
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

สมัยสามัญ  สมัยที� 3 ครั�งที� 4 ประจําปี พ.ศ. 2556 

วนัที�  20  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. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายสมชาย จนัทรประทิน   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นางสาววลยัรัตน์ ตนัติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นายธานี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายชาญวทิย ์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายโสภณ สุขโข ที>ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายอนุสรณ์ โคย่สัตยา ที>ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายปราณี กาเลี>ยง ที>ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายรัฐชยั สงประสพ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายนิวฒัน์ สุขศิริ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 12. นางบุษกร จนัทร์แป้น หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 13. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 14. นายจรูญศกัดิ1  ชลสุวรรณ ผอ.สาํนกัการช่าง 
 15. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา  
 16. นายธวชัชยั ประดิษฐอุกฤษฏ ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 17. นายพิษณุ เจริญเนตรกุล   ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 18. นางตวงพร วจิิตรพนัธ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 19. นางสาววรารัตน์ นนัทวราพิทกัษ ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  
 20. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
 21. นายศกัดา   มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 22. นายเจษฏา ชยัฤกษ ์ ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
 23. นางสุจิตรา  สังขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวชิาการและแผนงาน 
 24. นางวนิดา รักดี แทน ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 
 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> 4 ประจาํปี 2556  
 บดันี@   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองคป์ระชุมแลว้  ดิฉนัใคร่ขอ
เรียนเชิญ สมาชิกสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล ดาํเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไป    
ขอเรียนเชิญคะ่ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  คณะผูบ้ริหาร  และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาทุกท่าน วนันี@ เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมัยที> 3 ครั@ งที> 4 

ประจาํปี พ.ศ. 2556 ในวนัที> 20 กนัยายน 2556 บดันี@สมาชิกสภาเทศบาลมาครบ
องคป์ระชุมแลว้ กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  ณ  บดันี@  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�อง ที�ประธานจะแจ้งให้ที�ประชุมทราบ   

นายสมชาย  จินเดหวา    วนันี@ เป็นการประชุมเร่งด่วน เนื>องจากเป็นการประชุมครั@ งสุดทา้ยของปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2556  
ระเบียบวาระที� 2  เรื�อง    (ไม่ม)ี 
ระเบียบวาระที� 3  เรื�อง เลอืกรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  แทนตําแหน่งที�ว่าง 
นายสมชาย  จินเดหวา   ดว้ยนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา ไดย้ื>น 
ประธานสภาเทศบาล  หนังสือขอลาออกจากตาํแหน่งรองประธานสภาเทศบาล โดยขอลาออกจาก

ตาํแหน่งตั@งแต่วนัที> 16 กนัยายน 2556  ต่อผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา และผูว้่า
ราชการจงัหวดัสงขลา ไดรั้บทราบการลาออกแลว้ มีผลใหน้ายพิทกัษ ์ ทองสุกใส 
พน้จากตาํแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา ตามมาตรา 20 ทวิ (1) แห่ง
พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ>มเติมถึง (ฉบบัที> 13) พ.ศ. 2552 
ตั@งแต่วนัที> 16 กนัยายน 2556 เป็นตน้ไป  เชิญเลขานุการสภาชี@แจงระเบียบฯ ครับ 

นางกลัยา  บุญญามณี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ>น  
ปลดัเทศบาล  พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ>มเติมถึง (ฉบบัที> 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 15 สรุปดงันี@  
เลขานุการสภา   เมื>อประธานสภาทอ้งถิ>น รองประธานสภาทอ้งถิ>น หรือเลขานุการสภา

ท้องถิ>น พน้จากตาํแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ>น ให้สภาท้องถิ>นเลือก
ประธานสภาท้องถิ>น รองประธานสภาท้องถิ>น หรือเลขานุการสภาท้องถิ>น 
แลว้แต่กรณีแทนตาํแหน่งที>วา่ง 
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   (1) กรณีประธานสภาท้องถิ>น หรือรองประธานสภาท้องถิ>น ให้สภา
ทอ้งถิ>นเลือกประธานสภาทอ้งถิ>นหรือรองประธานสภาทอ้งถิ>น แทนตาํแหน่งที>
วา่งภายในสิบห้าวนั นบัแต่วนัที>ตาํแหน่งวา่งลง และตามขอ้ 12 วิธีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ>น ให้นําความในข้อ 8 มาใช้ โดยสรุปดังนี@  การเลือกรอง
ประธานสภาทอ้งถิ>นใหส้มาชิกสภาทอ้งถิ>นแต่ละคนเสนอชื>อสมาชิกสภาทอ้งถิ>น
คนหนึ>งที>ตนเห็นวา่สมควรให้เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งรองประธานสภาทอ้งถิ>น การ
เสนอนั@นตอ้งมีสมาชิกสภาทอ้งถิ>นรับรองไม่นอ้ยกวา่สองคน โดยให้สมาชิกสภา
ทอ้งถิ>นแต่ละคนรับรองไดเ้พียงครั@ งเดียว ชื>อที>เสนอไมจ่าํกดัจาํนวน 

นายสมชาย  จินเดหวา   สมาชิกสภาทา่นใด จะเสนอชื>อผูส้มควรใหเ้ป็นรองประธานสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญเสนอชื>อครับ ขอเชิญคุณวลัลภ  วฒิุภูมิ  เชิญครับ 
นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@ งที>  1       

ขอเสนอใหน้ายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา   
นายสมชาย  จินเดหวา   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้ง  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะเสนอชื>อ 
ประธานสภาเทศบาล  ผูอื้>นเป็นรองประธานสภาเทศบาล  อีกหรือไม่  ไม่มีนะครับ  เมื>อไม่มีแสดงว่า

สภาแห่งนี@ เสนอชื>อ  นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  เป็นรองประธานสภาเทศบาล 
เพียงชื> อเดียวเป็นอันว่า  นายโกสินทร์  เดชรุ่งเ รือง ได้รับเลือกเป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติเลือก  นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  เป็นรองประธานสภา

เทศบาลนครสงขลา 

ระเบียบวาระที�  4  ญตัต ิ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณร่ายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

   ไปตั�งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที>  4  ญตัติ ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม ่ ขอเชิญผูบ้ริหารครับ 
นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญตัติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม ่(สาํนกัการช่าง ส่วนการโยธา) 
   หลกัการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อโอนเงินงบประมาณ 

พ.ศ.2556 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 
   เหตุผล  ด้วยเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 สาํนักปลัด ได้ตั@ งงบประมาณรายจ่าย ไวด้งันี@  
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   แผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารทั�วไป หมวดครุภัณฑ์ที�ดินและ

สิ�งก่อสร้าง   

   ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง (จ่ายจากเงินอดุหนุนทั�วไป) รหัส 500  

   - ปรับปรุงอาคารและสิ>งก่อสร้าง      ตั@งไว ้5,000,000 บาท  
   เพื>อจ่ายเป็นคา่ปรับปรุงอาคารสาํนกังานเทศบาล, โรงเรียนเทศบาล ทั@ง 5 

โรงและสิ> งก่อสร้างต่างๆ ของเทศบาล (รายละเอียดตามที>เทศบาลกาํหนด) 
คงเหลือ 2,700,000 บาท  

   สํานักการศึกษา  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ  ค่าใช้สอย  (จ่ายจากเงินอดุหนุนทั�วไป)  
  รหัส  253  

   -  ค่าใช้จ่ายในการจดัศูนยป์ระสานการจดัการความรู้ประชาคมอาเซี>ยน   ตั@งไว ้ 
1,500,000  บาท 

   เพื>อจ่ายเป็นคา่ใชจ่้ายในการจดัศูนยป์ระสานการจดัการความรู้ประชาคม
อาเซี>ยน เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าอาหาร ค่าเครื>องดื>ม ค่าจา้งทาํเอกสาร 
และคา่ใชจ่้ายอื>นๆ ที>เกี>ยวขอ้งกบัโครงการนี@  คงเหลือ 1,500,000 บาท 

   เนื>องจาก เทศบาลนครสงขลา จดัเป็นเมืองที>มีศกัยภาพดา้นการท่องเที>ยว ดงันั@นเพื>อ
เป็นการพฒันาภูมิทศัน์ของเมืองสงขลา และจะไดดึ้งดูดให้นกัท่องเที>ยวเขา้มาเที>ยว
และใช้เวลาท่องเที>ยวในเมืองสงขลาเพิ>มมากขึ@น ทาํรายได้ให้กบัเทศบาล เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ที>กาํหนดไว ้อีกทั@งเพื>อให้เป็นไป
ตามคาํแถลงนโยบายต่อสภาของผูบ้ริหารเทศบาลนครสงขลา เมื>อวนัที> 4 กุมภาพนัธ์ 
2556 ข้อ 3 นโยบายด้านโครงสร้างพื@นฐานใหม่ โดยจะให้ความสําคญักบั
การพฒันาโครงสร้างพื@นฐานประเภทสาธารณูปโภค ประเภทสาธารณูปการ  

   เทศบาลนครสงขลา จึงขออนุมติัโอนเงินงบประมาณจากรายการที>กล่าว
ขา้งตน้ จาํนวน 2 รายการ คือ คา่ปรับปรุงอาคารและสิ>งก่อสร้าง จาํนวน 2,500,000 
บาท และคา่ใชจ่้ายในการจดัศูนยป์ระสานการจดัการความรู้ประชาคมอาเซี>ยน 
จาํนวน 1,500,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000,000.- บาท (สี>ลา้นบาทถว้น) มาตั@ง
จ่ายเป็นรายการใหม ่ดงันี@  

   สํานักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน  งานสวนสาธารณะ   

  หมวดครุภัณฑ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง  ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง  รหัส 500   

  ตั�งไว้  4,000,000  บาท 

   - ติดตั@งนํ@าพุเตน้ระบาํ  ตั@งไว ้    4,000,000 บาท 
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   เพื>อจ่ายเป็นค่าติดตั@งนํ@ าพุเตน้ระบาํในสระบวั จาํนวน 1 จุด นํ@ าพุความ
ยาวไม่ตํ>ากว่า 20 เมตร พร้อมระบบเสียงและระบบควบคุม (รายละเอียดตามที>
เทศบาลกาํหนด) (ราคาที>ตั@งไวเ้ป็นราคาทอ้งถิ>น)  

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ>มเติม (ฉบบั
ที> 2 และ ฉบบัที> 3) พ.ศ.2543 หมวด 4  ขอ้ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดคา่ครุภณัฑที์>ดินและสิ>งก่อสร้างที>ทาํให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี>ยน หรือ
โอนไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม ่ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิ>น” 

   จึงขอเสนอญัตตินี@  เพื>อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาโอนเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2556 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม ่ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ ไมมี่นะครับ เมื>อไมมี่ผมจะขอมติจากที>ประชุมสภา

แห่งนี@  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัในญตัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม ่ของส่วนการโยธา โปรดยกมือ
ขึ@นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม    ที�ประ ชุมมี มติ  อนุมั ติ ใ ห้ โอนเ งินงบประมา ณรา ยจ่า ยประจํา ปี

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 ไปตั�งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส่วนการ

โยธา)  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  5  ญตัต ิ ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  กรณยีงั 

   มิได้ก่อหนี�ผกูพนั  (ส่วนการโยธา) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 5 ญตัติขออนุมติักนัเงินงบประมาณประจาํปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2556 กรณียงัมิไดก่้อหนี@ผกูพนั ของส่วนการโยธา ขอเชิญคณะผูบ้ริหารครับ 
นายสมชาย  จนัทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอเสนอญตัติ

แทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   เรื>อง   อนุมติักนัเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรณียงัมิได้

ก่อหนี@ผกูพนั (สาํนกัการช่าง  ส่วนการโยธา) 
   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อกนัเงินงบประมาณ 

หมวดคา่ครุภณัฑ ์ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง กรณียงัไมไ่ดก่้อหนี@ผกูพนั 
   เหตุผล  ตามที>สภาเทศบาลมีมติในการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

ไดโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายมาตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในสํานักการช่าง เพื>อ
จ่ายเป็นค่าติดตั@งนํ@ าพุเต ้นระบาํ แต่เนื>องจากขณะนี@ ใกล้จะสิ@นปีงบประมาณ 
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ซึ> งเทศบาลนครสงขลามีความจาํเป็นที>จะต้องดาํเนินการและใช้จ่ายเงินจาก
โครงการนั@นอีกในปีถดัไป จึงขออนุมติักนัเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2556  
ดงัรายละเอียดต่อไปนี@  

   แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ หมวดครุภัณฑ์ที�ดินและ

สิ�งก่อสร้าง  ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง  รหสั 500   ตั@งไว ้    4,000,000  บาท 

   - ติดตั@งนํ@าพุเตน้ระบาํ          ตั@งไว ้    4,000,000  บาท 
   เพื>อจ่ายเป็นค่าติดตั@งนํ@ าพุเตน้ระบาํในสระบวั จาํนวน 1 จุด นํ@ าพุความ

ยาวไม่ตํ>ากว่า 20 เมตร พร้อมระบบเสียงและระบบควบคุม (รายละเอียดตามที>
เทศบาลกาํหนด) (ราคาที>ตั@งไวเ้ป็นราคาทอ้งถิ>น)  

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ.2547 หมวด 5 ขอ้ 59 ในกรณีรายจ่าย หมวดค่าครุภณัฑ์ที>ดิน
และสิ> งก่อสร้าง ยงัไม่ได้ก่อหนี@ ผูกพนัแต่มีความจาํเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั@น 
ต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ>นรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาไดไ้ม่
เกินระยะเวลาหนึ>งปี 

   จึงขอเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมตัิจากสภาเทศบาลนครสงขลากนั
เงินงบประมาณกรณีไม่มีหนี@ผกูพนั 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน ครับ มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ ไมมี่นะครับ เมื>อไมมี่ผมจะขอมติจากที>ประชุมสภา

แห่งนี@  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัในญตัติกนัเงินงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 กรณียงัมิได้ก่อหนี@ ผูกพนั ของส่วนการโยธา โปรดยกมือขึ@นครับ 
(สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 กรณยีงัมิได้ก่อหนี�ผกูพนั  (ส่วนการโยธา)  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  6  ญตัต ิ ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณ กรณไีม่มีหนี�ผกูพนั  (สํานักการศึกษา) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 6 ญตัติขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณีไมมี่หนี@ผกูพนั  
ประธานสภาเทศบาล  ของสาํนกัการศึกษา  ขอเชิญคณะผูบ้ริหารครับ 
นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   เ รื> อง   ขออนุมัติกันเ งินงบประมาณ กรณีไม่ มีหนี@ ผูกพัน (สํานัก

การศึกษา) 
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   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อขอกันเงิน
งบประมาณประจําปี  2556 ค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องนํ@ าชาย-หญิง สํานัก
การศึกษา จาํนวนเงิน  290,000.00 บาท (สองแสนเกา้หมื>นบาทถว้น)   

   เหตุผล   ตามที>สภาเทศบาลนครสงขลา ไดอ้นุมติัให้โอนเงินงบประมาณ
ประจาํปี 2556 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องนํ@ าชาย-
หญิง สาํนกัการศึกษา  จาํนวนเงิน 290,000.00 บาท (สองแสนเกา้หมื>นบาทถว้น) 
ไปแลว้นั@น  แต่เนื>องจากขณะนี@ ใกลสิ้@นปีงบประมาณ จึงไม่สามารถก่อหนี@ผกูพนั 
ได้ทนั  แต่มีความจาํเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก จึงรายงานขออนุมติัต่อสภา
เทศบาลนครสงขลา เพื>อขอกนัเงินจาํนวนดงักล่าวไวใ้ชจ่้ายในปีถดัไป 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ>น พ.ศ.2547 หมวด 5 ขอ้ 59 “ในกรณีที>มีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ์ที>ดินและ
สิ>งก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหนี@ผกูพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใชจ่้ายเงินนั@นต่อไปอีก 
ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถิ>นไดอี้กไม่
เกินระยะเวลาหนึ>งปี” 

   จึงขอเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา กนัเงิน
งบประมาณ กรณีไมมี่หนี@ผกูพนั ซึ> งเป็นอาํนาจของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นรองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  ครับ มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ ไมมี่นะครับ เมื>อไมมี่ผมจะขอมติจากที>ประชุมสภา

แห่งนี@  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัในญตัติกนัเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี@ผกูพนั 
ของสาํนกัการศึกษา โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี�ผูกพัน (สํานัก

การศึกษา)  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  7  ญตัต ิ ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณ กรณไีม่มีหนี�ผกูพนั  (สํานักปลดัเทศบาล) 

นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 7 ญตัติขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณีไมมี่หนี@ผกูพนั  
ประธานสภาเทศบาล  ของสาํนกัปลดัเทศบาล  ขอเชิญคณะผูบ้ริหารครับ 
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้านายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ใหเ้สนอญตัติ 
   เรื>อง  ขอเสนอญตัติเพื>อขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี@ผกูพนั

(สาํนกัปลดัเทศบาล)   
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   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนคร เพื>อกนัเงินงบประมาณ หมวด
คา่ครุภณัฑ ์ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง กรณียงัไมไ่ดก่้อหนี@ผกูพนั  

   เหตุผล   ตามที>สภาเทศบาลมีมติในการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมยัสามญั สมยัที> 2 ครั@ งที> 2 ประจาํปี 2556  วนัที> 30 พฤษภาคม 2556 เวลา  
10.00 น. ให้โอนงบประมาณมาตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 1,918,800 บาท 
(หนึ>งลา้นเกา้แสนหนึ>งหมื>นแปดพนัแปดร้อยบาทถว้น) จาํนวน  4  รายการคือ 

   1. เรือเจท็สกี   ตั@งไว ้ 1,386,000  บาท 
   2. เทรลเลอร์เจท็สกี  ตั@งไว ้    108,000  บาท 
   3. รถสายตรวจชายหาด (รถเอทีว)ี ตั@งไว ้    234,000  บาท 
   4. บอร์ดกูภ้ยั   ตั@งไว ้    190,800  บาท 
  ไปแลว้ นั@น เนื>องจากงานรักษาความสงบเรียบร้อยไม่สามารถดาํเนินการไดท้นั

จ่ายในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใชเ้งินนี@ ต่อไปอีก จึงขอ
อนุมติักนัเงินต่อสภาเทศบาลนครสงขลาไวใ้ชจ่้ายในปีถดัไป  

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ ขอ้๕๙ ในกรณีที>มีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภณัฑ์ ที>ดินและสิ> งก่อสร้าง ยงัไม่ได้ก่อหนี@ ผูกพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้ง    
ใช้จ่ายเงินนั@น ต่อไปอีกให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นรายงานขออนุมติักนัเงิน
ต่อสภาไดไ้มเ่กินระยะเวลาหนึ>งปี  

   จึงขอเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา กนัเงิน
งบประมาณกรณีไมมี่หนี@ผกูพนั 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ ขอเชิญคุณชาคริต  นิยมเดชา  เชิญครับ 
นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 4 
   ผมสนบัสนุนครับ เรื>องนี@ เป็นเรื>องที>ดีมากครับ เพราะวา่ในทุก ๆ ปีจะมี

นกัทอ่งเที>ยวเสียชีวติบอ่ยมากในทะเลบา้นเรา แต่มีอยูนิ่ดหนึ>งตรงที>วา่เรือเจ็ทสกี
กี>ลาํ เทรลเลอร์ลากกี>คนั รถสายตรวจกี>คนั ผมจะไดบ้อกชาวบา้นถูก ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ผูบ้ริหารจะตอบไหมครับ   เชิญทา่นนายกเทศมนตรี เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
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   ขอชี@ แจงรายละเอียด ในเรื>องของเรือเจ็ทสกีที>ไดผ้า่นสภาเมื>อคราวก่อน
ไดบ้อกรายละเอียดไวห้มดแลว้นะครับ แต่ในวนันี@ เป็นการกนัเงินเลยไม่ไดบ้อก
ไว ้เป็นเรือเจท๊สกี 3 ลาํ เทรลเล่อร์เจท็สกี 3 ลาํ ครับผม 

 
นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นนายกเทศมนตรี  คุณชาคริต  นิยมเดชา  เครียแลว้นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินี@ อีกบา้งครับ ไมมี่นะครับ เมื>อไม่มีผมจะ

ขอมติจากที>ประชุมสภาแห่งนี@  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติในญัตติกันเงิน
งบประมาณ กรณีไม่มีหนี@ ผูกพนั ของสํานักปลัดเทศบาล โปรดยกมือขึ@นครับ 
(สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี�ผูกพัน (สํานัก

ปลดัเทศบาล)  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  8   ญตัต ิ เสนอร่างเทศบัญญตัร่ิางเทศบัญญตัิเทศบาลนครสงขลา  เรื�อง กาํหนด  

บริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ใช้หรือเปลี�ยนการใช้อาคารบางชนิด    

หรือบางประเภทในท้องที�เขตเทศบาลนครสงขลา อาํเภอเมืองสงขลา  

จังหวดัสงขลา 

นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที>  8  ญตัติ ขอเสนอร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา  เรื>อง 
ประธานสภาเทศบาล   กาํหนดบริเวณหา้มก่อสร้าง ดดัแปลง ใชห้รือเปลี>ยนการใชอ้าคารบางชนิด หรือ

บางประเภทในทอ้งที>เขตเทศบาลนครสงขลา อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา  
ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติครับ 

นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  

 ขอเสนอขอรับความเห็นชอบ ร่างเทศบญัญติัร่างเทศบญัญติัเทศบาลนคร
สงขลา  เรื>อง กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใชห้รือเปลี>ยนการใช้อาคาร
บางชนิด หรือบางประเภทในทอ้งที>เขตเทศบาลนครสงขลา อาํเภอเมืองสงขลา  
จงัหวดัสงขลา   
 ตามที>เทศบาลนครสงขลาไดเ้ห็นชอบร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา  
เรื> อง  กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  ใช้หรือเปลี>ยนการใช้อาคารบาง
ชนิด  หรือบางประเภทในเขตทอ้งที>เขตเทศบาลนครสงขลา  อาํเภอเมืองสงขลา  
จงัหวดัสงขลา  พ.ศ.2556  เมื>อวนัที>  17  พฤษภาคม  2556  ในการประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา  สมยัสามญั สมยัที>  2  ประจาํปี  2556  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา  จากนั@นเทศบาลนครสงขลาไดส่้งร่างเทศบญัญติัดงักล่าวให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลาเห็นชอบลงนาม  เมื>อวนัที>  7  มิถุนายน  2556  นั@น 
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 ต่อมา  เทศบาลนครสงขลาได้ส่งร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา  
เรื> องกาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดดัแปลง  หรือเปลี>ยนการใช้อาคารบางชนิด  
หรือบางประเภทในเขตท้องที> เขตเทศบาลนครสงขลา  อาํเภอเมืองสงขลา  
จงัหวดัสงขลา  พ.ศ.2556  ไปยงัสํานกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื>อส่งไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามหนังสือของเทศบาลนครสงขลา  ที>   สข 
52004.2/2379  ลงวนัที>  2  กรกฎาคม  2556  ซึ> งในเวลาต่อมาสาํนกังานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ  ด่วนที>สุด  ที> นร 0503/(กรจ.)/16092  ลงวนัที>  11  
กรกฎาคม  2556  เรื>องขอให้ทบทวนเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลาที>ส่งไปลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  โดยให้แก้ไขตามบญัชีรายการสิ> งที>ต้องแก้ไข
ปรับปรุง จาํนวน 15 รายการ ขณะนี@สํานกัการช่าง ไดด้าํเนินการแกไ้ขตามบญัชี
รายการสิ>งที>ตอ้งแกไ้ขปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
 จึงขอได้โปรดนําเสนอต่อที>ประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื>อ
พิจารณาร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา เรื> องกาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  
ดัดแปลง หรือเปลี>ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที>เขต
เทศบาลนครสงขลา  อาํเภอเมืองสงขลา  จงัหวดัสงขลาต่อไป 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นนายกเทศมนตรีมากครับ  เรื>องนี@ เป็นร่างเทศบญัญติั  ผมขอ 
ประธานสภาเทศบาล  เรียนสมาชิกวา่เรื>องนี@ไมเ่กี>ยวกบังบประมาณ ฉะนั@นเทศบญัญติัฉบบันี@ เราสามารถ

พิจารณา  3 วาระรวดเดียวไดใ้นวนันี@  เชิญเลขานุการสภาชี@แจงระเบียบฯ  
นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น  
ปลดัเทศบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ>น พ.ศ.2547  
เลขานุการสภาเทศบาล  (แก้ไขเพิ>มเติมถึง ฉบบัที> 2 พ.ศ. 2554) หมวด 3 ข้อ 45 ญตัติร่างข้อบญัญติัที>

ประชุมสภาทอ้งถิ>นตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที>ประชุมสภาทอ้งถิ>นจะอนุมติั
ใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวกไ็ด ้

   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  คุณกลัยา  บุญญามณี  มากครับ  มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   สภาท่านใดจะเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามที>เลขานุการสภาชี@ แจง

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

 ผมขอเสนอใหพ้ิจารณาร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา เรื>อง กาํหนด
บริเวณหา้มก่อสร้าง ดดัแปลง ใชห้รือเปลี>ยนการใชอ้าคารบางชนิด หรือบาง
ประเภทในทอ้งที>เขตเทศบาลนครสงขลา  อาํเภอเมืองสงขลา  จงัหวดัสงขลา  เป็น
สามวาระรวดเดียว ขอผูรั้บรองดว้ยครับ   

นายสมชาย  จินเดหวา   นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เสนอใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใด เห็นเป็นอยา่งอื>นบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เมื>อไม่มีก็เป็นอนัวา่

ที>ประชุมสภาแห่งนี@   มีมติให้พิจารณาร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา ฉบบันี@
เป็นสามวาระรวดเดียว คือวาระที> 1 ขั@นรับหลกัการ วาระที> 2 แปรญตัติ วาระที> 3 
ลงมติเพื>อตราเป็นเทศบญัญติับญัญติั  
 ในวาระที> 1  ขั@นรับหลักการ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายบา้งครับ  
เชิญครับ ไม่มีนะครับ  เมื>อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติ  ในวาระที� 1  ขั@นรับหลกัการ 
จากที>ประชุมสภาแห่งนี@  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลกัการ ร่างเทศบญัญติั
เทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา  เรื> อง  กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้
หรือเปลี>ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที>เขตเทศบาลนคร
สงขลา อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือ     
เห็นชอบเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม    เป็นอันว่าสภาแห่งนี� มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

สงขลา   เรื�อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี�ยนการใช้อาคาร

บางชนิด หรือบางประเภทในท้องที�เขตเทศบาลนครสงขลา อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวดัสงขลา   ในวาระที� 1  ขั�นรับหลกัการ  เป็นเอกฉันท์   

นายสมชาย  จินเดหวา   ต่อไปเป็นวาระที�  2  ขั�นแปรญตัติ  เมื>อมีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
ประธานสภาเทศบาล  ก็ให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ผมในฐานะ

ประธานสภา  ก็เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยตาํแหน่ง        
ในวาระที� 2  การแปรญัตติ  สมาชิกท่านใดจะแปรญตัติเป็นรายขอ้ในเทศบญัญติั
บา้งครับ ไม่มีนะครับ  เมื>อไม่มีสมาชิกสภาแปรญตัติ ก็เท่ากบัไม่มีการแก้ไข    
เทศบญัญติัฉบบันี@กใ็หเ้ทศบญัญติัฉบบันี@คงไวต้ามร่างเดิมทุกประการ วาระที> 2 ก็
เป็นอนัผา่นไปแลว้นะครับ  
 ต่อไปเป็นวาระที� 3  ลงมติขอรับความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบญัญติัให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาอนุมติัให้ประกาศใชต่้อไป ขอเชิญสมาชิกไดล้งมติใน
วาระที> 3  สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบที>จะนาํร่างเทศบญัญติัเทศบาลนคร
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สงขลา  เรื>อง  กาํหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง ใช้หรือเปลี>ยนการใช้อาคาร
บางชนิด หรือบางประเภทในทอ้งที>เขตเทศบาลนครสงขลา อาํเภอเมืองสงขลา 
จงัหวดัสงขลา โปรดยกมือครับ (สมาชิกสภายกมือเห็นชอบเป็นเอกฉนัท)์  

มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ ให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

สงขลา   เรื�อง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี�ยนการใช้อาคาร

บางชนิด หรือบางประเภทในท้องที�เขตเทศบาลนครสงขลา อําเภอเมืองสงขลา 

จังหวดัสงขลา   เป็นเอกฉันท์   

นายสมชาย  จินเดหวา   คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มีอะไรจะอภิปราย  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 1  
    ขอเรียนปรึกษาท่านประธานสภานิดหนึ> งครับ ลงมติไปแล้วผมไม่ได้

ทกัทว้งอะไร แต่เรียนปรึกษาทา่นประธานผา่นไปยงัผูที้>เกี>ยวขอ้ง คือในญตัติที>ผา่น
มาเราจะเห็นวา่ในดา้นทา้ยของญตัติบอกวา่  เรื>องขอใหท้บทวนเทศบญัญติัเทศบาล
นครสงขลา เพื>อส่งไปลงในราชกิจจานุเบกษา แต่ผมอ่านดูขา้งหลงัรู้สึกวา่จะเป็น
หนังสือของสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับ ในข้อที> 12 บอกว่าการ
จดัพิมพห์มายเหตุนั@น จะจดัพิมพเ์ฉพาะกฎหมายแม่บท เช่น พระราชบญัญติั พระ
ราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เทา่นั@น ดงันั@นหมายเหตุทา้ยเทศบญัญติัซึ> งเป็นกฎหมาย
ระดบัอนุบญัญติั จึงไมค่วรนาํลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา อนันี@ผมสงสัยชี@ ให้ดู
นะครับ ว่าหนงัสือของเทศบาลนครสงขลาบอกวา่จะไปลงในราชกิจจานุเบกษา 
แต่มีขอ้ทกัทว้งตามความเขา้ใจของผมกคื็อวา่ ต่อไปส่งไปเขากจ็ะไม่ลงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เขาจะลงเฉพาะพระราชบญัญติั หรือกฎกระทรวงอะไรต่าง ๆ 
นะครับ  

นายสมชาย  จินเดหวา   เทศบญัญติัฉบบันี@  เราส่งไปยงัผูว้า่ เมื>อผูว้า่เห็นชอบแลว้ เรากจ็ะส่งไป 
ประธานสภาเทศบาล    ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพราะเทศบญัญติัเรื>องนี@ เป็นขอ้มูลข่าวสารของทาง

ราชการที>อยูใ่นบงัคบั ตอ้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื>อให้มีผลบงัคบัใชต้าม
นยัมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 ในขอ้ 12 ตามบญัชี
รายการที>ตอ้งแกไ้ขนั@นหมายถึงหมายเหตุของเทศบญัญติัเดิมในหน้า 9 คือให้ตดั
ออกเพราะเป็นอนุบญัญติัไมส่ามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาได ้ถา้สมาชิกไป
ดูร่างเทศบญัญติัเดิม ในหนา้ 9 กจ็ะเห็นหมายเหตุที>กล่าวถึงนั@น นะครับ 
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ระเบียบวาระที�  9  ญตัต ิ เสนอร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   

 พ.ศ. 2557 วาระที� 2   และวาระที� 3     

นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที>  9  สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวาระที> 2 และวาระ ที> 3  ซึ> งในวาระนี@  

เป็นเรื>องของร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ซึ> งในคราวประชุมสภาสมยัสามญั สมยัที> 3 ครั@ งที> 3 เมื>อวนัที> 16 กนัยายน 2556  
สภาได้ลงมติรับหลักการในวาระที> 1 ไปแล้ว การประชุมสภาในวนันี@  สภา
เทศบาลพิจารณา ร่าง เทศบัญญัติ งบประมาณ วาระที>  2  และวาระ ที>  3  
คณะกรรมการแปรญตัติได้ทาํการแปรญตัติหลงัจากที>ผา่นขั@นตอนรับหลกัการ 
ขอเชิญคณะกรรมการแปรญตัติ เสนอรายงานคาํแปรญตัติต่อที>ประชุมสภาครับ 

นายเอกชยั  กิ@มดว้ง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชยั  กิ@มดว้ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 2  
   ตามที>สภาเทศบาลนครสงขลา ไดมี้มติในการประชุมสภาเทศบาล สมยั

สามญั สมยัที> 3  ครั@ งที> 3  ประจาํปี  2556  เมื>อวนัที> 16 กนัยายน 2556 รับหลกัการ
แห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวาระที> 1 
แลว้ และในการพิจารณาวาระที> 2 สภาไดมี้มติกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปร
ญตัติไว ้ 3 วนั นับตั@งแต่วนัที> 16 กนัยายน 2556 เวลา 14.00 น. ถึงวนัที> 19 
กนัยายน 2556  เวลา 16.00 น. นั@น    

   ปรากฏว่าในระหว่างวนัและเวลาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบ้ริหารท้องถิ>น มายื>นขอแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

   ดังนั@ น ในวนัที>  19 กันยายน เวลา 16.30 น. ตามเวลาที>กาํหนดนัด
ประชุมพิจารณาคาํขอแปรญตัติของสมาชิกสภาเทศบาลและผูบ้ริหารทอ้งถิ>น 
คณะกรรมการแปรร่างเทศบญัญติัฯ ประกอบดว้ย  

   1. นายวลัลภ  วฒิุภูมิ    เป็นประธานกรรมการ 
   2. นางกรกมล  อาจณรงค ์ เป็นกรรมการ 
   3. นายเอกชยั  กิ@มดว้ง  เป็นกรรมการ 
   4. นายสุรสิทธิ1   สังโคมินทร์ เป็นกรรมการ 
   5. นายเจิมศกัดิ1   หนูเมือง  เป็นกรรมการ 
   6. นายประจวบ  บุญเมือง  เป็นกรรมการ 
   7. นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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   ได้มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ก่อนการ
พิจารณาฯ ที>ประชุมมีมติให้คณะกรรมการ ไ ด ้ร่ วมก ันพิจ า รณา ร่างเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แลว้เห็นวา่ 

   1. การตั@งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ฉบบันี@  
เป็นไปโดยถูกตอ้ง ตามระเบียบวธีิการงบประมาณทุกประการ 

   2. การตั@งจ่ายได้ตั@งจ่ายไวโ้ดยประหยดั และเพื>อใช้จ่ายไปตามอาํนาจ
หนา้ที>ของเทศบาลเองทั@งสิ@น  

   3. การคาํนวณประมาณการรายรับเป็นจาํนวนใกลเ้คียงกบัที>รับจริง 
   จึงใหเ้ป็นไปตามร่างเดิมของผูบ้ริหารทอ้งถิ>นทุกประการ  
นายสมชาย  จินเดหวา   ขอขอบคุณ  คุณเอกชยั  กิ@มดว้ง  คณะกรรมการแปรญตัติฯ  มากครับ  
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ไดส่้งเอกสารมาให้ประธานสภา ผมก็ได้

ตรวจดูแลว้วา่ญตัติทั@งหมดไม่มีการแกไ้ขและไม่มีการแปรญตัติ เป็นอนัสรุปวา่
ยงัคงใชต้ามร่างเดิมทั@งหมด เมื>อไมมี่การแกไ้ขเปลี>ยนแปลง ก็ถือวา่ในวาระที> 2 นี@
กผ็า่นไปแลว้นะครับ  

   ในวาระที� 3 ไมมี่การอภิปราย กข็อใหท้า่นสมาชิกสภา ลงมติวา่จะใหต้รา
เป็นเทศบญัญติัหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกลงมติ  สมาชิกสภาท่านใดเห็นวา่จะให้
ตราเป็นเทศบญัญติัโปรดยกมือขึ@นครับ สมาชิกสภายกมือลงมติผา่นในวาระที> 3 
เป็นเอกฉนัท ์ 

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ ให้ผ่านวาระที� 2 ขั�นแปรญตัติ  และวาระที� 3  ขั�นลงมติ

โดยให้ตราเป็นเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที� 10   เรื�อง อื�น  ๆ  

นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 10 เรื>อง อื>น ๆ มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายบา้งครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญ  คุณสมโชค  ดีลิ>น  เชิญครับ  
นายสมโชค  ดีลิ>น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ>น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 4 
   ก่อนอื>นกระผมตอ้งขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร ซึ> งเมื>อวานไดจ้ดัโครงการ

เทศบาลพบประชาชน ซึ> งลงไปในเขตเลือกตั@งที> 4 รวมทั@งสิ@น 11 ชุมชน ซึ> งเป็น
เขตที>กระผมและเพื>อน ๆ เขต 4 รับผิดชอบ ซึ> งมีปัญหาหลาย ๆ ปัญหาที>ท่าน
นายกเทศมนตรีกไ็ดรั้บทราบและสั>งการแกไ้ข กระผมขอกราบขอบพระคุณแทน
พอ่แมพ่ี>นอ้งประชาชนในเขตเลือกตั@งที> 4 และอีกประเด็นหนึ>งซึ> งเมื>อวานก็ยงัพูด
ถึงกคื็อบริเวณโคง้เกา้เส้ง ถา้เรามองภาพโคง้เกา้เส้งตรงนั@นจะเป็นโคง้อนัตรายซึ> ง
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จะมีรถออกจากในเขตเทศบาลเราออกไปนอกเมืองทางเกา้เส้งทาํให้รถแหกโคง้
ไดบ้่อยมาก อยากจะให้ติดตั@งราวกนักระแทก ไดส้อบถามทางสํานกัการช่าง เขา
บอกวา่ไดส้าํรวจออกแบบไวแ้ลว้ เหตุผลที>ทาํไมตอ้งติดตั@งราวกนักระแทกเพราะ
หลาย ๆ ปีที>ผา่นมีอุบติัเหตุเกิดขึ@นบ่อยครั@ งมาก บางครั@ งรถก็ไดพุ้ง่เขา้ไปในบา้น
ของประชาชนที>อยู่แถวนั@น ทาํให้เกิดอุบติัเหตุกบัชาวบา้นแถวนั@น เรื> องนี@ ท่าน 
สท.ชาคริต  นิยมเดชา  กท็ราบเรื>องดี  เพราะยงัมีผูพ้ิการนอนอยูที่>บา้น เพราะเกิด
จากการแหกโคง้ครั@ งนั@น อีกประการหนึ>งก็โดยนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถ้าดูจากงบประมาณแล้วมุ่งเน้นในเรื> องของการ
พฒันาส่งเสริมการท่องเที>ยว ไม่วา่จะเป็นติดตั@งเสียงตามสายตลอดชายหาดชลา
ทศัน์ ตั@งศูนยบ์ริการนกัท่องเที>ยว ปรับปรุงบริเวณศาลาไทย ซึ> งทุก ๆ จุดที>ท่าน
กาํหนดถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที>ยวในเขตเทศบาลนครสงขลาของเรา และ
ผมเชื>อเหลือเกินวา่ในอีกปีสองปีขา้งหนา้นี@  นกัท่องเที>ยวจะเขา้มามาก เมื>อเขา้มา
มาก คนต่างพื@นที>ไม่รู้พื@นที>ที>ชดัเจน ก็จะเกิดอุบติัเหตุบริเวณโคง้เกา้เส้งไดบ้่อย 
กลางวนัยงัพอทาํเนา แต่ถ้ากลางคืนนักท่องเที>ยวติดลมนั>งเมาค้างขบัรถด้วย
ความเร็ว ตรงนี@ เป็นอนัตรายมาก ก็อยากให้ทางผูบ้ริหารลองไปตรวจสอบดูนะ
ครับ อีกฝั>งหนึ> งเป็นกาํแพงทหารเรือ ท่านประธานที>เคารพ ถ้าลองไปเจรจากบั
ทพัเรือเพื>อขยบัขยายไดก้จ็ะปลอดภยัขึ@นนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณสมโชค  ดีลิ>น  มากครับ  เป็นอนัวา่คณะผูบ้ริหารรับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  และจะนาํไปแกไ้ขนะครับ  ต่อไปขอเชิญคุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 
นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 1 
   ขออนุญาตในวาระอื>น ๆ นิดเดียว คือมีหลายจุดที>เสี> ยงต่ออุบัติเหตุ

ยกตัวอย่างว่าเมื>อก่อนเรามีกระจกโค้งบริเวณที>หน้าศูนย์เด็กเล็กบ่อนววัเก่า 
ปัจจุบนันี@หายไปหมดแลว้ เพราะวา่กระจกโคง้จะเป็นจุดที>คนขบัรถมองอีกดา้น
หนึ> งเห็นก่อนที>จะออกไปเพื>อลดอุบติัเหตุ เมื>อกี@ ไดฟั้งเพื>อนสมาชิกอภิปรายใน
เรื>องเดียวกนั  อีกเรื>องหนึ> งฝากท่านประธานผา่นไปยงัผูบ้ริหารคือเรื>องของเส้น
จราจร ตอนนี@ ในเขตเทศบาลนั@ นลบเลือนไปหลายเส้น อยากฝากให้ทาง
ผูเ้กี>ยวขอ้งไปสํารวจ ซึ> งผมมองว่าทางด้านกราฟฟิกอินจีเนียริ> ง ของทางด้าน
ตาํรวจ หากอุบติัเหตุเกิดขึ@นมาแล้วถ้าเส้นจราจรไม่ชัด ก็จะมีปัญหาทางด้าน
กฎหมายได้  และก็เส้นจราจรจะมีส่วนช่วยในการควบคุมยานพาหนะให้เกิด
ความปลอดภยัสูงดว้ย ขอบคุณครับ 
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นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ  คุณพทิกัษ ์ ทองสุกใส  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายอีกบา้ง 
ประธานสภาเทศบาล  ไหมครับ  ขอเชิญคุณเอกชยั  กิ@มดว้ง  เชิญครับ 
นายเอกชยั  กิ@มดว้ง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชยั  กิ@มดว้ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 2 
   สืบเนื>องจากเมื>อวนัที> 14 กนัยายน 2556 ท่านนายกเทศมนตรีก็ไดเ้ป็น

ประธานในการมอบทะเบียนบา้นถาวร ให้กบัชาวบา้นชุมชนหลงัอาชีวะ ผมใน
ฐานะตัวแทนชาวบ้านในชุมชนหลังอาชีวะ ก็ต้องขอขอบพระคุณท่าน
นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นอยา่งมาก ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญคุณไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 2 
   ผมอยากจะเรียนทา่นประธานผา่นไปยงัท่านนายกเทศมนตรี ในการสาน

ต่อนโยบายของท่านนายกพีระ  ตนัติเศรณี  ที>ไดชู้นโยบายในการหาเสียงวา่จะ
ยกเลิกค่าธรรมเนียมในการจอดรถ แต่การปฏิบติัหรือการดาํเนินนโยบายที>ได้
กล่าวไวต้อนหาเสียงไม่ไดเ้ป็นไปตามที>ประกาศไวอ้ยา่งสมบูรณ์เพราะวา่ตั@งแต่
งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลจวบจนมาถึงปัจจุบนัเมื>อวนัศุกร์หรือวนัเสาร์ที>ผา่นมา 
ยงัมีการเก็บค่าจอดรถในบริเวณหนา้โรงเรียนอนุบาล บริเวณถนนคนเดิน ผูร้้อง
กบักระผมไดก้ล่าวในเชิงวา่คนที>เกบ็คา่จอดรถเป็นเจา้หนา้ที>ของเทศบาล ก็ขอให้
ท่านผูบ้ริหารหรือท่านนายกได้ลงไปตรวจสอบดูว่าเป็นจริงตามที>เขาร้องมา
หรือไม่อยา่งไร เพื>อที>จะบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที>ไดก้ล่าวไวต้อนหาเสียง
กบัประชาชน ผมขอฝากไวเ้พียงแค่นี@  และผมไม่อยากให้มีประเด็นปัญหาหรือ
การร้องเรียนซึ>งมีผลกระทบต่อคา่ใชจ่้ายประจาํวนัของชาวบา้น ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ  คุณไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ ขอเชิญทา่นนายกเทศมนตรี เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชี@แจงทาํความเขา้ใจผา่นไปยงัสมาชิกสภาเทศบาล ในเรื>องของการหา

เสียง ในเรื> องของการนํานโยบายก่อนการเลือกตั@ งที>ได้หาเสียงไว้ว่าจะสืบ
เจตนารมยข์องท่านนายกพีระ  ตนัติเศรณี  ไม่ว่าในเรื>องของการอนุรักษ์ป่าสน 
เรื>องของชายหาด หรือวา่ในยา่นเมืองเก่า ก็ไดก้ระทาํและไดมี้การเพิ>มความเขม้
ขึ@นเรื>อย ๆ ถา้ท่านสังเกตเห็น ไม่วา่ในเรื>องของการมีกิจกรรมต่าง ๆ ในเรื>องของ
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การอนุรักษป่์าสนเราทาํกิจกรรมเป็นประจาํอยูแ่ลว้ ก็คือการปลูกเพิ>มความร่มรื>น
ความเป็นเมืองสีเขียวให้แก่เทศบาลนครสงขลา ตลอดจนย่านเมืองเก่าที>ได้
รณรงคใ์ห้พี>นอ้งประชาชน และสร้างจิตสํานึกโดยการร่วมกบัภาคีคนรักสงขลา 
ไดพ้าพี>นอ้งประชาชนในเขตหรือในยา่นเมืองเก่าไดไ้ปดูการจดัการยา่นเมืองเก่า
ของปีนงั เพื>อมาสร้างจิตสํานึกที>ดีต่อความเป็นเมืองวฒันธรรมของยา่นเมืองเก่า
ของสงขลา  และในเรื>องของที>จอดรถ การรับฝากรถ เนื>องจากถนนคนเดินมีรถ
มอเตอร์ไซตห์ายเป็นจาํนวนมาก  หายบอ่ยเกือบทุกวนัที>มีการจดังานถนนคนเดิน 
ก็ไดรั้บการร้องเรียนจากนกัท่องเที>ยวที>มาเที>ยวที>ถนนคนเดิน วา่ควรจะให้มีการ
รับฝากรถเฉพาะในงานถนนคนเดินเพื>อป้องกนัรถหาย ไม่ใช่เราเพิ>งมาทาํเฉพาะ
ในช่วงของนายกสมศกัดิ1   ช่วงของนายกพีระ กมี็อยูแ่ลว้ช่วงนั@น นายกพีระบอกวา่
ในเมื>อมีรถมอเตอร์ไซต์หายก็บอกเทศกิจ แต่ไม่ได้ให้เทศกิจไปทาํเอง ก็ให้
เอกชนไปดาํเนินการ กข็อเรียนใหส้มาชิกไดรั้บทราบ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอขอบคุณ ทา่นนายกเทศมนตรี มากครับ ในวาระอื>น ๆ กไ็ดพ้ดูคุยกนั 
ประธานสภาเทศบาล  มาพอสมควรแลว้นะครับ  วนันี@ เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมยัสามญั สมยัที> 3 

ครั@ งที> 4 ประจาํปี 2556 วนัที> 20 กนัยายน 2556  ซึ> งเป็นวนัทาํบุญเดือนสิบของ
ชาวใตเ้รานะครับ และไดมี้การประชุมกนัครบทั@ง 10 วาระแลว้ และการประชุม
เป็นไปด้วยดี ผมขอปิดประชุม  ณ บัดนี@   ขอเชิญรับประทานอาหารเที>ยงที>
โรงแรมพาวเีลี>ยน นะครับ 

ปิดประชุมเวลา      11.00  น. 
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