
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยที� 3 ครั�งที� 3 ประจําปี พ.ศ. 2556 

วนัที�  16  กนัยายน  2556  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผูม้าประชุม 1. นายสมชาย   จินเดหวา ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นางกรกมล   อาจณรงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 5. นายฆมัพร อุเทนพนัธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 6. นายเจิมศกัดิ1  หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 7. นายชาคริต   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายณรงค ์ บวัคาํ   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายดาํรงเดช ทองคาํ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายประวติั ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 13. นายพิทกัษ ์  ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 14. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 15. นายรุ่น   จนัทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายวรชาติ ธารพระจนัทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายวลัลภ วฒิุภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสมโชค ดีลิ>น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุพล ชุ่มเยน็ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นายสุรสิทธิ1  สังโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 23. นางเสงี>ยม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 24. นายเอกชยั   กิ@มดว้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 25. นางกลัยา บุญญามณี ปลดัเทศบาล/เลขานุการสภา 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1. นายสมศกัดิ1  ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายอนนัท ์ ทองแกว้ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นายสมชาย จนัทรประทิน   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นางสาววลยัรัตน์ ตนัติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 6. นายธานี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายชาญวทิย ์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 8. นายโสภณ สุขโข ที>ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายอนุสรณ์ โคย่สัตยา ที>ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายปราณี กาเลี>ยง ที>ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 11. นายรัฐชยั สงประสพ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายนิวฒัน์ สุขศิริ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 13. นางบุษกร จนัทร์แป้น หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 14. นายธาํมรงค ์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สาํนกัการคลงั 
 15. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 16. นายจรูญศกัดิ1  ชลสุวรรณ ผอ.สาํนกัการช่าง 
 17. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา  
 18. นายพิษณุ เจริญเนตรกุล   ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 19. นางตวงพร วจิิตรพนัธ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 20. นางสาววรารัตน์ นนัทวราพิทกัษ ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  
 21. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
 22. นายศกัดา   มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 23. นายเจษฏา ชยัฤกษ ์ ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
 24. นางสุจิตรา  สังขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวชิาการและแผนงาน 
 25. นางวรกานต ์ เรืองศรี หวัหนา้งานธุรการ สาํนกัปลดัฯ  
 26. นางวาสนา ศรีกรด หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทั>วไป 
เริ>มประชุมเวลา  10.00 น. 

 เมื>อถึง เวลากําหนดนัดประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว นางกลัยา  บุญญามณี ปลดัเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เขา้หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
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นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทา่นนายกเทศมนตรี 
เลขานุการสภาเทศบาล  รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที>ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วนันี@ เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยั
สามญั สมยัที> 3 ครั@ งที> 3 ประจาํปี 2556  
 บดันี@   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองคป์ระชุมแลว้  ดิฉนัใคร่ขอ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  ดาํเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบ
วาระต่อไป ขอเรียนเชิญคะ่ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  คณะผูบ้ริหาร  และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาทุกท่าน วนันี@ เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมัยที> 3 ครั@ งที> 3 

ประจาํปี พ.ศ. 2556 ในวนัที> 16 กนัยายน 2556 บดันี@สมาชิกสภาเทศบาลมาครบ
องคป์ระชุมแลว้ กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  ณ  บดันี@  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�อง ที�ประธานจะแจ้งให้ที�ประชุมทราบ  (ไม่ม)ี  
ระเบียบวาระที� 2  เรื�อง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที� 3  ประจําปี  

  พ.ศ. 2556 เมื�อวันที� 19 สิงหาคม 2556 และรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที� 3 ครั�งที� 2 เมื�อวนัที� 26 สิงหาคม 2556 

นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 2  เรื>อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    สมยัสามญั  สมยัที> 3  ประจาํปี พ.ศ. 2556  เมื>อวนัที>  19 สิงหาคม 2556 และ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที>  3 ครั@ งที>  2  เมื>อวนัที>  26 
สิงหาคม 2556  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญครับ 

นายณรงค ์ บวัคาํ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายณรงค ์ บวัคาํ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@ง 

ที> 4 ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา  
 เมื>อวนัที>   29  สิงหาคม  2556  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ประกอบดว้ย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  ประธานกรรมการ  

  2. นางเสงี>ยม  โกมลนาค   กรรมการ 
  3. นายมนูญ  จิตตะเสโณ   กรรมการ 
  4. นายสุพล  ชุ่มเยน็   กรรมการ 
  5. นายสุระ  รักเจียม   กรรมการ 
  6. นายชาคริต  นิยมเดชา   กรรมการ 
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  7. นายณรงค ์ บวัคาํ   กรรมการและเลขานุการ 
  ไดม้าประชุมร่วมกนั  ณ งานกิจการสภา  สํานกัปลดัเทศบาล เพื>อตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที> 3 ประจาํปี พ.ศ. 2556  เมื>อ
วนัที>  19  สิงหาคม  2556  และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยั
ที> 3 ครั@ งที> 2 ประจาํปี พ.ศ. 2556  เมื>อวนัที> 26 สิงหาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มี
ขอ้ผดิพลาดที>ตอ้งแกไ้ขแต่อยา่งใด ขอขอบพระคุณครับ  

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอขอบคุณ  คุณณรงค ์ บวัคาํ   มีทา่นสมาชิกสภาทา่นใดจะแกไ้ขหรือ 
ประธานสภาเทศบาล  เปลี>ยนแปลงรายงานการประชุมนี@  อีกไหมครับ ขอเชิญคุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1 
   ท่านประธานครับก่อนที>จะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร

สงขลาสมยัสามญั สมยัที> 3 และ สมยัสามญั สมยัที> 3 ครั@ งที> 2 ผมขอแกไ้ขรายงาน
การประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที> 3 เมื>อวนัที> 19 สิงหาคม 2556 หนา้ 14 บรรทดั
ที> 2 นับจากด้านล่างขึ@นมา คาํว่า “พรัพยากร” พิมพ์ผิดไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไร ที>
ถูกตอ้งคือ “ทรัพยากร” และกห็นา้ที> 32 บรรทดัที> 15 นบัจากดา้นล่างขึ@นมา คาํวา่ 
“จนถึงกระเกษียณ” ตดัคาํวา่กระออก เป็น “จนถึงเกษียณ” ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ กเ็ป็นอนัวา่ใหแ้กร้ายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที> 3 เมื>อวนัที> 19 สิงหาคม 2556 ตามที>คุณประวติั  

ดาํริห์อนนัต ์ขอแกไ้ข นะครับ 
   มีสมาชิกสภาท่านใด จะแกไ้ขเปลี>ยนแปลงรายงานการประชุมสภาฯ    

อีกบา้งครับ ไม่มีนะครับ เมื>อไม่มีผมก็จะขอมติจากที>ประชุม  ท่านสมาชิกสภา
ท่านใด ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที>  3 
ประจาํปี พ.ศ. 2556  เมื>อวนัที> 19 สิงหาคม 2556  และรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมยัสามญั สมยัที> 3 ครั@ งที> 2 ประจาํปี พ.ศ. 2556  เมื>อวนัที> 26 สิงหาคม 
2556 โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ที� 3 ประจําปี พ.ศ. 2556  เมื�อวนัที� 19 สิงหาคม 2556 และรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที� 3 ครั�งที� 2 ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื�อวันที� 26 สิงหาคม 
2556  เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที� 3  ญตัต ิ ขอรับความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบบริการคลนิิกนอกเวลา 
   ราชการ (กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)   
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 3 ญตัติขอรับความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบบริการ 
ประธานสภาเทศบาล  คลินิกนอกเวลาราชการ ของกองสาธารณสุขฯ  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติครับ 
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ใหเ้สนอญตัติ
เรื>อง ขอรับความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการ 
ของกองสาธารณสุขและสิ>งแวดลอ้ม  

   หลกัการ  ขอเสนอสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อขอรับความเห็นชอบ
โครงการพฒันาระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 จาํนวน 1 โครงการ โดยใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครสงขลา เป็นเงิน 900,000 บาท (เกา้แสนบาทถว้น)  

   เหตุผล  เนื>องจากผลการดาํเนินงานโครงการพฒันาระบบบริการคลินิก
นอกเวลาราชการ  ณ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเตาหลวง เทศบาลนครสงขลา ซึ> ง
เริ> มเปิดให้บริการมาตั@ งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนัย่างเข้าปีที> 7 ของการ
ดาํเนินงาน พบว่าประชาชนทั>วไปทั@งในเขตและนอกเขตเทศบาลนครสงขลา 
โดยเฉพาะผูมี้สิทธิ1 เบิกค่ารักษาพยาบาล ผูป้ระกนัตนและผูที้>ใช้บตัรประกัน
สุขภาพทั>วไป สะดวกมารับบริการนอกเวลาราชการ คิดเป็นร้อยะละ 64.5 ของ
จาํนวนผูรั้บบริการทั@งหมด ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการดาํเนินโครงการพฒันาระบบ
การบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ตั@งแต่วนัที> 1 ตุลาคม 2555 ถึง 1 สิงหาคม 
2556 ที>แนบมาดว้ยแลว้ แสดงให้เห็นถึงความนิยมของประชาชนที>มารับบริการ
นอกเวลา เนื>องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นกนัเอง และมั>นใจใน
ศกัยภาพของเจา้หนา้ที>ผูใ้ห้บริการ ซึ> งสอดคลอ้งกบัผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการรับบริการนอกเวลาราชการ โดยการใช้แบบสอบถาม
สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 100 คน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการคลินิกนอกเวลาราชการ คิดเป็นร้อยละ 99.5 
 ดงันั@น  เพื>อใหโ้ครงการดาํเนินไปอยา่งต่อเนื>อง ตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล เทศบาลนครสงขลา จึงได้จดัทาํ
โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการ  โดยใช้งบประมาณ       
จากเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ เทศบาลนครสงขลา 
ประจําปีงบประมาณ 2557  เพื>อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที>ผู ้ปฏิบัติงาน 
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จาํนวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย ์
จาํนวน  100,000  บาท (หนึ> งแสนบาทถว้น)  รวมเป็นเงินทั@งสิ@น 900,000 บาท 
(เกา้แสนบาทถว้น)  
 ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภณัฑ์ (ฉบบัที> 2) พ.ศ. 2541 “ขอ้ 8 กรณีที>
โรงพยาบาลหรือศูนยบ์ริการสาธารณสุขแห่งใดแห่งหนึ> ง มีเงินทุนหมุนเวียนค่า
รักษาพยาบาลและเวชภณัฑ์สะสมไวเ้ป็นจาํนวนมาก เทศบาลหรือเมืองพทัยา 
อาจพิจารณาให้นาํเงินดงักล่าวไปใชจ่้ายในกิจการสาธารณสุขดา้นอื>นตามที>เห็น
ควร แต่จะต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของจาํนวนเงินทุนหมุนเวียนที>มีอยู่ใน
ขณะนั@น ทั@งนี@  จะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลืออยู่ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 
500,000 บาท และเหลือสาํหรับศูนยบ์ริการสาธารณสุขไม่นอ้ยกวา่ 200,000 บาท 
ดว้ย 
 การดาํเนินการตามวรรคหนึ> ง ตอ้งเสนอเป็นโครงการ โดยไดรั้บความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลหรือสภาเมืองพทัยาแล้วแต่กรณี และจะต้องได้รับ
อนุมติัจากผูว้า่ราชการจงัหวดั” 
 จึงขอเสนอญตัตินี@  เพื>อขอรับความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบบริการ
คลินิกนอกเวลาราชการ ซึ> งปัจจุบนัศูนยบ์ริการสาธารณสุข เทศบาลนครสงขลา 
มีเงินทุนหมุนเวียน  ณ วนัที> 4 กันยายน 2556 อยู่ทั@ งสิ@น 3,251,753.56  บาท       
(สามลา้นสองแสนห้าหมื>นหนึ>งพนัเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทห้าสิบหกสตางค)์ คิด
เป็นจาํนวนวงเงินที>จะนาํไปใช้ไม่เกินร้อยละ 30 ตามระเบียบฯ คือ 975,526.07 
บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื>นห้าพันห้าร้อยยี>สิบหกบาทเจ็ดสตางค์) ขอใช้ครั@ งนี@  
900,000 บาท (เกา้แสนบาทถว้น)  
 จึงนําเสนอต่อที>ประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อขอรับความ
เห็นชอบ ต่อไป 

นายสมชาย  จินเดหวา   มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย หรือซกัถามขอ้สงสัยในญตัตินี@บา้งครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญคุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ 
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1 

ในฐานะที> เ ป็นตัวแทนจากประชาชน ผมขอขอบคุณแทนพี>น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาด้วย ที>ผู ้อ ํานวยการศูนย์บริการศูนย์
สาธารณสุข ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและสิ> งแวดล้อม ปลดัเทศบาล รอง
นายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรี ที>ไดท้าํโครงการนี@ ขึ@นมา โครงการนี@ ผมดู
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จากสถิติต่าง ๆ เห็นวา่เป็นประโยชน์แก่ผูด้อ้ยโอกาส คือผูย้ากจน ผูที้>ไม่มีเวลาจะ
ไปรับบริการจากโรงพยาบาลของรัฐในเวลาราชการ ก็มาใช้บริการคลินิกนอก
เวลา ซึ> งคลินิกนอกเวลานี@ผมก็ดูตามสถิติแลว้ก็จะมีผูม้าใชบ้ริการแผนกทตักรรม
กนัมาก ส่วนบริการอยา่งอื>นกล็ดนอ้ยลงไป เทียบเปอร์เซ็นกนัแลว้การทาํฟันก็จะ
มาก อุดฟันกม็ากกวา่ถอนฟัน ผมดูจากระเบียบของกระทรวงมหาดไทยที>กาํหนด 
เกี> ยวกับการจัดซื@ อเวชภัณฑ์ก็ดี  ระเบียบของการจ่ายเงินค่าทดแทนให้กับ
ผูป้ฏิบติังานคลินิกนอกเวลา ก็ไดแ้ก่แพทย ์ผูช่้วยแพทย ์และพนกังานเจา้หน้าที>
อะไรต่าง ๆ ซึ> งตามระเบียบ 2 ฉบบันั@น ก็ไดก้าํหนดวิธีการไวที้>จะให้เจา้หน้าที>
ต่าง ๆ นั@น ตอ้งปฏิบติัอยา่งไร เป็นตน้วา่เรื>องของการจดัซื@อครุภณัฑ์ ซื@อเวชภณัฑ์
มาแลว้ก็ตอ้งมีการลงทะเบียน มีการเบิกจ่าย มีผูรั้บไป สามารถตรวจสอบไดน้ั>น
เรื> องหนึ> ง ส่วนค่าตอบแทนของแพทย์ ของผูช่้วยแพทย์ ของเจา้หน้าที>นั@นก็มี
ระเบียบปฏิบติัอยูว่า่ปฏิบติักี>ชั>วโมงจะไดค้า่ตอบแทนเท่าไหร่ ผูช่้วยแพทยห์รือวา่
เจา้หนา้ที>ต่าง ๆ นั@นไดค้า่ตอบแทนเทา่ไหร่ อนันี@ มีระเบียบรัดกุมให้ปฏิบติัอยูแ่ลว้ 
เพราะฉะนั@นผมกฝ็ากไปยงัผูป้ฏิบติัวา่ถา้ท่านปฏิบติัตามระเบียบทั@ง 2 ฉบบันี@แลว้
ในการให้บริการกบัประชาชนผูด้อ้ยโอกาส ผูด้อ้ยโอกาสก็จะไดรั้บการบริการที>
ดี ผูป้ฏิบติัก็สมควรที>จะไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าที>โดยถูกตอ้ง ผมก็
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี และผูด้าํเนินการที>เห็นแก่ประโยชน์ของพี>น้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา มา  ณ โอกาสนี@ดว้ย  ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอขอบคุณ คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด  
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ เชิญคุณณรงค ์ บวัคาํ  เชิญครับ 
นายณรงค ์ บวัคาํ    เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายณรงค ์ บวัคาํ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 4 

 ประโยชน์ที>เกิดขึ@นแก่พี>น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ใน
ครั@ งนี@  ตามที> สท.ประวติั  ดาํริห์อนนัต์  ขอโทษที>เอ่ยนาม ที>ท่านไดก้ล่าวให้พ่อ
แมพ่ี>นอ้งที>ฟังอยูใ่นขณะนี@  อยากจะนาํเรียนเพิ>มเติมในส่วนต่าง ๆ ให้มนัสมบูรณ์
ยิ>งขึ@ น เพิ>มความสะดวกแก่พี>น้องประชาชนทั@ งในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล ดงัเหตุผลที>ท่านรองนายกเทศมนตรีไพโรจน์  สุวรรณจินดา  ท่านได้
นาํเสนอหลกัการและเหตุผลมา แต่เพื>อที>จะให้การบริการคลินิกนอกเวลาตรงนี@
สมบูรณ์แบบยิ>งขึ@น ใคร่นาํเสนอท่านประธานผ่านไปยงัผูบ้ริหารเทศบาลนคร
สงขลาชุดนี@ ที>จะตอ้งดูแลพี>น้องประชาชนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
เพิ>มเติมเขา้มาเป็นภาระส่วนหนึ> ง สิ>งที>จะนาํเสนอก็คือว่าอยากจะนาํเรียนท่าน
ประธานบอกไปยงัผูบ้ริหารวา่ การประชาสัมพนัธ์ถือวา่เป็นหวัใจที>สําคญัที>สุด 
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การประเมินตวัอย่างผูม้ารับบริการ 100 คน อนันี@ เห็นด้วย ทุกคนก็ตอ้งตอบว่า
เห็นดว้ย ทุกสิ>งทุกอยา่งของคลินิกนอกเวลานั@นดี แต่ที>สําคญัการประชาสัมพนัธ์
นั@นน่าจะมีไวนิลติดไวต้ามสถานที>ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล หรือจุดที>เป็นจุดสนใจ
เทศบาลมีอยูต่ ั@งหลายจุด ประชาชนบางครั@ งไม่รู้ ยงัไปใชบ้ริการที>โรงพยาบาลอยู ่
เพราะฉะนั@นตรงนี@ ผมถือว่าเป็นชื>อเสียงของคณะผูบ้ริหารที>กาํหนดกฎเกณฑ ์
กติกาต่าง ๆ ขึ@นมาเพื>อช่วยเหลือพี>นอ้งประชาชนเพราะการเจ็บไขไ้ดป่้วยไม่รู้จะ
เกิดขึ@ นว ันไหน ผมขอสนับสนุนโครงการนี@ ครับแต่อยากจะขอร้องว่าให้
ประชาสัมพนัธ์ใหท้ั>วถึงหน่อย ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณณรงค ์ บวัคาํ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายอีกบา้งครับ   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญคุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 
นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 1  

 ผมเห็นด้วยในญตัติผูบ้ริหารเรื>องขอรับความเห็นชอบโครงการพฒันา
ระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ไดฟั้งเพื>อนสมาชิกไดอ้ภิปรายไป 2 ท่านก็มี
จุดประสงคเ์ป้าหมายอนัเดียวกนัคือขอบคุณคณะผูบ้ริหารที>ไดเ้ห็นความสําคญัใน
เรื>องของสุขภาพพลานามยัของพี>นอ้งชาวนครสงขลาของเรา ผมขออนุญาตเรียน
ท่านประธานผา่นไปยงัผูบ้ริหารนิดหนึ> ง เป็นการเสนอแนะวา่คลินิกบริการนอก
เวลาราชการนั@นไดป้ระโยชน์สูงสุดกบัผูสู้งอายุที>มีปัญหาสุขภาพและไม่สามารถ
ที>จะไปรับบริการจากโรงพยาบาลดว้ยตวัเองได ้เนื>องจากคนในครอบครัวอาจจะ
มีภาระกิจการงานต่าง ๆ และทราบข่าววา่เราให้บริการไปถึง 2 ทุ่ม ซึ> งในช่วงนั@น
ผูป่้วยที>มีปัญหาสุขภาพมาก ๆ อยู่สามารถให้ลูกหลานพามารับบริการได้ และ
โครงการต่าง ๆ ที>คณะผูบ้ริหารไดดู้แลผูป่้วยติดเตียงก็ดี ผูป่้วยอมัพฤกษ อมัพาต 
รวมทั@งการให้ขอ้มูลส่งเสริมสุขภาพนอกโรงพยาบาล ซึ> งเทศบาลให้ความสําคญั 
ไดท้าํมาอยา่งต่อเนื>อง ผมอยากจะแนะนาํ 2 เรื>อง  

เรื>องแรกกคื็อตอนนี@ เรามีอยูศู่นยเ์ดียวก็คือศูนยเ์ตาหลวง ถา้ดูเขตเลือกตั@ง
พื@นที>ของเรามี 4 เขต ศนูยเ์ตาหลวงนั@นจะรับพี>นอ้งที>มาใชบ้ริการไดใ้นเขต 4 และ
เขต 3 เพราะศูนยเ์ตาหลวงนั@นอยู่ในพื@นที>เขต 3 และเราสามารถที>จะขยายมายงั
เขต 1 เขต 2 ศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ อีกสัก 1 ศูนย์ เพราะจาํนวน
ประชากรก็มีความหนาแน่นพอสมควร แต่ไม่ทราบวา่เรื>องบุคลากรหรือวา่เรื>อง
งบประมาณในการดาํเนินการตรงนี@ เป็นอยา่งไร  

เรื> องที>  2 ก็คือ เมื>อเราทําสถิติดูแลจํานวนผู ้ป่วย ผมมั>นใจว่าระบบ
สาธารณสุขนั@นจะตอ้งมีระบบการบนัทึกจาํนวนคนไข ้และสถานการณ์ของโรค
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ต่าง ๆ ที>พี>นอ้งประชาชนมารับบริการรวมทั@งแพทยที์>มาตรวจรักษาผูป่้วยในการ
วนิิจฉยัโรคกดี็ ในการจดัยาจ่ายยากดี็ ฉะนั@นเมื>อเรามีประวติัของผูป่้วยหรือ โอพีดี 
การ์ด ผูป่้วยบางรายก็เกินความสามารถของศูนยบ์ริการเพราะเป็นศูนยเ์ล็ก ถา้เรา
สามารถที>จะทาํขอ้ตกลงกบัโรงพยาบาลของรัฐเพื>อที>จะเพิ>มประสิทธิภาพในการ
ดูแลผูป่้วยเหล่านี@ ให้ไดรั้บการรักษาหรือติดตามสถานการณ์พยาธิสภาพของโรค
ของผูป่้วยเหล่านั@น อย่างคนไข้โรคเบาหวาน คนไข้โรคหัวใจ หัวใจตีบแคบ 
หวัใจโต หรือวา่ปัญหาระบบการทาํงานของปอดของการหายใจ ถา้สมมติวา่เรา
ติดตามผู ้ป่วยเหล่านี@ อย่างไกล้ชิด นั>นคือการดูแลอย่างเข้มข้นเพื>อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูป่้วย และเป็นการตอบสนองนโยบายของผูบ้ริหารที>ไดแ้ถลง
ไวใ้นสภาว่านครสงขลาเป็นนครแห่งความสุข ก็รวมถึงผูป่้วยที>มีสุขภาพดีดว้ย 
การมีความสุขนั@นถ้าสามวนัดีสี>วนัไขย้งัไงก็สุขไม่ไหว แล้วโรคเรื@ อรังมนัเกิด
ขึ@นกบัผูป่้วยตอ้งรักษาซํ@ า รักษาต่อเนื>องไปนาน ๆ ตลอดชีวิตนั@น ถา้เรามีระบบที>
ดูแลผูป่้วยเหล่านั@นดี ๆ ประการที>หนึ> งก็จะทาํให้ผูป่้วยนั@นลดความทุกขท์รมาน 
ในการเจบ็ป่วยลงอยา่งแน่นอน ประการที>สองค่าใชจ่้ายปลีกยอ่ยที>ตอ้งเกิดขึ@นกบั
การไปรักษาตวัอยา่งต่อเนื>องนาน ๆ ก็จะลดลง และประการที>สามจะทาํให้ผูป่้วย
เหล่านั@นมีอายุยืนยาวที>จะอยูก่บัลูกหลานต่อไปไดอี้ก เพราะผูสู้งวยัผมถือวา่เป็น      
ปูชนียบุคคล และประเด็นสุดทา้ยก็คือกลุ่มของโรคผูห้ญิง ปัจจุบนันี@พยาธิสภาพ
ของการเจ็บป่วยของผูห้ญิงนั@นมีจุดเริ>มการป่วยเร็วขึ@นกว่าในอดีต ยกตวัอย่าง
ผูห้ญิงที>ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก หรือมะเร็งเตา้นมนั@น เมื>อก่อนตามสถิติที>เรา
เจอผูป่้วยเหล่านี@ ก็ประมาณ 60 ปีขึ@นไป แต่ปัจจุบนันี@ ด้วยภาวะของผูป่้วยเอง 
ภาวะของอาหารการกินที>ทาํให้มีสารก่อมะเร็งในร่างกายและเกิดโรคเร็วขึ@น ก็จะ
ทาํใหผู้ป่้วยเหล่านี@ มีความรู้ในการที>จะดูแลตวัเองจากการมาใชบ้ริการศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข ยกตวัอยา่งมะเร็งปากมดลูกถา้เราเจอวา่เป็นซีสในท่อรังไข่ ปีกมดลูก 
หรือโพรงมดลูกถา้สามารถรู้ไดใ้นระยะแรก จะทาํให้สามารถรักษาหายขาดได ้
เพราะฉะนั@นอยากจะฝากว่าให้เรานั@นทาํการรักษาผูป่้วยต่อเนื>องเพื>อให้เกิด
ประโยชน์กบัผูป่้วยในเขตเทศบาลนครสงขลาดว้ย ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  ที>ไดเ้สนอแนะ ขอเชิญฝ่ายบริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายใหดู้แลกองสาธารณสุขและสิ>งแวดลอ้ม 
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ก่อนอื>นก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทั@ ง 3 ท่าน ที>ได้อภิปราย
สนับสนุน ในส่วนของข้อเสนอแนะ 2 ประการกระผมขอเรียนว่าเรื> องการ
ประชาสัมพนัธ์นั@นผมเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิ>งที>จะตอ้งเร่งดาํเนินการ ไดป้รึกษากบั
ผู ้อ ํานวยการกองสาธารณสุขแล้วว่ า มีความสํ าคัญและจะดํา เ นินการ
ประชาสัมพนัธ์ให้ชัดเจนวา่คลินิกนอกเวลาเริ>มเปิดเวลาใด และมีโรคใดบา้งที>
เปิดใหบ้ริการคลินิกนอกเวลาราชการของเรา เพราะเรื>องนี@สอดคลอ้งกบันโยบาย
สาธารณสุขเชิงรุกของท่านนายกเทศมนตรีสมศกัดิ1   ตันติเศรณี  อยู่แล้วที>จะ
ส่งเสริมใหป้ระชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลามีสุขภาพพลานามยัที>สมบูรณ์ ใน
ส่วนของข้อเสนอที>จะเปิดคลินิกนอกเวลาราชการ ที>ศูนย์บริการสาธารณสุข    
สระเกษ นั@น เป็นเรื>องที>น่าคิด ก็ไดส้อบถามทางกองสาธารณสุขแลว้ในเรื>องของ
บุคลากรนั@นกาํลงัเตรียมความพร้อมอยู ่ส่วนในเรื>องของงบประมาณนั@นเราน่าจะ
มีเพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามตอ้งดูเรื> องนโยบาย ก็ดูความเหมาะสมอีกครั@ งหนึ> ง 
เรื> องความพร้อม จริง ๆ แล้วศูนยบ์ริการสาธารณสุขเตาหลวง และศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขสระเกษ นั@นอยูไ่ม่ห่างกนันกัแมว้า่จะอยูค่นละเขตกนัก็ตาม แต่ท่าน
สมาชิกสภามองเห็นความจาํเป็นที>จะตอ้งเปิดคลินิกนอกเวลาราชการก็จะเรียน
ปรึกษาท่านนายกเทศมนตรีอีกครั@ งหนึ>ง ส่วนเรื>องของการเตรียมความพร้อมนั@น 
ได้ทราบว่าทางกองสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมอยู่พอสมควรแล้ว ก็ขอ 
ขอบคุณในการเสนอแนะและการสนบัสนุนโครงการนี@  ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ ทา่นรองนายกเทศมนตรีไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินี@ อีกบา้งครับ เชิญคุณวลัลภ  วฒิุภูมิ ครับ 
นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 1 

ผมมีความคิดแตกต่างนิดหนึ>งกบัสมาชิกสภาทั@ง 3 ทา่นที>ไดเ้สนอแนะมา
ผมคิดวา่ในการเปิดคลินิกครั@ งนี@ เมื>อดูตามสถิติ ดูทุกสิ>งทุกอยา่งแลว้เทศบาลนคร
สงขลาเรา น่าจะทาํในเชิงรุก หมายถึงในเชิงป้องกนั ให้มีเจ้าหน้าที>ลงไปให้
ความรู้ดา้นสุขภาพ ดูแลสุขภาพของพี>น้องประชาชน ให้มีสถิติของผูป่้วยลดลง 
อยา่เพิ>งไปคิดวา่จะขยายการเปิดบริการมาก ๆ เพื>อที>จะใหผู้ป่้วยมาเยอะ ๆ ตอ้งคิด
วา่ทาํอยา่งไรที>จะลดจาํนวนผูป่้วยลงในเชิงป้องกนัในเชิงรุก ตรงนี@สาํคญัที>สุด ผม
ขอฝากไวด้ว้ย ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณวลัลภ  วฒิุภูมิ  มากครับ ทา่นรองไพโรจน์  จะตอบไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
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นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี กข็อขอบคุณในขอ้เสนอแนะ ของท่านสมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไพโรจน์  

สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา กระผม  จะรับไปพิจารณารับ ใน
ส่วนของสาธาณสุขเชิงรุก ในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนชาวบ่อยางมี
สุขภาพพลานามยัที>ดี ทางนายกเทศมนตรีสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  ก็ไดท้าํหลายเรื>อง 
มีมหกรรมนครสงขลารักสุขภาพ มีกิจกรรมที>จะถึงในวนัที> 22 นี@ จะมีการปั>น
จกัรยาน ท่านนายกฯ พยายามรณรงคใ์ห้ประชาชนหนัมาใชร้ถจกัรยานเพื>อออก
กาํลงักาย มีการสร้างช่องทางจกัรยาน มีการนาํจกัรยานให้ชาวบ่อยางมาใช ้และก็
มีกิจกรรมอื>นอีกมากมายที>คิดว่าในลกัษณะของการป้องกนันั@น เทศบาลนคร
สงขลาพยายามอย่างเต็มที>ที>จะให้พี>น้องประชาชนชาวบ่อยางนั@ นมีสุขภาพ
พลานามยัที>ดี กไ็ดท้าํอยา่งต่อเนื>อง ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา  ขอบคุณ ทา่นรองนายกเทศมนตรีไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ   
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกก็ไดอ้ภิปรายกนัมาพอสมควรแลว้ ต่อไปผมจะขอมติจากที>ประชุมสภา

แห่งนี@  สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบบริการคลินิก
นอกเวลาราชการ  ของกองสาธารณสุขและสิ> งแวดล้อม โปรดยกมือขึ@นครับ 
(สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม   ที�ประชุมสภามีมติเห็นชอบโครงการพฒันาระบบบริการคลนิิกนอกเวลา 
  ราชการ  ของกองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม  เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที� 4  ญตัต ิ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   
   ไปตั�งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 4 ญตัติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณประจาํปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2556 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม ่ ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติครับ 
นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญตัติแทนนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 

เรื> อง  ขอเสนอญัตติเพื>อขอรับความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณ ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อขอรับความ
เห็นชอบในหลกัการโอนเงินงบประมาณไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่ จาํนวนเงิน  
290,000 บาท (สองแสนเกา้หมื>นบาทถว้น)  เพื>อเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องนํ@ า
ชาย-หญิง สาํนกัการศึกษา 
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   เหตุผล   เนื>องจากขณะนี@หอ้งนํ@ า ชาย-หญิงที>ให้บริการแก่พนกังานและผู ้
มาติดต่องาน ชาํรุด หมดสภาพการใช้งาน จาํเป็นตอ้งซ่อมแซมปรับปรุงเพื>อให้
สามารถบริการแก่พนกังานและผูม้าติดต่องาน ซึ> งสาํนกัการช่างไดเ้ขียนแบบและ
ประมาณราคาเรียบร้อยแลว้  แต่สาํนกัการศึกษาไม่ไดต้ั@งงบประมาณเพื>อการนี@ ไว ้
จึงจาํเป็นจะตอ้งโอนไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม ่ดงันี@  

   โอนตั�งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   -  ปรับปรุงหอ้งนํ@าชาย – หญิง สาํนกัการศึกษา  เป็นเงิน 290,000 บาท   
  เพื>อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องนํ@ าชาย - หญิง สํานักการศึกษา รายละเอียดตาม    

แบบแปลนที>เทศบาลกาํหนด 
   โอนลด   แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไมก่าํหนดระดบั  
   หมวดคา่ตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  คา่ใชส้อย 
   - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก ตั@ งไว ้500,000 บาท 

เบิกจ่ายแลว้ 230,000 บาท คงเหลือ 270,000 บาท ขอโอนลด 270,000 บาท  
   - ค่าใช้จ่ายในการจดัซื@อสื>อการเรียนการสอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในชุมชน 

ตั@งไว ้500,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 396,715 บาท คงเหลือ 103,285 บาท ขอโอนลด 
20,000 บาท   

   รวมโอนลด 290,000 บาท 
   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ.2541 หมวด 4 ขอ้ 27  “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที> ดินและสิ> งก่อสร้าง ที>ทาํให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี>ยน หรือ โอนไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม ่ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภา
ทอ้งถิ>น 

   จึงขอเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ> งเป็นอาํนาจของสภาเทศบาลนคร
สงขลา 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอขอบคุณ  ทา่นรองนายกเทศมนตรีอนนัท ์ ทองแกว้  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญตัตินี@ บา้งครับ ไม่มีนะครับ เมื>อไม่มีผมจะขอมติจากที>

ประชุมสภาแห่งนี@  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมติัให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ไปตั�งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที� 5  ญตัต ิ ขออนุมัติกนัเงินไว้เบิกเหลื�อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจําปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2556 กรณก่ีอหนี�ผกูพนัไว้แล้ว 
นายสมชาย  จินเดหวา  ระเบียบวาระที> 5 ญตัติขออนุมติักนัเงินไวเ้บิกเหลื>อมปีและขยายเวลาเบิก 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายเงิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรณีก่อหนี@ ผูกพนัไวแ้ล้ว ของส่วน

ควบคุมการก่อสร้าง  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติครับ 
นายสมชาย  จนัทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
  ได้รับมอบหมายให้เสนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา  เรื> อง   

ขอเสนอญัตติเพื>อขออนุมติักันเงินไวเ้บิกเหลื>อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  กรณีก่อหนี@ผกูพนัไวแ้ลว้ (ของส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง)  

  หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อกนัเงินไวเ้บิก
เหลื>อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556  กรณีก่อหนี@
ผกูพนัไวแ้ลว้ 

  เหตุผล   ตามงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดต้ั@ง
จ่ายงบประมาณรายจ่าย ซึ> งไดก่้อหนี@ผกูผนัไวแ้ลว้  แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายไดท้นั
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นรายจ่ายเพื>อการลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์ที>ดินและ
สิ>งก่อสร้าง  คา่ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง  ดงันี@   

  -  โครงการก่อสร้างพื@นทางเทา้ริมถนนเพชรมงคล-ชยัมงคล เ ป็ น เ งิ น   
1,500,610  บาท 

  ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ้ 57 “กรณีที>องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ>นไดก่้อหนี@ผกูพนัไวก่้อนสิ@นปี โดยสั>งซื@อหรือสั>งจา้ง หรือการเช่าทรัพยสิ์น 
ถา้เห็นวา่การเบิกเงินไปชาํระหนี@ผกูพนัไม่ทนัสิ@นปี ให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ>นอนุมติัให้
กนัเงินไวเ้บิกในปีถดัไปไดอี้กไมเ่กินระยะเวลาหนึ>งปี”   

  “หากดาํเนินการตามวรรคหนึ> งไม่แลว้เสร็จให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ต่อสภาทอ้งถิ>นไดอี้กไมเ่กินหกเดือน”  

  จึงขอเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา กนัเงินไว้
เบิกเหลื>อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรณีก่อ
หนี@ผกูพนัไวแ้ลว้ 
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นายสมชาย  จินเดหวา  ขอบคุณ รองนายกเทศมนตรีสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ ไมมี่นะครับ เมื>อไม่มีผมจะขอมติจากที>

ประชุมแห่งนี@  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัใหก้นัเงินไวเ้บิกเหลื>อมปีและขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  กรณีก่อหนี@ผกูพนัไวแ้ลว้ ของส่วน
ควบคุมการก่อสร้าง โปรดยกมือขึ@น (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื�อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  กรณีก่อหนี�ผูกพันไว้แล้ว ของส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที� 6 ญตัต ิ ขออนุมตัิกนัเงินงบประมาณ กรณไีม่มีหนี�ผกูพนั  (ของส่วนควบคุมการ 
ก่อสร้าง) 

นายสมชาย  จินเดหวา  ระเบียบวาระที> 6  ญตัติขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณีไมมี่หนี@ผกูพนั  
ประธานสภาเทศบาล ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติครับ 
นายสมชาย  จนัทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
     ไดรั้บมอบหมายใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา  เรื>อง   

ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี@ ผกูพนั (สํานกัการช่าง  ส่วนควบคุม
การก่อสร้างอาคารและผงัเมือง) 
 หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อกนัเงินงบประมาณ 
หมวดคา่ครุภณัฑที์>ดินและสิ>งก่อสร้าง กรณียงัไมไ่ดก่้อหนี@ผกูพนั 
 เหตุผล   ตามที>สภาเทศบาลมีมติใหต้ั@งงบประมาณรายจ่าย เพิ>มเติม (ฉบบั
ที> 1)  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 เป็นรายจ่ายเพื>อการลงทุน หมวดค่า
ครุภณัฑ์ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง  จาํนวน  4 โครงการ  เป็นเงิน 19,700,000 บาท  
และโอนไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่  จาํนวน 1 โครงการ  เป็นเงิน 175,000  บาท  
รวมเป็นเงิน  19,875,000.-บาท  (สิบเกา้ลา้นแปดแสนเจ็ดหมื>นห้าพนับาทถว้น) 
ดงัรายการต่อไปนี@  
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน 
 1. โครงการสีสันเมืองสงขลา ไฟฟ้าประดบัเมือง เป็นเงิน 4,700,000 บาท 
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื@นฐาน 
 2. โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที>ยวหาดสมิหลา  เป็นเงิน 10,000,000 บาท 
 3. โครงการปรับปรุงลานชมววิหาดชลาทศัน์หลงัสนามกีฬา เป็นเงิน   
3,000,000 บาท 
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 4. โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ เส้นทางสุขภาพเขานอ้ย  เป็นเงิน   
2,000,000 บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ 
 5. ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เป็นเงิน  175,000 บาท 
 ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ้ 59 ในกรณีที>มีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภณัฑ์ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง ยงัมิได้ก่อหนี@ ผูกพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใช้
จ่ายเงินนั@น ต่อไปอีก ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นรายงานขออนุมติักนัเงินต่อ
สภาทอ้งถิ>นไดไ้มเ่กินระยะเวลาหนึ>งปี 
 จึงขอเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา กนัเงิน
งบประมาณ กรณีไมมี่หนี@ผกูพนั   

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ รองนายกเทศมนตรีสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ เชิญคุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส เชิญครับ 
นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1 

ขออนุญาตอภิปราย ผมเข้าใจไม่ผิดนะครับญัตตินี@ เป็นการกันเงิน
งบประมาณ กรณียงัไมมี่หนี@ผกูพนั คือสภาแห่งนี@ไดอ้นุมติังบประมาณไปแลว้แต่
ยงัไม่มีการจดัซื@อจดัจา้ง แต่เพื>อจะให้โครงการสามารถดาํเนินการไดต่้อไปอีกก็
ขออนุมติักนัเงินนี@ เอาไวต้ามระเบียบฯ นะครับ ในเรื>องของแผนอุตสาหกรรมและ
การโยธา ผมขออนุญาตคุยเรื>องของโครงการสีสันเมืองสงขลา ผมมีโอกาสไดไ้ป
เที>ยว ไปดูงานมาหลายที> เห็นสงขลาเราแลว้บางครั@ งก็รู้สึกอึดอดั สงขลาเรานั@นมี
เมืองเก่ามีย่านอารยธรรมดีมาก ได้เห็นโครงการนี@ ผมแอบยิ@มอยู่ 2 - 3 คืนแล้ว 
โครงการที>จะเพิ>มสีสันให้กบัเมืองผมเห็นคณะผูบ้ริหารได้ขึ@ นป้ายไวที้>หน้า
โรงแรมเลคอินท์ หนา้ประตูเมืองตรงนั@นตอนนี@ก็เริ>มทาํ และเมืองอื>น ๆ ก็เริ>มทาํ
ยกตวัอยา่ง เช่น หาดใหญ่ก็มีโครงการแตม้สีสัน หาดใหญ่ใชเ้งินไม่เยอะเท่าที>ผม
ดูโครงการนั@นเป็นการทาํกบับริษทัสี บริษทัเขาให้สีมา ทางเทศบาลก็ออกเป็น
คา่แรง คา่ดาํเนินการ และเจา้ของอาคารไม่ตอ้งออกค่าใชจ่้าย ทีนี@มาดูเรื>องของไฟ 
อยา่งที>เขาวา่ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง นครสงขลาเรานั@นมียา่นเมืองเก่า 
ผมเห็นด้วยมาก ๆ นะครับ ท่านนายกฯ ประกาศชัดเจนว่าเราจะเป็นระบบ
ท่องเที>ยวเชิงนิเวศ และเมืองเก่าเราโดยเฉพาะศาลเจา้พ่อหลกัเมืองนั@นปีนี@ เป็นปี
สมโภชปีที> 172 แลว้ถา้จาํไม่ผิด ฉะนั@นก็ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร และอยากให้
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ทาํทางเขา้เมืองดว้ยปีต่อ ๆ ไปก็น่าจะเพิ>มตรงนี@ ขึ@นมาอีกให้มนัสวยงามทั@งเมือง 
ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินี@  
ประธานสภาเทศบาล อีกบา้งครับ ไม่มีนะครับ เมื>อไม่มีผมก็จะขอมติจากที>ประชุมแห่งนี@  สมาชิกสภา

ท่านใดอนุมติัให้กนัเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี@ ผูกพนั ของส่วนควบคุมการ
ก่อสร้าง โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมีมติอนุมัติให้กนัเงินงบประมาณ กรณไีม่มีหนี�ผูกพัน ของส่วน
ควบคุมการก่อสร้าง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที� 7 ญตัต ิ ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณ กรณไีม่มีหนี�ผกูพนั  (ของส่วนช่าง 
  สุขาภิบาล) 
นายสมชาย  จินเดหวา  ระเบียบวาระที> 7  ญตัติขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณีไมมี่หนี@ผกูพนั  
ประธานสภาเทศบาล ของส่วนช่างสุขาภิบาล เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติครับ 
นายสมชาย  จนัทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
     ไดรั้บมอบหมายใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา  เรื>อง   

ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี@ ผูกพนั ของสํานกัการช่าง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล 
 หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อกนัเงินงบประมาณ 
หมวดค่าครุภณัฑ์ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง กรณียงัไม่ได้ก่อหนี@ ผูกพนั จาํนวน 2 
โครงการ รวมเป็นเงิน 6,940,200 บาท  
 เหตุผล   ตามที>สภาเทศบาลมีมติใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั@งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นรายจ่ายเพื>อการลงทุน หมวดค่า
ครุภณัฑ์ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง และขณะนี@ ใกลจ้ะสิ@นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
แลว้  แต่ยงัมีความจาํเป็นที>จะตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณที>ไดจ้ดั 
ตั@งไว ้ซึ> งจะตอ้งดาํเนินการกนัเงิน กรณียงัไมไ่ดก่้อหนี@ผกูพนั ดงัรายการต่อไปนี@  
 1. โครงการก่อสร้างทอ่ระบายนํ@า (ดา้นขวาทาง) ถนนเตาหลวง  เป็นเงิน  
1,571,200  บาท 
 2. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของร้านอาหารบริเวณหนา้ถํ@า เป็นเงิน   
5,369,000  บาท 
 ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ้ 59 ในกรณีที>มีรายจ่าย หมวดค่า
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ครุภณัฑ์ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง ยงัมิได้ก่อหนี@ ผูกพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใช้
จ่ายเงินนั@น ต่อไปอีก ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นรายงานขออนุมติักนัเงินต่อ
สภาทอ้งถิ>นไดไ้ม่เกินระยะเวลาหนึ>งปี จึงขอเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมติัจากสภา
เทศบาลนครสงขลา กนัเงินงบประมาณ กรณีไมมี่หนี@ผกูพนั 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ รองนายกเทศมนตรีสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินี@  บา้งครับ ไมมี่นะครับ  เมื>อไมมี่ผมจะขอมติจาก 

ที>ประชุมแห่งนี@  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้กนัเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี@
ผกูพนั ของส่วนช่างสุขาภิบาล โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็น
เอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมีมติอนุมัติให้กนัเงินงบประมาณ กรณไีม่มีหนี�ผูกพัน ของส่วน
ช่างสุขาภิบาล  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที� 8 ญตัต ิ ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณ กรณไีม่มีหนี�ผกูพนั  (ของกองสาธารณสุข 
  และสิ�งแวดล้อม) 
นายสมชาย  จินเดหวา  ระเบียบวาระที> 8  ญตัติขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณีไมมี่หนี@ผกูพนั  
ประธานสภาเทศบาล ของกองสาธารณสุขและสิ>งแวดลอ้ม  ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติเชิญครับ 
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ1   ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนคร

สงขลา ใหเ้สนอญตัติเรื>อง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2556 กรณี
ยงัมิไดก่้อหนี@ผกูพนั ของกองสาธารณสุขและสิ>งแวดลอ้ม  

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อขออนุมติักนัเงิน
งบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณียงัมิไดก่้อหนี@ผกูพนั จาํนวน 
๒ รายการ เป็นเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หา้ลา้นสามแสนบาทถว้น) 

   เหตุผล  เทศบาลนครสงขลา ได้ตั@ งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว ้แต่เนื>องจากขณะนี@ ใกลจ้ะสิ@นปีงบประมาณ บาง
รายการยงัมิได้ดาํเนินการแต่อย่างใด ซึ> งเทศบาลนครสงขลา มีความจาํเป็นที>
จะตอ้งดาํเนินการและใช้จ่ายเงินอีกในปีถดัไป จึงขออนุมติักนัเงินงบประมาณ
ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดงัรายละเอียดต่อไปนี@   

   แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข หมวดค่าที>ดินและ
สิ>งก่อสร้าง คา่ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง 

   - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค ์- ศูนยเ์ตาหลวง เป็นเงิน  
  ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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   แผนงานเคหะและชุมชน  งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ>งปฏิกลู  
  หมวดคา่ครุภณัฑ ์คา่ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 
   - รถมอเตอร์ไซดช์นิด ๓ ลอ้ (มีกระบะทา้ย) เป็นเงิน  ๘๐๐,๐๐๐  บาท 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ>น พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ้ ๕๙ ในกรณีที>มีรายจ่ายหมวด ค่าครุภณัฑ์ที>ดินและ
สิ>งก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหนี@ผกูพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใชจ่้ายเงินนั@นต่อไปอีก 
ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถิ>นไดอี้กไม่
เกินระยะเวลาหนึ>งปีฯ 

   จึงขอเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา กนัเงิน
งบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณียงัมิไดก่้อหนี@ผกูพนั จาํนวน 
๒ รายการ เป็นเงิน ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าลา้นสามแสนบาทถว้น) ซึ> งเป็นอาํนาจ
อนุมติัของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ รองนายกเทศมนตรีไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินี@  บา้งครับ ไมมี่นะครับ  เมื>อไมมี่ผมจะขอมติจาก 

ที>ประชุมแห่งนี@  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้กนัเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 
2556 กรณียงัมิไดก่้อหนี@ผกูพนั ของกองสาธารณสุขและสิ>งแวดลอ้ม โปรดยกมือ
ขึ@นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี�ผูกพัน 
ของกองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที� 9 ญตัต ิ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี�ผูกพัน  (ของกองสวัสดิการ
 สังคม) 

นายสมชาย  จินเดหวา  ระเบียบวาระที> 9  ญตัติขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณียงัมิไดก่้อหนี@   
ประธานสภาเทศบาล ผกูพนั ของกองสวสัดิการสังคม  ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติเชิญครับ 
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ได้รับมอบหมายจากนายสมศักดิ1   ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนคร

สงขลา ใหเ้สนอญตัติเรื>อง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2556 กรณี
ยงัมิไดก่้อหนี@ผกูพนั ของกองสวสัดิการสังคม 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อขออนุมติักนัเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.2556 กรณียงัมิได้ก่อหนี@ ผูกพนั 
จาํนวน 1 รายการ เป็นเงิน 950,000 บาท (เกา้แสนหา้หมื>นบาทถว้น) 
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   เหตุผล  เทศบาลนครสงขลา ได้ตั@ งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ 
ประมาณ พ.ศ.2556 ไว ้แต่เนื>องจากขณะนี@ใกลจ้ะสิ@นปีงบประมาณ จึงไม่สามารถ
ก่อหนี@ผกูพนัไดท้นัในปี 2556 ซึ> งมีความจาํเป็นที>จะตอ้งดาํเนินการและใชจ่้ายเงิน
อีกในปีงบประมาณถัดไป จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
งบประมาณ พ.ศ.2556  ดงัรายละเอียดต่อไปนี@  

   กองสวสัดิการสังคม    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
   - รถยนตก์ระบะ จาํนวน  ๑  คนั ตั@งไว ้  ๙๕๐,๐๐๐  บาท 
   เพื>อจ่ายเป็นค่าจดัซื@อรถยนตก์ระบะ ๔ ประตู เครื>องยนต์ดีเซล ปริมาตร

กระบอกสูบไมน่อ้ยกวา่ ๒,๔๐๐  ซีซี ระบบขบัเคลื>อน ๒ ลอ้ เกียร์ธรรมดา พร้อม
หลงัคากระบะไฟเบอร์ รายละเอียดตามที>เทศบาลกาํหนด 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ>น พ.ศ.2547 ขอ้ หมวด 5 ขอ้ 59 ในกรณีที>มีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ์ที>ดิน
และสิ>งก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหนี@ผกูพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใชจ่้ายเงินนั@นต่อไป
อีก ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถิ>นไดอี้ก
ไมเ่กินระยะเวลาหนึ>งปีฯ 

   จึงขอเสนอญตัตินี@   เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา กนัเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.2556 กรณียงัมิได้ก่อหนี@ ผูกพนั 
จาํนวน 1 รายการ เป็นเงิน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื>นบาทถ้วน) ซึ> งเป็น
อาํนาจอนุมติัของสภาเทศบาลนครสงขลา 

   จึงเรียนมาเพื>อไดน้าํเสนอสภาพิจารณาต่อไป   
นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ รองนายกเทศมนตรีไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินี@  บา้งครับ ไมมี่นะครับ  เมื>อไมมี่ผมจะขอมติจาก 

ที>ประชุมแห่งนี@  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้กนัเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 
2556 กรณียงัมิได้ก่อหนี@ ผูกพนั ของกองสวสัดิการสังคม โปรดยกมือขึ@นครับ 
(สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี�ผูกพัน 
ของกองสวสัดิการสังคม  เป็นเอกฉันท์ 

 
 
 



20 

 

  

 
ระเบียบวาระที�  10  ญตัต ิ เสนอร่างเทศบัญญตัิ     
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 10 ญตัติ  ขอเสนอร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา  
ประธานสภาเทศบาล  เรื>อง  การจาํหน่ายสินคา้ในที>หรือทางสาธารณะ (ฉบบัที> 8) พ.ศ. 2556  ขอเชิญ

ผูบ้ริหารเสนอ เชิญครับ 
นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอร่าง
เทศบญัญติั 

   ขา้พเจา้ขอเสนอร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา เรื>อง การจาํหน่าย
สินคา้ในที>หรือทางสาธารณะ (ฉบบัที> 4) พ.ศ. 2556  ฉบบันี@  มาเพื>อโปรดนาํเสนอ
ต่อที>ประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ในสมยัประชุมนี@  ซึ> งไดเ้สนอบนัทึกหลกัการ
และเหตุผลในการเสนอร่างเทศบญัญติัดงักล่าวมาดว้ยแลว้  

   บันทกึหลกัการและเหตุผล ประกอบเทศบัญญตัิเทศบาลนครสงขลา 
เรื�อง การจําหน่ายสินค้าในที�หรือทางสาธารณะ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2556 

   หลักการ  เพื>อแกไ้ขเทศบญัญติัแกไ้ขเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา เรื>อง 
การจาํหน่ายสินคา้ในที>หรือทางสาธารณะ (ฉบบัที> 3) พ.ศ. 2553 

   เหตุผล   สืบเนื>องจากผูป้ระกอบการคา้ขายดว้ยวิธีการเร่ขายสินคา้ในที>
หรือทางสาธารณะมีจาํนวนเพิ>มขึ@น ทาํให้ยากต่อการควบคุมดูแลการจาํหน่าย
สินค้าในที>หรือทางสาธารณะ ดังนั@น เพื>อให้การจาํหน่ายสินค้าในที>หรือทาง
สาธารณะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถควบคุม ดูแลการจาํหน่ายสินคา้ในที>
หรือทางสาธารณะไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามกฎหมาย
และระเบียบที>เกี>ยวขอ้ง อีกทั@ง เพื>อประโยชน์และช่วยเหลือผูป้ระกอบการในการ
ใช้สิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย จึงเห็นควรแกไ้ขเทศบญัญติัแกไ้ขเพิ>มเติมเทศบญัญติั
เทศบาลนครสงขลา   เรื> อง  การจาํหน่ายสินค้าในที>หรือทางสาธารณะ (ฉบบัที> 3)      
พ.ศ.  2553  ในส่วนอตัราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการจาํหน่ายสินค้า       
ในที>หรือทางสาธารณะให้เหมาะสม จึงขอตราเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา 
เรื>อง การจาํหน่ายสินคา้ในที>หรือทางสาธารณะ (ฉบบัที> 4) พ.ศ. 2556   
 จึงขอเสนอร่างเทศบญัญติัฯ ฉบบันี@  มาเพื>อใหส้ภาเทศบาลนครสงขลาได้
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 
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นายสมชาย  จินเดหวา   เรื>องนี@ เป็นร่างเทศบญัญติั  เรียนสมาชิกวา่เรื>องนี@ไมเ่กี>ยวกบังบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  ฉะนั@นเทศบญัญติัฉบบันี@ เราสามารถพิจารณา  3 วาระรวดเดียวไดใ้นวนันี@  เชิญ

เลขานุการสภาชี@แจงระเบียบฯ  
นางกลัยา  บุญญามณี   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ>น  
ปลดัเทศบาล  พ.ศ.2547 (แกไ้ขเพิ>มเติมถึง ฉบบัที> 2 พ.ศ. 2554) หมวด 3 ขอ้ 45 ญตัติร่างขอ้  
เลขานุการสภาเทศบาล  บญัญติัที>ประชุมสภาทอ้งถิ>นตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที>ประชุมสภาทอ้งถิ>น

จะอนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวกไ็ด ้
   ในวรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ้ริหารทอ้งถิ>นหรือ

สมาชิกสภาทอ้งถิ>นจาํนวนไมน่อ้ยกวา่หนึ>งในสามของจาํนวนผูที้>อยูใ่นที>ประชุม
จะเป็นผูเ้สนอกไ็ด ้เมื>อที>ประชุมสภาทอ้งถิ>นอนุมติัให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แลว้ การพิจารณาวาระที>สองนั@นให้ที>ประชุมสภาทอ้งถิ>นเป็นกรรมการแปรญตัติ
เตม็สภา โดยใหป้ระธานที>ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอขอบคุณ เลขานุการสภา  คุณ  กลัยา  บุญญามณี  มากครับ  มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   สภาท่านใดจะเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามที>เลขานุการสภาชี@ แจง

ระเบียบฯ เชิญเสนอครับ 
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1 

ขอเสนอใหส้ภาเทศบาล พิจารณาเทศบญัญติัฉบบันี@ เป็นสามวาระรวดเดียว ครับ   
นายสมชาย  จินเดหวา   คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์  เสนอใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว  นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นเป็นอยา่งอื>นบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เมื>อไม่มีก็

เป็นอนัว่าที>ประชุมสภาแห่งนี@   มีมติให้พิจารณาร่างเทศบญัญัติเทศบาลนคร
สงขลา ฉบบันี@ เป็นสามวาระรวดเดียว คือวาระที> 1 ขั@นรับหลกัการ วาระที> 2 แปร
ญัตติ วาระที> 3 ลงมติเพื>อตราเป็นเทศบัญญัติ ในวาระที> 1 ขั@นรับหลักการมี
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญตัตินี@ บา้ง  เชิญครับ ไม่มีนะครับ  เมื>อไม่มี 
ต่อไปผมจะขอมติ  ในวาระที� 1  ขั@นรับหลกัการ จากที>ประชุมสภาแห่งนี@  สมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบรับหลกัการร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา  เรื>อง  การ
จาํหน่ายสินคา้ในที>หรือทางสาธารณะ (ฉบบัที> 4) พ.ศ. 2556  โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกยกมือเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม   เป็นอันว่าสภาแห่งนี� มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
สงขลา   เรื�อง  การจําหน่ายสินค้าในที�หรือทางสาธารณะ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2556  
ในวาระที� 1 ขั�นรับหลกัการ เป็นเอกฉันท์   
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นายสมชาย  จินเดหวา   ต่อไปเป็นวาระที� 2  ขั�นแปรญตัติ ในเมื>อมีการพิจารณาสามวาระ 
ประธานสภาเทศบาล  รวดเดียว ก็ให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญตัติเต็มสภา  ผมใน

ฐานะประธานสภา ก็เป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติเต็มสภาโดยตาํแหน่ง 
ในวาระที� 2 การแปรญัตติ  สมาชิกท่านใดจะแปรญตัติเป็นรายขอ้ในเทศบญัญติั
บา้งครับ ไม่มีนะครับ เมื>อไม่มีสมาชิกสภาแปรญตัติ  ก็เท่ากบัไม่มีการแกไ้ขเทศ
บญัญติัฉบบันี@   ก็ให้เทศบญัญติัฉบบันี@ คงไวต้ามร่างเดิมทุกประการ  วาระที> 2 ก็
ไดผ้า่นไปแลว้นะครับ  
 ต่อไปเป็นวาระที� 3  ลงมติขอรับความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบญัญติัให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาอนุมติัให้ประกาศใชต่้อไป  ขอเชิญสมาชิกไดล้งมติ
ในวาระที> 3  สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบที>จะนาํร่างเทศบญัญติัฉบบั
ดงักล่าว ตราเป็นเทศบญัญติั โปรดยกมือขึ@น  (สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็นเอก
ฉนัท)์   

มติที�ประชุม   สภาเทศบาลมีมติให้ความเห็นชอบ ให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
สงขลา   เรื�อง   การจําหน่ายสินค้าในที�หรือทางสาธารณะ (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2556  
เป็นเทศบัญญตัิ  เป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระที�  11  ญตัต ิ เสนอร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2557  วาระที� 1     
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที>  11  ญตัติ ขอเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (วาระที> 1) ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ 

เชิญครับ 
นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอเสนอญตัติ ขอรับ

ความเห็นชอบร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
   บดันี@   ถึงเวลาที>คณะผูบ้ริหารของเทศบาลนครสงขลา จะได้เสนอร่าง   

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีต่อสภาเทศบาลนครสงขลา อีกครั@ งหนึ> ง 
ฉะนั@ น ในโอกาสนี@  คณะผู ้บริหารเทศบาลนครสงขลา จึงขอชี@ แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงั ตลอดจนหลกัการและ
แนวนโยบายการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดงัต่อไปนี@  

   1. สถานะการคลงั  
   1.1  งบประมาณรายจ่ายทั>วไป  
   ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ณ  วนัที>  30  กนัยายน พ.ศ. 2555  เทศบาล

นครสงขลามีสถานะการเงินดงันี@    
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   ณ วนัที>  30 กนัยายน พ.ศ. 2555 
   1.1.1  เงินฝากธนาคารทั@งสิ@น  283,018,763.15  บาท 
   1.1.2  เงินสะสม    223,832,936.47  บาท 
   1.1.3  ทุนสาํรองเงินสะสม  116,711,601.37  บาท 
   1.1.4  รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหนี@ผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บิกจ่าย   
  จาํนวน  3  โครงการ    รวม     17,778,000      บาท 
   1.1.5  รายการที>ไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไมไ่ดก่้อหนี@ผกูพนั              
  จาํนวน   3   โครงการ     รวม      5,998,000        บาท 
   1.2  เงินกูค้งคา้ง       119,646,047.50  บาท 
   2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2555   
   (1)  รายรับจริงทั�งสิ�น    403,763,661.69  บาท  ประกอบด้วย   
  หมวดภาษีอากร     34,387,970.74 บาท 
  หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต   17,187,194.40 บาท 
  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น    31,248,379.73 บาท                    
  หมวดสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์    4,727,953,.69 บาท                    
  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด          1,947,889.09 บาท   
  หมวดรายไดจ้ากทุน     (ไมมี่)  
  หมวดภาษีจดัสรร    215,373,229.04  บาท            
  หมวดเงินอุดหนุนทั>วไป      98,891,045.00 บาท 
   (2)  เงินอุดหนุนที>รัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค ์ (ไมมี่) 
   (3)  รายจ่ายจริง  จาํนวน 346,031,448.31 บาท  ประกอบดว้ย 
  งบกลาง        43,711,973.40 บาท            
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คา่จา้งประจาํและคา่จา้งชั>วคราว)              

                                      105,005,131.15  บาท          
  งบดาํเนินงาน (หมวดคา่ตอบแทน ใชส้อยและวสัดุและหมวดคา่สาธารณูปโภค)                          

       147,667,097.48  บาท 
  งบลงทุน (หมวดคา่ครุภณัฑ ์ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง)    26,895,466.60  บาท 
  งบรายจ่ายอื>น (หมวดรายจ่ายอื>น)           1,501,250 บาท         

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)      21,250,530 บาท 
   (4)  รายจ่ายที>จ่ายจากเงินอุดหนุนที>รัฐบาล  
  ใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์             (ไมมี่)  
   (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพื>อดาํเนินการอาํนาจหนา้ที>  (ไมมี่) 
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   3. งบเฉพาะการ 
ประเภทกจิการสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา กจิการสถานธนานุบาล   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555                                                                                             
มีรายรับจริง  42,304,427.80 บาท  รายจ่ายจริง  24,183,942.06   บาท                                        
กูเ้งินจากธนาคาร/กสท./อื>น ๆ          จาํนวน     74,806,055.07  บาท                                  
ยมืเงินสะสมจากเทศบาล                        จาํนวน    (ไมมี่) 
กาํไรสุทธิ    จาํนวน     18,029,115.82 บาท            
เงินฝากธนาคารทั@งสิ@น  ณ วนัที> 31 กรกฏาคม 2556 จาํนวน  4,275.46  บาท                                                     
ทรัพยจ์าํนาํ            จาํนวน       219,474,100   บาท 
 1.  เทศบาลมียอดเงินสะสมที>สามารถนาํมาใชไ้ด ้   จาํนวน  
22,234,961.37  บาท   เงินทุนสาํรองเงินสะสม  จาํนวน 116,711,601.37 บาท  
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  อีกจาํนวน  68,403,998.28  บาท   
เงินฝากธนาคาร จาํนวน 452,213,124.05  บาท 
 ซึ> งเป็นหลกัประกนัฐานะการคลงัที>ดีของเทศบาล โดยยงัจะใชป้ระโยชน์
ในการเป็นหลกัประกนัทางการเงินเพื>อการบริหารการพฒันาของเทศบาล ซึ> งจะ
สามารถตอบความสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วทัน
เหตุการณ์โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. การบริหารงบประมาณในปีที>ผ่านมาและปีปัจจุบันการบริหาร
งบประมาณในปีที>ผา่นมาเทศบาลไดด้าํเนินการใชจ่้ายเงินงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนการที>ไดว้างไวทุ้กประการ 
 การบริหารงบประมาณในปี 2556  ขอ้มูล  ณ  วนัที>  30  สิงหาคม  2556 
เทศบาลมีรายรับจริง ทั@งสิ@น  จาํนวน  582,067,843   บาท  สูงกวา่ประมาณการ
รายรับจริง   54,112,843 บาท 
 การบริหารงานในปี 2557  เทศบาลได้ประมาณการรายรับไวท้ั@ งสิ@น  
จาํนวน  583,360,000  บาท (เงินห้าร้อยแปดสิบสามลา้นสามแสนหกหมื>นบาท
ถ้วน) ซึ> งเป็นแนวทางการจดัทาํงบประมาณประจาํปี ตามหนังสือสั>งการของ
กระทรวงมหาดไทย จะเห็นวา่ประมาณการรายรับสูงกว่าปีที>แลว้เพราะรัฐบาล
จัดสรรเงินอุดหนุนทั>วไปและเงินภาษีจัดสรรเพิ>มขึ@ น  ด้านร่ายจ่ายได้ตั@ ง
งบประมาณการรายจ่ายไวท้ั@งสิ@น จาํนวน 583,124,600 บาท (เงินห้าร้อยแปดสิบ
สามลา้นหนึ>งแสนสองหมื>นสี>พนัหกร้อยบาทถว้น) 
 หลกัการ   งบประมาณรายจ่ายทั@งสิ@น  ยอดรวม  583,124,600  บาท   
แยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งันี@   
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ด้านบริหารทั�วไป                                                                                                                         
1. แผนงานบริหารทั>วไป   ยอดรวม         78,398,300  บาท                             
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม         28,963,300  บาท 

ด้านบริการชุมชนและสังคม              
1. แผนงานการศึกษา   ยอดรวม        227,696,100  บาท                          
2. แผนงานสาธารณสุข   ยอดรวม          16,491,900  บาท                    
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม 4,216,300  บาท                        
4. แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม          119,746,800 บาท            
5. แผนงานสร้างความเขม็แข็งของชุมชน ยอดรวม 4,527,700  บาท         
6. แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ              

ยอดรวม            28,607,000  บาท 
     ด้านเศรษฐกจิ      

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม            23,789,000  บาท 
2. แผนงานการพาณิชย ์   ยอดรวม                 821,000  บาท 

ด้านการดําเนินงานอื�น 
1. แผนงานงบกลาง   ยอดรวม             50,134,600 บาท 
 รายจ่ายเฉพาะการ   
แผนงานพาณิชย ์   ยอดรวม            27,803,400  บาท 
แผนงานบริหาร    ยอดรวม             13,195,000  บาท 
 เหตุผล   เพื>อให้มีงบประมาณในการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะ

ผูบ้ริหารเทศบาลนครสงขลาที>ได้วางแผนไว ้ตามแผนงานโครงการต่าง ๆ ในแผน
ยุทธศาสตร์และแผนพฒันาเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) ให้เป็นไปอยา่งราบรื>น ดูแล
การใชจ่้ายเงินงบประมาณดว้ยความรอบคอบ ประหยดั ระมดัระวงั เพื>อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและเกิดผลดีต่อการพฒันาทอ้งถิ>นดงัรายละเอียดปรากฏในเอกสาร
งบประมาณส่วนที> 3 ซึ> งแนบทา้ยนี@   

จึงขอเสนอ ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557    
มาเพื>อใหส้ภาเทศบาลนครสงขลาไดพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ ทา่นนายกเทศมนตรี  สมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  มากครับ  เนื>องจาก 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที> 11 เป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี ซึ> งเป็นเทศบญัญติั

ที>เกี>ยวกบังบประมาณ ที>ประชุมตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระ วาระที> 1 รับหลกัการ 
วาระที> 2 แปรญตัติ วาระที> 3 ลงมติเพื>อตราเป็นเทศบญัญติั  ฉะนั@น มีสมาชิกสภา
ท่านใด จะอภิปรายในญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบญัญติังบประมาณ
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รายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี@บา้ง เชิญครับ เปิดโอกาสให้สมาชิก
สภาเทศบาล ไดอ้ภิปรายก่อน มีไหมครับ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1 
   ท่านประธานครับ ในฐานะที>ผมเป็นกรรมการพฒันาเทศบาลผูห้นึ> ง ร่าง

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557 ฉบบันี@  ผมไดดู้ก่อนคนอื>นเขา
ในฐานะที>เป็นกรรมการ ก็อยากจะเรียนสรุปให้สภาทราบ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2557 นี@ ก็ เป็นลักษณะของการจัดงบประมาณที> เราเรียกว่า
งบประมาณเกินดุลกคื็อตั@งงบประมาณรายจ่ายไวต้ ํ>ากวา่รายรับ ตวัเลขรายละเอียด
อะไรต่าง ๆ ที>ปรากฏอยู่ในร่างเทศบญัญติันี@ ผมก็จะไม่อภิปรายให้เสียเวลา แต่
บอกวา่เป็นลกัษณะเกินดุล เกินดุลเท่าไหร่อยากรู้ก็ไปดู ไปทาํการบา้นเอาเอง ขอ้
ที> 2 ผมสังเกตุเห็นวา่ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557 นี@ เป็น
การพฒันา 4 ดา้น ปีที>แลว้ที>นายกพีระ  ทาํไวมี้ 6 ดา้น ซึ> งปีก่อน ๆ โนน้ก็พฒันา
กนั 5 ดา้นอนันี@ก็ไม่วา่กนัเพราะไม่ไดผ้ิดระเบียบอะไร เมื>อสักครู่ท่านนายกฯ ก็
ไดชี้@ แจงต่อสภาแลว้ ผมก็อยากจะให้ที>ประชุมสภานี@ ไดดู้ตามไปดว้ย ในคาํแถลง
งบประมาณของท่านนายกฯ บอกว่าขอ้ที> 2 การบริหารงบประมาณในปี พ.ศ. 
2555 และเปิดไปหน้า 2 วงเล็บ 2 ที>บอกว่าเงินอุดหนุนรัฐบาลให้โดยระบุ
วตัถุประสงค ์ที>บอกวา่ไมมี่ อนันี@ ในวงเล็บ 2 กบัในวงเล็บ 4 ที>บอกวา่ไม่มี ผมได้
ถามกบัเจ้าหน้าที>อะไรต่าง ๆ แล้วผูท้าํคือทางคลังได้เอาไปรวมกบัหมวดเงิน
อุดหนุนทั>วไปแลว้ 99 ลา้นเศษ ไดเ้อารวมกบัตรงโนน้ เพราะฉะนั@นคาํแถลงที>วา่
ไม่มี ที>จริงแลว้มีนะครับ  เพราะวา่จะไปสอดคลอ้งกบัคาํแถลงงบประมาณหน้า  
ที> 3 ถา้ท่านสมาชิกตามไปดูจะเห็นวา่คาํแถลงงบประมาณในหนา้ที> 3 นั@นจะเห็น
วา่รายไดที้>รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นเป็นจาํนวน 99 ลา้นเศษ 
แลว้มนัจะตรงกบัหนา้ที>ผา่นมาที>ผมอภิปรายนะครับ  ต่อไปในบนัทึกในหลกัการ
และเหตุผล ในหน้าที>  5 บนัทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างเทศบญัญติั 
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 บอกวา่ดา้นบริหารงานทั>วไป 
ดา้นบริการชุมชนและสังคม ดา้นการเศรษฐกิจ และดา้นการดาํเนินงานอื>น ซึ> ง
ตวัเลขกจ็ะแสดงอยูใ่นนั@น นะครับ ขอใหส้ังเกตนิดหนึ>งวา่ ในดา้นการดาํเนินการ
อื>น  แผนงานงบประมาณ 50 ลา้นนั@น ซึ> งถา้หากหนา้ที> 5 เป็นบนัทึกหลกัการและ
เหตุผลต่าง ๆ นี@ เรียงตามลาํดบัไปอยา่งนี@  เพราะฉะนั@นเมื>อไปดูในดา้นถดัไป คือ
หน้าที> 6 จะเอาแผนงานงบกลางขึ@นมาก่อน ที>จริงถ้าเรียงตามลาํดับการจดัทาํ
รายงานหรืออะไรต่าง ๆ แลว้ ควรจะเอาหน้าที> 6 ไปไวใ้นหน้าที> 16 งบกลางมนั
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อยูสุ่ดทา้ย เอาดา้นอื>นขึ@นมาก่อน ก็อาจจะเอาหน้า 7 แผนการบริหารงานทั>วไป 
เอาขึ@นมาก่อนแลว้แล้วเรียงลาํดบัต่อ ๆ ไป แลว้เอางบกลางไปต่อทา้ย ซึ> งความ
เป็นจริงควรจะเป็นอยา่งนั@น นะครับ และในขอ้ถดัไปในการจดัทาํงบประมาณ
ฉบบันี@  ทั@ง 4 ดา้น เป็นงบประมาณจาํนวน 583 ลา้นเศษ ในการทาํร่างเทศบญัญติั
งบประมาณนี@ไม่ไดแ้สดงตวัเลขร้อยละเอาไวว้า่ท่านไดจ้ดัเงินไปในงบประมาณ
ดา้นใดบา้งทั@ง 4 ดา้นเป็นร้อยละเท่าไหร่ ในการทาํงบประมาณในปีผา่น ๆ มาจะ
มีตวัเลขโชวอ์ยู ่เพราะฉะนั@นตรงนี@ถา้สมาชิกสภาท่านใดอยากจะทราบวา่ดา้นใด
ใช้เงินไปเท่าไหร่หนักไปทางไหนเบาไปทางไหนก็ไปทาํการบ้านเอาเอง ถ้า
อยากจะทราบวา่การบริหารงานดา้นใด โครงการใดใชเ้งินไปเป็นจาํนวนเท่าไหร่
กส็ามารถดูไดจ้ากหนา้ที> 7 เป็นตน้ไปนะครับ ซี>งจะเห็นไดว้า่งบประมาณที>ไดรั้บ
กอ็าจจาํแนกไดเ้ป็น 4 ชอ้ยดว้ยกนั ชอ้ยที> 1 ก็คือวา่แผนงานโครงการอาจจะมีการ
เพิ>มงบประมาณ 2 ไดรั้บงบประมาณเท่าเดิม 3 ไดรั้บงบประมาณน้อยลง หรือ 4 
เป็นโครงการใหม ่ถา้เป็นโครงการใหมท่า่นจะเห็นวา่มนัจะมีช่องแสดงให้เห็นอยู่
วา่เทียบกนัเป็นร้อยละเท่าไหร่ จะเห็นไดช้ัดเลย ก็คือถ้าหากได้รับงบประมาณ
เพิ>มก็จะเป็นบวก ถ้าได้รับงบประมาณเท่าเดิมก็จะเป็นศูนย์ แต่ถ้าหากได้รับ
งบประมาณน้อยลงก็จะเป็นลบ หรือหากวา่บวก 100 เลย ก็จะเป็นโครงการใหม ่
เพราะฉะนั@นตรงนี@ ผมก็จะพูดลํ@ าหน้าไปนิดหนึ> งวา่คณะกรรมการแปรญตัติก็คง
จะตอ้งดูดว้ยวา่โครงการไหนที>ท่านจะทาํไดต้ามระเบียบ ก็คือระเบียบกาํหนดไว้
ว่าคณะกรรมการแปรญตัติ หรือว่าผูบ้ริหาร หรือสมาชิกที>จะทาํการแปรญตัติ
งบประมาณนั@ นทาํได้แค่ลดอย่างเดียว แต่ถ้าหากว่าโครงการใดท่านจะขอ
งบประมาณเพิ>มก็ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูบ้ริหาร ตรงนี@ก็ขอพูดลํ@าไปนิดหนึ>ง มีอยู่
หน้าหนึ> งที>ไม่ไดแ้สดงตวัเลขไวเ้ลยวา่เป็นการเพิ>มหรือลดก็ขอให้เจา้หน้าที>ไป
เช็คดู มนัมีอยู่หน้าหนึ> ง หน้าที> 27 ประมาณการในปี 2556 และปี 2557 ยอด
ต่างกนัเป็นร้อยละเท่าไหร่ ไม่ไดแ้สดงไว ้อีกนิดหนึ>งในหน้าที> 131 ก็ตอ้งขอให้
สมาชิกสภาเขา้ใจดว้ยนะครับวา่ เทศบญัญติํงบประมาณฉบบันี@ เป็นฉบบับร่าง ก็
ยงัสามารถแก้ไขได้ในส่วนของรายละเอียดที>พิมพ์ผิด พิมพ์ตกหล่น อนันี@ ก็
สามารถแกไ้ขได ้ก็ขอให้ท่านสมาชิกท่านดูในหนา้ 131 หมวดครุภณัฑ์ที>ดินและ
สิ>งก่อสร้าง ค่าครุภณัฑ์ รหัส 541000 รวม 5,800,000 บาท แยกเป็นค่าครุภณัฑ ์
รหัส 410300 ตรงนั@นเขียนไว ้2,500,000 บาท แกเ้ป็น 5,800,000 บาท เพราะวา่
รายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง 2 รายการก็คือ รถบรรทุกนํ@ า 6 ล้อ 
3,800,000 บาท กบัคา่บาํรุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 2,000,000 บาท ก็รวมกนั
เป็น 5,800,000 บาท กข็อใหแ้กไ้ขฉบบัจริงใหถู้กตอ้ง  
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   ท่านประธานครับผมมีข้อสงสัยอยู่นิดหนึ> ง ในงบประมาณฉบบันี@ ก็มี
หลายรายการหลายโครงการที>เรียกวา่เป็นเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนจากเทศบาล
เอาไปอุดหนุนใหก้บัหน่วยราชการอื>นซึ> งปรากฏอยู ่ตรงนี@ผมขอยกตวัอยา่งวา่เงิน
อุดหนุนที>เทศบาลอุดหนุนให้กบัการกีฬาและท่องเที>ยวจงัหวดัสงขลา โครงการ
นั@น 4,000,000 บาท และก็มีการอุดหนุนให้อาํเภอหรือหน่วยงานอะไรต่าง ๆ นั@น
ก็มีหลายโครงการ ซึ> งเงินอุดหนุนที>เราให้เขาไป ไปอุดหนุนในหน่วยราชการ
ดว้ยกนั มนัก็ยอ่มที>จะมีการตรวจสอบไดจ้ากคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินที>
เราเรียกวา่ คตง. กต็รวจสอบไดว้า่ไดรั้บเงินอุดหนุนจากเทศบาลไปแลว้เอาไปทาํ
อะไร อนันี@กมี็หลายรายการดว้ยกนั ขออนุญาตพดูเลยไปนิดหนึ>ง ในแผน 3 ปี ซึ> ง
เป็นฉบบัเพิ>มเติมนั@น ผมก็อ่านไปล่วงหนา้แลว้ก็เห็นวา่มีโครงการบางโครงการ
และหลาย ๆ โครงการที>เทศบาลจะไปจดัทาํในหน่วยราชการอื>น ในหน่วยเอกชน 
ในรัฐวสิาหกิจ หรือวา่ในมูลนิธิอะไรต่าง ๆ กมี็ความสงสัยวา่ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 
กาํหนดให้เทศบาลนคร ไม่พูดถึงเมือง ไม่พูดถึงตาํบล ใน พ.ร.บ. กาํหนดหนา้ที>
ให้กิจการใดที>ทาํได้ หรือกิจการใดที>ทาํไม่ได้ พ.ร.บ. กาํหนดเอาไว ้ผมก็พูด
ล่วงหนา้ไวก่้อน กลวัวา่จะทาํผดิ พ.ร.บ. หรือเปล่า เพราะฉะนั@นในร่างเทศบญัญติั
งบประมาณฉบบันี@  ผมก็เห็นดว้ยตามโครงการอะไรต่าง ๆ ที>ขอเสนอต่อสภามา 
ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ  คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ ขอเชิญคุณสมโชค  ดีลิ>น  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายสมโชค  ดีลิ>น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ>น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 4 
   ทา่นประธานครับ วนันี@ ถือวา่เป็นครั@ งสาํคญัอีกครั@ งหนึ>งนะครับ เพราะวา่

เราอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี ซึ> งเงิน 
580 กว่าล้านบาทถือว่าเป็นเงินภาษีของพี>น้องประชาชน การทาํงบประมาณก็
เหมือนกบัการที>ทางฝ่ายบริหารเองก็ไดน้าํนโยบายมาทาํให้เกิดเป็นรูปธรรมใน
รูปของตวัเลขเป็นจาํนวนเงินระบุวา่แต่ละโครงการจะทาํอะไรใชเ้งินเท่าไหร่ ถือ
วา่เป็นเครื>องมือชนิดหนึ> งของฝ่ายบริหารที>จะไดไ้ปกาํกบัติดตามฝ่ายปฏิบติัให้
ดาํเนินงานตามแผนโครงการที>ไดว้างไว ้ส่วนหนึ> งก็ถือวา่เป็นเรื>องหนึ>งของสภา
ทอ้งถิ>นของเราแห่งนี@ ที>จะได้ตรวจสอบควบคุมตามนโยบายให้ฝ่ายบริหารได้
ปฏิบติัตามที>ดาํเนินการตามตวัเลขที>กาํหนดไวต้ามแผนงานงบประมาณ ตรงนี@ถา้
เรามองไปเรื>องงบประมาณแลว้ถือวา่เป็นประโยชน์ ถา้หากเมื>อสิ@นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ที>กาํลงัจะสิ@นสุดในวนัที> 30 กนัยายน 2556 ถา้หากฝ่ายบริหารไดน้าํมา
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วิเคราะห์ดูวา่งบประมาณที>ตั@งไวใ้นปี 2556 เราไดใ้ช้จ่ายไปยงัไง เราจะเห็นจุด
บอดจุดแข็งแบบไหนจะเกิดประโยชน์สูงสุดกบัพี>น้องประชาชน ก็จะสังเกตวา่
หลาย ๆ โครงการนะครับ เราก็ยงัไม่ได้ดาํเนินการ ก็มีเงินงบประมาณที>สภา
อนุมติัให้ไป หลาย ๆ โครงการในวนันี@ เราก็มาขออนุมติัต่อสภาเพื>อกนัเงินไวใ้ช้
ในปีหนา้ กเ็ขา้ใจครับ วา่ทา่นนายกกเ็ขา้มาบริหารในช่วงปลายงบประมาณและที>
สําคัญก็ไม่ได้ท ํางบประมาณด้วยตัวเอง ก็ท ําให้เกิดปัญหาไม่สามารถจ่าย
งบประมาณได้ทันในปีงบประมาณนี@   ถ้าหากทางฝ่ายบริหารสามารถใช้
งบประมาณไดสิ้@นสุดในปีงบประมาณ ผมเชื>อวา่เป็นประโยชน์สูงสุดกบัพี>น้อง
ประชาชน ปีนี@กเ็ช่นกนั ปี 2557 งบประมาณ 580 ลา้นเศษ  ถือวา่เป็นงบประมาณ
ที>มากพอสมควร ผมเปิดดูในร่างงบประมาณในปี 2557  ซึ> งมนัมีความแตกต่างถา้
เพื>อนสมาชิกจะสังเกตดู ต่างกบัปี 55 , 56 ในการจดัทาํงบประมาณ เขา้ใจวา่เป็น
ระเบียบใหม่ สอบถามเจา้หนา้ที>งบประมาณแลว้เขาบอกวา่เป็นระเบียบใหม่ ซึ> ง
ไม่ได้แยกไวเ้ป็นกอง ฝ่าย สํานัก ถ้าเมื>อก่อนเราจะเห็น เราจะรู้ว่ากองศึกษามี
โครงการอะไรกี>โครงการ กองสาธารณสุขทาํอะไรบา้ง กองสวสัดิการมีเงินไป
พฒันาเรื>องอะไรกี>เรื> อง กองช่างทาํอะไรกี>อย่าง วนันี@ เราไม่สามารถจะดูได้ใน
งบประมาณ เพราะเนื>องจากวา่งบประมาณแยกออกมาเป็นดา้น ๆ 4 ดา้น ทาํให้
เราไม่สามารถที>จะลงไปดูได้ แต่ถ้าเปิดดูเรื> อย ๆ แล้วก็จะเข้าใจ จะฝากท่าน
ประธานวา่ถา้เป็นไปได ้ขอ้สรุปเป็นคู่มือปฏิบติังานให้เพื>อนสมาชิกและทุก ๆ 
คนจะไดดู้เพื>อจะไดเ้ขา้ใจ เช่น ยกตวัอยา่งกองสาธารณสุข จดัซื@อรถอดัทา้ย เรารู้
วา่อยูที่>กองสาธารณสุข แต่ในวนันี@ไมไ่ดร้ะบุ ระบุในงบประมาณแต่ไม่ไดร้ะบุวา่
ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ เพื>อเป็นประโยชน์ในเรื>องการตรวจสอบ เพื>อไม่ให้เสียเวลา
ผมพยายามเปิดดูไปทุก ๆ แผน่ทุก ๆ หนา้นะครับ อยา่งเมื>อสักครู่เราอยากจะให้ดู
ไปที> หนา้ 131 ทา่นประธานนะครับ กมี็ขอ้ความอยูนิ่ดหนึ>งนะครับ เป็นโครงการ
พื@นฐานเรื>องคูระบายนํ@ า เหตุที>ผมตอ้งหยิบยกมาในวนันี@ ก็คือ หากวา่ในวนันี@ เรา 
ผา่นวาระแรก และวาะระ 2 วาระ 3 ไป เดีbยวจะเกิดปัญหาในเรื>องการปฏิบติั ถา้
เราดูในหนา้  131 โครงการก่อสร้างคูระบายนํ@ าเชื>อมระหวา่งซอย 17 และซอย 19 
ระบุตาํแหน่งที>ตั@งวา่เป็นถนนราษฎร์อุทิศ 2 ซึ> งดูแลว้ถนนราษฎร์อุทิศ 2 ไม่มีซอย 
17 และซอย 19 ความเป็นจริงผมวา่น่าจะเป็นถนนราษฎร์อุทิศ 1 ถา้หากเราผา่น
ไปวนันี@  วนัหนา้เราทาํการก่อสร้างเราตอ้งมาขอเปลี>ยนแปลงสถานที>ก่อสร้างอีก 
ถือวา่วนันี@ ยงัแกไ้ขไดเ้พราะวา่โดยเฉพาะซอยนี@  ครั@ งหนึ>งผมเองกบัเพื>อนสมาชิก
ในเขตพื@นที>เขตเลือกตั@งที>  4 ก็หลายคนนะครับ ก็ได้ลงไปดูจริง ๆ เห็นความ
เดือดร้อนของพี>น้องประชาชนจริง ๆ และก็ไดรั้บความกรุณาจาก ผอ.ประเสริฐ 
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ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ก็ไดล้งไปดู วนันี@ท่าน เจิมศกัดิ1  หนูเมือง ก็มานาํเรียน
บอกว่าพี>น้องก็ยงัเดือดร้อนอยู่เพราะมีนํ@ าขัง การที>ทางฝ่ายบริหารเองได้ใส่
งบประมาณตวันี@ ไวเ้พื>อทาํคูนํ@ าก็จะเกิดประโยชน์กบัพี>น้องประชาชน แลว้ก็ฝาก
ว่าในปีงบประมาณ 2557 ผมเปิดดูทั@ งหมดแล้วก็ เ กิดประโยชน์กับพี>น้อง
ประชาชน การจัดทํางบประมาณได้ถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี>น้อง
ประชาชน เกือบทุก ๆ โครงการสามารถนาํเงินมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดจ้ริง ๆ ก็
เหมาะสมที>จะประกาศใชเ้ป็นงบประมาณในปี 2557 แต่ฝากวา่เมื>อถา้เราประกาศ
เราตั@งงบประมาณรายรับไว ้ 583,6000 บาท แต่เรามาดูงบประมาณรายจ่าย 
583,140,600 บาท ถา้ใน 1 ปี เราใช้จ่ายเงินตวันี@หมดไปจริง ๆ ประโยชน์สูงสุด
ยอ่มตกกบัพี>นอ้งประชาชน ให้สิ@นสุดไปแต่ละปี ๆ ไม่ตอ้งไปขา้มปี ผมเชื>ออยา่ง
นั@นนะครับ ก็ฝากนาํเรียนต่อท่านประธาน ผมหวงัเป็นอย่างยิ>งว่าในความรู้สึก
ของท่านประธานเอง ท่านนายกก็มีความตั@งใจที>จะพฒันา โดยเฉพาะชาวบ่อยาง
ท่านตอ้งการดูแล ก็ด้วยงบประมาณตวันี@ ก็น่าจะเกิดสูงสุดกบัพี>น้องชาวบ่อยาง 
ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ  คุณสมโชค  ดีลิ>น  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินี@  
ประธานสภาเทศบาล  อีกบา้งครับ  เชิญคุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส 
นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ทา่นประธานสภาที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 1 
   ผมไดเ้ห็นการจดัเทศบญัญติัรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ผม

ยอ้นไปนิดเดียวครับ วา่ปี 2543 นี@  เรามีรายไดอ้ยูป่ระมาณ 118 ลา้น เวลาผา่นมา 
10 ปีเศษ ๆ งบประมาณเราเพิ>มขึ@ นมาห้าร้อยเกือบหกร้อยล้าน ทาํให้เห็นถึง
พฒันาการ ความเจริญเติบโตของนครสงขลา เติบโตขึ@นเยอะเลย ในช่วง 10 กวา่ปี
ที>ผ่านมา ผมนั>งดูร่างงบประมาณ 160 กว่าหน้า ได้ศึกษาดูก็ดีใจ แต่มีนิดหนึ> ง  
เพราะตอนนี@ เวลามนักเ็ที>ยงแลว้ ภาพรวมแลว้กเ็หมือน ๆ กบัทุกทา่นที>ไดอ้ภิปราย
ไปวา่ทาํงบประมาณปีนี@  เน้นที>จะให้เกิดประโยชน์กบัพี>น้องประชาชน แต่ส่วน
ใหญ่ก็เป็นงบที>ใช้จ่ายประจาํเสียมาก งบพฒันานี@ ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ แล้วก็มาดู
ตวัเลขในแผนงานการศึกษา ตวัเลขนี@ค่อนขา้งจะสูงกวา่กองอื>น สํานกัอื>น แต่ผม
จะมาตรงนี@ นิดหนึ>งนะครับ  เรื>องแผนงานรักษาความสงบภายใน ตรงนี@ ถือวา่เป็น
เรื>องสําคญั เราไดไ้ปในชุมชนหลาย ๆ ที> แลว้ก็ประกอบกบัดูข่าวทั@งประเทศได้
เห็นอยูจุ่ดหนึ>ง อยากจะให้ในแผนของรักษาความสงบภายใน เรื>องของวงจรปิด 
ว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เพิ>มอีก เพราะว่ามีจุดที>จะตอ้งเพิ>มเติมอีกเพื>อความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของพี>น้องประชาชน และพี>น้องประชาชนไดรั้บ
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ผลประโยชน์โดยตรง อีกอย่างหนึ> งขอฝากเรื>องของถงัดบัเพลิง ผมไปในทุก ๆ 
ชุมชน เรามีชุมชน 30 กวา่ชุมชน ปรากฏวา่ถงัดบัเพลิงนั@น บางครั@ งไปทิ@งอยูใ่ตถุ้น
บา้นนะครับ เมื>อก่อนมนัมีที>เก็บพอช่วงหลงั ๆ นี@  ไม่ทราบว่าการดูแลรักษานี@  
เพราะถงัดบัเพลิงนั@นถา้เกิดวา่ตวัของการอดัแกส๊ กบัตวัเคมี กบัตวับรรจุลมเขา้ไป
ถา้ไมส่มดุลกนั หรือหากวาลว์ มนัเกิดขดัขอ้งขึ@นมาก็ไม่สามารถใชง้านได ้ถา้เกิด
ปัญหาขึ@นมาจริง ๆ กไ็มส่ามารถใชไ้ด ้ก็อยากฝากให้ดูตรงนี@ดว้ย เพราะวา่เราฝาก
ให้ชุมชนอยา่งเดียวนั@น ถา้เจา้หน้าที>เขา้ไปดูแลเอง พอถึงเวลาจริง ๆ ดีไม่ดีหรือ
ถูกขโมยไป ก็ทาํให้เกิดปัญหาตามมา ในเรื>องของการศึกษา ตวัเลข 227 ลา้น 4 
แสนกวา่บาท ซึ> งผมเห็นงบประมาณแลว้ก็สูงกวา่สํานกั กองอื>นทั@งหมด และใน
จาํนวน 500 กว่าล้านนี@ ก็ดีใจ ฝากไปยงัคณะผูบ้ริหารที>เห็นความสําคัญเรื> อง
การศึกษา เพราะวา่เรื>องการศึกษานั@นมนัไม่เหมือนกบัการก่อสร้างนะครับ เรื>อง
ของวตัถุโครงสร้างแข็ง หรือว่าตวัอาคารต่าง ๆ แต่การศึกษาในปี 2558 เข้าสู่ 
AEC หรือสมาคมอาเซียน บุคลากรก็เยอะ การศึกษาโรงเรียนก็หลายโรง  
เพราะฉะนั@นยอดเงินสูงเป็นเรื>องปกติธรรมดา ก็มีทั@งศูนยเ์ด็กดว้ย ก็อยากจะฝาก
สักนิดหนึ> งในเรื> องของการศึกษานี@  พวกเราในฐานะที>เป็นสมาชิกสภา และก็
อยากจะใหค้วามสัมพนัธ์ของโรงเรียนกบัผูป้กครอง ใหเ้พิ>มขึ@นนะครับ ตอนนี@ เรา
มีโครงการเยี>ยมบา้นเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว ชาวบา้นเขาก็ภูมิใจ แต่ในเรื>อง
ความสัมพนัธ์ระหว่างทางเทศบาลหรือโรงเรียนกบัทางผูป้กครองก็ดี ทางผูน้าํ
ชุมชนก็ดี ผมอยากฝากตรงนี@ ให้มันสมดุลให้เป็นไปด้วยดีก็จะมีผลต่อลูก ๆ 
นกัเรียนของเรา ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ฝ่ายบริหารจะชี@แจงไหมครับ ไมมี่นะครับ ผมเปิดใหโ้อกาสทา่นสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   อภิปรายกนัก่อนนะครับ มีขอ้สงสัยบา้ง สนับสนุนบา้ง สภานี@ มีประโยชน์ต่อ

ประชาชน มีใครจะอภิปรายอีกบา้งครับ ไม่มีนะครับ เมื>อไม่มี ผมจะขอมติจากที>
ประชุม สมาชิกท่านใดลงมติรับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวาระที> 1 โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกสภายก
มือเห็นชอบเป็นเอกฉนัท)์  

มติที�ประชุม   ที�ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ในวาระที�  1 เป็นเอกฉันท์ 

นายสมชาย  จินเดหวา     ต่อไปผมจะหารือสมาชิกในเรื>องการเลือกคณะกรรมการแปรญตัติร่าง 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบญัญติั เพื>อทาํหน้าที>แปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 เชิญเลขานุการชี@แจงระเบียบ เชิญครับ 
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นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
ปลดัเทศบาล   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ>น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภา  แกไ้ขเพิ>มเติมฉบบัที> 2 พ.ศ. 2554 หมวด 8 (1) คณะกรรมการสามญัประกอบดว้ย

สมาชิกสภาทอ้งถิ>น มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และขอ้ 49 ญตัติ
ร่างเทศบญัญติัที>สภาทอ้งถิ>นลงมติรับหลกัเกณฑ์แลว้จะตอ้งส่งให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้อง ถิ>นส่ง ร่างข้อบัญญัตินั@ น  ไปให้
คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณาโดยละเอียดและที>ประชุมสภาทอ้งถิ>นจะตอ้ง
กาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติดว้ย และขอ้ 45 
วรรค 2 ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณพิจารณารวดเดียว 3 วาระไม่ได ้และใน
การพิจารณาวาระที> 2 ให้กาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญัตติไวไ้ม่น้อยกว่า       
24 ชั>วโมง นบัตั@งแต่สภาทอ้งถิ>นมีมติรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติังบประมาณ
นั@นคะ่ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นเลขานุการสภามากครับ ผมขอหารือที>ประชุมครับ สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาท่านใดจะเสนอชื>อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เชิญครับ คุณ เอกชยั  กิ@มดว้ง   
นายเอกชยั  กิ@มดว้ง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายเอกชยั  กิ@มดว้ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที>  2 
   ขอเสนอรายชื>อกรรมการแปรญตัติดงัต่อไปนี@   
   1. นายวลัลภ  วฒิุภูมิ 
   2. นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์ 
   3. นางกรกมล  อาจณรงค ์
   4. นายเอกชยั  กิ@มดว้ง 
   5. นายสุรสิทธิ1   สังโคมินทร์ 
   6. นายเจิมศกัดิ1   หนูเมือง 
   7. นายประจวบ  บุญเมือง 
  ขอบคุณครับ 
นายสมชาย  จินเดหวา   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอยา่งอื>นบา้งครับ ไม่มีนะครับ เมื>อไม่มีเป็นอนัวา่ที>ประชุมแห่งนี@ มีมติเลือก

คณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามที>คุณเอกชยั  กิ@มดว้ง เสนอนะครับ 

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลอืกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี� 
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   1. นายวลัลภ  วฒิุภูม ิ
   2. นายฆมัพร  อเุทนพนัธ์ 
   3. นางกรกมล  อาจณรงค์ 
   4. นายเอกชัย  กิ�มด้วง 
   5. นายสุรสิทธิH  สังโคมินทร์ 
   6. นายเจิมศักดิH  หนูเมือง 
   7. นายประจวบ  บุญเมือง 
นายสมชาย  จินเดหวา   ต่อไปผมขอหารือเรื>องการกาํหนดระยะเวลาแปรญตัติร่างเทศบญัญติั 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขอให้ท่านสมาชิกเสนอ

ระยะเวลาในการแปรญัตติ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 24 ชั>วโมง ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
เชิญคุณวลัลภ วฒิุภูมิ ครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 1  
   ผมขอเสนอระยะเวลาแปรญตัติวนัที> 16 กนัยายน 2556 เวลา 14.00 น. 

จนถึงวนัที> 19 กนัยายน 2556  เวลา 16.00 น.  และกาํหนดสถานที>รับคาํแปรญตัติ
ในวนัดงักล่าว  ณ  หอ้งกิจการสภา เทศบาลนครสงขลา  ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   มีสมาชิกสภาทา่นใด จะเสนอเป็นอยา่งอื>นบา้งไหมครับ ไมมี่นะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่า ระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2557 คือ วนัที> 16 กนัยายน 2556 เวลา 14.00 น. ถึงวนัที> 19  
กนัยายน 2556 เวลา 16.00 น. ถูกตอ้งนะครับ  

   หลังจากนี@ คณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติัก็จะแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนการงานทราบ เพื>อชี@ แจงขอ้มูลต่อคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั 
สมาชิกสภาเทศบาล หรือผูบ้ริหารท่านใดจะแปรญตัติขอให้ทาํหนังสือยื>นต่อ
กรรมการแปรญตัติตามรายชื>อที>กราบเรียนมาแลว้นะครับ เพราะฉะนั@นหลงัจาก
แปรญตัติ ผมขอนดัประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมยัสามญั สมยัที> 3 ครั@ งที> 4 
ประจาํปี พ.ศ. 2556 ในวนัที> 20 กนัยายน 2556 เวลา 10.00 น. เพื>อพิจารณาร่าง 
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวาระที> 2 และ 
วาระที> 3  ขอแจง้ใหที้>ประชุมรับทราบดว้ยนะครับ  

ระเบียบวาระที�  12  เรื�อง อื�นๆ 
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นายสมชาย  จินเดหวา   ในระเบียบวาระที> 12  เรื>อง อื>น ๆ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายบา้ง 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญครับ  เชิญคุณฆมัพร  อุเทนพนัธ์   
นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 2  

ก่อนอื>นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านประธานด้วยนะครับ ท่าน
ประธานคนใหม ่วนันี@ทา่นสง่ามากครับ  

ผมขอฝากทา่นประธานไวเ้รื>องหนึ>ง ในฐานะที>ท่านเป็นประมุขของพวก
ผมนะครับ ผมทาํงานได้ปีกว่าแล้วนะครับ ห้องทาํงานยงัไม่มีเลยครับท่าน
ประธาน ฝากด้วยนะครับ เวลาไปเซ็นใบรับรองใครก็ลาํบาก เพราะไม่มีโต๊ะ
ทาํงานครับ ฝากท่านประธานดูแลพวกผมด้วยนะครับ ด้วยความเคารพครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณฆมัพร  อุเทนพนัธ์  ผูบ้ริหารมีอะไรอีกบา้งครับ ไมมี่แลว้ 
ประธานสภาเทศบาล  ก็ถึงเวลาอนัสมควรแลว้นะครับ ผมขอเพิ>มเติมอีกนิดนะครับ ในการประชุมสภา

เทศบาล สมยัสามญั สมยัที> 3 ครั@ งที> 4 ที>ผมนดัประชุมในวนัที> 20 กนัยายน 2556 
เวลา 10.00 น. เป็นการนดัประชุมเร่งด่วนเพื>อพิจารณาร่างเทศบญัญติัรายจ่ายเป็น
การประชุมเร่งด่วนนะครับ ผมขอปิดการประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา      12.20  น. 
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