- สำเนำ รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
*****************
รำยนำมผู้มำประชุม
๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง
๒. นายสันติ นุ้ยเมือง
๓. นายจรวย คงท่าเรือ
๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์
๕. นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว
๖. นายนพดล ประเสริฐ
๗. นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์
๘. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ
๙. นายพรเลิศ สุทธิรักษ์
๑๐. นายไพโรจน์ อภินิเวศ
๑๑. นายมนัสวี แซ่เตี้ยว
๑๒. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
๑๓. นายวีระพงษ์ เจริญสุข
๑๔. นายสมบัติ สมบูรณ์ลักขณา
๑๕. นายสากล เพชรมีศรี
๑๖. นายสาเริง ไพฑูรย์
๑๗. นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์
๑๘. นายสุวธั ชัย ศรีโพธ์ชัย
๑๙. นายหัสชัย เรืองนุ้ย
๒๐. นายอภิรักษ์ พูลมาศ
๒๑. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์
รำยนำมผู้ไม่มำประชุม
๑. นายทิวา กุฏอินทร์
๒. นายประจักษ์ หนูแกล้ว
๓. นายแฟง สุวรรณบุตร
๔. นายสมเกียรติ แก้วประชานุรักษ์

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล

(ลาป่วย)
(ลาป่วย)
(ลาป่วย)
(ลาป่วย)

๒
รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม
คณะผู้บริหำร
๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล
นายกเทศมนตรี
๒. นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย
รองนายกเทศมนตรี
๓. นายสุฟ้าง แซ่หว่อง
รองนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษำ/เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี
๑. นายปรเมษฐ์ เผือกสุวรรณ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
๒. นายยุทธวีร์ ทองคา
เลขานุการนายกเทศมนตรี
๓. นายนิพัฒน์ ทวิชสังข์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล
๑. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์
ปลัดเทศบาล
๒. นายรังสี หลิมกาเนิด
รองปลัดเทศบาล
๓. นางสุภาวดี ศรีเปารยะ
รองปลัดเทศบาล
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
๑. นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล
ผอ.สานักการสาธารณสุขฯ
๒. นายสุเทพ เจียมทิพย์
รก.ผอ.สานักการช่าง
๓. นางสังวาลย์ สีแพนบาล
ผอ.สานักการคลัง
๔. นางพรชนก ตู้บรรเทิง
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
๕. นางพิมพ์วิมล จิตสงค์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
๖. นางเบญญาภา มณีโชติ
ผู้อานวยการสานักการศึกษา
๗. นางสาวรื่นฤดี แจ่มโส
(แทน) ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๑
๘. นางสิริสมบูรณ์ อู่เงิน
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓
๙. นางศรินทรา อุทัยเลิศ
(แทน) รก.ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๔
๑๐. นางสาวรัตนา บัวเพชร
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๕
๑๑. นายรณชัย เรืองรักษ์
ผอ.สถานศึกษา ร.ร.โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ
๑๒. นายอิทธิเดช ทิพยแสง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
๑๓. นายถิรภัทร สกุลแก้ว
ผอ.ส่วนอาคารและผังเมือง
๑๔. นายฐิติพันธ์ ล้อประเสริฐกุล
ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
๑๕. นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์
ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ
๑๖. นายถิวัฒน์ สุวรรณบุตร
ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ
๑๗. นางสาวจีรศิริ มีลาภ
ผอ.ส่วนพัฒนารายได้
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชำชนทั่วไป
๑. นายธวัชชัย พรหมเพ็ญ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา
๒. นายพิระพงศ์ นาคครื้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๓. นางสาววนิดา ด้วงก่อเกิด
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณฯ
๔. นางสาวนิยฉัตร วงศ์วานิช
หัวหน้าฝ่ายระบบข้อมูลภาคสนามฯ
๕. นางยี่สุ่น อินทร์จันทร์
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
๖. นางสาวสุภารัตน์ มีเพียร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๗. นางปิยนัยน์ นวลวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๘. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
๙. นายไวพจน์ เพ็ชรศรี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
๑๐. นางสาวนิตยา ทองปลอด
๑๑. นางสาวสิริพิมล ขุมทอง
๑๒. นางสาวเรณู นิยะกิจ
๑๓. นายธวาติน นคริทราคุปต์
๑๔. นายสมชัย รัตนเหมกุล
๑๕. นางสาวทิภาพร คาทิพย์
๑๖. นายจิรศักดิ์ หนูช่วย
๑๗. นางสาวอาทิตยา อินทร์จันทร์
๑๘. นางสาววิลาวัลย์ สุวรรณราช
๑๙. นางสาวณัจรี ธรรมพลกิจ
๒๐. นายณรัตน์ ธรรมพลกิจ
๒๑. นางสาวอลิสา อันธิเมือง
๒๒. นางสาวชฎาพร นันทเกษตร
๒๓. นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ
๒๔. นายวิษณุ ศรีวิเศษ
๒๕. ส.ต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ
๒๖. นางสาวภูชณิศา ชูนวลศรี
๒๗. นางฟารีดา ตะปินา
๒๘. นายศักดิ์สิทธิ์ ภิรมย์สมบัติ
๒๙. นางสาวศศิมาภรณ์ พันธุ์เจริญ

นักวิชาการคลังชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานทะเบียนชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นิติกรปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔
๓๐. นายเอกภพ ประเสริฐสิริพงศ์
๓๑. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ด่านปรีดานันท์
๓๒. นางสาววิยะดา จินาอุ
๓๓. นายจิราวัฒน์ ปล้องชู
๓๔. นายสมหมาย ศรีสมบัติ

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
สื่อมวลชน
ตัวแทนชุมชน

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.
นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์
เลขำนุกำรสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์
ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เมื่อสมาชิกฯมาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์
เลขำนุกำรสภำเทศบำล

ประกาศสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๑
ด้วยสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีมติในการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ให้ เปิ ด ประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๔
ประจาปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีกาหนด ๓๐ วัน
ฉะนั้ น อ าศั ยอ าน าจต าม ความ ใน ม าต รา ๒ ๕ แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติ ม ถึง(ฉบั บ ที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๑ ตั้งแต่
วันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีกาหนด ๓๐ วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
นายประเสริฐ ทับทิมทอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง)
ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
หนังสือจากกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว๒๗๘ ลงวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๒๕๘ ลงวันที่
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล จานวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียบวาระการประชุม
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
จานวน ๑ เล่ม
๔. ญัตติ

จานวน

๑๓ ญัตติ

ตามที่งานกิจการสภาเทศบาล ได้ส่งประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจาปี ๒๕๖๑ นั้น
เพื่ อป ฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไป ตามความใน มาตรา ๒ ๕ แห่ ง
พระราชบัญ ญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ และข้ อ ๒๒ ของระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ
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 สมัยที่ ๔
ประจ าปี ๒๕๖๑ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ธั น วาคม ๒๕๖๑ มี ก าหนด ๓๐ วั น
ประธานสภาเทศบาลได้ แจ้ งนั ด ประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ ๔
ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ
ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่ง
มาพร้อมนี้

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖
ขอแสดงความนับถือ
ประเสริฐ ทับทิมทอง
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง)
ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องที่ ๑ มีสมาชิกสภาเทศบาลที่ไม่ได้มาเข้า
ร่วมการประชุม ดังนี้
๑. นายประจักษ์ หนูแกล้ว
๒. นายทิวา กุฏอินทร์ ซึ่งมีการยื่นประทู้มาด้วย แต่คุณทิวา ลานะครับ
ถึงว่ากระทู้นี้ยกไปนะครับ
๓. นายสมเกียรติ แก้วประชานุรักษ์ (เนื่องจากบุตรสาวเสียชีวิต)
๔. นายแฟง สุวรรณบุตร
เรื่ อ งที่ ๒ ได้ มี ข้ า ราชการโอนย้ า ย มาประจ ายั ง เทศบาลของเรา
ประกอบไปด้วย
๑. นายอิทธิเดช ทิพยแสง
ผู้จัดการสถานธนานุบาล
๒. นางจันทร์พร สกุลพันธ์
หัวหน้าสานักปลัด
๓. นางสังวาลย์ สีแพนบาล
ผอ.สานักการคลัง
ก็ขอเชิญแต่ละท่านได้กล่าวอะไรสักหน่อยกับเพื่อนๆข้าราชการ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ในที่ประชุมนี้ครับ เชิญครับ

นำยอิทธิเดช ทิพยแสง
ผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำล

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายอิ ท ธิ เดช
ทิพ ยแสง ผู้ จัดการสถานุ บ าลเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านี ครับ เพิ่ งย้ายมาลง
ตาแหน่งเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคมนี้ครับ เป็นคนพื้นเพจังหวัดนครปฐมครับ

นำงจันทร์พร สกุลพันธ์
หัวหน้ำสำนักปลัดเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ดิฉันนางจันพร สกุลพันธ์
หัวหน้าสานักปลัด ย้ายจากเทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์มาดารงตาแหน่งหัวหน้า
สานักปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ขอบคุณค่ะ

นำงสังวำลย์ ศรีแพนบำล
ผอ.สำนักกำรคลัง

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพ ดิ ฉั น นางสั ง วาลย์
ศรี แ พนบาล ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก การค ลั ง คะ มาจากจั ง หวั ด

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗
มหาสารคามภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะยินดีที่จะมาร่วมงานกับทุกท่าน
แล้วก็พร้อมรับคาติชมนะคะ อาจจะพูดไม่เก่งแต่จริงใจในการทางานคะช่วย
แนะนาได้นะคะ ขอบคุณค่ะ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ก็ ข อยิ น ดี ต้ อ นรั บ แต่ ล ะท่ า น สู่ เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี น ะครั บ
ต่อไปก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ครับ
ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนคร
สุ รำษฎร์ ธำนี สมั ยวิ สำมั ญ สมั ยที่ ๑ ครั้ งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๖๑ เมื่ อวั น ที่
๒๔ กันยำยน ๒๕๖๑

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในระเบีย บวาระที่ ๒ มีท่านผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภา
ไหมครับ เชิญครับคุณรักพงษ์

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ
กระผมขอแก้ในหน้าที่ ๑๗๕ บรรทัดที่ ๑๗ นับจากบนลงล่าง คาว่า
“เดี่ยย ”เปลี่ยน ย.ยักษ์ เป็น ว.แหวนครับ ขอบคุณครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญอาจารย์พรเลิศครับ

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ
กระผมขอแก้ไขหน้าที่ ๑๓๑ บรรทัดที่ ๘ นับจากบนลงล่าง “ปลัดลด
รำคำค่ำ ก่อสร้ ำงนะครับ ” แก้ไขเป็น “ ปรับ ลดรำคำค่ำ ก่อสร้ำ งนะครั บ ”
ขอบคุณครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ยังมีท่านผู้อื่นจะขอแก้ไขอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ
ใครรับรองกรุณายกมือครับ
สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี มี มติ รับรองรายงานการประชุ ม สภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ เมื่อ
วั น ที่ ๒๔ กั นยายน ๒๕๖๑ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์ จ านวน ๑๙ เสี ย ง
งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๘
มติที่ประชุม

สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๑ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จำนวน ๑๙ เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถำม

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม ได้มีผู้ยื่นกระทู้ถามต่อทางท่าน
นายกฯ จานวน ๓ รายนะครับ ดังนี้
๑. นายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎธานี
๒. นายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๓. นายทิวา กุฎอินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ก็ขอเชิญคุณนัฐพงษ์ครับ เชิญครับ

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพ กระผมนายนั ฐ พงษ์
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ กระผมขอยื่นกระทู้
ถาม ผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จานวน ๒ ข้อ ครับ
๑. ขอทราบรายละเอี ย ดการจั ด เก็ บ ภาษี ป้ า ยบริเวณสี่ แ ยกท่ า กู บ
ได้ดาเนินการจัดเก็บทั้งหมดกี่ป้าย และแต่ละป้ายได้ดาเนินการขอใบอนุญาต
ก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
๒.เรื่ อ งการก่ อ สร้ า งไบค์ เ ลนรอบบึ ง ขุ น ทะเลบริ เ วณหน้ า ป้ า ย
สวนสาธารณะบึ งขุนทะเลได้มี การก่อสร้างทางยกระดั บขึ้น มา อยากทราบ
รายละเอียดและแบบแปลน

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาผู้ ท รง
เกี ย รติ จากที่ ท่ า นสมาชิ ก ตั้ ง กระทู้ ถ ามนั้ น ขอแจ้ ง ว่ า ป้ า ยที่ ได้ แ จ้ ง ต่ อ เรา
ทั้งหมดมี ๑๔ ป้าย เก็บภาษีไปแล้ว ๑๐ ป้าย ยังไม่เก็บอีก ๔ ป้าย ทาหนังสือ
แจ้งไปแล้ว ส่วนคาถามการขอถูกต้องหรือไม่จากการรายงานของสานักการช่าง
ทั้งหมดมี ๓๒ ป้าย ทั้งหมดขออนุญาต ๘ ป้าย ไม่ขอ ๒๔ ป้าย ส่วนป้ายที่ยัง
ไม่ดาเนินการไม่ขออนุญาตได้แจ้งไปยังเจ้าของให้ดาเนินการขอตามกฎหมาย

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๙
แล้วนะครับ ขอบคุณครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์
สมำชิกสภำเทศบำล

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญครับคุณนัฐพงษ์
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพ กระผมนายนั ฐ พงษ์
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานสภา
เทศบาลฯครับจากคาตอบ มีทั้งหมด ๓๒ ป้าย ไม่ขอ ๒๔ ป้าย มีป้ายไหนบ้างมี
ป้ ายสวมตอบ้างไม่ส วมบ้ างจะถามทีล ะป้ ายนะครับ ป้ ายไหนบ้ างที่ยั งไม่ ได้
ดาเนินการขอนะครับผมขออนุญ าตให้ ท่านเลขาฯ เอาให้ ท่านประธานสภา
เทศบาลฯดู เจ้าหน้าที่ได้ให้ดูแต่ละป้ายท่านประธานจะอนุญาตให้ขึ้นจอสไลด์
ภาพไหมครับ จะได้ดูกันนะครับเพื่อนสมาชิก
ผมไม่ได้ขัดข้องนะครับ แต่การซักถามขอให้ถามพอเหมาะสมนะครับ

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพ กระผมนายนั ฐ พงษ์
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ
๑.จากที่ดูนะครับป้ายนี้เขียนว่า โกลบอลเฮ้าส์ ลักษณะเป็นเสาปูน ๕
ต้น ท่านดูนะครับเรียนเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องนะครับที่ท่านบอกว่า ไม่ขออนุญาต
๒๔ ป้าย ขอไป ๘ ป้าย จะดูว่าป้ายไหนไม่ขออนุญาต
๒.ป้ายบ้านรินทอง เสาปูน ๕ ต้น ป้ายนี้ได้เสียภาษีและขออนุญ าต
หรือไม่ครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

คุณนัฐพงษ์ครับ ท่านนายกฯบอกว่าป้าย ๒ ป้ายนั้น ไม่ได้ขออนุญาต
บอกแล้วท่านคงจะไม่ได้ยิน

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมฟังมาแล้วนะครับ ป้ายที่ขอ
ถูกต้องมีทั้งหมด ๘ ป้ายที่นายกฯ รายงานมาป้ายที่เสียภาษีถูกต้องนะครับ ถ้า
นั้นรวบรัดนะครับ จากที่ผมนับมา นั้น นะครับป้ายลักษณะนี้ ๓๓ ป้าย ยังไม่
นั บ รวม ป้ า ย สี ข าวนะครั บ เสี ย เดื อ นละ ๒๕,๐๐๐ บาท ไม่ ข ออนุ ญ าต
ใบอนุญาตไม่มีไม่เสียภาษีติดมา ๑๐ ปีแล้ว ทาไมเราไม่เห็นกันนะครับผมอยาก
ทราบว่าป้ายที่ มีติดถูกต้องครับอยากให้ รายงานมานะครับผมถ่ายทีล ะภาพ
มานะครับจากในจอนะครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๐
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เพื่อนสมาชิกต้องการทราบว่าป้าย ๘ ป้าย มีป้ ายใดบ้างที่เสี ยภาษี
ถูกต้องนะครับ เชิญทางท่านนายกฯครับ

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภา
ที่ท่านเป็นห่วงรายได้ของเทศบาลนะครับขอโทษด้ว ยที่รายงาน ๓๒ ป้ายแต่
ท่านถ่ายมา ๓๓ ป้าย ขอโทษด้ วยเจ้าหน้ าที่ อาจจะนั บ ผิ ดทั้ งหมดเขาไม่ข อ
อนุญาตได้ นับขาดไป ๑ ป้ายสาคัญที่ ๒๔ ป้าย เขาผิดไม่ได้ขออนุญาตเป็นป้าย
ของทางหลวงเขาไม่สามารถขออนุญาตได้เราทาหนังสือเตือนให้รื้อถอนครับ
ตามที่ท่านมาสอบถามเป็นประโยชน์ของทางราชการนะครับเพราะเป็นพื้นที่
ของทางหลวง ทั้ ง ๑๕ เมตรผมท าหนั งสื อ ให้ รื้อ ถอนนะครับ ผมถื อว่ าเป็ น
ประโยชน์กับส่วนราชการ แล้วจะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้งร่วมมือกับ
ทางหลวง เพราะอยู่ ในระยะเขต ๑๕ เมตร

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์
สมำชิกสภำเทศบำล

เชิญคุณนัฐพงษ์ครับ
จากที่ ผมไปถ่ายภาพมา พอเข้าใจคร่าวๆๆนะครับ ว่าท าไมมีป้ ายมี
เยอะมาก ตรงนั้นจากที่ไปถ่ายมา น่าจะอยู่ในที่เอกชนนะครับ ประมาณการว่า
น่าจะเป็นป้ายที่เสียภาษีถูกต้องน่าจะอยู่ในที่ของเอกชนเท่านั้น แต่ป้ายในรัศมี
ทางหลวง ไม่มีการขออนุญาตทั้งหมดเลยผมขี่รถผ่านนะครับรถติดไฟแดง มี
การเช่าประมาณ ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาทแล้วแต่ระยะเวลาในการติดป้าย
บ้างป้ายไม่ถูกต้อง ที่ผมต้องมายื่นกระทู้ถามป้ายไม่มีมาตรฐาน ไม่ถูกต้องป้าย
โครงไม้สน ลมพัดมาพายุมา มันปลิวนะครับรถมาลมพัดทับตายใครรับผิดชอบ
ครับแต่ป้ายที่อยู่ในเขตทางหลวงไม่มีการขออนุญาตทั้ งหมดเลยนะครับป้าย
เหล่านี้ป้ายเถื่อน การก่อสร้าง สร้างคอกเป็ดยังต้องขออนุญาต ๒๔ ป้ายนะ
ครับ ๒๔ คูณ ๒๕,๐๐๐ บาท ฝากท่านปลัด นะครับฝากท่านดู ครับผมอยากให้
ทางเทศบาลเร่งรัดเรื่องนี้ เลือกติดป้ายในเขตทางหลวง ใบอนุญาตไม่มีไม่เสีย
ภาษี
เรื่องที่ ๒. เรื่องการก่อสร้างไบค์เลนรอบบึงขุนทะเลบริเวณหน้าป้าย
สวนสาธารณะบึ งขุนทะเลได้มี การก่อสร้างทางยกระดั บขึ้น มา อยากทราบ
รายละเอียดและแบบแปลนได้มีการสร้างเลนจักรยาน (ไบค์เลน) รอบบึงขุน
ทะเล เป็ น เรื่องที่ ดีน ะครับ แต่ ช าวบ้ านร้อ งเรีย นมามี การท้ ว งติงมานะครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๑
มีการยกระดับ ขึ้นมาบริเวณป้ายสวนสาธารณะ ทาไมถึงสร้างทางยกระดั บ
บริเวณนี้เพื่อความปลอดภัยจึงยกระดับบริเวณนั้น ผมพยายามสอบถามหา
รายละเอียดทาไมสร้างบริเวณนี้เพื่อความปลอดภัยจึงต้องสร้างยกระดับตาม
ภาพที่ผมเอามาให้ดูทางจักรยานบังสวนสาธารณะราคาหลายสิบล้านบังหมด
เลย ยกระดับเหมือนทางด่วนเลยนะครับทานประธานครับบังทัศนียภาพบัง
เครื่องออกกาลังกายหมดเลยได้วิจารณ์กันไม่อยากให้การก้อสร้างนี้เกิดขึ้นเรา
ทาแค่ให้ออกกาลังการผมเข้าใจว่าเป็นของสานักงานโยธาธิการจังหวัดฯ ทาไม
เทศบาลไม่พูดคุยกันเปรียบเหมือนบ้า นเราราคาหลัง ๑๐ ล้านบาท แต่มีเพื่อน
ทาบังเราหมดเลย รัศมีไกลด้วยเวลาท่านเข้าไปในบึงขุนทะเลนะครับ ท่านจะ
เจอทางด่วนจักรยานเห็นชัด ส่วนโครงการออกกาลังกายทาดีชาวบ้านรักท่าน
นายกอย่างแรงชาวบ้านจะรวมตัวล่ารายชื่อคัดค้านไปยังจังหวัดถามสมาชิก
สภาเทศบาล ว่าทาไมเราไม่พูดเขาฝากผมมา นะครับชาวบ้านไม่สามารถมาพูด
ใน สภาได้นะครับบังจริงๆสมมุติ มีใครมาทาบังสะพานนริศแข่งขันกันทางด่วน
จักรยานทางด่วนกลุ่มออกกาลังกายมีหลายประเภทไม่ได้มีแต่ทางด่วนจักรยาน
นะครับ ท่านลองไปออกกาลั งกายดูนะครับมีแต่คนด่าท่านหากท่านไป ออก
กาลังกายเครื่องออกกาลังกาย มีคนชมท่านนะครับผมไม่อยากจะพูดท่านจะว่า
ผมอีก ว่าผมขัดขวางหากว่าผมขัดการก่อสร้างจริงๆไม่ใช่ต่อไปเราจะทาเป็นที่
ท่องเที่ยว โครงการนครแห่งการท่องเที่ยว ต้องบึงขุนทะเลท่านต้องชี้แจงกับ
ชาวบ้าน นะครับชาวบ้านกาลังรวมตัวกันอยู่
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ก็คงจะเข้าใจฉันนะครับคุณนัฐพงษ์ นะครับ ต่อไปก็คงเป็นกระทู้ของ
คนต่อไป เอาของคุณสาเริง นะครับ ขอเชิญครับ

นำยสำเริง ไพทูรย์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพ กระผมนายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ข้าพเจ้าขอตั้ งกระทู้ถามผู้บริหาร
ท้อ งถิ่น เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี เรื่องงานก่อสร้างท่ อระบายน้ าและถนน
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ที่ ชุ ม ชนดงตาล ๓ โครงการครั บ โครงการที่ ๑ ครั บ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าศรีวิชัย ๒๘ ครับ โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้าง
ท่ อ ระบายน้ าศรี วิ ชั ย ๒๘ แยกดงตาล ๑ , ๒ และ ๔ ครั บ โครงการที่ ๓
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าศรีวิชัย ๒๖ แยกซ้าย ๓ ครับ อยากทราบว่า
สาเหตุที่ดาเนินการล่าช้า ข้อที่ ๑ นะครับ ข้อที่ ๒ โครงการที่ได้ดาเนินการไป
แล้ ว บางส่ ว นถูกต้ องตามรูปแบบที่ เทศบาลกาหนดหรือไม่ และข้อที่ ๓ ขอ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๒
ทราบเหตุผลที่ผู้รับจ้างไม่เข้าดาเนินการครับ ขอเรียนถามแค่นี้ก่อนครับท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

ขอเชิญครับท่านนายกฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ จากที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติได้ถามถึงการก่อสร้างท่อระบายน้าคอนกรีตชุมชน ๓ โครงการนะครับ
คือโครงการศรีวิชัย ๒๘ และก็ศรีวิชัย ๒๘ แยกดงตาล ๑ ,๒ ,๔ และศรีวิชัย
๒๖ แยกซ้าย ๓ นะครับ ผมขออธิบายแต่ละโครงการให้ท่านทราบว่าเพื่อเผื่อ
ขอทราบเหตุผลที่ล่าช้า โครงการที่ดาเนินการไปแล้วบางส่วนถูกต้องตามแบบ
หรือไม่และโครงการขอทราบว่าผู้รับจ้างได้เข้าดาเนินการ ไม่เข้าดาเนินการการ
น ะค รั บ ก็ ข อต อบ น ะค รั บ ว่ า จะโครงการศ รี วิ ชั ย ๒ ๘ น ะครั บ คื อ
บริษัทนันทวรรธไชยนะครับ ได้ดาเนินการก่อสร้างท่อน้าระบายน้าพร้อมหลาย
โครงการและแต่ชุดแรงงานที่ทราบมานะครับคือมีชุดแรงงานเพียงชุดเดียวนะ
ครับ ทาให้มีการสลับชุดแรงงานไปทาโครงการอื่นเป็นเหตุให้หยุดการก่อสร้าง
บ่อยครั้ง ผลการดาเนินการจึงล่าช้าและได้แจ้งให้พัสดุและสานักการคลังไปแจ้ง
ให้เร่งด่วน นะครับ ๒๘ เราแจ้งไปทั้งหมด ๖ ครั้งแล้วนะครับ ๒๘ โครงการนี้ได้
ดาเนินการไปบางส่วนถูกต้องตามรูปแบบที่เทศบาลกาหนดหรือไม่นั้น นะครับ
ขอตอบว่าท่อระบายน้าที่บางส่วนนั้นไม่ถูกต้องตามแบบนะครับที่กาหนดให้
แล้วแจ้งหนังสือให้กับผู้รับจ้างนะครับ ๒๘ แจ้งไปแล้วนะที่ไม่ถูกแบบแจ้งไป
แล้ว ๒ ครั้งนะครับ แจ้งไปแล้ว ๒ ครั้งนะครับที่ไม่ถูกแบบให้แก้ไขให้ถูกต้องแต่
ผู้รับจ้างยังไม่ได้ดาเนินการแก้ไขนะครับ แต่ได้แจ้งไปแล้วที่ไม่ถูกแจ้งไปแล้ว ๒
ครั้งนะครับ สาหรับเรื่องที่ขอทราบว่าผู้รับจ้างไม่เข้าดาเนินการจริงๆ ไม่ทราบ
จริงๆ ว่ามันไม่เข้าถามไปแล้วมันก็ไม่ตอบ นะครับ ส่วน ๒๘ นะส่วน ๒๘ แยก
ดงตาล ๑ ๒ ๔ นะครับก็ของแยกดงตาล ๑ ๒ ๔ นะครับ ขอทราบล่าช้า ก็ไม่
ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับ ก็ทราบๆ อยู่ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรง
เกียรติก็ทราบอยู่ว่าล่าช้าเพราะอะไรเขาไม่เข้าเลย นะครับ แต่โครงการที่ได้
ดาเนินการไปแล้ วบางส่ วนถูกต้องตามที่กาหนดหรือไม่นะครับ โครงการยัง
ไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การเลยครั บ ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ไปแต่ ผู้ รั บ จ้ า งยั ง ไม่ พ ร้ อ มที่ จะ
ดาเนินงานขอทราบเหตุผลที่ผู้รับจ้างไม่เข้าดาเนินการก็ไม่ทราบครับแต่ได้ทา
หนังสือแจ้งไปยังผู้รับเหมาไปแล้วนะ ๑ ๒ ๔ นะครับ ส่วนโครงการศรีวิชัย ๒๖

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๓
แยกซ้าย ๓ นะครับ ก็เนื่องจากผู้รับจ้างได้เข้าดาเนินการขุดวางท่อบ่อพักได้
ประมาณ ๑๐๐ เมตร แต่เนื่องจากการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบจึงให้ดาเนินการ
แก้ไข โครงการที่ได้รับการดาเนินการบางส่วนถูกต้องหรือไม่จากการตรวจสอบ
การก่อสร้างไม่ตรงกับตามแบบและไม่ได้เทคอนกรีตหยาบและใส่เหล็กท่อพัก
ผิดขนาดจึงได้ดาเนินการแจ้งให้ผู้แก้ไขและผู้จ้างได้ดาเนินการแก้ไขไปแล้วนะ
ครั บ แต่ ส าเหตุ ที่ ผู้ รั บ จ้ า งไม่ ได้ เข้ า ด าเนิ น การก็ ข อเรี ย นว่ า ผู้ รั บ จ้ า งได้ เข้ า
ดาเนิ น การแล้ ว แต่ ได้ ห ยุ ด งานท าการชั่ ว คราวและท าหนั งสื อ ขอตรวจสอบ
ปริมาณงานเนื่องจากว่าไม่ตรงกับแบบแปลนที่เทศบาลกาหนดตามเอกสารนะ
ครับ ก็คือเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบนะครับก็คือจากทั้งหมด ๓ โครงการ
ก็คือทั้ง ๓ โครงการไม่ดาเนินการแล้วก็ไม่ตรงตามแบบได้แจ้งไปเอกสารผมจะ
มอบให้กับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ให้กับเพื่อนสมาชิกสภาฯ นะครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เพื่อนสมาชิกสภาฯ เอกสารก็คงไม่ต้องแล้วนะครับ เพราะว่าก็เข้าใจ
กันแล้วกันนะครับ ท่านนายกฯ ก็ชี้แจงเข้าใจแล้วนะครับ อันนี้คือว่าไม่ได้ตั้งใจ
ที่จะดาเนินการอะไร แต่ตั้งใจคือว่าเตือนผิ ดตรงไหนถูกตรงไหนได้แก้ไขกัน
ช่วยเหลือกันได้นะครับ ผมก็คิดว่าเพื่อนสมาชิกสภาฯ ก็คงไม่ตั้งใจที่จะตรงส่วน
นี้จะใส่ร้ายอะไรนะครับ เชิญครับคุณสาเริง ครับ

นำยสำเริง ไพทูรย์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรี ย นท่ านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครับ กระผมนายส าเริ ง
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ครั บ พี่ ผ มตั้ งกระทู้ ถ ามนี่ ไม่ ได้ ตั้ ง ใจใส่ ร้า ยใครแต่ เป็ น ความเดื อ ดร้ อ นของ
ชาวบ้านครับมีคนป่วยอยู่ในซอยออกจากซอยไม่ได้ผมต้องไปหามคนรถผมแล้ว
พาไปฟอกไตที่โรงพยาบาลครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ปัญหามาตรงนี้เรา
ไม่ ได้ แ กล้ ง ใครไม่ ไ ด้ ไ ม่ ไ ด้ อ ะไรแต่ ว่ า เหตุ ผ ลที่ ผ มถาม ว่ า สาเหตุ ที่ ไ ม่ เข้ า
ดาเนินการนะครับเขามีเหตุผลอะไรที่เขาไม่เข้าดาเนินการ ซึ่งช่างคุมงานก็ต้อง
รายงานให้ ท่ า นประธานทราบ ประธานสภาก็ ต้ อ งรั บ ทราบในส่ ว นนี้ แ ต่
ประธานสภาเทศบาลฯ หายไปแล้วครับท่านประธานครับ ไม่ทราบไปไหนแล้ว
ประธานก็ อ้างว่าช่างคุมงานไม่ ได้ รายงานปั ญ หาอุปสรรคขึ้น มาเขาก็เลยลง
ตรวจสอบพื้นที่ไม่ได้ ซึ่งผมเองเป็นคอนเซาท์มาก่อน เป็นที่ปรึกษามาก่อนครับ
ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ตอนอยู่บริษัทมา ๗ - ๘ ปี ปัญหาที่เกิดขึ้นของช่าง
คุมงานนี้ต้องรายงานให้วิศวกรทราบครับหรือประธาทราบ เพื่อจะเรียกประชุม
และแก้ไขปัญหาตัวนี้กัน แต่ถ้าจะให้ผมอธิบายตั้งแต่แรกจนมาถึงจบตรงนี้ มัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๔
ยาวครับ เลยตั้งกระทู้ถามว่าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้อย่างไร
บ้าง ท่านปลัดฯ ก็ลงไปตรวจสอบแล้วก็ไม่มีใครลงไปทางาน ลงไปตรวจสอบ
ประมาณ ๑ เดือนแล้ วคนงานก่อสร้างก็ไม่เคยมีใครลงไปทางานสั กคนแล้ ว
เฉพาะโดยศรีวิชัย ๒๘ นี่แหละครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผมเรียนถาม
อย่างนี้ครับ เพราะกระทู้จริงๆ ต้องถามผู้ บริหารฯ นะครับ แต่ผู้ บริห ารฯ ก็
ไม่ได้ลงไปในพื้นที่ทุกวันหรอกครับในส่วนนั้น ถามใครที่เป็นผู้ตอบผมก็ได้ครับ
ประธานกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ครับต้องทราบในส่วนนี้หรือช่างคุมงานก็ได้
แต่ว่าประธานตรวจการจ้างจะใหญ่กว่าช่างคุมงานครับ เพราะฉะนั้นศรีวิชัย
๒๘ นั้นนะครับที่ชาวบ้านเดือดร้อนมากผมอยากถามว่าสัญญาเขาเริ่มเมื่อไหร่
หมดเมื่อไหร่ แล้ วหมดสัญ ญามากี่เดือนแล้ ว นะครับ แล้ วตอนนี้ มันเลย ๑๐
เปอร์เซ็นต์แล้วยัง แล้วเรามาใช้ระเบียบข้อที่ ๕ ในสัญญาบังคับใช้กับผู้รับจ้าง
บ้างหรือเปล่า ขอทราบตรงนี้หน่อยครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ครับเพื่อนสมาชิกสภาฯ ก็ยังข้องใจอยู่นะครับ เรื่องสัญญานะครับที่ว่า
ทาสัญญาไว้ว่าหมดสัญญาหรือยังหรือเราจะดาเนินการตามระเบียบกันอย่างไร
นะครับ ท่านนายกฯ จะให้ใครช่วยชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ ทราบก็ได้นะ
ครับ ก็ถ้าท่านนายกฯ ทราบก็จะชี้แจงเองก็ได้ ได้ทั้ง ๒ อย่างนะครับ ก็ขอเชิญ
ท่านนายกฯ นะครับ เพื่อนสมาชิกสภาฯ ก็ได้กระซิบมาว่าขอหยุดพัก ๑๐ นาที
ก่อนนะครับ พัก ๑๐ นาทีนะครับ
- พัก ๑๐ นำที -

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ประชุมกันต่อนะครับ ก็ยังมีของทางท่านสาเริง นะครับ เรื่องกระทู้
ถามท่ า นนายกฯ นะครับ เรื่ อ งเมื่ อ กี้ น ะครับ ยั งค้ า งอยู่ ที่ ต รงนี้ ที นี้ พั ก ก็ ห า
คาตอบนะครับเมื่อกี้ ก็ขอเชิญท่านนายกฯ ตอบทาความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิก
สภาได้เลยครับ

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ จากการที่ท่านสมาชิก
สภาฯ ได้ถามถึงว่าสั ญ ญาหมดเมื่อ ไหร่ครับ ก็ขอตอบว่าสั ญ ญาหมดเมื่ อ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑ นะครับ ตอนนี้ก็ได้ดาเนินการปรับนะครับซึ่งปรับเกิน ๔๐%
แล้ ว แล้ ว ก็ ท่ านประธานกรรมการตรวจการจ้ างก็ ได้ เชิ ญ บริษั ท มานะครั บ
ประชุมแต่บริษัทก็ไม่มาดังนั้นก็ตอนนี้ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดทาหนังสือให้เข้า
ทางานแล้วก็จากวันนี้ก็ผมคงจะต้องเร่งรัดให้มาตรการเด็ดขาดคือถ้าไม่เข้ามา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๕
ทางานภายใน ๑๕ วันก็จะยกเลิกสัญญานะครับ ก็จะยกเลิกสัญญานะครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ครับคุณสาเริงฯ ครับท่านนายกฯ ก็ได้ทาความเข้าใจนะครับกับทาง
กระทู้ที่คุณสาเริงฯ ได้ซักถามเมื่อตะกี้นะครับ ก็คงจะเข้าใจนะครับไม่ทราบอยู่
หรือเปล่านะครับถ้ามีอะไรก็ขอเชิญชักถามต่อได้นะครับ

นำยสำเริง ไพทูรย์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรี ย นท่ านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพครับ กระผมนายส าเริ ง
ไพฑูรย์สมาชิกสภาเทศบาลครับ ท่านนายกฯ ได้ตอบมาเมื่อตะกี้นะครับก็อยู่ใน
สัญญาข้อที่ ๕ นะครับ ต้องเร่งดาเนินการในส่วนนี้นะครับเพราะค่าปรับมันเกิน
๑๐ % แล้วตอนนี้มาเป็นประมาณ ๔๐% แล้วครับ ๕ เดือนแล้วครับ ๔ เดือน
กั บ ๑๓ วัน ทั้ งวั น นี้ ค รับ แล้ ว ก็ เรี ยนฝากท่ านประธานสภาเทศบาลฯ ไปยั ง
ผู้บริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกนิดหนึ่งนะครับว่าทั้ง ๓ โครงการนี้นะ
ครับ ให้ขึ้นป้ายโครงการชั่วคราวไว้ด้วยครับชาวบ้านเขาจะได้รู้ว่าเริ่มสัญญา
เมื่อไหร่สัญญาหมดเมื่อไหร่ เพราะในสัญญาก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับ ถ้าท่าน
ทางานเมื่อไหร่ ต้องขึ้นป้ายไว้เลยครับ ป้ายโครงการชั่วคราวครับ เพื่อจะได้รู้
แล้วก็ฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯ ไปยังประธานกรรมการตรวจการจ้ าง
ด้ ว ยครั บ ถ้ ามี ก ระทู้ ถ ามมี ก ารอภิ ป รายในสภาฯ สมควรอยู่ ค รั บ ฝากท่ า น
ประธานสภาเทศบาลฯ ตรงนี้ไว้ด้วยครับนะครับ เรื่องป้ายโครงการนะครับ
เพราะว่าชาวบ้านจะได้รู้ว่าใครใช้จ่ายเงินอะไรเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุน
หรือเงินสะสม ถ้าเป็นเงินสะสมนี้เป็นความเร่งด่วนความเดือดร้อนของชาวบ้าน
เพราะฉั น ต้ อ งเร่ ง ครั บ ท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ ครั บ ผมก็ ข ออภิ ป ราย
เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในเรื่องของระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม ก็คงจะถามกันครบแล้ว
นะครับ จะได้จบวาระที่ ๓
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่ องรำยงำนกำรใช้จ่ำ ยเงิน อุดหนุน เฉพำะกิจ
เงินกู้ เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่น (กองวิชำกำรและแผนงำน)

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ต่อไปก็เรื่องระเบียบวาระที่ ๔ ก็ขอเชิญ ฝ่ายท่านผู้บริหารฯ นะครับ

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ด้ ว ยกรมการ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๖
นำยกเทศมนตรี

ปกครองมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๒๓๑ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๔๑ ได้กาหนดให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจาก
เงิน สะสม เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้จ่ายเงินในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และเงิน
อุด หนุ น ทั่ ว ไปที่ ระบุ รายการไว้โดยเฉพาะเจาะจงด้านการศึ ก ษา ให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น น าไปใช้ จ่ า ยโดยไม่ ต้ อ งตราเป็ น งบประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและเมื่อดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ให้รายงานสภาท้องถิ่นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
ขอเรีย นว่ า เทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านี มี โครงการที่ ใช้ จ่ ายจากเงิ น
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายจากเงินสะสม เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง
กรม หรือหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระหว่ า งเดื อ นสิ งหาคม – เดื อ น
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดรายงานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ระเบียบวาระที่ ๔ นะครับก็เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนอะไรก็
ตาม ท่านผู้บริหารฯ ก็ได้รายงานแล้วก็แจ้งให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ ทราบนะครับ
แล้วก็ทาความเข้าใจกันแล้ว ทีนี้ก็ที่รายงานมาที่ยังดาเนินการก่อสร้างยังไม่แล้ว
เสร็จอะไรอย่างนี้ ก็เป็นสมาชิกสภาฯ ก็ได้ตั้งกระทู้สอบถามไปแล้วเมื่อตะกี้นี้
นะครับ แล้วที่เหลือต่อไปมีท่านใดสงสัยที่จะซักถามเรื่องการใช้จ่ายเงินนี้ก็ขอ
เชิญได้นะครับ ขอเชิญครับคุณรักพงษ์

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาฯท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับจากระเบียบวาระที่ ๔ นะครับ
ผมอยากจะถามถึงโครงการที่ ๒ ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ โครงการที่ ๒
และอีกหน้าหนึ่งนะครับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจร หมู่บ้าน
สันติสุขครับ ตอนนี้ก็พอจะทราบคร่าวๆ แต่รายละเอียดลึกๆ จริงๆแล้วผมคิด
ว่าทางฝ่ายที่รับผิดชอบคือผู้บริหาร ไม่ทราบว่าเขาจะดาเนินการต่อไปเมื่อไหร่
นะครับในส่วนตรงนี้ เพราะว่าจากที่สภาได้ผ่านเข้า งบประมาณในส่วนตรงนี้ไป
แล้วนะครับแต่ว่าเมื่อมีการที่ได้รับทราบเพียงคร่าวๆ ก็เรื่องของการท้วงติงหรือ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๗
ว่ามีการ คัดค้านในเรื่องของการดาเนินงานของบริษัทที่รับเหมาไปนะครับท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ที นี้ อ ยากจะถามผ่ า นท่ านประธานสภาเทศบาลฯ
ถึงท่านนายกฯ ว่าโครงการนี้เราจะดาเนินการอีกครั้งเมื่อไหร่ ซึ่งผมเชื่อว่านะ
ครับเชื่อว่ามันเป็น โครงการที่มีความเหมาะสมและก็เป็นความต้องการของ
ชาวบ้านซึ่งจริงๆ โครงการอาจจะไม่มากมายนะครับท่านประธานสภาเทศบาล
ฯ แต่ว่าในส่วนของตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการระบายรถถนน
สายหลักสี่แยกบางกุ้งนะครับเขาทาสะพานอยู่แล้วก็เกิดปัญหาในเรื่องของการ
ที่อาจการทาทางเบี่ยงทางสันติสุขถ้าหากว่าตอนนี้เทศบาลให้บริษัทที่ได้รับการ
ประมูลไปนะครับไปจัดทาหรือก่อสร้างโครงการนี้ผมคิดว่า ปัญหาก็เกิดขึ้นจริง
นะครับ เกิดขึ้นจริงเพราะว่ารถที่ สัญ จรหรือว่าทาทางเบี่ยงตรงนั้น แหละไม่
สามารถที่จะไปได้นะครับแต่ว่าก็เรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลฯ ถึงท่าน
ผู้บริหารฯ นะครับว่าเราจะดาเนินการอีกครั้งเมื่อไหร่ซึ่งจริงๆ ตรงนี้ก็อยากจะ
อย่ า ให้ น านจนเกิ น ไปนะครั บ ฝากท่ า นประธานสภาเทศบาลฯ ด้ ว ยครั บ
ขอบคุณมากครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

ขอเชิญครับท่านนายกฯ ครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้
ทรงเกียรติครับ จากที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ถามถึงทางเข้าหมู่บ้านสันติสุข ก็ได้
ดาเนินการไปแล้วนะครับ ประมูลได้ผู้รับเหมารับไปแล้ว ผมก็ให้ทางเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะเข้าไปดาเนินงาน ก็ให้ เจ้าหน้าที่ไปติดป้ายแล้ วก็แจกใบปลิ วให้ กับ
ชุมชนทั้งหมดแล้วรับทราบหมดนะครับ รับทราบก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่พอเรา
เอารถเข้าไปจริงจะเข้าไปดาเนินการเขาไม่ยอม ก่อนที่จะไม่ยอมนะครับผม
ได้รับตอนนั้นผมอยู่เมืองจีนวันที่ลงไปนั้นก็คือก่อนที่ผมเห็นไลน์ก่อนที่รถเราจะ
เข้าไปดาเนินการดาเนินงานตรงนี้นะครับบริษัทจะเข้าไปดาเนินงานเราแจกไป
แล้ ว เราให้ ร ะยะเวลาดู ว่ ามี จ ะมี ก ารประท้ ว งก็ ไม่ มี อ ะไร แต่ พ อเราเข้ า ไป
ดาเนินการก็มีแต่ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าก่อนที่จะบริษัทจะเข้าไป เราประชาสัมพันธ์
ไม่ว่าครับ ทาง ประธานชุมชนได้เขียนไลน์ด่าผมว่าถนนขรุขระไม่ไปทาแถวบ้าน
ขับซาเล้งตก อะไรต่ออะไรก็ด่าเสร็จ ผมก็ไม่เป็นไรผมก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรผม
จะเข้าไปทาให้ก่อสร้างให้เสร็จเลย ก็ดูแล้วประมาณ ๖ เดือน พอเสร็จ พอเรา
เข้าไปจริงๆ ประธานโทรมาบอกทาไม่ได้ ไม่คุยแกจะประท้วงให้ทาหนังสื อ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๘
มาแล้ว ทั้งนี้ผมชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ ผมจะเข้าไปสัมผัสไปคุยกับ
ชาวบ้านในนั้นว่าเขาเดือดร้อนจริงๆ หรือไม่นะครับ แต่ด้วยจริงๆ ผมก็เอาหิน
ไปใส่พอเอาผมเอาหินไปใส่ท่านสมาชิกสภาฯ พอหินฝุ่นหินคลุกไปใส่พอแล้งฝุ่น
ขึ้น ก็โทรมาด่าผมอีกว่าฝุ่น ผมเลยทาอะไรไม่ถูกตอนนี้ผมผมขออนุญาตท่าน
สมาชิกสภาฯ นะครับว่าจะเข้าไปสอบถามคนในหมู่บ้านสันติสุขว่าเขาจะเอา
ยังไง แต่ตอนนี้เราระงับการก่อสร้างไว้ก่อนแล้วก็จะเข้าไปสัมผัสด้วยตัวเองก็คง
จะได้เชิญสท. เข้าไปช่วยช่วยเข้าไปสอบถามเพราะว่าที่ตรงนี้ที่เราก่อสร้างด้วย
จริงๆ เราปิดก็ไม่ได้เสียหาย เพราะว่าชาวบ้านสามารถออกไปทางบางกุ้งได้
ชาวบ้านออกไปได้มีทางทางไปอีกแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่ารถที่จะหนีเข้าไป
ตรงนั้นเท่านั้นเองรถไม่ใช่รถในสันติสุข รถข้างนอกรถใหญ่ ในนั้นก็สามารถออก
ทางบางกุ้งเข้าทางบางกุ้งก็ได้มันมีทางไปมันมีทางไป ซึ่งผมก็จะไปสอบถามนะ
ครับผมก็ได้คุยกันไปหลายๆ เจ้าแล้วครับ ผมขออนุญาตต่อท่านประธานสภา
เทศบาลฯ และสมาชิกสภาฯ ไว้แค่นี้ว่าคงจะชวนท่านสมาชิกสภาฯ ลงไปนะ
ครับสอบถามชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งเป็นการยืนยัน ถ้าว่าชาวบ้านโอเค ทาผมก็จะ
ดาเนินการให้ ดาเนินการทาต่อนะครับถ้าไม่ทาก็ผ มบอกแล้วว่าถ้าคุณ ขอมา
ตอนที่เข้าแผน ท่านประธานสภาเทศบาลฯ คนที่ประท้วง ผมก็เป็นคนขอเอง
และยังได้ยกย่องท่านสมาชิกสภาฯ ว่าขออะไรก็ได้ แต่ขอประธานสภาเทศบาล
ฯ ไม่ให้ เพราะขอนายกฯ ไม่ให้ นี่คือเขาขอเอง แต่เขาก็ประท้วงเองนะครับ
ผมเลยทาไม่ถูกนะครับ ขอบคุณมากครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยสำเริง ไพฑูรย์
สมำชิกสภำเทศบำล

คุณรักพงษ์ คงจะเข้าใจแล้วนะครับ ขอเชิญคุณสาเริง ครับ
เรี ย นท่ านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครับ กระผมนายส าเริ ง
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ครับ ในระเบียบวาระที่ ๔ รายงานรายละเอียดการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม แต่ที่รายงานมา ๔ โครงการ นี้เป็นการใช้จ่ายเงิน
สะสมทั้งหมดนะครับ พอมาดูรายละเอียดแล้วอยากทราบว่าที่จ่ายเงิ นสะสมที่
รายงานทั้ง ๔ โครงการนี้ว่าได้จ่ายเงินกันไปแล้วหรือยัง ถ้าจ่ายเงินแล้วแสดงว่า
ผู้รับจ้างได้เข้าไปดาเนินการแล้วอย่างน้อยก็งวดที่ ๑ ขอทราบตรงนี้นะครับว่า
ได้จ่ายเงินไปแล้วหรือยังที่รายงานเข้ามาในสภาฯ ว่าจ่ายไปแล้ว ๔ โครงการนี้
ขอทราบครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๑๙
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เพื่อนสมาชิกสภาฯ ยังข้องใจอยู่ว่าเราได้จ่ายเงินไปให้เขาแล้วหรือยังที่
รายงานให้ที่ประชุมแห่งนี้ทราบนะครับ ขอเชิญครับท่านนายกฯ

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ทั้ง ๔
โครงการเป็นการรายงานว่าเราได้ก่อหนี้ผูกพันได้ทาสัญญาแล้วเราต้องรายงาน
ให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ทางนายกฯ ก็ได้ชี้แจงให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ ทราบแล้วว่ารายงานที่
สภาฯ แห่งนี้เป็นสัญญาที่ก่อหนี้ผูกพันกันไว้แล้ว ถ้าก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วบริษัทที่
ไม่สามารถดาเนินการได้อันนี้ท่านนายกฯ ก็ได้ชี้แจงไว้เบื้องต้นแล้วว่ายกเลิก
สัญญาแล้วเงินนี้เป็นเงินที่เรายังไม่ได้จ่ายเอาไปย้ายโยกหรือว่าเอาไปก่อสร้าง
ตรงอื่นต่อไปก็สามารถจัดสรรดาเนินการได้ผมคิดว่าคงจะเข้าในนะครับคุณ
สาเริงฯ สงสารท่านนายกฯ นะครับ ถามได้แต่ว่าเบาๆ ขอเชิญนะครับ

นำยสำเริง ไพฑูรย์
สมำชิกสภำเทศบำล

ครับเบาๆตามท่านประธานสภาเทศบาลฯ ว่าผมอยากเรียนท่านายกฯ
อย่างนี้ครับผ่านท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ โครงการที่ ๓ ท่อระบายน้า
แล้ ว ผิ ว จราจรถนนบริเวณสวนสุ ขภาพชุ มชนโพธาวาสนะครั บ ช่ว ยให้ ท่ าน
เร่งรัดนิดนะครับเพราะเซ็นสัญญาไปหลายเดือนแล้วแล้วตอนนี้ฝนตกน้าก็ท่วม
ฝากเร่งรัดหน่อยครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ขอบคุณมากครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ได้น ะครับ รับ ปากจะช่ว ยดาเนิน การให้ น ะครับ ท่านผู้ อื่น มีอะไรจะ
ซักถามอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ

นำยจรวย คงท่ำเรือ
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายจรวย คง
ท่ าเรื อ สมาชิ ก สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ธ านี ผมขออนุ ญ าตท่ า นนายกฯ
โครงการที่ ๑ นะครับ พอดีช่วงนี้ทาแต่ท่ออย่างเดียวครับถนนไม่ได้ลาดยางที
ขอหน่อยนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะมากครับขอคุณมากครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ท่านนายกฯ บอกว่ากาลังดาเนินการอยู่คงจะเข้าใจนะครับ คุณจรวย
ครับ ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้ว ผมขอมติที่ประชุมนะครับ
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับทราบเรื่องรายงานการใช้จ่ายเงิน
อุ ด หนุ น เฉพาะกิ จ เงิน กู้ เงิ น จ่ ายขาดจากเงิ น สะสมต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น (กอง
วิชาการและแผนงาน)

มติที่ประชุมสภำ

สภำเทศบำลนครสุ รำษฎร์ ธำนี มี มติ รั บทรำบเรื่องรำยงำนกำรใช้

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๐
จ่ำยเงินอุดหนุน เฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่น
(กองวิชำกำรและแผนงำน)
ระเบี ย บวำระที่ ๕ เรื่ อ งเสนอผลกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผล
แผนพัฒนำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ระหว่ ำ งเดื อ นตุ ล ำคม ๒๕๖๐- กั น ยำยน ๒๕๖๑ (กองวิ ช ำกำรและ
แผนงำน)
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

ขอเชิญท่านนายกฯอ่านรายละเอียดครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยคณะกรรมการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเท ศบาลนครสุ ร าษฎ ร์ ธ านี ได้ เ สนอผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธ านี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน๒๕๖๑)
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน
๒๕๖๑) มาเพื่อโปรดนาเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ตามระเบี ย บวาระที่ ๕ เรื่ อ งเสนอผลการติ ด ตามและประเมิ น ผล
รายละเอียดท่านนายกฯ ได้อ่านให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบและก็ในมือ
เพื่อนสมาชิกสภาฯ ก็มีอยู่แล้ว มีท่านผู้ใดที่จะซักถามหรือติติงตรงไหนก็ขอเชิญ
ได้นะครับ ขอเชิญอาจารย์พรเลิศ ครับ

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายพรเลิศ สุทธิ
รักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ
เกี่ยวกับการรายงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ซึ่งแบ่งออกมาเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกรายงานโดยกองวิชาการ ส่วนที่สอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๑
รายงานโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้รับจ้างในการรายงาน
ท่ านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ เรามาดูส่ ว นแรกเกี่ ยวกั บ รายงานติ ดตาม
ประเมินผลในเล่มนี้ ในหน้าที่ ๑๓ เกี่ยวกับจานวนโครงการและงบประมาณที่
ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ปรากฏว่าโครงการที่เสนอเข้า
มาทั้ งหมด ๕๑๓ โครงการ แล้ ว ก็ ได้ มี ก ารอนุ มั ติ ให้ ด าเนิ น โครงการ ๒๘๐
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๘ อันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกฯ ที่ได้
ให้งบประมาณสาหรับการดาเนินโครงการนี้จนเกินกว่าครึ่งหนึ่ง แทนที่จะได้
คะแนน ๐ ตามการประเมินที่ผ่านมาตลอด ปรากฏว่าตอนนี้ได้ ๑ คะแนน ท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ครั บ เกี่ ย วกั บ โครงการที่ ไม่ ได้ ด าเนิ น การมี อ ยู่ ไม่ กี่
โครงการ โครงการแรกพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ป ระกอบการด้ านการท่ อ งเที่ ย ว
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ยังไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายซ้าซ้อน
กับ โครงการอื่น อัน นี้เวลาท าโครงการเข้ามา เวลาเสนอโครงการหรือ บรรจุ
โครงการเข้ามาในงบประมาณขอความกรุณาช่วยดูด้วยหน้าที่ ๓๐ ครับ ต่อมา
ในหน้าที่ ๓๑ โครงการที่ยังไม่ได้ดาเนินโครงการก็คือโครงการรักพันธุกรรม
เนื่องมาจากพระราชดาริไม่ได้ดาเนินการเนื่องจากสรรหาผู้สารวจพันธุ์พืชไม่ได้
ผมว่าเทศบาลไม่น่าจะไร้ความสามารถถึงขนาดนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
โครงการเนื่ อ งจากพระราชด าริ ด้ ว ยก็ น่ า ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารด าเนิ น โครงการ
ถ้าปล่อยให้ตกไปจะเป็นลักษณะที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไร เพราะเป็นโครงการ
ในพระราชดาริและการตรวจหาผู้สารวจพันธุ์พืชก็น่าที่จะต้องหาได้ อันนี้ฝากไว้
ด้วยอีกโครงการหนึ่งครับ จัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อันนี้ไม่มีเหตุผลว่าทาไม
ไม่ดาเนินโครงการ เราจัดจ้างของสานักงานเทศบาลได้จัดจ้างของโรงเรียนได้
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันนี้ไม่มีเหตุผลนะครับที่ไม่ได้ดาเนินโครงการว่าเป็น
เพราะอะไร โครงการที่ ยั งไม่ ได้ ด าเนิ น โครงการโดยเฉพาะชุ ม ชน ชุ ม ชนมี
ทั้งหมดที่ดาเนินโครงการ ทั้งหมด ๖๒ ชุมชน ชุมชนของเรามี ๗๐ ชุมชน แสดง
ว่าเหลื อ อยู่ ๘ ชุ ม ชน ที่ ยั งไม่ ได้ ด าเนิ น การหรือ ไม่ ด าเนิ น การหรื อ ไม่ เสนอ
โครงการ เข้ามาเพื่อดาเนินการตามนโยบายของท่านนายกฯ เพราะท่านนายก
ฯ ประกาศในประชาคมท้องถิ่นว่าถ้าชุมชนไหนไม่ดาเนินการเกี่ยวกับการทา
โครงการเข้ า มาก็ จ ะต้ อ งถู ก ตั ด ออกไปนะครั บ อั น นี้ ๘ ชุ ม ชน ครั บ ไม่ ไ ด้
ดาเนินการ ท่านนายกฯ ครับ ยังมีโครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธาก็ยังไม่ได้

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๒
ดาเนินการงดจัดโครงการจึงไม่ขอรับงบประมาณ งดจัดโครงการนี้ห มายถึง
มูล นิ ธิไม่จัดโครงการใช่ห รือไม่ครับ ผมเข้าใจว่าเงินส่ งเสริมมูล นิธินี้เป็ นการ
สนั บสนุนมูลนิธิในเรื่องของการจัดทากิจกรรมต่างๆ โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่า
เป็นกิจกรรมอะไรงดจัดโครงการก็เลยไม่สนับสนุนนะครับ โครงการต่อไปครับ
ส่งเสริมกิจการทางศาสนาไม่ได้ดาเนินการเนื่อ งจากไม่ได้รับการประสานจาก
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ศาสนาในเขตเทศบาลก็นับถือ หลายศาสนานะครับแต่
ไม่ได้มีการดาเนินโครงการในหน้าที่ ๖๐ ครับ เนื่องจากไม่ได้รับการประสาน
จากจังหวัดฯ ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจอันนี้เป็นโครงการของจังหวัดฯ หรือไงครับ
นั้ น เป็น จานวนโครงการที่ ยังไม่ไ ด้ ดาเนิ นการ ตามที่ ได้มีก ารติด ตามผลและ
ประเมินผลของกองวิชาการ ทีนี้ท่านมาดูอีกนิดนะครับ เกี่ยวกับการรายงานผล
ประเมินผลดาเนินงานตามแผนพัฒนาตามโครงการของเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งรับจ้างจัดทาโดยสถาบันราชภัฏสุราษฎร์
ธานี เกี่ยวกับในเรื่องของการประเมิน การประเมินนั้นใช้แบบสอบถามและก็
แบบสั ม ภาษณ์ ประชาชนที่ อ ยู่ ในโครงการที่ จ ะต้ อ งถู ก สอบถามหรื อ แบบ
สัมภาษณ์ก็มีประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และก็มีประชาชนที่อยู่
ในชุ ม ชนนะครั บ อาจจะเป็ น กรรมการชุ ม ชนหรื อ ประธานชุ ม ชนและก็ มี
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนั้นคือกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินเกี่ยวกับการสอบถาม
ทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน้าที่
๔๖ กับการทาแผน ซึ่งมีความสาคัญ การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการทา
แผนของเทศบาลเราประชาคมท้องถิ่นเรารับข้อเสนอแนะความเดือดร้อนของ
ประชาชนมาเพื่อที่จะเข้าแผนดาเนินการแต่ผลสารวจจากข้อมูลทั่วไปปรากฏ
ว่ าจากการส ารวจมี ป ระชาชนที่ อ ยู่ ในเกณฑ์ ก ารส ารวจมากที่ สุ ด ก็ คื อ อายุ
ระหว่าง ๓๖ - ๔๕ ปี กลุ่มตัวอย่างนะครับ ๔๖ - ๕๕ ปี มีสถานะภาพทาการ
สมรสและระดับการศึกษาส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในประถมศึกษา มัธยมศึกษาและ
ก็ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นค้าขาย รายได้ต่อเดือนอยู่
ที่ ๕,๐๐๐ บาท ขึ้ น ไปจนถึ ง ๑๐,๐๐๐ บาท ครั บ ระยะเวลาที่ อ าศั ย อยู่
ก็ประมาณ ๖ - ๒๐ปี ครับ นั้นคือกลุ่มตัวอย่าง ทีนี้มาดูการมีส่วนร่วมหลังจาก
ที่มีการประเมินผลปรากฏว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการรับรู้
ข้อมู ล ข่าวสารของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดแสดงว่าการรับ รู้
ข่าวสารเทศบาลที่ไปยังประชาชนยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรเนื่องจากสารวจแล้วอยู่

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๓
ในระดับปานกลางไม่ว่าจะเป็นการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทาแผนการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร สื่อออนไลน์ หรือการรับรู้จากท่านนายกฯ อั นนี้ออกมาเป็นปาน
กลางทั้งหมดเกี่ยวกับการมีส่ วนร่วมของประชาชนด้านการตัดสิ นใจก็อยู่ใน
ระดั บ ปานกลางทั้ ง หมดเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนด้ า นการ
ดาเนินการปานกลางเช่นเดียวกันครับคะแนนไม่ขึ้นนะครับเรามาดูอีกนิดนะ
ครับเกี่ยวกับความพึงพอใจมันซึ่งสาคัญว่าการที่เทศบาลทาโครงการต่างๆ หรือ
บ าบั ดความเดือดร้อนต่างๆ ให้ กับประชาชนนั้น ประชาชนมีความพึ งพอใจ
ระดับไหนในหน้าที่ ๖๔ ครับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็ไม่ต้อง
กล่ าวนะครับ มาดู ระดั บ ความพึ งพอใจต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ก ารด าเนิ น งานด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานเรากาหนดยุทธศาสตร์ ทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์
ด้านที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานอันนี้คะแนนดีครับท่านนายกฯ น่าจะภูมิใจ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงถนนและทางเท้าการปรับปรุงสะพานท่าเทียบ
เรือเขื่อนและก็การปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างพื้นที่สาธารณะมีระดับมาก
เข้ามาซึ่งแต่เดิมอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ซึ่ ง เรามี จ านวนโครงการน้ อ ยมากในทุ ก ปี จ ะมี โ ครงการตรงนี้ ไ ม่ เกิ น ๑๐
โครงการ มาดูความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมดเลยนะครับ ความพึง
พอใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เช่นเดียวกันเรา
มีโครงการน้อยมากเรามีแต่โครงการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกาจัดขยะเก็บ
ขยะและก็แยกขยะโครงการอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเราไม่ค่อยได้ทา
กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบาบัดน้าเสีย ซึ่งการบาบัดน้าเสียนั้นสาคัญเราไปดู
งานกันมามากปรากฏว่าน้าที่ลงในแม่น้าตาปีขณะนี้ยังไม่ได้มีการบาบั ดเลยนะ
ครับตามหมู่บ้านต่างๆ ลงแม่น้าเกือบทั้งสิ้นระดับปานกลางครับ ระดับความพึง
พอใจของประชาชนด้ า นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต มี ร ะดั บ มากก็ คื อ เรา
ดาเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเด็กด้อยโอกาสและคนพิการส่วนใหญ่ถ้าสังเกตดู
โครงการเหล่ า นี้ เราจะเน้ น ไปที่ เด็ ก กั บ ผู้ พิ ก ารส่ ว นสตรี ห รื อ แม้ ก ระทั้ งคน
ธรรมดาเราก็ไม่ได้เน้นสักเท่าไรความพึงพอใจด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นเราได้ระดับปานกลางหมดครับจากการที่เราเคยได้มากว่ามี
ประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นตอนนี้ตกลงมา
เหลือระดับปานกลาง ด้านการบริหารจัดการที่ดี เราเคยส่งเข้าประกวดในทุกปี
นะครับ และก็ไปรับ โล่ กันมาแต่ป รากฏว่าความพึ งพอใจของประชาชนอยู่ ที่

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๔
ระดับปานกลางกระบวนการปฏิบัติงานของเทศบาลสุราษฎร์ธานีในภาพรวม
นะครับออกเป็นปานกลางทั้งหมดอันนี้เราไม่ได้สารวจแต่เฉพาะประชาชนนะ
ครับความพึงพอใจนี้สารวจแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่ทาการอยู่เทศบาลด้วยก็ยังอยู่
ในระดับปานกลางท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับ ผมคิดว่าในการสารวจนั้น
มันเป็นผลที่จะทาให้ท่านายกฯ หรือคณะผู้บริหารทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้
มี ก ารถู ก กระตุ้ น ในการที่ จะด าเนิ น การเพื่ อ ที่ จะบ าบั ด ความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนให้ ถูกที่ถูกทาง ท่านประธานสภาเทศบาลฯ ครับเรามาดูเกี่ยวกับ
บทสรุปเกี่ยวกับการประเมินทั้ง ๖ ประเด็นนะครับเราใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
๑,๕๗๙ ตัวอย่าง กระบวนการมี ส่ว นร่ว มบอกไปแล้ วอยู่ในระดับ ปานกลาง
ดาเนินการตามแผนพัฒนาเราได้คะแนนเกินครึ่ง แจ้งไปแล้วผลและระดับการ
แก้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดก็คือการแก้ปัญหาเรื่องถนน
ปั ญหาการดาเนินการตามแผนในโครงการ เรามาดูข้อเสนอแนะสักนิดครับ
ข้ อ เสนอแนะปรั บ ปรุ ง ในการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนนะครั บ แล้ ว ก็ มี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์งานของเทศบาลให้ประชาชน
ได้รับรู้อย่างทั่วถึงและก็ขอให้เทศบาลดาเนินการในเชิงรุกและควรให้ความรู้แก่
ผู้นาชุมชนในการทาแผนพัฒนาเทศบาลด้วยอันนี้เป็นข้อเสนอแนะส่วนจุดอ่อน
จุดด้อยก็ยังมีอยู่ในฉบับนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราดาเนินการติดตามผลซึ่งผมเป็น
คนหนึ่งในคณะกรรมการติดตามผลตรงนี้คณะกรรมการทุกท่านก็เร่งรัดในส่วน
ของการที่ จะต้องดาเนิน การโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนิน การเกี่ยวกับ การ
บาบัดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ที่นาแผนพัฒนาในส่วนที่ประชาชนก็ต้องการนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราดูโครงการ
แล้ ว จะเห็ น ว่ า โครงการต่ า งๆ ที่ ด าเนิ น การจะเป็ น โครงการที่ คิ ด โดยท่ า น
ผู้บริหารฯ และก็สมาชิกสภาฯ ในการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นน้อยมากขอ
ฝากท่านายกฯ ไว้ด้วย ขอบพระคุณครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

มี ท่ า นผู้ ใดที่ จ ะซั ก ถามในระเบี ย บวาระที่ ๕ อี ก หรื อ ไม่ ค รั บ ทาง
อาจารย์พรเลิศฯ ก็ได้ทาความเข้าใจให้เพื่อนสมาชิกสภาฯ ได้รับฟังกั นแล้วนะ
ครับ ทุกกระบวนการอยู่แล้ว ในตรงส่วนนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอมติที่ประชุม
นะครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี มี มติ รับทราบ เรื่อ งเสนอผลการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ประจ าปี

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๕
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
(กองวิชาการและแผนงาน)
มติที่ประชุม

สภำเทศบำลนครสุ รำษฎร์ ธำนี มี มติ รั บทรำบ เรื่ อ งเสนอผลกำร
ติ ด ตำมและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นำเทศบำลนครสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระหว่ำงเดือนตุลำคม ๒๕๖๐ – กันยำยน ๒๕๖๑
(กองวิชำกำรและแผนงำน)
ระเบียบวำระที่ ๖ เรื่องญัตติคัดเลือกคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน
หลักประกันสุขภำพเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี (สำนักกำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรี ย นประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ด้ ว ยนายกเทศมนตรี น คร
สุ ร าษฎร์ ธ านี ขอเสนอญั ต ติ ใ ห้ ส ภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี คั ด เลื อ ก
คณะกรรมการบริห ารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
หลักกำร
ให้ ส ภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี คั ด เลื อ กสมาชิ ก สภาเทศบาล
สุราษฎร์ธานี จานวน ๒ คน เป็นคณะกรรมการบริห ารกองทุนหลั กประกัน
สุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่องการ
กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ
ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
และให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ ตาม
ประกาศฉบั บ ใหม่ ข้อ ๑๒ (๓) โดยให้ มี คณะกรรมการกองทุ น หลั กประกั น
สุขภาพ ที่เป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จานวน ๒
คน ซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๔ ปี เพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๖
หลักประกันสุขภาพในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี จานวน ๒ คน พร้อมส่ งรายงานการ
ประชุมผลการคัดเลือก เป็นลายลักษณ์อักษรแก่กองทุนฯ เพื่อเสนอรายชื่อให้
สานักงานหลักประสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่แทนชุด
เก่าที่หมดวาระในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ก็เข้าสู่ ระเบี ยบวาระที่ ๖ เรื่อ งญั ต ติคัด เลื อกคณะกรรมการบริห าร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่ต้องการจริงๆ มีอยู่ ๒
คน นะครับแต่ต้องมีผู้เสนอนะครับจะเสนอใครมาก็ได้นะครับก็ขอเสียงรับรอง
๒ ท่าน ก็ขอให้เสนอได้เลยนะครับ ขอเชิญคุณณรงค์ครับ

นำยณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรี ย นท่ านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครับ กระผมนายณรงค์
ฉวมพรหมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี ระเบียบวาระที่ ๖
เรื่องญัตติคัดเลือกคณะกรรมการกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผมขอเสนอเป็นคนเดิมครับ ซึ่งมีท่านรักพงษ์ แซ่ตั้ง
และคุณสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย ครับ ขอบคุณครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เอาละครับก็ต้องขอเสียงรับรองนะครับทางเพื่อนก็เสนอมา ๒ ท่าน
ครับ เสนอนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง มาก่อนก็ขอเสียงรับรองด้วยครับ ถ้าใครเห็น ๒
ท่าน นะครับก็ถูกต้องนะครับ ต่อไปก็เป็นคุณสุวัธชัย ศรีโพธิ์ ชัย ขอเสียงรับรอง
ด้วยนะครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
นคร สุ ร าษฎร์ ธ านี จ านวน ๒ คน เป็ น คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดังนี้
๑. นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
๒. นายสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติคัดเลือกสมำชิกสภำเทศบำล
นครสุ ร ำษฎร์ ธ ำนี จ ำนวน ๒ คน เป็ น คณะกรรมกำรบริ ห ำรกองทุ น
หลักประกันสุขภำพเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ดังนี้

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๗
๑. นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
๒. นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย สมำชิกสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวำระที่ ๗ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ใ ช้ เงิ น บ ำรุ ง ศู น ย์ บ ริ ก ำร
สำธำรณสุขเทศบำลฯ ฝั่งบำงใบไม้ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ครุภัณฑ์สำนักงำนและครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือ
ทำงกำรแพทย์ เพื่อใช้ปฏิบัติงำนที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลฯ ฝั่งบำง
ใบไม้ (สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้ “เงินบารุงศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี ฝั่ งบางใบไม้ ” เพื่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ โ ฆษณาและ
เผยแพร่ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์สานักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติใช้ “เงินบารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี ฝั่งบางใบไม้” เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน ๙,๕๐๐ บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์สานักงาน เป็นเงิน
๓๗,๓๐๐ บาท และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐
บาท รวมเป็นเงิน ๒๒๖,๘๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาท
ถ้วน) ตามรายการดังนี้
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
๑. จอรั บ ภาพ ชนิ ด มอเตอร์ ไฟฟ้ า ขนาดเส้ น ทแยงมุ ม ๑๐๐ นิ้ ว
จานวน ๑ จอ เป็นเงิน ๙,๕๐๐ บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ประจาปี ๒๕๖๑)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาด ๑๐๐ นิ้ว หรือ ๖๐ x ๘๐ นิ้ว หรือ ๖๐ x ๘๔ นิ้ว หรือ ๖๔ x ๘๔
นิ้ว หรือ ๕ x ๗ ฟุต หรือ ๖ x ๖ ฟุต
- จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอขึ้นลง หยุดด้วยสวิตซ์หรือรีโมท
คอนโทรล ใช้ไฟฟ้า AC ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๘
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ดังนี้
๑. ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐
บาท (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี ๒๕๖๑)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดที่กาหนดเป็นความจุภายในขั้นต่า
- ขนาดความจุ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ๕ คิ ว บิ ก ฟุ ต เป็ น รุ่ น ที่ ไ ด้ รั บ ฉลาก
ประสิทธิภาพเบอร์ ๕ ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ดังนี้
๑. เก้าอี้ล้อเลื่อนมีพนักพิง จานวน ๔ ตัว ๆ ละ ๒,๒๐๐ บาท เป็นเงิน
๘๘,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เก้าอี้บุหนัง มีล้อเลื่อน มีพนักพิง สามารถปรับระดับสูงต่าได้
๒. เก้าอี้ขาเหล็ก มีที่เท้าแขนแบบโค้ง จานวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๒,๘๕๐
บาท เป็น เงิน ๒๘,๕๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่ องจากไม่มี ในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เก้าอี้สานักงานหุ้มหนังมีพนักพิง ขาเหล็ก ที่เท้าแขนแบบโค้ง
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้
๑. เครื่องพ่นยา จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ราคาใน
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ตัวเครื่องทาด้วยวัสดุอย่างดี แข็งแรง ทนทาน
- ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๐ x ๓๐ x ๑๐ เซนติ เมตร น้ าหนั ก ๒.๔
กิโลกรัม
- ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ ๒๓๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์
- หน้ากากมีขอบที่ทาจากวัสดุนิ่ม ยึดติดกับหน้าได้ดี และด้านล่างมี
แผ่นควบคุมทางเข้าออก เพื่อเพิ่มการตกตะกอนของยาในผู้ป่วย และลดการ
แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
- มีช่องเก็บอุปกรณ์และฝาปิด
๒. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๒๙
๓๕,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดเล็กกะทัดรัดและมีจอภาพแสดงรูปคลื่น Sp๐๒ สะดวกใน
การเคลื่อนย้าย และสามารถล็อคเครื่องติดกับเสาน้าเกลือได้
- สามารถเลือกโหมดการทางานได้ ๓ โหมด ตามประเภทของผู้ป่วย
คือ Adult, Pediatric, Neonatal
- เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน EN ๖๐ ๖ ๐๑ -๑ , waterproof
standard IPXI of IEC ๖๐๕๒๙
- รับประกันคุณภาพในการใช้งานปกติ ๑ ปี
๓. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบวิเคราะห์ ผล จานวน ๑ เครื่อง เป็น
เงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลภายใน
เครื่องเดียวกัน
- รั บ สั ญ ญาณคลื่ น ไฟฟ้ า หั ว ใจได้ ทั้ ง ๑๒ ลี ด มาตรฐาน และลี ด
Cabrera
- ใช้แหล่งพลังงานได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสตรงชนิด
อัดประจุไฟฟ้าใหม่ได้
เหตุผล
ด้ ว ยศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เทศบาลฯ ฝั่ งบางใบไม้ ได้ ให้ บ ริ ก าร
ประชาชนด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกัน
โรค ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาบริการ และจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้ เพียงพอ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ ฝั่งบางใบไม้
ขึ้น โดยขออนุมัติเบิกจ่ายจาก “เงินบารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี ฝั่งบางใบไม้” ซึ่งมีเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
จานวนเงิน ๗,๕๕๓,๘๙๒.๐๕ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อย
เก้าสิบสองบาทห้าสตางค์) โดยใช้จ่ายงบประมาณ เป็นเงิน ๒๒๖,๘๐๐ บาท
(สองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๐
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติใช้
เงินบารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝั่งบางใบไม้ ในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จานวน ๑ รายการ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จ านวน ๑ รายการ ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน จ านวน ๒ รายการ และครุ ภั ณ ฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จานวน ๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๒๖,๘๐๐ บาท
(สองแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖
ต่อไป
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในระเบียบวาระที่ ๗ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงต่อสภา มีสมาชิกท่าน
ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติใช้เงินบารุงศูนย์บริการ
สาธารณสุ ขเทศบาลฯ ฝั่ งบางใบไม้ เพื่ อจัดซื้อครุภัณ ฑ์ โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว ครุภัณฑ์สานักงานและครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือ
ทางการแพทย์ เพื่อใช้ปฏิบัติ งานที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ ฝั่งบาง
ใบไม้ (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม) จานวนเงิน ๒๒๖,๘๐๐ บาท
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติ อนุมัติใช้เงิน บำรุ งศูน ย์ บริ กำร
สำธำรณสุขเทศบำลฯ ฝั่งบำงใบไม้ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่
ครุภัณ ฑ์งำนบ้ำน งำนครัว ครุภัณ ฑ์สำนักงำนและครุภัณ ฑ์ วิทยำศำสตร์
หรือทำงกำรแพทย์ เพื่อใช้ปฏิบัติงำนที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลฯ
ฝั่ ง บำงใบไม้ (ส ำนั ก กำรสำธำรณ สุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม) จ ำนวนเงิ น
๒๒๖,๘๐๐ บำท ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง
จำนวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวำระที่ ๘ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ ใ ช้ เงิ น บ ำรุ ง ศู น ย์ บ ริ ก ำร
สำธำรณสุขเทศบำลฯบึงขุนทะเล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ครุภั ณ ฑ์สำนักงำนและครุภัณ ฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ เพื่อใช้ปฏิบัติงำนที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลฯ บึงขุนทะเล
(สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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๓๑
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

ขอเชิญทางท่านนายกฯอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร
สุ ราษฎร์ธ านี ขอเสนอญั ต ติขออนุมั ติใช้ “เงิน บารุงศูน ย์บริการสาธารณสุ ข
เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี บึ ง ขุ น ทะเล” เพื่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ครุภัณฑ์สานักงานและครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติใช้ “เงินบารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี บึงขุน ทะเล” เพื่ อจัดซื้อครุภั ณฑ์ คอมพิ วเตอร์ เป็ นเงิน ๙๙,๗๐๐ บาท
ครุ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ การแพทย์ เป็ น เงิ น ๒๔๐,๖๕๐ บาท ครุ ภั ณ ฑ์
สานักงาน เป็นเงิน ๔๐,๒๐๐ บาท และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน
๔๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๒๓,๐๕๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันห้าสิบ
บาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพ
ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๙ นิ้ ว ) จ านวน ๑ เครื่ อ ง เป็ น เงิ น ๓๐,๐๐๐ บาท
(คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
คุณลักษณะพื้นฐาน
มีห น่ วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ น้ อยกว่า ๔ แกนหลั ก (๔ core)
จานวน ๑ หน่วย มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘
MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้ หน่วยความจาหลั กใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
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๓๒
๓) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพที่ มี ค วามสามารถในการใช้
หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า ๘ GB
- มีห น่ว ยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๒TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า ๒๔๐ GB จานวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน ๑ หน่วย
- มี ช่อ งเชื่อ มต่อ ระบบเครือ ข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มี จ อภาพแบบ LED หรื อ ดี ก ว่ า มี Contrast Ratio ไม่ น้ อ ยกว่ า
๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จานวน ๑ หน่วย
๒. เครื่ อ งพิ ม พ์ ช นิ ด Dot Matrix Printer แบบแคร่ สั้ น จ านวน ๑
เครื่อง เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีจานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๔ เข็ม
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๘๐ คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่างความเร็วสูง ขนาด ๑๐ ตัวอักษรต่อนิ้ว ได้
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า
๓๖๐x๓๖๐ dpi
- มีหน่วยความจาแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ KB
- มี ช่ องเชื่ อมต่ อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๑.๑ หรือดี กว่ า
จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
๓. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่
๒ (๓๓ หน้า/นาที) จานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐
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๓๓
บาท (คุ ณ ลั ก ษณะและราคาตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณ ลั กษณะพื้ น ฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๓๓ หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
- มีช่ องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดี กว่า จานวนไม่
น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มี ช่อ งเชื่อ มต่อ ระบบเครือ ข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/
๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่ า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom
๔. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA จานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๕,๙๐๐
บาท เป็นเงิน ๑๗,๗๐๐ บาท (คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ดังนี้
๑. เครื่ อ งขู ด หิ น ปู น พร้ อ มหั ว ขู ด หิ น ปู น จ านวน ๑ ชุ ด เป็ น เงิ น
๒๐,๕๕๐ บาท (คุณลั กษณะและราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ความถี่ในการสั่นไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ รอบ/วินาที
- สามารถปรับความแรงของการสั่น และปริมาณน้าที่ออกมาได้ตาม
ต้องการ
- มี ส วิท ช์ เท้ า ๑ ตั ว ควบคุ ม การท างาน Hand Piece ที่ เหยี ย บได้
สะดวกที่ปลายเท้า
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๓๔
- มี Filer กรองน้ าก่อนเข้า Solinoid Valve เพื่ อป้ องกัน การอุดตั น
ของท่อน้าในเครื่อง
- มีสวิทช์เปิด – ปิด การทางานที่ตัวเครื่อง และมีหลอดไปสีเป็นตัวแสดง
ให้เห็นเมื่อเครื่องทางาน
- มีที่พักหัวขูดติดอยู่ที่ตัวเครื่องเป็นอย่างดี
- มีถังเป็นถังจุน้า ความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร ทาด้วยวัสดุที่ไม่เป็น
สนิมและทาความสะอาดได้ทั้งภายในและภายนอกได้ง่าย
- มี Solinoid Valve ควบคุมการไหลของน้า เพื่อป้องกันการอุดตัน
ของท่อน้าในเครื่องและติดตั้งระบบมอเตอร์ส่ งน้าเข้าเครื่องเป็นระบบไฟฟ้าใช้
ไฟ ๑๒ โวลท์
- มีตู้ทาด้วยวัสดุที่ไม่เป็นสนิม และเคลื่อนที่ได้สะดวก สาหรับการ
วางเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้าและบรรจุถังเก็บน้า
- ผลิ ต โดยบริ ษั ท ได้ รั บ การรั บ รองระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ ISO
๙๐๐๑:๒๐๐๘ และ ISO ๑๓๔๘๕:๒๐๑๒
๒. ด้ามกรอฟันความเร็วต่า จานวน ๑ อัน เป็นเงิน ๘,๙๐๐ บาท
(คุณลักษณะและราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ รอบ/นาที
- อัตราทดรอบ ๑:๑
- เป็นระบบ Ball Bearing
- ใช้กับ Ca Burs ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๓๕ ซม.
- มีระบบ Dust Proofing System ในการป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกผ่าน
เข้าไปในหัวกรอ
- สามารถทาให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้าที่อุณหภูมิ
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ องศาเซลเซียส
๓. ด้ามกรอฟันความเร็วสูง จานวน ๔ อันๆ ละ ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน
๑๐๘,๐๐๐ บาท (คุณลักษณะและราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็ น ด้ามกรอฟั น ความเร็ว สู งขับ ด้ ว ยแรงลม(Air turbine) ชนิ ด ใช้
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๓๕
ตลั บ ลู กปืน(Ball bearing) Cartridge เป็นชนิด Ceramic Bearing แบบ ISB
(Integrate Shaft Ball Bearing) ทาให้ขณะกรอ Bur จะไม่สั่น
- ให้ ค วามเร็ ว รอบของเข็ ม กรอฟั น ความเร็ ว รอบ ๓๖๐,๐๐๐ –
๔๓๐,๐๐๐ รอบ/นาที ขนาดของหัวกรอ ø ๑๒ x ๑๓.๕ มิลลิเมตร
- เป็นหัวกรอความเร็วสูงชนิดมีแสงสว่าง (OPTIC LIGHT) แบบ LED
- มีแรงกดที่หัวกรอสูงถึง ๑๗ Watt
- ตัวด้ามทาจาก Stainless Steel ชนิดผิวเรียบ
- มีทางออกของน้าหล่อเย็นที่ด้านล่างของปลายหัวกรอฟันเป็นแบบ
มากกว่า ๓ รู (Triple Spray System) (Quattro Water Spray)
- การถอดเข็มกรอฟันเป็นชนิด Push Button Chuck
- ข้อต่อด้ามกรอฟันเป็น Quick Coupling Connection แบบ Water
Volume adjuster มีหลอดไฟอยู่ ภายใน หมุนได้รอบตัวแยกเป็นอิสระได้จาก
สายอ่อน (Disconnected) ด้านท้ายเป็นแบบ Mid West ๔ Hold และมีระบบ
(Non-Retraction Valve) ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้าเข้าสู่ตัวยูนิต
- Handpiece เป็ น ระบบ Clean Head สามารถป้ อ งกั น สิ่ งสกปรก
ไม่ให้เข้าไปใน Cartridge
- ใช้แรงดันลมเพื่อการทางานระหว่าง ๒ – ๒.๕ kg/cm๒
- สามารถท าให้ ป ลอดเชื้ อ โรคได้ ด้ ว ยเครื่ อ งอบความดั น ไอน้ า
(Autoclave) ที่อุณหภูมิสูงสุด ๑๓๕ องศาเซลเซียล
- สามารถบารุงรักษาและทาความสะอาดลูกปืนด้วยน้ามัน Hi-Clean
Spray
- เป็นชนิด Non-water Retraction
- การบรรจุหีบห่อ บรรจุในกล่องพลาสติกเรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์
- รับประกันคุณภาพสินค้าไม่ต่ากว่า ๑ ปี
- มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจาหน่าย โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต
มีเอกสารอนุญาตประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงาน
ของทางราชการอย่างถูกต้อง
๔. เครื่องตรวจหู จานวน ๑ อัน เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท (คุณลักษณะและ
ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์)
- คุณลักษณะพื้นฐาน
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๓๖
- เป็นอุปกรณ์สาหรับส่องตรวจหูแบบไฟเบอร์ออฟติก
- มีขนาดเล็กกะทัดรัด พกพาสะดวก
- มีสวิตซ์ เปิด-ปิด อยู่ที่คลิปบนด้ามถือ
- ให้ความสว่างระบบไฟเบอร์ออฟติก จึงไม่ร้อนรบกวนคนไข้
- ใช้หลอดไฟซีนอน ๒.๕ โวลท์
- ด้ามถือ ใช้ถ่านไฟฉายขนาด AA จานวน ๒ ก้อน
- มีเลนส์กาลังขยายประมาณ ๒.๕ เท่า แบบถอดออกได้ และเมื่อถอด
ออก สามารถนาเครื่องมือสอดเข้าไปได้
๕. เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล จานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๒,๘๐๐
บาท เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท (คุณลักษณะและราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่มี
ในมาตรฐานครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- จอแสดงผลแบบดิจิตอล LCD
- มีวิธีการวัดแบบ Oscillometric
- ช่วงที่วัดได้ ๐-๒๙๙ มม.ปรอท, ชีพจร ๔๐-๑๘๐ ครั้ง/นาที
- มีความแม่นยา ความดัน ±๓ มม.ปรอท,ชีพจร ±๕% ของค่าที่วัดได้
- ใช้พลังงานไฟฟ้า DC๖V๔W, ถ่าน AA ๑.๕v ๔ ก้อนหรือที่ชาร์ทไฟ
AC Adapter
- ผ้าพันแขนมีขนาดเส้นรอบวงแขนในช่วง ๒๒ - ๓๒ ซม.
๖. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน
๙๐,๐๐๐ บาท (คุณลั กษณะและราคาในท้องถิ่น เนื่องจากไม่ มีในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (AED)
- สามารถใช้แผ่นแปะนาสัญญาณเพื่อทาการกระตุกหัวใจ
- สามารถประจุไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อพบความผิดปกติและแนะนา
การใช้งานด้วยเสียงพูด
- เป็นเครื่องกระตุกหัวใจที่ใช้ พลังงานแบบ Adaptive BTE(Biphasic
Truncated Exponential)
- สามารถใช้พลังงานในการกระตุกหัวใจได้ตั้งแต่ ๕๐-๒๐๐ Joule
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๓๗
- ใช้เวลาในการประจุไฟฟ้าไม่เกิน ๙ วินาที
- สามารถตรวจจับ VT/VF และ PSVT ได้
- ใช้เวลาในการอ่านผลไม่เกินช่วง ๔-๑๕ วินาที
- สามารถเก็บข้อมูลในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB และสามารถ
เพิ่ ม หน่ ว ยความจาเป็ น SD Card ขนาด ๒ GB ได้ สามารถบั น ทึ ก ได้ ๑๐๐
ชั่วโมง
- ตั ว เครื่ อ งผ่ า นมาตรฐาน IEC ๖๐ ๕๒๙ class IP๕๔ , IEC/EN
๖๐๖๐๑-๑ class I type BF, EC Directive:Class IIb
- แบตเตอรี่เป็นแบบ Li-ion ชาร์ทใหม่ได้ สามารถใช้ติดตามสัญญาณชีพ
ได้ไม่น้อยกว่า ๒๑ ชั่วโมง
- สามารถกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ครั้ง
- แบตเตอรี่เป็นแบบมีอายุการใช้งาน ๒ ปี หรือ ๕ ปี ขึ้นอยู่กับการ
ชาร์ทใหม่ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ครั้ง
ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน ดังนี้
๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่ วน ชนิ ดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๐,๒๐๐ บาท (คุณลักษณะ
และราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู
- ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตัง้
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่เกิน
๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่ ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ มี ร ะบบฟอกอากาศ เช่ น แผ่ น ฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือ เครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น
สามารถดั ก จับ อนุ ภ าค ฝุ่ น ละออง และอุป กรณ์ ส ามารถท าความสะอาดได้
ชนิดแขวน
- มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
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๓๘
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้
๑. เครื่องมัล ติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI
Lumens จานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔๒,๕๐๐ บาท (คุณ ลั กษณะและราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์ เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่า
เหตุผล
ด้วยงานโรงพยาบาล (ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ บึงขุนทะเล)
ได้ เปิ ด ให้ บ ริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข แก่ ป ระชาชน ครอบคลุ ม ทั้ ง การส่ งเสริ ม
สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ โดยจัดบริการ
ในคลินิกแก่ผู้ป่วยนอกครอบคลุมทุกกลุ่มวัย การให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ตลอดจนการบริการเชิงรุกในชุมชน การจัดบริการได้ใช้ระบบเทคโนโลยีที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับ สานักงานหลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.)
การพั ฒ นาระบบบริก ารเพื่ อ ใช้ สิ ท ธิ เบิ ก จ่ายตรงส าหรับ ข้ าราชการ ซึ่ งการ
จัดระบบบริการได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็ ว และได้ รั บ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน จ าเป็ น ต้ อ งมี เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ์ในการปฏิบั ติงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ประจาศูนย์บริการสาธารณสุข บึงขุนทะเล ขึ้นเพื่อให้ บริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและต่อ
ทางราชการสูงสุด โดยขออนุมัติเบิกจ่ายจาก “เงินบารุงศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี บึ ง ขุ น ทะเล” ซึ่ ง มี เงิ น คงเหลื อ ณ วั น ที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จานวนเงิน ๑๘,๑๗๙,๐๑๓.๕๗ บาท (สิบแปดล้านหนึ่ง
แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสิ บสามบาทห้ าสิบเจ็ดสตางค์) โดยใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นเงิน ๔๒๓,๐๕๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๓๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพื่อขออนุมัติใช้
เงินบารุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บึงขุนทะเล ในการ
จั ดซื้ อครุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ จ านวน ๔ รายการ ครุ ภั ณ ฑ์ วิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ
การแพทย์ จ านวน ๖ รายการ ครุ ภั ณ ฑ์ ส านั ก งาน จ านวน ๑ รายการ
และครุ ภั ณ ฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน ๑ รายการ รวมเป็ น เงิน ทั้ ง สิ้ น
๔๒๓,๐๕๐บาท (สี่ แ สนสองหมื่ น สามพั น ห้ า สิ บ บาทถ้ ว น) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ ต่อไป
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในระเบียบวาระที่ ๘ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ หากไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านผู้ใดเห็นชอบก็ขอให้ยกมือขึ้นนะครับ
สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติ อนุมัติใช้เงินบารุงศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ บึงขุนทะเล เพื่อจัดซื้อ ครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ ครุ ภั ณ ฑ์
วิท ยาศาสตร์ห รือ การแพทย์ ครุภั ณ ฑ์ ส านั ก งานและครุภั ณ ฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่ เพื่ อใช้ป ฏิ บัติ งานที่ ศูนย์ บริการสาธารณสุ ขเทศบาลฯ บึ งขุน ทะเล
(ส านั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม) จ านวนเงิ น ๔๒๓,๐๕๐ บาท
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ ธำนี มี มติ อนุ มั ติใช้ เงินบ ำรุงศูนย์ บริ กำร
สำธำรณสุขเทศบำลฯ บึงขุนทะเล เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ ครุภัณ ฑ์สำนักงำนและครุภัณ ฑ์ โฆษณำและ
เผยแพร่ เพื่อใช้ปฏิบัติงำนที่ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลฯ บึงขุนทะเล
(สำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวนเงิน ๔๒๓,๐๕๐ บำท ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๙ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สำนักกำรศึกษำ)

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ขอเชิญทางท่านนายกฯอ่านรายละเอียดของญัตติครับ

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๐
นำยกเทศมนตรี

สุ ร าษฎร์ ธ านี ขอเสนอญั ต ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ เ ทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณรายจ่ายสานักการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักกำร
ขออนุ มั ติแ ก้ไขเปลี่ ย นแปลงค าชี้แ จงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
- ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจกทรงสูง งบประมำณตั้งไว้ ๙,๕๐๐
บำท (เก้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
จำกเดิม
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กเก็บแฟ้มแบบ ๔๐ ช่อง ๔ ชั้น
แบบมีล้อเลื่อน สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา จานวน ๑ ตู้ (ราคาใน
ท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจากเป็ น รายการไม่ ป รากฏตามมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่
๒ หน้า ๘๘
แผนงำนกำรศึกษำ
งำนศึกษำไม่กำหนดระดับ
งบลงทุน
ค่ำครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สำนักงำน
- ตู้เหล็กบำนเลื่อนกระจกทรงสูง งบประมำณตั้งไว้ ๙,๕๐๐
บำท (เก้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรงสูง ตัวตู้ทา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๑
ด้วยเหล็ก สูงไม่ต่ากว่า ๔ ฟุต มีประตูบานเลื่อนเป็นกระจกกรอบเหล็ก มีชั้น
วางไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น สามารถปรับระดับได้ สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางหลา จานวน ๑ ตู้ (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฏตาม
มาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ ) ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หน้า ๘๘
เหตุผล
ด้วยสานักการศึกษา มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ตู้เหล็ก
บานเลื่อนกระจกทรงสูง สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางหลา จานวน ๑ ตู้
แต่ เ นื่ อ งจากคุ ณ ลั ก ษณะของครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นรายละเอี ย ดของ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน
จึงไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกทรง
สูงได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ดังนั้น เพื่อให้ การจัดซื้อครุภัณ ฑ์ ดังกล่าวสามารถดาเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณที่ตั้งไว้ให้ถูกต้องตรงตามคุณลักษณะของตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ทรงสูง เพื่อให้สามารถจัดซื้อได้ตรงตามความต้องการในการใช้งานของศูนย์
พัฒนา เด็กเล็กบ้านบางหลา
จึ งเรี ย นมาเพื่ อ โปรดน าญั ต ติ เสนอสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธ านี
พิจารณาอนุมัติ ตามนัยข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ต่อไป
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในระเบียบวาระที่ ๙ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมนะครับ ท่านผู้ใดเห็นชอบก็ขอให้ยกมือขึ้นนะครับ
สรุป สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติ อนุมัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สานักการศึกษา)
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ (สำนักกำรศึกษำ)
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๒
ระเบียบวำระที่ ๑๐ เรื่องญั ตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (สำนักกำรศึกษำ)
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

ขอเชิญทางท่านนายกฯอ่านรายละเอียดของญัตติครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ด้ ว ยนายกเทศมนตรี
ขอเสนอญัตติด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติอนุมัติโอน
เงิน งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้ งจ่า ยเป็ น
รายการใหม่ สานักการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักกำร
ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น งบประมาณ รายจ่ า ยประจ าปี ง บ ประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน เป็นเงิน ๗๙,๐๘๗,๔๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
๖๙,๕๐๑,๐๙๖.๔๕ บาท
จึงขอโอนลด ๔๐๐,๐๐๐ บาท
โอนไปเป็น
แผนงานการศึกษา
งานระดับมัธยมศึกษา (งานโรงเรียน)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์การศึกษา
- โครงการจั ด ซื้ อ สื่ อ การเรี ย นการสอนพร้ อ มติ ด ตั้ ง จ านวน
๔๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ Server,USP และ Windows Server โปรแกรม

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๓
ดิจิทัลวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ พร้อมติดตั้ง จานวน ๖๔ ชุด และ
โปรแกรมดิจิทัลวิชาคณิตศาสตร์พร้อมติดตั้ง จานวน ๖๔ ชุด พร้อมหนังสื อ
ประกอบการเรียน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเทศบาล ๓
(ตลาดล่าง) (ราคาในท้องถิ่นเนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.
๒๕๖๑) ตามแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่ ม เติ ม และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ หน้า ๙๖
เหตุผล
สานักการศึกษา มีความจาเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้
ส าหรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนในระบบ Learn Education ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนเพื่อให้เห็นถึงความสาคัญในการนา
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาและให้ ส อดคล้องกับการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ อันเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการนาประเทศ
ให้ บ รรลุ สู่ เป้ าหมายไทยแลนด์ ๔.๐ จึ ง ขออนุ มั ติ โอนงบประมาณรายจ่ า ย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปตั้ งจ่ า ยเป็ น รายการใหม่ เพื่ อ จั ด ซื้ อ
สื่อการเรียนการสอนพร้อมติดตั้ง เป็นเงินจานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาท
ถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาญัตติเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ ตาม
นัย ข้อ ๒๗ แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ต่อไป
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในระเบี ย บวาระที่ ๑๐ ยั ง มี ท่ า นผู้ ใ ดสงสั ย จะซั ก ถามไหมครั บ
เชิญท่านรักพงษ์ครับ

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในระเบียบวาระที่ ๑๐ การโอนเงิน
ผมมีข้อสงสัยในเรื่องของหมวดเงินเดือนพนักงาน ช่วงต้นปีงบประมาณปี พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึ่ ง พอได้ เริ่ ม ต้ น กั น ก็ ส ามารถโอนเงิน ส่ ว นเงิน เดื อ นของพนั ก งาน
เทศบาลกันได้แล้วหรือครับ ตั้งข้อสังเกตครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ ว่า
โอนกันแล้วเหรอ หรือว่าตั้งกันเหลือเกินไว้เลยโอนกัน ขอถามหน่อยครับท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯ ขอบคุณครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๔
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เพื่ อ นสมาชิ ก มี ข้ อ สงสั ย เรื่ อ งการโอนเงิ น นะครั บ ว่ า เพิ่ ง เริ่ ม
ปีงบประมาณก็มีการโอนเงินไปตั้งจ่ายรายการใหม่แล้ว ก็ขอเชิญท่านนายกฯ
ทาความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกครับ เชิญครับ

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาผู้ ท รง
เกียรติ ผมก็สงสัยเหมือนกับทางเพื่อนสมาชิกตั้งแต่เห็นญัตติตัวนี้เสนอเข้ามา
แต่เนื่องจากมีความจาเป็นจริง เพราะทางสานักการศึกษา ลืมตั้งงบประมาณ
ของทางโรงเรียนเทศบาล ๓ ที่จะใช้ซื้อ Server , UPS และ Window Server
ก็ต้ อ งโอนงบมาตั้ งจ่ายรายการใหม่ ซึ่ งงบตั ว นี้ เหลื อ ทุ ก ปี ค รับ ก็ ขอให้ ท่ าน
สมาชิกช่วยพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ทางท่านนายกฯก็ ได้ชี้แจงแล้วนะครับ ว่าได้ตกหล่นงบประมาณของ
โรงเรียนเทศบาล ๓ ไป ก็เลยเอาเงินส่วนนี้มาโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามที่ผม
เข้าใจนะครับ ยังมีเพื่อนสมาชิกจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ
ท่านผู้ใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ
สรุป สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี มี มติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒ จานวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สานัก
การศึ ก ษา) ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์ จ านวน ๑๙ เสี ย ง งดออกเสี ย ง
จานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภำเทศบำลนครสุ รำษฎร์ ธำนี มี มติ โอนเงิ นงบประมำณรำยจ่ ำย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บำท ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่
(สำนักกำรศึกษำ) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง
จำนวน ๑ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๑๑ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อถอน
คืนเงินรำยรับ รำยกำรเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ท้องถิ่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในเด็กและเยำวชนนอก
สถำนศึกษำ (สำนักกำรศึกษำ)

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ขอเชิญทางท่านนายกฯครับ

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๕
นำยกเทศมนตรี

สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อถอนคืนเงินรายรับ
รายการเงินอุดหนุนสาหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น รายการ
ค่าใช้จ่ายในการ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักกำร
ขออนุ มั ติ จ่ า ยขาดเงิ น สะสม รายการเงิน อุ ด หนุ น ส าหรั บ ส่ งเสริ ม
ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ให้ แ ก่ ก รมส่ งเสริม การปกครองท้ อ งถิ่ น โดยผ่ านทางส านั ก งานส่ งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เหตุผล
เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป รายการเงิ น
อุดหนุนส าหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาให้ กับเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจาก
ในปีงบประมาณดังกล่าว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับ
ไว้ ในเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ จึ งไม่ ส ามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณดาเนินการโครงการดังกล่าวได้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจาเป็นต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อถอนคืนเงินรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป รายการดังกล่าวเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐
บาท (สองแสนบาทถ้วน) ให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยผ่านทาง
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาญัตติเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่าย
ขาดเงิ น สะสมรายการดั ง กล่ า วนี้ ใ ห้ ส ภาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณา ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมหมวดที่ ๙ ข้อ ๙๖ (๒) ซึ่งกาหนดให้เป็นอานาจของสภาท้องถิ่น
เป็นผู้อนุมัติ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๖
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในระเบียบวาระที่ ๑๑ มีท่านผู้ใดสงสัยจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่มีผม
ขอมติที่ประชุมนะครับ ใครเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อถอน
คืนเงินรายรับ รายการเงินอุดหนุนสาหรับ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ท้อ งถิ่ น ค่าใช้จ่ายในการ สร้ างภู มิ คุ้ม กัน ยาเสพติ ดในเด็ กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา (สานักการศึกษา) ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ จานวน ๑๙ เสียง
งดออกเสียงจานวน ๑ เสียง

มติที่ประชุม

สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพื่อถอน
คื น เงิ น รำยรั บ รำยกำรเงิ น อุ ด หนุ น ส ำหรั บ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภำพกำรจั ด
กำรศึกษำท้ องถิ่น ค่ ำใช้ จ่ำ ยในกำร สร้ ำงภูมิ คุ้ม กัน ยำเสพติด ในเด็ กและ
เยำวชนนอกสถำนศึ กษำ (ส ำนั ก กำรศึก ษำ) ด้ว ยคะแนนเสีย ง เอกฉั น ท์
จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๑๒ เรื่องญั ตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (สำนักกำรช่ำง)

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

ขอเชิญทางท่านนายกฯครับ
เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ นายกเทศมนตรี น คร
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็ น รายการใหม่ ส านั ก การช่าง หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักกำร
ขออนุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งได้รับการอนุมัติ ให้กันเงินเบิกตั ดปีไว้ ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ไว้แล้ว ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ดังนี้
จากเดิม
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๗
แผนงำนกำรเกษตร
งำนส่งเสริมกำรเกษตร
หมวดค่ำครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ
จั ด ซื้ อ พร้ อ มติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ส าหรับ ใช้ อ อกก าลั งกาย ตั้ งไว้
๑๕,๒๙๔,๘๕๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
หน้า ๓๙-๔๒ ข้อ ๒
โอนไปเป็นตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่
ด้ำนกำรชุมชนและสังคม
แผนงำนเคหะและชุมชน
งำนสวนสำธำรณะ
หมวดค่ำครุภัณฑ์
ประเภท ครุภัณฑ์อื่นๆ
จั ด ซื้ อ พร้ อ มติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ส าหรับ ใช้ อ อกก าลั งกาย ตั้ งไว้
๑๕,๒๙๔,๘๕๐.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
หน้า ๓๙-๔๒ ข้อ ๒
เหตุผล
เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๑ ไว้ผิดแผนงาน ทา
ให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เพื่อจะได้นามาใช้ในการบริการประชาชน ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอญัตติต่อสภาพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวดที่๔ การโอนและ
แก้ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๑ “การโอนการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปี จะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้เบิกเงินตัดปี หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์

ในระเบียบวาระที่ ๑๒ มีท่านผู้ใดสงสัย หรือจะซักถามไหมครับ เชิญ
ครับอาจารย์พรเลิศ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๘
สมำชิกสภำเทศบำล

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในระเบียบวาระที่ ๑๒ การเสนอ
ญั ตติโดยปกติ การเสนอญั ต ติที่ผ่ านมาในสภาแห่ งนี้ จะต้อ งมีห ลั กการ และ
เหตุผล แต่ในญัตตินี้ ไม่มีหลักการ นี่คือข้อสังเกตประการที่ ๑
ประการที่ ๒ การโอนงบประมาณตัวนี้ครั้งแรกสุดไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ในเรื่ องนี้ไว้ เมื่อไม่ได้ตั้งไว้ ก็ท าแผนเพิ่ มเติมครั้งที่ ๔ ของบเป็ นการตั้งจ่าย
รายการใหม่ หลังจากนั้นปรากฏว่าผิดแผนงาน ก็เลยต้องโอนกลับมาตรงนี้ใหม่
งบ ๑๕ ล้านกว่าบาท และในญัตตินี้เป็นญัตติของงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ ที่
ผ่านมาแล้ว ปิดงบปิดบัญชีแล้ว ซึ่งจะต้องเขียนให้สมาชิกเห็นชัดเจนว่าได้มีการ
กันงบ โอนงบ อย่างถูกต้องแล้ว ซึ่งก็ไม่มี เพราะไม่มีหลักการ มีแต่ในบันทึก
ด้านหลังที่แนบมา ว่าการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีมติ
อนุ มั ติ กั น เงิน กรณี ไม่ ก่ อ หนี้ ผู ก พั น จ านวน ๘ โครงการ และอนุ มั ติ ข ยาย
ระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ จานวน ๑
โครงการ ไม่ได้บอกว่าเป็นโครงการนี้ เพราะฉะนั้นสภาก็ไม่ทราบว่าโครงการนี้
ได้มีการกันเงินไว้แล้วหรือไม่ แล้วในลักษณะของการยื่นญัตติ วรรค ๒ ของข้อ
๓๘ เกี่ยวกับข้อบังคับของการประชุมสภา บอกไว้ว่า ญั ตตินั้น อนุโลมให้ใช้
แบบท้ายข้อบังคับการประชุมสภานี้ ดังนั้นต้องมีหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้อง
ซึ่ ง ก็ ไม่ มี ห ลั ก การ หลั ก การนั้ น จะต้ อ งเขี ย นลั ก ษณะว่ า ขออนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้กัน
เงิน ไว้แล้วในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิส ามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้แล้วไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ อยู่ที่ว่าจะแก้ไขกันอย่างไร ขอบคุณครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ทางอาจารย์พรเลิศ ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขข้อ ผิดพลาด ขอให้
ทางท่านนายกฯ และเพื่อนสมาชิกทาความเข้าใจกัน แก้ไขให้ถูกต้องนะครับ
แล้ วมายื่นเพิ่มเติมให้ เพื่อนสมาชิกนะครับ ยังมีเพื่อนสมาชิกมีข้อสงสัยที่จะ
เสนอแนะอีกไหมครับ ขอเชิญทางท่านณรงค์ครับ

นำยณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบ าลฯที่ เ คารพ กระผมนายณ รงค์
ฉวมพรหมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในระเบียบวาระที่
๑๒ เรื่องโอนเงินไปซื้อเครื่องออกกาลังกาย ส่วนตัวกระผมเองก็ไม่ได้ติดใจอะไร
มากมาย แต่อยากจะสอบถามว่าได้กาหนดสถานที่ตั้งเครื่องออกกาลังกายตัวนี้

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๔๙
ไว้ หรือยัง ที่ผ่านมาได้ตั้งอยู่ ๒ จุด ที่บึงขุนทะเล กับที่สะพานนริศ เขต ๒ บ้าน
ผม ก็อยากจะได้เหมือนกัน อยากขอให้ไปตั้งที่สวนสาธารณะบ่อโฉลกครับ ซึ่งก็
สร้างเสร็จแล้ว ฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ยังมีท่านผู้อื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านผู้ใด
เห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ
สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี มีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สานักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จานวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง

มติทปี่ ระชุม

สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (สำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ระเบี ย บวำระที่ ๑๓ เรื่ อ งญั ต ติ ข ออนุ มั ติ จ่ ำ ยเงิน สะสมโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนคลองฉนำก-หัวแหลมพัฒนำ (สำนักกำรช่ำง)

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

ขอเชิญทางท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนคร
สุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติจ่ายเงินสะสมประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อใช้
จ่ายโครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หั วแหลมพั ฒ นา โดยมีห ลั กการและ
เหตุผลดังนี้
หลักกำร
ขออนุมัติจ่ายเงิน สะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน
๙,๙๓๙,๐๐๐ บาท (เก้ าล้ านเก้ าแสนสามหมื่ น เก้ าพั น บาทถ้ ว น) เพื่ อ เป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการก่ อ สร้ า งถนนคลองฉนาก-หั ว แหลมพั ฒ นา โดยท าการ
ก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง กว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กาหนด)
เหตุผล

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๐
เนื่ อ งจากโครงการดั งกล่ า วมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การ เพื่ อ ให้
ประชาชนมีเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ในบาง ตาบลคลองฉนากและพื้นที่
บนบก และเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชนชน จึงขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพื่อดาเนินโครงการฯ จานวน ๙,๙๓๙,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่น
เก้าพันบาท ถ้วน)
ขณะนี้คงเหลือยอดเงินที่สามารถนาไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๗๓,๕๙๐,๒๓๒.๒๗ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านห้าแสน
เก้าหมื่นสองร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง
ถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา จานวน ๙,๙๓๙,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสน
สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ ๘๙ (๑) ต่อไป
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในระเบียบวาระที่ ๑๓ ตามที่ท่านนายกฯได้แถลงต่อสภา มีท่านผู้ใด
สงสัยจะซักถามไหมครับ ขอเชิญคุณณรงค์ครับ

นำยณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เ คารพ กระผมนายณ รงค์
ฉวมพรหมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ตามระเบียบวาระ
ที่ ๑๓ โครงการนี้เป็นที่ต้องการของประชาชน ซึ่งน่าจะทาตั้งนานแล้วครับ ถือ
ว่ายังไม่ช้านะครับ แต่ผมอยากจะสอบถามว่า งบประมาณก่อสร้างเกือบ ๑๐
ล้าน จะต้องเข้าให้ทางจังหวัดพิจารณาหรือไม่ แล้วอีกเรื่องหนึ่ง ถนนมีความ
ยาวประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร ใช้หินคลุกประมาณ ๕,๖๑๖ ลูกบาศก์เมตร ตาม
BOQ นะครับ อยากจะสอบถามว่าสามารถลงได้ตลอดสายไหมครับ ถ้าลงได้
เฉพาะที่จาเป็น ก็จะเป็นโคลนเหมือนกับที่ถนนประชารัฐ ผมกลัวว่าหินคลุกจะ
ไม่เพียงพอ ขอให้ทางผู้บริหารตอบตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ยังมีท่านผู้อื่นที่จะซักถามอีกไหมครับ ท่านนายกฯจะได้ตอบข้อซักถาม
ทีเดียวเลย เชิญครับคุณรักพงษ์

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๑
สมำชิกสภำเทศบำล

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในเรื่องของการก่ อสร้างถนนคลอง
ฉนาก ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางผู้บริหาร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธ านี ที่ ได้ จั ด สรรงบประมาณ ๕ ล้ า นบาท เพื่ อ จั ด ท าสะพาน การ
ก่อสร้างถนนคลองฉนากเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ กันมากมาย ประชาชนในเขต
พื้ น ที่ มี ค วามต้ อ งการเพื่ อ ประโยชน์ ท างการคมนาคมขนส่ งครั บ ทางเรือ ก็
ค่อนข้างลาบากแล้วครับ ส่วนที่ทางท่านณรงค์ ขอโทษที่ต้องเอ่ยนามนะครับ
ท่านเป็นห่วงว่าโครงการนี้จะไม่สาเร็จ ผมก็ต้องขอเรียนให้สภาแห่งนี้ได้ทราบ
ว่า เรื่องของถนนคลองฉนาก ท่านนายกฯก็ได้มอบหมายกระผมเป็นบางเรื่องให้
ประสานกับชาวบ้านที่จะมอบที่ดินอุทิศให้ กับทางเทศบาล จะมอบกันอย่างไร
ผมก็เรียนต่อสภาในส่วนของโฉนดที่ดินของประชาชนส่วนนั้น ได้มอบให้เดิม
เป็ น น.ส๓ อยู่ แล้ วฝ่ายรังวัดที่ดิน ได้ไปออกเป็นโฉนด ยังเหลืออีกไม่เกิน ๔
รายที่ยังเป็นน.ส๓ อยู่ แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะเค้าได้ทาเรื่องอุทิศไว้
แล้ว และประชาชนบางรายเค้าก็อยากจะมาทาเรื่องอุทิศที่ดินกันที่เทศบาล
อยากจะให้นายกฯหรือผู้บริหาร เป็นผู้เซ็นรับโอน ก็ได้มอบเรื่องนี้ไว้ที่ทางผอ.ตี๋
ขอโทษที่ต้องเอ่ยนามครับ ก็ขอฝากไปทางผู้บริหารเรื่องนี้ด้วยครับ ให้ทาเรื่อง
รับมอบให้ชัดเจน เช่นลงวารสารเทศบาล หรือมีหนังสือมอบไปครับ แล้วก็ฝาก
ไปทางสานักการช่าง ช่วยดาเนินเรื่องขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง งานจะได้เดินต่อไป
ครับ จะได้สาเร็จกันครับ ขอบคุณครับ
ยังมีท่านผู้อื่นที่จะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกฯชี้แจง
ครับ

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

เรี ย นท่ า นประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ท่ า นสมาชิ ก สภาผู้ ท รง
เกีย รติ จากที่ ทางท่านเพื่อนสมาชิกได้เป็ นห่ ว งว่าเรื่องนี้จะต้องเข้าสู่ จังหวัด
พิจารณาหรือไม่ ไม่ต้องนะคับ เพราะไม่ใช่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนเรื่องทาทั้ง
สายไหม ท าทั้ งสายนะครับ เราได้ให้ งบประมาณลงไปทาทั้ งสายจากที่ ช่าง
คานวณ ส่วนเรื่องที่ดินที่รับบริจาคมา เราจะทาโล่เกียรติคุณให้ เหมือนกับทุกปี
ทีทาให้ครับ ขอบคุณครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ทางท่านนายกฯก็ได้ชี้แจงแล้ วนะครับ ผมก็ขอมติที่ประชุมนะครับ
ท่านผู้ใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้นครับ
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้าง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๒
ถนนคลองฉนาก-หั วแหลมพั ฒนา (ส านั ก การช่ าง) ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเอกฉัน ท์
จานวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
มติที่ประชุม

สภำเทศบำลนครสุ รำษฎร์ ธำนี มี มติ อนุ มั ติ จ่ ำยเงิ นสะสมโครงกำร
ก่อสร้ำงถนนคลองฉนำก-หัวแหลมพัฒนำ (สำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๑๔ เรื่องญั ตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่ อ สร้ ำ งท่ อ ระบำยน้ ำและทำงเท้ ำ ถนนรำษฎร์ ฤ ดี แ ละถนนศรี ไ ชยำ
(สำนักกำรช่ำง)

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯครับ
เรี ยนท่ านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ด้ วยเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี
ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้าและทาง
เท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา
หลักกำร
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จานวน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท สาหรับสานักการ
ช่าง ส่ว นช่างสุขาภิบาล หมวดค่าครุภัณ ฑ์ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทท่ อ
ระบายน้า เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร และทางเท้ากว้าง ๑.๘๐
เมตร (รวมคันหิน) ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร และถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ ย
๗.๐๐-๘.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
เหตุผล
ถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา มีสภาพโดยทั่วไปเป็นชุมชนหนาแน่น
ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ตลอดสองข้างทาง ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี
ระหว่างตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและถนนบ้านดอน ซึ่งเป็นริ มฝั่งแม่
น้าตาปี พื้นที่บริเวณนี้จะมีประชาชนมาติดต่อซื้อขายสินค้าอุปโภคและบริโภค
ในแต่ละวันเป็นจานวนมากและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๓
ที่เดินทางมาท่องเที่ยว และเดินทางต่อไปยังเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า
โดยผ่านทางท่าเรือบริเวณริมฝั่งแม่น้าตาปี ถนนบ้านดอน อีกเป็นจานวนมาก
แต่ทางเท้าของถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา ในบริเวณนี้ก่อสร้างมานานมี
สภาพเก่าชารุด และในถนนศรีไชยาการระบายน้าจะใช้รางระบายน้าด้านหน้า
ทางเท้า ซึ่งมีขนาดเล็กทาให้การระบายน้าเมื่อฝนตกหนักจะระบายน้าฝนไม่ทัน
เกิดน้าท่วมขังเพื่อรอการระบายบนผิวจราจร ดังนั้น การก่อสร้างทางเท้าของ
ถนนราษฎร์ฤดีและศรีไชยาและการก่อสร้างท่อระบายน้าของถนนศรีไชยาจะ
เป็ น การสร้างภาพลั กษณ์ ที่ ดี ให้ เกิ ด กับ ท้ อ งถิ่น และอานวยความสะดวกแก่
ประชาชนในท้องถิ่น และที่เดินทางท่องเที่ยวผ่านไปมาและแก้ปัญหาน้าท่วมขัง
บนผิ ว จราจรถนนศรี ไ ชยาได้ เ ป็ น อย่ า งดี แต่ เนื่ อ งจากเทศบาลไม่ ไ ด้ ตั้ ง
งบประมาณเพื่อการนี้ไว้ และไม่ส ามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลเพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จานวน ๓,๑๕๐,๐๐๐
บาท (สามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถนาไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๗๓,๕๙๐,๒๓๒.๒๗ บาท
จึ งเรี ย นมาเพื่ อ โปรดน าญั ต ติ เสนอสภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธ านี
พิ จ ารณาอนุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสม จ านวน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท ตามระเบี ย บ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รัก ษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ (๑) ต่อไป
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในระเบียบวาระที่ ๑๔ มีท่านผู้ใดสงสัย หรือจะซักถามไหมครับ ถ้าไม่
มีกระผมขอมติที่ประชุมนะครับ ท่านผู้ใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ
สภาเทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี มี มติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ เป็ น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้าและทางเท้าถนนราษฎร์ ฤดีและถนนศรีไชยา (สานัก
การช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑
เสียง

มติที่ประชุม

สภำเทศบำลนครสุ รำษฎร์ ธำนี มี มติ อนุ มั ติ จ่ ำ ยเงิน สะสมเพื่ อ เป็ น
ค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำและทำงเท้ำถนนรำษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยำ (สำนัก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๔
กำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน
๑ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๑๕ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมำณเพื่อแก้ไขสัญญำจ้ำง (โครงกำรท่อระบำยน้ำและผิวจรำจรถนน
กำญจนวิถี ๒๖ (สำนักกำรคลัง)
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

เชิญท่านนายกฯครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี ๒๖ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดาเนินการก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี
๒๖ โดยได้ทาสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจากัด พญาอินทรีย์ คอนสตรั๊ คชั่น ตาม
สั ญ ญาจ้ า งเลขที่ ๑๑๑/๒๕๖๑ ลงวัน ที่ ๑๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๑ ในวงเงิ น
๒,๘๒๐,๐๐๐.- บาท ให้ทาการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา
๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๐๐
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกาหนด) ตามสัญญาข้อ ๕ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้าง
ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น
เหตุผล
การก่อสร้างของผู้ รับจ้างไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา
เนื่องจากพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทาให้ผู้รับจ้างก่อสร้างได้จริงน้อยกว่าที่
ระบุ ไว้ ในสั ญ ญา ในการด าเนิ น งานจึ ง จะต้ อ งท าการปรั บ ลดเนื้ อ งาน โดย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคาสั่ง ที่ ๑๘๙๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๖๐ และคาสั่งที่ ๑๗๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้ร่วมกัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๕
ประชุมพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างพบว่าผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา
๐.๑๕ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร แต่สามารถทาการก่อสร้างได้กว้างเฉลี่ย
๓.๐๐-๔.๐๐ และพื้นที่ตามแบบแปลนกาหนดให้ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐
ตารางเมตร แต่ ส ามารถทาการก่อสร้างได้ ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร ดั งนั้ น
เพื่อให้โครงการสามารถดาเนินการต่อไปได้บรรลุวัตถุประสงค์ ราชการไม่เสีย
ประโยชน์ จะต้องแก้ไขรายละเอียดในสัญญาจากเดิมระบุให้ผู้รับจ้าง ก่อสร้าง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่ า ๗๕๐.๐๐
เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๕.๐๐
เมตร ความยาวไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๗๐.๐๐ เมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด)
เป็นดังนี้ ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า ๓๗๐.๐๐ เมตร และผิ ว จราจรคอนกรีต เสริม เหล็ ก หนา ๐.๑๕ เมตร
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๗๐.๐๐ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับลดราคาค่าก่อสร้างลง
๓๔,๐๐๐.- บาท (สามหมื่น สี่ พั น บาทถ้ว น) และปรับ ลดระยะเวลาท าการ
ก่อสร้างลง ๒ วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้
แ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งค าชี้ แ จ งงบ ป ระ ม าณ ให้ เป็ น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในระเบียบวาระที่ ๑๕ มีท่านผู้ใดสงสัย หรือจะซักถามไหมครับ เชิญ
ครับอาจารย์พรเลิศ

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ
ญัตติเรื่องนี้ได้นาเข้าสู่สภาเมื่อในคราวที่แล้ว และได้มีการถอนออกไป กระผม
ได้อภิปรายในเรื่องนี้โดยให้ทางเทศบาลไปดาเนินการ ๓ ประการ ประการที่ ๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๖
ให้ดาเนินการทาเอกสารที่เข้าสู่สภาให้ถูกต้อง ประการที่ ๒ ผมบอกว่าให้เรียก
ผู้รับจ้างมาตกลงกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และให้มีข้อตกลงให้ได้ และ
บันทึกเอาไว้ ประการที่ ๓ กระผมให้ปรึกษาหารือไปยังกระทรวง กรม แล้วมา
ในวันนี้เป็นญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ เพื่อแก้ไขสัญญาจ้าง
หัวเรื่องของญัตติได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ฟังที่ท่านนายกฯได้เสนอแก้ไขโดย
อาศัยพระราชบัญญั ติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ ในมาตรา ๙๗ ซึ่งเมื่อฟังคาชี้แจงแล้ว เป็นการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณ ไม่ได้ขอแก้ไขสัญญาแต่ในมาตรา ๙๗ ที่ท่านนายกฯอ้างถึง
เป็นเรื่องของการแก้ไขสัญญา ซึ่งไม่ใช่ครับ การแก้ไขสัญญานี้เป็นอานาจของ
สภา ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ใน
ข้อที่ ๒๙ แต่ถ้าหากว่าเป็นลักษณะของการแก้ไขสัญญา จะใช้มาตรา ๙๗ ใน
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ แต่ที่ขอมาในนี้
เป็นแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ เพราะฉะนั้นใช้มาตรา ๒๙ ก็จบนะ
ครั บ ส่ ว นที่ ท างท่ า นนายกฯจะแก้ ไ ขสั ญ ญา ใช้ อ านาจตามมาตรา ๙๗
พระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นเรื่องของท่านนายกฯ ซึ่งอยู่ใน
วรรคท้าย ผมขอเรียนถามท่านนายกฯครับ ว่าญัตตินี้เป็นเรื่องขออนุมัติเป็น
แปลงคาชี้แจงงบประมาณ อย่างเดียวใช่หรือไม่ เพราะถ้าจะแก้ไขสัญญาด้วย
ท่านก็ต้องเติมคาว่า และแก้ไขสัญญา แต่ในนี้ ท่านบอกว่า เพื่อแก้ไขสัญญาจ้าง
ผมไม่แน่ใจว่าท่านนายกฯจะเอาอย่างไร เพราะท่านได้อ่านไปถึงมาตรา ๙๗ ใน
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วรรคที่ ๓ ซึ่งเป็น
เรื่ อ งของการแก้ ไขสั ญ ญา ผมจะอ่ า นให้ ฟั ง ก็ ได้ “มาตรา ๙๗ สั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ให้
อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ (๑) เป็นการแก้ไข
ตามมาตรา ๙๓ วรรคห้ า (๒) ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องแก้ไขสั ญ ญาหรือ
ข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทาให้หน่วยงาน ของรัฐเสียประโยชน์ ” ต้องใช้
ตาม (๒) นี้ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ แต่พอมาในวรรค ๓ “การแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วย วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจาเป็นต้อง
เพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด ระยะเวลาส่ งมอบหรือระยะเวลาในการ
ทางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป” วรรค ๓ นี้พูดถึงการแก้ไขสัญญาล้วนๆเลยครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๗
ท่ านประธานสภาเทศบาล เพราะฉะนั้ น ถ้ า ท่ า นนายกฯขอแก้ ไขเกี่ ย วกั บ
งบประมาณ จะไม่ ใช้มาตรา ๙๗ นี้ ค รับ เจตนาของการเขียนมาแบบนี้ ผม
เข้ า ใจว่ า น่ า จะต้ อ งการท าทั้ ง ๒ อย่ า ง ทั้ ง ขอแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จง
งบประมาณ และขอแก้ไขสัญญาด้วย ก็ต้องเรียนถามไปยังท่านนายกฯนะครับ
ขอบคุณครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ทางเพื่ อนสมาชิกก็มีข้อสงสั ยเรื่องคาชี้แจงญั ตติ ผมเห็ นว่าเป็นของ
สานักการคลัง ผมก็ขอทางท่านนายกฯ ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงนะครับ

นำงสังวำลย์ สีแพนบำล
ผอ.สำนักกำรคลัง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ ดิฉันนางสังวาลย์ สีแพนบาล ผู้อานวยการสานักการคลังคะ ขอชี้แจง
ว่ า ญั ต ติ นี้ เ ป็ น การขอแก้ ไ ขสั ญ ญาด้ ว ยนะคะ เป็ น การแก้ ไ ขสั ญ ญาตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ ในมาตรา ๙๗ และไป
เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารงบประมาณ ในข้ อ ที่ ๒๙ ด้ ว ยคะ ขอชี้ แ จงไว้ เท่ า นี้ น ะคะ
ขอบคุณคะ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ทางท่ า นผอ.ส านั ก การคลั ง ได้ ชี้ แ จงแล้ ว นะครั บ ไม่ ท ราบว่ า ทาง
อาจารย์พรเลิศ ยังสงสัย หรือติดใจอีกหรือไม่ ก็ขอเชิญครับ

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ เรา
อ่านญั ตติ ญั ตติขออนุ มัติแก้ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ เพื่อแก้ไข
สัญญาจ้าง ถ้าท่านต้องการที่จะแก้ไขทั้ง ๒ รายการ ท่านก็ต้องใส่คาว่า และ
แก้ไขสัญญาจ้าง ถูกไหมครับ ถ้าแบบนี้ ต้องการแก้ไขอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะไป
แก้ไขอีกอย่างหนึ่ง หลังจากได้รับอนุมัติ ถูกไหมครับ ผมขอกล่าวต่อไปอีกนิด
ครับ ว่าท่านแน่ใจหรือไม่ว่าท่านใช้มาตรา ๙๗ วรรค ๓ ท่านดูวรรคท้ายหรือยัง
วรรคท้ายมาตรา ๙๗ เป็นอานาจอยู่ที่ท่านนายกฯ ไม่ได้อยู่ที่สภา แต่ถ้าย้อนไป
ข้อที่ ๒๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อานาจอยู่ที่สภา เพราะฉะนั้นถ้าเป็นการขอแก้ไขทั้งสอง
อย่ า งแบบนี้ ท่ า นจะต้ อ งขอแก้ ไ ข ฉบั บ แรกเป็ น ญั ต ติ ข ออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ข้อที่ ๒๙ และญั ต ติขอ
แก้ไขสัญญา หลังจากได้รับอนุมัติตรงนี้ ให้ท่านเลือกเอาว่าจะใช้วรรค ๓ หรือ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๘
วรรคท้าย ของมาตรา ๙๗ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ โดยในหลักการและเหตุผล ท่านไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไข
คาชี้แจงงบประมาณเลย เป็นเรื่องของการแก้ไขสัญญาทั้งนั้น และสัญญาจ้าง
ฉบับใหม่ก็ไม่ได้แนบมาครับ ก็ไม่เห็นนะครับ เพราะถ้าแก้ไขสัญญาจ้าง ถ้าเอา
วรรค ๓ เป็นอานาจของสภา ถ้าเอาวรรคท้า ยเป็นอานาจของนายกฯ ท่านจะ
เลือกวรรคไหน ขอบคุณครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ก็เพื่อนสมาชิกก็ยังสงสัยอยู่ ว่าจะเอากันอย่างไร ลองปรึกษาหารือกัน
นะครับ จะแก้ไขคาชี้แจง หรือแก้ไขสัญญา หรือจะเอาทั้ง ๒ อย่าง ทาความ
เข้าใจกันนะครับ ขอเชิญคุณสาเริงครับ

นำยสำเริง ไพฑูรย์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ใน
ระเบียบวาระที่ ๑๕ นี้ ก็ยังจะมีระเบียบวาระที่ ๑๖ และ ๑๗ ครับที่เหมือนกัน
เราก็ได้ประชุมเรื่องนี้กันแล้ วเมื่อการประชุมสภาคราวที่แล้ว ท่านนายกฯก็ได้
ถอนออก เพราะยังไม่ถูกต้องในหลายๆเรื่อง ในบันทึกการประชุมคราวที่แล้ว
หน้าที่ ๒๓ ถึงหน้าที่ ๓๕ ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ รวมอภิปรายกันไป
๑๓ หน้าครับ มีสมาชิกอภิปรายกันไป ๕ คน คงไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับว่ามีใคร
กันบ้าง แล้วเราก็ได้ข้อสรุปว่า ให้เจ้าหน้าที่นัดผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง ในที่นี้คือ ช่าง
คุมงาน กรรมการตรวจการจ้าง และประธานตรวจการจ้าง พร้อมด้วยสมาชิก
สภาเทศบาล ลงไปตรวจพื้นที่ แล้วทาข้อตกลงกัน เมื่อได้ข้อสรุปกันแล้ว ก็ทา
บั น ทึ ก ขึ้น มาฉบั บ หนึ่ ง แต่เราไม่ ได้ ท าอะไรสั ก อย่ างเลยตามที่ กล่ าวมาแล้ ว
ข้างต้น แล้วนาเข้ามาสู่การประชุมสภาในวันนี้ครับท่านประธานสภาเทศบาล
แสดงว่าการประชุ ม สภาคราวที่ แ ล้ ว ไม่ มี ค วามหมายเลยนะครับ ช่ ว ยตอบ
ค าถามตรงนี้ ด้ ว ยนะครั บ ว่ าได้ ด าเนิ น การหรือ ยั งก่ อ นน าญั ต ติ นี้ เข้ าสู่ ส ภา
ขอบคุณมากครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ครับเพื่อนสมาชิกก็ยังสงสัยอยู่ ว่าเราประชุมกันในครั้งที่แล้ว เราก็ตก
ลงกันแล้วว่าให้นัดคณะกรรมการที่ตรวจการแจ้ง เพื่อนสมาชิกบางส่วน และ
บริษัทผู้เสียหายมาด้วยเมื่อไปดูและตกลงกันเสร็จ ทางอาจารย์พรเลิศก็เสนอ
มาว่าเมื่อไปดูงานและเอกสารหลักฐานแก้ไขสัญญาปรับลดเงินคืนเงินนั้นให้ทา
บัน ทึกแนบท้ายการตกลง ณ วันนั้นมาหนึ่งฉบับเพื่อจะได้เสร็จสิ้นระหว่างผู้

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๕๙
ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง แต่เพื่อนสมาชิกก็ยังท้วงติงว่าที่ตรงนี้เรายังไม่ได้ทาเลย ก็
ช่ ว ยท าความเข้ า ใจกั บ เพื่ อ นสมาชิ ก ด้ ว ยครั บ ว่ าขั ด ข้ อ งเรื่อ งอะไร ถึ งไม่ ได้
ด าเนิ น การ ก็ ข อเชิ ญ คณะกรรมการตรวจการจ้ างท าความเข้ า ใจกั บ เพื่ อ น
สมาชิกครับ เอาละครับทางเจ้าหน้าที่ยังไม่พร้อมก็ตรงนี้เว้นวรรคกันไว้ก่อน
เดี๋ยวให้ ผอ.สานักการคลัง กับอาจารย์พรเลิศ ที่ได้ทาความเข้าใจเบื้องต้นกันไว้
แล้วว่าเราจะแก้ไขและปรับปรุงกันอย่างไรให้เหมาะสมที่สุด ขอเชิญ ผอ.สานัก
การคลังครับ
นำงสังวำลย์ สีแพนบำล
ผอ.สำนักกำรคลัง

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้บริห ารเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีและสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ดิฉันนางสังวาลย์
สีแพนบาล ผู้อานวยการสานักการคลัง เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณและหน้าที่สองจะอ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ เอกสารกาลังไปแก้ไขอยู่ค่ะ
ขอเชิญอาจารย์พรเลิศครับ

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานครับสรุปว่าญัตตินี้เป็นการ
ขอแก้ไขญัตติ เป็นญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ที่ฟัง
จากท่านก่อนหน้านี้โดยการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณนั้น ก็ใช้
อานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยงบประมาณ ในข้อ ๒๙ เดี๋ยว
สักครู่หนึ่งฉบับที่แก้ไขก็คงจะมาถึงครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ขอขอบใจอาจารย์พรเลิศครับ การปรึกษาหารือให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่ถูกต้องและลงตัวได้ก็ใช้ได้แล้วขอกันแค่นี้ แต่ประธานตรวจการจ้างกับฝ่าย
ช่างที่จะต้องชี้แจงกับเพื่อนสมาชิกตามที่ได้เสนอแนะและตกลงกันในครั้งที่แล้ว
และวันนี้ยังไม่ได้ดาเนินการเพื่อนสมาชิกก็ยังข้องใจอยู่ว่าที่ไม่ได้ดาเนินการเป็น
เพราะอะไร ช่วยชี้แจงทาความเข้าใจให้เพื่อนสมาชิกด้วยครับ เชิญท่านรอง
ปลัดครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๐
นำงสุภำวดี ศรีเปำรยะ
รองปลัดเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้
ทรงเกียรติ ดิฉันนางสุภาวดี ศรีเปารยะ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ใน
ฐานะประธานตรวจรับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจรกาญจนวิ ถี
๒๖ เดี๋ยวขอรอเอกสารสักครู่หนึ่งนะค่ะ แต่ก่อนที่เอกสารจะมาก็ขออนุญาตนา
เรียนสภาแห่งนี้ได้รับทราบว่า เมื่อมีการถอนญัตติในคราวประชุมที่ผ่านมาและ
ได้รับหนังสือจากช่างควบคุมงานให้มีการทบทวนการประชุมของโครงการนี้
ดิฉันในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้าง ก็ได้นัดคณะกรรมการตรวจการ
จ้ า ง ช่ า งควบคุ ม งานพร้ อ มผู้ รั บ จ้ า งโครงการมาร่ ว มประชุ ม ในการแก้ ไ ข
งบประมาณ เนื่องจากเนื้องานที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการได้นัดประชุม
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ ป ระชุ ม ได้ ชี้ แ จง
รายละเอียดที่ไม่สามารถเป็นไปตามสัญญาได้ ซึ่งนายสุชาติ ชูศักดิ์ ช่างควบคุม
งานก็ได้ชี้แจงรายละเอียดในแบบแปลนในสัญญาว่า ท่อระบายน้า คสล.ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๗๕๐ เมตร รายละเอียดต่าง ๆ ตาม
เอกสารในญัตติและมีการตัดงานตัดเงินพร้อมระยะเวลาซึ่งผู้รับจ้างก็รับทราบ
เงื่อนไขนี้ทั้งหมดและยินดีที่จะปฏิบัติเ ห็นชอบตามที่คณะกรรมการนาเสนอซึ่ง
ท่านร่วมประชุมด้วยกับคณะกรรมการ ดังนั้นเงื่อนไขที่ว่าตัดงานตัดเงินและ
ระยะเวลาไปพร้อมกันนี้ ก็เป็นสิ่งที่คณะกรรมการยืนยันแล้วว่าอันนี้ทาถูกต้อง
ถ้ามี ก ารผิ ด พลาดคณะกรรมการก็ ต้อ งรับ ผิ ด ชอบอยู่ แล้ ว โดยหน้ าที่ ดั งนั้ น
ข้อตกลงที่ว่า ผู้ รับจ้างต้องมาทาบันทึกกับคณะกรรมการ ว่าเนื้องานถูกต้อง
หรื อ ไม่ ก็ ป รากฏในการประชุ ม ร่ว มกั น แล้ ว อั น นี้ ข อน าเรีย นสภาแห่ งนี้ ได้
รับ ทราบในจุด ที่ว่าเมื่ อมี การประชุ มร่ว มกั น รายงานการประชุม ผู้ เข้าร่ว ม
ประชุ ม มี พ ร้อ มเพราะฉะนั้ น ผู้ รับ จ้ างก็ รั บ ทราบในข้ อ ตกลงกั น ส่ ว นที่ ได้ มี
หนั งสื อเรียนเชิญ ท่านสมาชิกสภาเพื่อจะไปดูพื้นที่กันในวันที่ ๖ ขณะนั้นได้
รับทราบว่ามีสมาชิกสภาบางท่านได้เดินทางไปราชการที่เชียงใหม่ และอาจจะ
มาทันบ้างหรือไม่ทันบ้างก็แล้วแต่ภารกิจที่ดาเนินการกัน ก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่
๖ ก็มีท่านสมาชิกมาตามเวลานั้น แต่ถามว่าได้ไปไหมตอนนั้นคุยกับช่างอนุชิต
นายช่างก็บอกว่าผู้รับจ้างยังไม่มา แต่ถามว่าผู้รับจ้างรู้ไหมว่าเรานัดสมาชิกสภา
วันที่ ๖ เค้ารับทราบนะค่ะ เพราะเค้าร่วมประชุมในมติการประชุมว่าเราจะนัด
สมาชิกสภาไปวันไหนเค้ารับทราบ แต่เค้าจะมาหรือไม่มาในฐานะกรรมการ
ตรวจรับก็ไม่สามารถไปบังคับเค้าได้ ขออนุญาตนาเรียนท่านสมาชิกสภาทราบ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๑
นะค่ะ ขอบคุณค่ะ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ขอขอบคุณครับ ได้ชี้แจงทาความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิก ทางเจ้าหน้าที่
ก็ได้ชี้แจงกับเพื่อนสมาชิกแล้ว ทางสท.สาเริง ขัดข้องหรือสงสัยอย่างไรขอเชิญ
ซักถามได้เลยครับ เชิญครับ

นำยสำเริง ไพฑูรย์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายสาเริง ไพฑูรย์
สมาชิ ก สภาเทศบาลนครสุ ร าษฎร์ ธ านี เราก็ ไ ด้ ฟั ง ค าชี้ แ จงจากประธาน
คณะกรรมการตรวจการจ้างเมื่อสักครู่นี้แล้ว แต่ท่านประธานครับเรื่องจริงไม่ได้
เป็นไปตามที่พูด ผมมานั่งรอตั้งแต่ ๑๐ โมงถึงเที่ยง มีสมาชิกอยู่ ๔-๕ คน มา
นั่งรออยู่ แล้วที่ผมตกลงกันไว้ในสภาแห่งนี้มีผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างประกอบด้วยใคร
บ้างครับท่านประธานเมื่อครู่ผมอธิบายให้ฟังไปแล้ว ผู้ว่าจ้างก็ต้องประกอบด้วย
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ประธานตรวจการจ้าง นายช่างคุ มงาน และก็มี
สมาชิกสภาใครว่างก็ไปใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรในสมาชิกส่วนนั้น และก็ผู้รับจ้าง
ครับ ผมมานั่งคอยอยู่จนเที่ยงก็ยังไม่มีใครมา และเมื่อคาพูดของสภาที่เราคุย
กันไว้ไม่เป็นไปตามนั้น ก็แสดงว่าในสภาแห่งนี้ที่เราอภิปรายกันไปทั้งหมดไม่มี
ความหมายเลยซิครับท่านประธาน ที่เราต้องการคุยกันอย่างนั้นสามฝ่ายไม่ใช่
เพราะจะจับผิดคนใดคนหนึ่ง เราต้องการที่จะให้ญัตติที่จะเข้ามาในครั้งนี้ได้
ผ่านไปด้วยดีไม้ต้องมาโต้แย้งผิดตรงโน้นตรงนี้กันอีก นี่ความตั้งใจของสมาชิก
เป็นอย่างนี้ครับ ไม่ได้ต้องการจับผิดท่านใดท่านหนึ่ง แต่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง
ที่คุยกันไว้ และผู้รับจ้างก็ไม่ทราบด้วยว่าวันที่ ๖ เค้านัดกันเพราะผมโทรไป
สอบถามผู้รับจ้างแล้วเค้าบอกเค้าไม่ทราบไม่มีใครเชิญเค้าไม่มีหนังสือ แล้วใน
การบันทึกรายงานการประชุมครั้งนี้ ผมจะพูดถึงอีกที่อยู่ท้ายเอกสารฉบับนี้ว่า
ท่านประชุมจริงหรือประชุมปลอม ผมว่าจะไม่เจาะลึกแล้วนะครับท่านประธาน
ในเอกสารฉบับนี้ในญัตติตัวนี้ครับ ใบท้ายสุดที่มีคณะกรรมการ ประธาน ผู้รับ
จ้ าง ได้ป ระชุ ม กัน จริงหรือเปล่ าหรือ ว่าท าบั น ทึ ก ขึ้ น มาเฉยๆ ถ้าตอบผมว่ า
ประชุ ม กั น จริ ง ก็ จ ะได้ ส าวลึ ก ลงไปอี ก ว่ า ประชุ ม ที่ ไหน วั น ที่ เท่ าไหร่ ผมมี
หลักฐานหมดครับ ใบสุดท้ายที่มีรายชื่ออยู่ ๕-๖ คน แต่ถ้าเราได้ประชุมกันจริง
วันนี้ก็คงจะได้จบในญัตตินี้ เพื่อมาหารือกันในข้อบกพร่องในส่วนที่ทามาแล้ว
สภาก็เห็นด้วย ไม่ต้องเข้ามาหาโน้นเพิ่มนี่ลดนั่นกันอยู่ครับ นี่แหละครับท่าน
ประธานแล้วเนื้อในลึกๆ ในญัตติที่ ๑๕ ที่ลดเงินเค้าไป ๓๔,๐๐๐ ลดอะไรเค้า
ไปบ้างครับ พื้นที่เท่านี้ตารางเมตรประกอบด้วยอะไรบ้างครับท่านประธานที่
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๖๒
เป็ น ๓๔,๐๐๐ มีคอนกรีตเท่าไหร่ มีเหล็กเท่าไหร่ มีแม่แบบเท่าไหร่ไม่มีเลย
ครับ แล้วผมไม่ทราบว่าเอาส่วนไหนของการประมาณราคาส่วนไหนมาลดครับ
ถ้าการลดงานผู้รับจ้าง ต้องเอาประมาณราคาของผู้รับจ้างทีเซ็นในสัญญาแนบ
ท้ายสัญญามานะครับ ราคาต่อหน่วยต้องเอามาจากตรงนั้น ไม่ใช่เอาจากราคา
กลางของเทศบาล ถ้าจะให้ผมมาดูความถูกต้องในวันนี้มันไม่ถูกหรอกครับท่าน
ประธาน แล้วลดเวลา ๒ วัน ผมถามว่า ๒ วันนี้คุณเอาอะไรมาคิด ๒ วัน คุณใช้
เหตุผลอะไรผมไปเปิดดูห มดแล้วในประมาณราคาของช่างไม่มีครับ ว่าจะเอา
ตรงไหนมาลดวงเงินเท่านี้ ลดวันเท่านี้ไม่มีเลยครับ ตอบผมให้ได้ก่อนครับว่าที่
ลดเท่านี้คุณเอามาจากไหนที่ลดเงินเค้า ๓๔,๐๐๐ ไม่ใช่เอาให้รัฐได้ประโยชน์
อย่างเดียวผู้รับจ้างก็ต้องไม่เสียประโยชน์ครับท่านประธานครับ ไปลดเงินเค้า
๓๔,๐๐๐ แล้วก็ลดเวลาเค้า ๒ วัน ผมถามว่า ๓๔,๐๐๐ นี่คุณเอามาจากไหน
เอาตัวเลขให้ผมดูหน่อยครับว่ามันมาได้ยังไงครับท่านประธานครับ ขอบคุณ
มากครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เราก็ทาความเข้าใจกันมาพอสมควร แต่เพื่อนสมาชิกก็ยังสงสัยอยู่ใน
ส่ ว นของเอกสารที่ ไ ด้ ส่ ง มาให้ เ พื่ อ นสมาชิ ก ได้ พิ จ ารณากั น ว่ า ทางฝ่ า ย
คณะกรรมการได้ประชุมกันแล้ว แต่ทางเพื่อนสมาชิกต้องการให้ยืนยันว่าการ
ประชุมนี้ประชุมปลอมหรือว่าประชุมกันจริง ๆ และรายการที่ลด BOQ ลด
ค่าจ้าง ลดเวลา ๒ วัน ใช้มาตรฐานส่วนไหนมาวัด ถ้าพอที่จะทาความเข้าใจ
หรือชี้แจงกั น ได้ ก็ขอให้ เจ้าหน้าที่ ช่ว ยชี้แจงและท าความเข้าใจให้ กับ เพื่อ น
สมาชิกด้วยครับ ขอเชิญท่านรองปลัดเทศบาลครับ

นำงสุภำวดี ศรีเปำรยะ
รองปลัดเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้
ทรงเกียรติ ในส่วนของการคานวณนี้ ตัวดิฉันเองในฐานะประธานตรวจรั บก็ได้
เน้นย้ากับช่างควบคุมงานในการคิดเนื้องานว่า ให้เอาราคาจากการที่ประมูลได้
ตามสัญญามาคิด แต่ในวิธีการคิดว่าอะไรยังไงไม่สามารถตอบได้ค่ะ ไม่มีความรู้
ในเรื่องนี้ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภา ว่าต้องให้ทาง
สานั กการช่างเป็นคนตอบในลั กษณะการคิดเนื้อ งาน เพราะตัว ดิฉันเองไม่มี
ความรู้ในเรื่องนี้ ขออนุญาตค่ะ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

คุณสาเริงครับ เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงตามความเข้าใจว่า เขาชี้แจง
ได้เป็นบางส่วนส่วนที่คิดราคานั้นต้องอาศัยฝ่ายช่าง ทางช่างจะได้มาชี้แจงใน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๓
ส่วนที่เหลือช่างว่างตอนไหนก็ต่อได้นะครับ
นำยสำเริง ไพฑูรย์
สมำชิกสภำเทศบำล

ครับ ขอบคุณมากครับท่านประธานครับ ในเมื่อเค้าชี้แจงผมไม่ได้ในวงเงินที่ลด
มา ๓๔,๐๐๐ บาท และลดเวลา ๒ วัน ผมก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาในครั้งนี้ได้
ครับ ท่านประธานครับขอบคุณครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เพื่อนสมาชิกก็ยังข้องใจอยู่นะครับ ว่าเงินส่วนที่ลดลดตรงส่วนไหนมา
จากไหนอย่างไร ช่วยชี้แจงให้กับเพื่อนสมาชิก ฝ่ายช่างที่ได้ดาเนินการตรงส่วน
นี้ชี้แจงได้ก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีที่จะชี้แจงได้ก็ให้หยุดพักสัก ๑๐ นาทีนะครับ
เพื่อหาหลักฐานใครจะคิดยังไงก็ข อเชิญครับ เราก็ประชุมมาถึงวาระที่ ๑๕ ยัง
ไม่เสร็จ และเพื่อนสมาชิกก็ยังตรวจสอบหลักฐานว่าที่ให้มาจะตรงไหม ถ้าตรง
ถู ก ต้ อ งแล้ ว ก็ ข อเชิ ญ เพื่ อ นสมาชิ ก ไม่ ท ราบว่ า สท.ส าเริง กั บ รองสุ ภ าวดี
ปรึกษากันลงตัวหรือยัง เชิญ สท.สาเริง ครับ

นำยสำเริง ไพฑูรย์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรี ย นท่ านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครับ กระผมนายส าเริ ง
ไพฑูรย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานครับในเมื่อถามแล้ว
ไม่มีคนตอบ ก็ต้องเอาอย่างที่ท่านประธานว่าแหละครับ ตรงไหนไม่ถูกก็ไปแก้
มาให้ถูกแนบท้ายเข้าไปแต่ยังมีอยู่นิดหนึ่งครับ แต่ยังมีอยู่นิดหนึ่งครับในวาระที่
๑๖ ผิดมากผมบอกที่ผิดให้อีกนิดหนึ่งครับได้ไปแก้ให้ถูก แต่อย่ามาทาหัวหมอ
กัน ในสภาอีกนะครับ ในสัญญาท่อขนาด ๑ เมตร แต่พอมาคิดเงินตัดเงินตัด
งานผู้รับจ้างเอาท่อขนาด ๘๐ มาตัด ผมถามว่าเทศบาลกาไรหรือขาดทุนเสีย
ประโยชน์ไหมครับ เพราะในระเบียบได้เขียนไว้ว่าถ้ าเทศบาลไม่เสียประโยชน์
คุณจะแก้อะไรก็แก้ไป เอาที่ท่านขอก็แล้วกันครับ ขอบคุณครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ก็คือว่า ๓ ญัตตินี้ก็เหมือนกันเพราะมีลักษณะเดียวกัน ก็มีข้อผิดพลาด
ตามที่เพื่อนสมาชิกอยากที่จะให้ถูกต้อง ไม่ใช่กลั่นแกล้งอะไรถ้าพูดตามจริ งคน
ที่จะชี้แจงตามที่เพื่อนสมาชิกได้อภิปราย แต่ถ้าคนชี้แจงไม่มาก็ไม่สามารถที่จะ
ดาเนินการให้เข้าใจกันได้ ก็สมาชิกก็ทาไปแต่สมาชิกเจ้าหน้าที่ก็ไปแต่เจ้าหน้าที่
อยู่ คนละแห่ งกัน ที นี้ ถ้าให้ เพื่ อ นสมาชิ ก กับ ผู้ บ ริห ารมาทะเลาะกัน ทุ กครั้งที่
ประชุม ผมคิดว่าให้เลิกสิ่งนี้ ไปจากสภาแห่งนี้สักทีได้ไหมครับ เรื่องทาผิดแล้ว
มาด่าคนโน้นด่าคนนี้ท้วงติงตรงนี้ขอให้ลดลงกันสักนิดหนึ่ง ไม่ว่าเพื่อนสมาชิก
ผู้ บ ริห าร หรือเจ้ าหน้ าที่ ขอเถอะครับท าอย่ างไรให้ เรารวมตั ว ไปในทิ ศทาง
เดียวกันให้ได้ ถ้าไปในทางเดียวกันได้ทาอะไรก็ทาได้สะดวก เราอย่าไปคิ ดว่า

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๔
เจ้าหน้าที่เก่งกว่าเพื่อนสมาชิก สมาชิกเก่งกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ ไม่มีใครจะรู้ได้
ทั้งหมดแต่ส่วนที่จะต้องแก้ไขก็เพียงแค่เอามาแนะนาว่าแก้ไขให้ถูกต้อง ไม่ได้มี
เจตนาอะไรส่วนนี้ที่ใน ๓ วาระ ๓ ญัตตินี้ใกล้เคียงกันทั้ง ๓ วาระ เพื่อนสมาชิก
ก็ได้บอกว่าให้เจ้าหน้าที่ไปแก้ไขให้ถูกต้องและก็ให้ดาเนินการต่อไปถ้าไม่ใช้คา
ส่วนนี้วันนี้ไม่เสร็จ ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านเพื่อเราจะได้สาเร็จลุล่วง
ด้วยดี ทีนี้ ๓ วาระ ผมขอทีเดียวเลยถ้าใครเห็นชอบก็ให้ยกมือที่รายงานการ
ประชุมค่อยแยกออก ใครเห็นชอบส่วนนี้ว่าให้ดาเนินการไปได้ขอให้ยกมือครับ
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณ (โครงการท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี ๒๖) (สานัก
การคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จานวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จานวน
๑ เสียง
มติที่ประชุม

สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมำณ (โครงกำรท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนกำญจนวิถี ๒๖)
(สำนักกำรคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง
จำนวน ๑ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๑๖ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมำณเพื่อแก้ไขสัญญำจ้ำง (โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำพร้อมทำง
เท้ำถนนอำเภอ ตั้งแต่สี่แยก ร.พ.ช.ถึงสะพำนข้ำมคลองบำงใหญ่) (สำนัก
กำรคลัง)

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

ขอเชิญทางฝ่ายผู้บริหารครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้าพร้อมทางเท้าถนนอาเภอ ตั้งแต่สี่ แยก ร.พ.ช. ถึงสะพานข้าม
คลองบางใหญ่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อดาเนินการก่อสร้าง ท่อระบายน้าพร้อมทางเท้าถนนอาเภอ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๕
ตั้งแต่สี่แยก ร.พ.ช.ถึงสะพานข้ามคลองบางใหญ่ โดยได้ทาสัญญาจ้างกับบริษัท
นันทวรรธไชย ๒๐๐๒ จากัด ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๘๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวงเงิน ๔,๗๑๘,๐๐๐.- บาท ให้ทาการก่อสร้างท่อระบาย
น้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ เมตร
และทางเท้ากว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกาหนด) และต่อมาได้มีการจัดทาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามสัญญาข้อ ๕ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้าง
ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น
เหตุผล
การก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา
เนื่องจากพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทาให้ผู้รับจ้างก่อสร้างได้จริงน้อยกว่าที่
ระบุ ไว้ ในสั ญ ญาในการด าเนิ น งานจึ ง จะต้ อ งท าการปรั บ ลดเนื้ อ งาน โดย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคาสั่งที่ ๙๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๖๐ และค าสั่ งที่ ๙๗/๒๕๖๑ ลงวั น ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ร่ ว มกั น
ประชุ ม พิ จ ารณาการปฏิ บั ติ งานของ ผู้ รับ จ้ าง พบว่ าความยาวก่ อ สร้างท่ อ
ระบายน้าตามแบบแปลนกาหนดให้มีความยาว ๕๕๙.๐๐ เมตร แต่สามารถทา
การก่อสร้างได้ ๕๐๔.๐๐ เมตร และพื้นที่ทางเท้าตามแบบแปลนกาหนดให้มี
พื้นที่ทางเท้า ๗๓๙.๐๐ ตารางเมตร แต่สามารถทาการก่อสร้างได้ ๓๔๓.๕๐
ตารางเมตร ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ โ ครงการสามารถด าเนิ น การต่ อ ไปได้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ราชการไม่เสียประโยชน์ จะต้องแก้ไขรายละเอียดในสัญญาจาก
เดิมระบุให้ผู้รับจ้างก่อสร้างท่อระบายน้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ เมตร และทางเท้ากว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร
ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๐.๐๐ ตาราง
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด) เป็นดังนี้ คือ ก่อสร้าง
ท่ อ ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลาง ๑.๐๐ เมตร ความยาว
๕๐๔.๐๐ เมตร และทางเท้ ากว้างเฉลี่ ย ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๓๓๐.๐๐
เมตร หรือพื้ น ที่ ๓๔๓.๕๐ ตารางเมตร พร้อ มปรับ ลดราคาค่าก่ อ สร้างลง
๘๐๘,๔๖๕.- บาท (แปดแสนแปดพัน สี่ร้อยหกสิบห้า บาทถ้วน) และปรับลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๖
ระยะเวลาทาการก่อสร้างลง ๒๖ วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้
แ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งค าชี้ แ จ งงบ ป ระ ม าณ ให้ เป็ น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในระเบียบวาระที่ ๑๖ มีท่านผู้ใดจะซักถามไหมครับ เชิญท่านอาจารย์
พรเลิศครับ

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในระเบี ยบวาระที่ ๑๖ มีอยู่นิดหนึ่งครับ
ผมไม่แน่ใจว่าผิ ดหรือไม่ผิ ดอาจจะพิมพ์ผิ ดก็ได้แต่พิมพ์ผิ ดมาแต่คราวที่แล้ ว
แล้วมาคราวนี้ถ้าพิมพ์ผิดอีกก็แสดงว่าลอกคราวที่แล้วมาผิดอีก สัญญาจ้างใน
หลักการลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเหตุผลปรากฏว่าการก่อสร้างของผู้
รับจ้างไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญาเนื่องจากพื้นที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิ ม ท าให้ ผู้ รับ จ้างก่ อ สร้างได้ จริงน้ อ ยกว่าที่ ระบุ ไว้ในสั ญ ญา ในการ
ดาเนินงานจึงจาเป็นต้องปรับลดเนื้องานโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตาม
คาสั่งที่ ๙๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๗ กรกฎาคม มาก่อน ๒๘
สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการแจ้งคาสั่งไปก่อนทาสัญญา ถ้ามีคาสั่งตรงนี้มา
ดูหน่อยครับเผื่อจะผิด แต่ว่าอันนี้ผิดมาตั้งแต่คราวที่แล้วนะครับ แต่คราวที่แล้ว
ไม่ได้อภิปราย

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เพื่อนสมาชิกก็ท้วงติงกันนะครับ แก้ไขให้ เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องนะ
ครั บ ก็ ไม่ ได้ ผิ ด ใจอะไรกั น ก็ พ วกเราพยายามที่ จ ะด าเนิ น การให้ ไปได้ ด้ ว ยดี
มีอะไรที่ผิดอยู่ก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับตามที่เพื่อนสมาชิกได้ขอร้องให้แก้ไขให้
ถูกต้องและดาเนินการต่อ ไป ถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วผมขอมติที่ประชุมนะ
ครับ ท่านผู้ใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณ (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าพร้อมทางเท้าถนนอาเภอ ตั้งแต่สี่

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๗
แยก ร.พ.ช.ถึงสะพานข้ามคลองบางใหญ่) (สานักการคลั ง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จานวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จานวน ๑ เสียง
มติที่ประชุม

สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมำณ (โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ำพร้อมทำงเท้ำถนนอำเภอ ตั้งแต่
สี่แยก ร.พ.ช.ถึงสะพำนข้ำมคลองบำงใหญ่) (สำนักกำรคลัง) ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์ จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๑๗ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมำณเพื่อแก้ไขสัญญำจ้ำง (โครงกำรท่อระบำยน้ำและผิวจรำจรถนน
วัดโพธิ์ ๓๓) (สำนักกำรคลัง)

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

ขอเชิญทางฝ่ายผู้บริหารครับ
เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณโครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ ๓๓ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้จ่ายขาดเงินสะสมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดาเนินการก่อสร้างท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์
๓๓ โดยได้ทาสัญญาจ้างกับ บริษัท เสริมพุนพิน-เทรดดิ้ง จากัด ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๑๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ในวงเงิน ๑,๒๘๓,๐๐๐.บาทให้ทาการก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง
๔.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้ อยกว่า ๒๖๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้ น ที่ไม่น้ อยกว่า
๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกาหนด) ตาม
สัญญาข้อ ๕ ผู้รับจ้างต้องเริ่มทางานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
และจะต้องทางานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นั้น
เหตุผล
การก่อสร้างของผู้รับจ้างไม่สามารถดาเนินการก่อสร้างได้ตามสัญญา
จ้างเนื่องจากพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทาให้ผู้รับจ้างก่อสร้างได้จริงน้อย

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๘
กว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ในการดาเนินงานจึงจะต้องทาการปรับลดเนื้องาน โดย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคาสั่ง ที่ ๒๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ และคาสั่งที่ ๑๗๔๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้ร่วมกัน
ประชุมพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง พบว่าความยาวก่อสร้างท่อระบาย
น้าตามแบบแปลนกาหนดให้มีความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร แต่สามารถทาการ
ก่อสร้างได้ ๒๕๗.๐๐ เมตร ผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ตามแบบแปลนกาหนดให้มี
ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร แต่สามารถก่อสร้างได้ ๒๕๗.๐๐ เมตร และพื้นที่
รวมตามแบบก าหนดไว้ ใ ห้ มี พื้ น ที่ ไม่ น้ อ ยกว่ า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
แต่ ส ามารถท าการก่ อ สร้ า งได้ พื้ น ที่ ๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้
โครงการสามารถด าเนิ น การต่ อ ไปได้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ราชการไม่ เสี ย
ประโยชน์ จะต้องแก้ไขรายละเอียดในสัญญาจากเดิมระบุให้ผู้ รับจ้างก่อสร้าง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐
เมตร และผิ ว จราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้ า ง ๔.๐๐ เมตร
ความยาวไม่ น้อ ยกว่า ๒๖๐.๐๐ เมตร หรือมี พื้ น ที่ไม่ น้อ ยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐
ตารางเมตร (รายละเอี ยดตามแบบแปลนที่ เทศบาลก าหนด) เป็ น ดั งนี้ คื อ
ก่อ สร้างท่ อ ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้ อยกว่ า
๒๕๗.๐๐ เมตร และผิ วจราจรแบบ ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐
เมตร ความยาว ๒๕๗.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ ๙๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับ
ลดราคาค่ า ก่ อ สร้ า งลง ๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่ ห มื่ น บาทถ้ ว น) และปรั บ ลด
ระยะเวลาทาการก่อสร้างลง ๒ วัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติให้
แ ก้ ไข เป ลี่ ย น แ ป ล งค าชี้ แ จ งงบ ป ระ ม าณ ให้ เป็ น ไป ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้ อ ๒๙
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้างที่ทาให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ ยน หรือเปลี่ ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในระเบียบวาระที่ ๑๗ ยังมีท่านผู้ใดสงสัย หรือจะสอบถามไหมครับ
ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ ใครเห็นชอบกรุณายกมือครับ
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๖๙
งบประมาณ (โครงการท่อระบายน้าและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ ๓๓) (สานักการ
คลั ง) ด้ วยคะแนนเสี ยงเอกฉัน ท์ จานวน ๑๙ เสี ยง งดออกเสี ย ง จานวน ๑
เสียง
มติที่ประชุม

สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมำณ (โครงกำรท่อระบำยน้ำและผิวจรำจรถนนวัดโพธิ์ ๓๓) (สำนัก
กำรคลัง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จำนวน
๑ เสียง
ระเบียบวำระที่ ๑๘ เรื่องอื่นๆ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ในระเบี ย บวาระที่ ๑๘ เรื่ อ งอื่ น ๆ มี ท่ า นผู้ ใดมี เรื่ อ งจะฝาก หรื อ
สอบถามไปยังท่านนายกฯ ก็ขอให้ยกมือกันนะครับ เชิญครับคุณสากล

นำยสำกล เพชรมีศรี
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายสากล เพชรมีศรี
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ก็ไม่มีเรื่องอะไรครับเรื่องอื่นๆ ผมก็พูด
มา มีเรื่องหนึ่งครับพูดมาปีหนึ่งแล้วเรื่องทาคูระบายน้าซอยท่าทราย นี้ครบปี
หนึ่งแล้วยังไม่ได้ทาผมจะเล่าเท้าความหน่อยนะครับ เมื่อก่อนน้าท่วมอยู่ที่หน้า
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีแล้วก็มีคนมาบอกบริจาคที่ให้เอาน้าลงคลองท่าทอง
ความดีใจผมมาหาท่านนายกทันทีเลย นายกฯบอกโอเค นายกเรียกผู้เกี่ยวข้อง
มาทันทีสารวจวันนั้นเลย หนึ่งปีแล้วครับพอเงินสะสมยังไม่ได้ทา หนึ่งเรื่องเรื่อง
ที่สาคัญ ถ้าทาตรงนี้ผมรับประกันว่าที่ หน้ากองร้อยที่ท่วมน้าลงหมดครับแล้วก็
ผมถูกด่าประจา ผมบอกว่าอย่าด่าแต่ผมเพราะผมนั่งอยู่ตรงนั้นประจาทุกวันให้
ด่าทีมผู้บริหารด้วยครับนี้หนึ่งเรื่อง แล้วนายกต้องบอกผมว่าที่ไม่ได้ทาติดขัดอยู่
เรื่องอะไรหนึ่งเรื่องครับแล้วก็เรื่องครับเพิ่งผ่านไปสามเดือนครับ เรื่องไฟเขียว
เหลืองแดงตอนนี้ท่านดาเนินการไปถึงไหนแล้วมีอุบัติเหตุเกือบทุกวันลาบาก
จริงๆครับท่านตรงนั้น ท่านบอกผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปบอกเขาว่าตอนนี้เรื่อง
กาลังดาเนินการไปถึงไหนแล้วครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีก็ดีทุกเรื่อง
นั้นแหละ สวนสาธารณะบ่อโฉลกตอนนี้ไม่ทราบว่าผู้รับเหมาส่งงานแล้วหรือยัง
แล้วก็มีชาวบ้านเขาถามมาว่าทาดีมากครับสวยงาม แต่ขอตาหนิอยู่หน่อยครับ
ผมไปนั่งกินน้าร้อนที่หน้าป้ายสวนสาธารณะบ่อโฉลกทุกวันเดี๋ยวมันเป็นสีทอง
ประมาณห้านาที แล้วมันเป็นสีเขียวประมาณห้านาที แล้วก็ออกสีดาประมาณ
ห้านาที ผมถามว่านี้ อะไรเพราะอะไรความจริงของสาธารณะมันน่าทาให้ มัน

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗๐
ชัดเจน เขาตอบว่าแบบมันออกมาอย่างนั้นที่ทานั้นสามมิติแต่ผมนั้นอะไรก็ทาดี
หมด สวนสาธารณะบ่อโฉลกมีแต่ป้ายโครงการนั้นอย่างเดียวไม่ได้เรื่องเลย ผม
นั่งอ่านแล้วอ่านไม่ออกพอมันเป็นสีทองอ่านออกหมดพอเป็นสีดาสีเขียวอ่านไม่
ออก ช่วยไปดูหน่อยครับแล้วก็เขาถามมาว่าเมื่อเราทาดีแล้วทางเทศบาลจะ
จัดการยังไงให้คนไปดูแลอย่างไรถ้าไม่มีใครไปดูแลเละเทะอีกเหมือนกับทุกๆ
แห่งครับ ก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากขอบคุณครับเดี๋ยวท่านตอบผมเรื่องคูระบาย
น้ากับไฟแดงไฟเขียวให้ด้วยแล้วตอบเรื่องสวนสาธารณะบ่อโฉลกด้วยว่าจะให้
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าไปดูแลหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง

เชิญท่านนายกครับ
ขอบคุณ มากครับผมก็เดือดร้อนเหมือนท่าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สากลนะครับ ผมก็เร่งนะครับตอนนี้ซอยท่าทรายตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนพัสดุแล้ว
นะครับ แรกๆก็คิดว่าของทางจังหวัด ตอนนี้จังหวัดเพิ่งตอบมาบอกว่าว่าเดือน
นี้ เกิ น งบประมาณห้ าล้ า นให้ ท าหนั งสื อ แจ้ งไปทางจั งหวัด แต่ เราก็ ส ามารถ
ดาเนินการขั้นตอนทางพัสดุได้เลยไม่ต้องคอยแล้วตอนนี้ขั้นตอนพัสดุแล้วเหลือ
แต่ประมูล E-Bidding แล้ว ดีใจพร้อมผมกันส่วนเรื่องไฟเขียวไฟแดงตอนนี้ก็คือ
ก าลั ง เช็ ค ราคากลางอยู่ พ อเสร็ จ ราคากลางก็ เข้ า พั ส ดุ น ะครั บ ส่ ว นเรื่ อ ง
สวนสาธารณะบ่อโฉลกเป็นสวนที่อมตะล้าลึก ผมจาได้เจ็ดปีเต็มตั้งแต่ครั้งแรก
ที่ผมเข้ามาใหม่ๆงบประมาณผ่านไปกี่สิบล้านผมจาไม่ได้ จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เสร็จ
สิ้นด้วยดีหน้าที่โดยตรงก็คือกองช่างกองสวนเข้าไปดูแลนะครับ แต่ว่าผมยังมี
นโยบายอยู่ ตั ว หนึ่ ง ผมจะมอบเป็ น สมบั ติ ข องชุ ม ชนนั้ น ๆช่ ว ยกั น ดู แ ล
เหมือนกับในบึงที่ว่ากรรมการชุมชนบ่อโฉลกช่วยกันดูแลนะครับ คือให้เฉพาะ
กองสวนท่านก็ทราบอยู่ผมไม่ได้ว่ากองสวนนะท่านก็ทราบอยู่ได้แค่นั้นแหละ
ครับแต่ถ้าว่ามอบให้ชุมชนช่วยกันดูแล ช่วยกันหวงทรัพย์สินของเขาก็มีตอนนี้
เริ่มจะมาขอเกี่ยวกับเรื่องจะไปเต้นแอโรบิ กกัน ที่ตรงนั้น ผมก็ว่าไปตกลงกับ
ชุมชนแถวนั้นก่อน ถ้าชุมชนโอเคผมก็ยินดีช่วยกันดูแลส่วนเรื่องไฟสามมิติผม
ไปนั่งดูผมก็ไม่ทราบว่ามีไฟสามมิติ จะไปดูอีกทีว่าจะแก้ไขได้อย่างไรนะครับจะ
ได้แก้ไขนะครับป้ายสามมิติ
เชิญคุณสากลครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗๑
ประธำนสภำเทศบำล
นำยสำกล เพชรมีศรี
สมำชิกสภำเทศบำล

ครับผม ป้ายนะ ถ้าเรามองไปทีหนึ่งจะเป็นสีทองเหลืองสวนสาธารณะ
บ่ อโฉลกพอเรานั่ งดู ห้ านาที เป็ น สี เขีย ว ก็ ม าจากตัว หนั งสื อ ตัว นั้ น พออยู่ อี ก
ประมาณห้านาที มันจะออกเป็นสีออกดาไปเลยถามเขาว่าเป็นเพราะเหตุอะไร
เขาบอกว่าเป็ นสามมิติ แล้ ว ก็ป้ายหลั งพื้น ที่ ติดตัว หนั งสื อเป็ น ขัดมัน ไม่ ทาสี
เป็ นอันว่าไม่รู้มันจะสวยยังไง ตรงอื่นสวยหมดครับตรงนั้น นายกพิจารณาดู
หน่อยครับ แวะเข้าไปดูทีถ้าไปตอนเช้าประมาณเก้าโมงผมนั่งอยู่ตรงนั้นครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญทางท่านนายกฯครับ

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

ได้ๆ ผมจะไปดูครับ ขอบคุณมากครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญคุณสากลครับ

นำยสำกล เพชรมีศรี
สมำชิกสภำเทศบำล

มีอีกนิดครับ ถามว่าจะให้ชุมชนไปดูแลเรื่องผลประโยชน์อะไรต่ออะไร
ถ้าไม่ให้ผลประโยชน์เขา เขาจะไปดูแลหรือเปล่าถ้าเราให้คนของเราที่เทศบาล
ไปดูแลไม่ดีกว่าหรือผมว่า เพราะเราก็มีเงินจ้างเขาอยู่แล้วถ้าให้ชุมชนไปดูแล
ชุมชนไม่ได้อะไรเขาจะเข้าไปดูหรือ

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

คืออย่างนี้ครับเรื่องชุมชนดูแลคือทรัพย์สินของเขานะครับเขาจะทา
อะไรเขาก็ค่อยมาเสนอเรื่องการเต้นอะไรต่ออะไรนี้เขาก็ต้องมีรายได้ เดี๋ยวค่อย
มาว่ากันตัวนี้ อันนั้นแค่ความคิดของผมยังไม่ได้มอบอะไรแต่ว่าหน้าที่จริ งๆคน
ดูแ ลคือ กองสวนของเราเป็ น คนหน้ าที่ ดู แลอยู่แ ล้ ว เบื้ อ งต้น เป็ น หน้ าที่ ข อง
เทศบาลต้องดูแลถึงแม้จะมอบให้ชุมชนช่วยดูแลกองสวนก็ต้องเข้าไปดูแลให้อยู่
แล้วตลอดอยู่แล้วนะครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับ คุณสากล ทางนายกก็รับปากจะช่วยเข้า
ไปดูแลให้นะครับ มีท่านผู้อื่นที่จะขอฝากหรือซักถามขอเชิญได้นะครับ เชิญคุณ
รักพงษ์ครับ

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗๒
สมำชิกสภำเทศบำล

สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คือจริงๆแล้วในเรื่องของโครงการปรับ
ภู มิ ทั ศ น์ บ่ อ โฉลกนี้ จ ริ งๆผมจะตั้ งกระทู้ น ะครั บ แต่ ว่ าพยายามติ ด ตามดู อ ยู่
เพราะว่าโครงการนี้มันเป็นอมตะ เป็นโครงการระยะยาวซึ่งจริงๆแล้วนี้ผมว่าผม
เองก็ติดตามเรื่องนี้มา แต่ดีที่ท่านสมาชิกภาเทศบาลฯสากลได้พูดไปก่อนแล้ว
นะครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วก็เรียนตรงนี้ฝากผ่านถึงท่ านนายกนะครับ ฝากท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯด้วยนะครับในเรื่องของในรายละเอียดต่างๆในเรื่องของ
สั ญ ญา ในเรื่ อ งของเนื้ อ งานอะไรทั้ ง หมดผมจริ ง ๆอยากจะตั้ ง กระทู้ ถ าม
โครงการนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรยังมีเวลานะครับ ผมห้อยท้ายเลยว่าท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯยังมีเวลาครั้งหน้า ถ้าหากว่าโครงการนี้ผ่านเรียบร้อย
ถูกต้องนะครับ ก็ว่ากันไปนะครับแต่ยังไงก็ต้องฝากทางผู้ตรวจรับฝากทางช่างที่
ดูแลงานตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆมันยังมีรายละเอียดอีกมากมาย ถ้า
หากว่าเราคุยกันในเรื่องวาระอื่นๆ เราก็ไม่สามารถที่จะเจาะลึกในรายละเอียด
ตรงนั้น นะครั บ แต่ผ มถามแน่ นอนผมห้ อ ยท้ายไว้เลยคงจะ มีกระทู้ ในการ
ประชุ ม ครั้งหน้ านะครับ คื อ จริงๆครั้งนี้ ผมจะยื่ น แล้ ว แต่ ว่าในรายละเอี ย ด
ทั้งหมดตรงนี้ผมก็รู้ว่าในเรื่องของตรวจรับงานจ้างทั้งหมดแล้ว แล้วก็ในเรื่อง
การวางฎี ก าหรือ ไม่ ท ราบว่าเบิ ก เงิน กัน หรือ ยั งนะครับ แต่ ผ มบอกเลยในที่
ประชุมครั้งนี้ถ้าหากว่าส่วนไหนที่ยังไม่ถูกต้องหรือมีอะไรที่ต้องพูดคุยในเรื่อง
โครงการนี้นะครับผมจะยื่นกระทู้แน่นอนในครั้งหน้านะครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่ง
ครับท่านประธานสภาเทศบาลฯที่จะต้องฝากเรื่องของไฟฟ้าชนเกษม นี่ถ้าพูด
ไปทางช่างผมก็เรียนไปเบื้องต้นแล้วนะครับ ผมไปดูๆงานผ่านสายตาไปบ้างนะ
ครับ ผมว่ามันมีบางอย่างที่มันยังไม่เรียบร้อย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของ
ความปลอดภัยเรื่องของการสัญจรทางรถที่ตอนนี้มันก็กระทบบ้างเป็นธรรมดา
แต่ว่าผมบอกเลยว่าใครที่ตรวจรับงานหรือว่าใครที่เป็นกรรมการอะไรต่างๆก็
พยายามดูกันให้ถูกต้อง ดูกันให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้จากที่ไปสังเกต
ก็ยังมีข้อที่ต้องตั้งข้อสังเกตอยู่หลายเรื่องนะครับ ฝากจริงๆครับ ถ้าหากว่ายังมี
การตรวจรับหรือมีอะไรที่พวกเราสมาชิกสภาเทศบาลฯหรือผมเองยังติดค้างคา
ใจอยู่ก็ยื่นกระทู้แน่นอนนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของงานแผน
ทุกอย่างตอนนี้ของนครสุราษฎร์ธานีในเรื่องของการทาแผนทั้งหมดก็เหมือนที่
อาจารย์ผ่านการประเมินมาบ้าง อาจจะปานกลางหรือดีหรือเลวหรืออะไรก็
แล้วแต่ตรงนี้เราไม่ว่ากันแต่ตรงนี้ผมขอเรียนผ่านท่านประธานสภาเทศบาลฯ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
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๗๓
ผ่านท่านนายกฯว่าจริงๆสมาชิกสภาเทศบาลฯก็เป็ นกาลังส่วนคิดส่วนหนึ่งแต่
ว่ า บางที ในเรื่ อ งของการเข้ า แผนทั้ ง หมดนี้ เกิ ด มาจากความต้ อ งการของ
ผู้บริหารทีนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯหลายๆท่านอาจจะน้อยเนื้อต่าใจ หลายๆ
โครงการที่ตัวเองอยากจะเข้าแต่ไม่ได้เข้าไม่ได้เป็นกรรมการฝ่ายสนับสนุนไม่ได้
เป็นกรรมการฝ่ายพัฒนาแผน แล้วก็ ไม่สามารถที่จะเข้าโครงการบางโครงการ
ไปรู้ก็เวลาทางฝ่ายแผนแจกส่วนเพิ่มเติมเข้าไปว่าจะต้องไปประชุมระดับนคร
บ้างอะไรบ้างต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คุยกันหลายครั้งแล้วว่าเราทายังไงก็แล้วแต่
พยายามหารือกับสมาชิกสภาเทศบาลฯเพื่อที่จะได้รับทราบ เพราะปัญหาจริงๆ
นี้ที่เกิดขึ้นจริงๆคือผมดูตามรายละเอียดของหลักการบริหารของท่านนายก ก็
ส่วนมากจะไปเจอตรงไหนที่โอเคมันก็ดีนะครับ แล้วท่านนายกก็ส่วนมากก็จะมี
การเพิ่ ม เติ ม แผนที นี้ พ อเพิ่ ม เติ ม แผนที นี้ มั น ก็ เป็ น เรื่อ งที่ ดี ที่ ถู ก ต้ อ ง แต่ ว่ า
สมาชิกสภาเทศบาลฯตอนนี้ยังมีหลายๆเรื่องที่เดือดร้อนนะครับที่ประชาชน
เดือดร้อนนะครับไม่ใช่สมาชิกสภาเทศบาลฯเดือดร้อน พยายามผมอยากจะให้
คุยเหมือนกับที่ท่านประธานสภาเทศบาลฯพูดว่าเราประชุมเราก็ต้องมาหาข้อที่
ข้อไหนที่มันไม่ถูกต้องในรายละเอียดทั้งหมด ที่มันมีประเด็นเป็นปัญหาเราก็
ช่วยกันแนะนาแล้วก็แก้ไขในส่วนตรงนี้เพื่ อที่จะให้งานมันเดินไปได้นะครับ นี้ก็
ความตั้งใจตรงนี้นะครับแต่นี้ที่พูดในวาระอื่นๆก็เรื่องของบ่อโฉลกก็เหมือนกัน
แล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้าชนเกษมซึ่ง บ่อโฉลกจริงๆแล้วผมยังมีรายละเอียดจริงๆ
ผมถ่ายเอกสารไว้ด้วยถ้าผมตั้งกระทู้เข้าไปนี้ในเรื่องเนื้อหาสาระที่ปรับเข้า ปรับ
ออกอะไรต่างๆนี้ผ มมี นะครับ ผมมีห มดผมเรียนตรงนี้นะครับ ว่าถ้าหากว่า
รายละเอียดทั้งหมดนี้มันไปเอื้อให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างน้อยๆแล้วนี้ครั้ง
หน้าตั้งกระทู้แน่นอนนะครับ ขอบคุณมากครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

ขอเชิญครับท่านนายก
ขอบคุ ณ มากครั บ ส าหรั บ เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ขอบคุ ณ มากที่ ไ ด้ เ ตื อ น
คณะกรรมการการตรวจรับนะครับ ผมได้สั่งไว้กับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ ว่าผิด
อย่าทา เสี่ยงอย่ายุ่งนะครับ ถ้าว่าคณะกรรมการรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เป็นเวร
กรรมของคณะกรรมการ ส่วนถนนชนเกษมทั้งโฉลกรัฐนะครับก็ขอบคุณมากที่
ได้เตือนไว้ล่วงหน้า ส่วนเรื่องแผนผมบอกตรงๆเลยนะครับผมเองบริหารงานผม
บอกตลอดว่าใครมีแผนอะไรเข้ามาไม่ใช่ผมไม่ได้บอกด้วยความใกล้ชิดกับพวก

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗๔
เราเราก็บอกกันด้วยปากนะครับผมบอกตลอด แต่พวกเราด้วยความใกล้ชิด
หรือยังไงก็คือบอกว่าพอถึงเวลาแล้วของเราผมยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเก่า
ของเก่าๆ คือพอถึงเวลาใกล้ประชุมจะเพิ่มเติมแผนแผนทาได้เลยแต่เดี๋ยวนี้มัน
ไม่ได้แล้วแผนทุกแผนมันต้องเป็นขั้นตอน ตามตั้งชุมชนขึ้นมาจากชุมชนเป็น
ขั้นตอนสามขั้นตอนสี่ห้าขั้นตอนทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าไม่ใช่คิดวันนี้พ รุ่งนี้
เอาได้เลย เอาล่ะตอนนี้ใครเดือดร้อนนาเสนอมาจะเห็นมีอยู่หลายคนนี้นาเสนอ
โครงการของประชาชนที่เดือดร้อนแล้วผมก็ไปอยู่ให้ฝ่ายแผนเพื่อเขาจะได้ไป
ทาการประชุมระดับชุมชนก่อนนะครับเพราะว่าระเบียบใหม่มันต้อง ผมก็อึด
อัดนะครับระเบียบใหม่มันต้องทาเป็นขบวนการระดับนั้ นมันไม่ได้ทาเหมือน
เมื่อก่อนว่าอาทิตย์หน้าเราจะประชุมสภาวันนี้เรามาว่ากันเลยแล้วก็เอาใส่กัน
เลย เดี๋ยวนี้ไม่ได้มันต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆนะครับผมก็ขอแจ้งให้กับสมาชิกสภา
เทศบาลฯทราบนะครับว่าตั้งแต่นี้ไปจะทาอะไรที่ว่าเห็นว่าประชาชนเดือดร้อน
ก็นาเสนอมาล่วงหน้าก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับ
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

คุณ รัก พงษ์ ก็ คงจะเข้าใจกั น แล้ ว นะครับ ที่ ท่ านนายกฯได้ ท าความ
เข้าใจกันแต่ว่ากระทู้ที่ต้องตั้งนะครับตั้งกระทู้ถาม ผมคิดว่ามันยังอีกตั้งหลาย
วันนะครับกว่าเราจะประชุมกันนะครับถ้าท่านมีความข้องใจหรือสงสัย ตรงส่วน
ไหนนะครับ ผมว่าให้ท่านหารือกับท่านนายกฯได้เลยไม่ต้องรอให้ตั้งกระทู้ผม
ไม่ ได้ ขั ด ข้ อ งครั บ แต่ ว่ า มั น จะได้ รวดเร็ว ขึ้ น นะครั บ ความข้ อ งใจของเพื่ อ น
สมาชิกสภาเทศบาลฯแต่ถ้าหารือไม่ได้หรือไม่ทันอย่างไรก็ตั้งกระทู้ทีหลังก็ไม่
เป็นไรนะครับ แต่ถ้ายังมีเวลาอยู่ก็ยังหารือล่วงหน้าได้นะครับ ขอเชิญคุณณรงค์
ก่อนนะครับ

นำยณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์
สมำชิกสภำเทศบำล

ขอบคุณครับท่านประธานสภาเทศบาลฯฝากพอดีผมได้รับโทรศัพท์
จากท่านประธานผู้สูงอายุของชุมชนวัดท่าทองนะครับ ถ้าผมไม่มาบอกกล่าว
ตรงนี้กลับบ้านเขาไม่ให้เข้าชุมชนนะครับ ฝากถนนหลังซี ฮอร์สด้วยนะครับฝาก
ท่านประธานสภาเทศบาลฯถึงท่านผู้บริหารนะครับ ถนนหลังซีฮอร์สนะครับ
ถ้าติดขัดอะไรก็ขอให้แจ้งหรือขึ้นป้ายเลยนะครับว่าติดขัดอะไรตรงไหนนะครับ
ส่วนตัวผมก็พอทราบนะครับว่าติดขัดตรงไหน แต่ว่าถ้าขึ้นป้ายแล้วชาวบ้านก็
คงจะเห็นว่าติดขัดตรงไหนนะครับ แล้ว อีกอย่างหนึ่งปากทางที่ตอนนี้พอฝนตก
แล้ ว เป็ น หลุ ม เป็ น บ่ อครับ ถ้ายังไงก็ฝ ากให้ ท างเทศบาลช่ว ยแก้ไขปั ญ หาให้
ชาวบ้านได้ขับรถผ่านสัญจรไปได้นะครับฝากผู้บริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗๕
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ครับอาจารย์พรเลิศยกมือก่อนคุณสันตินะครับ เดี๋ย วให้อาจารย์พร
เลิศก่อนครับ

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิ ศ สุท ธิรักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับผมขอ
เรียนถามท่านประธานสภาเทศบาลฯไปที่ท่านนายกฯ เรื่องไฟที่เกาะกลางถนน
ศรีวิชัยนะครับตอนนี้ดับเกือบจะหมดแล้วแล้วนอกจากดับเกือบจะหมดแล้ว
สิ้นชีพไป เมื่อเดือนที่แล้วสองหนึ่งนะครับถูกชนหักไปตอนนี้ขั้นตอนอยู่ตรงไหน
นะครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยมนัสวี แซ่เตี้ยว
สมำชิกสภำเทศบำล

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

เชิญคุณมนัสวีครับ
เรี ย นประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายมนั ส วี แซ่ เตี้ ย ว
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เรื่องเดิมครับท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ผมกับนายกเรื่องเดิมจริงๆครับฝาท่อครับท่านนายกฯฝาท่อตลาดล่างยังไม่เสร็จ
เลยครับ ไปทาฝาหนึ่งหยุดไปสองเดือนทาฝาหนึ่งตอนนี้ปีหนึ่งทาได้ห้าฝาครับ
มันมีสิบกว่าฝานะครับ ตอนนี้ก็เริ่มพังกันเยอะแล้วครับ เรื่องที่สองครับเรื่องนี้
ก็ต้นไม้หลังวัดใหม่ครับนี้หกเดือนยังไม่ได้ตัดให้ผมเลยไฟก็เสีย ติดต่อพี่ศักดิ์ไป
กิ่งไม้ก็ลงมาตรงที่สายไฟก็หลุดอีกขาดอีกก็ทาไม่ได้ก็ต้องรอตัดต้นไม้ก่อนนะ
ครับ เรื่องที่สามครับแอโรบิกริมน้าสะพานนริศตอนเช้าเสียงดังมากเลยครับมี
คาร้องไปแล้วครับแล้วผมก็ได้ลงไปพื้นที่พบปะกับบ้านว่ามีปัญหากี่บ้าน สรุป
แล้วมีปัญ หาทั้งสองฝั่งฝากถนนนะครับ เขาไม่ได้ห ลับไม่ได้นอนกันเลยแต่ที่
สาคัญคือมีผู้สูงอายุนะครับเก้าสิบเจ็ดปีนะครับแกบอกว่าแกไม่ได้นอนเลยนะ
ครับ ผมฝากไว้ด้วยครับให้ ย้ายมาที่เทศบาลก็ได้ครับย้ายไปที่ไหนก็ได้นะครับ
เรื่องสุดท้ายครับอยากจะขอของขวัญปีใหม่ครับปรับปรุงพื้นที่ถนนตลาดศาล
เจ้าครับไม่ต้องปรับปรุงหมดครับ ตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อก็ปะก็ได้ครับปะให้
เป็นแนวสี่เหลี่ยมนะครับ ปะเป็นผืนนะครับอย่าปะแบบเป็นหลุมๆนะครับอย่าง
นั้นไม่เอานะครับปะเป็นผืนเรื่องก็มีเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ
ขอเชิญครับคุณสันติ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗๖
นำยสันติ นุ้ยเมือง
รองประธำนสภำเทศบำล

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยจรวย คงท่ำเรือ
สมำชิกสภำเทศบำล

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล
นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล
นำยกเทศมนตรี

เรี ย นประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ ผมนายสั น ติ นุ้ ย เมื อ ง รอง
ประธานสภาเทศบาลฯ สิ่ ง ที่ ผ มจะฝากคื อ เรื่ อ งปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ที่ บ่ อ โฉลก
สวนสาธารณะนะครับ ก็คือชื่อว่าสวนสาธารณะแต่ต้นไม้ไม่มีซักต้นนะครับท่าน
นายกฯ ฝากนิดหนึ่งนะครับเป็นเฟสต่อไปแล้วกันฝากต้นไม้ แล้วอีกเรื่องหนึ่ง
ท่านนายกฯสะพานศรีสุราษฎร์ตีเส้นให้มันชัดนิดหนึ่งได้ไหมครับไม่ใช่สะพาน
ศรีสุราษฎร์สะพานศาลหลักเมืองครับที่มาจากฝั่งในบางนะครับ มันกั๊กๆกัน
อยู่ตอนที่ลงมาจากสะพานไม่รู้จะซ้ายดีหรือขวาดีเส้นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ
แล้ ว ก็มี ป้ าย ป้ ายตรงส่ ว นโค้ งสะพานด้ านบนเลี้ ย วซ้ ายผ่ านได้ ต ลอดให้ มั น
ชัดเจนนะท่านนะ ฝากด้วยครับขอบคุณครับ
ขอเชิญครับคุณจรวยครับ
เรี ยนท่ านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายจรวย คงท่ าเรื อ
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ของผมมีโครงการที่อยากให้ท่านนายกฯ
ช่วยดูให้ด้วยครับโครงการเสม็ดเรียง ซอย ๑๓ นะครับที่ว่าทาประชาคมเพิ่ง
ผ่านไปนะครับว่าครั้งต่อไปหน้าจะเอาเข้าได้แล้วเสม็ดเรียงซอยสิบสาม แล้วก็
เสรีไทยซอย ๗ แล้วโครงการอีกโครงการดอนนกยี่สิบเก้าแยกขวาหนึ่งขวาสอง
นะครับอยู่ในโครงการอยู่แล้วแต่ว่าให้นายกฯผ่านให้ด้วยรอบนี้มีอยู่โครงการ
เดียวท่อระบายน้า ขอด้วยครับครั้งต่อไปที่จะประชุมสภานะครับ ขอบคุณมาก
ครับ
ขอเชิญเลยครับท่านนายกฯ
ขอชี้แจงนิดหนึ่งครับ ผมขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทราบ
นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องรอบนี้นะครับจ่ายเงินสะสมโครงการต่างๆที่ผมไม่เข้ามาก
ได้ขอร้องท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯไม่เข้าเลยเรามีแค่คลองฉนากกับราษฎร์ฤดี
ศรี ไชยาเท่ า นั้ น ก็ สื บ เนื่ อ งจากว่ า เรามี โ ครงการเก่ า ๆค้ า งถ้ า เราไปเร่ ง เอา
โครงการใหม่เดี๋ยวช่างของผมจะได้อ้างว่าทาโครงการใหม่อยู่ โครงการเก่าก็ไม่
ออกอีกเพราะฉะนั้นผมเลยให้ออกโครงการเก่าให้หมดแล้วขึ้นมาว่ากันใหม่อีกที
นะครับ ผมแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทราบ ขอบคุณมากครับ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗๗
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

มีท่านผู้อื่นที่จะฝากก็ขอเชิญนะครับ ขอเชิญครับคุณสุวัธชัย

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย
สมำชิกสภำเทศบำล

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายสุวัธชัย ศรีโพธิ์
ชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต ๑ นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับที่
บ้านของเราเองก็คือเทศบาลนะครับตอนนี้ผมก็เคยขอเรื่องของเครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้ งนะครั บ ไม่ ท ราบว่า ตอนนี้ ด าเนิ น การถึ ง ไหนแล้ ว บ้ าง ผมก็
พยายามติดต่อตามตลอดยังไงก็อยากให้ เห็นตอนสมัยที่ท่านก่อนจะหมดวาระ
ไปนะครับ เพราะว่ามั นก็ ใกล้ ๆ แล้ ว ให้ เป็น ของขวัญ ชิ้ น โบว์แ ดงให้ กั บคนใน
เทศบาลพนั ก งาน ลู ก จ้างนะครับ แล้ ว ก็ป ระชาชนที่ ม าออกก าลั งกายที่ รั ก
สุขภาพนะครับ ยังไงก็ฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯถึงผู้บริหารนะครับอย่าดู
ว่าไม่สาคัญนะครับทุกเม็ดทุกรายละเอียดนะครับ ขอบคุณนะครับ

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง
ประธำนสภำเทศบำล

ครับคุณ สุวัธชัยท่านนายกก็ได้รับปากแล้ วว่าจะดาเนินการต่อให้ นะ
ครับ มีท่านผู้อื่นจะฝากซักถามก็เชิญได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีเดี๋ยวผมจะมอบให้
ทางฝ่ายเลขานุการนัดกันไปงานศพเวลากี่โมงวันไหน แจ้งให้เพื่อนสมาชิกสภา
เทศบาลฯได้รับทราบนะครับแล้วก็ผมขอปิดการประชุมเลยนะครับวันนี้

ปิดประชุมเวลำ ๑๗.๓๐ น.
(ลงชื่อ) สุริยะ แช่มศรีรัตน์ ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์)
เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง

(ลงชื่อ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์ ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗๘
(ลงชื่อ) นพดล ประเสริฐ กรรมการ
(นายนพดล ประเสริฐ)
(ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี กรรมการ
(นายสากล เพชรมีศรี)
(ลงชื่อ) ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ
(นายไพโรจน์ อภินิเวศ)
(ลงชื่อ) มนัสวี แซ่เตี้ยว กรรมการ
(นายมนัสวี แซ่เตี้ยว)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑ ได้มีมติรับรอง
แล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที๑่ ประจาปี ๒๕๖๒
เมื่อวันที่๑๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
ลงชื่อ ประเสริฐ ทับทิมทอง ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(นายประเสริฐ ทับทิมทอง)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

๗๙

สำเนำถูกต้อง
(นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเกื้อ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

