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-รางสรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมทองถิ่นระดับนคร
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. เป5นตนไป
ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร>ธานี
**********************
รายชื่อผูเขารวมประชุมตามเอกสาร
เริ่มประชุม
เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร>ธานี ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป%
นากยกเทศมนตรี
(พ.ศ.2561-2564) เสร็ จ เรี ย บรอยแลว และไดมี ก ารเพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลงแผนไปแลว 3 ครั้ง แตไดรับแจงจากสํานัก/กอง วามีป&ญหา
ความเดือดรอนของประชาชนที่จําเป-นจะตองแกไขโดยเรงดวน แตยังไม
ปรากฏโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3 (พ.ศ.2561-2564) จึงตองมี
การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3 (พ.ศ.2561-2564)
ครั้งที่ 4
ซึ่งสํานักการคลังไดรายงานสถานะการคลังไตรมาสที่ 4 ความวา
รายรับเป-นไปตามประมาณการที่ตั้งไว ประกอบกับไดเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณและใหสํานัก / กองสํารวจงบประมาณเหลือจายที่สามารถ
นํามาจัดทําโครงการในป3งบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสํานักการคลังได
รวบรวมจากสํ า นั ก /กองรวมเป- น เงิ น ประมาณ 102 ลานบาท ทั้ ง นี้
เพื่อใหการบริหารงบประมาณเป-นไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีนโยบายให
สํ า รวจโครงการเพื่ อ แกไขป& ญ หาความเดื อ ดรอนของประชาชน
สรางโอกาสการพั ฒนา สําหรับการใชเงิ นเหลือจายของป3ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 แตหากโครงการที่ จํ า เป- น ตองดํ า เนิ น การไมปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3 (พ.ศ.2561-2564) จะตองมีการเพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3 (พ.ศ.2561-2564)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค>กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3 ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคCกร
ปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท.0810.2/
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ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑCการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํา
รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพรอมเหตุผลและ
ความจําเป-นเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณา
รางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3ที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น
(3) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3ที่
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง
ในกรณีแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3มีระยะเวลาการใชบังคับเหลืออยู
ไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันไมใหดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
บทบาทและหนาที่ของประชาคมทองถิ่น
การประชุมประชาคมทองถิ่นระดับชุมชน หมายถึง การประชุม
บุคคลหรือ ครั วเรือ นที่ อยู ในชุม ชนเพื่ อรวมคิด รวมทํ ารวมตัด สิน ใจรวม
ตรวจสอบรวมรับประโยชนCรวมแกป&ญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อแกป&ญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ซึ่ง
คณะกรรมการพั ฒ นาเทศบาลรวมกั บ ประชาคมทองถิ่ น มี ห นาที่ ร วม
พิจารณารางแผนฯ
สัดสวนการประชุมประชาคมทองถิ่นระดับชุมชน สัดสวนที่เขา
รวมประชุ ม โดยรวม จะตองไมนอยกวารอยละ 60 กรณี ที่ จั ด ใหมี
การประชุ ม เพื่ อ ประชาคมชุ ม ชนครั้ ง แรกไมเป- น ไปตามเกณฑC สั ด สวน
ประชาคมทองถิ่ น ที่ กํ า หนดไวรอยละ 60 สามารถประชุ ม ไดเมื่ อ องคC
ประชุมสัดสวนประชาคมทองถิ่นมาประชุมไมนอยกวารอยละ 20 กรณี
สัดสวนประชาคมทองถิ่นมาประชุมไมถึงรอยละ 20 ใหองคCกรปกครอง
สวนทองถิ่นประชุมประชาคมทองถิ่นไดถาสัดสวนประชาคมทองถิ่นมา
ประชุมไมนอยกวารอยละ 5 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.3/ว 6247 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560) ระยะเวลาในการ
กําหนด ประชุม ประชาคมชุ ม ชน ใหเป- น ไปตามความเหมาะสมของ
เทศบาลนครนั้นๆ โดยใหองคCกรปกครองสวนทองถิ่นชี้แจงเหตุผลความ
จําเป-นโดยละเอียดไวในรายงานการประชุมพรอมรายงานใหผูกํากับดูแล
องคC กรปกครองสวนทองถิ่ นทราบดวย องคC กรปกครองสวนทองถิ่ นไม
สามารถดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่นแบบประชารัฐตามเกณฑCที่
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กําหนดไวได ในคราวประชุมครั้งตอไปใหองคCกรปกครองสวนทองถิ่นจัด
ประชุมประชาคมทองถิ่นแบบประชารัฐ ใชจากสัดสวนประชาคมทองถิ่น
ตามที่ เ ห็ น ควรหรื อ เหมาะสม และเมื่ อ ประชุ ม เสร็ จ สิ้ น ใหแจงผลการ
ประชุ ม ใหประชาชนในทองถิ่ น ไดทราบมากที่ สุ ด เทาที่ จ ะทํ า ได และ
รายงานผลการประชุมใหกับผูกํากับดูแลองคCกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ
ดวย ในการประชุ ม ประชาคมทองถิ่ น ทุ ก ระดั บ ใชวิ ธี ก ารประชุ ม
การนําเสนอขอมูลการประชุม รูปแบบและวิธีการประชุมตางๆ ในการ
ประชุมประชาคม ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และนําระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบั ง คั บ การประชุ ม สภาทองถิ่ น พ.ศ. 2547 และระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มาใชบังคับโดยอนุโลม
อํานาจหนาที่ของประชาคมทองถิ่น
1. รวมคิดรวมทํารวมตัดสินใจ รวมแกป&ญหาในการพัฒนาทองถิ่น
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
2. รวมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาทองถิ่น
3. รวมแจงแนวทางการพัฒนา รับทราบป&ญหา ความตองการ
ประเด็นการพัฒนาตางๆ
4. นํ า ขอมู ล จากแผนชุ ม ชนมาประกอบการพิ จ ารณาจั ด ทํ า
แผนพัฒนาทองถิ่น
5. นําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ มาจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
6. พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น แผนพัฒนาทองถิ่นที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง
7. คั ด เลื อ กผู แทนประชาคมทองถิ่ น รวมเป- น คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ภาพรวมสภาวการณ>พัฒนา
การพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎรCธานีอยูในระดับสูงกวา
ระดับประเทศ ตัวชี้วัดภาพรวมทั้งประเทศมีคากลางอยูที่ 31.27 จังหวัด
เทากับ 33.26 อยูในระดับ 26 ของประเทศ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงสรางรายไดครัวเรือนในจังหวัดสวน
ใหญมาจากภาคเกษตรและพบวาเศรษฐกิจหลักของจังหวัดขึ้นอยูกับพืช
เกษตรที่สําคัญ ไดแก ยางพาราและปาลCมน้ํามัน โดยในหวงป3ที่ผานมา
ประสบป&ญหาราคาตกต่ํา สงผลตอรายไดและการใชจายในครัวเรือน การ
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เจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ป& ญ หาการเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ที่ ปQ า ไมใน
จังหวัด ลดลงรอยละ (-0.43) จังหวัดยังตองขับเคลื่อนประเด็นการฟSTนฟู
พื้ น ที่ ปQ า ไม การปU อ งกั น การบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ปQ า อยางตอเนื่ อ ง และป& ญ หาที่
สํ า คั ญ ซึ่ ง ตองไดรั บ การแกไข คื อ ป& ญ หาขยะในจั ง หวั ด เนื่ อ งจากมี ก าร
ขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็วที่มีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นและประชากร
แฝงที่เป-นนักทองเที่ยวที่มีจํานวนมากประกอบกับองคCกรปกครองสวน
ทองถิ่ นยัง ขาดการบริห ารจัด การขยะอยางเป- นระบบครบวงจร ดังนั้ น
จังหวัดจึงควรสงเสริมการปลูกจิตสํานึกอยางจริงจังในการลดและจัดการ
ขยะชุมชน
การวิเคราะห> SWOT
จุดแข็ง
1. เศรษฐกิ จ มี ภ าคการผลิ ต หลั ก หลายสาขารองรั บ ไดแก
เกษตรอุตสาหกรรม การทองเที่ยวและพาณิชยกรรม
2. ทําเลที่ตั้งเหมาะสม ระหวางสองฝ&Wงทะเล มีความไดเปรียบ
ในการเชื่อมโยงการคมมาคมและแหลงทองเที่ยวทั้งฝ&Wงอาว
ไทย อันดามัน สามารถพัฒ นาสูศู นยCก ลางการคมนาคม
และศูนยCโลจิสติกสCภาคใตตอนบน
3. ผลผลิตทางการเกษตรหลายอยางไดแก ยางพารา ปาลCม
น้ํามัน ผลไม อาหารทะเล และสมุนไพร สรางความมั่นคง
และสามารถแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มได
จุดออน
1. ประชาชนมี ร ายไดตอหั ว ต่ํ า กวาคาเฉลี่ ย ของประเทศ
เนื่องจากพึ่งพาพืชเศรษฐกิจหลัก
2. การบริหารจัดการสินคาเกษตรเนนเฉพาะกิจกรรมตนน้ํา
ซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจต่ํากวากิจกรรมกลางน้ําและปลาย
น้ํา
3. ขาดความพรอมในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ รั บ มื อ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของการทองเที่ยว
และชุมชนเมืองรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โอกาส
1. รั ฐ บาลไดกํ า หนดนโยบายสํ า คั ญ โดยมี ยุ ท ธศาสตรC ก าร
พั ฒ นาประเทศ (Country Stratagy) ที่ ชั ด เจน เชน
ยุทธศาสตรCชาติ 20 ป3 รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 รางแผนพัฒนาภาค
และมีการลงทุนพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานคมนาคมทํา
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ใหเกิดโอกาสในการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยมีแผนพัฒนา
การเกษตร แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ แผนแมบท
การพั ฒนาอุ ส าหกรรมไทย แผนจั ด ก ารคุ ณภาพ
สิ่งแวดลอม แผนแมบทการบริหารจัดการน้ํา ยุทธศาสตรC
การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
2. รัฐบาลมีนโยบายกอสรางรถไฟรางคูในเสนทางภาคใต
3. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนช.)
ไดรั บ อนุ มั ติ ง บประมาณป3 พ.ศ.2561 (แผนภาค) ให
ศึ ก ษาออกแบบทางรถไฟสายใหมชวงอํ า เภอดอนสั ก
เชื่อมโยงกับรถไฟสายใต
อุปสรรค
1. ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรโดยเฉพาะแรงงานไรฝ3มือใน
สวนยางพารา ปาลCมน้ํามันและกิจการประมง
2. แรงงานแฝงและแรงงานตางดาวเป- นสาเหตุ ข องป& ญ หา
สังคมและป&ญหาดานสาธารณสุข
3. ภาคอื่ นๆ ของประเทศและประเทศในภูมิ ภ าคอิน โดจี น
รวมทั้งประเทศจีนไดกําลังขยายพื้นที่ปลูกยางพาราและ
ปาลC ม น้ํา มั น จํ านวนมาก สงผลกระทบตอปริ ม าณความ
ตองการและราคายางพาราและปาลCมน้ํามันจากประเทศ
ไทย
สรุปปKญหา-ความตองการจากการประชุมประชาคมระดับชุมชน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม
วังใต อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร>ธานี
เขตพัฒนาที่ 1
1. บริเวณสะพานนริศตองการเครื่องออกกําลังกายเพิ่ม เนื่องจาก
มีจํานวนนอยและเกิดการชํารุด
2. บริเวณถนนราษฎรCบํารุง 3 ตะแกรงฝาทอระบายน้ําและผิว
จราจรชํารุด
3. ถนนราษฎรCบํารุง 7 ตองการทอระบายน้ํา
4. กระเชาจากบึงขุนทะเลขึ้นเขาทาเพชรเพื่อนมัสการพระบรม
สารีริกธาตุ
5. ขอใหดูแลการกอสรางการวางทอระบายน้ํา ถนนตลาดใหม 3
เนื่องจากอยูใกลโรงเรียนอนุบาลหนูนอย
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เขตพัฒนาที่ 2
1. ถนนกาญจนวิถี 30 ตลอดซอย ตองการทอระบายน้ํา (บรรจุใน
แผนแลว)
2. ภายในชุมชนหลังคลัง ตองการขยายเขตไฟฟUา
3. ถนนตลาดลาง ตองการตีเสนและปUายจราจร (ดําเนินการแลว)
4. ถนนตลาดลาง 26 และปากซอยวัดโพหวาย มีป&ญหาขยะลน
ถัง เรี่ยราด (แกไข แจงประธานชุมชนโพหวายแลว)
5. ในซอยทางเขาชุมชนสันติสุขตองการหินคลุกถมไหลทาง
6. รถจอดขวางปากซอย ถนนกาญจนวิถี 16
7. ปากซอยกาญจนวิถี 16 ซอย 11 ตองการติดตั้งกระจกโตง
8. ในซอยกาญจนวิถี 16 ตองการกอสรางราวกันตก (บรรจุใน
แผนแลว)
9. ถนนปากน้ํา 7 ตองการทอระบายน้ําผิวจราจรและขยายเขต
ประปา (บรรจุในแผนแลว)
10. ในหมูบานนฤมล ตองการปUายซอย
11. ปากซอยทางเขาวัดทาเพชรระดับต่ํากวาถนนเลี่ยงเมืองและ
น้ําทวม
12. ป&ญหามลพิษในหมูบานเอกธานี เชน กลิ่นเหม็น น้ําทิ้งจาก
โรงงานและมีการถมลําบาง ทําใหลําบางแคบ
13. หนาศูนยCพัฒนาเด็กเล็กชุมชนบานบางหลา ตองการลา
อเนกประสงคCและหลังคาคลุม (บรรจุในแผนแลว)
14. ถนนโฉลกรัฐ 26 ตองการผิวจราจร
15. ถนนกาญจนวิถี 11/1 ตองการผิวจราจรและทอระบายน้ํา
ขยายเขตประปาและปUายซอย (บรรจุในแผนแลว)
16. ถนนตลาดใหมบริเวณหนารานมโนราหCเฟอรCนิเจอรCผิวจราจร
ขรุขระ
17. ถนนตลาดลาง 28 ผิวจราจรขรุขระ
18. ถนนตลาดลาง 30 ผิวจราจรขรุขระ
19. ถนนตลาดลาง ตองการทาสีขอบทาง และติดตั้งปUายเตือนเพื่อ
ความปลอดภัย
เขตพัฒนาที่ 3

1. ถนนการุณราษฎรC 30 ตองการทอระบายน้ํา
2. ถนนการุณราษฎรC 32 ตองการทอระบายน้ํา
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3. ถนนยางงาม 11 แยกขวา 1,2,3 แยกซาย 1,2,3 ตองการทอ
ระบายน้ํา
4. ถนนยางงาม 8 ตองการทอระบายน้ํา
5. ถนนยางงาม 10 ตองการทอระบายน้ํา
6. ถนนยางงาม 9 ตองการทอระบายน้ํา
7. ถนนยางงาม 11 ตองการทอระบายน้ํา
8. ถนนยางงาม 2/1 ตองการทอระบายน้ํา
9. ขางโรงเรียนเมือง แยกขวา 1 ตองการผิวจราจร
10. ถนนยางงาม 2 ไปออกถนนการุณราษฎรC ตองการทําลูก
ระนาด
11. ถนนเสม็ดเรียง 5 ตองการขยายเขตประปา
12. ถนนเสม็ดเรียง 7 ตองการทอระบายน้ําและผิวจราจร
13. ถนนเสม็ดเรียง 7/1 ตองการผิวจราจร
14. ถนนเสรีไท 7 ตองการทอระบายน้ําและผิวจราจร
15. ถนนเสรีไท 9 ตองการทอระบายน้ําและผิวจราจร
16. ถนนเสม็ดเรียง 14 แยกขวา 1 ตองการทอระบายน้ําและผิว
จราจร
17. ถนนเสม็ดเรียง 10 แยกขวา 1,2 ตองการทอระบายน้ําและ
ผิวจราจร
18. ถนนยางงาม 1 ตองการผิวจราจร
19. ถนนการุณราษฎรC 30 ตองการทอระบายน้ํา
20. ถนนการุณราษฎรC 33 ตองการทอระบายน้ํา
21. ถนนชนเกษม 21 ตองการทอระบายน้ํา
22. ถนนลูกเสือ 3 แยกขวา ตองการทอระบายน้ํา
23. ถนนดอนนก 24 (ซอยแยก) ตองการทอระบายน้ํา
(ดําเนินการแลว)
24. ถนนอําเภอ 16 แยกซาย 1 ทอระบายน้ํา ตองการผิวจราจร
และขยายเขตไฟฟUา
25. หมูบานเพชรวิลลา ตองการทอระบายน้ํามีขนาดเล็กระบาย
น้ํา ไมทัน ตองการเปลี่ยนใหใหญกวาเดิม
26. ถนนลูกเสือ 9 ตองการทอระบายน้ํา
27. ถนนลูกเสือ 11 ตองการทอระบายน้ํา
28. ถนนดอนนก 36 ตองการผิวจราจร
29. ถนนบุญชวย 4 ตองการทอระบายน้ํา
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30. ซอยแสงอรุณ 13 ซายมือ ตองการทอระบายน้ําและขยาย
เขตประปา
31. ถนนดอนนก 27 กลางซอย ตองการทอระบายน้ํา
(ดําเนินการแลว)
32. ถนนดอนนก 29 แยกซาย 1 และแยกขวา 2 ตองการทอ
ระบายน้ํา
33. ถนนดอกนก 21 ซอยโสภา ตองการทอระบายน้ํา
34. ถนนการุณราษฎรC 30 ตองการทอระบายน้ํา
35. ถนนการุณราษฎรC 32 ตองการทอระบายน้ํา
36. ถนนยางงาม 13 แยกซาย 1,2,3 ตองการทอระบายน้ํา
37. ถนนยางงาม 13 แยกขวา 1,2,3 ตองการทอระบายน้ํา
38. ถนนยางงาม 2/1 ตองการทอระบายน้ํา
39. ถนนยางงาม 9,10,11 ตองการทอระบายน้ํา
40. ถนนการุณราษฎรC 34 ตองการทอระบายน้ําและผิวจราจร
41. ถนนชนเกษม 20 ตองการทอระบายน้ําและผิวจราจรและ
ขยายเขตไฟฟUา
42. ถนนยางงาม 1 ตองการผิวจราจร
43. ถนนเสม็ดเรียง 5 ตองการขยายเขตประปา
44. ถนนเสม็ดเรียง 7/1 ตองการกอสรางผิวจราจร
45. ถนนเสรีไท 7 ตองการทอระบายน้ําและผิวจราจร
46. ถนนเสรีไท 9 ตองการทอระบายน้ําและผิวจราจร
47. ถนนเสม็ดเรียง 14 แยกขวา 1,2 ตองการทอระบายน้ําและ
ผิวจราจร
48. ถนนเสม็ดเรียง 13 (หลังโกดังสิริสิน) ตองการทอระบายน้ํา
และผิวจราจร
49. ถนนเสม็ดเรียง 10 แยกขวา 1,2 ตองการทอระบายน้ํา
50. ถนนโฉลกรัฐ 17/1 ตองการผิวจราจร
51. ถนนคาย อส. ตองการทางเทา
เขตพัฒนาที่ 4

1. ถนนการุณราษฎรC 5 ตองการทอระบายน้ําและผิวจราจร
2. ถนนวัดโพธิ์ 31 ตองการทอระบายน้ําและผิวจราจร
3. ถนนพอขุนทะเล 20/1 ถึงถนนทาโรงชาง ตองการปUายจํากัด
ความสูงและน้ําหนักรถ
4. ถนนโฉลกรัฐ 1,2 ตองการทอระบายน้ําและผิวจราจร
(ดําเนินการแลว)
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5. ถนนรวมพัฒนา ซอยแยกตางๆ ตองการทอระบายน้ํา
6. ถนนศรีวิชัย 21 บางชวง ตองการทอระบายน้ําและโคมไฟ
LED (บรรจุในแผนแลว)
7. ถนนพอขุนทะเล 15/5 ตองการผิวจราจร
8. บริเวณสะพานศรีเกษม-สะพานวัดโพธิ์ 31 ตองการกอสราง
ทางเดิน
9. ถนนวัดโพธิ์ 35 แยกซาย ตองการขยายเขตไฟฟUา
สรุปปKญหา-ความตองการจากการประชุมประชาคมระดับนคร
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม
วังใต อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร>ธานี
1. ถนนโฉลกรัฐ 1 ตองการทอระบายน้ําและผิวจราจร
2. ถนนตลาดใหม บริเวณหนารานมโนราหCเฟอรCนิเจอรC ผิวจราจร
ชํารุด
สรุปปKญหา-ความตองการจากการประชุมประชาคมระดับนคร
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ภัตตาคาร
มณเฑียร (ใหม) อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร>ธานี
1. เครื่องออกกําลังกายติดตั้งที่ทําการชุมชนสิริศุข
2. เครื่องออกกําลังกายติดตั้งในสวนหลวง ร.9
3. พัฒนาตลาดนัดตลาดน้ํา บานดอน ใหมีความสะดวก ปลอดภัย
4. ทอระบายน้ําภายในชุมชนเสรีพล
5. กลอง CCTV ติดตั้งภายในชุมชนเสรีพลและติดตั้งเพิ่มในเขต
พื้นที่เดิมใหครอบคลุม
6. ทอระบายน้ําถนนทางเขาชุมชนสันติสุข
7. ทอระบายน้ําถนนยางงาม 11 แยกขวา 1,2,3 แยกซาย
1,2,3
8. ทอระบายน้ําและผิวจราจรถนนดอนนก 36
9. ใหมีการสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในชุมชน
ผลการเบิกจายงบประมาณ
ตามที่ ไ ดประกาศใชเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจายประจํ า ป3
งบประมาณ พ.ศ.2561 ไปแลวนั้น ขณะนี้เขาสูไตรมาสที่ 4 ขอสรุปผล
การดํ า เนิ น โครงการ ประจํ า ป3 ง บประมาณ พ.ศ.2561 ณ วั น ที่ 31
กรกฎาคม 2561
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1. โครงการตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจาย ประจํ า ป3
งบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้ ง หมด 239 โครงการ งบประมาณ
429,318,470 บาท ไดดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว 102 โครงการ
งบประมาณ 12,299,839.80 บาท คิดเป-นรอยละ 42.68
2. โครงการที่จายจากเงินสะสม ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.2561
ทั้งหมด 9 โครงการ งบประมาณ 19,329,000 บาท
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง การพิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป% (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
นางพรชนก ตูบรรเทิง
การเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3 (พ.ศ.2561-2564) ตองนําไป
ผอ.กองวิชาการฯ
จัดงบประมาณรายจายจริง ซึ่งอาจเป-นเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ า ป3 / เพิ่ ม เติ ม หรื อ การจายขาดเงิ น สะสม ฯลฯ ตามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่ สุ ด ที่ มท.0810.3/ว.6247 ลงวั น ที่
3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ป3 (พ.ศ.2561-2564) ขององคCกรปกครองสวนทองถิ่น
สํ า หรั บใน วั น นี้ เ ทศ บาลไ ด นํ า รางแ ผน พั ฒน าทองถิ่ น สี่ ป3
(พ.ศ.2561-2564) เพิ่ ม เติ ม และเปลี่ ย นแปลง ครั้ ง ที่ 4 ซึ่ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลประชุมจัดทําราง
แผนฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 และเพื่อใหประชาชนใน
ชุ ม ชนไดทราบวาเทศบาลนครสุ ร าษฎรC ธ านี มี โ ครงการอะไรบางที่ จ ะ
ดําเนินการในป3งบประมาณ พ.ศ.2561 และป3งบประมาณ พ.ศ.2562
ซึ่งบรรจุอยูในรางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป3 (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งนี้ดวย
ในรางแผนพัฒนาทองถิ่ นสี่ป3 (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติ มและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ประกอบดวย
โครงการที่เพิ่มเติม
- โครงการที่เทศบาลดําเนินการเอง (ผ.01) จํานวน 34 โครงการ
งบประมาณ 175,535,000 บาท
บัญชีครุภัณฑ> (ผ.08)
สํานักปลัดเทศบาล ป3 2561 งบประมาณ 42,900,000 บาท
ป3 2562 งบประมาณ 104,000 บาท
กองวิชาการฯ
ป3 2561 งบประมาณ
14,000 บาท
กองสวัสดิการฯ ป3 2562 งบประมาณ 524,300 บาท
สํานักการศึกษา ป3 2561 งบประมาณ 7,050,000 บาท
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สรุปผลการประชุม

ป3 2561 งบประมาณ 23,169,850 บาท

โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลง จํานวน 4 โครงการ
สําหรับรายละเอียดดูไดจากเอกสาร ซึ่งไดแจกใหแลว จึงขอใหทุก
ทานไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
เพิ่มโครงการจัดซื้อโรงแรมเซาทCเทิรCนสตารCพรอมที่ดินและปรับปรุง
เป-นอาคารสํานักงานเทศบาล งบประมาณ 280,000,000 บาท ในแบบ
ผ.01 จํานวน 1 โครงการ
ป&ญหา-ความตองการที่ประชาคมเสนอ
1. ถนนสุชน ซอย 2 ตองการทอระบายน้ําและผิวจราจร
2. ตองการใหเทศบาลซื้ อ รถกระเชาไฟฟU า เพิ่ ม สั ก 1-2 คั น ไว
สําหรับเปลี่ยนหลอดไฟฟUา
3. ถนนดอนนก 18 ขอขยายเขตไฟฟUา

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ
-ไมมี-

เลิกประชุม

เวลา 16.00 น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

วนิดา ดวงกอเกิด
(นางสาววนิดา ดวงกอเกิด)
ผูตรวจรายงานการประชุม

สุวิทยC ภูชยันตรC
(นายสุวิทยC ภูชยันตรC)
ผูจดรายงานการประชุม

