งจากอาคารจะ
ระบายน้ําลงสู่ผิวจราจรของถนนโฉลกรัฐ ๗ ทําให้เมื่อเกิดฝนตกหนักจะเกิดน้ําท่ วม
ขังบนผิ วจราจร ซึ่งถนนโฉลกรัฐ ๗ เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนโฉลกรั ฐกับ
สนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสวนหลวง ร.๙ และสามารถเชื่อมต่อไปยังถนน
ดอนนก และถนนสาย ก. ทําให้มียวดยานแล่นผ่านไปมาเป็นจํานวนมากในแต่ละ
วันโดยเฉพาะช่วงเวลาตอนเช้าตอนเย็นจะมี ประชาชนมาออกกําลังกายในสนาม
กีฬา และพักผ่อนหย่อนใจในสวนหลวง ร.๙ เป็นจํานวนมาก ดังนั้นการก่อสร้าง
ตามโครงการนี้จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการ
นี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้นจึงขอ
อนุ มัติส ภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อใช้เ ป็นค่ า
ก่อสร้างโครงการนี้ จํานวน ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๕๙
ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๒,๑๗๘,๑๓๑.๗๗ บาท
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๕
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๒๒ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามบ้างครับ
หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงิน
สะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ําและผิวจราจร ถนนโฉลกรัฐ ๗ (สํานักการ
ช่าง) จํานวน ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาท กรุณายกมือครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี มีมติ อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่ อ สร้ า ง ท่ อ ระบายน้ํ า และผิ ว จราจร ถนนโฉลกรั ฐ ๗ (สํ า นั ก การช่ า ง)
จํานวน ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาทด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๗ เสียง งดออก
เสียง จํานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่ อ สร้ า ง ท่ อ ระบายน้ าและผิ ว จราจร ถนนโฉลกรั ฐ ๗ (ส านั ก การช่ า ง)
จานวน ๑,๙๗๐,๐๐๐ บาทด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๗ เสียง งดออก
เสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๒๓ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อสร้างท่อระบายน้าถนนพ่อขุนทะเล ๑๔ (สานักการช่าง)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ด้ ว ยเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ถนนพ่อขุนทะเล ๑๔
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท สําหรับสํานักการ
ช่าง ส่ว นช่างสุ ขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อ
ระบายน้ํา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด)
เหตุผล
บริเวณถนนพ่อขุนทะเล ๑๔ ในปัจจุบันมีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่
อย่ า งหนาแน่ นเต็มพื้ นที่ ผิ ว จราจรเป็น ถนนลาดยางเก่ าและเริ่มชํ ารุด มี การ
ก่อสร้ า งระบบระบายน้ํ าไว้บ างส่ ว นคื อก่อ สร้ างท่อ ระบายน้ํา ไว้ เพี ยงด้า นเดีย ว
ทางด้ า นขวามื อ ทํ า ให้ ท างด้ า นซ้ า ยมื อ ซึ่ ง มี บ้ า นเรื อ นประชาชนอยู่ ห นาแน่ น
เช่นเดียวกันมักเกิดน้ําท่วมขัง เนื่องจากการระบายน้ําจะอาศัยผิวจราจรของถนน
พ่อขุนทะเล ๑๔ และท่อระบายน้ําเดิมของชาวบ้านที่ก่อสร้างไว้เองซึ่งมีขนาดเล็ก
และชํารุด ทําให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้และที่สัญจร
ผ่านไปมา นอกจากนี้เมื่อทําการก่อสร้างท่อระบายน้ําแล้วเสร็จเทศบาลจะได้เข้าไป

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๖
ปรับปรุงผิวจราจรให้เรียบร้อยต่อไป ดังนั้น การก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความ
จําเป็นต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็น
อย่างดี แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ และไม่สามารถโอน
เงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่ อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จํานวน
๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ส ะ ส ม ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ขณะนี้ฐานะการคลั งมียอดเงินสะสมที่ส ามารถนําไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๒,๑๗๘,๑๓๑.๗๗ บาท
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๒๓ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะสอบถามบ้างครับ
หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครั บ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงิน
สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งท่ อ ระบายน้ํ า ถนนพ่ อ ขุ น ทะเล ๑๔ (สํ า นั ก การช่ า ง)
จํานวน ๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท กรุณายกมือครับ
สรุ ป สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น
ค่ า ก่ อ สร้ า งท่ อ ระบายน้ํ า ถนนพ่ อ ขุ น ทะเล ๑๔ (สํ า นั ก การช่ า ง) จํ า นวน
๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท ด้ว ยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ จํานวน ๑๗ เสี ยง งดออกเสี ยง
จํานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี มี ม ติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น
ค่ า ก่ อ สร้ า งท่ อ ระบายน้ าถนนพ่ อ ขุ น ทะเล ๑๔ (ส านั ก การช่ า ง) จ านวน
๒,๗๘๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๒๔ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนอาเภอ ๕ (สานักการช่าง)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา
และผิวจราจรถนนอําเภอ ๕

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๗
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท สําหรับสํานักการ
ช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อระบาย
น้ํา เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความ
ยาวไม่น้ อยกว่า ๓๔๐.๐๐ เมตร และผิ วจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๕๙๕.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
เหตุผล
ถนนอําเภอ ๕ สภาพพื้นที่ปัจจุบันมีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่เต็ม
พื้นที่และค่อนข้างหนาแน่น แต่ยังไม่มีระบบระบายน้ําสาธารณประโยชน์ ผิวจราจร
เป็นถนนลาดยางเก่าและชํารุด การระบายน้ําทิ้งจากอาคารบ้านเรือนจะอาศัยทั้ง
พื้นที่ว่างหลังอาคารหรือที่อยู่ใกล้เคียง และบางส่วนจะระบายน้ําทิ้งลงมายังผิว
จราจรของถนนอําเภอ ๕ และจะระบายน้ําทิ้งดังกล่าวรวมไปกับน้ําฝนเกิดน้ําท่วม
ขังเป็นประจําสร้างความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้และที่สัญจร
ผ่านไปมา ประกอบกับผิวจราจรซึ่งเป็นผิวลาดยางมีสภาพเก่าชํารุดและค่อนข้าง
แคบเกิด ความไม่ ส ะดวกในการขับ ขี่ยวดยานอาจทํา ให้ เ กิดอุ บัติเ หตุไ ด้โ ดยง่า ย
ดังนั้น การก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์
ของประชาชนที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ไ ด้ ดั ง นั้ น จึ ง ขออนุ มั ติ ส ภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี จ่ า ยเงิ น สะสมของ
เทศบาลเพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จํานวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ขณะนี้ฐานะการคลั งมียอดเงินสะสมที่ส ามารถนําไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๒,๑๗๘,๑๓๑.๗๗ บาท
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๒๔ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็น
ค่าก่อสร้ างท่อระบายน้ําและผิ ว จราจร ถนนอําเภอ ๕ (สํ านักการช่าง) จํานวน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๘
๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท กรุณายกมือครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติ อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่ อ สร้ า งท่ อ ระบายน้ํ า และผิ ว จราจร ถนนอํ า เภอ ๕ (สํ า นั ก การช่ า ง) จํ า นวน
๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ด้ว ยคะแนนเสี ยงเอกฉันท์ จํานวน ๑๗ เสี ยง งดออกเสี ยง
จํานวน ๑ เสียง
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อสร้า งท่อระบายน้าและผิวจราจร ถนนอาเภอ ๕ (สานักการช่าง) จานวน
๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง
จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๒๕ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี ๓๐ (สานักการช่าง)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ด้ ว ยเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบาย
น้ําและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี ๓๐
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท สําหรับสํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อระบายน้ํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย
๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
เหตุผล
ถนนกาญจนวิถี ๓๐ สภาพพื้ น ที่ปั จ จุ บัน มี อ าคารบ้า นเรือ นประชาชน
ก่ อ สร้ า งอยู่ ห นาแน่ น โดยเฉพาะบริ เ วณปากซอยเชื่ อ มกั บ ถนนกาญจนวิ ถี
ผิ ว จราจรเป็น ถนนลาดยางเก่ าและชํ ารุ ดเป็นหลุ ม บ่อ และไม่ มีร ะบบระบายน้ํ า
สาธารณประโยชน์ การระบายน้ําจะอาศัยผิวจราจรเป็นเส้นทางการระบายน้ําเพื่อ
ระบายน้ําลงสู่พื้นที่ว่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่บริเวณกลางซอยและท้ายซอย แต่
เนื่องจากบริเวณช่วงตอนกลางซอยมีระดับพื้นที่ต่ํากว่าปากซอยและท้ายซอยทําให้
เมื่อฝนตกหนักน้ําฝนจะไหลรวมกับน้ําทิ้งจากอาคารบ้านเรือนเกิดน้ําท่ วมตลอด
ช่องกลางซอยอยู่เป็นประจํา สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อาศัยในบริเวณนี้และที่
สั ญ จรผ่ า นไปมา ดั ง นั้ น การก่ อ สร้ า งตามโครงการนี้ จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ ง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๙
ดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะแก้ปั ญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แต่
เนื่ อ งจากเทศบาลไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ การนี้ ไ ว้ และไม่ ส ามารถโอนเงิ น
งบประมาณมาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่ อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จํานวน
๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ขณะนี้ฐานะการคลั งมียอดเงินสะสมที่ส ามารถนํา ไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๒,๑๗๘,๑๓๑.๗๗ บาท
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๒๕ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ
หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงิน
สะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ําและผิวจราจร ถนนกาญจนวิถี ๓๐ (สํานัก
การช่าง) จํานวน ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท กรุณายกมือครับ
สรุ ป สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น
ค่า ก่ อ สร้ า ง ท่ อ ระบายน้ํ า และผิ ว จราจร ถนนกาญจนวิ ถี ๓๐ (สํ า นัก การช่ า ง)
จํานวน ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๗ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อ สร้ า ง ท่อ ระบายน้ าและผิ วจราจร ถนนกาญจนวิ ถี ๓๐ (ส านัก การช่า ง)
จานวน ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๗ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๒๖ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนประชารัฐตอนที่ ๒ (สานักการช่าง)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ด้ ว ยเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบาย
น้ําและผิวจราจรถนนประชารัฐตอนที่ ๒
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท สําหรับสํานักการช่าง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๐
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อระบายน้ํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๒๐ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ ย
๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
เหตุผล
บริเวณถนนประชารัฐ มีประชาชนก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัย
อยู่ตลอดความ ยาวถนน แต่เดิมไม่มีระบบระบายน้ําสาธารณประโยชน์ การระบาย
น้ําทั้งน้ําฝนและน้ําทิ้งจากอาคารจะระบายน้ํา ลงสู่พื้นที่ว่างด้านหลังอาคาร หรือที่
ว่าง ซึ่งมีผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่อยู่ใกล้เคียง ดังนั้น หากมีฝนตกหนักจะทําให้เกิดน้ํา
ท่วมขังสร้างความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้ และที่สัญจรผ่านไปมา
เพื่อแก้ปัญหานี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เทศบาลได้อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อ
ก่อสร้างท่อระบายน้ําและผิวจราจรในบริเวณนี้ ซึ่งจะระบายน้ําทั้งหมดตามแนว
ถนนประชารัฐลงสู่คลองท่าทองโดยตรงจะสามารถระบายน้ําออกจากถนนประชา
รัฐได้เป็นอย่างดี สามารถบรรเทาความเดือดร้อนไปได้มาก แต่การก่อสร้างตาม
โครงการในครั้งนั้นไม่สามารถก่อสร้างได้ครบถ้วนยังมีพื้นที่ส่วนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้
ทําการก่อสร้างท่อระบายน้ําและผิวจราจรอีก ทําให้การระบายน้ําของถนนประชา
รัฐในปั จจุ บันมีปัญหาเกิดขึ้นได้เป็นครั้งคราวโดยเฉพาะเมื่อเกิดฝนตกหนักและ
ระดับน้ําในคลองท่าทองมี ระดับสูง ดังนั้น การก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความ
จําเป็นต้องดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็น
อย่างดี แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ และไม่สามารถโอน
เงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อใช้เป็ นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จํานวน
๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่
มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ขณะนี้ฐานะการคลั งมียอดเงินสะสมที่ส ามารถนําไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๒,๑๗๘,๑๓๑.๗๗ บาท
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๒๖ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะสอบถามบ้างครับ หาก
ไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านอนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพื่ อ เป็ น ค่ า ก่ อ สร้ า งท่ อ ระบายน้ าและผิ ว จราจร ถนนประชารั ฐ ตอนที่ ๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๑
(สานักการช่าง) กรุณายกมือครับ
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจร ถนนประชารัฐตอนที่ ๒ (สานักการช่าง)
จานวน ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๗ เสียง งดออก
เสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๒๗ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น ค่ า
ก่อสร้างท่อระบายน้าถนนสวนถั่ว (สานักการช่าง)

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ด้ ว ยเทศบาลนคร
สุ ร าษฎร์ ธ านี ขอเสนอญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ นค่ า ก่ อ สร้ า ง
ท่อระบายน้ําถนนสวนถั่ว
หลักการ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับสํานักการช่าง
ส่วนช่างสุขาภิบาล หมวดค่ าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อระบายน้ํา
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)
เหตุผล
ถนนสวนถั่ ว สภาพพื้ น ที่ ใ นปั จ จุ บั น มี บ้ า นเรื อ นก่ อ สร้ า งอยู่ ค่ อ นข้ า ง
หนาแน่น มีการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ท่อระบายน้ําไว้เพียงบางส่วน
ผิวจราจร ส่วนใหญ่เป็นผิวจราจรลาดยาง มีสภาพเก่าและชํารุด ถนนสวนถั่วเป็น
เส้นทางที่มีประชาชนใช้ในการสัญจรเป็นจํานวนมาก แต่มีสาธารณูปโภคไม่ต่อเนื่อง
ทําให้เกิดปัญหาการระบายน้ําและการสัญจรของยวดยานที่ใช้เส้นทางนี้ มีอุบัติเหตุ
เกิ ดขึ้ น บ่ อยครั้ ง และมั กเกิด น้ํา ท่ ว มขัง เมื่ อเกิด ฝนตกหนัก สร้ างความเดือ ดร้ อ น
รําคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ และที่สัญจรผ่านไปมา นอกจากนี้เมื่อดําเนินการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ําตามโครงการนี้แล้ วเสร็จเทศบาลจะได้ทําการปรับปรุงผิ ว
จราจรให้เรียบร้อยต่อไป ดังนั้น การก่อสร้างตามโครงการนี้จึงมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้เป็นอย่างดี แต่
เนื่ อ งจากเทศบาลไม่ ไ ด้ ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ การนี้ ไ ว้ และไม่ ส ามารถโอนเงิ น
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุ มัติสภาเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการนี้ จํานวน
๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เป็นไปตามหลักเกณฑ์การใช้
จ่ายเงิน สะสมขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๒
ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว.๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถนําไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๒,๑๗๘,๑๓๑.๗๗ บาท
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดนํ า ญั ต ติ เ สนอสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ า นี
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จํานวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิ น การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ ต่อไป
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในระเบียบวาระที่ ๒๗ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะสอบถามบ้างครับ หากไม่
มี ขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่ อเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนสวนถั่ว (สํานักการช่าง) จํานวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท
กรุณายกมือครับ
สรุ ป สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนสวนถั่ว (สํานักการช่าง) จํานวน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จํานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี มี ม ติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้าถนนสวนถั่ว (สานักการช่า ง) จานวน ๓,๗๐๐,๐๐๐
บาท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๒๘ เรื่องอื่นๆ

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ในเรื่องอื่นๆนี้ มีเพื่อนสมาชิกท่านใดจะฝากเรื่อง หรือจะสอบถามไปยัง
ฝุายบริหารบ้างไหม เชิญครับคุณสุวัธชัย

นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กระผมนายสุวัธชัย ศรี
โพธิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องฝากมาจากชาวบ้านที่มาใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่เขตเทศบาลของเรานะครับ
เรื่องแรกนะครับ เรื่องหน้าตาของเทศบาลครับ เราได้ผ่านงบประมาณกัน
ไปก็มากมาย ปรับปรุงไปก็หลายที่ แต่เราคงลืมดูแลตัวเองนะครับ เหมือนกับที่ต้อง
ดูแลสุขภาพตัวเราเอง บริเวณรั้วด้านหน้าของสํานักงานเขตเทศบาลของเรา ได้มี
การรื้ อ เอาต้ น ไม้อ อกไป เพื่ อ ปู องกั นเรื่ อ งของระเบิด ตอนนี้ ก็ ได้ ป ล่ อ ยโล่ ง ว่ า ง
กลายเป็นที่ทิ้งขยะ เป็นภาพไม่สวยงาม ฝากไปยังผู้บริหารครับ ถ้าเป็นไปได้ก็เทปู น
ปรับให้ราบเรียบให้สวยงาม ตรงนี้เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลเอง
เรื่องที่ ๒ นะครับ บริเวณสนามฟุตบอลที่ท่านได้ราดยางใหม่รอบสนาม
ฟุตบอล ตรงนี้ชาวบ้านก็ชอบครับ แต่ถ้าเป็นไปได้ในโอกาสหน้าถ้าเราจะปรับเป็นลู่
วิ่งพื้นยางให้ดีขึ้น ก็ลองไปออกแบบดูนะครับ ชาวบ้านก็ใช้งานกันทุกวัน
เรื่องที่ ๓ นะครับ บริเวณสวนใต้ต้นไม้ใหญ่ ที่เรามีต้นเฟื้องฟูา ต้นไม้เก่าๆ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๓
นะครับ จะมีไม้เลื้อยไม่เถาวัลย์รกอยู่ บริเวณรั้วเทศบาลทางออกด้านในนะครับ
ชาวบ้านฝากมาถ้าเราปรับพื้นที่เทพื้นแล้วเอาเครื่องเล่นออกกําลังกายต่างๆมาวาง
จะดูดีมากนะครับ ถ้าเป็นไปได้เครื่องเล่นเครื่องออกกําลังกายขอให้ทันสมัยหน่อย
ครับ
เรื่องที่ ๔ บริเวณรอบขอบของสนามฟุตบอล ที่ผมเคยพูดไปแล้วเรื่องของ
การปรั บภูมิทัศน์ อยากจะให้ ปรับพื้นให้เรียบเสมอหน่อยนะครับหลังจากมีการ
ปรับปรุงเรื่องของเสาไปส่องสว่าง มันเป็นหลุมเป็นเนินดูไม่สวยงามครับ ขอฝาก
เท่านี้ครับ
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายประจักษ์ หนูแกล้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายอภิรักษ์ พูลมาศ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสากล เพชรมีศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

ต่อไปก็ขอเชิญคุณประจักษ์ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กระผมนายประจักษ์ หนู
แกล้ว สมาชิกสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องที่จะฝากไปยังฝุายบริหารครับ
เรื่องแรก เรื่องไฟฟูาถนนศรีวิชัยเส้นเข้าเมืองครับ ดับบ่อยครับ แจ้งทาง
ฝุายช่างแล้วมาซ่อมเปลี่ยนต้นนี้ อีกสามสี่ต้นดับอีก ชาวบ้านเดือดร้อนขับรถลําบาก
ครับ
เรื่องที่ ๒ ที่เพิ่งผ่านสภาไปในการทําถนนแอสฟัลต์ทําท่อ เช่นถนนศรีวิชัย
ที่ทางเทศบาลจ้างเอกชนทําแล้วเหลือไม่นิดหนึ่งไว้ทําเอง ไม่จ้างทําให้ตลอดทั้งงาน
ด้านข้างฝุุนก็ขึ้นสิครับ ฝนตกน้ําท่วมขัง ฝากให้ดําเนินการหน่อยครับ ชาวบ้านฝาก
มา
เรื่ อ งที่ ๓ เรื่ อ งฝนตกเมื่ อ สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมา ในพื้ น ที่ เ ขต ๓ น้ํ า ท่ ว มใน
หมู่บ้านการเคหะ เอารถดูดเลนไปดูดไล่แล้ว ปัญหาคือทางระบายน้ํามีทางเดียว
อยากให้แก้ปัญหาทางระบายน้ํา อยากให้เชื่อมกับท่อหน้ามงคลเฟอร์นิเจอร์ ไม่
ทราบได้หรือไม่ ลองประสานกับทางหลวงครับ
เชิญครับ คุณอภิรักษ์
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กระผมนายอภิรั กษ์ พูล
มาศ สมาชิกสภาเทศบาลครับ จะฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯไปยังท่านนายกฯ
ครับ เรื่องท่อระบายน้ําถนนพ่อขุนทะเล ได้มีการปิดท่อระบายน้ําบริเวณโรงเรียน
นานาชาติ เนื่องจากมีการก่อสร้างบริเวณบึงขุนทะเล ช่วงนี้ฝนตกครับอยากให้ช่วย
แก้ไข ผมได้ประสานไปทางสํานักการช่างแล้ว เค้าบอกรถ JCB เสียต้องรอวันจันทร์
ฝากด้วยนะครับเรื่องนี้
เชิญครับ คุณสากล
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กระผมนายสากล เพชรมี
ศรี สมาชิกสภาเทศบาลครับ ผมได้รับเรื่องจากชาวบ้านมาสองสามเรื่องที่จะฝากไป

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๔
ยังผู้บริหาร ผมรับปากเขามาแล้ว
เรื่องแรก เรื่องสัญญาณไฟจราจร ตรงแยกโฉลกรัฐช่วงค่าย อ.ส. เป็นจุดที่
เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
เรื่องที่ ๒ การตีเส้นจราจรถนนสวนถั่ว ตรงสี่แยกบางกุ้งกําลังทําสะพาน
ข้ามแยก คนจึงหันมาใช้ทางเลี่ยงในซอยสวนถั่ว ซึ่ งถนนแคบและเส้นจราจรก็ไม่มี
เมื่อก่อนมีเส้นนะครับ
เรื่องสุดท้าย ชาวบ้านฝากถามมาเรื่องการตีเส้นตารางหมากรุกบนถนน ที่
สี่แยกสวนหลวง ทางเข้าร้านคาร์แคร์ ใกล้กับแยกไฟแดง มีสิทธิมาตีเส้นตาราง
ห้ามจอดทับได้หรือครับ ฝากด้วยนะครับ
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เชิญครับ คุณสําเริง
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี กระผมนายสํ า เริ ง
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลครับ ผมมีเรื่องอยากที่จะหารือ เมื่อครู่เราก็ได้ประชุม
กันอยู่ในหลายวาระ ก็มีการพูดถึงเรื่องของห้องน้ําเทศบาล ผมขอย้ําผ่ านผู้บริหาร
และท่ า นปลั ด เทศบาลนะครั บ ห้ อ งน้ํ า บนอาคารนี้ ทั้ ง ฝั่ ง ซ้ า ยและขวา เราจะ
ดําเนินการแก้ไขได้อย่างไรบ้างในช่วงนี้ ระหว่างรออาคารใหม่ และก็ห้องน้ําสําหรับ
ประชาชนที่มาใช้บริการในเทศบาล หรือคณะที่มาศึกษาดูงานครับ ห้องน้ําที่มีอยู่มี
เหมือนไม่มีครับ วันนี้ปิดห้ามใช้ ๑ ห้อง พออีกวันปิด ๒ ห้อง ขอเป็นอย่างนี้ได้ไหม
ครับ เราตั้งงบสร้างห้องน้ําใหม่หลังหนึ่ง เราไม่ต้องไปรออาคารหลังใหม่ เพราะเรา
ต้องใช้กันทุกวัน ให้สํานักการช่างออกแบบให้สวยๆมีห้องน้ําชาย หญิงและคนพิการ
ฝากด้วยนะครับ
ขอเชิญท่านนายกฯครับ
ผมขอรับปากในที่นี้ ผมขอพิจารณาจนถึงสิ้นปี ผมบอกผอ.จารึกเลยนะ
ครับ ผมให้เวลา ๑๕ วันครับ สําหรับการซ่อมแซมห้องน้ํา
ขอเชิญอาจารย์พรเลิศ ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับ ไม่ใช่ว่าผมชอบห้องน้ํา เมื่อท่านพูดถึง
ห้องน้ําอาคารนี้ ก็ขอพูดห้องน้ําที่สํานักการศึกษา ห้องน้ําที่สํานักการศึกษาเวลานั่ง
แล้วมีคนเดินมาข้างหน้า เพื่อทีจ่ ะดูว่าคนอยู่ในห้องน้ําไหม มองเห็นนะครับ เห็นถึง
หัวเข่าเลย เพราะประตูข้างล่างผุขึ้นไป ห้องน้ําสํานักการศึกษาทั้งชั้นบน ทั้งชั้นล่าง
ขอให้เปลี่ยนประตูด้วย และอีกประการก็คือฝูาเพดานบางห้องนกเข้าไปอยู่ วันดีวัน
คืนพอนกตีปีกเจ้าหน้าที่คิดว่าฝูาเพดานถล่ม มีอยู่หลายห้อง ผมไปประชุมที่สํานัก
การศึกษาบ่อย ผมขอฝากท่านนายกฯช่วยให้ดําเนินการด่วนด้วยครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๕
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรื่องประตู รองฯพิพิศน์ บอกว่าดําเนินการให้แล้วครับ ส่วนเรื่องฝูาเพดาน
มีนกพิราบ เอางูเห่าไปแขวนก็หายนะครับ
ขอเชิญคุณรักพงษ์ ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับ ผมขอฝากเรื่องของสาธารณสุข คือตอนนี้
ปัญหาก็คือฝนตกเยอะ ผมได้รับการร้องขอมาจากพื้นที่ในเขตโดยเฉพาะตลาดล่าง
ปากน้ํา ไปถึงสันติสุข ปัญหาตอนนี้ที่เกิดมากที่สุด คือปัญหาไข้เลือดออก ผมต้อง
เรี ย นถึ ง ท่ า นประธานฝากถึ ง ท่ านนายกฯว่ า จริง อยู่ ว่ า เรามี ศู นย์ สุ ข ภาพซึ่ ง เป็ น
ตัวแทนจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ที่จะช่วยเหลือดูแลในส่วนตรงนี้ แต่ว่า
ไม่พอนะครับ ปัญหาตอนนี้ที่เขตของผม จากเช็ครายละเอียด ๓ - ๔ เดือนที่ผ่านมา
มีผู้เป็นไข้เลือดออกเป็นอันดับ ๑ ของอําเภอเมือง ประมาณ ๔๐ กว่าราย ซึ่งเป็น
ประเด็นปัญหาที่ผมเอง ในฐานะที่ผมเป็นผู้นําหมู่บ้านอยู่ได้รับการร้องขอมา ขอ
ความช่ว ยเหลื อมาว่าเราจะต้องประสานอย่างไรกับทางเทศบาล หน่ว ยงาน
สาธารณสุขที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องติดต่อ ตอนนี้เป็นปัญหาหลักๆจริงๆ ซึ่งที่เขาส่ง
รายละเอียดมาในไลน์ตอนนี้เป็นกันเกือบทุกซอย ซึ่งแต่ละครั้งที่เกิดก็ยอมรับว่าเรา
ก็มีหน่วยงานที่จะไปพ่น ไปกําจัดก็มี แต่ผมขอเรียนตรงนี้เลยว่ายังไม่ครอบคลุมได้
ทุกพื้นที่ได้ ก็จะเรียนฝากว่าอย่างไงก็แล้วแต่ ต้องฝากสํานักการสาธารณสุขด้วยว่า
จะทําอย่างไรก็แล้วแต่หน่วยงานในพื้นที่ ศูนย์สุขภาพโพหวาย เพื่อที่จะดูแลพี่น้อง
ตั้งแต่ตลาดล่างจนถึงสันติสุข ตอนนี้รับผิดชอบอยู่ ปากน้ํา หมู่ที่ ๕ บางกุ้งบางส่วน
ไปถึงหมู่บ้านสันติสุข แล้วตอนนี้ฝนก็ยังตกทุกวัน ปัญหาตอนนี้มันระบาด ผมก็ไม่
ทราบว่าพื้นที่ของเพื่อนๆสมาชิกสภาเทศบาลอีกหลายพื้นที่ที่น่าจะมีปัญหา แต่ของ
ผมเข้าขั้นว่ารุนแรง เพราะอย่างไรต้องฝากทางสํานักการสาธารณสุขด้วย บางทีผม
ต้องลงทุน บางซอย ขอเรียนตรงนี้ว่าอาจจะกระทบสิ่งแวดล้อมบ้าง ผมก็ต้องจํา
ยอม ผมซื้อน้ํามันโซล่าบ้าง ไปราดตามในท่อบ้าง ปัญหาต่างๆ เฉพาะบ้านผม ๒
ราย ซอย ๒๕ ก็มี ผมขอฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯถึงผู้บริหารว่าอย่ามองว่า
เป็นเรื่องที่ไกลตัว ถ้าระบาดมากแล้ว ไม่เฉพาะบ้านผม ก็อาจระบาดไปถึงพื้นที่
ข้างเคียง เมื่อเป็นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่พ่นควัน แต่ว่าผมสังเกตดูแล้ว พ่นเสร็จ หลังจาก
นั้นมีอีก ไม่หมด ซึ่งตอนนี้ผมว่าแล้วแต่วิธีการของผู้รับผิดชอบว่าเราจะหาวิธีแก้ไข
รณรงค์หรือปูองกันอย่างไร ผมเองตอนเย็นวันนี้มีการนัดที่จะประชุมกับทางศูนย์
และชาวบ้าน เพื่อจะหาวิธีการแก้ไขปัญหา ไปเคาะประตูบ้าน ไปแก้ไขปัญหาที่บ้าน
ก่อนครับ รอบบ้านค่อยว่ากัน แต่ปัญหาต่างๆของหมู่บ้านสันติสุขก็เยอะ เป็น
ปัญหาที่รุนแรง อย่างไรก็แล้วแต่ ต้องฝากว่าช่วยกันเต็มที เพราะเป็นภัยมืดเราก็ไม่
สามารถมองเห็นได้ว่าปัญหาต่างๆ เราเห็นแต่ยุ่งลาย ลูกน้ํา ปัญหาที่จะเกิดเป็นกัน
ทั้งเทศบาลแล้วก็ยุ่งกันนะครับ อีกเรื่องผมขอฝากท่านประธานถึงท่านนายกว่า
เรื่องฟุตบาท และเรื่องเลนจักรยานของปากน้ํา ไม่ทราบว่าอย่างไงผู้รับเหมาหยุดไป
นานแล้ว ไปทําแล้ว ก็หยุดไปไม่ทราบว่าอย่างไง ต้องฝากท่านประธานถึงท่าน
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ผู้บริหารด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายหัสชัย เรืองนุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล

ของเชิญครับท่านนายกฯ
ขอขอบคุณมากที่เป็นห่วงประชาชน ท่านส.ท.รักพงษ์ ผมเองก็ได้รับ
รายงานมาเหมือนกันจากชาวบ้าน ก็คือการฉีดยุ่ง ผมเห็นเจ้าหน้าที่ก็ออกทุกวัน ชุด
นี้ผมก็ยอมรับว่าเขาทํางานได้เข้มแข็งมาก เสาร์ อาทิตย์ก็ออกกัน ส่ว นมากที่ผม
ได้รับรายงานการออกเพื่อตรงไหนเป็นไข้เลือดออกก็ไปพ่น ผมก็ได้ปรึกษาหารือกับ
ทางผอ.สํานักการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ ถ้าเป็นแล้วไปฉีด หรือว่าเราฉีดก่อน
เป็น มีกฎระเบียบของกระทรวง พอฉีดมากๆ ยุ่งดื้อยา ผมจะทําความเข้าใจก่อนนะ
ครับว่า อยากให้ฉีดก่อนเป็น ตามหลักการแล้วให้เป็นก่อนแล้วไปฉีด เรื่องนี้ผมก็
นําไปปรึกษาหารือ ผมเองก็ได้รับการร้องเรียนมามากพอสมควร ส่วนเรื่องเลน
จักรยานกับฟุตบาท ผอ.จารึก และท่านปลัด ผมนัดคณะกรรมการทั้งคณะที่ควบคุม
การก่อสร้าง และสัญญาทั้งหมด รู้สึกว่าจะวันพุธ ผมก็เป็นห่วง ชาวบ้านถาม ผมก็
เป็นคนปั่นจักรยาน ถึงแม้ไม่ได้ปั่นมาหลายเดือน ชาวบ้านก็ถามว่าเมื่อไรเลน
จักรยานจะเสร็จ ผมก็ตอบไม่ถูก ผมก็อยากจะขอรายละเอียด ดูสัญญาแล้วน่าจะ
เหลือสักเดือน ๒ เดือน จะหมดสัญญาแล้ว ผมขอนัดการประชุมในวันพุธเลย ผมจะ
นัดบริษัทมาด้วย ว่าเหตุผลอะไร ผมก็เป็นห่วงเหมือนกัน เพราะรายการนี้ ปรับวัน
ละ ๑ แสนกว่า ขอบคุณมากที่เป็นห่วง
ขอเชิญนายหัสชัย ครับ
มีเรื่องปรึกษารบกวนถึงท่านนายกฯนะครับ ผมได้รับเรื่องร้องเรียนให้
ช่วยเหลือจากคนงานจากเทศบาล เรื่องเกี่ยวกับบ้านพักคนงาน ขณะนี้คนงานบอก
ว่า อีกสักพักจะมีการให้คนงานมีการออกจากส่วนราชการ ให้ไปอยู่ข้างนอก ที่คาน
ขยะ คนงานบอกว่าให้ออกจากพื้นที่หน่วยงานราชการ ให้ไปอยู่ข้างนอก คราวนี้ที่
เขามาปรึกษานะครับ เขาบอกว่าเขาอยู่กันมานาน ตัวเขาเองก็ไม่ได้มีโครงการที่จะ
ไปซือ้ บ้าน ไม่ที่พัก เขาค่อนข้างที่จะลําบาก เขาปรึกษาว่านายกฯ ช่วยให้ลดค่ายใช้
จ่าย ให้เขาได้อยู่ที่นั้นต่อ ขอขยายระยะเวลาอีกสักนิด เพื่อให้เขาหาที่พัก ตรงนี้
เป็ น ข้ อ ขอปรึ ก ษาว่ า นายกฯพอที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ คนงานเหล่ า นั้น ได้ บ้ า งไหมครั บ
คนงานที่คานขยะ หรือว่าคนงานที่อยู่ใ นสถานที่ราชการ แล้วเขามีบ้านพัก ก็ขอให้
นายกฯเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย จะอยู่ได้หรือปุาว ขอฝากนายกฯด้วย เรื่องที่ ๒ เรื่องเทศ
บัญญัติการควบคุมต่อเติมอาคารที่ได้ผ่านไปแล้วซึ่งในแต่ละบริเวณ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕
ก็จะมีลักษณะข้อห้ามแตกต่างกันไป ก็จะมีข้อห้ามจะหลายๆส่วนที่แตกต่างกันไป
ห้ามก่อสร้างอาคารหรือต่อเติมอาคารพิเศษ หรือว่าเกี่ยวกับอาคารบางส่วน เช่น
สถานบันเทิงก็จะห้ามอยู่ จะรบกวนนายกฯให้เจ้าหน้าได้ตรวจตราว่าอาคารไหน
บ้าง อยู่ในเส้นที่ควบคุมก่อสร้าง เพราะมีหลายจุดที่ก่อสร้างไปแล้ว ทําแล้วเกิด
ความรําคาญรบกวนกับชาวบ้านที่อยู่ ดั่งเดิม ตอนนี้ก็คือเรื่องเสียงเลย ท่านก็รู้แล้ว
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๖๗
นะครับว่า ขณะนี้เหตุร้องเรียนมากมายจากเส้นโฉลกรัฐในส่วนของริมบึง เสียงดัง
มาก ท่านส.ท.สากลก็แจ้งมา หมู่บ้านโกเด้นโฮมก็ร้องเรียนมา และก็หลายๆจุด
สถานบันเทิงเหล่านี้พูดมาเลยครับว่า ท้องถิ่นเขาไม่กลัว อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าพูดได้
อย่างไรครับ ลักษณะเทศบัญญัติตรงนี้มีแต่หนังสือไปเตือน แล้วก็ฟูองร้อง ทําอะไร
ไม่ได้เลย ผมเข้าไปติดตามที่นิติกร เรื่องก็ตั้งกองอยู่ และทางด้านงานสิ่งแวดล้อม
น้องเขาบอกว่าทําหนังสือเตือนไปแล้วหลายครั้ง แต่ก็ไม่เกิดผล ได้รับการร้องเรียน
จากประชาชนมากมาย ฝากท่านนายกให้ท่านติดต่อนายอําเภอจะทําอย่างไรได้บ้าง
ทางเราก็ยินดีที่ให้เขาอยู่ในชุมชน แต่เขาตั้งทํากระจกปิดให้มิดชิด เสียงอย่าให้
ออกมา ถ้าเสี ยงออกมาน้อยชาวบ้านตรงนั้นก็ไม่มี ปัญหาอะไร เราอยู่กันได้
อย่างเช่นก๋งซี่นะครับ ผมก็ติดตามนะครับ ตรงนี้เขาก็ทําจนอยู่กันได้ มาการบุโฟม
บุฝาผนัง มีการพัฒนาติดกระจก แต่อีกหลายร้าน เขาคิดแต่ผลประโยชน์ แต่ไม่ได้
ทําดําเนินการ แต่มีการร้องเรียนมากมาย ก็ขอฝากท่านนายกฯช่วยประสานงานไป
ยังอําเภอ และทางด้านจังหวัดหรือว่าจะออกตรวจด้วยก็ได้ครับ เรื่องที่ ๓ ผมมี
ความคิดว่าในส่วนของทุกวั นนี้นะครับ มีอุบัติเหตุมากมาย มีอุบัติเหตุทางด้าน
จราจร รถชนต่างๆนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะมีมูลนิธิ มีกู้ภัยรับเข้าไปที่โรงพยาบาล
เคสเล็กๆอยากจะให้ศูนย์อนามัยของเราทั้ง ๔ ศูนย์ ได้รับเคสเล็กๆ เช่นอุบัตเหตุ
รถล้ม แค่ถลอกเล็กๆน้อยๆ เราก็แอดมิดที่อนามัย ศูนย์ อนามัยทั้ง ๔ เขต รับทํา
แผลเล็กๆ น้อยๆ เราไม่ต้องไปกองกันอยู่ที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลให้เป็นเคส
ใหญ่ๆหนักไปนะครับตรงนี้ อยากฝากท่านนายกฯกับรองพิพิศน์ที่รู้จักท่านผอ.
โรงพยาบาลว่าให้ศูนย์อนามัยของเรารับเคสเล็กๆ และเคสที่ไม่เป็นอันตรายกับ
สมองต่างๆให้ส่งมาที่ศูนย์อนามัยได้ ฝากท่านนายกฯไว้ ๓ เรื่องครับ
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

สําหรับคนงานเป็นปัญหามหากาฬ ผมให้ออกอยู่แล้วครับ จริงๆอยู่ไม่ได้
นะครับ ๒. ส่วนสถานที่ตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะแถวโฉลกรัฐ ทุกแห่งโดยเฉพาะเรื่องการ
ต่อเติม ต้องขึ้นศาล เป็นคดีเรื่องการต่อเติ มต่างๆ ตอนนี้รายการร้องเรียนเต็มหมด
ผมเชื่อมั่นว่าทางสํานักการช่างก็ได้ต้องออกสํารวจ สําหรับสํานักการสาธารณสุข
ต้องสํารวจเรื่องสิ่งรําคาญ เพราะตอนนี้เขาไม่ร้องมาที่เทศบาลแล้วครับ ตอนนี้เขา
ร้องไปที่ศูนย์ดํารงธรรมแล้วครับ ผมก็เลยบอกไปที่สํานักการสาธารณสุขว่าเราต้อง
ตั้งกาตสูงๆแล้ว เพราะรุนแรงไปเรื่อย ส่วนเรื่องที่ ๓ ผมเห็นด้วย เรื่องที่รถชนแล้ว
เข้าที่ศูนย์ แต่ไม่อยากให้ทํา สืบเนื่องจากผมเป็นอนุกรรมการสปสช เรื่องคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดนคดีอย่างนี้ครับ ถึงแม้ว่าเราเห็นว่าแค่หนังถลอกนะครับ แต่ลึกๆจริงๆ
เราไม่รู้ เราคิดว่าทาแผลแล้วกลับบ้าน ตอนนี้ผมพิจารณาเกี่ยวกับคดีพวกนี้เยอะนะ
ครับ กลับบ้านเสร็จบางคนมีอาการมึนๆรุ่งเช้าบางคนก็ตาย เขาเรียกร้อง
ค่าเสียหายมหาศาลครับ ตอนนี้มีของโพหวาย เมื่อวานพิจารณาไปแล้ว จ่ายยาผิด
คณะกรรมการปรับให้จ่ายเงินเขา ๕๐,๐๐๐ บาท แต่คณะกรรมการชุดผมบอกว่า
ต้องตั้งกรรมการสอบ อยากให้ทางโพหวายตั้งมาตรการ โรงพยาบาลทักษิณต้อง
จ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท เรื่องการตรวจเสร็จไม่ตรวจให้ละเอียด โรงพยาบาลเพชร
เกษม เป็นมะเร็งแต่ไม่ส่องกล้อง ส่งไปโรงพยาบาลสิริราช โรงพยาบาลสิริราชบอก
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๖๘
ว่าเป็นมะเร็ง สุดท้ายก็ตาย แต่มีคดีเหล่านี้เยอะ เราเห็นว่าเล็กๆเหมือนส.ท.เกียรติ
เรา ทายาเสร็จแล้วยังกลับไม่ได้เพราะยังมึนอยู่ เรื่องที่ ๓ ผมเห็นด้วยแต่ไม่อยากให้
ทํา
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายจรวย คงท่าเรือ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายทิวา กุฎอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายจารึก วงศ์วานิช
ผอ.สานักการช่าง

ขอเชิญครับ คุณจรวย ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมนายจรวย คงท่าเรือ
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ พอดีผม ขอฝากท่านนายกฯ เรื่องคูเมืองนะครับ
ตั้งแต่กุลธิดา อพาธเม้นต์ ซึ่งทางเขาปิดคูเมืองแล้ว น้ํามันไหลมาไม่ได้ตอนนี้ถ้าจะ
ไหลได้ก็คือกาญจนวิถี ซอย ๑ อย่างเดียว ต่อไปผมว่าใกล้จะหน้าฝนกลัวว่าแถวนั้น
น้ํามันจะท่วมนะครับให้เข้าสํารวจด้วย แล้วข้อที่ ๒ นะครับ ที่ผมในวาระอื่นๆ ครั้ง
ที่แล้วถามว่าที่เจ้าบ้านบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ที่ซอยปูาพินนะครับ ที่ทําเป็นอู่นะ
ครับ ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว เพราะผมถามวาระอื่นๆ ครั้งที่แล้วน่ะ แต่ก็อยากจะถาม
อีกครั้งหนึ่งว่า ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนั้ นผมก็ไม่ได้ถามเป็นกระทู้ในสภาฯ นะ
ครับ เพราะว่าผมเห็นว่างานก็เยอะ แต่ว่าตรงนี้มันเป็นที่หลวงครับถ้าเราทําได้ก็คือ
เราจะได้มีถนนอีกเส้นนึงนะครับ ขอบคุณมากครับ
ขอเชิญคุณทิวา ครับ
เรี ยนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธ านี กระผมนายทิวา กุฏ
อินทร์สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมก็ประชุมสภาฯ หลายครั้งแล้วแต่ก็
ลืม วัดโพธิ์ซอย ๒ ครับ ไม่ทราบว่าผ่านสภาฯ ไปแล้ว ผมว่าน่าจะเป็นปีแล้วนะครับ
ที่ทําฟุตบาทพร้อมวางท่อระบายน้ําพร้อมทําฟุตบาท ไม่ทราบว่าขั้นตอนตรงนั้นถึง
ไหนแล้ว เพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ถามแต่การุณราษฎร์ซอย ๕ แต่วันนี้วัดโพธิ์ซอย ๒
ว่ามัน ติดอะไรอยู่ครับ ผมไม่แน่ใจนะครับว่า แต่ผ มว่ามันน่าจะผ่ านไปแล้ ว แต่
ตอนนี้เนี่ยเข้าหน้าฝนแล้วเพราะเราไปทํามันก็เละ แล้วไม่รู้จะเข้าไปทําเมื่อไหร่มัน
ติดอยู่ตรงไหน ระดับ ไม่ได้หรือยังไงก็ไม่แน่ใจ ก็ขอรายละเอียดนิดครับ ขอบคุณ
ครับ
ขอเชิญครับคุณจารึก ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติครับ ตอบข้อคําถามของท่านทิวานะครับ สําหรับการก่อสร้างของวัดโพธิ์ซอย
๒ ตอนนี้เราได้ทําสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว และผู้รับจ้างก็จะลงดําเนินการ แต่ปรากฏ
ว่าในถนนซอยเส้นนี้เนี้ย มันแคบมาก แล้วก็แนวท่อระบายน้ํา แนวเสาไฟฟูามันจะ
ติดกับหลังคาชาวบ้านที่ยื่นออกมาทางถนนนะครับ ที่นี้ในของขั้นการจะก่อสร้าง
เนี่ย ปรากฏว่าถนนก็แคบ ก็เลย ตอนนี้เนี่ยระงับการก่อสร้างไว้ก่อน นะครับแล้ว
เราก็จะหาวิธีการที่จะวางท่อระบายน้ําว่าจะทํายังไง ประกอบกับบริเวณซอยปูา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๙
แนมนะครับ ช่วงนี้นี่มันต่อเนื่องกับอีกเส้นหนึ่งก็คือซอยปูาแนมที่กําลังจะก่อสร้าง
อยู่ น ะครั บ ถ้าหากว่าเรารุกช่ว งนี้ด้ ว ยมันก็จะทําให้ มีปัญหาในการเข้าโรงเรียน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ออกทางวัดโพธิ์ซอย ๒ ด้วย นะครับ ก็คาดว่าต่อ
จากนี้ อี ก ไม่ น านก็ ค งจะสรุ ป แบบ แล้ ว ก็ นํ า เสนอให้ ท่ า นนายกพิ จ ารณาและก็
ดําเนินการต่อครับ ขอบคุณมากครับ
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายทิวา กุฎอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญครับคุณทิวา ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ วัดโพธิ์ซอย ๒ เนี่ยทําก่อนตลาด
ใหม่ นะครับ ประมูลไปก่อน ที่นี่เนี่ยคนที่ประมูลได้เนี่ย จะต้องไปดูหน้างาน ว่าจะ
ทําได้หรือไม่ได้ ในเมื่อประมูลไปแล้วเนี่ย แล้วเราไประงับการต่อก่อ สร้างให้กับเขา
ถ้าถามว่าความผิดอยู่ที่ใคร ณ เวลานี้ความผิดอยู่ที่ผู้รับเหมา ซึ่งไม่มาทําตามสัญญา
แล้วที่จะมาอ้างว่าตลาดใหม่ ซอย ๓ กําลังสร้างอยู่เนี่ย วัดโพธิ์ซอย ๒ ประมูลไป
ก่ อ น ประมู ล ไปก่ อ น อั น นี้ พึ่ ง มาประมู ล ที่ ห ลั ง แล้ ว เพิ่ ง มาทํ า เขาบอกว่ า เดี๋ ย ว
โรงเรียนปิดแล้วค่อยมาทํา ก็โอเค เราไม่ว่ากันตรงนั้นครับ แต่ทางโน้นประมูลไป
ก่อนแต่ทําไมไม่ทําล่ะครับ คนที่จะประมูลงานจ้างของเทศบาลฯ เนี่ยต้องไปดูหน้า
งานก่อนว่า จะติดหลังคาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ เสาไฟฟูาติดท่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ตรงนั้นเราไม่ไปรู้ได้หรอกเพราะของอยู่ในดิน ยังไม่ เริ่มทําเลยถามว่าสัญญามันก็
เดินไปเรื่อยๆ เดินไปเรื่อย พอถึงเวลามาทําปึ๊บ ก็ถูกหักเงินค่าปรับ ๑๒ ล้าน ครึ่ง
ล้ า นหั ก มาเป็ น รายวั น รายวั น อยู่ ๆ กระทรวงมหาดไทยให้ คื น เงิ น ค่ า ปรั บ
เนื่องมาจากฝนตกเป็นฤดูฝน กแต่ถ้าหน้าแล้งแล้วคุณประมูลไปก่อนทําไมคุณไม่ไป
ทําล่ะครับ ตรงนี้ เราน่าจะทําหนังสื อให้กับทางผู้ รับเหมาไป ว่าคุณน่าจะเข้ามา
ดําเนินการได้แล้ว ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ แล้วเราก็ผ่านมาหลายโครงการ แล้ว
ที่ จ ะต้ อ งคื น เงิ น เราคื น มาผมว่ า น่ า จะเป็ น หลั ก สิ บ ล้ า นแล้ ว แต่ ล ะปี เ กื อ บทุ ก
โครงการ มีพายุลูกนึงเข้ามา มีหลังคาไปหลังเดียวก็เดี๋ ยวก็มีหนังสือมาอีก แล้วก็
ต้องคืนเงินอีก มันเป็นซะอย่างนี้แหละครับ ก็แล้วทําไมไม่ทําละครับ แต่ถ้าเข้าไป
ทํานะครับเราไม่ว่ากัน แต่ถ้าถนนตรงนี้เสร็จแล้วค่อยทําเราก็ไม่ว่า แต่นี้เทศบาลไป
สั่งระงับ การทํางานแบบนี้ ผมว่ามันไม่ใช่ อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรีบดําเนินการ
ชาวบ้านผมไปนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าเราจะเข้าวัดโพธิ์เมื่อไหร่ ตอนนี้เจ้าคณะ
ตําบลดับ เขาก็สวดกันทุกวัน ทําพิธีพระราชเพลิงศพวันที่ ๒๗ ผมเข้าไปในวัดปั๊บ
เขาก็ถามเมื่อไหร่จะทําสักที ตั้งนานแล้วบอกผมตั้งนานเลยว่าจะทําทําทํา ตรงนี้นะ
ครับทุกคนเข้าไปได้เลยครับว่า เขาจะถามตรงนี้เนี่ยเขาก็ถามเป็นประจํา ผมก็ไม่รู้
จะบอกว่ายังไงนะครับว่า เขาไม่ทําแล้วหรือยังไง ผมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เดี๋ยวจะถาม
ในสภาฯ ดู คือมันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องตอบอย่างนี้ตลอด แล้วเราก็มาทะเลาะกัน
แล้วถามว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องมาทะเลาะกันไหม มันไม่ใช่นะครับ แต่ความเป็น
จริงแล้วเมื่อชาวบ้านถามผมก็ตอบอยู่อย่างนี้แหละ ๑๐ ครั้งผมก็ตอบอย่างนี้ รอง
นายกฯ ก็ได้ท่านนายกฯ ก็ได้ลองไปเดินดูครับ ว่าเขาจะถามยังไง เมื่อไหร่จะทําสัก
ทีซอย ๒ ตั้งนานแล้ว เป็นปีแล้ว จะตอบว่ายังไงครับ ตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗๐
แล้ว เพราะบางครั้งผมแทบไม่อยากจะไปวัดโพธิ์เลย ก็ถามมาตลอด แล้วเราก็ไปนั่ง
อยู่แถวนั้นอยู่ตรงนั้น ทุกซอกทุกซอยแล้วก็ถูกมาตลอด ตลาดใหม่ ๓ ที่ว่าทําเนี่ย
เค้าก็ถูกด่า พอฝนตกปั๊บน้ําก็เทไปอยู่ที่บ้านหลังต่ําหมด ถนนมันก็ไม่ได้เป็นตาม
ระดั บ ถนนมั น จะตะแคงอยู่ ไ ปเดิ น ดู ไ ด้ เดิ น จากปากซอยไปเลย ผมไม่ รู้ ว่ า เขา
ออกแบบ หรือว่าผู้รับเหมาทําผิดหรือเปล่า พอฝนตกปั๊บ เขาจะถามว่าอยู่ไหนมาดู
บ้านฉัน ทีน้ําท่ว มอีกแล้ว ขนาดทําถนนอยู่ อยู่แบบนี้แหละครับเป็นสิ่ งที่รองรับ
ให้กับชาวบ้านตลอด น้ําท่วมตรงไหนเขาก็ด่า การเคหะเค้าก็ด่า เอารถดูดไปดูด ๒
ข้างดูดคู่กันรถเลี้ยวไม่ได้เขาก็ด่า ปัญหาที่มันเกิดนะครับเราก็พยายามจะไปแก้ไขให้
พอไปแก้ไขให้แล้วก็ถูกด่ากันมาอีก เรื่องรถติด เอ้าไปบอกเด็กๆ มันก็ทําหน้าตากัน
ไม่ค่อยดี แล้วเราจะทําอย่างไรครับ ผมอยากจะให้ช่างที่ดูแล ไม่ว่าจะรถดูดหรือ
อะไรก็แล้วแต่ ที่ผมได้กล่าวมานะครับ ไปดูหน้างานแล้ว ไปคุมกับคนงานด้วย ว่า
ช่วยกันปรึกษาหารือว่าเราจะทํายังไงไม่รถติด ดูดคนละซอยหรือยังไงก็ได้อย่าให้รถ
ติด เขาเราก็มองหน้ากันสนิท ทีนี้พอผมมาบอกว่ารถติดเขาก็ไม่พอใจ ก็ต้องให้
หัวหน้างานเขาไป ก็ผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าไปว่าเขา เราไปพูดเด็กมันก็เกลียด ถ้าผม
บอกว่าทําไมไม่ล้างท่อตรงนี้ละเขาก็ทําหน้าตาข้นๆ เนี่ย แล้วทีนี้เราจะพูดยังไงครับ
ก็ต้องบอกผู้บริหารฯ แล้วผู้บริหารฯ ก็ต้องรีบดําเนินการ ตรงนี้น่าจะเข้าไปดูแล
ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล
นายสันติ นุ้ยเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญครับอาจารย์เลิศ ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมได้
ท้วงติงในสภาฯนี้ไม่ต่ํากว่า ๒ ครั้ง ก็คือซอยศรีวิชัย ๕๙ ซอยศรีวิชัย ๕๙ มันมีท่อ
อยู่แล้วแหละครับ แต่ที่เราจะไปทําใหม่เนื่องจากท่อเดิมวางไว้ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้
ขยายเขต แล้วน้ําก็ไหลไม่สะดวก แต่ว่าปรากฏว่าทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างไว้ปี ๑
แล้ว แต่ยังไม่เข้าไปทํางานการเนื่องจาก ติดต่อไฟฟูา นะครับ คราวก่อนผมก็พูดถึง
เรื่อง ติดเสาไฟฟูาแล้วก็ดําเนินการ ไม่ได้ นะครับ ก็ช่วยสอบถามสักนิดนะครับว่า
จะดําเนินการได้หรือไม่ได้ หรือยังไง เพราะยังไม่ได้เริ่มดําเนินการเลย ขอบคุณครับ
ขอเชิญครับคุณสันติครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กระผมนายสั นติ นุ้ย
เมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎาร์ธานีครับ สั้นๆนะครับ เป็นเรื่องเล็กๆ ครับ
แต่ผมเข้ามาทุกครั้งแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันต้องได้ดีกว่านี้ ในส่วนของเทศบาลฯ
ของเรานะครับ ในส่วนของร้านค้านะครับว่าเรามีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับ ที่ให้
เขาทําให้เป็นกิจจะลักษณะเป็นรูป แบบ เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการ
ของ เจ้าหน้าที่เราด้วยนะครับท่านนายกฯ ครับ อาจจะมีผู้เช่าที่ชัดเจน มีอาคารที่
ชัดเจน มีโซนห้องแอร์ มีโซนต่างๆ ผมเห็นเทศบาลบางเทศบาลที่ผมไปดูงานและ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗๑
ผมชอบนะครับ ก็คือเทศบาลเมืองศรีราชา ที่เขาทําร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟ
บริเวณริมรั้วที่คนข้างในก็ใช้ได้ คนข้างนอกก็ใช้ได้ นะครับ มันเป็นสวัสดิการนะ
ครับท่าน ไม่ใช่มาทํากันอีโหลงโฉงเฉงตรงข้างล่าง มันดูแล้วไม่สวยนะครับท่าน ฝาก
ให้ท่านลองหาวิธีการดูนะครับ ขอบคุณมากนะครับ
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญคุณมนัสวีครับ

นายมนัสวี แซ่เตี้ยว
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี กระผมนายมนั ส วี
แซ่ เตี้ ย ว สมาชิก สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ธ านี เขต ๑ ครับ ผมก็ จะฝากท่ า น
ประธานสภาเทศบาลฯ ไปถึงท่านนายกฯ นะครับ เรื่องแรกเลยก็คือ ตอนนี้ขยะวัน
หลังเมรุวัดธรรมนะครับ ตรงนี้ เราก็ลงไปแก้กับรองฯสุฟูางหลายรอบแล้ว เอาปูาย
ไปติดก็แล้ว อะไรก็แล้ ว ชาวบ้านเขาก็ยังจะทิ้งกัน คนที่ทิ้งก็ไม่ใช่คนอื่นนะครับ
มาจากตลาดเกษตร ๑ บ้าง ตลาดสดบ้าง มันมีกลิ่นเหม็นมากนะครับ ตรงนั้นมี
ผู้สูงอายุอยู่ ๒ ๓ หลัง เขาทนไม่ไหวแล้วครับ เขาอยากจะฝากให้เข้า ไปดูแลเรื่องนี้
หน่อยนะครับ เรื่องที่ ๒ ครับ สามแยกจ่าสารตรงทางเข้าตลาดล่าง นะครับ รถสวน
วันเวย์บ่อยมาก คําถามถามไปว่า ทําไมจึงสวน เขาบอกว่ามองไม่เห็นปูาย อยากจะ
ได้เป็นปูายขวางถนนนะครับอันใหญ่ๆ นะครับ เรื่องที่ ๓ ครับ ตอนนี้ทางวัดไหม่
เขาขอร้องมาครับ พระมหาประเสริฐศักดิ์นะครับ ขอร้องให้ทางเทศบาลฯ ช่วยช่วย
เข้าไปดูแลตกแต่งต้นไม้อะไรให้หน่อย เพราะว่าอีกไม่นานก็จะมีการส่งศพให้ทางวัด
อี ก วั ด นึ ง นะครั บ วั ด ท่ า ไทรครั บ เพราะฉะนั้ น ตอนนี้ ก็ มี ส วดทุ ก วั น เสาร์ ก็ เ ลย
อยากจะขอร้องทางเทศบาลฯ ช่วยตัดแต่งกิ่งต้นไม้ พวกชาดัดพวกนี้ที่เป็ นพุ่มแบบ
นะครับ เรื่องที่ ๔ ครับ เรื่องนี้คือนกพิราบในเมืองเยอะมากเลยตอนนี้ เราจะกําจัด
กันได้ยังไงบ้างนะครับ มันเกาะตามหลังคาศาลเจ้าบ้าง ตามสายไฟฟูาบ้าง มันถ่าย
มูลลงมาเปื้อนถนน นะครับ เรื่องที่ ๕ ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่ดีครับ
ตอนนี้วงโยครับของเทศบาล ๔ มีหนังสือจากกรมพลศึกษา ให้ไปแข่งขันนะครับ
แล้วพอจะมีทําเป็นงบตัวไหนได้บ้าง ที่จะสนับสนุนตรงนี้นะครับ เพราะว่าบางครั้ง
การแข่งขันก็เขาบอกว่าไม่สามารถจะใช้งบจากตรงนี้ได้นะครับ ขอบคุณครับ

นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

ครับมีท่านผู้อื่นที่จะซักถาม หรือว่าฝากท่านนายกฯ อีกไหมครับ ขอเชิญ
คุณไพโรจน์ ครับ

นายไพโรจน์ อภินิเวศ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรีย นท่ านประธานสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านี และเพื่ อนสมาชิก ที่
เคารพ ผมนายไพโรจน์ อภินิเวศ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วันนี้ผม
อยากจะขอฝาก เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ซึ่งผมคิดว่าจะไม่พูดอยู่
แล้ว แต่เห็นท่านรองฯ พิพิศน์ ตั้งใจจดทุกข้อความ คิดว่าการอภิปรายในครั้งนี้
น่าจะมีผล ชัดเจน ผมเลยขอพูดนะครับ เรื่องไฟบริเวณหน้าโรงเรียนธิดาแม่พระ ซึ่ง
ผมก็เคยพูดนอกรอบให้ท่านนายกฯ จําได้นะครับ ท่านนายกฯ ต้อ งลงไปดูแลให้
หน่อยนะครับ แล้วอีกเรื่องนึงก็ ปัญหาขยะบริเวณซอยตรงข้ามคนสร้างงานเก่านะ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗๒
ครับ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนผ่านศูนย์ดํารงธรรม ถึง ๒ ครั้ง ๒ ครามาแล้ว
ซึ่งเพื่อนสมาชิกฯ หลายคนก็ได้ร่วมกันลงชื่อร้อง เพราะว่าเพื่อนสมาชิกฯ ทุกคน ไป
ดูแล้วครับ เพราะมัน เป็นปัญหาที่หนัก หนักมากนะครับ เพราะถ้าไม่หนักมาก คง
จะไม่ร่วมกันลงชื่อหรอกครับ จึงขอฝากท่านนายกฯ และท่านปลัดฯ คนใหม่ช่วย
ติดตามดูแลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
นายประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธานสภาเทศบาล

เราอภิปรายแล้วก็ซักถาม แล้วก็ฝากท่านนายกฯ กันมาสมควรแล้วนะครั บ
ผมก็ขอปิดประชุมก่อนนะครับวันนี้นะครับ

ปิดการประชุม ๑๖.๓๐ น.
(ลงชื่อ) สุริยะ แช่มศรีรัตน์ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์)
เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง
(ลงชื่อ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์ ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)
(ลงชื่อ) นพดล ประเสริฐ กรรมการ
(นายนพดล ประเสริฐ)
(ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี กรรมการ
(นายสากล เพชรมีศรี)
(ลงชื่อ) ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ
(นายไพโรจน์ อภินิเวศ)
(ลงชื่อ) มนัสวี แซ่เตี้ยว กรรมการ
(นายมนัสวี แซ่เตี้ยว)

สำเนำถูกต้อง
(นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเกื้อ)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗๓

รายงานการประชุ ม สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ครั้ งที่ ๑ ประจํ า ปี ๒๕๖๑
ได้มีมติรับรองแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๕ .เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ลงชื่อ ประเสริฐ ทับทิมทอง ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง)

ระพงศ์ ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พิ๒๕๖๑
จิรำภรณ์ ทำน
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สุภำภรณ์ พิมพ์

