
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยที ่3  คร้ังที ่2  ประจําปี พ.ศ.  2556 

วนัที ่ 26  สิงหาคม  2556   เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

******************* 

ผูม้าประชุม 1. นายพิทกัษ ์  ทองสุกใส รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นายรุ่น   จนัทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นายวลัลภ วฒิุภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 5. นางกรกมล   อาจณรงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 6. นายเอกชยั   ก้ิมดว้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 7. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 8. นายวรชาติ ธารพระจนัทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 10. นายฆมัพร อุเทนพนัธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 11. นายดาํรงเดช ทองคาํ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายสุพล ชุ่มเยน็ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 13. นายสุรสิทธ์ิ สงัโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 14. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 15. นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายเจิมศกัด์ิ หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายประวติั ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 20. นางเสง่ียม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นายณรงค ์ บวัคาํ   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นายชาคริต   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 23. นายสมโชค ดีล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 24. นางกลัยา บุญญามณี ปลดัเทศบาล/เลขานุการสภา 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1. นายสมศกัด์ิ ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายอนนัท ์ ทองแกว้ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายสมชาย จนัทรประทิน   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นางสาววลยัรัตน ์ ตนัติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นายธานี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเสง้ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายโสภณ สุขโข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายอนุสรณ์ โค่ยสตัยา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายปราณี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายรัฐชยั สงประสพ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายนิวฒัน์ สุขศิริ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 12. นางบุษกร จนัทร์แป้น หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 13. นายธาํมรงค ์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สาํนกัการคลงั 
 14. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 15. นายจรูญศกัด์ิ ชลสุวรรณ ผอ.สาํนกัการช่าง 
 16. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา  
 17. นายธวชัชยั ประดิษฐอุกฤษฎ ์  ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 18. นางตวงพร วิจิตรพนัธ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา  
 19. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ รอง ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 20. นางนุชนาถ สุวรรณะ แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 21. นายเจษฏา ชยัฤกษ ์ ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 
 22. นางสุจิตรา  สงัขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 23. นางณฐัริกา นุรักษ ์ ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 
 24. นางวรกานต ์ เรืองศรี หวัหนา้งานธุรการ สาํนกัปลดัฯ  
 25. นางวาสนา ศรีกรด หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

ผูไ้ม่มาประชุม 1. นายไกรเลิศ   เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
 เ ม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองคป์ระชุมแลว้  นางกลัยา  บุญญามณี  ปลดัเทศบาล จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เขา้หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
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นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  สมาชิกสภาเทศบาลนคร   
เลขานุการสภาเทศบาล  สงขลา  ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วนัน้ีเป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2556  
 เน่ืองจากขณะน้ียงัไม่มีการแต่งตั้งประธานสภา ในโอกาสน้ี ดิฉนัใคร่ขอ
เรียนเชิญท่านรองประธานสภาเทศบาล  ข้ึนปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา
เทศบาลนครสงขลา  และก่อนท่ีจะดาํเนินการตามระเบียบวาระก็ขอเรียนเชิญจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดาํเนินการประชุมสภาเทศบาล  ตามระเบียบ
วาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบ้ริหาร เลขานุการนายกเ ทศมนตรี 
รองประธานสภาเทศบาล  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี และผูเ้ขา้ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วนัน้ีเป็นการประชุม 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจาํปี พ.ศ. 2556 ในวนัท่ี 26 

สิงหาคม 2556  บดัน้ีสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคป์ระชุมแลว้ กระผมจึงขอ
เปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  ณ  บดัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ทีป่ระธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เร่ืองแรก วนัน้ีมีสมาชิกสภาขอลากิจ 1 ท่าน คือนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ 
รองประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 2  ผมไดฟั้งเสียงสะทอ้นจากชุมชน จากพี่นอ้ง อสม.และผูท่ี้มา 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ร่วมงานมหกรรม นครสงขลารักสุขภาพ เทิดไทม้หาราชินี เทศบาลนครสงขลา

ไดร่้วมกบัหน่วยงานราชการและภาคประชาชน ระหว่างวนัท่ี 21 – 22 สิงหาคม 
2556 ท่ีผ่านมา เสียงท่ีสะทอ้นกลบัมานั้นพวกเขาช่ืนชมยินดีกับเทศบาลนคร
สงขลา โดยเฉพาะคณะผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลนครสงขลา ท่ีไป
ช่วยกนัให้ความสาํคญัในเร่ืองของสุขภาพ เน่ืองจากว่าวนัน้ีระบบการส่ือสารนั้น
เร็วมาก มีการส่งข่าวสารส่งภาพไปในโซเชียลเน็ตเวิคด์ ทาํให้ประชาชนไดรั้บรู้
ข่าวสารทนัที  และพวกเขาบอกว่ามีความสุขท่ีคณะผูบ้ริหารให้ความสําคญักบั
สุขภาพของพี่นอ้งประชาชน และงานท่ีจดันั้นเป็นงานท่ีมีลกัษณะเป็นการป้องกนั
เชิงรุก เพื่อป้องกนัการเจ็บป่วยท่ีจะเกิดกบัพี่น้องประชาชน คือดูแลสุขภาพให้
แข็งแรงจะได้ไม่เจ็บป่วย นั่นถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ของคณะผูบ้ริหารท่ีพี่น้อง
ประชาชนสะทอ้นใหท้ราบ ผมกไ็ดม้าเรียนใหท่้านสมาชิกซ่ึงอยูใ่กลชิ้ดกบัพี่นอ้ง
ประชาชน ไดส้นบัสนุนในงานคร้ังต่อไป เพราะท่ีผา่นมานั้นเป็นคร้ังท่ี 3  

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  (ไม่มี)  
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ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง พจิารณาร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม (ฉบับที ่1) ประจําปี      
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวาระที ่2 และวาระที ่3 (กองวชิาการและแผนงาน) 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ระเบียบวาระท่ี 3 สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณ  
รองประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในวาระท่ี 1 และวาระ   
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ท่ี 2  ซ่ึงในวาระน้ี เป็นเร่ืองของร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบบั   

ท่ี 1 ซ่ึงในคราวประชุมสภาสมยัสามญั สมยัท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2556 สภา
ไดล้งมติรับหลกัการในวาระท่ี 1 ไปแลว้  การประชุมสภาในวนัน้ี สภาเทศบาล
พิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณ วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 คณะกรรมการแปร
ญตัติไดท้าํการแปรญตัติหลงัจากท่ีผา่นขั้นตอนรับหลกัการ ขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญตัติ เสนอรายงานคาํแปรญตัติต่อท่ีประชุมสภาดว้ยครับ 

นางกรกมล  อาจณรงค ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉนันางกรกมล  อาจณรงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
คณะกรรมการแปรญตัติฯ   ตามท่ีสภาเทศบาลนครสงขลา ไดมี้มติในการประชุมสภาเทศบาล สมยั 
  สามญั สมยัท่ี 3 ประจาํปี  2556  เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2556  รับหลกัการแห่งร่าง

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ใน
วาระท่ี 1 แลว้ และในการพิจารณาวาระท่ี 2 สภาไดมี้มติกาํหนดระยะเวลาเสนอ
คาํแปรญตัติไว ้3 วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. เป็นตน้ไป 
ถึงวนัท่ี 22 สิงหาคม 2556  เวลา 16.30 น. นั้น 

   ปรากฏว่าในระหว่างวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบ้ริหารท้องถ่ิน มายื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

   ดงันั้น ในวนัท่ี 23 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ตามเวลาท่ีกาํหนดนดัประชุม
พิจารณาคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลและผู ้บ ริหารท้อง ถ่ิน 
คณะกรรมการแปรร่างเทศบญัญติัฯ ประกอบดว้ย  

   1. นายวลัลภ  วฒิุภูมิ    เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายเจิมศกัด์ิ  หนูเมือง  เป็นกรรมการ 
   3. นางกรกมล  อาจณรงค ์ เป็นกรรมการ 
   4. นายสุมิตร  จินเดหวา  เป็นกรรมการ 
   5. นายสมโชค  ดีล่ิน  เป็นกรรมการ 
   6. นายเอกชยั  ก้ิมดว้ง  เป็นกรรมการ 
   7. นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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   ได้มาพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ก่อนการ
พิจารณาฯ ท่ีประชุมมีมติใหค้ณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แลว้    
เห็นวา่ 

   1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ฉบบัน้ี เป็นไปโดยถูกตอ้ง ตามระเบียบวิธีการงบประมาณทุกประการ 

   2. การตั้งจ่ายได้ตั้งจ่ายไวโ้ดยประหยดั และเพื่อใช้จ่ายไปตามอาํนาจ
หนา้ท่ีของเทศบาลเองทั้งส้ิน  

   3. การคาํนวณประมาณการรายรับเป็นจาํนวนใกลเ้คียงกบัท่ีรับจริง 
   จึงใหเ้ป็นไปตามร่างเดิมของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทุกประการ  

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ขอบคุณ คุณกรกมล  อาจณรงค ์ คณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั  
รองประธานสภาเทศบาล  กไ็ดร้ายงานใหส้ภาทราบ นะครับ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ  คณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติัไดส่้งเอกสารมาใหป้ระธานสภา  

ซ่ึงผมดูแลว้ว่าญตัติทั้งหมดไม่มีการแกไ้ขและไม่มีการแปรญตัติ เป็นอนัสรุปว่า
ยงัคงใช้ตามร่างเดิมทั้งหมด เม่ือไม่มีการเปล่ียนแปลง ไม่มีการแกไ้ข ผมก็จะ
ขอให้สมาชิกไดโ้หวตลงมติ เพื่อผา่นร่างเทศบญัญติัในวาระท่ี 2 ขอเชิญสมาชิก
สภาไดย้กมือเพื่อลงมติในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญตัติ โปรดยกมือครับ สมาชิกสภา
เทศบาลลงมติผา่นวาระท่ี 2 ในขั้นตอนแปรญตัติเป็นเอกฉนัท ์ 

   ในวาระที ่3 ไม่มีการอภิปราย กข็อใหท่้านสมาชิกสภา ลงมติว่าจะใหต้รา
เป็นเทศบญัญติัหรือไม่ ขอเชิญสมาชิกสภาลงมติ  สมาชิกสภาท่านใดเห็นวา่จะให้
ตราเป็นเทศบญัญติัโปรดยกมือข้ึนครับ สมาชิกสภายกมือลงมติผ่านในวาระท่ี 3 
เป็นเอกฉนัท ์ 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมต ิ ให้ตราเป็นเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม (ฉบบั
ที ่1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นเอกฉันท์ 

   เป็นอนัวา่งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 กไ็ดผ้า่น 3 วาระเรียบร้อย ในวาระท่ี 1 คือวาระรับหลกัการ วาระท่ี 2 
คือวาระแปรญตัติ วาระท่ี 3 คือลงมติเพื่อใหต้ราเป็นเทศบญัญติั ต่อไปกจ็ะส่งให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดัลงนาม และประกาศใชต่้อไป 

   ท่านนายกเทศมนตรี มีอะไรจะคุยกบัท่านสมาชิกสภาบา้งครับ กรณีท่ี
งบประมาณไดผ้า่นสภาเรียบร้อยแลว้ เชิญท่านนายกครับ 
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นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม  นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ก่อนอ่ืนก็ตอ้ง

ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีไดใ้ห้ความสาํคญัในเร่ืองของงบประมาณ
ต่าง ๆ เพื่อไปพฒันาให้กบัพี่นอ้งประชาชน ในฐานะท่ีไดผ้่านการเลือกตั้งจากพี่
นอ้งประชาชน ไดรั้บความไวว้างใจให้มารับใชป้ระชาชนท่ีเทศบาลนครสงขลา
แห่งน้ี ไดก้าํหนดนโยบายตอนหาเสียงไม่ว่าเป็นในเร่ืองของการศึกษา ในเร่ือง
ของสาธารณสุข ในเร่ืองของโครงสร้างพื้นฐาน หรือเก่ียวกบัการใหบ้ริการพี่นอ้ง
ประชาชน เร่ืองของศิลปวฒันธรรมท่ีให้ความสาํคญั ซ่ึงถือว่านโยบาย โครงการ
ต่าง ๆ ท่ีไดส้ัญญาไวว้่าจะทาํให้กบัพี่น้องประชาชน ไดผ้่านความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาล จากสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาซ่ึงเป็นตัวแทนของพ่ีน้อง
ประชาชน 7 หม่ืนคนจาก 4 เขตเลือกตั้ง มาช่วยกนัออกกฎหมาย ออกเทศบญัญติั
ร่วมกับข้าราชการในการขับเคล่ือนให้เป็นรูปธรรมในโอกาสต่อไป ต้อง
ขอขอบคุณอีกคร้ังหน่ึง ขอบคุณครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ขอบคุณ นายกเทศมนตรี สมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  ท่านกไ็ดข้อบคุณสมาชิก  
รองประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลนครสงขลา ท่ีไดผ้า่นในเร่ืองของเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   

ระเบียบวาระที ่4   เร่ือง อืน่  ๆ  

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองอ่ืน ๆ ก่อนท่ีจะเปิดใหส้มาชิกไดร่้วมอภิปราย   
รองประธานสภาเทศบาล  หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ผมใคร่ขอเรียนไปยงัคณะผูบ้ริหารนิดหน่ึง วา่ท่ี  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ โคง้เกา้เสง้ มีเสาคลา้ยจะเป็นเสาไฟหรือเสาเขม็ ซ่ึงดูแลว้มนัทาํลายภูมิทศัน์ 

ทาํลายทศันียภาพ ไม่ทราบวา่เป็นของหน่วยงานใด ฝากผูบ้ริหารช่วยดูแลตรงนั้น
ดว้ย ขอบคุณครับ  ต่อไปเชิญท่านสมาชิกสภา  เชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  เชิญครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1  
   เม่ือตอนเชา้มีการฝึกอบรมสัมมนาและฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีก็อยากจะ

เรียนผ่านท่านประธานสภาไปยงัผูบ้ริหาร ทราบว่าเสียงของเราไดอ้อกไปทาง
เสียงตามสายและทางสถานีวิทยชุุมชนของเราไปยงัชุมชนต่าง ๆ ก็ขอฝากให้พ่อ
แม่ พี่น้องประชาชนไดท้ราบว่าเจา้หน้าท่ีท่ีไปอบรมในวนัน้ี เขามีความชาํนาญ
ในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางนํ้ า และก็ให้การช่วยเหลือดูแลนักท่องเท่ียว 
เจา้หนา้ท่ีของเราแต่เดิมก็เก่งอยูแ่ลว้ แต่ทางเทศบาลนครสงขลาไดฝึ้กให้มีความ
ชาํนาญมากข้ึนเพื่อคอยดูแลความปลอดภยัให้แก่พ่อแม่ พี่นอ้ง และนกัท่องเท่ียว



7 
 

  

ท่ีจะมาใชบ้ริการทางดา้นชายหาด  และในเขตท่ี 1 ของผมมีพื้นท่ีชายทะเลเยอะ 
ถา้พี่น้องเห็นเจา้หน้าท่ีใส่เส้ือสีเหลืองดา้นหลงัสกรีนว่าช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
นัน่ก็คือเจา้หนา้ท่ี ไปปรึกษาหารือและขอคาํแนะนาํได ้พวกเขาจะให้คาํแนะนาํ
แก่พี่นอ้งและนกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการดา้นการท่องเท่ียว และทาํกิจกรรมทาง
นํ้ าในเขตเทศบาลนครสงขลาของเรา ก็ขอฝากประชาสัมพนัธ์ทุก ๆ ท่านดว้ย 
ขอบคุณมากครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ขอบคุณ คุณวลัลภ  วฒิุภูมิ  ตอนเชา้ผมกมี็โอกาสไดเ้ขา้ไปร่วมพิธีเปิด 
รองประธานสภาเทศบาล  เป็นโครงการของสาํนกัปลดัเทศบาล ท่านรองอนนัท ์ ทองแกว้  ไปเป็นประธาน 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ พิธีเปิด ผมไดพ้ดูคุยกบัครูฝึกก็ทราบว่าท่านเป็นผูมี้ประสบการณ์ เร่ืองน้ีเป็นเร่ือง

ท่ีสาํคญัมาก เพราะการท่ีเราตอ้งสูญเสียลูกหลานหรือนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว
ในเขตเทศบาลของเรา ท่ีผา่นมาก็เยอะ การจดัโครงการน้ีข้ึนมาก็แสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ริหารได้ตระหนักถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียว และแก้ปัญหาตรง ๆ 
เพื่อท่ีจะไดส้ร้างความมัน่ใจเร่ืองการใหค้วามปลอดภยักบันกัท่องเท่ียว เพราะการ
ป้องกันและการช่วยเหลือผูป้ระสบภัยแก่นักท่องเท่ียวเป็นการยกระดับการ
ท่องเท่ียวใหแ้ก่เทศบาลนครสงขลาเรา นอกจากการสร้างความน่าเช่ือถือแลว้ก็ยงั
จะเป็นบุญกุศลดว้ย  ก็ฝากประชาสัมพนัธ์ให้ทราบกนัดว้ย มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีกบา้งครับ ก็ฝากประชาสัมพนัธ์ดว้ย  เชิญคุณโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง 
เชิญครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 3 
   ผมเห็นดว้ยกบัคณะผูบ้ริหาร ในเร่ืองของโครงการลา้งคูระบายนํ้ าตาม

เขตต่าง ๆ ผมไดไ้ปดูก็ทาํให้ทราบว่าสาเหตุท่ีทาํให้คูระบายนํ้ าตนัเพราะว่าทราย
ของผูรั้บเหมาลงไปในคูนํ้ าระบายนํ้ า ทาํให้คูทาํระบายนํ้ าอุดตนั แลว้ตอนท่ีไป
ลา้งคูอยากฝากวา่ใหมี้เทศกิจเขา้ไปดูแลเร่ืองการจราจรบา้ง เพราะช่วงนั้นบางคร้ัง
เราปิดถนนรถผ่านไม่ไดท้าํให้ชาวบา้นเดือดร้อน และอีกอย่างหน่ึงถา้เราเขา้ไป
ลา้งคูท่ีเขตไหนบริเวณไหน อยากให้รถของประชาสัมพนัธ์ช่วยประชาสัมพนัธ์
บอกชาวบา้นใหไ้ดท้ราบ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ขอบคุณ คุณโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก 
รองประธานสภาเทศบาล  บา้งครับ ผมจะใหส้มาชิกสภาไดอ้ภิปรายใหเ้สร็จก่อน แลว้ค่อยใหผู้บ้ริหารได ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ตอบทีเดียว  เชิญคุณณรงค ์ บวัคาํ  เชิญครับ 
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นายณรงค ์ บวัคาํ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายณรงค ์ บวัคาํ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 4 
   เพิ่งไดรั้บขอ้มูลมาสด ๆ ร้อน ๆ นั่นก็คือว่าชาวบา้นในเขตเลือกตั้งท่ี 4 

ซ่ึงเป็นเขตของผม โทรมาถามว่าในซอย 35 ถนนไทรบุรี มีนํ้ าท่วมขงัเวลาฝนตก 
เม่ือไหร่ทางเทศบาลนครสงขลาจะไดท้าํถนนในซอย 35 หรือซอยอ่ืน ๆ ในเขต 4 
ท่ีไดมี้โครงการตั้งแต่ 2-3 ปีท่ีแลว้ ตั้งแต่สมยัของนายกพีระ  ตนัติเศรณี  นั่นคือ
คาํถามท่ีชาวบ้านถามมา เร่ืองท่ี 2 ในเร่ืองของประตูเมืองก็เป็นหน้าตาของ
เทศบาลนครสงขลา เพราะฉะนั้นตอนน้ีประตูเมืองตรงนั้น ดูแลว้มนัไม่ค่อย
สวยงาม และเคยมีคนถามผมว่าเม่ือไหร่ประตูเมืองตรงน้ีจะไดเ้ป็นรูปธรรมเสียที 
ผมก็ตอบว่าในยุคของท่านนายกสมศักด์ิ  ตันติเศรณี  ต้องเกิดข้ึนแน่นอน 
งบประมาณต่าง ๆ น้ีก็ไดติ้ดต่อสมาชิกหลายคน เช่น สท.สมโชค  ดีล่ิน ซ่ึงเป็นผู ้
ประสานกบั สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  ท่าน ส.ส. เจือ  ราชสีห์  ทางเทศบาลนคร
สงขลาก็ไม่ได้น่ิงนอนใจในเร่ืองน้ีเพราะถือว่าเป็นหน้าตาของเทศบาลนคร
สงขลา เพราะเราเป็นเมืองภูมิประวติัศาสตร์ของการท่องเท่ียวท่ีช้ีให้เห็นว่ามี 2 
เขา 2 ทะเล 3 นํ้ า มนับ่งบอกให้เห็นถึงความสาํคญัของเมือง คนท่ีมาเท่ียวสงขลา
แลว้จะรู้สึกมีความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีชายหาดทะเลท่ียาวกว่า 7 
กิโลเมตร นั่นคือหน้าตาของเทศบาลนครสงขลา นั่นอีกส่ิงหน่ึง และขอเรียน
เพิ่มเติมจากท่าน สท.โกสินทร์  ตอ้งขอโทษดว้ยท่ีพาดพิงท่าน คือเวลาไปลา้งคูนํ้ า
ตามท่ีต่าง ๆ อยา่ไปบอกว่าเทศกิจอย่างเดียว ชาวบา้นโทรมาเหมือนกนั เขาบอก
ว่าสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบ้ริหารตอ้งไปดูดว้ย อยา่งนอ้ยท่ีสุดชาวบา้นจะ
ไดภ้าคภูมิใจว่าโครงการตรงน้ีท่ีผูบ้ริหารให้มีข้ึนเพื่อชาวบา้น และก็ตอ้งยกย่อง
โดยเฉพาะท่านรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน  ท่ีท่านไดต้ั้งหนา้ตั้งตา ผมเวลา
จะปรึกษาเร่ืองอะไร ก่อนจะถึงท่านนายกก็ปรึกษาท่านรองสมชายก่อน และท่าน
รองอนนัท ์ ทองแกว้เป็นลาํดบัต่อไป ปรึกษากนัเป็นประจาํก็ไดรั้บคาํแนะนาํท่ีมี
ประโยชน์มาก  ขอบคุณครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ขอบคุณ คุณณรงค ์ บวัคาํ  กมี็ 2 - 3 ประเดน็ท่ีพดูมา  มีสมาชิกท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบา้งครับ เชิญนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  เชิญครับ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
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   ผมขอเสริม สท.ณรงค ์ และ สท.โกสินทร์  นิดหน่ึงว่าในซอยเลก็ ๆ ท่ีรถ
เขา้ไปลา้งคูนํ้ าไม่ถึงอยากให้รถท่ีเป็นรถเขน็ท่ีใชอ้ยูทุ่กวนัน้ีแต่มนัมีนอ้ย เขา้ไป
ตามซอยลึก ๆ และมีท่ีกวาดในคูนํ้ าเพราะว่าซอยเล็ก ๆ อีกมากท่ีรถไม่สามารถ
เขา้ไปทาํความสะอาดได ้ฤดูฝนกใ็กลเ้ขา้มาแลว้ชาวบา้นเขากก็ลวัวา่นํ้ าจะท่วมขงั 
ก็ฝากทางผูบ้ริหารว่า ให้เพิ่มรถเขน็เขา้ไปกวาดทาํความสะอาดไปตกัทรายในคู
นํ้าเพิ่มข้ึนดว้ย ขอบคุณครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ขอบคุณ  คุณฆมัพร  อุเทนพนัธ์   ในการเปิดโครงการเมืองน่าอยูคู่นํ้ า 
รองประธานสภาเทศบาล  สะอาดนั้น  ผมกไ็ดมี้โอกาสไปร่วมพิธีเปิด  ท่านนายกสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  กไ็ด ้
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ มอบหมายให้รองนายกสมชาย  จนัทรประทิน ได้ไปเป็นประธานในการเปิด

โครงการเมืองน่าอยูคู่นํ้ าสะอาด  วนันั้นพี่นอ้งประชาชนท่ีผา่นไปผา่นมาก็มาแวะ
ร่วมพิธีเปิดเสร็จแลว้ก็ดาํเนินการร้ือคูลา้งคูกนัเลยท่ีบริเวณบา้นป๋าเปรม  และ
ถนนไทรบุรี ก็เป็นโครงการท่ีดีมาก ๆ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกบา้ง
ครับ ไม่มีนะครับ เชิญผูบ้ริหาร  เชิญครับ 

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   สําหรับโครงการเมืองน่าอยู่คูนํ้ าสะอาดนั้ นเป็นโครงการของท่าน

นายกเทศมนตรี ท่ีไดม้อบให้ทางสาํนกัการช่างไปดาํเนินการ  ก็ตอ้งขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีห่วงใยในเร่ืองการทาํงาน ผมจะนาํขอ้เสนอแนะไป
ปฏิบัติ และผมก็อยากจะฝากบอกท่านสมาชิกสภาเทศบาลว่า ช่วยกันไปให้
กาํลงัใจเจา้หน้าท่ีในช่วงกลางคืนดว้ย ในส่วนของเร่ืองเสาเข็มท่ีเกา้เส้งเราจะมี
การประชุมตามโครงการในเขตเทศบาลทุกเดือน โดยท่านนายกเทศมนตรีเป็น
ประธานอยู่ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเสาเข็มนั้นก็คือโยธาธิการจงัหวดั ซ่ึงทาง
เทศบาลเองก็ไดแ้จง้ไปหลายคร้ังแลว้ว่า ให้ทางโยธาธิการจงัหวดัเคล่ือนยา้ย
เสาเขม็เหล่านั้นออกไป แต่ว่าในการประชุมเม่ือ 2–3 คร้ังท่ีผา่นมาทางโยธาธิการ
จงัหวดัก็ไม่ไดม้าร่วมประชุม ในโอกาสต่อไปผมจะช่วยติดตามให้นะครับ และ
เม่ือวานน้ีท่าน สท.เชาว ์ ไดเ้จอผมก็ไดส้อบถามเร่ืองนํ้ าประปา ผมก็ไดใ้ห้ทาง
ท่าน ผอ.ส่วนการโยธาประสานไปทางการประปา ก็ไดข้อ้มูลว่าเน่ืองจากการ
ก่อสร้างอาคารและการขยายเขตของชุมชนนั้นทาํให้การประปาจะตอ้งขยายเขต 
และมีการขยายท่อจาก 6 น้ิว เป็น 8 น้ิว ทาํใหน้ํ้ าประปาในเขตเทศบาลไม่เพียงพอ
ในตอนน้ี ก็อยากแจง้ใหท้ราบ ส่วนเร่ืองของประตูเมืองสงขลาท่ีท่านสมาชิกสภา
สอบถามมานั้นก็เป็นงบประมาณท่ีท่านนายกเทศมนตรีไดป้ระสานกบัท่าน ส.ส.
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เจือ  ราชสีห์  เม่ือวานผมไดส้อบถามไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งแลว้ งบประมาณน้ียงัอยูใ่น
ส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ก็ยงัติดตามอยู่คาดว่าในปีน้ีคงได้
ดาํเนินการ แต่ว่าทางสํานักการช่างไดป้ระสานกบัทางผูอ้อกแบบ อาจจะมีการ
ออกแบบไวนิลไปปิดโครงเหลก็ไวก่้อนเพื่อใหดู้สวยงาม ก็ขอบคุณสมาชิกสภาท่ี
ไดติ้ดตามโครงการและกย็นิดีรับขอ้เสนอแนะไปปฏิบติั ขอบคุณครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ขอบคุณ  ท่านรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน  ท่านกไ็ดต้อบช้ีแจงให ้
รองประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาไดท้ราบแลว้  เชิญนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ท่านประธานครับ ผมมีขอ้สงสัยอยู ่ขอฝากท่านประธานช่วยใหก้ารบา้น 

ผมอ่านขอ้บงัคบัการประชุมนะครับแลว้ก็เกิดความสงสัย ก็ฝากการบา้นก็คงจะ
ฝากท่านรองอนนัท ์ทองแกว้ ช่วยไปอ่าน ๆ ดู แลว้ก็ช่วยมาตอบหน่อยนะครับว่า 
เพราะผมกย็งัสงสยั คือในการพิจารณาเทศบญัญติันะครับ คือในวาระแรกนะครับ 
เรารับหลกัการ ตอ้งมีการลงมติ มีการลงมติของท่ีประชุมสภาว่ารับหลกัการ
หรือไม่ ก็มีการโหวตกนั นัน่คือในวาระท่ี 1 ในวาระท่ี 2 ก็เป็นการแปรญตัติร่าง
เทศบญัญติังบประมาณ ในวาระท่ี 2  ผมอ่านดูแลว้ ก็ยงัมึน ๆ อยูไ่ม่เขา้ใจก็คือว่า
ในวาระท่ี 2 จะตอ้งมีการลงมติหรือเปล่าเพราะว่าในวาระ 2 มนัเป็นการเสนอ
รายงานของคณะกรรมการแปรญตัติเสนอต่อสภา จะตอ้งมีการลงมติในท่ีประชุม
หรือเปล่า  แต่วาระท่ี 3 เป็นขั้นลงมติว่าใหต้ราเป็นเทศบญัญติัคือตอ้งลงมติ ไม่มี
การอภิปราย อนัน้ีผมก็สงสัยในวาระท่ี 2 ผมไม่เอาคาํตอบวนัน้ีนะครับ ขอให้
ท่านช่วยไปคิด ๆ ดู แลว้กช่็วยมาบอกผม  ผมเป็นคนข้ีสงสยันะครับ ขอบคุณครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ขอบคุณท่านประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ ผมเองกไ็ดห้ารือ  กบัท่านเลขาสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  ก่อนท่ีจะเขา้ประชุม กฝ็าก เม่ือสกัครู่ คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ ไดร้ะบุวา่ฝากตรง 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ไปยงัท่านรองนายกอนนัท ์ ทองแกว้  ผมกข็อฝากท่านรองนายกอนนัท ์ ทองแกว้  

ไดห้าความกระจ่างเร่ืองน้ีดว้ย  คุณสมชาย  จินเดหวา  มีอะไรเชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   ในวาระ 2 น้ี ตามแนวปฏิบติัผมเป็นสมาชิกมา 14 ปี วาระท่ี 2 ถา้ไม่มีการ

แปรญตัติ ไม่เคยลงมติเลย ท่ีจริงแลว้อาจารยป์ระวติั แกไม่ไดส้งสัยอะไรหรอก 
แต่แกสงสัยท่านประธาน เพราะท่านประธานบอกว่าใครสงสัยขอ้กฎหมาย 
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ขอ้บงัคบัอะไรบา้ง ประธานไม่แม่นขอ้บงัคบั แลว้ประธานไปสะกิดแกทาํไม    
ตกลงกต็อ้งเดือดร้อนถึง รองนายกอนนัท ์ ทองแกว้  อีก ครับขอบคุณครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ขอบคุณครับ ตอ้งขอบคุณ คุณสมชาย  จินเดหวา  ท่านเป็นนกักฎหมาย  
รองประธานสภาเทศบาล  นะครับ  ส่วนผมเป็นนกัรัฐศาสตร์ ทางรัฐศาสตร์มนักต็อ้ง วินวิน  และกต็อ้งมี 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ปลายเปิดนะครับ ผมเองก็ไม่แม่นมากในเร่ืองกฎหมายและก็เป็นมือใหม่ดว้ยนะ

ครับ ข้ึนทาํหนา้ท่ี 4, 5 คร้ังนะครับ จาํไดแ้ละไม่รู้จะไดเ้ป็นอีกเม่ือไหร่นะครับ 
  เพราะฉะนั้นก็ช่วยกนันะครับ เพราะในการประชุมสภาทุกท่านมีสิทธ์ิท่ีจะช่วย

ประธานไดห้มดเลย ว่าได ้ช่วยไดเ้สนอแนะไดน้ะครับ เพราะว่าเรานั่งประชุม
ดว้ยกนัและก็เป็นระบอบประชาธิปไตยท่ีดีนะครับ ผมตอ้งขอบคุณ คุณประวติั 
ดว้ย สงสยัอะไรกถ็ามจะทาํใหไ้ดป้ระโยชน์ เชิญท่านเลขานุการสภา เชิญครับ 

นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ปลดัเทศบาล  ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  
เลขานุการสภา  พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554) ขอ้ 51 ในการพิจารณาร่างเทศ

บัญญัติ วาระท่ี 2 ให้ปรึกษาเรียงตามลาํดับเฉพาะข้อท่ีมีการแปรญัตติหรือ
คณะกรรมการแปรญตัติแกไ้ขเท่านั้น เวน้แต่ท่ีประชุมสภาจะลงมติเป็นอยา่งอ่ืน 

   ในขอ้ 51 วรรคท้าย ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ท่ีประชุมสภา
ทอ้งถ่ินลงมติเฉพาะขอ้ท่ีไดร้ะงบัไวเ้ท่านั้น เม่ือในวาระน้ีลงมติไปแลว้ก็ไม่ถือว่า
ผดิระเบียบฯ นะคะ เพราะอยา่งไรกผ็า่นไปวาระท่ี 3 เรียบร้อยแลว้ 

นายพิทกัษ ์  ทองสุกใส   ขอบคุณท่านเลขานุการสภา  ท่านไดช้ี้แจงใหท้ราบ  ผมจบัประเดน็ได ้
รองประธานสภาเทศบาล  แลว้ครับ  กข็อบคุณมากนะครับ เชิญท่านรองนายกอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ 
นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ผมขอเรียนผา่นท่านประธานไปยงัคุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ จริง ๆ เร่ือง

ขอ้บงัคบัตรงน้ีมนัไม่เก่ียวกบัผูบ้ริหาร เป็นเร่ืองของสภาและท่านก็เป็นสมาชิกมา
หลายสมยั หลายปี ผมคิดว่าท่านเองก็ทราบดี แต่ท่านก็อยากลองภูมิผมในฐานะ
ของทนายความ เพราะท่านเป็นอาจารย ์ หลกัการของการประชุมสภานั้น ใน
วาระท่ี 1 ในขอ้บญัญติัเทศบาลนั้นถา้มีการเสนอกนัแลว้ ก็ตอ้งอภิปราย ลงมติรับ
หลกัการ วาระท่ี 2 นั้น เม่ือรับหลกัการแลว้ ก็เพื่อท่ีจะใหส้มาชิกของสภาเทศบาล
หรือผูบ้ริหารยืน่คาํแปรญตัติวา่จะเห็นดว้ย หรือจะเปล่ียนแปลงญตัติตรงไหนบา้ง 
ถา้หากสมาชิกสภาเทศบาล  หรือผูบ้ริหารเสนอขอแปรญตัติก็มาอภิปรายกนั เม่ือ 
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อภิปรายกนัแลว้ ก็จะลงมติว่าเห็นดว้ยตามท่ีคณะกรรมการแปรญตัติเสนอหรือ
เห็นดว้ย ตามร่างเดิม แต่ดว้ยในวนัน้ีญตัติท่ีเสนอมา ในวาระท่ี 2 นั้น ไม่มีการแปร
ญตัติ ก็ถือว่าเราไม่ตอ้งลงมติว่าเอาตามไหน เรารับหลกัการไปแลว้ในวาระท่ี 1  
ลงมติใหต้ราเป็นเทศบญัญติัในวาระท่ี 3  ขอบคุณครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ขอบคุณท่านรองนายกอนนัท ์ ทองแกว้  ขอเชิญนายสมชาย  จินเดหวา 
รองประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 ผมเห็นดว้ย

กบัท่านรองนายกอนนัท ์ ทองแกว้  ว่าเราลงมติเฉพาะวาระท่ี 1  แต่ถา้วาระท่ี 2 มี
การแปรญตัติหรือแกไ้ขมีการอภิปรายหรือเป็นอยา่งอ่ืน กจ็ะตอ้งลงมติ แต่ถา้ไม่มี
การแปรญตัติ  มติก็ผา่นไปเลย ผมยกตวัอยา่งให้ท่านประธาน เม่ือวนัท่ี 19 มีการ
เสนอเลือกตั้งประธานสภาเทศบาล มีคนเสนอช่ือคนเดียวก็ถือว่าคนนั้นไดไ้ป ไม่
ตอ้งลงมติ ใช่ไหมครับ น่ีก็เหมือนกนัเม่ือไม่มีการแปรญตัติ ก็ไม่ตอ้งมีการลงมติ
ไปเลย เรามารับลงมติวาระท่ี 3  ขอบคุณครับ 

นายพิทกัษ ์  ทองสุกใส   ครับสรุปวา่กระจ่างตามน้ีนะครับ  ขอเชิญคุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์  
รองประธานสภาเทศบาล   เชิญครับ   
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1  

ขอขอบคุณท่านประธาน ผา่นไปยงัท่านรองนายกอนนัท ์ ทองแกว้  ถอดแว่นตา
ดีกว่าเม่ือก๊ีอยูใ่นท่ีมืดนะครับ ตอนน้ีสว่างแลว้ เห็นชดัแลว้ครับ และคิดว่าทุกคน
ก็คงจะเขา้ใจแลว้เหมือนกนั ผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความกระจ่างนะครับ
ขอบคุณครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ขอบคุณครับ ยงัมีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบา้งครับ ไม่มีแลว้ 
รองประธานสภาเทศบาล  นะครับ ถา้ไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมสภาในวนัน้ีและทาํใหเ้กิด 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ประโยชน์สูงสุดต่อสภาเทศบาลนครสงขลา และถือว่าท่านสมาชิกทุกท่านไดท้าํ

หน้าท่ีตามท่ีได้ปฏิญาณตนเอาไว้ในวันเข้ารับตําแหน่ง ด้วยวุฒิภาวะ ด้วย
ประสบการณ์ ด้วยความรู้ และความมุ่งมั่น การท่ีจะช่วยกันทํางานให้เกิด
ประโยชน์ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา และก็ส่งผลไปยงัพี่นอ้งประชาชนในเขต
เทศบาลนครสงขลาของเรา ผมขอขอบพระคุณทุกท่าน ผมขอแจง้เร่ือง โครงการ
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เทศบาลพบประชาชน คร้ังท่ี 3 ซ่ึงเป็นวนัองัคารท่ี 27 สิงหาคม 2556 วนัพรุ่งน้ีนะ
ครับ  ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอู ชุมชนย่านเมืองเก่า เร่ิมตั้ งแต่เวลา 4 โมงเย็น เชิญ
สมาชิกและทุกท่านไปร่วมกิจกรรม  เพราะงานน้ีเราเขา้ไปรับความคิดเห็นของพี่
นอ้งประชาชนโดยตรงท่ีเขามีปัญหาในชุมชน ท่านคณะผูบ้ริหารโดยเฉพาะท่าน
นายกสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  ท่านใหค้วามสาํคญัมาก ผมสงัเกตวา่เม่ือมีเวลาวา่งท่าน
จะลงไปเยีย่มชุมชนทนัที  แต่น่ีเป็นโครงการท่ีเป็นทางการนะครับ ก็ขอเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน หรือพี่นอ้งประชาชนท่ีฟังเสียงตามสายอยู ่จาก
ศูนยว์ิทยกุารเรียนรู้วิทยชุุมชน ถา้ทราบเร่ืองน้ีก็ไปร่วมกิจกรรมกนัไดน้ะครับ วนั
พรุ่งน้ีท่ีศาลเจา้พ่อกวนอู ติดกบัศาลเจา้พ่อหลกัเมือง ถนนนางงาม 4 โมงเยน็ครับ  
สาํหรับวนัน้ีผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2 และ
ขอเชิญทุกท่านทานขา้วท่ีร้านเรือนหลวง หวัพญานาค ขอบคุณครับ   

ปิดประชุมเวลา     11.00 น 
     
 

    (ลงช่ือ)    นางวรกานต ์ เรืองศรี    ผูบ้นัทึกการประชุม 
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