- สาเนา รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
*****************
รายนามผู้มาประชุม
๑. นายสันติ นุ๎ยเมือง
๒. นายจรวย คงทําเรือ
๓. นายณรงค๑ ฉวมพรมอินทร๑
๔. นายทวีศักดิ์ ชูแก๎ว
๕. นายทิวา กุฏอินทร๑
๖. นายนพดล ประเสริฐ
๗. นายนัฐพงษ๑ เตี่ยมังกรพันธุ๑
๘. นายประจักษ๑ หนูแกล๎ว
๙. นายพงษ๑ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ
๑๐. นายพรเลิศ สุทธิรักษ๑
๑๑. นายไพโรจน๑ อภินิเวศ
๑๒. นายแฟง สุวรรณบุตร
๑๓. นายมนัสวี แซํเตี้ยว
๑๔. นายรักพงษ๑ แซํตั้ง
๑๕. นายวีระพงษ๑ เจริญสุข
๑๖. นายสมบัติ สมบูรณ๑ลักขณา
๑๗. นายสากล เพชรมีศรี
๑๘. นายสําเริง ไพฑูรย๑
๑๙. นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ๑
๒๐. นายสุวธั ชัย ศรีโพธ๑ชัย
๒๑. นายหัสชัย เรืองนุ๎ย
๒๒. นายอภิรักษ๑ พูลมาศ
๒๓. นายสุริยะ แชํมศรีรัตน๑
รายนามผู้ไม่มาประชุม
๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง
๒. นายชัยนันท๑ แก๎วประชานุรักษ๑
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
คณะผู้บริหาร
๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
๒. นายเอกพจน๑ ยอดพินิจ

รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล (ลาป่วย)
สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย)
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

๒
๓. นางพิพิศน๑ วัฒนาวีรชัย
รองนายกเทศมนตรี
๔. นายทรงยศ ยอดดนตรี
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษา/เลขานุการนายกเทศมนตรี
๑. นายปรเมษฐ๑ เผือกสุวรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
๒. นายนิพัฒน๑ ทวิชสังข๑
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล
๑. นายบุญณรงค๑ กวีพันธ๑
ปลัดเทศบาล
๒. นางสุภาวดี ศรีเปารยะ
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้อานวยการสถานศึกษา
๑. นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล
ผอ.สํานักการสาธารณสุขฯ
๒. นายจารึก วงศ๑วานิช
ผอ.สํานักการชําง
๓. นางสาวบุษรา พรมจันทร๑
รก.ผอ.สํานักการคลัง
๔. นางพรชนก ตู๎บรรเทิง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
๕. นางพิมพ๑วิมล จิตสงค๑
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
๖. นางอัจฉรา รัตนา
หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล
๗. นางเบญญาภา มณีโชติ
ผู๎อํานวยการสํานักการศึกษา
๙. นางสาวสิริมา งามศุภกร
(แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑
๑๐. นางสิริสมบูรณ๑ อูํเงิน
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓
๑๑. นางกัญกร จุลเพชร
(แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๔
๑๒. นางสาวรัตนา บัวเพชร
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๕
๑๓. นายรณชัย เรืองรักษ๑
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ
๑๔. นางศิวนันท๑ กุลจิรชัยวัฒน๑
ผู๎จัดการสถานธนานุบาล
๑๕. นายฐิติพันธ๑ ล๎อประเสริฐกุล
ผอ.สํวนควบคุมการกํอสร๎าง
๑๖. นางสาวจีรศิริ มีลาภ
ผอ.สํวนพัฒนารายได๎
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชาชนทั่วไป
๑. นายธวัชชัย พรหมเพ็ญ
ผู๎เชี่ยวชาญพิเศษด๎านการศึกษา
๒. นายพิระพงศ๑ นาคครื้น
หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓. นางสาววนิดา ด๎วงกํอเกิด
หัวหน๎าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๔. นางสาวนิยฉัตร วงค๑วานิช
หัวหน๎าฝ่ายระบบข๎อมูลภาคสนามฯ
๕. นายโสภณ อนันตทรัพย๑
หัวหน๎าฝ่ายป้องกันฯ
๖ นางสาวพัชรี ทองสาลี
หัวหน๎าฝ่ายพัฒนาชุมชน
๗. นางวชิราภรณ๑ จิตต๑ณรงค๑
หัวหน๎าฝ่ายอํานวยการ
๘. นางยี่สุํน อินทร๑จันทร๑
หัวหน๎าฝ่ายนิติการ
๙. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว
นักวิชาการคอมพิวเตอร๑ชํานาญการ
๑๐. นายไวพจน๑ เพ็ชรศรี
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๑๑. นายชยา อินทรเชื้อ
นิติกรชํานาญการ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓
๑๒. นางสาวนิตยา ทองปลอด
๑๓. นางสาวสิริพิมล ขุมทอง
๑๔. นางสาวเรณู นิยะกิจ
๑๕. นายสุนุสรณ๑ เทพทอง
๑๖. นางสาวอาทิตยา อินทร๑จันทร๑
๑๗. นางสาวชฎาพร นันทเกษตร
๑๘. นายณัฐพงษ๑ เทพพิมล
๑๙. นางสาวสุภาภรณ๑ กลอมเสนาะ
๒๐. นายวิษณุ ศรีวิเศษ
๒๑. ส.ต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ
๒๒. นางสาวภูชณิศา ชูนวลศรี
๒๓. นางสาวกัลยารัตน๑ ทาบสุวรรณ๑
๒๔. นางฟารีดา ตะปินา
๒๕. นายศักดิ์สิทธิ์ ภิรมย๑สมบัติ
๒๖. นางสาวศศิมาภรณ๑ พันธุ๑เจริญ
๒๗. นายเอกภพ ประเสริฐสิริพงศ๑
๒๘. นางสาวภัณฑิรา วิชัยดิษฐ๑
๒๙. นางวิยะดา จั่นแก๎ว
๓๐. นายฉัตรวรุณจ๑ คูเศรษฐวัฒน๑
๓๑. นายจิราวัฒน๑ ปล๎องชู
๓๒. นายสมหมาย ศรีสมบัติ

นักวิชาการคลังชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เจ๎าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
พนักงานจ๎างตามภารกิจ
พนักงานจ๎างตามภารกิจ
พนักงานจ๎างตามภารกิจ
พนักงานจ๎างตามภารกิจ
พนักงานจ๎างตามภารกิจ
พนักงานจ๎างตามภารกิจ
พนักงานจ๎างทั่วไป
พนักงานจ๎างทั่วไป
พนักงานจ๎างทั่วไป
พนักงานจ๎างทั่วไป
พนักงานจ๎างทั่วไป
พนักงานจ๎างทั่วไป
พนักงานจ๎างทั่วไป
สื่อมวลชน
สื่อมวลชน
ตัวแทนชุมชน

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี สมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร๑ธานี และคณะผู๎บริหารฯครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได๎มาครบองค๑
ประชุมแล๎ว ขอเรียนเชิญทํานประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตํอไปครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เมื่อสมาชิกฯมาครบองค๑ประชุมเรียบร๎อยแล๎ว ผมขอเปิดการประชุมครับ
ขอเชิญทํานเลขานุการสภาเทศบาล ครับ

นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาล

ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๑
ด๎วยสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ได๎มีมติในการประชุมสภาเทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔
นครสุ ร าษฎร๑ ธ านี สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ประจํ า ปี ๒๕๖๑ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓
กุ ม ภาพั น ธ๑ ๒๕๖๑ ให๎ เ ปิ ด ประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๓
ประจําปี ๒๕๖๑ ตั้งแตํวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีกําหนด ๓๐ วัน
ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๕ แหํ ง พระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข๎อ
๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคั บการประชุมสภาท๎องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก๎ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให๎เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๑ ตั้งแตํวันที่ ๑ – ๓๐ สิงหาคม
๒๕๖๑ มีกําหนด ๓๐ วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเสริฐ ทับทิมทอง
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง)
ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
หนังสือจากกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว๑๑๓ ลงวันที่
๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓
ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๑
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๑๐๓
ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล จานวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียบวาระการประชุม
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
จานวน ๑ เล่ม
๔. ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๑ เล่ม
๕. ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการประเภท ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างตามร่างเทศบัญญัติฯ จานวน ๑ เล่ม
๖. เอกสารร่างโครงการประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จานวน ๑ เล่ม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕
ตามที่งานกิจการสภาเทศบาล ได้ส่งประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๑ นั้น
เ พื่ อ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า ๒ ๕
แห่ งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัย ที่ ๓
ประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้ งแต่วั น ที่ ๑ - ๓๐ สิ งหาคม ๒๕๖๑ มีก าหนด ๓๐วั น
ประธานสภาเทศบาลได้แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่
๑ ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวั น ที่ ๑๕ สิ ง หาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ประเสริฐ ทับทิมทอง
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง)
ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเข๎าสูํระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ๎งให๎ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ ๑ ประธานลาป่วย และมีเพื่อนสมาชิก ลาป่าย ๑ ท่าน
คือ นายชัยนันท์ แก้วประชานุรักษ์
เรื่องที่ ๒ เรื่องการขอเพิ่มระเบีย บวาระ ในการประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้แจกเอกสารวางที่โต๊ะแล้ว
เรื่ องที่ ๓ เรื่องแก้ไขหน้า ๗/๑๓๖ จากรายการเดิมจากเดิ ม
สานักปลัดเทศบาล แก้ไขหน่วยตรวจสอบภายใน
เรื่องที่ ๔ ร่างโครงการ ประกอบการพิจารณา ร่างรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๒เรื่องของชุมชน ปากน้า หน้า ๑๐๖/๑๓๖ ชุมชนปากน้าแก้ไข จานวนวัน
ฝึกอบรม จากเดิม ๒ เป็น ๓ วัน
รายการที่ ๒ ชุมชนบางกุ้ง ๒ แก้ไขระยะเวลาดาเนินการ จากเดิม ๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ แก้ไขเป็น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐
กันยายน ๒๕๖๒ หน้า ๑๐๙/๑๓๖
เรื่องที่ ๕ หนังสือเรื่องเอกสารเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย โครงการ
ซ่อ มบารุ ง โรงฆ่ า สั ต ว์ หน้ า ๗๐/๑ ซึ่ง เอกสารส่ งแนบให้ เ พื่อ นสมาชิก แล้ ว

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖
เป็นหน้าที่ ๗๑/๑
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มี เ พื่ อ นสมาชิ ก ท่ า นใดมี ก ารแก้ ไ ขค ารั บ รองเพิ่ มเติ ม เชิ ญ ครั บ
ท่านสมาชิกอาจารย์พรเลิศ สุทธิรักษ์

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

หน้าที่ ๑๘ บรรทัดที่ ๖ นับจาก บนลงล่าง “มีมติเห็นชอบแก้ไข
รายชื่อ ” แก้ไขเป็น “มีมติเห็นชอบรับหลักการแก้ไขรายชื่อ ” หน้าที่ ๑๘
บรรทัดที่ ๑๑ นับจากบนลงล่าง “ต่อไปการพิจารณาในวาระที่ ๒” แก้ไขเป็น
“ต่อไปการพิจารณาในแปรญัตติวาระที่ ๒ ” หน้าที่ ๑๘ บรรทัดที่ ๑๒ นับ
จากบนลงล่าง “หากไม่มีต่อไปการพิจารณาในวาระที่ ๓ ” แก้ไขเป็น“ หาก
ไม่มีต่อไปการพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๓ ”

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทํานใด ขอแก๎ไขรายงานการประชุมอีกบ๎าง
ครับ หากไมํมีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลทํานใดรับรองรายงาน
การประชุ ม สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร๑ ธ านี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑
ประจําปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรุณายกมือครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี สมั ยสามั ญ สมั ยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๒๑ เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

มติประชุม

สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี มี มติรั บรองรายงานการประชุม สภา
เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๒๑ เสียง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวาระที่ ๓ เรื่ อ งกระทู้ ถ ามของนายไพโรจน์ อภิ นิ เ วศ
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายไพโรจน์ อภินิเวศ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗
นายไพโรจน์ อภินิเวศ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ อภินิเวศ
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ข้าพเจ้าขอยื่นกระทู้ถามผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่องขอทราบรายละเอียดในการจัดระเบียบการอยู่อาศัยของชาวบ้าน บริเวณ
ซอยท่าทอง ๑๒ (ศรีธานี) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บของเก่า ทาให้บริเวณ
ซอยท่าทอง ๑๒ เป็นแหล่งเสื่อมโทรมและก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพและชีวิตได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นต่อมนุษย์เบื้องต้น ผมได้
ยื่นคาร้องเรียนไปยังศูนย์ดารงธรรมของจังหวัดและศูนย์ดารงธรรมเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี มาแล้ว ๒ ครั้ง ไม่ทราบว่าตอนนี้ท่านได้ดาเนินการแก้ไขอย่างไร
บ้าง หรือมีมาตรการ การควบคุมดูแลอย่างไรบ้าง เพราะเป็นเรื่องที่สาคัญและ
เร่งด่วน
ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ

ท่านสมาชิกได้พูดถึงกระทู้ท่านถามกระทู้ข้อใดบ้างจะได้ตอบเป็นข้อๆ
หากขอเอกสารจากศูนย์ดารงธรรมตามที่ท่านได้อ้าง ผมได้ชี้แจงต่อศูนย์ดารง
ธรรมไปแล้ว ซึ่งผมก็ได้ขอเอกสารจากศูนย์ดารงธรรม ว่าได้ลงชื่อสมาชิกเพื่อ
ร้องเรียน เกินกึ่งหนึ่ง ผมไม่ทราบว่าเกินกึ่งหนึ่งหรือไม่ ผมได้ชี้แจงต่อศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ผมได้รายงานต่อศูนย์ดารงธรรมเรียบร้อยแล้ว ผมได้
ชี้แจงต่อศูนย์ดารงธรรมจังหวัดแล้ว หากท่านต้องการเอกสาร ผมได้ชี้แจงต่อ
ท่านหากท่านต้องการเอกสาร
ต้องการถามเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญท่านไพโรจน์ครับ

ท่านประธานสภาเทศบาลฯครั บ เวลานี้ ผมได้มี ภ าพถ่ าย ซึ่ งได้ขึ้ น
หน้าจอแล้วนะครับ ภาพถ่ายรันไปเรื่อยๆทุกวันนี้ ความเป็นอยู่อย่างนี้นะครับ
ผมไม่ได้ล่อเล่นนะครับ นี้นะครับเป็นรูปแม่ค้าอันตรายต่างๆ จากสถานที่เหล่านี้
ผมเอาเรื่องจริงมาพูดผมเอาภาพมาประกอบผมไม่ได้พูดแบบสร้างภาพหรือพูด
อย่ างลอยๆ ชาวบ้ า นเดือ ดร้ อ นจริง กี่ ร้อ ยหลั ง คาเรือ นท่ า นเคยเข้ า ไปดูไ หม
ท่านไปดูไหมท่านผู้บริหารแบบไปหน้า ท่านไม่เคยมองความจาเป็นประชาชน
ขอเชิญผู้บริหารครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๘
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ท่านตั้งประเด็นอะไรถามผมจากกระทู้นี้ ผมอ่านกระทู้ของท่านนะครับ
ผมขอทราบรายละเอี ย ดในการจั ด ระเบี ย บการอยู่ อ าศั ย ของชาวบ้ า น
บริเวณซอย ท่าทอง ๑๒ (ศรีธานี) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บของเก่า ทาให้
บริเวณซอยท่าทอง ๑๒ เป็นแหล่งเสื่อมโทรม และก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตได้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นต่อมนุษย์เบื้องต้น
ผมได้ ยื่ น ค าร้ อ งเรี ย นไปยั ง ศู น ย์ ด ารงธรรมของจั ง หวั ด และศู น ย์ ด ารงธรรม
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่ทราบว่าท่านได้ยื่นคาร้องไป ยังไม่ทราบว่าท่านได้
ยื่นคาร้องไปแก้ไข อย่างไรบ้าง หรือ มีมาตรการ การควบคุมดูแลอย่างไรบ้าง
เพราะเป็นเรื่องที่สาคัญเร่งด่วน แต่ท่านไม่ได้ถามอย่างที่ถามในกระทู้ ท่านขอ
อะไรบ้าง ขออย่างไร การยื่นเรื่องไปศูนย์ดารงธรรม ผมได้ยื่นเรื่องไปแล้ว แต่
ท่านต้องการและถามมา และท่านต้องการจะขอข้อซักถามในส่วนอะไรบ้างผม
จะได้เตรียมปฏิบัติได้ว่า ให้เจ้าหน้าที่ต้องทาอย่างไร ท่านเป็นคนเรียกร้องท่าน
ไม่เข้าใจเรื่อง อะไร แต่ที่ท่านถามมาผมตอบไม่ถูกกับกระทู้นี้

นายไพโรจน์ อภินิเวศ
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมถามว่าท่านได้ปฏิบัติอย่างไร ตามกระทู้ถามของผมท่านก็ตอบมาสิ
ครับท่านจะตอบถูกได้อย่างไร ท่านไม่เคยเข้าไปดู ท่านปล่อย ท่านตอบไม่ถูก
เพราะไม่ เคยไปดู ท่านไม่เคยมองครั บท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผมจะรอ
เอกสารที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ผมว่าเอกสารไม่น่าจะมี เพราะเป็นกระทู้ รอคราวหน้าผมจะให้นายก
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับ ผู้บริหาร ส่งเจ้าหน้าที่
ลงพื้นที่ดูแลบ้างแล้วปรับบ้างแล้วมีเพื่อนสมาชิกผมได้ขับรถไปดูนะครับ ก่อนมา
ประชุมผมได้ไปดูแล้ว ลงที่พื้นที่แล้ว ผมลงไปดูแล้วให้ผู้บริหารลงพื้ นที่ไปดูเพื่อ
ความเป็นระเบียบอีกครั้ง
- พัก ๕ นาที -

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอต่ อ นะครั บ ผู้ บ ริ ห ารได้ ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ล ส่ ง เจ้ า หน้ า ที่
เปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้วไม่ทราบว่า ท่านสมาชิก จะมีอะไรอภิปรายเพิ่ม
บ้างไหมครับ ผู้ประกอบการตรงนี้เป็นอาชีพของเขา เขาก็พยายามปรับปรุง
นะครับ ตามภาพที่ท่าน ไพโรจน์เปิดดูนั้น ไม่เหมือนเดิมนะครับ มีการเก็บไป
บ้างส่วนแล้ว ผมก็ไดลงไปดูพื้นที่มาบ้างแล้วผมไม่สบายใจเหมือนท่านนั้นละ
ครับ ผมจะติดตามและลงไปดูอีกครั้งในคราวต่อไป

นายไพโรจน์ อภินิเวศ
สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านจะให้ติดตามติดตามอย่างไร เขาเดือดร้อนมากเขาทิ้งมาหลายปี
ท่านไม่ได้อยู่บริเวณนั้นเขาเจอปัญหา ท่านไม่ได้อยู่บริเวณนั้นท่านสบายคนที่อยู่
แถวนั้นเจอปัญหาหลายๆอย่างที่ก่อมาจากมลพิษที่ และปัญหาการลักขโมย
ปัญหายาเสพติด ปัญหาเหล่านี้ที่ก่อเกิดมายาวนาน สะสมมายาวนาน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๙
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอให้ ชี้แจง เรื่อง ที่จะแก้ไข ขอเป็น ข้อๆ จะได้มีความกระชับมากขึ้น

นายไพโรจน์ อภินิเวศ
สมาชิกสภาเทศบาล

ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ กระผมขอถามเป็นข้อๆ ดังนี้
ข้อ ๑.ขอให้จัดระเบียบ ตามกฎหมาย ตาม พรบ.
ข้อ ๒.จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อ ๓.ขยะที่ปล่อยละเลยออกมา ทางเทศกิจไปดูแลกี่ครั้งขอให้ ท่าน
ติดตาม ตลอดการประชุ มครั้ งต่ อไปผมจะติ ดตามเรื่อ งนี้ อีก อย่ าละเลยฝาก
เลขานุการ ในฐานะที่ชานาญในพื้นที่ ดูแล แก้ไขด้วย

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

กระทู้ของท่านไพโรจน์ มีข้อซักถามหลายเรื่อง ผมฝากผู้บริหารดูแล
แก้ไข ในครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินกู้ เงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน)
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องการรายงานการใช๎จํายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู๎
เงินสะสมตํอสภาท๎องถิ่น (กองวิชาการและแผนงาน) ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ด้วยกรมการปกครองมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๒๓๑
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ ได้กาหนดให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่ายเงินในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะ และเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปที่ ร ะบุ ร ายการไว้ โ ดยเฉพาะเจาะจงด้ า น
การศึ ก ษา ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น น าไปใช้ จ่ า ยโดยไม่ ต้ อ งตราเป็ น
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี หรื อ งบประมาณรายจ่ า ยเพิ่ ม เติ ม และเมื่ อ
ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ให้รายงาน
สภาท้องถิน่ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ขอเรี ย นว่ า เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี มี โ ครงการที่ ใ ช้ จ่ า ยจากเงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายจากเงินสะสม เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง
กรม หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึง่ ได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๐
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่ า งเดื อ นพฤษภาคม –
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรายงานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป
นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล

การเบิ ก จ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ ผมถามเพื่ อ เชื่ อ มโยงตั้ ง แต่
ลาดับที่ 1, 2, 3 และ 4 ถามเรื่องการปฏิบัติงานทุกโครงการอยากทราบว่าทุก
โครงการอันดับที่ 1 , 2, 3 ถึง 4 งานไม่คืบหน้า ท่านรายงานมานั้น
ผมรับทราบครับฝากท่านประธานดูแลการทางานของบริษัท ยังไม่ถึงไหน
โครงการท่อระบายน้าผิวจราจรซอยตลาดล่าง 26/ 1 ยังไม่ได้ดาเนินการเลย
รายงานเงินสะสมยอมรับ ต้องรายงานแต่เรื่องการดาเนินงานยังไม่ได้ดาเนินการ
เลยอู่คงดีตอนนี้ยังไม่เรียบร้อย บางกุ้ง ข้างธนาคอนกรีตตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยไป
หมดแล้วทั้งเส้น ทั้งสายส่วนของยังไม่เรียบร้อยเลยส่วนของประชารัฐ ติดปัญหา
ไปเยอะแยะมากผู้รับเหมาติดขัดทาไม่ได้บ้างทาแล้วหยุดไม่รู้กี่วันทิ้งช่วงฝนตก
ขุดจนรั่วพังหมดแล้วผมมีที่หารือ 4 โครงการครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้หารือเรื่อง ของค่าใช้จ่ายประมาณ ๔
รายการเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับผู้รับเหมาหยุดปฏิบัติหน้าที่ ๔ รายการ
จะตอบเองหรือมอบหมายผู้แทน ตอบครับ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

จากที่ท่านสมาชิกถามมาเนื่องด้ว ยความห่วงใยที่ติดตาม ในพื้นที่
ของท่านในเขตพื้นที่นั้น จากการติดตามการดาเนินงานจากผู้ควบคุมงานผมก็ได้
ติดตาม และมีหนังสือเตือนที่เขาไม่ได้เขาดาเนินการ ติดตามทุกแห่งทุกจุดที่ยัง
ไม่ได้เข้าดาเนินการ ส่วนที่ไม่เข้าดาเนินการต่อเนื่องนั้น ก็ได้ติดตามเพื่อตักเตือน
เมื่อถึงเวลาตอนนี้ได้ดาเนินการติดตามทุกเรื่องทุกโครงการ ขอบคุณมากที่ท่าน
เป็นห่วง

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ท่านนายกเทศมนตรี ติดตามทุกเรื่อง ทุกโครงการ ขอเชิญนายสาเริง
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ

นายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอฝากสั ก ๒-๓ โครงการ ซึ่ ง ๒-๓ โครงการไม่ ไ ด้ ร ายงาน
ความก้าวหน้า คาดว่าจะตก หยุดงานกันไปนานแล้ ว นะครับ งานของซอย
ศรีวิชัย ๒๖ , ๒๘ หากไม่เริ่มก็ไม่เดือดร้อนเพราะชาวบ้าน เข้า-ออกจากบ้าน
ไม่ได้ ได้ริเริ่มเข้าทาการแก้ไข หยุดงานไปสักประมาณ เวลา ๒ - ๓ เดือนแล้ว
สั ญ ญาหมดเวลาแล้ ว และประกอบกั บ ไม่ เ ข้ า ท างานชาวบ้ า นเดื อ ดร้ อ น
ซอยศรีวิชัย ๒๖ แยกขวา ๓ และ ซอย ๒๘ ขุดแล้วทิ้งไว้อย่างนั้น ชาวบ้านทา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๑

สะพานข้ามกันแล้ว ตอนนี้ ฝากท่านนายกเทศมนตรี ด้วยนะครับ ชาวบ้านมี
ความเดือดร้อนมากนะครับตอนนี้
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ทํ า นสํ า เริ ง ไพฑู ร ย๑ ได๎ ฝ ากทํ า นนายกฯไปประมาณสองสาม
ซอยนะครับ ไมํทราบเพื่อนสมาชิกทําน ขอเชิญทํานสุวัธชัยแล๎วกันครับ

นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพนะครับ ฝ่ายบริหารนะครับ
เจ๎าหน๎าที่ หัวหน๎าสํวน ทุกภาคสํวน และก็เพื่อนสมาชิกสภาทุกๆทํานนะครับ
ในเรื่ องของระเบียบวาระที่ ๓ นะครับ เป็นเรื่องของการใช๎จํายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู๎ เงินจํายจากเงินสะสมตํอสภานะครับ เป็นเรื่องเงินภาษี ที่จะใช๎
ในการโครงการตํางๆนะครับ ในนี้ผมดูแล๎วนะครับมี ๙ โครงการนะครับ ก็ดีใจ
นะครับที่ทางฝ่ ายผู๎ บริห ารให๎ ความสํ าคัญนะครับของเรื่องโครงการกํอสร๎าง
ตํางๆ สาธารณูปโภค ให๎ประชาชนชาวบ๎านของเรานะครับ ประชาชนตํางๆไมํ
วําจะเขตไหนก็ตามนะครับ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ ครับ ได๎มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกมากมายนะครั บ แตํ ผ มที่ เ ป็ น หํ ว งนะครั บ ฝากไปทางทํ า น
ประธานสภาถึงผู๎บริหารนะครับวํา อันนี้นะครับหลังจากเราผํานเงินงบประมาณ
สะสมไปนะครับ ผมดูตาเปลําไปประมาณเกือบ ๒๐ ล๎าน อยากให๎ทํานชํวย
กําชับ สอดสํ องนะครับ ในเรื่องของการตรวจสอบนะครับ วําของที่ทําออก
มาแล๎ว ไมํวําโครงการอะไรก็ดีนะครับ ทําออกมาแล๎วมันใช๎งานได๎ดีจริงไหม
คุ ณ ภาพออกมาเหมาะกั บ ที่ ท างฝ่ า ยสภาได๎ เ ป็ น หู เป็ น ตาครั บ ในการผํ า น
งบประมาณนะครับ ให๎กับชาวบ๎านนะครับ อยากให๎ทํานกําชับตรงนี้จริงๆนะ
ครับ วําของออกมาให๎มันอยูํในสภาพที่มันเหมาะสม กับเงินที่เราจํายไปให๎มัน
คุ๎มคําจริงๆนะครับทําน นี้โดยเฉพาะโครงการที่ ๒ ครับ โครงการกํอสร๎างทํอ
ระบายน้ําและผิวจราจร ถนนบางกุ๎ง ๑ ข๎างธนาคอนกรีต อันนี้งบประมาณตั้ง
๗,๑๙๕,๐๐๐ บาท นะครับ ในที่นี้ก็ใช๎เงินสะสมนะครับ ก็ยังไงก็ฝากให๎ชํวย
ดูด๎วยนะครับ ผมเป็นหํวงจริงๆครับ เราไมํอยากจะมาแก๎ปัญหากันในภายหลัง
นะครับ อยากให๎เป็นถนนที่ทํอระบายน้ําที่ตัวอยํางของเทศบาลนครสุราษฎร๑
ธานีของเราตํอๆไปครับขอบคุณมากครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ผมฝากนะครับของทําน ส.ท.สุวัธชัย นะครับ มีอยูํ เรื่องทํานสุวัธชัย
นะครั บ เก็ บ เรื่ อ งกํ อ สร๎ า ง ระบบสาธารณู ป โภคแล๎ ว ก็ เ รื่ อ งของการกํ า ชั บ
ตรวจสอบนะครับ วําการทําโครงการแตํละโครงการคุ๎มกับเงินที่ ลงทุนไปหรือ
ไหมนะครั บ ก็ มี อ ยูํ ส องสามเรื่ อ งนะครั บ ทํ า นนายกครั บ ขอเชิ ญ นายทิ ว า
กุฏอินทร๑ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๒
นายทิวา กุฏอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาครับ กระผมนายทิว า กุฏ อิ นทร๑ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีครับ มีโครงการอยูํอีกโครงการครับ ซอยศรีวิชัย ๒๑
แยกขวาซอยแรกนะครับ ตอนนี้น้ําก็ทํวม ซึ่งรายละเอียดการใช๎จํายเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู๎ เงินจําย เงินสะสม เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎคม นี้เดือน
สิงหาแล๎วครับ ยังไมํเข๎าไปดําเนินการอะไรเลย พอถึงเวลาก็เข๎าไปดําเนินการ
พอทํางานปั๊บ ถ๎าติดหน๎าฝนหรือวํามีพายุเข๎ามา ๑ ลูก หนังสือจากกระทรวงก็
มาอีกและ ถ๎าถูกปรับก็คืนเงินแล๎วเป็นเชํนนี้มาตลอด ที่ผํานมาๆ ที่เราปรับเงิน
เขาแสนสองแสน สามแสนไมํวําเรื่องอะไรก็แล๎วแตํหนังสือกระทรวงมาอีก และ
ทําเรื่องหนังสือมาขอคืนเงิน แล๎วได๎ ทุกรายการ ไมํมีรายการไหนที่ไมํเคยที่จะ
กินเงินคําถูกปรับ ทุกโครงการครับมันเป็ นเรื่องที่แปลกครับ แตํทําไมนี้เดือน
กรกฎาแล๎วยังไมํมีอะไรสักอยํางเลย ไมํทราบวําจะได๎เข๎าไปดําเนินการเมื่อไหรํ
หรือวํายังไง ยกเลิกสัญญาไปแล๎วหรือยังไมํได๎ผู๎ประมูล หรือประมูลไปแล๎วไมํมา
ทํา ก็ยังไมํมีอะไรที่คืบหน๎าไปเลย แตํเดือดร๎อนไหมถามวําผมเดือดร๎อนไหม
ไมํได๎เดือดร๎อน ชาวบ๎านที่ผู๎อยูํอาศัยเดือดร๎อน เราเพียงผํานงบประมาณให๎เขา
ไปทําเทํานั้นเอง แตํถ๎าไมํทําเราก็ได๎แจ๎งเขาหรือวํายังไง เพราะผมจะต๎องเข๎า
ออก ๆ ตรงนั้นเห็นประจํา คืนนี้ผมก็นําจะถูกดําอีก เพราะผมจะต๎องไปงานศพ
อยูํติดกับตรงนั้นแหละครับ แล๎วเราจะแก๎ปัญหาได๎อยํางไรครับ หน๎าฝนแล๎ วฝน
ตกน้ําทํวมหน๎าแล๎งก็ไมํได๎ทํา หน๎าฝนก็ไมํได๎ทําจะเอายังไง ผมขอเพิ่มเติมอีก
ซอยวัดโพธิ์ ซอย ๒ ไมํทราบวําสรุปแบบออกมาเสร็จแล๎วหรือยัง แล๎วก็การุณ
ราษฎร๑ ๕ ก็ยังไมํมีคืบหน๎าอะไรเลย แล๎วโครงการศรีวิชัย ๕๙ ๓ โครงการนี้ครับ
ผํ า นงบประมาณไปตั้ ง นานแล๎ ว จํ า ยขาดเงิ น สะสมแตํ ก็ ไ มํ ดํ า เนิ น การอะไร
ผมถามเมื่อรอบที่แล๎วก็ ๓ เดือนแล๎ว นี้ ๓ เดือนแล๎วยังสรุปแบบไมํได๎เลย แล๎ว
จะเอากันยังไง ไฟฟ้าอยูํบนทํอระบายน้ําหรือยังไง ติดบ๎านทําไมํได๎ก็ไมํมีการ
ชี้แจง ถามข๎างนอกก็ตอบอีกเรื่อ งหนึ่ง ถามข๎างในก็ตอบอีกเรื่องตรงนี้ครับผม
อยากขอทราบความชัดเจนครับ ความชัดเจนวํา ๓ โครงการนี้ ได๎ทําหรือ ไมํ
จะได๎ทําหรือไมํ เพราะแบบนี้ พอถามครั้งหนึ่ง ก็สรุปแบบอยูํยังไมํเสร็จ แล๎วพอ
มาการุณราษฎร๑ ๕ ระดับไมํได๎ จับระดับมา ๓ เดือนแล๎วครับ ผมไมํทราบวําเขา
จับระดับทีละเซ็น ทีละเซ็น หรือวํายังไง แตํถ๎าทีละเซ็น ผมวําก็นําจะจบแล๎วนะ
ครับ ระยะทางนิดเดียว แตํก็ยังไมํรู๎เรื่องเลยวําจะทํายังไง ซอยศรีวิชัย ๕๙ ซอย
พาณิชย๑ วางทํอระบายน้ําแล๎วก็ทางฟุตบาท ก็ไมํคืบหน๎าไมํรู๎วําจัดประมูลไป
หรือวําตกไปแล๎วหรือวํายังไง คนที่อยูํข๎างนอกจะไมํรู๎วําข๎างในเป็นยังไง ความ
เดือดร๎อนของพํอแมํพี่น๎องประชาชน มันเป็นเรื่องใหญํโตนะครับ สิ่งที่บางคน
อาจจะไมํได๎มอง แตํสมาชิกที่อยูํในเขต ๓ ที่เข๎าออกเวียนเทียนอยูํตามตรงนั้น
แหละครับ ก็เรียกไปซะเป็นประจํา ถูกดําตลอดครับ ตรงนี้ ครับผมก็อยากจะให๎
เบอร๑โทรชํางไปแล๎วครับ ให๎เบอร๑โทรหลายๆคนไปแล๎ว วําอยําดําผมเลยผมแคํ
ผํานงบประมาณ แตํชํางหรือทางเทศบาลเขาจะทําหรือไมํทําผมก็ไมํมั่นใจครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๓
ก็บอกวํา ๒ ปีแล๎ว แบบก็ยังไมํเสร็จไมํรู๎มันติดขัดอะไรตรงไหน ผมอยากทราบ
รายละเอียดนิดหนํอยครับ ขอบคุณมากครับ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ทํานทิวาครับ พอดีทํานนายกออกไปเอาแบบอยูํนะครับ ผมได๎ยินนิดๆ
เมื่อสักครูํนะครับ เห็นวําทํานออกไปเอาแบบนะครับ ในสํวนของทํานทิวาครับ
ได๎ ฝ ากทํ า นนายกนะครั บ ก็ มี อ ยูํ ส องสามเรื่ อ งนะครั บ เรื่ อ งศรี วิ ชั ย ๒๑
แยกขวานะครับ เรื่องซอยวั ดโพธิ์ ซอย ๒ ครับ แล๎วก็การุณราษฎร๑ครับมีอยูํ
สองสามซอยครั บ ในเรื่ อ งของผู๎ รั บ เหมาที่ ไ ด๎ ง านไปแล๎ ว แตํ ยั ง ไมํ ไ ด๎ เ ข๎ า ไป
ดํ า เนิ น การติ ด ปั ญ หายั ง ไง ขอเชิ ญ ทํ า นนายกได๎ ต อ บกั บ เพื่ อ นสมาชิ ก
แล๎วกันนะครับ เชิญครับ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯและทํานสมาชิกสภาเทศบาลฯครับ
จากที่ ทํ า นสมาชิ ก สภาเทศบาลฯเป็ น หํ ว งและก็ ที่ ยั ง ไมํ ไ ด๎ ดํ า เนิ น การ
สิ่งที่แจ๎งมาคือเป็นการดําเนินการของเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกรกฎาคมครับ
ที่ได๎ดําเนินการไปอยูํขั้ นตอนของผู๎รับเหมากับชํางควบคุม ครับ เพื่อให๎ทําน
สมาชิกสภาเทศบาลฯได๎สบายใจครับ แล๎วก็ให๎ทราบด๎วยครับ ก็คือผมจะแจ๎งให๎
ทํานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบนะครับ วําโครงการที่ยังอยูํตรงไหนบ๎างนะ
ครั บ ที่ ยั ง ไมํ ไ ด๎ ดํ า เนิ น การนะครั บ ขั้ น ตอนดํ า เนิ น การตอนนี้ สํ ง ให๎ จั ง หวั ด
มีอยูํ ๑ ทํอระบายน้ําศรีวิชัย ๒๑ แยกขวา ๕ แยก ๗ และแยก ๙ งบประมาณ
๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท ศรีวิชัยนะครับ โครงการดอนนก ๒๗ ๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท
พํอขุนทะเล ๒๐/๑ ๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท โครงการทํอระบายน้ําผิวจราจรเลี่ยง
เมือง ซอยทําทราย ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท โครงการทํอระบายน้ําผิวจราจร ในบาง
๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตอนนี้ได๎สํงให๎จังหวัดพิจารณาแตํวําจังหวัดมีหนังสือ
ฉบับหนึ่งวําตั้งแตํบัดนี้คําสั่ง คสช.๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต๎องสํงให๎กับทางจังหวัด
จังหวัดได๎สํงหนังสือกลับมาแล๎ววําจะไมํพิจาณาให๎เราดําเนินการได๎เลย ผมได๎สั่ง
ให๎ ป ลั ดได๎ ดําเนินการไปแล๎ ว ไมํต๎อ งคอยไมํต๎องคอยทางจังหวัดแล๎ ว คือทาง
จังหวัดมีห นังสือฉบับหนึ่งบอกวําเป็น ขั้นตอนให๎ เราดําเนินการได๎เลย เขาจะ
หยิ บ ก็ ตํอเมื่อเห็ นโครงการที่ไ มํช อบมาพากลหยิบ ไปพิจ ารณาเทํา นั้นเองไมํ
เหมือนกับที่ผํานมานะครับที่ผํานมาเกิน ๕ ล๎าน ทุกโครงการเราจะผํานจังหวัด
เมื่ อ อาทิ ต ย๑ ที่ แ ล๎ ว เราผมได๎ เ ห็ น หนั ง สื อ ฉบั บ นั้ น ได๎ สั่ ง การให๎ ท างปลั ด ได๎
ดําเนินการให๎ทางพัสดุให๎ ดําเนินการไปแล๎วนะครับ สํวนที่ยังไมํได๎แคํวําแบบ
ราคากลางยังไมํเสร็จก็คือ ลูกเสือ ๓ แยก บ๎านเลขที่ ๒๗๖/๑๑๕๑ กํอสร๎างผิว
จราจร โฉลกรัฐ ๒ นะครับ ๑ ล๎าน โฉลกรัฐ ๔ ล๎าน ๙ โฉลกรัฐ ๗,๙๗๐,๐๐๐
บาท พํอขุนทะเล ๑๔ ๒๗๘,๐๐๐ อําเภอ๕ ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท แล๎วก็กาญจน
วิถี ๓๐ ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท ผิวจราจรประชารัฐ ซอยที่ ๒ ๑,๙๔๐,๐๐๐ บาท
ทํอระบายน้ําซอยสวนถั่ว ๓,๗๐๐,๐๐๐ ซึ่งรายการที่ ๖ ถึงรายการที่ ๑๔ ยัง
ไมํได๎ดําเนินการเพิ่งผํานญัตติไปเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับ ยังไมํได๎ดําเนินการ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๔
จึงแจ๎งให๎ทราบเทํานั้นครับ ขอบคุณครับ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ทางนายกก็ได๎ชี้แจงนะครับโครงการตํางๆ ซึ่งมีหลายโครงการทีเดียว
ครั บ ตอนนี้ ทํ า นนายกก็ ไ ด๎ สํ ง เรื่ อ งให๎ กั บ ทางจั ง หวั ด เรี ย บร๎ อ ยแล๎ ว นะครั บ
ซึ่งทางจังหวัดให๎เราดําเนินการได๎เลยนะครับ สํวนโครงการหลายโครงการนะ
ครั บ ที่แบบยังไมํสํ าเร็จนะครับ ทํานนายกก็จะได๎ดําเนินการตํ อไปให๎ เป็นที่
เรียบร๎อยนะครับ มีเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯทํานใดต๎องการอภิปรายเพิ่มเติม
บ๎ า งครั บ หากไมํ มี ถือ วํ า ทํา นได๎รั บ ทราบ ในเรื่องการรายงานการใช๎ จํ ายเงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู๎ เงินสะสมตํอสภาท๎องถิ่น
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีมีมติรับทราบ เรื่องการรายงานการ
ใช๎จํายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู๎ เงินสะสมตํอสภาท๎องถิ่น

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมีมติรับทราบ เรื่องการรายงานการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น (กองวิชาการและ
แผนงาน)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องญัตติขอรั บความเห็น ชอบร่ างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ (ในวาระที่ ๑)
(กองวิชาการและแผนงาน)

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ตํอไปเข๎าสูํ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบรําง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ (ในวาระที่ ๑)
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจงระเบียบครับ

นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาล

ขอนาเรียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ครับ
ซึ่ ง จะมี ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในบางประเด็ น ที่ จ ะน าเสนอให้ ท่ า นสมาชิ ก สภาฯ
ผู้ทรงเกียรติทราบนะครับ
ข้อ ๔๕ "ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้"
ข้อ ๔๕ วรรค ๓ นะครับ "ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา
สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กาหนดระยะเวลา
เสนอคาแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น"
ข้อ ๔๗ นะครับ "ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่ งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรื อไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะ
อภิปราย ห้ามไม่ให้ ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๕
พอสมควรแล้ว"
ข้อ ๔๗ วรรค ๒ "เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่
หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้"
ข้อ ๔๘ "ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือก
สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น เป็ น กรรมการในคณะกรรมการหาข้ อ ยุ ติ ต ามจ านวนที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกาหนด โดยให้นาวิธีการเลือกใน
ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณี
องค์การบริหารส่วนตาบลให้แจ้งนายอาเภอทราบ ทั้ งนี้ ให้ดาเนินการภายใน
สามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ"
ข้อ ๔๘ วรรค ๒ "ให้ประธานสภาท้องถิ่นทาหนังสือแจ้งมติของสภา
ท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ
ในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ"
ข้อ ๔๘ วรรค ๓ "ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่นนาเข้าพิจารณาในวาระที่
สอง และวาระที่สามตามลาดับ"
ข้ อ ๔๙ "ญั ต ติ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น ลงมติ รั บ หลั ก การแล้ ว
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจ ารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
สภาท้องถิ่นจะต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติดว้ ย"
ข้อ ๔๙ วรรค ๒ นะครับ"ภายในระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติที่สภา
ท้องถิ่นกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็น
ควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคาแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ
โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ" อีกข้อผนวกท้ายก็คือกรณีที่ร่างข้อบัญญัติลงมติไม่
รับหลักการ
ข้อ ๕๓ "ญัต ติ ร่ า งข้อ บั ญ ญั ติ ใดซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น ได้ ล งมติ ไ ม่
รับหลักการตามความในข้อ ๔๗ หรือลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความใน
ข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปเว้นแต่กฎหมายจะกาหนดไว้เป็น
อย่างอื่น"
ข้อ ๕๓ วรรค ๒ นะครับ "ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการ
อย่ างเดีย วกัน กั บร่ า งข้ อ บัญ ญั ติที่ ต กไปตามวรรคหนึ่ง ในสมั ยประชุ ม นั้น อี ก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๖
เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป"
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ทางเลขานุ ก ารสภาเทศบาล ได้ อ่ า นระเบี ย บในการพิ จ ารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้เพื่อนสมาชิกสภา
เทศบาลได้รับทราบแล้วนะครับ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องญัตติขอรับความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(ในวาระที่ ๑) ขอเชิญฝ่ายผู้บริหารฯ ครับ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ จะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อจะได้
นาเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม นั้น
ขอเรียนว่า ขณะนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ดาเนินการจัดทาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึง เรีย นมาเพื ่อ ได้โ ปรดน าญั ต ติร ่า งเทศบัญ ญัต ิง บประมาณ
รายจ่า ยประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บรรจุ เ ข้ า ระเบี ย บวาระการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๑ ต่อไป
๑. สถานะการคลัง
๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร จานวน ๑,๔๙๐,๕๓๓,๑๑๗.๗๓ บาท
๑.๑.๒ เงินสะสม
จานวน ๖๖๓,๕๘๕,๕๙๔.๑๘ บาท
๑.๑.๓ เงินทุนสารองเงินสะสม จานวน ๔๒๐,๓๑๗,๓๕๖.๗๖บาท
๑.๑.๔ รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้
เบิกจ่าย จานวน ๔๖ โครงการ รวม ๕๐,๗๕๘,๘๔๓.๖๕ บาท
๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จานวน
๒๖ โครงการ รวม ๑๘๒,๘๐๔,๒๔๕.๐๐บาท
๑.๒ เงินกู้คงค้าง จานวน
๐.๐๐
บาท
๒. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
(๑) รายรับจริง จานวน
๑,๐๑๕,๕๗๖,๐๕๘.๖๔ บาท
ประกอบด้วย
หมวดภาษีอากร
จานวน ๑๒๑,๘๙๗,๓๔๗.๖๐
บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จานวน ๒๑,๑๐๗,๙๐๙.๔๕ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จานวน ๒๗,๐๐๖,๑๒๒.๑๐ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จานวน ๐.๐๐ บาท

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๗
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
จานวน ๑,๙๒๕,๘๗๔.๙๙ บาท
หมวดรายได้จากทุน
จานวน ๒๔๘,๘๔๐.๐๐ บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จานวน ๔๔๙,๐๒๘,๔๘๐.๕๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จานวน ๓๙๔,๓๖๑,๔๘๔.๐๐ บาท
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จานวน
๓๖,๘๙๐,๑๔๐.๔๗ บาท
(๓) รายจ่ายจริง จานวน ๖๖๐,๖๒๔,๘๓๑.๔๐ บาท ประกอบด้วย
งบกลาง
จานวน ๑๑๗,๔๑๓,๖๑๓.๘๘ บาท
งบบุคลากร
จานวน ๒๙๖,๖๘๔,๕๔๔.๘๕ บาท
งบดาเนินงาน
จานวน ๒๑๔,๖๕๓,๙๕๓.๕๙ บาท
งบลงทุน
จานวน ๑๕,๖๘๔,๐๙๖.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน
๐.๐๐ บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน ๑๖,๑๘๘,๖๒๓.๐๘ บาท
(๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
จานวน ๓๕,๑๙๙,๕๘๕.๙๗ บาท
(๕) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จานวน ๙๗,๓๕๔,๘๗๖.๐๐ บาท
(๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสารองเงินสะสม จานวน ๐.๐๐ บาท
๓. งบเฉพาะการ
ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
รายรับจริง
จานวน ๓๖,๘๙๕,๑๙๒.๒๕ บาท
รายจ่ายจริง จานวน ๑๗,๑๕๗,๘๗๒.๓๐ บาท
กาไรสะสม
จานวน ๐.๐๐ บาท
เงินสะสม
จานวน ๐.๐๐ บาท
ทุนสารองเงินสะสม จานวน ๐.๐๐ บาท
กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จานวน ๒๔,๑๗๔,๐๐๓.๑๗ บาท
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จานวน ๐.๐๐ บาท
เงินฝากธนาคาร
จานวน ๒๘,๒๑๖.๕๕ บาท
ทรัพย์รับจานา จานวน ๑๙๗,๓๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท
คาแถลงงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ได้ประมาณการ ปี ๒๕๖๒ ดังนี้
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร ๑๐๗,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๒๐,๓๓๔,๒๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๒๙,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๘
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๒,๙๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท
หมวดรายได้จากทุน
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมรายได้จัดเก็บเอง ๑๖๘,๔๓๓,๒๐๐.๐๐ บาท
รวมรายได้ ที่ รัฐ บาลเก็ บแล้ ว จั ด สรรให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
๕๐๑,๐๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๔๖๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมรายได้ ที่ รั ฐ บาลอุ ด หนุ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
๔๖๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐รวม ๑,๑๓๒,๔๓๗,๒๐๐.๐๐ บาท
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ประมาณการรายจ่าย ปี ๒๕๖๑ ดังนี้
งบกลาง
๑๖๓,๓๖๘,๗๒๐.๐๐ บาท
งบบุคลากร
๔๓๖,๑๗๙,๔๑๐.๐๐ บาท
งบดาเนินงาน ๓๕๗,๖๒๗,๔๘๐.๐๐ บาท
งบลงทุน
๑๕๒,๕๕๐,๖๓๐.๐๐ บาท
งบรายจ่ายอื่น ๒๕๐,๐๐๐
บาท
งบเงินอุดหนุน ๒๒,๔๖๐,๙๖๐.๐๐
บาท
รวมจ่ายจากงบประมาณ ๑,๑๓๒,๔๓๗,๒๐๐.๐๐ บาท
รวม
๑,๑๓๒,๔๓๗,๒๐๐.๐๐ บาท
เทศบัญญัติประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
๑๓๒,๐๙๒,๙๗๐ บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๒๕,๘๓๐,๙๒๐ บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
๓๘๑,๘๖๙,๙๖๐ บาท
แผนงานสาธารณสุข
๕๗,๔๗๐,๐๕๐
บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์
๙,๙๘๘,๕๐๐
บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
๒๗๕,๑๒๘,๒๖๐ บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑๓,๙๑๓,๓๐๐ บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๓๑,๖๒๘,๐๐๐ บาท
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการพาณิชย์

๑๙,๑๖๕,๖๒๐
๑๖,๔๓๓,๗๐๐
๕,๕๔๗,๒๐๐
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บาท
บาท
บาท

๑๙
ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจํายทั้งสิ้น

๑๖๓,๓๖๘,๗๒๐ บาท
๑,๑๓๒,๔๓๗,๒๐๐ บาท

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ทางฝ่ า ยบริ ห ารก็ ไ ด๎ จั ด ทํ า ในสํ ว นของรํ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจํายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครับ ในวาระที่ ๑ กองวิชาการและแผนเพื่อ
เสนอในที่ประชุม ครับ เพื่อพิจารณาในวันนี้นะครับมีเพื่อนสมาชิกทํานใดที่จ ะ
อภิปรายสอบถามในญัตตินี้นะครับ เชิญครับ แตํยังนี้นะครับผมขออนุญาตวํา
เรื่องในญัตตินี้นะครับ เรามีเรื่องที่ คํอนข๎างหลายแผนทีเดียวนะครับ จะหารือ
กับเพื่อนสมาชิกนะครับวําเราจะพิจารณากั นตามแผนงานนะครับ หรือวําจะ
พิจารณากันตามเลขหน๎านะครับ หรือวําพิจารณาในสํ วนที่เพื่อนสมาชิกสงสัย
นะครับ อยากให๎เพื่อนสมาชิกหารือกันดูกํอนนะครับ วําจะพิจารณากันยังไงนะ
ครับ ขอเชิญนายสําเริง ไพฑูรย๑ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ

นายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นทํ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพครั บ กระผมนายสํ า เริ ง
ไพฑูรย๑ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ ผมวําการพิจารณางบประมาณในสํวนนี้นะ
ครั บ หลายๆทํานหรือวําทุกทํานก็วําได๎ได๎ไปดูกันมาแล๎ ว ได๎ไปเตรียมตัว กัน
มาแล๎ว เพราะฉะนั้นทางเลือกที่เราจะพิจารณากัน คือใครสงสัยตรงไหนก็ถาม
มันตรงนั้นวําไปทําการบ๎านกันมาทุกคนแล๎ว ในสํวนนี้จะไมํเสียเวลามากครับ
เพราะแคํรับหลักการในสํวนนี้แล๎วถ๎าจะให๎ลึกไปกวํานี้ก็ไปแปรญัตติกันนะครับ
ปรับลดกันยังไงคํอยวํากันครับ ผมขอเสนอแคํนี้ครับ ทํานประธานครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณ เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯครับ ทํานสําเริง ทํานแนะนําวําให๎
คราวเดียวกันเลยนะครับ มีเพื่อนสมาชิกทํานอื่น เสนอเป็นอยํางอื่นไหมครับ
มีไหมครับ ถ๎าไมํมีนะครับตามที่ทํานสําเริง ไพฑูรย๑ได๎เสนอไปครับ ก็คือหาก
สมาชิกสภาเทศบาลฯทํานใดสงสัยที่จะอภิปรายในสํวนที่ทํานต๎องการสอบถาม
เ พิ่ ม เ ติ ม น ะ ค รั บ เ ชิ ญ เ ล ย ค รั บ เ พื่ อ น ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล ฯ ค รั บ
เชิญเลยครับ ขอเชิญทํานพรเลิศนะครับ

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นทํา นประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครั บ กระผมนายพรเลิ ศ
สุทธิรักษ๑ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ทํานประธานสภาเทศบาลฯ
ครั บ กํ อ นที่ จ ะเข๎ า ถึ ง รายงานรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การประมาณการใช๎ จํ า ย
งบประมาณประจําปี ๒๕๖๒ นะครับ ผมขอทํานประธานในชํวงหน๎าซักนิดนะ
ครั บ เกี่ย วกับในเรื่องของรายงานการประมาณรายรับ งบประมาณรายจํ า ย
ประจําปี ๒๕๖๒ ในหน๎า ที่ ๑/๔ สํ ว นหน๎า นะครั บ ๑/๔ เจอไหมครั บทํา น
ป ร ะ ธ า น ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ม า ณ ร า ย รั บ น ะ ค รั บ เ จ อ ไ ห ม ค รั บ ทํ า น
ทํานประธานครับเกี่ยวกับการประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ของเทศบาลนครสุ ร าษฎร๑ ธ านี ผมมี ข๎ อ สั ง เกตดั ง นี้ ค รั บ ทํ า นประธาน
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๒๐
ทํานประธานครับทํานดูนะครับในเรื่องของหมวดภาษีอากร หมวดภาษีอากรใน
ปี ๒๕๖๑ ในปี ง บประมาณปี นี้ น ะครั บ ทํ า นตั้ ง เอาไว๎ เ กี่ ย วกั บ ภาษี โ รงเรื อ น
ภาษี ที่ ดิ น ภาษี บํ า รุ ง ท๎ อ งที่ ภาษี ป้ า ยที่ เ ราสามารถที่ จ ะทํ า ได๎ เ องนะครั บ
ในเรื่ อ งของยอดรายรั บ ทํ า นตั้ ง ไว๎ ป ระมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาทนะครั บ
ในปี ๒๕๖๒ ทํานเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ ๑๒% ทํานประธานครับในปี ๒๕๖๑
ตอนนี้ภาษีในเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีเกี่ยวข๎องกับภาษีโรงเรื อน ภาษีที่ดิน
ภาษีบํารุงท๎องที่ ภาษีป้ายที่เทศบาลจัดเก็บเองตอนนี้เราทะลุ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
บาทแล๎วนะครับ ก็ถือวําเป็นที่นํายินดีนะครับ ในคราวที่ แล๎วนี่ผมเป็นหํวงทําน
ประธาน เป็นหํวงวําทํานนายกจะตั้งไว๎สูงแตํปรากฏวําทีมงานของฝ่ายจัดเก็บมี
ประสิทธิภาพครับ ทะลุ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทีนี้เมื่อพูดถึงตรงนี้ทํานนายกฯ
ผมผํานทํานประธานไปที่ทํานนายกซักนิด นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสถานที่
ทํางานนะครับ ก็คือวําฝ่ายตรงนั้นเป็นฝ่ายที่พบปะกับประชาชนนะครับ แล๎วก็
ปรากฏวําเพดานยังรั่วอยูํเจ๎าหน๎าที่พนักงานต๎องหลบน้ําฝนเหลื องครับทําน
ประธาน ฝนไมํตกก็มีฝนเหลืองย๎อยลงมานะครับ ถ๎าเป็นไปได๎ทํานนายกชํวยสั่ง
การให๎ด๎วยนะครับ เพราะวําเป็นห๎องที่ เจอกับประชาชนนะครับ ทํานประธาน
ครับเรามาดูตํอมานะครั บเกี่ยวกับคําธรรมเนียมโรงฆําสัตว๑ ทํานประธานครับ
เราลบ ๑๐๐% ตรงนี้ผมไมํทราบวํามีปัญหาอะไรเพราะปกติโรงฆําสัตว๑เราให๎
เขาเชํา มีเกี่ยวกับในเรื่องของการประมาณการรายรับของปี ๒๕๖๑ ประมาณ
๖๔๘,๐๐๐ บาท พอมาประมาณการรายรับปี ๒๕๖๒ ตั้งไว๎ ๐ บาท ทํานให๎เขา
เชําหรือไมํให๎เขาเชําหรือจะทําเองแล๎วก็ไมํมีรายรับนะครับ เป็นที่นําสังเกตทําน
นายกหาเจอไมํครับ เจอไมํครับ ประการตํอมาครับคําธรรมเนียมโรงฆําสัตว๑ทําน
ก็ ๐ เชํน เดี ยวกัน นะครั บ ปกติแ ล๎ ว เวลาฆํ าสั ตว๑ ในเขตเทศบาลก็ จะต๎อ งขอ
อนุญาตแล๎ วก็เสียคําธรรมเนียมนะครับ อันตํอมาครับคําธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการพนันทํานได๎รับจริงมาในปี ๒๕๕๙ สามพันกวําบาท ปี ๒๕๖๐
ทํานได๎มา สามหมื่นกวําบาท ปี ๒๕๖๑ ประมาณการเอาไว๎ สามพันกวําบาทนะ
ครับ พอมาปี ๒๕๖๒ ทํานประมาณการรายรับเอาไว๎ถึง ๙๐๐% ทํานครับการ
พนันเป็นอบายมุขทํานเพิ่มรายรับขึ้นมาเป็น ๙๐๐ % นะครับ ทํานอยําสํงเสริม
เลยครับแตํวําเงินไมํมากนะครับ แคํสามหมื่นบาทเทํานั้นเองนะครับ ทํานพลิก
มาอีกหน๎านะครับตามผมมา ทํานประธานครับคําปรับผู๎ กระทําผิ ดกฎหมาย
จราจรนะครั บ เราเคยได๎ สู ง สุ ด ในปี ๒๕๖๐นะครั บ ๗,๐๐๐,๐๐๐บาท
ประมาณการรายรับของปี ๒๕๖๑ ผมไมํแนํใจวํารายรับ จริงเทําไหรํนะครับ
แตํประมาณการรายรับเอาไว๎ ๒,๐๐๐,๐๐๐ มาปีนี้ทํานเพิ่มขึ้นมาอีก ๒๐๐%
เป็นรายรับถึง ๖,๐๐๐,๐๐๐ และเป็นที่นําสังเกตวํ ามีดักจับทุกวัน ผมสงสาร
นักเรียน นักศึกษานะครับ เช๎าๆที่จะไปโรงเรียนโดนจับเสียคําขนมก็อาจจะหมด
นะครั บ ทํ า นเพิ่ มเป้ า ขึ้ นมาตั้ ง ๒๐๐% นะครั บ จริง อยูํ เ ราได๎ ปี ๒๕๖๐ ถึ ง
๗,๐๐๐,๐๐๐ ปี ๒๕๖๑ ทํานพอที่จะทราบไหมครับวําจะได๎เทําไหรํในขณะนี้
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๑
ถ๎าได๎เป็นสํวนแบํงมีทุกวันครับแล๎วก็ย๎ายสถานที่ในการตรวจจับทุกวัน และเป็น
ที่นําสังเกตครับเหมือนกับในทีวีที่มีคนร๎องเรียนไปก็คือจับแตํมอเตอร๑ไซค๑ ผมวํา
ถ๎าจับรถยนต๑ด๎วยก็จะได๎มากกวํานี้ เพราะอ๎างวําถ๎าจับรถยนต๑รถจะติดแล๎วก็ไมํ
มีที่จอดในการที่จะไปสอบถามนะครับ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาทครับทําน เพิ่มขึ้นมา
เป็น ๒๐๐ % ตํอไปครับทํานตามผมมานะครับ คําปรับในการผิดสัญญาทําน
เพิ่ ม จากปี ที่ แ ล๎ ว ปี ที่ แ ล๎ ว ประมาณการไว๎ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ขอโทษ ปี ที่ แ ล๎ ว
ประมาณการไว๎ ๑๔๑,๕๐๐ บาท ใชํไหมครับ โทษนะครับ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ครับ
ทํ า นเพิ่ ม มา ๒๐๐ % เหมื อ นกั น นะครั บ เป็ น ๖,๐๐๐,๐๐๐ แสดงวํ า ทํ า น
คํานึงถึงปีที่ผํานมาหรือวําเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผํานมามีการผิ ดสัญญากันเยอะก็
เลยเพิ่มนะครับ ผมวําทํานติดตามเพื่อ ที่จะให๎รวดเร็วดีกวําที่จะมาปรับ ทําน
ครั บ ผมสงสั ย ตรงนี้ ในเรื่ อ งของคํ า เชํ า หรื อ บริ ก ารสถานที่ ปี นี้ ตั้ ง ไว๎
๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท นะครับ เพิ่มขึ้นมา ๓๕ % หมายถึงการเชําตลาดสด
เทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีไหมครับ เทศบาลเรามีตลาดสดที่ให๎คนเชําผมไมํแนํใจ
วําตลาดเกษตรเป็นของเทศบาลหรือเปลํา ไมํใชํนะครับ มี ๒ ที่นะครับ ไมํทราบ
เป็ น คํ า เชํ า ตลาดไหมครั บ ตรงนี้ แ ตํ เ ป็ น ที่ นํ า สั ง เกตก็ คื อ ในเรื่ อ งของรายได๎
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ผมไมํทราบวําอื่นๆตรงนี้มีอะไรบ๎าง ถ๎าตามความเข๎าใจผมอยําง
น๎อยก็จะมีคําเก็บหัวตลาด ก็คือคนที่มาค๎าขายแล๎วก็ฉีกตั๋วนะครับเก็บคนละไมํกี่
บาท ๕ บาท ๑๐ บาท เรามีตลาดของเทศบาลริมน้ําซึ่งผมไปใช๎จํายบํอยก็เห็น
คนมาเก็บ ตลาดศาลเจ๎าก็เห็นคนมาเก็บ ตลาดถนนคนเดินอันนี้ผมไมํแนํใจ
เพราะผมไมํคํอยได๎เดินนะครับแล๎ว ก็ตลาดน้ํา เรามาดูนะครับในปี ๒๕๕๘
เราได๎ถึง ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาทนะครับ ๒๕๕๙ เราได๎ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท ๒๕๖๐
เราได๎ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท ๒๕๖๑ตั้งประมาณการไว๎ที่ ๑,๕๐๐,๐๐๐และใน
๒๕๖๒ ขึ้นมา ๓๓.๓๓ % เป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผมวําเรานําจะต๎องไปศึกษา
ของปี ๒๕๕๘ ผมเคยทําตลาดสดมากํอนนะครับรายได๎จากตลาดสดที่ผมเคย
เก็บเจ๎าละ ๓ บาท ๕ บาท มีรายได๎สูงพอสมควรไอนี้ มีหลายตลาดแล๎วยอดที่
เก็บได๎ถึง ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และการไปเก็บเพียงแตํฉีกตั๋วแล๎ว ก็เก็บเงินมา
ขอให๎ทํานตามเรื่องตรงนี้ซักนิดครับทํานประธาน เพราะอาจจะมีรายได๎เข๎ามาสูํ
เทศบาลที่มากกวําที่ได๎ตั้งเป้าไว๎ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แมํค๎าเราเยอะครับแตํ
แมํค๎าเขาก็ยินดีจํายนะครับถึงแม๎วําตลาดที่ผ มพูดไปนั้นจะเป็นตลาดที่ฝนตก
แดดออกนะครับ ก็ได๎รับผลกระทบกระเทือนแตํก็ยังใจสู๎ในการที่จะขายนะครับ
แล๎วก็ยินดีที่จะจํายให๎ด๎วยนะครับ ทํานประธานครับผมมีข๎อสังเกตเพียงสังเขป
แตํเพียงเทํานี้ในเรื่องของการประมาณการรายรับนะครับ ซึ่งจะเป็นไปตาม
เป้ า หมายหรื อ ไมํ ก็ จ ะต๎ อ งดู ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ จ ะเกิ ด ตํ อ ไปใน ปี นี้ ห น๎ า ครั บ
ขอบคุณครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๒
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณอาจารย๑พรเลิศ ที่แนะนําทุกครั้งในการประชุมสภาฯ เกี่ยวกับ
งบประมาณรายรับ ซึ่งรายได๎ จากการเก็บภาษีก็มีเข๎าเป้าเกินเป้าและน๎อยกวํา
เป้าที่ผมพอจะสรุปได๎ซึ่งทํานก็เป็นหํวงทุกครั้งทํานได๎แนะนําเรื่องที่ดีๆ ให๎กับ
ทางสํวนของเจ๎าหน๎าที่และยังติดใจในเรื่องของการเก็บคําตลาดวําในการเก็บแตํ
ละครั้งถูกต๎องหรือไมํขอเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องเชิญครับ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เรี ยนทํ านประธานฯ และทํ า นสมาชิ กฯ ครั บที่ ทํา นสมาชิ ก ฯ ได๎ ตั้ ง
ข๎ อ สั ง เกตก็ จ ะไปดู ใ ห๎ ต ามที่ ทํ า นสมาชิ ก ฯ ท๎ ว งติ ง และผมจะติ ด ตามในการ
ดําเนินงานแผนปี ๒๕๖๒ ตํอไปครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มี ส ม า ชิ ก ฯ ทํ า น ใ ด จ ะ ส อ บ ถ า ม เ พิ่ ม เ ติ ม บ๎ า ง ข อ เ ชิ ญ ค รั บ
ขอเชิญ ทํานทิวาครับ

นายทิวา กุฎอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นทํ า นประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เ คารพครั บ กระผมนายทิ ว า
กุฎอินทร๑ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร๑ธานี ผมจะถามโครงการสํงทีมเข๎า
รํวมแขํงขันกีฬานักเรียนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศไทยระดับภาค
และระดับประเทศหน๎าที่ ๑๑๔/๑๓๖ ครับ ปีที่แล๎วเราตั้งไว๎ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปีนี้เราเพิ่มมา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมํทราบวํามีนักกีฬา
มากขึ้นหรือวํามีคาํ ใช๎จํายอะไรครับขอบคุณมากครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นางเบญญาภา มณีโชติ
ผอ.สานักการศึกษา

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน

ขอเชิญฝ่ายผู๎บริหารฯ ขอเชิญครับ

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯ และสมาชิกฯผู๎ทรงเกียรติทุกทํานคํะ
จากที่ถามวําปีที่แล๎วการแขํงขันนักเรียนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในประเทศ
ไทยระดับภาคและระดับประเทศปีที่แล๎วปี ๒๕๖๑ ตั้งไว๎ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ปีนี้ เป็น ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็เนื่องจากนโยบายของผู๎บริหารฯ อีกอยํางเด็กที่
ไปแขํงขันระดับภาคก็ไปพักที่โ รงเรียนความลํ าบากก็คํอนข๎างมากผู๎บริหารฯ
เห็นวํานักเรียนของสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีของเราเป็นแชมป์ของภาคใต๎
มา ๔ ปี ซ๎อนก็เลยให๎นโยบายวําถ๎าแขํงขันระดับประเทศเราก็จะให๎พักที่โรงแรม
เลยมีคําใช๎จํายสํวนนี้เพิ่มมากขึ้นคํะขอบคุณคํะ
ขอเชิญทํานนายกฯ ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๓
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายทิวา กุฎอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานสมาชิกฯ ครับสืบเนื่องจากนักกีฬาของเราที่ผํานมาซึ่งได๎ทั้ง
แชมป์ ภ าคใต๎ แ ละระดั บ ประเทศ ซึ่ ง ปี ที่ แ ล๎ ว เราตั้ ง ไว๎ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ไมํพอใช๎ได๎มีการโอนไมํใชํเรื่องที่พักพักอะไรนะด๎วยความที่วําเด็กของเราเกํงขึ้น
เป็นแชมป์ภาคใต๎และเมื่อมีแชมป์ภาคใต๎นักกีฬาก็จะไปแขํงระดับประเทศมาก
ขึ้นซึ่งงบประมาณปีนี้ไมํพอใช๎และเราก็หวังวําปีหน๎าเด็กของเราเกํงขึ้นกวําเดิม
อีกก็คงจะใช๎งบประมาณเพิ่มขึ้นผมไมํทราบวํ าปีนี้โอนมาเทําไหรํผมไมํทราบ
ไมํใชํนโยบายของผมที่จะให๎นอนโรงแรมต๎องเพิ่มตั้ง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมํใชํ
นะ นักกีฬาของเราที่ผํานมาทํานก็ทราบแล๎ววําได๎แชมป์ระดับภาคใต๎จํานวน
นักกีฬาไปมากขึ้นเมื่อไปมากขึ้นต๎องใช๎งบประมาณมากขึ้นก็ให๎ทํานสมาชิกฯ
พิจารณาวําเป็นอยํางไรถ๎าวําอยํางไรก็ไปตัดตอนแปรญัตติ
เชิญทํานทิวาฯ กุฎอินทร๑ครับ

เรี ยนทํา นประธานสภาฯ ที่เ คารพครั บ ถามวํ างบประมาณจากการ
แขํงขันกีฬายินดีครับเพื่อนสมาชิกฯ ทุกคนผมพร๎อมที่จะผํานงบประมาณให๎กับ
นักกีฬาซึ่งมีความสามารถแตํทําไมกีฬาอื่นทํานไมํเพิ่มงบประมาณให๎บ๎างซึ่งได๎
แชมป์อะไรหลายอยํางแตํกวําจะไปสักครั้งคนสํารองไมํให๎ไปผู๎ควบคุมทีมไมํให๎
ไปรถเล็กไมํให๎ไปในเมื่อกีฬาที่มีเป็นทีมแล๎วจะต๎องมีตัวสํารองแตํที่ เขาเลํนมา
กํอนผมอยูํในวงการเรือมากํอนผมถ๎าฝี พาย ๓๐ ฝีพาย ลง ๒๘ ก็ได๎ แตํก็ไป
เที่ยวเดียววันเดียวก็กลับก็ไมํเคยได๎แชมป์มาเลยอันนี้เป็นนโยบายของผู๎บริหารฯ
เนื่องจากให๎ประหยัดงบประมาณเฉพาะนักกีฬาที่จะไปแขํงขันทั่วประเทศนะ
ครับที่เราได๎แชมป์มานี้ปีนี้ตัวสํารองก็คงจะไมํได๎ไปแม๎กระทั่งเด็กซ๎อมด๎วยกัน
๒๕ คน แขํงขันกีฬาฟุตบอล ๑๑ คน ตัวสํารอง ๗ คน เป็น ๑๘ คน ๒๕ คนที่ไมํ
รํวมยังไมํได๎ไปเลยเด็กมันจะเกํงได๎ยังไงผมต๎องถามตรงนี้กํอนวํารถเล็กที่เขาเอา
ไปใช๎นะใช๎เพื่ออะไรถ๎ารถทัวร๑มี ๔๐ ที่นั่งก็ต๎องนั่งให๎เต็มนะครับ ๔๐ ที่นั่งอยํา
ให๎เกินรถเล็กก็เอาไปไมํได๎เป็นเพราะสาเหตุอะไรผมถามวําเวลาประสานงาน
เวลาเจ็บไข๎ไมํสบายเอารถทัวร๑ไปสํงโรงบาลหรือครับมันเป็นหน๎าที่ที่จะต๎องทํา
เพื่อที่จะเอาชัยชนะกลับมาถ๎าเราคอยไปประหยัดงบประมาณเรียกเด็กไปดํา
อยํางนี้ก็ไมํต๎องไปแขํงขันนะครับใชํไหมครับ ใครจะเกํ งหรือไมํเกํงผมไมํรู๎แตํถ๎า
ด๎านกีฬาถ๎าผมทําทีมให๎ผมวําจะคงไมํแพ๎เพื่อนหรอกครับไมํใชํไปวันเดียวกลับไป
เกือบทั้งเทศบาลไปทําหลวงวันเดียวกลับเลยใสํสูทคนละตัวสีดําทําตัวหรูหราวัน
เดียวกลับผมเคยนะครับที่สํงให๎น๎องไปทําได๎ถ๎วยกันมาตลอดถ๎วยพระราชทาน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๔
ด๎วยแตํมากีดกันผิดก็บอกวําผิดถูกก็บอกวําถูกที่ผมเพิ่งรู๎มา สตง.ก็มาตรวจสอบ
เรื่องเรือยาวถามวําเรื่องอื่นทําไมไมํมาตรวจสอบกันบ๎างที่มันผิดเห็นชัดๆ ทําไม
ไมํม าตรวจสอบกั นบ๎า ง มั นไมํ ใชํน ะครั บคนภายในปรึกษาหารือไมํใชํ ให๎ ค น
ภายนอกมาตรวจสอบเรา เราต๎องมาคุยกันอันนี้มันผิดอันนี้มันไมํถูกไมํใชํ เอาคน
ภายนอกมาตรวจสอบมันได๎อะไรบ๎างครับถ๎าผมทําอยํางนั้นบ๎างละครับอะไรมัน
จะเกิด โครงการตํางๆ ผมถํายรูปไว๎หมดวันนี้ถ๎าผมออกข๎างนอกถ๎าผมถูกยิงตาย
ก็ จ บกั น ไปแล๎ ว โครงการตํ า งๆ ที่ ทํ า มาก็ ม องเห็ น หมดนะครั บ รู๎ ห มดที่ ตั้ ง
งบประมาณไว๎ ๙๙,๐๐๐ บาทอะไรนี้ ต๎องเอํ ยนามไหมครับ วํ าทํา อะไรกั น
โครงการแบบนี้ผมวําสมควรสํงเสริมไมํวําจะไปก็เรียกมาดํากํอนถึงจะเซ็นถึงจะ
ให๎ไปงบประมาณทุกคนเสียภาษีทุกคนรํวมมือรํวมแรงกันชํวยกันสิครับไมํใชํรุม
กินโต๏ะเพื่อนดําๆ อยํางเดียวบอกมาตรงไหนผิดตรงไหนถูกเรื่องงํายๆ ไมํใชํต๎อง
ลําบากมากมาย บริษัทที่มารับเหมาก็เหมือนกันก็ต๎องมาพูด เดี๋ยวดูสิครับเสื้อผ๎า
กีฬาไปท๎องถิ่นที่เชียงใหมํ ตั้งแตํวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคมนี้ บริษัทไหนมาประมูลได๎
ผมก็อยากจะรู๎เหมือนกันทํางานถ๎าทําเป็นระบบผมไมํวําแตํเที่ยวมุ๏บมิ๊ บกันนะ
ไมํใชํพูดกันตรงๆ ตรงนี้นครกีฬานโยบายของทํานนายกฯ แตํตัวสํารองไมํให๎ ไป
นี้เอานครตรงไหนละครับรถบริการไมํให๎ไปจะทําอยํางไรละครับ ไปรถทัวร๑ไป
ตายที่ร๎อยเอ็ดถามวําทรมานไหมครับ เพราะสาเหตุอะไรมองกันไหมครับเห็น
ไหมเด็กเจ็บไข๎ไมํสบายเอารถทัวร๑ไปสํงโรงพยาบาลมันเป็นเรื่องที่แปลกครับทุก
วันนี้เด็กไมํกล๎าพูดกับผมเลยแม๎กระทั่ง สตง. มาตรวจเรื่องเรือยาวอยํางเดียวผม
ก็อยากจะรู๎เหมือนกันวําเรื่องอื่นทําไมไมํมาตรวจเดี๋ยวผมแปรญัตติผมจะตัด
งบประมาณตรงนี้เพราะตัวสํารองไมํให๎ไปรถตู๎ไมํให๎ไปไปแตํรถทัวร๑อยํางเดียวถ๎า
รถทัวร๑มี ๔๐ ที่นั่งก็นั่งให๎เต็ม ๔๐ ที่นั่งไปเลยไมํพอก็เอาอีกคันหนึ่งเด็กจะเป็น
จะตายไมํ ต๎ อ งสนใจเจ็ บ ไข๎ ไ มํ ส บายไมํ ต๎ อ งสนใจจะเจริ ญ ไหมครั บ คนเป็ น
ข๎าราชการชั้นผู๎ใหญํนะครับไมํใชํเด็กเรียกผมไปดําสิเรียกผมมาคุย ไมํเป็นไรผม
ไมํได๎มีหน๎าที่อะไรแตํคํอนข๎างมีความรู๎บ๎างจริงๆแล๎วมันไมํใชํนะครับปีนี้ผมก็จะ
ไมํยุํงเรื่องเรือยาวไมํสนใจจะเป็นจะตายยังไงผมก็ยกเลิ กงบประมาณเรือยาวตั้ง
ไว๎ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ก็ตัดทิ้งไปเลยเลิกไปเลยประเพณีของบ๎านเราไมํต๎องไมํเอา
แล๎วมันเป็นเรื่องจําเป็นเป็นเรื่องสําคัญอยูํในวงการนี้มานานวางทุํนทําอะไรกัน
ครับผมไมํได๎ออกนอกลูํนะครับดูสิครับดูความเป็นไปได๎ด๎วยผิดก็บอกวําผิดไมํใชํ
นั้นก็ไมํได๎นี้ก็ไมํได๎ต๎องขอร๎องมันไมํถูกต๎องครับเอาเรื่องที่ผิดมาคุยกันบ๎างที่ผิด
เห็นชัดๆ มันอยูํอยํางนี้นะครับไปบอกเขานครกีฬานั้นก็ไมํได๎นี้ก็ไมํได๎จะเป็นนคร
กีฬาอะไรแปลกผมเสียใจจริงๆวําตัวสํารองไมํให๎ไปนี้ ถ๎าเจ็บไข๎แล๎วเป็นไงต๎องให๎
ตัวสํารองไป คําที่พักดูทําไมของเรือยาว ๙๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งๆปีนี้เงินไมํพอ
ทําไมไมํเพิ่มให๎ละครับ ที่วําตัดนะผมแปรขึ้นไมํได๎ครับทํานประธานฯ ผมมีแตํ
แปรลดครับขอบคุณมากครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๕
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณมากครับคุณทิวาฯ ครับ ผมคิดวําทํานนายกฯ ทํานเข๎าใจสิ่งที่
ทํานติดใจอยูํนะครับหลายๆ เรื่องนะครับ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯ และทํานสมาชิกสภาเทศบาลฯ ครับ
จากที่ทํานสมาชิกสภาเทศบาลฯ พูดเข๎าใจนะครับเพราะผมอยูํในเหตุการณ๑
ทั้งหมดวําที่ทํานพูดมานี้จริงเจ๎าหน๎าที่ ไมํอยากตัดอะไรหรอกหนังสือของ สตง.
ผมก็เห็ นสิ่ งที่เขาทําทั้งหมดเวลานี้เป็นการท๎วงติงของ สตง.ตอนนี้กําลั งรําง
หนังสือเรื่องเรื่องรถเล็กที่ไมํให๎ไปหรืออะไรแบบนั้น ไมํใชํเจ๎าหน๎าที่ของเราที่จะ
ไมํให๎ไปอยากที่จะให๎ ไปทุกอยํางตามที่ทํานขอไมํขัดกับทํานสมาชิกฯ ที่เขามี
ปัญหาเวลานี้มีปัญหาที่ สตง. ท๎วงติงทุกอยํางที่เขาทําเขาโดนท๎วงติงโดยลึกๆ
จริงๆเราต๎องมาหาทางออกกันนะครับเรามาคุยกันสุดท๎ายเราก็มีทางออกกัน
ทํานสมาชิกฯ ก็ทราบแตํเราไมํพูดกันตรงนี้นะครับแตํวันนี้ที่เราสืบเนื่องมาจาก
วําเราลงในบันทึกวํานักกีฬาเราเกํงจากปีที่แล๎ว ขอมา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปีนี้
เป็น ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาทก็คือสรุปวํานักกีฬาเราเกํงเราของมีนักกีฬาไปเพิ่มขึ้น
ต๎องมีคําใช๎จํายมากขึ้นสํวนอื่นๆ ปลีกยํอยผมอยากขอให๎สมาชิกฯ วําเราตั้งใจ
กันคณะผู๎บริหารฯ เจ๎าหน๎าที่ตั้งใจสนองให๎ทุกทํานแตํวําไมํวําเรื่องตัวสํารองหรือ
อยํางไรเขาติงมาก็ต๎องหาทางออกกันชํวยกันนะครับชํวยกันสํงเสริมที่ทํานบอก
วํานครกีฬาครับก็อยากให๎ชํวยๆ กันสิ่งเล็กๆน๎อยๆที่ไมํเข๎าใจกันผมก็อยากให๎ทํา
ความเข๎าใจกันคุยกับผมสิ่งสําคัญที่สุดถามเจ๎าหน๎าที่เขาก็พยายามปฏิบัติผมเอง
ก็พยายามอยูํขอบคุณมากครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ทํานทิวา ยังติดใจอยูํขอเชิญนะครับ

นายทิวา กุฎอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ผมไมํได๎ติดใจอะไรครับ
ทํานประธานสภาเทศบาลฯ ครับปรึกษาหารือเหมือนทํานผู๎บริหารฯ ได๎ ตอบมา
ผมดีใจที่วํานี้ผิดนี้ถูกไมํใชํเรียกเด็กไปดําการดํานี้ไมํใชํการหารือปัญหาคือเรียก
เด็กไปดําหารือไมํเป็นไรครับบอกมาวํานี้ผิ ดนะทําไมํได๎นะผมยินดีผ มพร๎อ ม
ให๎กับน๎องๆปฏิบัติหน๎าที่แตํนี้เรียกเด็กไปดําบอกเด็กสิครับวําอันนี้มันผิดนะทํา
ไมํ ไ ด๎ น ะก็ ย กเลิ ก โครงการไปสิ แ ตํ ข อนะครั บ อยํ า งเรี ย กเด็ ก ไปดํ า เขาก็ เ ป็ น
ข๎าราชการเหมือนกันครับขอบคุณมากครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล

ก็อยูํในขั้นตอนของการหารือนะครับทํานเป็นคนทํางานก็ได๎เจอปัญหา
อุปสรรคบ๎างก็ได๎พูดในที่ประชุมให๎ทราบขอเชิญอาจารย๑พรเลิศฯ ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๖
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

ทํานประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ กระผมพรเลิ ศ สุ ทธิรักษ๑
หน๎า๗/๑๓๖ เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร๑
ธานี งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการที่ ๒ ในหน๎ า ๗ ทํ า นดู เ ลํ ม
โครงการเลํมหนาหน๎าที่๒๙,๓๐,๓๑ ทํานประธานฯครับผมคิดวําลักษณะของ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบุคลากรเทศบาลนคร สุราษฎร๑ธานี ซึ่งผมคิด
วําเป็นโครงการที่ดี แตํทํานประธานฯ ครับในลักษณะของโครงการที่ผมดูและ
อํา นโครงการผมอยากให๎ มี รายละเอีย ดอี ก สั กนิ ด หนึ่ ง รายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ
หลักสูตรในเรื่องของการอบรม อันนี้ทําหลั กสูตรในเรื่องของการอบรมมา ๔
หลักสูตร อบรมพัฒนาศักยภาพโอดีในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีเป็นเงิน
๔๙๐,๐๐๐ บาท ทํานมีกลุํมเป้าหมายถึง ๑,๒๐๐ คน ในจํานวน ๑,๒๐๐ คน
คิดคําอาหาร ๓๐๐ บาท ตํอหัวเป็นเงินทั้งหมด ๓๖๐,๐๐๐ บาท อันนี้ผมอยาก
ได๎รายละเอียดเพิ่มมาอีกสักนิดหนึ่งวําคุณอบรมตรงนี้อบรมที่ไหนแล๎วอบรมกี่
วันจํานวน ๑,๒๐๐ คน พนักงานเทศบาลทั้งหมดผมไมํแนํใจวํากี่คนแตํจํานวนนี้
มากนะครับพัฒนาศักยภาพและหลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพตรงนี้
คําอาหารกับคําอาหารวํางและเครื่องดื่มมันแยกกันนะครับ คําอาหารคนละ
๓๐๐ ตํอหัว คําเครื่องดื่มคนละ ๑๐๐ ตํอหัวเมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่น
โครงการเดียวกันแตํเป็นหลักสูตรศึกษาดูงาน ดูหลักสูตรที่ ๓ ครับศึกษาดูงาน
ปรากฏวํ า ไป ๑๐๐ คน คํ า อาหาร ๕๐๐ ตํ อ คนแตํ จํ า นวน ๕ วั น แสดงวํ า
คําอาหารตํอหัววันละ ๑๐๐ บาท แตํโครงการแรกวันละ ๓๐๐,๔๐๐ รวมทั้งคํา
เครื่องดื่ม ทีนี้ในลักษณะของการทําโครงการอยํางนี้ที่มันมีหลายกิจกรรมผม
อยากจะทราบในสํวนของรายละเอียดที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะได๎พิจารณา
งบประมาณได๎วํางบประมาณที่จัดทําตรงนี้จะใช๎งบประมาณสักเทําไรเพราะผม
ดูในโครงการเป้าหมายเขียนวําบุค ลากรในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีอัน
ประกอบด๎วยพนักงานเทศบาลและลูกจ๎างประจําพนักงานจ๎างทุกคนได๎รับการ
พัฒนาเพิ่มพูนความรู๎ทักษะคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของทุกคนทําน
ไมํได๎บอกเป้าหมายเลยวําเป้าหมายของทํานจํานวนกี่คนมาดูรู๎วําจํานวนกี่คนก็
ตํอเมื่อมาดูในหลักสูตรทั้งหมด ๑,๒๐๐ คนในหลักสูตรที่ ๑ พอมาดูหลักสูตรที่
๒ เป้ า หมายของทํ า น ๗๐๐ คน และโดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง ในเรื่ อ งของ
หลักสูตรที่ ๒ เป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญ สําคัญเนื่องจากเป็นข๎าราชการและ
ลู ก จ๎ า งของทางราชการเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รในเรื่ อ งของการอบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรม สมมุติหลักสูตรแรกทํานมีคนอยูํ ๑,๒๐๐ คน ในหลักสูตรที่ ๒ ทําน
เอาคนมาอบรมจริ ยธรรม แคํ ๗๐๐ คน เทํ านั้นเอง ๑,๒๐๐ คน นี้ แหละที่
จําเป็นจะต๎องมาอบรมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพราะเป็นนโยบายของ คสช.

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๗
รู๎แตํเรื่องการปฏิบัติหน๎าที่ในหน๎าที่ของข๎าราชการแตํถ๎าหากวําขาดคุณธรรม
จริยธรรมก็เป็นข๎าราชการที่ดีไมํได๎และขณะเดียวกันคําใช๎จําย ๓๐๐ บาทตํอหัว
และคําอาหารวําง ๑๐๐ ตํอหัวเชํนเดียวกันแตํตรงนี้อาจจะอยูํในระเบียบแตํเมื่อ
เปรียบเทียบกับคําใช๎จํายอยํางอื่นที่ไปตรงอื่นอันนี้ผมเข๎าใจวําไปอบรมที่โรงแรม
แตํเวลาไปศึกษาดูงานคําใช๎จํายตํอหัว ๑๐๐ บาท ตํอวันตํอคน อันนี้ไมํนําจะกิน
ที่โรงแรมหรือพักที่โรงแรมแตํไปกินข๎างนอกหรือเปลําไมํแนํใจนะครับหลักสูตรที่
๔ ก็เชํนเดียวกัน จํานวน ๕๐๐ คน คูณ ๑๐๐ ๕ วัน ก็คือวันละ ๑๐๐ บาท มี
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ ๑๐๐ คน ๕๐๐ บาทตํอวันก็คือจํานวน ๕ วัน ก็คือเฉลี่ยแล๎ว
๑๐๐ บาทตํอ วันตํอคน ผมอยากจะได๎รายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งวําคุณ
ไปอบรมที่ไหนมีจํานวนเป้าหมายกี่คนแยกคําอาหารกับคําเครื่องดื่มและเวลาไป
ดูงานไปดูที่ไหนระยะเวลามีแล๎วและทํานมาดูโครงการสิครับนอกจากเป้าหมาย
ไมํมีแล๎วในสํวนของจํานวนคนที่เป็นเป้าหมายที่จะต๎องมาจัดอบรมเวลาจะทํา
การประเมินติดตามผลทํานบอกให๎ผู๎บังคับบัญชาติดตามอยํางใกล๎ชิดและให๎มี
การประเมินผลพัฒนาเมื่อผํานการพัฒนาแล๎วถือวําผู๎นั้นได๎มีการพัฒนาแล๎วนี่คือ
การประเมินผลจะรู๎ได๎ไงการประเมินผลสําเร็จหรือไมํสําเร็จ สําเร็จสักเทําไหรํที่
ทํานทําโครงการเอาไว๎หากจะประเมินความพึงพอใจก็ได๎งํายดีแตํก็ต๎องตั้งเป้า
เอาไว๎ วํ า ลั ก ษณะของการประเมิ น ผลถึ ง ผลสํ า เร็ จ ของโครงการไมํ น๎ อ ยกวํ า
๙๐ % สมมุติก็ต๎องเขียนอยํางนั้นทํานมีเป้าหมายมากสุด ๑,๒๐๐ คน ถ๎าเขา
อบรมมาแคํ ๗๐๐ คน ถือวําไมํประสบความสําเร็จในโครงการปีหน๎าไมํต๎องทํา
แตํถ๎าหากทํานประเมินผลในลักษณะให๎ผู๎บังคับบัญชาติดตามที่ผํานมาติดตาม
ถึงไหนประเมินอยํางไรวําเขามีความรู๎จากการอบรมแล๎วหรือไมํมีความรู๎จากการ
ไปดูงานนั้นจริงหรือเปลํ าประเมินผลก็ต๎องประเมินผลความสํ าเร็จสิ ครับวํา
โครงการของคุณที่ทํามามีความสําเร็จเทํ าไหรํตั้งเป้าไว๎เลยและโดยเฉพาะเป็น
ลักษณะของการอบรมคนภายในอยํางนี้ด๎วยผมวําตั้งเป้าไว๎ ๑๐๐% ได๎เลยไมํ
เอาแคํ ๙๐ อบรมจริยธรรม ๗๐๐ คน ไมํพอต๎องอบรมตั้ง ๑,๒๐๐ เวลางานวัน
เทศบาลทํานนายกฯ ขึ้นไปประกาศในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ให๎พนักงาน
เจ๎าหน๎าที่เทศบาลปฏิบัติทุกปี ก็ประกาศทุกปี เพียงแตํมีประกาศแตํไมํมีการ
ฝึกอบรมผมคิดวําพนักงานเทศบาลของเรายังอบรมได๎ครับยังมีความรู๎สึกที่รับ
อะไรตํางๆได๎อีกเยอะและยังมีการพัฒนาตัวเองได๎อีกเยอะไมํใชํน้ําเต็มแก๎ว ทําน
ประธานฯ ครับเปิดดูอีกสักนิดผมวําจะไมํพูดแล๎วเพราะได๎คุยกับทํานเลขาฯ ไว๎
ครั้ งหนึ่งแล๎ ว ในเรื่อ งของรูปของโครงการเพราะที่ทํารู ปแบบมาผมดูค รําวๆ
ปรากฏวํากองเดียวกับก็ทําไมํเหมือนกันแล๎วโครงการที่รํางมาในลักษณะนี้ก็คือ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีทํานไมํมีผู๎อนุมัติ
ครับโครงการทํามาแล๎วไมํรู๎สําเร็จหรือไมํสําเร็จแตํผู๎อนุมั ติไมํมีทํานจะให๎ใคร
อนุมัติครับมีแตํลายมือทํานปลัดฯ เซ็นไว๎ ลอยๆแล๎วก็ปั๊ม ตราทํานปลัดฯ เซ็น
เอาไว๎รับรู๎วําชื่อโครงการอะไรงบประมาณเทําไรแตํวําไปทําที่ไหนทํานปลัดฯ ไมํ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๘
รับรู๎ผมวําให๎รายละเอียดอีกสักนิดสิครับในเรื่องของการเขียนโครงการผู๎ที่เป็น
สมาชิ ก ฯ จะได๎ พิ จ ารณาได๎ วํ า โครงการนี้ จ ะเหมาะสมหรื อ ไมํ เ หมาะสมกั บ
งบประมาณที่จะตั้งขึ้นมามีหลายโครงการนะครับโครงการเยอะแยะหมดผมคุย
กับทํานเลขาแล๎วในรูปแบบของโครงการนั้นถ๎าเราสํงไปที่จังหวัดขอให๎เป็นรูป
แบบอยํางเดียวกันหลังจากผํานสภาฯ แล๎วเพราะถ๎าหากไมํเป็นอยํางเดียวกัน
ทํานพลิ ก มาอี กนิด สิ ค รับหน๎าที่ ๓๕ ทํ านดู สิ ครั บข๎า งหลั งมี ผู๎ เขี ยนโครงการ
พิจารณาโครงการผู๎เสนอโครงการผู๎เห็นชอบโครงการผู๎อนุมัติโครงการเต็มไป
หมดเลยครับผมวําต๎องเซ็นเป็นอาทิ ตย๑นะนี้แตํโครงการที่ผมบอกมีแคํ ๓ คน
ผู๎เสนอโครงการ ผู๎ตรวจสอบโครงการ และผู๎อนุมัติโครงการผมคุยกับทํานเลขาฯ
วํ า อยํ า งน๎ อ ยก็ นํ า จะมี ผู๎ เ สนอโครงการ ผู๎ ต รวจสอบโครงการและผู๎ อ นุ มั ติ
โครงการ ก็นําที่จะพอแล๎วหลังจากผํานสภาฯ ไปผมเป็นหํวงพนักงานเทศบาล
นะครับ ทํานประธานครับฯ ผํานไปที่ทํานนายกฯ พนักงานของเทศบาลเวลาเรา
ไปสอบนะครับเลื่อนขั้นเลื่ อนตําแหนํง โอกาสที่จะออกในเรื่องของการเขียน
โครงการนี้มีสูงสอบผู๎บริหารฯ ที่ผํานมาไปแล๎วสอบเรื่องอะไรทํานประธานฯ
ทราบหรือไมํครับสอบเรื่องการเขียนแผนบางทํานที่ไปสอบเป็นผู๎บริหารฯ แล๎ว
ยั ง เขี ย นแผนไมํ ถู ก เลยยั ง อธิ บ ายกระบวนการทํ า แผนยั ง ไมํ ถู ก นะครั บ นี้ ก็
เชํนเดียวกันถ๎าทํานไปสอบเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนํงทํานเขียนในหลักการและ
เหตุผลและเขียนในเรื่องของโครงการไมํถูกทํานก็ไมํได๎เลื่อนขั้นนะครับก็ขออีก
สักนิดหนึ่งนะครับสําหรับในเรื่องของโครงการและเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติม
มาสักนิดหนึ่งรวมทั้งโครงการอื่นๆ หลายๆ กิจกรรมทํานต๎องมาแยกอยํางนี้แล๎ว
เพิ่ ม เติ ม รายละเอีย ดอี ก สั กนิ ด หนึ่ ง นะครั บ บางที ทํ า นมี ห ลายกิ จ กรรม ๓,๔
กิจกรรมแตํทํานรวมยอดในเรื่องงบประมาณมาทีเดียวโดยไมํรู๎วํ าในกิจกรรม
ทํานใช๎เงินเทําไรนะครับ ขอบคุณครับทํานประธานฯ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ทํานอาจารย๑พรเลิ ศฯ ก็ด๎ว ยความเป็น หํ ว งมีข๎อเสนอแนะที่ดี ห ลาย
เรื่องนะครับกับโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลเรานะครับซึ่งใน
สิ่ ง ที่ ทํ า นอยากจะท๎ ว งติ ง ในที่ นี้ น ะครั บ ก็ คื อ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของรายละเอี ย ด
โครงการนะครับวําที่ไหนกี่วันแตํละโครงการทําไมคําอาหารเครื่องดื่มไมํเทํากัน
นะครั บ นี้ คื อ รายละเอี ย ดนะครั บ และวั ต ถุ ป ระสงค๑ เ พื่ อ อะไรในของแตํ ล ะ
โครงการฝากไว๎นะครับขอเชิญคุณรักพงษ๑ครับ

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมรักพงษ๑ แซํตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลฯพอผมยืนขึ้นพูดเพื่อนๆบอกวําพักกํอนดีไหมพักนะครับ
ทํานประธานฯ ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๙
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอพักกลางวัน และนัดประชุมตํอ เวลา ๑๓.๓๐ น.

- พักกลางวัน เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอประชุมตํอนะครับ รํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไมํทราบวํายังมีเพื่อนสมาชิกยังสงสัยจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ
เชิญครับคุณจรวย

นายจรวย คงท่าเรือ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายจรวย คงทําเรือ
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีครับ ผมอยากทราบโครงการพัฒนาระบบ
ข๎อมูลครัวเรือนและชุมชน ๗๐ ชุมชนครับ อยากทราบวําโครงการปี ๒๕๖๑ ได๎
ทําโครงการแล๎วหรือยังครับ จะเข๎าโครงการปี ๒๕๖๒ แล๎วครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มีเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯยังมีข๎อสงสั ยในโครงการพัฒ นาระบบ
ข๎อมูลครัวเรือน เชิญเจ๎าหน๎าที่ทําความเข๎าใจกับเพื่อนสมาชิกครับ

นางพิมพ์วิมล จิตสงค์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ทํานสมาชิกสภาเทศบาล
ผู๎ทรงเกียรติ โครงการพัฒนาระบบข๎อมูลครัวเรือน เป็นโครงการที่จะพยายาม
จัดเก็บข๎อมูลครัวเรือนในทุกชุมชน ในวิธีการปฏิบัติงานมีปัญหาบางประการ แตํ
ได๎มีการจัดเก็บข๎อมูลครัวเรือนไปบ๎างแล๎ว ยังไมํได๎มีการเบิกจํายเงินคะ และเรา
จะดําเนินการตํอในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คะ ขอบคุณคะ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายจรวย คงท่าเรือ
สมาชิกสภาเทศบาล

เชิญครับคุณจรวย

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯ ผมอยากทราบวําดําเนินการไปแล๎วกี่
เปอร๑เซ็นต๑ครับ เพราะเรามีตั้ง ๗๐ ชุมชนครับ สํวนเรื่องการเบิกจํายเงินผมเห็น
ในแผนแล๎วครับ วําไมํได๎มีการใช๎เงินเลยครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๐
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เชิญผอ.กองสวัสดิการครับ

นางพิมพ์วิมล จิตสงค์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯคะ เราได๎จัดเก็บข๎อมูลได๎ไปประมาณ
ครึ่งหนึ่งแล๎วคะ โดยให๎ทางชุมชนเป็นผู๎จัดเก็บ และมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร๑ธานีมาชํวยในการจัดเก็บคะ ขอบคุณคะ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เป็นอันวําเข๎าใจตรงกันในประเด็นนี้แล๎วนะครับ ยังมีเพื่อนสมาชิกทําน
ใดจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญคุณทิวาครับ

นายทิวา กุฏอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นทํ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพ กระผมนายนายทิ ว า
กุฏอินทร๑ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีครับ ผมอยากจะถามเกี่ยวกับ
โครงการชักพระ ทอดผ๎าป่า และแขํงขันเรือยาวครับ หน๎า ๑๐๘/๑๓๖ ปีที่แล๎ว
เราตั้ ง ไว๎ เ จ็ ด ล๎ า นสาม ปี นี้ เ ราตั้ ง ไว๎ เ ก๎ า ล๎ า น ที่ ผ มสื บ ทราบมา เรื อ ยาวทาง
ทํองเที่ยวเป็นผู๎ จัดสรรงบประมาณมา ปีที่แล๎ ว เรือยาวเราก็ไมํมี ไมํทราบวํา
โครงการเก๎าล๎านนี้มีอะไรเพิ่มเติม และรายละเอียดในโครงการบางรายการที่ผ ม
ดูแล๎วมันไมํชอบมาพากลสักเทําไหรํ อยํางเชํน บางรายการตั้งไว๎ ๙๙,๐๐๐ บาง
รายการ ๙๕,๐๐๐ ผมดู แ ล๎ ว มั น แปลกๆ อยํ า งเรื อ พนมพระ ทางอบจ.ก็
ดําเนินการ เรือยาวทางน้ํา ก็ทํองเที่ยวดําเนินการ ปีนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ๎างครับ
ขอบคุณครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นางเบญญาภา มณีโชติ
รก.ผอ.สานักการศึกษา

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เชิญผอ.สํานักการศึกษาครับ

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ สมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติคะ
การจัดงานประเพณีชักพระในปีที่ผํานมา ทําไมน๎อยกวําในปีนี้ รายละเอียดใน
การใช๎เงินงบประมาณของโครงการนี้ อยูํในมือทํานสมาชิกสภาแล๎วคะ และยังมี
สํวนที่เพิ่มเติมคือคําดําเนินการโครงการในปีถัดไปคะ
เชิญทํานทิวา ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๑
นายทิวา กุฏอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ เงิ นที่เราตั้งไว๎เกินในทุก
ปีนี้ครับ ไว๎เตรียมการในปีตํอไป ๒ ล๎านบาท ก็ทํามาอยํางนี้โดยตลอด แตํปีที่
แล๎วตั้งไว๎ เจ็ดล๎านสาม ปีนี้ตั้งไว๎ เก๎าล๎านบาท แล๎วบางโครงการที่มีรายละเอียด
อยูํแล๎ว ผมก็ดูแล๎ววํามันสูงมากเกินไป ผมคงไมํต๎องยกตัวอยํางหรอกครับวํา
โครงการอะไร อีกประเด็นนะครับ ตอนนี้เรามีการแขํงขันเรือยาวภายในของ
ชุมชน เงินรางวัลตรงนั้นเราออกเอง แตํชุมชนก็มาให๎ผมเป็นผู๎หาเรือให๎ แล๎วเรา
จะทํา ยังไง เดิมมั นมีอ ยูํ แตํทุก วันนี้ มันไมํมี จะทํ ายัง ไง หาทางออกกั นครั บ
เมื่อกํอนเรามีเรือไฟเบอร๑ ๑๘ ฝีพาย อยูํ ๒๐ ลํา แล๎วตอนนี้เรือของเราถูกยืมไป
ผมอยากให๎ทางเทศบาลทําหนังขอคืนมาจากหนํวยงานที่ยืมไป หนํวยงานไหน
บ๎าง เทํานั้นเองครับ ขอบคุณครับ
เชิญครับคุณรักพงษ๑

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมรักพงษ๑ แซํตั้ง
สมาชิ ก สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร๑ ธ านี ค รั บ ในเรื่ อ งของรํ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจํายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ พวกเราในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล
ก็ได๎ดูรายละเอียดในหนังสือ ซึ่งเนื้อหาคํอยข๎างจะมาก ก็ได๎มีเพื่อนสมาชิกได๎
สอบถามข๎อสงสัยไปกํอนหน๎านี้ และก็ยังมีเพื่อนสมาชิกอีกสํวนหนึ่ง ก็ยังสงสัย
อยํางเชํนที่เพื่อนสมาชิกพูดถึงเรื่องชักพระ ปีนี้จะใช๎งบประมาณ ๙ ล๎านบาท
ที่ผํานมาเราตั้งไมํถึง เราก็เชื่อวําในปี พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ ในการจัดงาน เราจะต๎อง
แบํ ง ภาระหน๎ า ที่ อ อกเป็ น หลายสํ ว น ซึ่ ง ผมก็ คิ ด วํ า อาจมี ห นํ ว ยงานอื่ น ๆมา
รั บ ภาระเรื่ อ งงบประมาณ เราก็ ค งจะเหลื อ เนื้ อ งานไมํ ม าก ในสํ ว นของ
งบประมาณที่ตั้งมาผมคิดวํามากพอสมควร ผมได๎รับทราบจากทางผู๎บริหารวํา
ในปีตํอไปภารกิจของเราจะน๎อยลง แตํเราจะพยายามทําออกมาให๎ดีที่สุด เป็นที่
เชิดหน๎าชูตาในสํวนที่เรารับผิดชอบ ในรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย มีทุก
สํานัก กอง ที่ตั้งงบประมาณมาให๎ทางสมาชิกสภาได๎พิจารณาเห็นชอบ รับรําง
หรือไมํรับรําง ในทุกเรื่องที่เราเปิดอํานเปิดดูมา ก็ต๎องการให๎ทางผู๎บริหาร ปลัด
หัวหน๎างาน ก็ต๎องชํวยกันรับผิดชอบ ดูแลงบประมาณที่เราได๎เห็นชอบไป ที่ผําน
มาพวกกระผมเองก็ได๎ติดตามมาตลอด งบประมาณก็ตั้งมากบ๎างน๎อยบ๎าง พวก
ผมมีความคิดเหมือนกับที่ทางทํานอาจารย๑พรเลิศ ได๎พูดถึงเรื่องการอบรม ดูงาน
ตํางๆ อยากให๎ทําให๎ดี ให๎มีรายละเอียด ให๎ ได๎มาตรฐาน คุ๎มคําตํอการใช๎เงิน
อยากให๎ น๎องๆพี่ๆ ได๎ไปอบรม ไปศึกษาในงานตํางๆที่ รับผิดชอบ ไปเพิ่มพูน
ประสิ ทธิภ าพ เทําที่ดูมาได๎ไปน๎อยมาก ผมได๎ข๎อมูล มาวําได๎ไปน๎อยมาก ผม
อยากจะฝากไปยังทุกสํานัก กอง ให๎ใช๎งบประมาณให๎เป็นไปตามที่ขอมา เพราะ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๒
ตอนนี้เรื่องคําตอบแทน คําโครงการตํางๆ คํอนข๎างที่จะปัญหาเรื่องการเบิกจําย
ฝากทํานผู๎บริหารด๎วย ผมถามวําผํานมาปีหนึ่งในโครงการที่เราได๎ให๎งบประมาณ
ไป ทําไมพวกทํานไมํทํากัน หรือต๎องรอให๎ นายกฯสั่ งเปิดเรื่องกันกํอนหรือไง
แล๎ ว เดี๋ ย วเราก็ ต๎ อ งมากั น เงิ น กั น อี ก พวกผมทํ า งานอยูํ กั บ ประชาชน ทํ า น
ผู๎บริหารก็ทํางานอยูํกับประชาชน ฝากด๎วยครับ เราจะรับรํางหรือไมํรับรําง ก็
ต๎องพิจารณาวําได๎ทําไปตามรํางงบประมาณหรือเปลํ า ได๎ปฏิบัติตามเนื้อหา
รายละเอียดของโครงการรึเปลําที่ผํานๆมา ฝากทํานประธานสภาเทศบาลฯ ไป
ยังผู๎บริหารด๎วยครับ เดี๋ยวพวกเราก็ต๎องหมดวาระ เลือกตั้งกันใหมํอีก ทํานปลัด
ก็คงบริห ารงานกั นตํอ ไปได๎ อีกเรื่องที่ต๎องคุยกัน ตรงนี้ พวกเราสมาชิ กสภา
ตรวจสอบการทํางานพวกทําน แตํก็ไมํได๎เอากันถึงตาย เพราะพวกเราไมํได๎เป็น
หนํวยงานตรงนั้น งบประมาณยังเหลืออีกเยอะ อยากให๎มีโครงการอื่นๆที่เป็น
ประโยชน๑ตํอเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี อีกเรื่องนะครับ โครงการที่ทางสมาชิก
ได๎ผํานโครงการไปแล๎ว แตํสมาชิกสภาไมํสามารถไปรํวมกับโครงการเหลํานี้ได๎
ผมวํานําจะมีแนวทางแก๎ไขหรือเขียนเข๎าไปในโครงการเลย เพราะพวกผําน
โครงการไปแล๎ว เหมือนเป็นคนนอกเลย พวกผมต๎องดูแลเรื่องนี้อยํางเดียวเหรอ
เปิ ด โอกาสให๎ พ วกเราบ๎ าง พวกผมก็ ไปอบรมทุ ก ปี พอจะรู๎ อ ะไรบ๎ า ง เขี ย น
โครงการให๎พวกเราได๎มีสํวนรํวมด๎ วย กํอนที่เราจะรับรํางตรงนี้กัน ก็ต๎องฝาก
เรื่ อ งตรงนี้ เพื่ อ จะได๎ ทํ า งานกั น ราบรื่ น กั น ตํ อ ไป ไมํ ต๎ อ งให๎ ค นภายนอกมา
ตรวจสอบกัน มีอะไรก็คุยกับสมาชิกสภาได๎ เราจัดเก็บรายได๎ ได๎เกินกวําที่ตั้ง
เป้ า ไว๎ ม ากแล๎ ว ดู แ ลคนหารายได๎ บ๎ า ง ทุ ก ๆสํ ว นครั บ ทุ ก หนํ ว ยทุ ก กองมี
ความสําคัญครับ ทั้งทําถนน พํนยาฆํายุง มีความสําคัญเทํากันหมด งบประมาณ
พันกวําล๎านเยอะมากครับ ทํานนายกฯก็ใช๎ได๎สะดวกมากขึ้น ก็ดูแลหนํวยงาน
ภายในกันบ๎างครับ หลังคาน้ํารั่วกันหมดแล๎ว ทั้งศึกษา วิชาการ จัดเก็บรายได๎
เอาให๎จริงจังสักที ปัญหานี้ ไมํได๎สร๎างอาคารใหมํก็ไมํเป็นไร ตอนนี้เป็นหํวงเรื่อง
โครงการไปแขํงกีฬา ตอนนี้ทางสมาชิกก็จะไปกับโครงการไมํได๎แล๎ว หรือต๎องสํง
สมาชิกลงแขํงกีฬาด๎วย ถึงจะไปได๎ ไปเป็นเกียรติ ไปให๎กําลังใจ ไปดูแลการใช๎
งบประมาณ นําจะไปกันได๎บ๎าง วันนี้เรารับรําง แตํเรายังต๎องไปดูในรายละเอียด
ไปแตกรายละเอียดรายการตํางๆอีกที ขอบคุณครับ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เพื่อนสมาชิกสภาทํานรักพงษ๑ แซํตั้ง ก็ได๎เสนอแนะภาครวมๆ ก็ด๎วย
ความเป็นหํวงในการใช๎เงินงบประมาณให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดนะครับ ยังมีใครมี
ข๎อสงสัย หรือจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญทํานสําเริงครับ

นายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายสําเริง ไพฑูรย๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีครับ ผมสงสัยในเรื่องการสร๎างอาคาร
เรี ย นของโรงเรี ย นกี ฬาและโรงเรี ย นเทศบาล ๑ ครับ ในเลํ ม ประมาณการ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๓
คําใช๎จําย หน๎า ๓ กํอสร๎างอาคารเรียน ๓ ชั้น ๑๘ ห๎ องเรียน ของโรงเรีย น
เทศบาล ๑ ในลั กษณะการสํ ารวจออกแบบ ในข๎ อที่ ๑ งานเจาะสํ ารวจดิ น
มีจํานวน ๒ หลุม หลุมละ ๑๕,๐๐๐ บาท แล๎วมาดูบรรทัดที่ ๒ ของโครงสร๎าง
เรายังไมํได๎มีการดําเนินการเจาะสํารวจดิ นเลย แตํความยาวของเสาเข็มออก
มาแล๎วครับ ๑๒ เมตร ผมสงสัยมาได๎ยังไง หรือเอาจากข๎างเคียง แตํในระเบียบ
บอกวําต๎องในพื้นที่ที่จะกํอสร๎างออกแบบความยาวเสาเข็ม ในเมื่อเรายังไมํ
ทราบขนาดเสาเข็ม แตํในลักษณะการประมาณราคาออกมาแล๎วครับ เสาเข็ม
๐.๓๕ x ๐.๓๕ x ๑๒ เมตร ต๎นหนึ่งราคา ๘,๓๐๕ บาท งบประมาณเราผํานให๎
ได๎ ค รั บ แตํ ทํ า นจะไปดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ๎ า ง กํ อ สร๎ า งไมํ ไ ด๎ น ะครั บ ต๎ อ ง
ย๎ อนกลั บ มาสภาใหมํอีก เพื่อมาแก๎ในรายละเอียดตํา งๆอีก แล๎ ว พอมาดูการ
กํอสร๎างอาคารหอพักอีกหลังเป็นของโรงเรียนกีฬา หน๎า ๒๔ ครับ เหมือนกัน
เลยครับ แตํนี้กําหนดมาวําเสาเข็มรับน้ําหนัก ๓๕ ตัน/ต๎น ราคา ๑๐,๕๐๐ บาท
ผมถามวําทํานเอาตัวเลขพวกนี้มาจากไหน นี้แคํประเด็นเล็กๆนะครับ คอนกรีต
ราคายังไมํเทํากันเลยในสํานักเดียวกัน ไม๎แบบอีก สํานักการชํางสํานักหลักนะ
ครับ ราคากลางต๎องราคาเดียวกันสิครับ แล๎วถ๎าเราเจาะดินแล๎ว เสา ๑๒ เมตร
ใช๎ไมํได๎ ต๎องเพิ่มเป็น ๑๔ เมตร เราต๎องเพิ่มราคาให๎เค๎าหรือเปลําครับ แตํที่แล๎ว
มาไมํเคยเพิ่มให๎ผู๎รับจ๎างนะครับ ผู๎รับจ๎างขอเพิ่มไมํได๎ ขอขยายเวลาไมํได๎ ชํวย
ชี้แจงผมหนํอย ขอบคุณครับ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายจารึก วงศ์วานิช
ผอ.สานักการช่าง

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทํานผอ.สํานักการชําง ครับ เพื่อนสมาชิกมีข๎อสงสัยครับ

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ทํานสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติ
กระผมนายจารึก วงศ๑วานิช ผอ.สํานักการชําง ตามข๎อเท็จจริงแล๎ว เรายังไมํได๎มี
การตรวจสอบชั้นดิน วํามีความลึกแคํไหน แตํเนื่องจากมีความจําเป็นที่ต๎องทํา
รายการเบื้องต๎น เพื่อทํางบประมาณ จึงประมาณราคาออกมาตามนี้ ซึ่งราคานี้
ยังไมํได๎จัดทําราคากลาง สํวนความยาวของเข็ม แท๎จริงแล๎วเราจะต๎องทราบวํา
ชั้นดินมีความลึกแคํไหน อยํางไร แตํก็สามารถกระทําได๎โดยพยากรณ๑จากพื้นที่
ใกล๎เคียง ก็จะสามารถกําหนดเป็นข๎อมูลได๎ แตํเมื่อกํอสร๎างแล๎วไมํเพียงพอ ต๎อง
ลึกกวํานั้น เราก็จะต๎องจํายให๎ผู๎รับจ๎างแนํนอน ก็ต๎องเข๎าสูํสภาแหํงนี้ แตํสํวน
ใหญํแล๎วเข็มจะถูกตัดมากกวําเพิ่มความยาวครับ ก็มีเหมือนกันที่ต๎องเพิ่มความ
ยาว แตํอยํางไรก็ตามเราก็จะกระทําในครั้งตํอไปอยํางรัดกุมครับ ขอบคุณครับ
เชิญนายสําเริง ไพฑูรย๑ สมาชิกสภาเทศบาลฯ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๔
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายสําเริง ไพฑูรย๑
สมาชิ ก สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร๑ ธ านี ค รั บ ประมาณการตั ว นี้ เ ป็ น
ราคากลางนะครั บทํ า นประธานสภาเทศบาลฯ ประมาณการเมื่อ วั น ที่ ๒๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ แล๎ ว ในลั ก ษณะการออกแบบทั่ ว ไปเค๎ า ไมํ ไ ด๎ เ อา
ความรู๎สึกมาออกแบบนะครับ เค๎าใช๎หลักวิชาการ ไมํใชํวําบ๎านนายกฯตอกเข็ม
๑๒ เมตร บ๎านผมอยูํมะขามเตี้ยตอก ๘ เมตร น๎อยกวํา ๔ เมตร ไมํใชํหรอกครับ
เราต๎องเอาความเป็นจริงมาวํากัน เสาเข็มเป็นสํวนที่รับน้ําหนักของอาคารทั้ง
หลั งนะครับ ถ๎าฐานรากรับน้ําหนักไมํได๎ ก็พังทั้ง หลั งครับทํานประธานสภา
เทศบาลฯ ขอเน๎นนะครับอยําเอาความรู๎สึ กมาดําเนินการ เอาหลั กวิช าการ
ตัวอยําง อาคารดับเพลิงที่วัดกลางใหมํ มีการแก๎ไขหลายครั้งแล๎ว โดมโรงเรียน
เทศบาล ๔ แก๎ไขผังบริเวณ กระดาษแผํนเดียว ขยับมาหนํอยเดียว ๔ เดือนแล๎ว
ยังทําไมํได๎เลยครับ แล๎วต๎องมากันเงินอีก มีอีกเรื่องนะครับ ไมํเกี่ยวกับเรื่องนี้
แตํเกี่ยวกับการประชุมเมื่อครั้งที่แล๎ว ทางชํางรับปากผมวํา จะออกแบบห๎องน้ํา
เสร็ จภายใน ๑ เดือ นแล๎ ว เอาเข๎า ประชุ มสภาครั้งหน๎า ห๎ องน้ํ าของเทศบาล
ทํานนายกฯก็รับปาก ฝากด๎วยนะครับ ขอบคุณครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ต๎องขอบคุณทางทํานสําเริงก็ได๎ท๎วงติง เพื่อที่จะได๎ทําให๎ถูกต๎อง เพื่อจะ
ได๎ดําเนินการให๎เป็นไปตามแผน นะครับ เชิญครับอาจารย๑พรเลิศ

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีครับ ในรํางเทศบั ญญัติ หน๎าที่ ๖๗/๑๓๖
โครงการตลาดนัดตลาดน้ําบ๎านดอน ในเรื่องของคําใช๎จํายเราพูดกันมาหลาย
ครั้ งแล๎ว คําเชําเครื่องเสียง ๔ อาทิตย๑ อาทิตย๑ล ะ ๒,๘๐๐ บาท ๗ เดือน ๕
อาทิ ต ย๑ อาทิ ต ย๑ ล ะ ๒,๘๐๐ บาท ๕ เดื อ นรวมแล๎ ว ๑ ปี คํ า เชํ า จํ า นวน
๑๔๘,๔๐๐ บาท เราทําตลาดน้ําบ๎านดอนมากํอนที่ ทํานนายกฯจะเข๎ามารับ
ตําแหนํง ระยะเวลาผมวําเกือบจะ ๑๐ ปีแล๎ว ๑๐ ปีแล๎วเราเชําเครื่องเสียงมา
ตลอด ปีละประมาณ ๑๔๘,๔๐๐ บาท ผมวําถ๎าเราซื้อเองได๎ชุดใหญํแล๎ว ๑๐ ปี
เป็นล๎านแล๎ว ได๎เครื่องเสียงชุดมโหฬารแล๎ว ผมวําถ๎าเป็นไปได๎ก็อยากให๎มีการ
ซื้อเครื่องเสียงให๎เป็นของตลาดนัดตลาดน้ําเองเลย เราเองก็เก็บคําเชําแผงด๎วย
เรามีรายได๎ ผมวําที่เขียนมาในโครงการนี้ ผมวํานะจะเป็น ตลาดนัดตลาดน้ํา
บ๎านดอน อาหารปลอดภัย เพราะอยูํในกองสาธารณสุข ดูในวัตถุประสงค๑ตํางๆ
แล๎วเป็นเรื่องของอาหารปลอดภัย แตํเวลาเราไปทํากิจกรรมตํางๆในตลาดนัด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๕
ตลาดน้ําบ๎านดอนเราเน๎นในเรื่องของการทํองเที่ยว เราไมํได๎ใช๎งบทํองเที่ยวมา
จัด แตํเวลาเราจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน๑ ดนตรีในสวน เราก็มาจัดที่นี้เน๎นในการ
ทํองเที่ยว ทํานอยําลื มครับวําตลาดนัดตลาดน้ําแหํงนี้ อยูํในสายตาของทาง
รัฐบาล รัฐบาลให๎เป็นตลาดนําชม และถ๎าเราดูให๎ดีแล๎วเป็นเรื่องของการสํงเสริม
อาชีพ ที่ให๎คนได๎มีอาชีพ มาประกอบอาชีพกัน ผมวําโครงการนี้ถ๎าเราทํารํวมกัน
โดยใช๎งบทั้งของการทํองเที่ยว และงบตลาดนัดตลาดน้ําบ๎านดอน ตอนนี้เรามี
แมํค๎าอยูํ ๑๘๐ แผง มีวันอาทิตย๑วันเดียว วันเสาร๑เคยมีแตํไมํมีคน สาเหตุสํวน
หนึ่งผมวําเพราะเราไมํ ได๎มีการประชาสัมพันธ๑ในเรื่องของการทํองเที่ยว ถ๎าเรา
เอามารวมกันได๎ตลาดจะใหญํมากขึ้น เรายังมีเนื้อที่เหลืออีกมากมาย แตํตอนนี้
มันแนํนมันเต็ม และถ๎าจะให๎ใหญํได๎ต๎องเพิ่มทุํนซ๎ายขวา แตํทํานดูให๎ดีนะครับ
สนิมกินไปเยอะแล๎ว เป็นโครงการที่ดีครับ ไมํใช๎โ ฟม น๎อยตลาดที่ จะประสบ
ความสําเร็จ ขออยํางเดียวอยําให๎ขยะเยอะ พูดถึงเรื่องขยะ ผมได๎รับไลน๑จาก
ทํานสากล บอกวํา จังหวัดนําน เป็นจังหวัดที่ได๎รับอันดับ ๑ ของอาเซียน ใน
การรักษาความสะอาดของบ๎านเมือง ผมวํานําคิดเหมือนกันนะครับ
และอีกประเด็น ในหน๎า ๑๐๕/๑๓๖ โครงการพัฒ นาศักยภาพสตรี
งานนี้เป็นงานใหญํ ใช๎งบประมาณจํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เทําที่เขียนมา ก็
อยากได๎รายละเอียดวําหลักสูตรที่ใช๎จัดอบรมทั้ง ๓ หลักสูตร มีคําใช๎จํายตํอหัว
ตํอคน ยังไง เพราะที่ทํามาเป็นคําใช๎จํายรวมทั้งหมด ไมํรู๎เลยคําใช๎จํายตรงไหน
ของโรงแรม เพราะมีทั้งศึกษาดูงาน และฝึกอบรม ผมขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่อง
การเบิ ก คํ า ใช๎ จํ า ย ไมํ ท ราบวํ า เบิ ก ในสํ ว นของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยในสํวนของการฝึกอบรม หรือวําด๎วยการจัดงาน เพราะลักษณะการเบิก
ทั้งสองอยํางไมํเหมือนกัน ผมเกรงวําจะสับสนกัน เพราะบางโครงการเขียนมา
เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยเรื่องการฝึกอบรม แตํการฝึกอบรม
เป็ น เรื่ อ งของทางเจ๎ าหน๎ าที่ แตํบ างโครงการก็ เขี ย นมาวํ าเบิ ก ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดงาน มันไมํมีรายละเอียดเลย ต๎องไปถามใน
ขั้นตอนของการแปรญัตติอีก ไมํต๎องมากถึงขั้นวําไปพักโรงแรมไหน แตํขอเป็น
แนวทางตามข๎อเท็จจริง เวลาแปรญัตติก็เตรียมคําตอบกันนะครับ ขอบคุณครับ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุ ณ ทํ า นอาจารย๑ พ รเลิ ศ ที่ ไ ด๎ ฝ ากข๎ อ คิ ด ดี ๆ เสนอแนะ
เรื่องตลาดนัดตลาดน้ําบ๎านดอน เรื่องเครื่องเสียง และการใช๎ งบด๎านทํองเที่ยว
ม า รํ ว ม กั น อ ยํ า ง บู ร ณ า ก า ร ยั ง มี ทํ า น ใ ด จ ะ อ ภิ ป ร า ย เ พิ่ ม เ ติ ม ค รั บ
เชิญทํานหัสชัยครับ

นายหัสชัย เรืองนุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายหัสชัย เรืองนุ๎ย
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ครับ ผมมีเรื่องเป็นหํวงอยูํหลายโครงการ
ครั บ ในรํางโครงการประกอบการพิจ ารณา หน๎า ๖๙ เรื่องกิจกรรมวันเด็ ก
ในรายละเอียดของการเบิก งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท งานฉลองวันเด็ก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๖
งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ผมมี ข๎ อ สงสั ย นะครั บ วํ า ในการเบิ ก จํ า ย
มีทั้งคําอาหารวํางและเครื่องดื่ม และคําอาหารและเครื่องดื่มที่ไมํมีแอลกอฮอร๑
เป็นยังไงครับ และก็มาในโครงการจัดอบรมเด็กเยาวชนฤดูร๎อนครับ หน๎า ๗๓
ผู๎รํวมโครงการประมาณ ๖๐๐ คน งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท คําประเป๋า
ผู๎ เข๎ารํว มอบรมตั้งไว๎แคํ ๗๐,๐๐๐ บาท คนรํว มโครงการ ๖๐๐ คนนะครั บ
มีข๎อสงสัยวําจะทําได๎หรือไมํ จะมีกระเป๋าเพียงพอหรือไมํ หรือเลือกให๎เฉพาะ
บุคคล สํวนในเลํมเทศบัญญัติ หน๎า ๒๓๔/๑๓๖ เกี่ยวกับการปรับปรุงแก๎ไขโรง
ฆําสัตว๑ ผมมีข๎อสงสัย เราต๎องมาปรับปรุงแก๎ไขประมาณ ๒ ล๎านกวํา ตรงนี้ทาง
เทศบาลไมํได๎จัดดําเนินการเอง ปกติทุกปีก็จะมีการประมูลเพื่อเข๎าไปทํากิจการ
ในโรงฆํ า สั ต ว๑ ทํ า นอาจารย๑ พ รเลิ ศ ได๎ อ ภิ ป รายไปเมื่ อ ชํ ว งเช๎ า วํ า ทํ า
คําธรรมเนียมโรงฆําสั ตว๑หายไป ทุกปีก็จะมีประมาณ๖ แสนกวําบาท ผมไมํ
ทราบวําทําไมหายไป แล๎วเรายังจะลงทุนเพิ่มอีกนะครับ ขั้นตอนจะต๎องทํายัง ไง
แล๎วทําไมไมํให๎ผู๎ประมูลเป็นผู๎ดูแลเลยครับ ทั้งระบบไฟฟ้า เราเคยปรับปรุงไป
ครั้งหนึ่งแล๎ว ใช๎งบประมาณจํานวนมากเหมือนกัน อยากให๎ทํานนายกฯ ได๎ชํวย
ชี้แจงครับ ในสํวนของการกํอสร๎างอาคารที่ทางทํานสําเริงได๎อภิปรายไปแล๎ว ผม
ก็มีข๎อสงสัยของตู๎เก็บรองเท๎าตู๎ ๙,๐๐๐ บาท เก็บเอกสารใบละ ๓๕,๐๐๐ บาท
เก๎าอี้เด็กนักเรียนตัวละ ๓๕๐ บาท มันสูงเกินไปครับ ในเลํมประมาณคําใช๎จําย
หน๎า ๗ ข๎างในมีรายละเอียดนะครับ หลายๆโครงการที่ผํานมา โครงการทําทํอ
ระบายน้ําและปรับปรุงผิวจราจร ที่ทํากันมาตลอดถึงทางเท๎า การทํางานตอนนี้
ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ๎าง ตั้ งแตํราคา๕ แสนบาทขึ้นไป ใช๎ e-bidding การยื่นซอง
ของผู๎รับเหมาที่ผํานมาสํวนมากแล๎วต่ํากวําราคาที่กําหนดไว๎ ๒๐ % ลําสุดมีการ
กํ อ สร๎ า งทํ อ ระบายน้ํ า พร๎ อ มผิ ว จราจร ที่ ซ อยสุ ช น ๑ งบประมาณ ๕ ล๎ า น
ผู๎รับเหมาประมูล ๓,๐๘๙,๖๐๐ บาท ต่ํากวําราคากลาง ๒๒ % หมายความวํา
โครงการตํางๆที่ทางผู๎บริหารของเรากําหนดมา ยังสามารถลดราคาได๎อีก เค๎า
ประมูลต่ํากวํายังมีกําไรอยูํ ฝากผู๎บริหารตรวจสอบด๎วยนะครับ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เพื่ อนสมาชิ ก ทํ านหั ส ชัย ครับ เรื่ องที่ทํ า นเป็น หํ ว งก็ มี อยูํ ห ลายเรื่ อ ง
เลยนะครับ เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณในวันเด็ก อาหารวํางและเครื่องดื่ม แล๎วก็
การจัดการอบรมเด็กเยาวชนฤดูร๎อน เกี่ยวกับเรื่องคําใช๎จําย เรื่องโรงฆําสัตว๑
การปรับปรุงโรงฆําสัตว๑ และก็งานบิวท๑อินของโรงเรียนอนุบาลในเรื่องของราคา
ใชํไหมครับ แล๎ว ก็ เรื่องการประมูลงานกํอสร๎างก็มีอยูํหลายเรื่องทีเดียวครับ
ไมํทราบวําทุกเรื่องที่ทํานได๎อ ภิปรายเมื่อกี้ทํานจะแปรญัตติไหมครับจะให๎ตอบ
เลยไหมครับ

นายหัสชัย เรืองนุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล

ตัวผมเองก็อยากได๎คําตอบสักนิดนะครับ เพราะวําอยํางน๎อยก็ใช๎ในการ
พิจารณาเพื่อที่จะยื่นแปรญัตติตํอไปขอบคุณครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๗
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เรี ย นทํ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร๑ ธ านี ค รั บ สํ ว นเรื่ อ ง
รายละเอียดที่เกี่ยวกับการคําของ เรื่องตู๎รองเท๎าหรืออะไรตํออะไรผมคิดวําคุณ
คงจะเอารายละเอียดจากการแปรญัตตินะครับ สํวนผมจะชี้แจงอีกเรื่องที่ผม
เป็นหํวงก็คือเรื่องสําคัญสองเรื่องก็คือเกี่ยวกับเรื่องโรงฆําสัตว๑ที่ทํานเป็นหํวงก็
เกี่ยวกับวํา ทําไมถึงต๎องดัดแปลงโครงสร๎างมา ๒๐ กวําปีแล๎วสําคัญที่สุดคือ
ตอนนี้มีหนังสือมาคือเขาไมํให๎เราเก็บคําอะไรยกเว๎นคําธรรมเนียมโรงฆําสัตว๑
และเวลานี้เราสร๎างมา ๒๐ กวําปีแล๎วมันเสื่อมโทรมแล๎วเราต๎องปรับปรุงใหมํ
โดยใช๎เงิน ๒ ล๎านบาท เพื่อปรับปรุงเทํานั้นตอนนี้ยังเป็นหํวงอยูํวําไมํมีใครมา
ประมูลโรงฆําสัตว๑ในตํอไปนี้ผมก็บอกทํานผอ. แล๎ว ถ๎าไมํมีใครประมูลหน๎าที่ของ
ผอ.ก็มีหน๎าที่จับมา ที่มันไปฆําที่อื่นตอนนี้ยัง เป็นหํวงอยูํ แตํหน๎าที่ของเราคือ
ต๎องปรับปรุงอาคารให๎เรียบร๎อยแล๎ว ก็จะมีคนมาประมูลหรือไมํก็แล๎วแตํเทํา
นั้นเองนะครับสํวนหนังสือมาตรงนี้ก็คือให๎เก็บแตํคําธรรมเนียมการการฆําสัตว๑
เทํานั้น หนังสื อพึ่งมาเป็น หนังสือกฎหมายแจ๎งการบังคับใช๎กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆําสัตว๑เพื่อการจําหนํายเนื้อสัตว๑พ.ศ. ๒๕๕๙ สํวน
เรื่องที่ทํานเป็นหํวงเรื่องเกี่ยวกับทํอระบายน้ําที่ e-bidding แล๎วก็ราคาต่ํากวํา
ราคากลาง ๒๐ กวําเปอร๑เซ็นต๑นั้นจริงๆราคากลางแล๎วไมํสามารถตั้งให๎ต่ํากวํา
นั้นได๎ สืบเนื่องจากเป็นราคากลางมาตรฐานที่เขาเสริมมา ถ๎าเราตั้งต่ํากวํานั้นคือ
ถ๎าตั้งต่ํากวําราคากลางเดี๋ยวบริษัทที่เขาจะมาซื้อซองเขาหาวําเรากลั่นแกล๎งเขา
ได๎ แตํเขาเมื่อเราตั้งราคากลางลงไปแล๎วเขาจะประมูลเทําไหรํเป็นหน๎าที่ของเขา
ซึง่ ต่าํ กวําราคาผมจําไมํได๎ต่ํากวําราคาเทําไหรํราคากลางนี่บุคคล คณะกรรมการ
ตั้งราคากลางต๎องชี้แจงตํอจังหวัดแตํสํวนที่เราจะตั้งราคาที่ผมเข๎าใจที่ ๒ หัสชัย
พูดถึงวําทําไมเราไมํตั้งราคาให๎ ต่ําลงเพื่อจะไมํต๎องทําสิ่ งที่ห วังจะเซ็นให๎ เขา
ประมูลแตํจริงๆไมํได๎เพราะเป็นราคามาตรฐานของวัสดุพัสดุที่เขาจะต๎องตั้งเป็น
ราคากลางไว๎แตํหลังจากตั้งราคากลางไว๎บริษัทจะประมูลเทําไหรํเป็นหน๎าที่ของ
บริษัทแตํถ๎าต่ํากวํา ๑๕ % รู๎สึกนะถ๎าผมจําไมํได๎ต่ํากวํา ๑๕ % หรือ ๑๐% รู๎สึก
จะต่ํากวํา ๑๐ % หรือ ๑๕% จําไมํได๎นะจะต๎องชี้แจงตํอจังหวัดวําเพราะอะไร
เมื่อเขาต่ํากวํา ๑๐% หรือ ๑๕% ตัวนี้เราก็ต๎องต๎องมีหนังสือไปให๎ที่บริษัทวํา
ยืนยันราคานี้หรือไมํถ๎ายืนยันปุ๊บเราก็ต๎องชี้แจงให๎กับจังหวัดมันต๎องมีหลายแล๎ว
ครับ ผมเข๎าใจที่วําทําไมจึงไมํตั้งให๎งบต่ําลงเพื่อเราจะมีงบไปใช๎ที่อื่นตํอผมเข๎าใจ
ครับ ขอบคุณครับครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ครับขอบคุณครับทํานนายก ความเข๎าใจนําจะตรงกันแล๎วนะครับทําน
หัสชัยครับเชิญทํานครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๘
นายหัสชัย เรืองนุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล

ในสํวนของโรงฆําสัตว๑ทางกระผมได๎ใกล๎ชิดกับกลุํมแมํค๎าทางเค๎ายืนยัน
วําเค๎ามีความตั้งใจอยากจะเข๎าไปประมูลเพื่อที่จะทําที่โรงฆําสัตว๑ แตํไมํทราบวํา
ติดอะไรแล๎วเดี๋ยวผมจะสอบถามมาให๎ครับ แตํมีกลุํมแนํนอนครับวําอยากเข๎าไป
บริหารงานของโรงฆําสัตว๑ ตรงนี้ยืนยันได๎ เพราะกระผมได๎เจอและพูดคุย และ
เค๎าเองได๎แจ๎งความประสงค๑วําเค๎าอยากเข๎าประมูลเพื่อที่จะทํากิจการที่โรงฆํา
สัตว๑ตรงนั้น และถ๎าเป็นไปได๎อยากให๎ทางผู๎บริหารได๎เ ปิดโอกาสให๎สามารถที่จะ
เค๎าบอกวําตอนนี้โรงฆําสัตว๑ของเค๎าที่เทศบาลทําให๎ไมํได๎มาตรฐาน เรื่องของถัง
เก็บพวกอะไรตํางๆ เค๎าเรียกอะไรนะที่จะทําเป็นแก๏สอะไรนะครับ ตรงนั้นที่จะ
ทํามันสามารถมาดําเนินการได๎หลายอยําง ตรงนั้นก็อยากให๎ผู๎บริหารได๎เปิด
กว๎าง ข๎อกฎหมายอะไรตํางๆเกี่ยวกับการเชําสัญญาเชําตรงนั้นเค๎ายินดีที่จะทํา
สํวนที่ผมเป็นหํวงเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณคําใช๎จํายการกํอสร๎าง ตรงนั้นผมดู
แล๎วเมื่อกี้ผมมานั่งบวกตัวเลขและก็คูณแล๎ววําถ๎าเราสามารถลดงบประมาณตรง
นั้น โครงการงบประมาณประมาณ หนึ่งร๎อยยี่สิบสามล๎านสี่แสนแปดหมื่น เก๎า
พัน ทั้งหมด ๑๒๓ ล๎ าน กระผมเองหรือทํานนายกสามารถมองตรงนี้และ
สามารถที่จะควบคุมเงินสักสิบเปอร๑เซ็นต๑ เราก็จะได๎เงินที่สามารถบริหารใน
เทศบาลได๎อีกประมาณรํวม ๒๐ ล๎านนะครับตรงนี้ นายกก็จะได๎มาพัฒนา
เทศบาลได๎ก็ฝากนําเรียนทํานนายกนะครับวํา ตรงนี้ที่ผมมองเห็นวําจากที่บริษัท
รับเหมามาประมูลราคาต่ํากวําที่เทศบาลกําหนดให๎ประมาณยี่สิบเปอร๑เซ็นต๑
ตรงนี้ถ๎าเราลดโครงการได๎สักสิบเปอร๑เซ็นต๑ เงินตรงนั้นสํวนตํางเราก็สามารถที่
จะมาพัฒนาเทศบาลหรือให๎โครงการกับทางโรงเรียนหรือวําทางอะไรตํางๆได๎
อีกมากมาย ก็ฝ ากทํานนายกได๎ ดูแลทางด๎านงานชํ าง การกํอสร๎ างวํ าจะทํ า
อยํางไรได๎บ๎าง เพื่อที่จะได๎นํางบประมาณมาพัฒนาในสํวนของเทศบาลได๎อีก
ครับ ขอบคุณครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ครั บ ขอบคุ ณ ทํ า นหั ส ชั ย ครั บ ด๎ ว ยความหวั ง ดี เ กี่ ย วกั บ การใช๎
งบประมาณเพื่อที่จะให๎ ราคาถูกลงและได๎นําเงินไปใช๎อยํางอื่นตํอ ไมํทราบมี
เพื่อนสมาชิกทํานใด ทํานสําเริง ไพฑูรย๑ ครับเชิญครับ

นายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ กระผมนายสําเริง
ไพฑูรย๑ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีครับ ทํานประธานครับผมมีข๎อ
สงสัยอยูํนะครับ เงินอุดหนุนชุมชนนะครับ นิดเดียวครับ เรื่องเงินอุดหนุนชุมชน
ครับ ปีนี้เราอุดหนุนให๎ ๖๒ ชุมชนหรือเปลําครับผมไมํแนํใจเหมือนกั น อยาก
ทราบวําเมื่อปีที่แล๎ว ของเราก็กวํา ๖๐ กวําชุมชนที่เราอุดหนุนให๎ไป เขาได๎
ดําเนินการไปถึงไหนแล๎วครับของปีที่แล๎วนะครับของปีนี้ครับไมํใชํของปีที่แล๎ว
ของปี ๖๑ ครับ ได๎ดําเนินการไปถึงไหนแล๎วแล๎วมีกี่ชุมชนได๎ดําเนินการไปแล๎ว
และยังอีกกี่ชุมชนที่ยังไมํได๎ดําเนินการครับ แล๎ ว ที่ไมํดําเนินการด๎ว ยเหตุผ ล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๙
อยํางไรครับถึงไมํดําเนินการครับเรียนถามครับ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯข๎องใจเกี่ยวกับการใช๎เงินอุดหนุนชุมชนของ
ปี ๒๕๖๑ วําดําเนินการไปถึงไหนแล๎วเชิญทําน ผอ.กองสวัสดิการสังคมครับ
เชิญครับ

นางพิมพ์วิมล จิตสงค์
ผอ.การกองสวัสดิการสังคม

เรี ย นทํ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพคํ ะ ทํ า นสมาชิ ก สภา
ผู๎ทรงเกียรติ ดิฉันนางพิมพ๑วิมล จิตสงค๑ ผู๎อํานวยการกองสวัสดิการสังคมคํะ
ขออนุญาตตอบคําถาม เรื่องโครงการเงินอุดหนุนของปี ๒๕๖๑ มีจํานวน ๖๒
โครงการคํะเบิกจํายแล๎ว ๕๘ โครงการ เป็นเงินจํานวน ๔ ล๎าน ๗ แสนบาท ยัง
ไมํมโี ครงการค๎างที่กองแตํยังไมํเบิกจํายอีก ๔ โครงการ ๔ ชุมชนได๎แกํชุมชนทํา
แขก ชุมชนเปี่ยมสุข ชุมชนราษฎร๑บํารุง และก็ชุมชนกรมทหารราบที่ ๒๕ กําลัง
เรํงรัดอยูํคะ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
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เพื่อนสมาชิกครับ ผอ.ก็ได๎ชี้แจงนะครับวําไมํมีเงิน ไมํมีโครงการค๎างแตํ
ยังมีบางชุมชนยังไมํได๎เบิกจํายครับนั้น เชิญเพื่อนสมาชิกครับ

นายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาล

ทํานประธานสภาเทศบาลฯ ครับที่ยังไมํเบิกจํายด๎วยเหตุผลที่ผมถามไป
ขอทราบเหตุผลครับที่วํามี ๔ โครงการ วําเรื่องทําเรื่องมาอยูํ ฎีกามาอยูํกองคลัง
และทางกองคลังไมํได๎ดําเนินการเบิกจํายให๎หรือยังไงครับช๎าตรงไหนครับจะได๎
ตามถูกครับ นะครับขอทราบรายละเอียดตรงนี้หนํอยครับวําติดขัดในสํวนไหน
ที่ยังไมํได๎เบิกจํายครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นางพิมพ์วิมล จิตสงค์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เชิญครับทําน ผอ.ครับ

เรียนทํานประธานสภาที่เคารพการตั้งสมาชิกผู๎ทรงเกียรติคํะ ดิฉันนาง
พิมพ๑วิมล จิตสงค๑ ผู๎อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ขออนุญาตตอบคําถามคํะ
เหตุผลที่ ๔ ชุมชนนั้นไมํได๎เบิกจํายเนื่องจาก ๓ ชุมชน คือชุมชนราษฎร๑บํารุง
ทําแขก และเปี่ยมสุข สํงหลักฐานรายงานของปีกํอนมาแล๎ว แตํวํามีภาพที่ยังไมํ
แสดงถึงกระบวนการทําที่ชัดเจน ก็เลยให๎ไปเพิ่มเติมมานะคะ ก็ยังสํงมาขาด
เอกสารอีกเล็กน๎อยก็เลยรอให๎เอกสารตัวนั้นเสร็จกํอนถึงจะเบิกจําย แตํวําตรง
ชุมชนก็ยังไมํได๎สํงหลักฐานที่เ ตรียมจะเบิกจํายของปี ๖๑ มานะคะสํวนชุมชน
กรมทหารราบประธานชุมชนไปราชการ ๓ จังหวัดคํะ บอกวําเดือนหน๎าจะมา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๐
ดําเนินการเบิกจํายคํะ คิดวําจะเบิกจํายทันซึ่งก็จะเป็นเป็นลักษณะอยํางนั้นของ
ชุมชนที่อยูํในคํายทหารก็จะมาเบิกในตอนปลายปีคํะ ขอบคุณคํะ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทํานสําเริงครับ

นายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาล

ทํานประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ผมขอถามตํออีกครับ ถ๎ามีการ
เบิกจํายในเดือนหน๎าเดือนกันยาสิ้นปีงบประมาณ แล๎วเราจะทําทันหรือเปลํา
ครั บ เพราะเงินสะสมให๎ กับชุม ชนนะครับทํ านเลขาทราบระเบี ยบดีนะครั บ
หลังจากเบิกจํายเงินไปแล๎วคุณไปดําเนินการทําเรียบร๎อยแล๎วคุณต๎องรายงาน
กลับมาภายใน ๑ เดือน ถ๎าไมํรายงานกลับมายังหนํวยงานที่รับผิดชอบจะตั้ง
งบประมาณปีตํอไปให๎ไมํได๎ ทํานทราบไหมครับ เพราะทํานอธิบายผมฟังเอง
ทํานเลขาครับ แล๎ วมันจะทันเหรอครับตอนนี้ทางบประมาณมาแล๎ วนะครับ
๔ ชุมชนที่ทํานผอ.ชี้แจงมาเมื่อกี้นะครับแตํยังไมํได๎ทําการเบิกจํายเลยจะทัน
ไหมครับ เบิกเงินไปแล๎ วทําก็ไมํทันรายงานกลั บมาทําอีก ๑ เดือนก็ไมํทัน
นอกจากทํานไปแก๎ระเบียบใหมํอุดหนุนให๎ชุมชนรายงานผลกลับมาหลังจากทํา
แล๎วสัก ๓ เดือนทัน นะครับ แตํถ๎ายังก็ไมํได๎ระเบียบพรุํงนี้ไมํทราบจะพิจารณา
อยํางไร ทํานลองหารือกันก็แล๎วกันนะครับไมํต๎องแปรญัตติกันในสํวนนี้ แตํเรา
อยากจะให๎กับชุมชนได๎ไปเลยสอนให๎ในชุมชนเขารู๎จักอาชีพเพิ่มพูนรายได๎ขึ้นมา
ฝากเรื่องระเบียบตัว นี้ด๎วยครับทํานเลขาครับผมไมํฝ ากทํานนายกครับเรื่อง
ระเบียบ ฝากทํานเลขาครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุ ณ มากครั บ ทํ า นสํ า เริ ง ไพฑู ร ย๑ ค รั บ ด๎ ว ยความเป็ น หํ ว งของ
ทํ า นนะครั บ วํ า จะเบิ ก ไมํ ทั น ญั ต ติ นี้ มี เ พื่ อ นสมาชิ ก สภาเทศบาลฯทํ า นใด
ที่ จ ะอภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม เชิ ญ นะครั บ เชิ ญ ทํ า นจรวย คงทํ า เรื อ สมาชิ ก สภา
เทศบาลฯ ครับ

นายจรวย คงท่าเรือ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นทํ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพ กระผมนายจรวย
คงทําเรือ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี พอดีของกองสวัสดิการนะครับ
ผมอยากทราบชุมชนหน๎าศาลากลาง เพราะจะเลี้ยงไกํ หน๎าที่ ๑๑๑/๑๓๖ ครับ
โครงการนี้ผมวําเพราะวํามันอยูํในตัวเมืองนะครับ จะเลี้ยงไกํในชุมชนผมกลัวจะ
มีเกิดเกิดมีปัญหาครับ ก็ใช๎เลี้ยงไกํทั้งหมด ๕,๐๐๐ ตัว ๕,๐๐๐ บาท เลี้ยงไกํ
ชุมชนหน๎าหน๎าศาลากลางนะครับ ไมํผมไมํอยากเป็นหํวงหรอกครับแตํบริเวณ
ใกล๎ เ คี ย งครั บ ทํ า น กลั ว จะมี ปั ญ หาเรื่ อ งการเลี้ ย งไกํ เ รื่ อ งร๎ อ งเรี ย นครั บ ผม
กลัวจะมีปัญหาเพราะการเลี้ยงไกํในตัวเมืองครับ ฝึกอาชีพเลี้ยงไกํได๎ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๑
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณทํานจรวยครับ ทํานเป็นหํวงเพราะเลี้ยงไกํในชุมชน มีเพื่อน
สมาชิกทํานใดที่จะอภิปรายในญัตตินี้เพิ่มเติม เชิญทํานอาจารย๑พรเลิศครับ

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรั กษ๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีครับ ทํานประธานครับในงบประมาณ
หน๎า ๕๗/๑๓๖ เกี่ยวกับคําใช๎สอยซึ่งให๎ได๎มาซึ่งบริการ ในเรื่องของการจัดเก็บ
ขยะและกํ า จั ด ขยะ ซึ่ ง ในหั ว ข๎ อ นี้ มี ง บประมาณถึ ง ๓๙,๕๒๐,๐๐๐ บาท
โดยแยกงบประมาณอยูํ ที่ ก องชํ า ง ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทและอยูํ ที่ ก อง
สาธารณสุข ๘,๐๒๐,๐๐๐ บาท อันนี้เราพูดกันทุกปีในเรื่องของการกําจัดขยะ
และขนขยะแตํขยะของเรามีแนวโน๎มวําไมํคํอยลดลง ไมํลดลงเลยทั้งที่เรามี
โครงการเกี่ยวกับการจั ดขยะในชุมชนปีนี้โครงการนี้ก็มี ครับ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
แสดงวํ าเราเสี ยเงิน ไปกับในเรื่องของการจัดการขยะ กวาดขยะ กํา จัดขยะ
โดยรวมปีหนึ่งไมํน๎อยกวํา ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทอันนี้เป็นนโยบายของทํานนายก
ที่จะลดขยะการไปดูงานเรื่องขยะก็มีแตํวําเราก็ยังไมํสามารถที่จะมาดําเนินการ
ในการให๎ขยะลดลงได๎ ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากประชากรในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร๑ธานีเพิ่มขึ้นหรือเกี่ยวกับความรํวมมือเกี่ยวกับการลดขยะก็ไมํมีหรือมี
น๎อย ผมสังเกตดูตอนนี้โรงพยาบาลก็มีการก็มีการรณรงค๑ลดถุง ถุงใสํยาให๎นําถุง
ผ๎าหรือแจกถุงผ๎าใสํยาก็เป็นวิธีการรณรงค๑อยํางหนึ่งที่ห๎างสรรพสินค๎าแม็คโคร
ก็ ไ มํ แ จกถุ ง ขยะไมํ จํ า ยถุ ง ในการที่ ไ ปซื้ อ ของก็ เ ป็ น การลดขยะอี ก ทางหนึ่ ง
ในลักษณะของการลดขยะของเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีของเรา ก็มีอยูํในที่นี่
เหมือนกันก็คือโครงการจัดการขยะในชุมชนเรารับบริจาคขยะพาไปให๎วัดสวน
แก๎วของที่ไมํใช๎ เอาขยะมาแลกไขํเราก็ทําวิธีการของเราแตํผมอยากให๎นําวิธีการ
ในลักษณะที่มันเป็นโครงการที่มันใหญํๆสักหนํอย เพื่อที่จะให๎มีการลดขยะให๎
เห็นเป็นรูปธรรม นี้เรามากันไมํกี่วันแล๎วก็เอาขยะมาแล๎วก็มาแลกไขํเอาขวด
พลาสติกมาอะไรตํางๆหรือแม๎กระทั่งในเรื่องของความรํวมมือในโรงเรียนเราก็
ได๎รับความรํวมมือดีแตํขยะก็ไมํลด ปีละ ๔ แสนบาทที่เราทําการจัดการขยะอยูํ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากที่จะเปรียบเทียบระหวํางปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑ เราใช๎เงินไปในเรื่องของการจัดการขยะของทั้ง ๒ สํานักเทําไหรํ
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ เราใช๎เทําไหรํ ปี ๒๕๖๑ ยังไมํหมดยังเหลือ
อีก ๒ เดือนนะครับ ก็เอาจนถึงวันที่เทํานี้ก็แล๎วกันครับ ขอคํา ตอบด๎วยครับ
ขอบคุณครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน

มีเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลฯทํานใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกไหมครับ
เชิญทํานทิวา กุฏอินทร๑ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๒
ประธานสภาเทศบาล
นายทิวา กุฏอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นทํ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพ กระผม นายทิ ว า
กุ ฏ อิ น ทร๑ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร๑ ธ านี ค รั บ ผมจะถามเกี่ ย วกั บ
โครงการสํงเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพผู๎สูงอายุในชุมชนครับ ตั้งงบประมาณ
ไว๎ล๎าน ๒ หน๎า ๗๘/๑๓๖ ครับ เรียนอยํางนี้ครับทํานประธานครับทําไมตั้ง
งบประมาณไว๎น๎อยครับ ล๎าน ๒ แตํทัศนศึกษาดูงานของครูของชุมชนตั้งไว๎ล๎าน
๔ ผมดูโครงการดูรายละเอียดแล๎วนะครับคําอาหารคําที่วํางคําที่พักคําเหมารถ
มันก็เหมือนกัน แตํทําไมของผู๎สูงอายุมันน๎อยครับเพราะสูงอายุก็กินข๎าวทีละคํา
พนักงานครูก็กินข๎าวทีละคําเหมือนกัน แตํงบประมาณตั้ งไว๎น๎อยผู๎สูงอายุครับ
เวลาจะมาขึ้นรถบอกตี ๕ ครับรถพร๎อมออกได๎เลยนะครับแตํชุมชนหรือ
โครงการอื่นๆเคยสังเกตไหมคับถ๎าตี ๕ ก็ต๎องออกตี ๕ ตี ๕ ครึ่ง หรือ ๖ โมงแตํ
เวลาสนับสนุนล๎าน ๔ ผู๎สูงอายุได๎ล๎าน ๒ ตรงนี้ผมอยากจะให๎ผู๎บริหารแปรเพิ่ม
ครับให๎เทํานั้นครับ ผู๎สูงอายุ ล๎าน ๒ ผู๎ที่ปกติดีเดินคลํองวํองไว ล๎าน ๔ แปลก
นะครับเป็นไงครับผู๎ สู งอายุ ตื่นก็เช๎านัดเป็นเวลาใครเคยไปกับผู๎ สู งอายุบ๎า ง
สังเกตดูครับพวกเราทําไมตื่นสายกันตลอด ผู๎สูงอายุขึ้นรถแล๎วเรายังไมํกินข๎าว
เลยแตํงบประมาณน๎อยแปลกนะครับ เรื่องนี้ผมอยากจะให๎ทํานประธานผํานไป
ยังผู๎บริหารแปรเพิ่มสักหนํอยครับขอบคุณมากครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ฝากทํ า นผู๎ บ ริ ห ารด๎ ว ยนะครั บ เรื่ อ งนี้ ค รั บ ต๎ อ งการเพิ่ ม นะครั บ
ทํ า นนายกครั บ มี เ พื่ อ นสมาชิ ก ทํ า นใดจะสอบถามเพิ่ ม เติ ม ไหมครั บ
ขอเชิญทํานนายกฯครับ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ขอขอบคุณมากทํานสมาชิกทุกทํานครับ แตํผมขอย้ํานะครับข๎าราชการ
ทุกหนํวยทุกฝ่ายที่ทํานสมาชิกได๎ซักถามถึงโครงการตํางๆ ให๎เตรียมเอกสารไว๎
ให๎เรียบร๎อยนะครับ เพราะตอนแปรญัต ติมันต๎องสนุกกวํานี้อีก ขอให๎เตรีย ม
ความพร๎อมนะครับนายกคงไมํโดนเค๎าตําหนิฟรีนะครับ ขอให๎ทุกฝ่ายเป็นหน๎าที่
รับผิดชอบของทุกทําน ขอฝากด๎วยนะครับ ทุกข๎อที่ทางสมาชิกถามหรือไมํถาม
ก็แล๎วแตํให๎เตรียมไว๎ด๎วย และมาติดตามเรื่องของสมาชิกที่จะแปรญัตติทุกเรื่อง
เพราะผมดูตารางเวลาแล๎วเวลาน๎อยแล๎วครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลฯ ทํ า นใดจะอภิ ป รายเพิ่ ม เติ ม บ๎ า งครั บ
ขอเชิญครับ หากไมํมีผมขอมติครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯทํานใดเห็นชอบรับ
หลักการรํางเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ในวาระที่ ๑ กรุณายกมือครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒ ในวาระ ๑ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๓
จานวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ เห็ น ชอบรั บหลั กการร่ างเทศ
บัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี ๒๕๖๒ ในวาระ ๑ ด้ วยคะแนนเสี ย ง
เอกฉันท์ จานวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทํานเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบในขั้นตอนของการ
แ ป ร ญั ต ติ ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า รํ า ง เ ท ศ บั ญ ญั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จํ า ย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครับ

นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกทําน
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วํ าด๎ ว ยข๎ อบั งคั บ การประชุ มสภาท๎ องถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๗ ข๎อ ๔๙ วรรคหนึ่ ง “ญัตติ รํางข๎อบั ญญัติ ที่ส ภาท๎อ งถิ่น ลงมติรั บ
หลักการแล๎ว ถ๎าจะต๎องสํงให๎คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให๎ประธานสภา
ท๎องถิ่น สํงรํางข๎อบัญญัตินั้นไปให๎คณะกรรมการแปรญัต ติพิจารณาโดยละเอียด
และที่ ป ระชุ ม สภาท๎ อ งถิ่ น จะต๎ อ งกํ า หนดระยะเวลาเสนอคํ า แปรญั ต ติ ตํ อ
คณะกรรมการการแปรญัตติด๎วย”
ดังนั้น ในปีนี้ต๎องมีการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรํางเทศบัญญัติ
ขึ้ น ม า ใ ห มํ เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร แ ป ร ญั ต ติ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับ การประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓
พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๓๒ สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็น
คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอํานาจเลือกบุคคลผู๎เป็นหรือมิได๎
เป็นสมาชิก ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทํากิจการ
หรื อ พิ จ ารณาสอบสวนหรื อ ศึ ก ษาเรื่ อ งใดๆ อั น อยูํ ใ นอํ า นาจหน๎ า ที่ ข องสภา
เทศบาล แล๎วรายงานตํอสภาเทศบาลในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรค
๑ นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู๎เป็นหรือมิได๎เป็นสมาชิก เพื่ อให๎สภา
เทศบาลแตํงตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการวิส ามัญได๎ไมํเกินหนึ่งในสี่ ของ
จํานวนคณะกรรมการทั้งหมดคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นตามวรรค ๑ จะ
แตํงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ไ ด๎ และตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวํา ด๎ ว ย
ข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก๎ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๕๔ หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท๎องถิ่น
ข๎อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท๎องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ
๑
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด๎วยสมาชิกสภาท๎องถิ่น จํานวน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๔
ไมํน๎อยกวํา ๓ คน แตํไมํเกิน ๗ คน
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด๎วยสมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือ
บุคคลไมํได๎เป็นสมาชิกสภาท๎องถิ่น จํานวนไมํน๎อยกวํา ๓ คน แตํไมํ
เกิน ๗ คน
ในการแตํงตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี
มีสิทธิเสนอชื่อผู๎เป็นหรือมิได๎เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเพื่ อให๎สภาเทศบาลแตํงตั้ง
เป็นคณะกรรมการวิสามัญได๎ไมํเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนคณะกรรมการวิสามัญ
ทั้งหมด
ข๎อ ๑๐๗ ภายใต๎บังคับข๎อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท๎องถิ่น
ให๎ ส มาชิก สภาท๎องถิ่นหรือผู๎ บริห ารท๎ องถิ่น เสนอชื่อ สมาชิกสภาท๎ องถิ่ นหรื อ
บุคคลที่ไมํได๎เป็นสมาชิกสภาท๎อ งถิ่นแล๎วแตํกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท๎องถิ่น
เป็นผู๎เสนอต๎องมีสมาชิกท๎องถิ่นรับรองไมํน๎อยกวําสองคน สํวนกรณีที่ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นเป็นผู๎เสนอไมํต๎องมีผู๎รับรอง
การเสนอชื่อให๎เสนอได๎โดยไมํจํากัดจํานวน เว๎นแตํที่ประชุมมีมติเป็น
อยํางอื่นและให๎นําวิธีการเลือกตามข๎อ ๑๒ มาใช๎บังคับโดยอนุโลม
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ดังนั้นการแตํงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรํางเทศบัญญัติ จํานวนกี่คน
ผมขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯได๎เสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติรําง
เทศบาลบัญญัติครับ

นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผมนายสุเมธ ประเสริฐ
สิริพงศ๑ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอครับ วําควรมีคณะกรรมการแปร
ญัตติรํางเทศบัญญัติ จํานวน ๕ คน ครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

รับรองถูกต๎องครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯทํานใดเสนอเป็นอยํางอื่น
บ๎ า งครั บ หากไมํ มี ผ มขอมติ ที่ ป ระชุ ม ครั บ มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลฯทํ า นใด
เห็ น ชอบให๎ มี ค ณะกรรมการแปรญั ต ติ รํ า งเทศบั ญ ญั ติ จํ า นวน ๕ คน
กรุณายกมือครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี มีมติเห็นชอบให๎มีค ณะกรรมการ
แปรญั ต ติ รํ า งเทศบั ญ ญั ติ จํ า นวน ๕ คน ด๎ ว ยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท๑
จํานวน ๒๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุร าษฎร์ ธ านี มีม ติเ ห็น ชอบให้มี ค ณะกรรมการ
แปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ จ านวน ๕ คน ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์
จานวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล

ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลเสนอชื่ อ สมาชิ ก สภาเทศบาล เป็ น
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญนายอภิรักษ๑ พูลมาศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๕
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายอภิรักษ์ พูลมาศ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นทํ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพ กระผมนายอภิ รั ก ษ๑
พูล มาศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมขอเสนอ นายรักพงษ๑ แซํตั้ง สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรํางเทศบัญญัติ ขอผู๎รับรองด๎วยครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ผู๎ รั บ รองถู ก ต๎ อ ง ตามที่ เ พื่ อ นสมาชิ ก สภ าเทศบาลได๎ เ สนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯทํานใดเห็นชอบ ให๎นายรักพงษ๑
แซํ ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ กรุ ณ ายกมื อ ครั บ มติ เ อกฉั น ท๑
ขอเชิญ นายจรวย คงทําเรือ สมาชิกสภาเทศบาลครับ

นายจรวย คงท่าเรือ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายจรวย คงทําเรือ
สมาชิกสภาเทศบาลฯผมขอเสนอ นายสํ า เริง ไพฑูรย๑ สมาชิกสภาเทศบาล
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรํางเทศบัญญัติ ขอผู๎รับรองด๎วยครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล

มี ผู๎ รั บ รองถู ก ต๎ อ ง ตาม ที่ เ พื่ อ นสมาชิ ก สภาเทศบาลได๎ เ สนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานใดเห็นชอบ ให๎นายสําเริง
ไพฑู ร ย๑ เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ กรุ ณ ายกมื อ ครั บ มติ เ อกฉั น ท๑
ขอเชิญนายณรงค๑ ฉวมพรมอินทร๑ สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ

นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นทํ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพ กระผมนาย ณรงค๑
ฉวมพรมอิ น ทร๑ สมาชิ ก สภาเทศบาล ผมขอเสนอ นายไพโรจน๑ อภิ นิ เ วศ
สมาชิ ก สภ าเทศบาล เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ รํ า งเทศบั ญ ญั ติ
ขอผู๎รับรองด๎วยครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ผู๎ รั บ รองถู ก ต๎ อ ง ตามที่ เ พื่ อ นสมาชิ ก สภ าเทศบาลได๎ เ สนอ
คณะกรรมการแปรญั ต ติ มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลฯทํ า นใดเห็ น ชอบ
ให๎ น ายไพโรจน๑ อภิ นิ เ วศ เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ กรุ ณ ายกมื อ ครั บ
มติเอกฉันท๑ ขอเชิญนายวีระพงษ๑ เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯครับ

นายวีระพงษ์ เจริญสุข
สมาชิกสภาเทศบาล

เรี ย นทํ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพ กระผมนายวี ร ะพงษ๑
เจริญสุข สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ นายจรวย คงทําเรือ สมาชิกสภา
เทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรํางเทศบัญญัติ ขอผู๎รับรองด๎วยครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มี ผู๎ รั บ รองถู ก ต๎ อ ง ตามที่ เ พื่ อ นสมาชิ ก สภาเทศบาลได๎ เ สนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯทํา นใดเห็นชอบ ให๎นายจรวย
คงทํ า เรื อ เป็ น คณะกรรมการแปรญั ต ติ กรุ ณ ายกมื อ ครั บ มติ เ อกฉั น ท๑
ขอเชิญนายสากล เพชรมีศรี สมาชิกสภาเทศบาลครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๖
นายสากล เพชรมีศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายสากล เพชรมีศรี
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอ นายพรเลิศ สุทธิรักษ๑ สมาชิกสภาเทศบาลฯ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติรํางเทศบัญญัติ ขอผู๎รับรองด๎วยครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ผู๎ รั บ รองถู ก ต๎ อ ง ตามที่ เ พื่ อ นสมาชิ ก สภาเทศบาล ฯได๎ เ สนอ
คณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯทํานใดเห็นชอบ ให๎นายพรเลิศ
สุทธิรักษ๑ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ กรุณายกมือครับ มติเอกฉันท๑
สรุป สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี มีมติเห็ นชอบคัดเลื อกสมาชิกสภา
เทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จานวน ๕ คน ประกอบด้วย
๑. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
๒. นายสาเริง ไพฑูรย์
๓. นายไพโรจน์ อภินิเวศ
๔.นายจรวย คงท่าเรือ
๕.นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ เห็ นชอบคั ดเลื อกสมาชิ กสภา
เทศบาล เป็ นคณะกรรมการแปรญั ตติ ร่ างเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จานวน ๕ คน ประกอบด้วย
๑. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
๒. นายสาเริง ไพฑูรย์
๓. นายไพโรจน์ อภินิเวศ
๔.นายจรวย คงท่าเรือ
๕.นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ผมขอพักการประชุม เพื่อให๎เลขานุการสภาเทศบาลเชิญคณะกรรมการ
แปญัตติ เข๎าประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ
-พัก ๑๕ นาที-

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เ มื่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ร บ อ ง ค๑ ป ร ะ ชุ ม ผ ม ข อ ป ร ะ ชุ ม ตํ อ น ะ ค รั บ
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได๎รายงานผลการประชุมการคัดเลือกประธาน
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๗
นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
เลขานุการสภาเทศบาล

ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จานวน ๕ คน
ไปแล้วนั้น และได้ประชุมกันแล้ว ผลปรากฏว่านายรักพงษ์ แซ่ตั้ง ได้รับคัดเลือก
เป็ น ปร ะธ านค ณะกรร มการแ ปรญั ต ติ และ นาย พร เลิ ศ สุ ทธิ รั ก ษ์
เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ดังนั้น จึงเห็ นสมควรส่ งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ พิจารณา
โดยละเอี ย ดต่ อ ไป และขอหารื อ ในที่ ป ระชุ ม มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลท่ า นใด
จะเสนอก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า ง
เทศบัญญัติ กรุณายกมือขึ้น ขอเชิญ นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง

นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล

ผมขอเสนอระยะเวลาเสนอคาขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกาหนด ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ผู้รับรองถูกต้อง มีส มาชิกท่านใดจะเสนออย่างอื่น หากไม่มีนะครับ
ผมขอมติที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติ
ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
(ในวาระที่ ๑) ตามที่คุณรักพงษ์ เสนอ กรุณายกมือครับ
สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติให้กาหนดระยะเวลาในการยื่น
คาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ก าหนด ๔ วั น ระหว่ างวั นที่ ๑๗–๒๐สิ งหาคม ๒๕๖๑ ตั้ งแต่ เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ จานวน ๒๑ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติให้กาหนดระยะเวลาในการยื่นคา
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ก า ห น ด ๔ วั น ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่ ๑ ๗ – ๒ ๐ สิ ง ห า ค ม ๒ ๕ ๖ ๑
ตั้ ง แต่ เ วลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม สภาเทศบาลนคร
สุร าษฎร์ ธ านี ด้ว ยคะแนนเสี ยงเอกฉั น ท์ จานวน ๒๑ เสี ยง งดออกเสีย ง
จานวน ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ตํอไประเบียบวาระที่ ๖ นะครับ ญัตติอื่นๆ นะครับ ไมํทราบมีเพื่อน
สมาชิ ก สภาเทศบาลฯ ทํ า นใดที่ จ ะสอบถาม ทํ า นนายกฯครั บ เชิ ญ ครั บ
ฝากทํานนายกฯ นะครับ เชิญทําน สากล เพชรมีศรี ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๘
นายสากล เพชรมีศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานฯ ที่เคารพ เรียนทํานประธานที่เคารพ กระผมสากล
เพชรมีศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ผมมีเรื่องชาวบ๎านซอยกาญจน
วิถี ๒๓ ฝากให๎ถามทาง ผู๎บริหารฯ วําซอยกาญจนวิถี ๒๓ มีการฝังทํอแล๎ว แตํ
ไมํได๎ไมํได๎ปรับผิวจราจร และก็ไมํทราบวําเพราะเหตุใดถึงฝั่ง ทํอแล๎ว ทําไมไมํ
ปรับผิวจราจรพร๎อมไปด๎วย แล๎วก็ชาวบ๎านฝากถามมาวําแล๎ว จะไปทํา ให๎อีก
เมื่อไหรํ เพราะตอนนี้เดือดร๎อนหนักครับ ก็ฝากแคํนี้ครับ ขอบคุณครับ
เชิญทํานนายกฯ ครับ เชิญครับ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯครับ กาญจนวิถีตอนนี้ จริงๆนโยบาย
ของผมเอง คือแรกๆ เขาให๎ทําและก็ซํอมผิวจราจรเทํานั้นเอง ทําให๎เกิดปัญหา
ทีนนี้ โยบายของผมใหมํก็คือวําให๎ฝังทํอให๎เขาประมูลฝังทํอ แตํการทําผิวจราจร
ให๎เทศบาลฯ ดําเนินการเองตอนนี้ ขั้นตอนการจัดจ๎างจัดซื้อวั สดุ คงจะเร็วๆ นี้
คงจะเข๎าไปทําครับ หลายๆ ซอยด๎ว ย ที่ยังติดขัดอยูํ ตอนนี้ ผ มเซ็นไปหลาย
โครงการแล๎ ว ครั บ คงจะเข๎ า ไปทํ า อะไรเร็ ว ๆ นี้ ค รั บ ให๎ เ ทศบาลฯ เข๎ า ไป
ดําเนินการเองครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกฯ ทํานอื่นอีกไหมครับ เชิญนะครับ ครับเชิญคุณหัสชัยฯ ครับ

นายหัสชัย เรืองนุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลนะครับ ฝากเรื่องถึงนายกนะครับ เรื่อง
เรื่องแรกนะครับซอยอาหารญี่ปุ่นฮาชินะครับ ผมเข๎าไปแล๎วก็เห็นข๎อสังเกตแล๎ว
นะครับ ๑ นะครับ เรื่องเกี่ยวกับที่จอดรถนะครับ เขาเขียนเลยครับวําอันนี้ที่
จอดรถของร๎านฮาชิ อันนี้ที่จอดรถของร๎านอะไรตํางๆ ไมํทราบวํา ตรงนั้นเนี่ย
เป็นซอยของเอกชนหรือที่สาธารณะ พี่จรวยบอกวําสาธารณะแล๎วนะครับ ถ๎า
เป็นสาธารณะนะครับมันจะต๎องเป็นอิสระนะครับ ใครก็จะสามารถจอดได๎ ไมํใชํ
ไปแล๎วลูกค๎าไปแล๎ว บอกจอดไมํได๎ นะครับ แล๎วก็เหตุกํอนหน๎านั้นก็มีอีกเหตุ
หนึ่งนะครับ ก็คือเรื่องถังขยะนะครับ หอพัก RS นะครับ ขอถังขยะจากเทศบาล
ฯ ไปนะครับแล๎วก็ไปเอาถังขยะเข๎าไปตั้งนะครับ แถวอาคารพาณิชย๑ ตรงนั้นก็
เอาขยะไปทิ้งเขาบอกไมํ ให๎ทิ้ง อันนี้ถังขยะของหอพัก RS นะครับ สุดท๎ายนะ
ครั บก็ได๎มาผมก็ได๎มาประสานงานกับทางด๎านคุณกิติมานะครับ ผอ.นะครับ
เสร็จนะครับเขาก็มีเจ๎าหน๎าที่ไปเคลียร๑นะครับ ก็ยกถังออกหมดเลยนะครับก็
เป็นที่เรียบร๎อยก็คือทางด๎าน ผอ.กิติมานะครับ ก็ได๎ไปจัดการเคลียร๑นะครับให๎มี

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๙
รถเข๎าไปจัดเก็บ เขาก็ขอฝากขอบคุณมาด๎วยนะครับ ทางสํานักสาธารณสุขฯ
นะครับ ตรงนี้ก็ฝากทํานนายกด๎วยนะครับวําถ๎าสํวนไหนไปอ๎างอยํางนั้นนะครับ
ไมํได๎นะครับ เพราะวําถังก็เป็นถังขยะของเทศบาลฯ จะเอามาเป็นสิทธิ์ของแตํ
ละบุคคลไมํได๎นะครับ ถ๎าไปตั้งแล๎วทุกคนก็สามารถที่จ ะทิ้งได๎นะครับ ขอบคุณ
มากครับ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

เชิญครับทํานนายกฯ ครับ ขอฝากนะครับ ครับผม ครับเชิญทํานพงษ๑
ศักดิ์ครับ เชิญครับ

นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพครับ ผมจะสอบถามทํานรอง
นายกฯ ที่ ๑ เรื่องของทําปลาวาฬ ไมํทราบปฏิมากรรมไปถึงไหนแล๎ว พอดี
อยํางนี้ครับผมไปค๎นภาพได๎ภาพหนึ่ง นี่เป็นภาพที่เขียนไว๎แล๎วประมาณ ๒๘ ปีที่
แล๎ ว นะครับ แล๎ ว คนเขีย นยัง อยูํ ในห๎ อ งนี้เ ลย ทํ านเขีย นไว๎แ ล๎ ว ก็ มีโ ครงการ
กระเช๎าข๎ามไปเกาะลําพู ตอนนั้นพอเขาไปสืบประวัติจริงๆ เนี่ย ตอนที่เกาะลําพู
สมัยนั้น ตอนที่ให๎เอกชนเชําทําบังกะโลใชํไหมครับ ทุกอยํางยังเป็นของกรมธนา
รักษ๑พอกรมธนารักษ๑เอาคืนนี้ ครั้งหนึ่งปรากฎวํานายกเทศมนตรีทํานหนึ่งของ
เราเนี่ย ไมํรับลําพูแล๎วก็เลยยกเกาะลําพูให๎ไป ให๎ อบจ. วันนี้เกาะลําพูกลายเป็น
ของ อบจ. ไป แตํวํานําเสียดายที่วํา ทํานเขียนภาพนี้ไว๎เมื่อ ๒๘ ปีที่แล๎ว สมัย
ทํา นนายกฯ ประวิ ทย๑ นะครั บ ก็ คิด วํ า ตอนนั้ น เกาะลํ าพู นํ า จะเป็ น ของเรา
แตํ ป รากฎวํ า ไมํ ได๎ เป็ น ก็เ ลยมี การจะสร๎า งกระเช๎า ข๎า มไปข๎ า มมา ก็เ ลยมั น
ตํอเนื่องมาถึง ทําปลาวาฬของทํานรองนายกฯ ไมํทราบไปถึงไหนแล๎ว และมี
โอกาสไหมที่จะเชื่อมตรงนี้เข๎าไปด๎วยนะครับ ฝากไว๎นิดนึงครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายเอกพจน์ ยอดพินิจ
รองนายกเทศมนตรี

เชิญทํานรองฯ นะครับ เชิญครับ

เรี ยนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ทํานสมาชิก ฯผู๎ ทรง
เกียรตินะครับ ต๎องขอบคุณทํานสมาชิกสภาเทศบาลฯ นะครับ ทํานพงษ๑ศักดิ์
นะครับที่ให๎ความสําคัญกับทําปลาวาฬมาโดยตลอดนะครับ รวมทั้งทํานอาจารย๑
พรเลิศฯ หลายๆ ทํานนะครับสอบถามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ วันนี้หลังสุด
นะครับได๎มีการประชุมเพื่อที่จะคลอดปลาวาฬนะครับ ซึ่งเนื่องจากวํามันเป็น
ปฏิมากรรม ดังนั้นรูปแบบตํางๆ ต๎องพิถีพิถันมากเป็นพิเศษ เพราะวํา เวลา
คลอดออกไปแล๎ ว มั น ต๎ อ งเป็ น ประติ ม ากรรมที่ ที่ ส วยงามจริ ง ๆ นะครั บ
เพราะฉะนั้น กวําจะทํารู ปแบบออกมา รวมทั้งแบบจําลองนะครับ ก็ ได๎เห็ น

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๐
แบบจําลองและทํานนายกฯ ได๎ดูแล๎วนะครับทางผมได๎ดูแล๎วนะครับ รวมทั้ง
ศิลปินที่จะปั้นนะครับก็ได๎กําหนดมุมมองคือปลาวาฬจะไปตั้งเนี่ยมันต๎องมุมมอง
มุมซ๎ายมุมขวา มองจากฝั่งเกาะลําพูมาก็ต๎องสวย เลี้ยวมาจากปั๊มน้ํามันก็ต๎อง
สวยมาจากโรงพักก็ต๎องสวยทําไมต๎องสวยกับ ๓๖๐ องศา ดังนั้นมันก็เลยเลย
ลําบากสักนิดนึงแตํวําวันนี้เมื่อต๎นเดือนที่แล๎วเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว ตอนนี้กําลังจะ
กํ า หนด TQR นะครั บ วํ า ฝากทํ า นผอ. สํ า นั ก การชํ า งนะครั บ วํ า ชํ ว ยดู ด๎ ว ย
เพื่อที่จะสํงเข๎าพัสดุนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดวํานําจะกลางปีหน๎า ๒๕๖๒ นะ
ครับปลาวาฬชุดนี้ก็นําจะเสร็จเรียบร๎อยนะครับ ขอบคุณมากแล๎วก็แบบนั้นผมก็
คํอนข๎างชอบนะโดยสํวนตัวจริงๆ เพิ่งคุยกับทํานสมาชิกสภาเทศบาลฯ นะครับ
ขออภั ยที่ ไ หนบ๎า งครับ ทํ า นสมาชิ ก ฯ สุ วั ธ ชั ย ศรีโ พธิ์ ชั ย ได๎ คุย กั น ถึ งเรื่ อ งนี้
เหมือนกันพอดีเห็นแบบที่ทํานทํา ทําน ผอ.จารึกฯ ได๎เขียนไว๎เมื่อ ๒๐ ปีที่แล๎ว
นะครับก็ก็นําสนใจนะครับ แตํวําเกาะลําพูเองก็เป็นเกาะขององค๑การบริหาร
สํวนจังหวัดนะครับจริงๆ ต๎องงบประมาณตัวนี้ได๎พูดคุยกับอบจ. แล๎วอบจ. ก็
บอกวําจะทําเพราะ อบจ.มีเงินเยอะนะครับ เอาเงินของ อบจ. ผมวํายังมีเงินอยูํ
มหาศาลทีเดียวนะครับ เพราะฉะนั้นก็นําสนใจ ต๎องขอบคุณทํานสมาชิกสภา
เทศบาลฯ นะครับ ทีใ่ ห๎คําแนะนําเรื่องนี้ครับ ขอบคุณครับ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายณรงค์ ฉวบพรหมอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทํานณรงค๑ฯ ครับ เชิญครับ

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีที่เคารพ กระผมนาย
ณรงค๑ ฉวมพรหมอินทร๑ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีครับ ครับก็เรื่อง
เดิมนะครับสําหรับผมนะครับผมก็อยากจะสอบถามคณะผู๎บริหารฯ ผํานไปทาง
ทํานประธานสภาฯ นะครับเรื่องที่สภาฯ ได๎อนุมัติการกู๎เงินเพื่อสร๎างสํานักงาน
เทศบาลนะครับไปถึงไหนอยํางไรได๎สร๎า งหรือไมํได๎สร๎างถ๎าไมํได๎สร๎างก็ขอคํา
ชี้แจงจากคณะบริหารด๎วยครับเพราะวําผมพูดไว๎ครั้งที่ผํานมาวําไมํนําจะได๎สร๎าง
นะครับแตํถ๎ายังไงให๎ผู๎ บริหารฯ ชํวยชี้แจงให๎ผมได๎เข๎าใจด๎วยนะครับ เพราะวํา
สํานักงานเทศบาลนี้ตรงนี้สิบปีแล๎วครับที่ได๎ติดตามเรื่องการกํอสร๎างตอนนี้ นะ
ครับวําผลสรุปแล๎ววําเป็นอยํางไรนะครับขอคําชี้แจงจากคณะผู๎บริหารด๎วยครับ
ขอบคุณครับ
เชิญครับทํานนายกฯ เชิญครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๑
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน

เรี ย นทํ า นประธานสภาเทสบาลฯ และสมาชิ ก ฯ ครั บ สํ า หรั บ
เรื่องอาคารก็ได๎รับอนุมัติจากทางกระทรวงมาให๎กํอสร๎าง ๓๙๗ ล๎านบาทนะ
ครับ และก็ได๎รับอนุมัติมาแล๎วก็ผมได๎แตํงตั้งคณะกรรมการไปแล๎ วขั้นตอนหนึ่ง
คือให๎แตํงตั้งคณะกรรมการเรื่องแบบถอดแบบนะครับแบบเสร็จแล๎วแตํวําให๎เขา
ถอดแบบและประมาณให๎ทุกฝ่ายของสํานักการชํางฯ ที่เกี่ยวข๎องทุกฝ่ายเข๎าไป
ประมาณราคานะครับคือขั้นตอนหนึ่ง คือคํากํอสร๎างในการกํอสร๎างก็จะเวลานี้
ได๎ดําเนินการไปแล๎วสํวนแผนอื่นไว๎คํอยคุยกันหลังไมค๑ครับขอบคุณมากครับ
ขอเชิญทํานรักพงษ๑ แซํตั้ง ขอเชิญครับ

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายรักพงษ๑ แซํตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ทํานประธานสภาเทศบาลครับ ผมขอ
ฝากนะครับขอฝากถึงทํานผู๎บริหารฯ ครับ ในเรื่องของการตั้งโครงการ ตอนนี้
คือมีอยูํ ๓-๔ จุดนะครับทํานประธานฯ ก็คือลําบางโพหวาย ลําบางคลองบางกุ๎ง
ลําบางสันติสุข ตอนนี้มอี ยูํ ๓ ลําบางครับทําน เพราะวํา ได๎หารือกับทํานนายกฯ
ไปเพียงบางสํวนแตํอยากจะฝากทํานนายกฯ ให๎ทํานนายกฯ นะครับชํวยกําชับ
ให๎ซักนิดนึงในเรื่องของการทําแผนนะครับเพราะวําตอนนี้เนี่ยจะมีลําบางอยูํ
ประมาณ ๓-๔ ลําบางที่วําเราได๎คุยและก็พูดคุยกับชาวบ๎านอยูํก็มีสันติสุขนะ
ครับ ๑ ลําบาง บางกุ๎งระหวํางสะพานคลองขุดถึงบ๎าน มีสะพานอยู๐สะพานหนึ่ง
ไปทางบางกุ๎ง ๒ นะครับอีกสะพานหนึ่ง แล๎ว ก็มีของลํ าบางโพหวายนะครับ
ตอนนี้เนี่ยก็ขอเรียนวําถ๎าหากวําไมํได๎กําชับให๎ทํานนายกฯ กําชับตรงนี้แหละ
เดี๋ยวโครงการตรงนี้เนี่ยมันจะตกไปอีกเพราะวําถ๎าหากวําเรามีงบประมาณนะ
ครับมีงบประมาณเหลืออยูํนะครับเราก็จะได๎ทําโครงการจ๎างเหมาเขานะครับ
แล๎วก็คลองสบูํด๎วยอีก ๑ คลองนะครับคลองสบูํ คลองโพหวาย คลองบางกุ๎ง
แล๎วก็สันติสุขนะครับ คลองสบูํด๎วยครับ แตํตอนนี้มันมันตื้นเขินหมดแล๎วครับก็
ก็จะได๎ลอกทีเดียวเลยที่เราจะไปทําถนนให๎นะครับเราจะได๎ลอกทีเดียวเลยแล๎ว
ก็ไมํทราบวําเพื่อนสมาชิกฯ จะมีคลองไหนบ๎างนะครับถ๎าหากวํางบประมาณมัน
เหลืออยูํเราก็จะได๎ทําเป็นแผนโครงการแล๎วก็ได๎ทําประชาคมอะไรให๎เรียบร๎อย
แล๎วจะได๎เอาเงินที่เหลือเนี่ยมาจัดซื้อจัดจ๎าง ผมคิดวําอีก ๓-๔ โครงการนะครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอเชิญทํานนายกฯครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๒
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายหัสชัย เรืองนุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล

ขอบคุณทํานประธานสภาเทศบาลฯและทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติครับ
โครงการที่พูดถึงคือบางโพธิ์หวาย บางกุ๎ง และบางสันติสุขนะครับ ซึ่งก็ได๎พูดคุย
กันเรื่องการใช๎งบจริงๆ ผมกําลังศึกษาอยูํวําโครงการตัวนี้ใช๎งบเงินสะสมได๎ไหม
กับถนนของบางสบูํเขาเรียกถนน ที่พํอตาหินกลิ้งตรงนั้น เขาเรียกถนน นะครับ
คือทั้งหมดตรงนี้ผมคงจะเข๎าประชาคมเที่ยวนี้ ผมก็จะให๎เจ๎าหน๎าที่เข๎าไปสํารวจ
ตั้งงบและก็จะประชาคม เพราะไมํมีอยูํในแผน จะประชาคมเข๎าแผนปี ๒๕๖๑
ก็ฝากทํานปลัดและผอ.สํานัก นะครับเพราะวําที่คลองสบูํตรงนั้นนะครับ ถนน
ตรงนั้น ซึ่งอบจ.ได๎ไปทําสะพานเสร็จแล๎ ว เราได๎ ถมถนนสํ ว นนึ่ ง สํ ว นที่เหลื อ
ตอนนี้เขาอุทิศที่ให๎หมดแล๎วเขาวัดที่ให๎เรียบร๎อยหมดแล๎ว ดังนั้นผมขอจาก ผอ.
จารึกฯ ต๎องเรํงให๎ ผมหนํอยก็คือวําเอารถแบคโฮลงไปนะครับ ไปตี แล๎วก็เอา
แบคโฮลงไปตีแล๎วก็จะได๎ลงไปวัดระยะเทําไหรํ แล๎วก็ใช๎ดินอีกเทําไหรํแล๎วก็ฝ าก
ตรงนี้ทั้งหมดที่ตรงนี้เพราะผมจะให๎แล๎วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เราจะประชาคมมี
แผนงานอยูํที่กองวิช าการหมดแลั ว นะครับซึ่งไมํยากหรอกแตํวําไมํทําก็ยาก
เพราะวําเรื่องถนนตอนนี้เกี่ยงไปก็เกี่ยงมา ผมก็ไมํทราบวํากองชํางคราวนี้ขอ
มอบให๎ผอ.สํานักแล๎วกันนะครับเพราะผมไมํทราบวําสายนี้เ ป็นหน๎าที่ของผัง
เมืองหรือของฝ่ายการโยธาหรือของสุขา ผมมันเกี่ยงกันทั้ง ๓ ฝ่ายเลยนะครับ ก็
สุดท๎ายผมก็ไปยืมรถสุขาสุ ขาก็ บอก ผอ.โยธาก็ บอกผอ.เขียว ขอรถสุขา ก็ไมํรู๎
บอกเป็นของชํางป้อมอีก คราวนี้ผมฝากผอ.สํานักแล๎วกัน เป็นคนจัดการเอาเอง
แล๎วกันนะครับให๎เสร็จทันนะครั บเพราะวํารายการนี้ผมรับปากกับชาวบ๎านไว๎
แล๎ ว นะครั บ ผมจะเข๎ า ปี ง บประมาณเหลื อ แล๎ ว จํ า ยของปี ๒๕๖๑ นะครั บ
ซึ่งตอนนี้โครงการพวกนี้จะต๎องเป็นการประชาคมทั้งหมดนะครับฝากไว๎ครับ
ขอบคุณมากครับ ทั้ง ๔ โครงการครับ
เชิญทํานหัสชัยครับ

เรียนทํานประธานฯ นะครับ นะครับอีกนิดนึงครับจากเมื่อวันสองวันนี้
นะครับ ๑๒ สิงหาคม นะครับ ผมได๎ผํานไปทางตักบาตรนะครับ วันแมํนะครับ
ทํานครับผมเห็นไมํดีเลยครับ ก็คือชาวบ๎านที่มารํวมทําบุญตักบาตรให๎กับวันแมํ
นะครับ ต๎องเจอตํารวจจับนะครับนายตํารวจนะครับจราจรนะครับ เขาเรียก
อะไรนะครับ ใบสั่งนะครับ แจกใบสั่งเยอะเเยะหมดเลย เหมือนกับวันเด็กที่วํา
ผู๎ปกครองมารอรับเด็กแล๎วครับ ถึงตอนนี้ผมเห็นแล๎ววําทําไมนายกฯ ตั้งการเก็บ
๑๐ ล๎านเพิ่มขึ้นนะครับ ตัวนี้หรือเปลําครับนโยบายนายกฯ หรือเปลํา ผมเห็น

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๓
เเล๎วนะครับวําปีนี้ฉันจัดเก็บตัวจับกุมจราจรทางบกและได๎ถึงจริงๆ ครับ ถ๎าพอมี
งานเทศกาลปั๊บนะครับจราจรนะครับแจกเลยครับใบสั่งครับ วันที่ ๑๒ ครับ
ตรงทางหน๎าตลาดฝั่งนี้นะครับ ห๎างทองก๎องไพศาลมั๊ยครับตรงนี้ ที่จะออกมา
แถวบ๎านพี่ตย๎ุ นะครับตรงนั่นนะครับ ตํารวจจับแจกใบสั่งเลยนะครับไมํทราบวํา
เขามาหานายกฯ บ๎ า งหรื อ ยั ง นะครั บ แตํ ผ มวํ า เหตุ ก ารณ๑ แ บบนี้ น ะครั บ
อยํางเชํนจัดงานจัดทําบุญตักบาตรให๎กั บในวันเฉลิมพระชนม๑พรรษาอยํางนี้นะ
ครับ ฝากทํานนายกฯ ชํวยแจ๎งตํารวจด๎วยนะครับ เรื่องวันเด็กนะครับ อยําจับ
เลยครับนะครับเขียนใบสั่งนะครับ เฉพาะที่ให๎ตั้งดํานแถวมานิตาด๎วยตั้งดําน
เยอะแยะนั้นก็ได๎เยอะแล๎วนะครับ ถ๎าทํานจะกรุณาชํวยบอกตํารวจวําอยําจับ
เลยเด็กนักเรียนหรืออะไรตํางๆ นะครับ ฝากด๎วยนะครับ แล๎วอีกเรื่องนึงครับ
ฝากถึ งทํ านนายกฯ นะครับ วํ ารถขยะรถเล็ กนะครั บ ทํา นนายกฯชํว ยลอง
จัดการตารางเวลาให๎ดีหนํอยนะครับวําทํายังไงให๎สามารถไปจัดเก็บให๎ถึงบ๎าน
นะครั บ ตรงของผมเวลา ๖ โมงถึ ง ๒ ทุํ ม นะครั บ เก็ บ ขยะสะอาดมากผมก็
อยากจะให๎ได๎ขยายพื้นที่ออกไปทางด๎านนอกและอีกหลายๆ ชุมชนด๎วยครับ
รถเล็กตอนนี้ไมํทราบวํากี่คันนะครับ ให๎ทํานได๎จัดตารางเวลาวําจะออกยังไงให๎
ชาวบ๎านนะครับ เพราะตอนนี้เรื่องขยะทาง ผอ.สํานักฯ นะครับ เขาได๎จัดเก็บ
ไปออกไปเยอะแล๎วตอนนี้ แล๎วก็ตอนนี้ถังขยะมาตั้งนอกถนน มันล๎นมากนะครับ
ขยะมาทิ้งเป็นกองพะเนินเลยครับก็อยากให๎ทํานได๎เอารถเล็ก นี้ครับ ได๎ไปเก็บ
ตามซอยเล็กๆ หรือวําหมูํบ๎านเล็กๆ นะครับฝากทํานนายกฯ ชํวยจัดตารางเวลา
ให๎ด๎วยครับ ขอบคุณครับ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอฝากนะครับ เรื่องตํารวจจัดงานเทศกาลนะครับ เชิญครับ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

ทํ า นประธานสภาเทศบาลฯ และทํ า นสมาชิ ก เทศบาลฯ ครั บ
ผมไมํได๎จับเพื่อต๎องการคําปรับอยํางทํานขอโทษนะครับที่เอํยนาม อยํางทําน
อาจารย๑พรเลิศพูดนะครับ เนื่องจากคําปรับจริงๆ ไมํทราบจริงๆ ตั้งแตํวันเด็ก
นะครับที่เขามาจับแล๎วก็ผมไมํให๎เขาจับ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้จราจรสองคนนั้นก็ยัง
ไมํคุยกับผมอยูํนะครับ ผมฟ้องถึงนายเขาเลย ไปฟ้องนาย แตํถ๎าวํา มีเทศกาล
อยํางนั้นนําจะบอกผมจะได๎พาผู๎วํา ฯ ไปดูด๎วยครับ บอกมาเลยถ๎าอยํางนี้ อยูํใน
เทศกาลวันแมํหรือเหตการณ๑ตํางๆ นี่ผมเข๎าใจที่ทําน สท.หัสชัยฯ พูดเนี่ย คือผม
เข๎าใจคือตอนที่ เขาปฏิบัตินะ เขาขับรถมอเตอร๑ไซค๑มาจอดแถวนั้นแหละ มา
จอดแถวนั้นเพื่อเดินมาตักบาตร เพราะรถเข๎าไมํได๎ พอเสร็จวําที่ตรงนั้นเป็น
สถานที่ที่เขาห๎ามจอด เขาห๎ามจอด พอเลิกจากเขาตักบาตรเสร็จมันก็จับเลย ก็
เหมือนกับทีห่ น๎าเทศบาลเราที่จับเด็กที่มาจอดมอเตอร๑ไซค๑แล๎วก็มันบอก จราจร

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๔
บอกผมบอกวําเพื่อฝึ กวินัยให๎กับเด็กวําที่ห๎ามจอดทําไมมาจอด ผมก็เลยบอก
ระวังคุณดูตาม๎าตาเรือดูมั้งวําวันนี้วันเด็กเขายกกรณีพิเศษเชํนตรงนี้ที่เขาตีเป็น
เส๎นที่เป็นวันปกติ แตํนี่เทศกาลเขายกเว๎นนะครับ มาบอกผมแล๎วก็วันนั้น นะ
ครับ ถ๎าวันนั้นรู๎นํะผมพาผู๎วําฯ ไปเลยผมพาผู๎วําฯ ไปเดินดูเลยวําเขาจับอยําง
นั้นจะได๎สนุกกันนะครับ มันไมํ คือไมํใชํ วิญญาณนะครับทํานอาจารย๑พรเลิ ศ
ครับ ขอบคุณมากครับ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

โครงการนี้ทํานนายกฯ ไมํเห็นด๎วยนะครับ ไมํเห็นด๎วยกับการจับในวัน
เทศกาลนะครับ ลําดับตํอไปขอเชิญทํานจรวยนะครับ เชิญครับ

นายจรวย คงท่าเรือ
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายจรวย คงทําเรือ
ครับผมขอฝากทํานนายกฯ ที่ยางงามซอย ๒/๑ ด๎วยนะครับ เพราะตอนนี้เอา
ดินไปถมไว๎เยอะแล๎วแล๎วก็ขอรถกรีดนะครับ เพราะวําจะไปถึงขนสํงนะครับ
ขอขออนุญาตด๎วยนะครับวําซอย ๒ ข๎างโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร๑นะครับ ตอนนี้
ครับเพราะวําข๎างหลังนะเพราะวําผมเอาดินไปใสํไว๎เยอะแล๎วแล๎วก็ขอรถกรีดให๎
ด๎วย ขอบคุณมากครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญทําน สุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย ขอเชิญนะครับ

ทํานประธานสภาเทศบาลฯครับ ของผมก็คงอยูํในเขตตลาดก็คงจะฝาก
เรื่องให๎กับทํานนายกฯ นะครับ เรื่องของสะพานนริศที่กําลังจะมีการทําเขื่อน
เ พิ่ ม เ ติ ม อ อ ก ไ ป ที่ ต ร ง ห น๎ า วั ด ก ล า ง เ กํ า อ ย า ก ถ า ม ทํ า น ป ร ะ ธ า น
สภาเทศบาลฯ สูํทางผู๎บริหารฯ วําไมํทราบวําตอนนี้ดําเนินการถึงไหนแล๎วบ๎าง
มีอะไรเพื่อนสมาชิก ฯ หลายๆ ทํานก็อยากจะรับรู๎ข๎อมูล มั่ง อยากจะเห็ นวํา
ตอนนี้ฝ่ายบริหารฯ ของเราดําเนินการดําเนินเรื่องนะครับ จุดตรงนี้ไปถึงไหนนะ
ครับ แล๎วเราจะได๎เห็นวิวทิวทัศน๑แมํน้ําตาปีที่มีเขื่อนยาวที่สุดในประเทศไทยนะ
ครับ ในสมัยของผู๎บริหารฯนะครับ ทํานธีระกิจ หวังมุทิตากุล หรือเปลํานะครับ
ขอให๎ทํานผู๎ บริหารฯ ขึ้นมาพูดอธิบายหรือให๎ ขําวคราวทางฝ่ายสภาฯ ได๎รับ
ทราบกันทั่วๆ ไปนะครับ ขอบคุณครับ
ขอเชิญทํานนายกฯ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๕
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายทิวา กุฎอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี

สํวนสะพานนริศตรงนั้น ก็ขั้นตอนตอนนี้ก็คือจริงๆ ผมก็ไมํทราบวํากอง
ชํางเขาคิดยังไง เขาคอยให๎รื้อห๎องสมุดให๎เสร็จกํอน ผมเลยเพิ่งสั่งอาทิตย๑ที่แล๎ ว
วําไมํต๎องคอย ให๎ดําเนินการทางพัสดุได๎เลย เพราะแบบเสร็จหมดแล๎ ว แล๎วก็
ราคาประมาณการเสร็จหมดแล๎วให๎ดําเนินการขั้นตอนพัสดุนะครับ ผมจะได๎ไมํ
ต๎องมากันเงินมาให๎ทํานสมาชิกฯ ถามอีกครั้งหนึ่งแตํไมํรู๎จะยังไง จะพยายามนะ
ครั บ ผมวําให๎ ผํ านขั้นตอนพัส ดุนะครับ ตรงไหนครับมีผู๎ ถามถึง สะพานนริศ ที่
ตรงไหน เขื่อนวัดกลางเกําหรือเขื่อนตรงนั้น ห๎องสมุดโอเค สํวนเขื่อนวัดกลาง
เกําเป็นหน๎าที่ของวัดกลางเกํานะครับ เพราะวําเขาดําเนินตามกฎหมายครับ
ทางวัดเขาดําเนินตามกฎหมาย โดยที่ผมทราบมาก็คือตอนนี้ก็คือขั้นตอนของ
ศาลที่มาบังคับคดีไปแล๎วนะครับ ก็พรุํงนี้คงมาละครับ ผมบอกตรงๆ ชุดนั้นมา
หานัดผมนะครับ ตามหลักนัดผมเย็นนี้นะครับผมบอกวําผมติดประชุม ฯ พรุํงนี้
ทั้งคณะครับ ผมมอบให๎ผมกําลังคิดจะไปราชการพรุํงนี้อยูํเพราะม็อบนี้สํวนมาก
รองฯ เอกพจน๑ ชอบครับ นะครับ ผมจะไปราชการ แตํจริงๆ เป็นหน๎าที่ของวัด
ระหวํางวัดกับผู๎เชํา ทางเทศบาลฯ จริงๆ ไมํเกี่ยวข๎องอะไร ถ๎าวําวัดผู๎เชําตรงนั้น
ออกไปก็เราจะเชํากับวัดตํอ ซึ่งเขาทราบดีอยูํแล๎วคับ แตํไมํทราบวําพรุํงนี้เขา
จะยกมาหาผมเรื่องอะไรยังไมํทราบเลยครับ
คุณทิวา กุฎอินทร๑ ครับ เชิญครับ

เรียนทํานประธานสภาฯ ที่เคารพครับ กระผมนายทิวา กุฎอินทร๑
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานีครับ ผมขอถามเกี่ยวกับไฟฟ้าใต๎ดินครับ
วําเราได๎มีโอกาสทําไหมครับ มีขั้นตอนอยํางไรและตอนนี้ถึงไหนแล๎วครับ
ขอบคุณครับ
เชิญครับทํานนายกฯ ครับ

เรียนทํานทิวาฯ ด๎วยจริงๆ ทางผู๎วําการไฟฟ้าเขาอนุมัติงบมาแล๎ว เรา
ก็เตรียมตัวแผนฯ เราก็มีอยูํแล๎ว แตํวําลําสุดเกิดขัดข๎องไฟฟ้าตั้งประเด็นขึ้นมา
คือเราตั้งใจอยูํแล๎ววําเราจะใช๎เงินสะสมเพื่ออุดหนุนให๎เขา แตํรายการอุดหนุน
สตง.ติงเอาไว๎แล๎ววําไมํใชํหน๎าที่ที่เราจะอุดหนุนตํอไฟฟ้านะครับ คราวนี้เลยการ
ไฟฟ้าก็ตั้งแงํบอกวําไมํอดุ หนุนก็ไมํทํา ตอนนี้เขากําลังแก๎ไขอยูํนะครับ ทางการ
ไฟฟ้าเข๎าแก๎ไขทราบถึงผู๎หลักผู๎ใหญํหมดแล๎วนะครับ เพราะวําหลายๆ เทศบาล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๖
ที่ผมทราบมาจริงๆ คือหลายเทศบาลเตือนผมมา พอเห็นโครงการผมมาเตือน
ผมมาวําอยําไปอุดหนุนเพราะเขาโดน สตง.สอบอยูํ แล๎วก็เป็นความจริงที่ได๎รับ
คือถ๎าทางไฟฟ้าเขาผํอนคลายวํางบของเขาก็สํวนงบของเขา งบของเราก็สํวนงบ
ของเรา แตํผมบอกด๎วยความสัจจริงวํา ผมเองอยากจะอุดหนุนเขามากกวํา ผม
จะได๎ไมํต๎องรับผิดชอบอะไรเลยเอาเงินเราไปอุดหนุนแล๎วไมํต๎องมารับผิดชอบ
แตํถ๎าวําทําตรงนี้ผ มก็ยังต๎องมีห ลายฝ่ายที่ต๎องตรวจสอบผมอีกเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นแตํวํา สตง.ติง มาแล๎ว คงจะไมํได๎ก็คือถ๎าเปรียบเทียบเหมือนกับ
ตอนที่นายกสมบูรณ๑ ก็คืองบไฟฟ้าก็สํวนของไฟฟ้า งบของเราก็สํวนงบของเรา
แตํตอนนี้ไฟฟ้ามาตั้ง แงํนะครับ คือตามหลักอยํางนั่นลํะครับ ผมอยากจะทําอยูํ
แล๎วครับ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

ลําดับตํอไปเชิญทํานอาจารย๑พรเลิศฯ ครับ เชิญครับ

นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนทํานประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมพรเลิ ศ สุ ทธิรักษ๑
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทํานประธานฯครับ เรื่องที่ฝากถึงทํานนายกฯ ตั้งแตํเมื่อ
เช๎าที่ผมพูดไปรอบนึ่งแล๎วแตํวําเป็นการพูดในญัตติ ซึ่งมันเป็นเรื่องนอกประเด็น
ไปนะครับ เรื่องญัตติก็เป็นเรื่องญัตติไปนะครับ ก็คือในเรื่องของกองคลังฝ่าย
จัดเก็บรายได๎ที่น้ํารั่ว ผมชอบใจทํานนายกฯ ที่ทํานนายกฯ สั่งการในสภาฯ ได๎
อันไหนที่มีความเดือดร๎อนทั้งที่เป็นเรื่องภายในมีความเดือดร๎ อน อันนี้เป็นเรื่อง
ภายในทํานนายกฯ ก็ไปปัดเป่าความเดือดร๎อนอันนั้นไปให๎นะครับ เพราะวํามัน
ดูแล๎วไมํคํอยเหมาะสม มีทั้งขวดทั้งกะละมังทั้งกระป๋องนะครับที่อยูํที่ข๎างลําง
รองน้ํากันอยูํนะครับ และเป็นห๎องที่ประชาชนเข๎าไปด๎วยตรงนั้นนะครับ ก็เป็น
หํวงแล๎วก็เป็นห๎องทีห่ าตังค๑ด๎วยขอบคุณครับ

นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาเทศบาลทํานฯ ใดนะครับที่จะสอบถามเพิ่มเติมบ๎างครับ
ยังมีอยูํไหมครับ เชิญ ทํานไพโรจน๑ อภินิเวศ ครับ เชิญครับ

นายไพโรจน์ อภินิเวศ
สมาชิกสภาเทศบาล

ทํานประธานสภาฯ ครับ วันนี้ผมขอเสนอไปถึงทํานนายกฯ นะครับ
เรื่องปัญหาการจราจรบริเวณวัดพัฒนาราม โรงเรียนธิดาแมํพระนะครับ ทําน
นายกฯ นึกออกไหมครับ ครับ ปัญหาตรงนั้นนะครับ มันจะมีทางแยกเข๎าซอย
เล็กๆ จากทางตรงตลาดมิตรเกษมไปถึงธิดาแมํพระใชํไหมครับ ที่จะมีทางแยก
ซึ่งปัญหาการจราจรจะเกิดขึ้นตรงจุดนั้นมาก เพราะวํา ตรงบริเวณทางแยกเข๎า
ซอย ไมํได๎ตีเส๎นตราหมากรุกไว๎เพื่อเว๎นวรรค ซอยไมํใชํเทศบาล ๓ ครับ ซอย

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๗
ที่มาทะลุอีซูซุนะครับ แล๎วก็อีกซอยนะครับ ซอยที่ทางแยกนะครับ รถติดตรง
นั้นมากเป็นเรื่องจริงนะครับนายกฯ เห็นนายกฯ หัวเราะเดี่ยวนายกฯ คิดวําผม
มีอะไรอีก จริงนะครับเพราะผมสัมผัส โดยเฉพาะปัญหาการจราจรทํานนายกฯ
ต๎องตระหนักถึงเรื่องการตีเส๎นตาหมากรุกให๎มากนะครับ เพราะเป็นปัญหาหลัก
จริงๆ หลายเส๎นทางซึ่งทํานนายกฯ คงจะไมํรู๎เหรอครับ เพราะทํานนายกฯนั่ง
ข๎างหลังสบายใจไมํเคยรับรู๎ โอเคนะครับ เพราะผมก็ที่พูดกับทํานนายกฯ มาผม
ก็พยายามให๎ข๎อคิดในบางสิ่งที่ทํานนายกฯ ลืม ซึ่งตัวทํานเองกับผมก็มีความดี
กัน ตลอดทํา นนายกฯ เจอก็ ท ะเลกิ นข๎า วเว๎ย ผมก็ ขอบคุ ณทํานมากนะครั บ
ขอบคุณมากครับ
นายสันติ นุ้ยเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทํานไพโรจน๑ ฯ ฝากทํานนายกฯ นะครับ ไมํ
ทราบมีเพื่อนสมาชิกฯ ทํานใดที่สอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ ครับหากไมํมีนะ
ครั บ ผมขอขอบคุ ณ นะครั บ เพื่ อ นสมาชิ ก ฯ ทุ ก ทํ า นนะครั บ ที่ ไ ด๎ เ ข๎ า มารํ ว ม
ประชุ ม ฯ ในวั นนี้ นะครั บ ขอนัด ประชุ มสภาเทศบาล สมัย สามัญ สมัย ที่ ๓
ครั้งที่ ๒ ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑เวลา๑๐.๐๐น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
มี ส มาชิ ก สภาเทศบาลต้ อ งการสอบถามเพิ่ ม เติ ม ไหม หากไม่ มี ผ ม
ขอขอบคุณ ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันนี้ และผมขอปิดการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
(ลงชื่อ) สุริยะ แชํมศรีรัตน๑ ผู๎จดบันทึกการประชุม
(นายสุริยะ แชํมศรีรัตน๑)
เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
ได๎ตรวจรายงานการประชุมฯ แล๎ว ถูกต๎อง
(ลงชื่อ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ๑ ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ๑)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๘
(ลงชื่อ) นพดล ประเสริฐ กรรมการ
(นายนพดล ประเสริฐ)
(ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี กรรมการ
(นายสากล เพชรมีศรี)
(ลงชื่อ) ไพโรจน๑ อภินิเวศ กรรมการ
(นายไพโรจน๑ อภินิเวศ)
(ลงชื่อ) มนัสวี แซํเตี้ยว กรรมการ
(นายมนัสวี แซํเตี้ยว)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๑ ได๎มีมติรับรอง
แล๎ว ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่๑ ครั้งที๑่ ประจําปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
ลงชื่อ ประเสริฐ ทับทิมทอง ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง)

สาเนาถูกต้อง
พิระพงศ์ นาคครื้น
(นายพิระพงศ์ นาคครื้น)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

พิระพงศ์ ตรวจ
อาทิตยา ทาน
สุภาภรณ์ พิมพ์

