
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

สมัยสามัญ  สมัยที�  4 ประจําปี พ.ศ. 2556 

วนัที�  29  พฤศจิกายน  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. 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. นายนิวฒัน์ สุขศิริ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 11. นางบุษกร จนัทร์แป้น หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 12. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 13. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา  
 14. นายพิษณุ เจริญเนตรกุล   ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 15. นางตวงพร วจิิตรพนัธ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 16. นางสาววรารัตน์ นนัทวราพิทกัษ ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  
 17. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
 18. นายศกัดา   มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 19. นายเจษฏา ชยัฤกษ ์ ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
 20. นางสุจิตรา  สังขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวชิาการและแผนงาน 
 21. นางวนิดา รักดี แทน ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 
 22. นางวาสนา ศรีกรด หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทั>วไป 
 23. นางวรกานต ์ เรืองศรี หวัหนา้งานธุรการ สาํนกัปลดัฯ  
 24. นายวฒิุชยั บุญเทพ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 25. นายจตุรงค ์ ทองเพชรคง ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
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> 4 ประจาํปี 2556  
 บดันี@   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองคป์ระชุมแลว้  ดิฉนัใคร่ขอ
เรียนเชิญ สมาชิกสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล ดาํเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระต่อไป    
ขอเรียนเชิญคะ่ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  คณะผูบ้ริหาร  และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาทุกท่าน วนันี@ เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั  สมยัที> 4 ประจาํปี 

พ.ศ. 2556 ในวนัที> 29  พฤศจิกายน 2556  ขณะนี@  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบ 
องคป์ระชุมแลว้ กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  ณ  บดันี@  

ระเบียบวาระที� 1  เรื�อง ที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ  (ไม่ม)ี 

ระเบียบวาระที� 2  เรื�อง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที� 3  ครั5งที� 3  

  ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื�อวนัที� 16 กนัยายน 2556  และรายงานการประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที� 3 ครั5งที� 4  ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื�อวันที� 

20 กนัยายน 2556 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 2  เรื>อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมยั 
ประธานสภาเทศบาล    สามญั  สมยัที> 3  ครั@ งที> 3 ประจาํปี พ.ศ. 2556  เมื>อวนัที> 16 กนัยายน 2556 และ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที> 3 ครั@ งที> 4 ประจาํปี พ.ศ. 2556  
เมื>อวนัที> 20 กนัยายน 2556 ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      
เชิญครับ 

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

ที> 4 ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา  
 เมื>อวนัที>  24 กนัยายน 2556  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ประกอบดว้ย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  ประธานกรรมการ  

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

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที> 3 ครั@ งที> 3 ประจาํปี พ.ศ. 2556  
เมื>อวนัที>  16 กนัยายน 2556  และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั 
สมยัที> 3 ครั@ งที> 4 ประจาํปี พ.ศ. 2556  เมื>อวนัที> 20 กนัยายน 2556 ปรากฏวา่ไม่มี
ขอ้ผดิพลาดที>ตอ้งแกไ้ขแต่อยา่งใด ขอขอบพระคุณครับ  

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอขอบคุณ  คุณณรงค ์ บวัคาํ   มีทา่นสมาชิกสภาทา่นใดจะแกไ้ขหรือ 
ประธานสภาเทศบาล  เปลี>ยนแปลงรายงานการประชุมนี@  อีกไหมครับ ไมมี่นะครับ 
   เมื>อไม่มีผมก็จะขอมติจากที>ประชุม  ท่านสมาชิกสภาท่านใด ให้การ

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที> 3 ครั@ งที> 3 ประจาํปี 
พ.ศ. 2556  เมื>อวนัที> 16 กนัยายน 2556  และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยั
สามญั สมยัที> 3 ครั@ งที> 4 ประจาํปี พ.ศ. 2556  เมื>อวนัที> 20 กนัยายน 2556 โปรดยก
มือขึ@นครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย

ที� 3 ครั5 งที� 3 ประจําปี พ.ศ. 2556  เมื�อวันที� 16 กันยายน 2556 และรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที� 3 ครั5งที� 4 ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื�อวันที� 
20  กนัยายน  2556  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที� 3  เรื�อง กระทู้ถาม 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 3 เรื>อง  กระทูถ้าม ของสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเจา้ของกระทู ้คุณชาคริต  นิยมเดชา  เชิญครับ 
นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 4  
   ข้าพเจ้าขอตั@ งกระทู ้ถามต่อคณะผู ้บริหารท้องถิ>น เรื> อง ผลงานของ

โครงการแผนยทุธศาสตร์ 6 ดา้น ของเทศบาลนครสงขลา ดงัต่อไปนี@   
   ตามที>กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสงขลา ได้รายงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครสงขลา ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ปรากฏวา่จาํนวนโครงการทั@งหมดที>ไดบ้รรจุไวต้ามแผน 
จาํนวน 303 โครงการ โดยทั@งนี@ ไดบ้รรจุในเทศบญัญติังบประมาณประจาํปี พ.ศ. 
2556 จาํนวน 111 โครงการ ปรากฏว่าปี 2556 ได้ดําเนินโครงการดังกล่าว        
แลว้เสร็จจาํนวน 75 โครงการ โดยคิดจากโครงการทั@งหมด 303 โครงการ แล้ว



5 

 

  

เสร็จเรียบร้อยแลว้ร้อยละ 25 และยงัเหลือโครงการอีกร้อยละ 75 ขา้พเจา้ขอเรียน
ถามคณะผูบ้ริหารทอ้งถิ>นดงัต่อไปนี@  

   1. โครงการที>บรรจุในแผนพฒันาทั@ง 6 ดา้น จาํนวน 303 โครงการ คณะ
ผูบ้ริหารทอ้งถิ>นจะดาํเนินการให้แล้วเสร็จครบทุกโครงการที>บรรจุไวห้รือไม ่
อยา่งไร 

   2. โครงการที>บรรจุไวใ้นเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2556 จาํนวน 111 
โครงการ เมื>อสิ@นปีงบประมาณทาํไดแ้ลว้เสร็จ 75 โครงการ ในส่วนที>เหลืออีก 36 
โครงการที>ไมแ่ลว้เสร็จเกิดจากปัญหาและอุปสรรคอะไร และจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร 

   3. จากผลการดาํเนินการเริ>มตั@งแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กนัยายน 2556 
คิดเป็นผลการดาํเนินการที>แลว้เสร็จ ร้อยละ 25 คณะผูบ้ริหารทอ้งถิ>นจะดาํเนิน
โครงการกบัปี 2557 อย่างไร ให้ผลดาํเนินการของโครงการให้คิดเป็นร้อยละ
เพิ>มขึ@นจากปี 2556 

   จึงเสนอกระทู้ถามมายงัคณะผูบ้ริหาร ขอได้โปรดพิจารณาชี@ แจงให้
ทราบดว้ย 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณชาคริต  นิยมเดชา  เชิญนายกเทศมนตรี ตอบกระทู ้เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอชี@แจงกระทูข้อง

สมาชิกสภาเทศบาล  นายชาคริต นิยมเดชา  ดงันี@  
   ขอ้ที> 1 ขอชี@ แจงวา่ การจดัทาํแผนพฒันา 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ>น มีความสําคัญกับท้องถิ>นต่อท้องถิ>นเป็นอย่างมาก จึงถือได้ว่า เป็น
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นที>เป็นทิศทางใน
การพฒันา และเป้าหมายในการพฒันาทอ้งถิ>น โดยมีกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของพี>น้องประชาชนในพื@นที>  การดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความ
ตอ้งการของพี>นอ้งประชาชนในพื@นที> คณะผูบ้ริหารเทศบาลนครสงขลามีความ
ประสงคที์>จะดาํเนินการตามนโยบายที>แถลงไวใ้ห ้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
ต่าง ๆ ในแผนพฒันาให้เสร็จครบทุกโครงการเพื>อแกไ้ขปัญหา และตอบสนอง
ความตอ้งการของพี>นอ้งประชาชน ทั@ง 6 ดา้น แต่ดว้ยในสภาพการณ์ปัจจุบนัคณะ
ผูบ้ริหารท้องถิ>นไม่สามารถดําเนินการให้เสร็จครบทุกโครงการที>บรรจุใน
แผนพฒันาเทศบาลได ้เนื>องจากมีขอ้จาํกดัดงันี@  
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   1. ในการจดัสรรงบประมาณเทศบาลนครสงขลา จาํเป็นที>จะตอ้งกระจาย
เงินงบประมาณที>จะกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนเป็นสิ>งสาํคญั 

   2. การนาํปัญหาความตอ้งการของชุมชนไปบรรจุไวใ้นแผนพฒันามี
จาํนวนมากแต่งบประมาณมีไมเ่พียงพอต่อความตอ้งการของพี>นอ้งประชาชน 

   3. สัดส่วนงบประมาณต่อภารกิจที>รับการถ่ายโอน อยู่ในเกณฑ์ที>ไม่
สามารถดาํเนินการไดค้รบทุกดา้น โดยเฉพาะดา้นโครงสร้างพื@นฐาน 

   4. เทศบาลนครสงขลาจะดาํเนินโครงการที>มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของพี>นอ้งประชาชนและความจาํเป็นเร่งด่วนมาก นาํไปปฏิบติัก่อนนะครับ โดย
จดัลาํดบัความสําคญั ความเร่งด่วนของโครงการ หากโครงการใดที>เกินศกัยภาพ
ของเทศบาลกจ็ะขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอื>น ไมว่า่จะเป็น อบจ. หรือวา่
จงัหวดัต่อไป  

   5. งบประมาณที>จะดาํเนินการมีไม่พอเพียงทาํให้ต้องมีการจดัสรร
โครงการตามลาํดบัความสาํคญั 

   6. ขอ้จาํกดัของงบประมาณทาํให้การจดัสรรงบประมาณไม่สามารถ
กระจาย ครอบคลุมโครงการหรือกิจกรรมที>กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาทอ้งถิ>นได้
ทั@งหมด ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้เทศบาลจึงไม่สามารถที>จะดาํเนินโครงการทั@ง 
303 โครงการซึ> งบรรจุในแผนพฒันามาบรรจุในเทศบญัญติังบประมาณประจาํปี
ไดแ้ต่ดว้ยความมุง่มั>นที>จะบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที>กาํหนดรวมทั@งระเบียบ
ที> เกี> ยวข้องต่างๆ จะได้พยายามนําโครงการเหล่านั@ นบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณให้ครบถว้น ทั@งนี@ภายใตล้าํดบัความสําคญั ความจาํเป็นเร่งด่วน เป็น
กรณี ๆ ไป 

   ขอ้ที> 2 ขอชี@แจงกระทูข้อ้ที> 2 นะครับ 
   โครงการที>บรรจุในแผนพฒันาทั@ง 6 ดา้น มีจาํนวนทั@งสิ@น 303 โครงการ

และนาํมาบรรจุในเทศบญัญติังบประมาณ ประจาํปี 2556 จาํนวน 151 โครงการ 
เมื>อสิ@นปีงบประมาณ วนัที> 30กนัยายน สามารถดาํเนินการเสร็จจาํนวน105 
โครงการ คงเหลือโครงการที>ไม่สามารถดาํเนินการเสร็จ 46 โครงการ ซึ> งการนาํ
โครงการที>ไดรั้บการบรรจุในเทศบญัญติังบประมาณแลว้มาปฏิบติัไม่แลว้เสร็จ
นั@น มีสาเหตุหลกั ๆ ดงัจะไดน้าํเรียนต่อที>ประชุมใหท้ราบดงันี@  

   การจดัทาํเทศบญัญติังบประมาณประจาํปี 2556 ที>ผา่นมาเป็นการจดัทาํ
ขึ@นภายใต้ระบบกระบวนการแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์การพฒันาของคณะ
ผูบ้ริหารเดิม ซึ> งมีนายพีระ  ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรีสมยันั@น ซึ> งเมื>อไดจ้ดัทาํ
เทศบญัญติัประจาํปีงบประมาณ 2556 แลว้เสร็จสามารถนาํมาใช้ปฏิบติัไดเ้พียง
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เดือนเศษก็สิ@นสุดความเป็นผูบ้ริหาร อนัเนื>องจากเหตุเสียชีวิต เมื>อวนัที> 7
พฤศจิกายน 2555 กระผมซึ> งไดรั้บเลือกตั@งเขา้มาบริหารงานเทศบาลนครสงขลา
ในฐานะนายกเทศมนตรีต่อจากนั@น  เขา้รับตาํแหน่งเมื>อวนัที> 4 กุมภาพนัธ์  2556  
การบริหารงานของผมก็มีความจาํเป็นที>จะต้องบริหารงานภายใต้นโยบาย
ยทุธศาสตร์การพฒันาตามแนวทางซึ>งไดป้ระกาศไวก้บัพี>นอ้งประชาชนเมื>อคราว
หาเสียงรับเลือกตั@ง ดงันั@นการพิจารณาโครงการต่าง ๆ ซึ> งบรรจุในเทศบญัญติั
งบประมาณประจาํปี 2556 แล้วโครงการบางโครงการไม่ได้เป็นไปตามหรือ
สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายยทุธศาสตร์การพฒันาของคณะผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัซึ> ง
มีกระผมเป็นนายกเทศมนตรี จึงเป็นเหตุให้มีความจาํเป็นตอ้งชะลอหรือยกเลิก
โครงการบางโครงการไป  

   อีกส่วนหนึ> งเป็นโครงการที>ขา้ราชการประจาํในฐานะผูป้ฏิบติัมีความ
จาํเป็นที>จะตอ้งรอใหผู้บ้ริหารทางการเมืองมาพิจารณา วิธีการต่างๆ ซึ> งระยะเวลา
ปีงบประมาณที>ผา่นมาจะมีช่วงผูบ้ริหารทางการเมืองไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งอยูถึ่ง 4 
ปี เป็นเหตุใหโ้ครงการบางโครงการ อาทิเช่น โครงการจดักิจกรรมชุมชนสัมพนัธ์
ประจาํปี โครงการวจิยัและพฒันาเพื>ออนาคตไมส่ามารถดาํเนินการได ้ 

   แต่อยา่งไรกต็ามโครงการที>ไมไ่ดด้าํเนินงานทั@ง 46 โครงการงบประมาณ
ที>ไดต้ั@งไวก้็ยงัคงอยูไ่ม่ไดสู้ญหายไปไหนเพียงแต่ตกเป็นเงินสะสมของเทศบาล
ตามระเบียบ และกระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตระหนกัอยูเ่สมอและมีความ
ตอ้งการนาํเงินดงักล่าวมาใช้ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของคณะ
ผูบ้ริหารต่อไป  

   ในหวัขอ้ที> 3  ขอชี@แจงใหท้า่นสมาชิกในที>ประชุมแห่งนี@ทราบ ดงันี@  
   ผลการดาํเนินประจาํปี พ.ศ. 2556 จากแผนพฒันา 3 ปีจาํนวน 303 

โครงการ สามารถดาํเนินโครงการได้แล้วเสร็จ จาํนวน 105 โครงการคิดเป็น  
ร้อยละ 35 คณะผูบ้ริหารมีความตระหนกัดี ตอ้งการที>จะให้ทุกโครงการที>บรรจุ
ในแผนพฒันา 3 ปี ซึ> งมีที>มาจากประชาคมทอ้งถิ>น จากนโยบายและยุทธศาสตร์
ของคณะผูบ้ริหาร และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันา
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ. 2548 ได้เขา้รับการบรรจุในเทศบญัญติั
งบประมาณประจาํปีให้มากที>สุดให้ไดท้ั@งหมด  แต่ดว้ยเหตุผลและความจาํเป็น
สถานะทางการคลงัของเทศบาลที>มีอยูอ่ยา่งจาํกดั ส่วนใหญ่งบประมาณที>มีอยูน่ั@น
จะตอ้งนาํไปใช้จ่ายในงบประมาณอนัเป็นรายจ่ายประจาํเสียเป็นส่วนใหญ่แต่
คณะผูบ้ริหารเองก็มิได้ละเลยหรือลดความพยายามในการหางบประมาณจาก
ส่วนอื>น ๆไม่วา่จะเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือเงินอุดหนุนจากองค์กรอื>น ๆ 
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เพื>อทาํโครงการต่าง ๆ ทั@งนี@ ก็เพื>อที>จะให้สามารถดาํเนินโครงการต่าง ๆ ที>ได้
กาํหนดไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี เพิ>มมากขึ@น อีกทั@งเพื>อที>จะพฒันาบา้นเมืองของเรา
ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ยิ>ง ๆ ขึ@นไป แต่ทั@งนี@ ในลาํดบัการดาํเนินโครงการที>บรรจุ
ในแผนพฒันา 3 ปีมาจดัทาํเทศบญัญติังบประมาณนั@น ก็เป็นไปตามความจาํเป็น 
ความเหมาะสมของสถานการณ์ทอ้งถิ>นของเราเป็นสําคญัและในปีถดัไปกระผม
คิดวา่ผลการดาํเนินการซึ>งคิดจากสัดส่วนของโครงการที>บรรจุในแผนพฒันา 3 ปี 
มาบรรจุในเทศบญัญติังบประมาณประจาํปีจะมีร้อยละเพิ>มขึ@นดว้ยแนวทางการ
ดาํเนินการที>ไดน้าํเรียนแลว้ขา้งตน้ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณครับทา่นนายกครับ นายกกไ็ดต้อบมาทั@ง 3 ขอ้แลว้นะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  คุณชาคริต  นิยมเดชา  มีอะไรจะซักถามอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ กระทูนี้@ ผา่น 

นะครับ ต่อไปเป็นกระทูที้> 2  เชิญคุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เสนอกระทู ้เชิญครับ 
นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภา เทศบาลนครสงขลา  วนันี@ ผมมีกระทู ้

ในหัวขอ้การดูแลรักษาและการซ่อมบาํรุงเครื>องออกกาํลงักายกลางแจง้ ของ
เทศบาลนครสงขลานะครับ ก่อนอื>นผมตอ้งขอชื>นชมคณะผูบ้ริหารที>ได้เสนอ
นโยบายต่อสภาแห่งนี@นะครับ เมื>อวนัที> 4 กุมภาพนัธ์ ปีที>แลว้นะครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   คุณพิทกัษ ์ครับ กระทูถ้ามนี@ไมใ่ช่เป็นการอภิปราย นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ขอบคุณครับ ทา่นประธาน กระผมขอตั@งกระทูถ้ามต่อคณะทา่นผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  เทศบาลนครสงขลา  เรื> องการดูแลรักษาและซ่อมบาํรุงเครื> องออกกาํลังกาย

กลางแจง้ ของเทศบาลนครสงขลา ดงันี@  
   เนื>องจากเครื>องออกกาํลงักายกลางแจง้ที>ทางเทศบาลนครสงขลาไดท้าํ

การติดตั@ ง ทั@ ง 4 เขต  ในขณะนี@ เวลาได้ผ่านไปหลายปีแล้ว ปรากฏว่าพี>น้อง
ประชาชนไดม้าร้องเรียนและไดม้าพดูคุยในขณะที>กระผมไดเ้ขา้ไปดูแลพี>นอ้งใน
ชุมชนต่าง ๆ เขาบอกว่าขณะนี@ เครื> องออกกาํลังกายเหล่านั@นได้เกิดการชํารุด 
บางอย่างก็เสียหาย บางอย่างไฟที>ติดไวก้็โดนขโมยไปแลว้ตดัเสาเหล็กไปขาย
ด้วยซํ@ าไปนี@ แล้วก็บางส่วนขึ@ นสนิม ไม่สามารถที>จะใช้งานได้  ซึ> งเครื> อง          
ออกกาํลังกาย เหล่านี@ ได้ประโยชน์กับพี>น้องประชาชนโดยตรง โดยเฉพาะ
ผูสู้งอายทีุ>จาํเป็นจะตอ้งออกกาํลงักายแลว้ก็ตอ้งดูแลสุขภาพให้มีสุขภาพดีขึ@น ใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ> งในการดูแลรักษาและซ่อมบาํรุง อยากจะเรียนถาม
คณะผูบ้ริหารเทศบาลนครสงขลาผา่นทา่นประธานสภาดงัเรื>องต่อไปนี@  
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   1. คณะผูบ้ริหารได้มีการตั@งงบซ่อมบาํรุงรักษาอุปกรณ์ออกกาํลังกาย
เหล่านี@ไวห้รือไม ่

   2. คณะผูบ้ริหารไดมี้การมอบหมายใหเ้จา้หนา้ที>ฝ่ายใดรับผิดชอบถา้หาก 
วา่มีฝ่ายรับผดิชอบแลว้ใหป้ระชาสัมพนัธ์ใหพ้ี>นอ้งประชาชนไดท้ราบดว้ย เขาจะ
ไดม้าแจง้เมื>อเครื>องชาํรุด 

   3. ลกัษณะการดูแลรักษา และซ่อมบาํรุง เป็นแบบวิธีใดในการปฏิบติัเรา
ทาํเองหรือใหผู้เ้ชี>ยวชาญดา้นเครื>องมือมาทาํการดูแล 

   จึงเสนอกระทู้ถามมายงัคณะผูบ้ริหาร ขอได้โปรดพิจารณาชี@ แจงให้
ทราบดว้ย ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณคุณพิทกัษม์ากครับ  เชิญคณะผูบ้ริหารตอบกระทู ้เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมชาย  จนัทรประทิน  เรียน  ทา่นประธานสภาที>เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอตอบกระทู้

แทนทา่นนายกเทศมนตรีนะครับ  
   ตอ้งขอขอบคุณท่านสมาชิก ที>ให้ความสําคญัเรื> องสุขภาพของพี>น้อง

ประชาชนในเขตเทศบาลนะครับ และอุปกรณ์การออกกาํลงักายก็เป็นส่วนหนึ> ง
ของเครื>องมือในการออกกาํลงักาย ที>ทาํให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ จากที>
ทา่น สท.พิทกัษ ์ ทองสุกใส ไดต้ั@งคาํถามมานี@  ผมจะตอบคาํถามเป็นขอ้ ๆ ไปเลย
นะครับ  

   ข้อที>  1 ที>ได้ถามว่าได้ตั@ งงบซ่อมบํารุงได้หรือไม่ว่านั@ น ก็มีการตั@ ง
งบประมาณไว้แล้วนะครับ เราจะตั@ งไว้ในส่วนสํานักการช่าง ส่วนโยธา          
งานไฟฟ้า หมวดค่าวสัดุประเภทวสัดุก่อสร้างไม่ไดร้ะบุเจาะจงวา่เอาไปทาํอะไร 
เมื>อจะใชเ้รากข็ออนุมติัมาใชจ่้าย 

   ขอ้ที> 2  ที>ถามว่า  มีการมอบหมายให้กองใดรับผิดชอบนั@น ขอตอบว่า  
ส่วนการโยธา  สาํนกัการช่างเป็นผูรั้บผดิชอบ เราจะแบง่เป็น 2 ส่วนนะครับ  

   ส่วนแรก งานสวนสาธารณะจะรับผิดชอบ ทั@งหมด 5 จุด จุดที> 1 คือ
บริเวณสวนหยอ่มหนา้วดัแหลมทราย  จุดที> 2 คือ บริเวณตลาดทรัพยสิ์น  จุดที> 3 
คือบริเวณลานคนเมือง  จุดที> 4 คือบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  จุดที> 5 
บริเวณถนนชลาทศัน์ใกลป้้อมตาํรวจ   

   ชุดที> 2  งานศิลป์ สาํนกัการช่าง เป็นผูรั้บผดิชอบ ดูแลบริเวณสวนเสรี 
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   ขอ้ที> 3  ถามวา่ลกัษณะการดูแลรักษาซ่อมบาํรุงเป็นแบบใด ก็จะนาํเรียน
ทา่นสมาชิกอยา่งนี@  นะครับ  

   ปัจจุบนัทางสาํนกัการช่าง ไดติ้ดสติRกเกอร์ ของคุณชยัวฒัน์  ฤทธิเดช ซึ> ง
เป็นหัวหน้าศูนยจ์กัรกลไว ้ มีเบอร์โทรศพัท์ของท่านอยู่ และก็มีเบอร์ของศูนย์
จกัรกล จะแจง้ใหที้>ประชุมทราบเลย ของพี>ชยัวฒัน์นี@  081-6780394 และเบอร์ของ
ศูนยจ์กัรกล 074-437784 ฝาก ผอ.ส่วนโยธาดว้ยนะครับ ลองไปดูวา่ถา้สติRกเกอร์
มันเล็กไปอาจจะทําให้มันใหญ่ขึ@ นอีกนะครับเนื>องจากผู ้ใช้บริการอาจเป็น
ผูสู้งอายเุผื>อจะไดโ้ทรมาแจง้ได ้  

   ในส่วนที>ถามวา่การดูแลรักษานั@นเป็นแบบใด คือที>ผา่นมาตอ้งยอมรับวา่
อุปกรณ์ทั@ งหมดเราได้รับมาจากการสนับสนุนจากภาคเอกชน เป็นเงิน sml      
และเป็นเงินเทศบาลบางส่วน อุปกรณ์ทั@งหมดเราจะสั>งมาจากบริษทัไทยเสรีไทย
ประดิษฐ์ ที>นครสวรรค์ อุปกรณ์อะไหล่บางชนิดที>นี> ไม่มี เราก็ได้พยายาม
ดดัแปลงแลว้แต่วา่กใ็ชไ้ดไ้มน่าน เพราะเป็นอุปกรณ์เฉพาะเป็นเหล็กหล่อ แลว้ถา้
เราสั>งชิ@นเดียวเขาก็จะไม่ส่ง ถา้หากเราสั>งมากเราก็คาดเดาไม่ไดว้า่เราจะมีอะไร
เสียหายที>ผา่นมาก็เลยใชว้ิธีซ่อมตามศกัยภาพที>ทาํได ้อาจจะไดไ้ม่ดีพอ เพราะวา่
เหล็กหล่อบ้านเราก็ไม่มี สําหรับลูกปืนบางชนิดก็ทําไม่ได้แต่ว่าก็ได้มีการ
ประสานโดยท่านนายก ประสานไปยงับริษทัผูส้นับสนุน อยา่งล่าสุดนี@ บริเวณ
หน้าวดัแหลมทรายท่านนายกก็ได้ประสานไปได้ใหม่ทั@ งชุดอุปกรณ์ที>ไม่มี
คุณภาพ ผมก็ให้สํานกัการช่างจดัเก็บมาเลย เนื>องจากวา่อาจจะเป็นอนัตรายแลว้
ผมก็เชื>อว่าที>สงขลาบ้านเรานี@  วสัดุพวกนี@ เป็นวสัดุกลางแจง้ ซึ> งบางจุดอยู่ใกล้
ชายทะเลอายุการใช้งานอาจจะไม่นาน คาดว่าอนาคตถ้าเป็นไปได้จะขอ
สนับสนุนจากสมาชิกให้ความเห็นชอบในการจดัซื@ออุปกรณ์กีฬาสําหรับทุก
ชุมชน ส่วนเรื>องไฟ ทางผมจะให้งานไฟฟ้าเขา้ไปตรวจสอบ แล้วเขา้ไปติดตั@ง     
ก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกนะครับที>ให้ความสนใจ ทางสํานักการช่างจะ
ดาํเนินการติดตามและเร่งซ่อมบาํรุงให้พร้อมใชต้ามความตอ้งการของประชาชน 
ขอบคุณครับ 

นายสมชาย   จินเดหวา   ขอบคุณรองสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ  คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส   
ประธานสภาเทศบาล  มีอะไรจะซกัถามอะไรอีกบา้งครับ เชิญครับ  
นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ตอ้งขอบคุณคณะผูบ้ริหาร ผา่นทา่นประธานสภาเทศบาล  สิ>งหนึ>งที> 
สมาชิกสภาเทศบาล  ที>อยากแนะนําพิเศษก็คือที>ได้ไปเห็นกบัตาขึ@นสนิมครับ ก็คิดว่าน่าจะใช้พวก

นํ@ ามนัชโลม หรือจารบีไปช่วยก่อนถึงจะยืดอายุได้ครับ อยา่งอื>นก็ท่านตอบได้
เคลียร์มาก ขอบคุณครับ 
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นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณคุณพิทกัษ ์ มากครับ กระทูที้> 2 กผ็า่นไป ต่อไปเป็นกระทูที้> 3 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญคุณวลัล  วฒิุภูมิ  เชิญครับ 
นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1  
   ขา้พเจา้ขอตั@งกระทูถ้ามต่อ นายกเทศมนตรีนครสงขลา  เรื>องฐานทพัเรือ

สงขลา ปิดกั@นถนนแหลมสนอ่อน ซึ> งเป็นถนนสาธารณะซึ> งอยูใ่นความดูแลของ
เทศบาลนครสงขลา ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี@   

   ตามที>ฐานทพัเรือสงขลา ได้ทาํการปิดกั@นถนนแหลมสนอ่อน ซึ> งเป็น
ถนนสาธารณะซึ> งอยูใ่นความดูแลของเทศบาลนครสงขลา โดยเริ>มตั@งตน้ตั@งแต่
สามแยกท่าแพขนานยนต์ถึงหน้าที>ทาํการฐานทัพเรือสงขลา เป็นระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร มาเป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว และในปัจจุบนัสภาพ
บ้านเมืองมีการเปลี>ยนแปลงไปอย่างมาก มีการใช้ยานพาหนะจํานวนมาก
หลายเท่าตวั เป็นเหตุให้ผูค้นเดินถนน และผูใ้ช้ยวดยานพาหนะที>มาจากท่าแพ
ขนานยนต์จะเดินทางเขา้ย่านชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครสงขลา ต้องเดิน
ทางออ้มไปใช้เส้นทางหนา้สํานกังานอยัการจงัหวดัสงขลา ทางเขา้ถนนชายเขา 
หรือทางถนนชลเจริญ ทาํให้การจราจรติดขดัไม่สะดวกในการเดินทางสัญจร 
และทั@งการเดินทางกลบัไปข้ามแพขนานยนต์ ก็ต้องเดินทางอ้อมไปเช่นกัน       
ไม่สามารถเดินทางผา่นถนนแหลมสนอ่อน ตอนหน้าฐานทพัเรือสงขลาได ้และ
ในปัจจุบนันี@ เทศบาลนครสงขลาไดจ้ดัใหมี้รถรางชมเมือง ซึ> งเป็นการส่งเสริมการ
ทอ่งเที>ยวใหค้นที>มาทอ่งเที>ยวไดช้มทศันียภาพของเมืองสงขลา ก็ไม่สามารถผา่น
ถนนดังกล่าวได้เช่นกนั ซึ> งเป็นอุปสรรคในการพฒันาเมืองในหลาย ๆ ด้าน 
ขา้พเจา้จึงขอเรียนถามนายกเทศมนตรีนครสงขลา ดงันี@  

   1. ฐานทพัเรือสงขลา ปิดถนนแหลมสนอ่อน (ตอนหน้าฐานทพัเรือ
สงขลา) ไดข้ออนุญาตจากเทศบาลแลว้หรือไม ่

   2. ถ้าฐานทพัเรือสงขลาไม่ขออนุญาต ตามขอ้ 1 นายกเทศมนตรีนคร
สงขลา มีนโยบายที>จะดาํเนินการอยา่งไร 

   3. หากฐานทพัเรือสงขลาไดรั้บอนุญาตจากเทศบาลนครสงขลาให้ปิด
ถนนแหลมสนอ่อน ตามขอ้ 1นายกเทศมนตรีนครสงขลา มีนโยบายที>จะเปิดถนน
เพื>ออาํนวยความสะดวกให้แก่ผูส้ัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว และเป็นการ
ส่งเสริมการทอ่งเที>ยวโดยวธีิอยา่งไร 

   จึงเสนอกระทู้ถามมายงัคณะผูบ้ริหาร ขอได้โปรดพิจารณาชี@ แจงให้
ทราบดว้ย ขอบคุณครับ 
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นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ  คุณวลัลภ  วฒิุภูมิ  ผูเ้สนอกระทู ้ เชิญนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  ตอบกระทู ้ เชิญครับ 
นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ก่อนอื>นก็ตอ้งขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ที>ไดใ้ห้

ความสนใจในเรื>องของการพฒันาการทอ่งเที>ยวของนครสงขลา  
   ขอชี@ แจงเกี>ยวกบัฐานทพัเรือสงขลาวา่ไดท้าํหนงัสือขออนุญาตปิดถนน 

ซึ> งเทศบาลไดเ้ปิดให้พี>นอ้งประชาชนไดใ้ชเ้ป็นทางสัญจรหลายปีแลว้ เนื>องจาก
ความมั>นคงทางชายแดนก็อาศยักฎหมายความมั>นคงขอปิดถนนในส่วนนี@  ผมใน
ฐานะผูบ้ริหารเทศบาลนครสงขลาไดมี้การหารือกบัทุกฝ่ายเพื>อที>จะดาํเนินการขอ
พื@นที>ส่วนนี@ คืน เพราะโดยภูมิศาสตร์ของนครสงขลา คือนครสงขลาเหมือนเป็น
เกาะที>มีนํ@ าล้อมรอบ ตะวนัออกติดอ่าวไทย ทิศเหนือก็ติดอ่าวไทย และทิศ
ตะวนัตกติดกบัทะเลสาบสงขลา ทิศใตก้็ติดคลองสําโรง เพื>อเป็นการพฒันาการ
ทอ่งเที>ยว เพื>อใหน้กัทอ่งเที>ยวไดม้าชมธรรมชาติ 2 ฝากฝั>งของนครสงขลาของเรา 
เป็นการพฒันารูปแบบการท่องเที>ยว ก็จะสังเกตดูที>ตรงนี@ บริเวณชายหาดตรง
จากสมิหลาแหลมสนอ่อนแลว้ขึ@นมาทางท่าแพ แลว้พอมาจดที>บริเวณฐานทพัเรือ
เราจะวกกลับมาทางเดิมนะครับ ซึ> งมันเป็นอุปสรรคอย่างมากในการที>จะ
พฒันาการท่องเที>ยวของเรา  เพราะฉะนั@นที>ได้คุยกับหน่วยราชการของฐาน
ทพัเรือเป็นบางส่วน ต่อไปเทศบาลนครสงขลาตอ้งทาํหนังสือถึงผูบ้ญัชาการ
ทพัเรือภาค 2 ซึ> งเป็นผูบ้ญัชาการของฐานทพัอีกทีหนึ> ง เพื>อขอพื@นที> เพื>ออา้งถึง
ความปลอดภยัของพี>นอ้งที>สัญจรไปมาในยามคํ>าคืน เพื>อการสัญจรที>สะดวก เพื>อ
ตอ้งการลดปัญหาจราจรที>แออดัในช่วงเชา้ อีกทั@งเทศบาลนครสงขลามีนโยบาย
ในเรื>องการลดพลงังาน รถที>ขึ@ นมาจากแพแทนที>จะออกไปทางทิศตะวนัออก
สามารถผา่นทางฐานทพัไดเ้ลย ถือ ว่าทําให้พี>น้องที>สัญจรไปมาได้รับความ
สะดวกสบาย อยากนาํเรียนใหส้มาชิกสภาไดท้ราบวา่ผมในฐานะนายกเทศมนตรี
กไ็มไ่ดนิ้>งนอนใจ หลงัจากประชุมวนันี@ก็จะทาํหนงัสือถึงผูบ้ญัชาการทพัเรือภาค
ที> 2 เพื>อขออนุญาตใหท้างฐานทพัไดเ้ปิดถนนใหพ้ี>นอ้งประชาชน ไดส้ัญจรไปมา 
ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นนายกเทศมนตรี  ที>ไดต้อบกระทูถ้าม  คุณวลัลภ  วฒิุภูมิ 
ประธานสภาเทศบาล  จะถามอีกไหมครับ  ไมมี่นะครับ   
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ระเบียบวาระที�  4  ญตัต ิ ขอให้สภาเทศบาลคัดเลอืกสมาชิกสภา เพื�อแต่งตั5งเป็นคณะกรรมการ 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วฒันธรรมเทศบาลนครสงขลา (สํานักการศึกษา) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที>  4  ญตัติ ขอใหส้ภาเทศบาลคดัเลือกสมาชิกสภา เพื>อ 
ประธานสภาเทศบาล  แต่งตั@งเป็นคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาการศึกษา ศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรมเทศบาลนครสงขลา (สาํนกัการศึกษา)  
   ปรากฏวา่ ญตัตินี@  นายกเทศมนตรีขอถอนญตัติ กข็อผา่นไปนะครับ 
ระเบียบวาระที�  5  ญตัต ิ ขออนุมัตแิก้ไขเปลี�ยนแปลงคําชี5แจงประกอบประมาณรายจ่ายประจําปี 

   งบประมาณ พ.ศ. 2556  (สํานักปลดัเทศบาล) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 5 ญตัติขออนุมติัแกไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@แจงประกอบ  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสาํนกัปลดัเทศบาล 
  ขอเชิญคณะผูบ้ริหารครับ 
นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉนันางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอเสนอญตัติ

แทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   เรื> อง   ขออนุมติัแก้ไขเปลี>ยนแปลงคาํชี@ แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี  2556 
   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อแกไ้ขเปลี>ยนแปลง

คาํชี@แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2556 
   เหตุผล   ตามที>สภาเทศบาลนครสงขลา มีมติในการประชุมสภาเทศบาล  

สมยัสามญั สมยัที> 2 ครั@ งที> 2 ประจาํปี 2556  เมื>อวนัที> 30 พฤษภาคม 2556 ให้งาน
รักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง สาํนกัปลดัเทศบาล โอนงบประมาณมาตั@ง
เป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 298,000.-บาท (สองแสนเกา้หมื>นแปดพนับาทถว้น) 
เพื>อจ่ายเป็นคา่จดัซื@อเทรลเลอร์เจ๊ทสกี และบอร์ดกูภ้ยั เนื>องจากมี ขอ้ผิดพลาดใน
เรื>องของการประมาณราคาและการกาํหนด ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพ ทาํให้ไม่
สามารถดาํเนินการจดัซื@อตามงบประมาณและรายละเอียดเดิมได้ ดงันั@นจึงขอ
แกไ้ขเปลี>ยนแปลง คาํชี@แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายใหม ่ดงันี@  

   คําชี5แจงเดิม  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดที>ดิน
และสิ>งก่อสร้าง คา่ครุภณัฑ ์รหสั 450 

   ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง  รหสั 453 
   - เทรลเลอร์เจท๊สกี      ตั@งไว ้ 190,000.- บาท   
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   เพื>อจ่ายเป็นคา่จดัซื@อขนาดสูง  65 เซนติเมตร กวา้ง 120 เซนติเมตร ความ
ยาวระหวา่งจากทา้ยไปถึงสามเหลี>ยม 3.30  เซนติเมตร ความยาวจากสามเหลี>ยม
ไปถึงคอฟเวอร์  1 เมตร จาํนวน 3 คนั (ราคาที>ตั@งไวเ้ป็นราคาทอ้งถิ>น)  

   ครุภณัฑอื์>นๆ รหสั 467 
   - บอร์ดกู้ภยั  ตั@ งไว ้108,000 .- บาท เพื>อจ่ายเป็นค่าจดัซื@อบอร์ดกู้ภัย

สําหรับใช้ในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางนํ@ า ขนาดกวา้ง 36 นิ@ว ยาว 62 นิ@ว 
หนา  45  นิ@ว จาํนวน 3 อนั (ราคาที>ตั@งไวเ้ป็นราคาทอ้งถิ>น) 

   คําชี5แจงใหม่   แผนงานรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ หมวดที>ดิน
และสิ>งก่อสร้าง คา่ครุภณัฑ ์ รหสั 450 

   ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง รหสั 453 
   - เทรลเลอร์เจ๊ทสกี     ตั@งไว ้108,000.- บาท  เพื>อจ่ายเป็นค่าจดัซื@อขนาด

สูง 65  เซนติเมตร กว้าง 120 เซนติเมตร ความยาวระหว่างจากท้ายไปถึง
สามเหลี>ยม 3.30 เซนติเมตร ความยาวจากสามเหลี>ยมไปถึงคอฟเวอร์  1 เมตร 
จาํนวน 3 คนั (ราคาที>ตั@งไวเ้ป็นราคาทอ้งถิ>น) 

   ครุภณัฑอื์>นๆ รหสั 467 
   - บอร์ดกู้ภัย  ตั@ งไว ้190,000.- บาท เพื>อจ่ายเป็นค่าจัดซื@ อบอร์ดกู้ภัย

สําหรับใช้ในการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัทางนํ@ า ขนาดกวา้ง 36 นิ@ว ยาว 62 นิ@ว 
หนา 4.5 นิ@ว จาํนวน 3 อนั (ราคาที>ตั@งไวเ้ป็นราคาทอ้งถิ>น) 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ>น พ.ศ. 2541 และที>แกไ้ขเพิ>มเติม
(ฉบบัที> 2 และฉบบัที> 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ้ 29 การแกไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํ
ชี@ แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที>ดินและสิ> งก่อสร้าง ที>ทาํให้
ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี>ยนหรือเปลี>ยนแปลงสถานที>ก่อสร้างให้เป็นอาํนาจ
อนุมติัสภาทอ้งถิ>น 

   จึงขอเสนอญัตตินี@  เพื>อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื>อ
พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@แจง ต่อไป ขอบคุณคะ่ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นรองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  ครับ มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ มีไหมครับ ขอเชิญคุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์  
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  เพื>อนสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1 
   ท่านประธานครับ ผมอ่านญตัติตรงนี@  มีคาํพูดหรือที>ภาษาองักฤษเขา

เรียกวา่เวิร์ดดิ@งตรงนี@มนัขดัแยง้กนัอยู ่มนั ไม่สมบูรณ์ท่านประธานลองดูนะครับ
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คําชี5แจงใหม่  ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รหสั 453 รายการที> 1 เทรลเลอร์
เจ๊ทสกี ตั@งไว ้ 108,000 บาท เพื>อเป็นการจดัซื@อ ขนาดสูง 65 เซนติเมตร แลว้มาดู
ครุภณัฑ์อื>น ๆ รหัส 467 บอร์ดกูภ้ยั ตั@งไว ้190,000 เพื>อจ่ายเป็นค่าจดัซื@อบอร์ด
กูภ้ยัอนันี@สมบูรณ์ เพราะฉะนั@นที>ถูกตอ้งของครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง รหสั 
453 รายการที> 1 ตอ้งบอกวา่ เทรลเลอร์เจ๊สสกี  ตั@งไว ้ 108,000  บาท เพื>อจ่ายเป็น
ค่าจดัซื@อซื@อเทรลเลอร์เจ๊ทสกี ขนาดสูง กวา้ง ยาวเท่านั@น จาํนวนเท่านี@  จึงจะถูก 
รู้สึกวา่จะพิมพต์กไป แกไ้ขใหถู้กตอ้งดว้ยนะครับ  

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ  คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มากครับ ฝ่ายบริหารรับทราบนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามญตัตินี@ อีกไหมครับ ถา้ไม่มีผมจะขอมติ

ในที>ประชุมครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี>ยนแปลงคําชี@ แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ.2556 โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกยกมืออนุมติั
เป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม   ที�ประชุม  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี�ยนแปลงคําชี5แจงประกอบงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปี 2556 ของสํานักปลดัเทศบาล เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  6  ญตัต ิ ขออนุมัติแก้ไขเปลี�ยนแปลงคําชี5แจงประกอบประมาณรายจ่ายประจําปี 

   งบประมาณ พ.ศ. 2556  (ส่วนควบคุมการก่อสร้าง) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 6 ญตัติ ขออนุมติัแกไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@แจงประกอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
  ขอเชิญคณะผูบ้ริหารครับ 
นายสมชาย  จนัทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   เรื>อง  ขออนุมติัแกไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@ แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี 2556 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื>อขอแก้ไข

เปลี>ยนแปลงคาํชี@แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2556   
   เหตุผล   ตามที>สภาเทศบาลนครสงขลา มีมติในการประชุมสภาเทศบาล 

สมยัสามญั สมยัที> 2 ประจาํปี พ.ศ. 2556 เมื>อวนัที> 17 พฤษภาคม 2556 ให้ส่วน
ควบคุมการก่อสร้างอาคารและผงัเมือง สํานกัการช่าง ใช้จ่ายเงินสะสมประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นเงิน 1,510,000.- บาท (หนึ> งล้านห้าแสนหนึ> งหมื>น
บาทถว้น) เพื>อจ่ายเป็นคา่ปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนคนเดิน (ถนนจะนะ) เนื>องจากพื@น
ที>วา่งที>ติดกบัพิพิธภณัฑ์พธาํมรงค ์องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลาจะใชพ้ื@นที>
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ก่อสร้างเป็นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ (OTOP) ทาํให้ไม่สามารถดาํเนินการจดัจา้งตาม
งบประมาณและรายละเอียดเดิมได้ ดังนั@ นจึงขอแก้ไขเปลี>ยนแปลงคาํชี@ แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายใหม ่ดงันี@  

   คําชี5แจงเดิม  แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที>ดินและ
สิ>งก่อสร้าง คา่ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง 

   - โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนคนเดิน (ถนนจะนะ)  
  ตั@งไว ้1,510,000.- บาท 
   เพื>อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนคนเดิน (ถนนจะนะ) โดยรื@ อถอน

และก่อสร้างจุดรอรถประจาํทางใหเ้ป็นสถานีรถรางและประชาสัมพนัธ์งานถนน
คนเดิน 1 จุด, ปรับปรุงทางเท้าเดิม พื@นที>ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร, ป้าย
ส่งเสริมการท่องเที>ยว 4 ชุด, ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพนัธ์เดิม, ปรับปรุงภูมิทศัน์
พื@นที>วา่งติดกบัพิพิธภณัฑ์พธาํมรงค์และระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง รายละเอียดตาม
แบบแปลนที>เทศบาลกาํหนด 

   คําชี5แจงใหม่  แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าที>ดินและ
สิ>งก่อสร้าง คา่ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง 

   - โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนคนเดิน (ถนนจะนะ)  
  ตั@งไว ้ 1,510,000.- บาท 
   เพื>อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนคนเดิน (ถนนจะนะ) โดยรื@ อถอน

และก่อสร้างจุดรอรถประจาํทางใหเ้ป็นสถานีรถรางและประชาสัมพนัธ์งานถนน
คนเดิน 1 จุด, ปรับปรุงทางเท้าเดิม พื@นที>ไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร, ป้าย
ส่งเสริมการท่องเที>ยว 4 ชุด, ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพนัธ์เดิม รายละเอียดตาม
แบบแปลนที>เทศบาลกาํหนด 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิ>มเติม (ฉบบั
ที> 2 และฉบบัที> 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ้ 29 “การแกไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@ แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ที>ดินและสิ> งก่อสร้าง ที>ทาํให้ลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี>ยน หรือเปลี>ยนแปลงสถานที>ก่อสร้าง ให้เป็นอาํนาจอนุมติั
ของสภาทอ้งถิ>น”  

   จึงขอเสนอญัตตินี@  เพื>อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อ
พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@แจงต่อไป 

 
 



17 

 

  

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

แห่งนี@  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี>ยนแปลงคําชี@ แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปี 2556  ของส่วนการโยธา โปรดยกมือขึ@ นครับ 
(สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมต ิ อนุมัติให้แก้ไขเปลี�ยนแปลงคําชี5แจงประกอบงบประมาณ

รายจ่ายประจําปี 2556 ของส่วนการโยธา  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  7  ญตัต ิ ขออนุมัติให้เช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์  

   ถนนแหลมสนอ่อน  (สํานักการคลงั) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 7 ญตัติขออนุมติัใหเ้ช่าอาคารศูนยบ์ริการนกัทอ่งเที>ยว  
ประธานสภาเทศบาล  เชิงอนุรักษ ์ถนนแหลมสนอ่อน (สาํนกัการคลงั) เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติครับ 
นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉนันางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอเสนอญตัติ

แทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ญัตติของนายกเทศมนตรีนครสงขลา เรื> อง  ขออนุมัติให้เช่าอาคาร

ศูนยบ์ริการนกัทอ่งเที>ยวเชิงอนุรักษ ์ถนนแหลมสนอ่อน (สาํนกัการคลงั) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อให้เช่าอาคาร

ศูนยบ์ริการนักท่องเที>ยวเชิงอนุรักษ์ ตั@งอยู่ที>ถนนแหลมสนอ่อน ตาํบลบ่อยาง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยกาํหนดอายสุัญญาเช่า 20 ปี 

   เหตุผล  เนื>องจากอาคารศูนยบ์ริการนกัท่องเที>ยวเชิงอนุรักษ ์ถนนแหลม
สนอ่อน ได้ก่อสร้างโดยงบพฒันาจงัหวดัของอาํเภอเมืองสงขลา อาคารเป็น
ทรัพยสิ์นของจงัหวดัสงขลา และผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลาไดอ้นุญาตให้เทศบาล
นครสงขลา ใชป้ระโยชน์ดา้นการส่งเสริมการท่องเที>ยวและการกีฬา ซึ> งเทศบาล
จะดาํเนินการจดัหาประโยชน์โดยการให้เช่า โดยคณะกรรมการจดัหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของเทศบาลได้มีมติในการประชุมครั@ งที>  1/2556 เมื>อวนัที>  16 
กรกฎาคม 2556 กาํหนดหลกัเกณฑก์ารเช่าเพื>อเปิดประมูลใหเ้ช่า ดงันี@  

   1. อตัราประโยชน์ตอบแทนขั@นตํ>าเดือนละ 8,830 บาท โดยปรับค่าเช่าขึ@น 
15 % ทุก 5 ปี 

   2. อายสุัญญาเช่า 20 ปี 
   3. คา่ตอบแทนการต่อสัญญาเช่า 10,000 บาท 
   4. ค่าตอบแทนการให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า และการเปลี>ยนตวัผู ้

เช่า 50,000 บาท 
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   และจากการเปิดประมูลเมื>อวนัที> 16 ตุลาคม 2556  ผูเ้สนอราคาสูงสุด
และได้พิจารณาให้เป็นผูเ้ช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที>ยวเชิงอนุรักษ์ ถนน
แหลมสนอ่อน คือ บริษทั สโมสรฟุตบอลสงขลายใูนเตต็ จาํกดั อตัราคา่เช่าดงันี@  

   ปีที> 1 – 5     คา่เช่าเดือนละ 10,000 บาท    รวมคา่เช่า  600,000  บาท 
   ปีที> 6 – 10   คา่เช่าเดือนละ  11,500 บาท    รวมคา่เช่า  690,000  บาท 
   ปีที> 11 – 15 คา่เช่าเดือนละ  13,225 บาท    รวมคา่เช่า  793,500  บาท 
   ปีที> 16 – 20 คา่เช่าเดือนละ  15,208.50 บาท    รวมคา่เช่า  912,525  บาท 
        รวมคา่เช่า 2,996,025 บาท 
   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์จาก

ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ>น พ.ศ. 2543 ข้อ 6 การให้เ ช่า
อสังหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นใหด้าํเนินการโดยวิธีประมูล (2) 
มีกาํหนดเกินสามปีใหส้ภาทอ้งถิ>นเป็นผูอ้นุมติั 

   จึงขอเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ให้เช่า
อาคารศูนย์บริการนักท่องเที>ยวเชิงอนุรักษ์ ถนนแหลมสนอ่อน กาํหนดอายุ
สัญญาเช่า 20 ปี ซึ> งเป็นอาํนาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

แห่งนี@  สมาชิกสภาทา่นใดอนุมติัใหเ้ช่าอาคารศูนยบ์ริการนกัท่องเที>ยวเชิงอนุรักษ ์
ถนนแหลมสนอ่อน ของสํานกัการคลงั โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกสภายกมือ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมมีมติ  อนุมัติให้เช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ 

ถนนแหลมสนอ่อน  (สํานักการคลงั) เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  8   ญตัต ิ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที�นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อ  

สภาเทศบาลนครสงขลา และรายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพฒันาเทศบาลนครสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที>  8  ญตัติ รายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายที> 
ประธานสภาเทศบาล   นายกเทศมนตรีไดแ้ถลงไวต่้อสภาเทศบาลนครสงขลา และรายงานผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครสงขลา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี   กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
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    ขา้พเจา้ขอเสนอญตัติรายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายที>ไดแ้ถลงไวต่้อ
สภาเทศบาลนครสงขลา และ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา
เทศบาลนครสงขลา  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

    ตามที> ได ้มีการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัแรก ประจาํปี 
พ.ศ.2556 เมื>อวนัที>  4 กุมภาพนัธ์ 2556 เวลา 10.00 น  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครสงขลา  และก่อนเขา้รับหน้าที>   กระผม นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรี
นครสงขลา  ไดแ้ถลงนโยบายการบริหารต่อสภาเทศบาลนครสงขลาเพื>อเป็นแนวทางใน
การบริหารงานและเพื>อยกระดบัการพฒันาเทศบาลนครสงขลาให้เจริญกา้วหน้ายิ>งขึ@น
ภายใตน้โยบายสร้างความสุขเพื>อชาวบ่อยาง “คนบ่อยางเราดูแล” ในนโยบายต่าง ๆ  7 
ดา้น  ดงันี@  

    1. นโยบายดา้นการศึกษาใหม่ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
เพื>อกา้วสู่นครแห่งการเรียนรู้ 

    2. นโยบายดา้นเศรษฐกิจใหม่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
เพื>อยกระดบัรายไดข้องประชาชน  

    3. นโยบายดา้นโครงสร้างพื@นฐานใหม่  เพื>อความสะดวกสบายของชาว 
บอ่ยาง 

    4. นโยบายดา้นสิ>งแวดลอ้มและภูมิทศัน์ใหมเ่พื>อคุณภาพชีวติที>ดีกวา่ 
    5. นโยบายดา้นสุขภาพอนามยัใหม ่เพื>อชีวติที>มีคุณคา่และยนืยาว 
    6. นโยบายดา้นชุมชนเขม้แข็ง ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ศาสนา เพื>อเป็น

พลงัการพฒันาและเป็นศูนยย์ดึเหนี>ยวจิตใจ 
    7. นโยบายดา้นการบริหารและการบริการ เพื>อเป็นองคก์รรับใชป้ระชาชน 
    ในการนี@   เพื>อใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ>มเติม ถึง (ฉบบัที> 

13) พ.ศ. 2552  มาตรา 48 ทศ วรรคห้า “ให้นายกเทศมนตรีจดัทาํรายงานแสดงผล
การปฏิบติังานตามนโยบายที>ไดแ้ถลงไวต่้อสภาเทศบาลเป็นประจาํทุกปี” 

    วรรคหก “คาํแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบติังานใหป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผยที>สาํนกังานเทศบาลดว้ย”  

    และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ>น พ.ศ. 2548  ข้อ 29  “คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ>น มีอาํนาจหนา้ที>ดงันี@ ....... 

    (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ> งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู ้บริหารท้องถิ>นเพื>อให้ผู ้บริหารท้องถิ>นเสนอต่อสภาท้องถิ>น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ>นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
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แผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิ>นทราบโดยทั>วกนัอยา่งนอ้ยปีละหนึ>งครั@ ง ภายใน
เดือนธนัวาคมของทุกปี  ทั@งนี@ ใหปิ้ดประกาศ โดยเปิดเผยไมน่อ้ยกวา่ สามสิบวนั”  

    กระผมในนามนายกเทศมนตรีนครสงขลา  จึงขอรายงานผลการ
ปฏิบติังานตามนโยบายสร้างความสุขทั@ง 7 ด้าน ซึ> งสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การ
พฒันาทั@ง 6 ดา้นตามแผนพฒันาเทศบาลนครสงขลาประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2546 
ดงันี@  

    1. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน  
    มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ1 ตามนโยบาย ๒ ด้าน คือ นโยบายด้านสุขภาพ

อนามยัใหม่ เพื>อชีวิตที>มีคุณภาพยืนยาว และนโยบายดา้นชุมชนเขม้แข็ง ส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม ศาสนา เพื>อเป็นพลงัการพฒันาและเป็นศูนยย์ดึเหนี>ยวจิตใจ 

    1.1 นโยบายดา้นสุขภาพอนามยัใหม ่เพื>อชีวติที>มีคุณภาพยนืยาว   
    มุง่เนน้ใหค้วามสาํคญักบัการให้บริการดา้นสาธารณสุขในเชิงรุก และการ

สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนเมืองเพื>อใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริการทาง
สุขภาพไดส้ะดวกและทั>วถึง มีสุขภาพร่างกายที>แขง็แรง ปราศจากโรค อีกทั@งไดใ้ห้
ความสําคญักบัการพฒันาบุคลากรที>ให้บริการทางด้านสาธารณสุข  ตลอดจน
มุ่งเน้นให้ความสําคญักบัการส่งเสริมสนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู ้พิการและผู ้ด้อยโอกาส ทั@ งนี@ ใน
ปีงบประมาณที>ผา่นมา กระผมไดด้าํเนินกิจกรรมโครงการที>เอื@อต่อการบรรลุผล
ตามนโยบาย ดงักล่าว อาทิ 

    - โครงการโรงพยาบาลบา้นสุขภาพ ใหบ้ริการทางสาธารณสุขถึงบา้น โดย
นาํคณะผูบ้ริหารออกเยี>ยมและให้กาํลงัใจผูป่้วยติดเตียง นาํเจา้หน้าที>ลงตรวจ
สุขภาพเบื@องตน้ให้กบัผูสู้งอายุและผูป่้วยติดเตียง ให้คาํปรึกษาแก่ผูป่้วยและญาติ 
นอกจากนี@ยงัไดมี้การมอบเตียงผูป่้วยใหก้บัผูป่้วย มอบไมเ้ทา้ 3 ขา และยาสามญัประจาํ
บา้นใหก้บัผูสู้งอายใุนชุมชน  

    - โครงการส่งเสริมสุขภาพผูป่้วยโรคเรื@อรัง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื>อพฒันา
ศกัยภาพผูป่้วยโรคเรื@อรังใหส้ามารถดูแลตนเองและควบคุมโรคได ้

    - โครงการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาปั>นจกัรยานเพื>อสุขภาพ โดย
วางแผนร่วมกนักบัชมรมจกัรยานเมืองสองทะเล จดักิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน
หนัมาปั>นจกัรยานใหสุ้ขภาพแขง็แรง ลดโรค ลดความพิการ และลดภาวะโลกร้อน 

    - โครงการรณรงคโ์รคไขเ้ลือดออกในโรงเรียนเปิดประตูสู่อาเซียน โดยได้
ร่วมมือกบัสํานกังานป้องกนัควบคุมโรคที> 12 สงขลา การควบคุมโรค จดักิจกรรม
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การป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก โดยมีการอบรมแกนนาํ มือปราบยุงลาย
ในโรงเรียน เพื>อป้องกนั ควบคุมโรคไขเ้ลือดออกในพื@นที>เทศบาลนครสงขลา  

    - โครงการรณรงค์สร้างกระแสและประชาสัมพันธ์การปรับปรุง
สิ>งแวดลอ้ม เพื>อป้องกนั ควบคุมโรคติดต่อในชุมชน โครงการนี@ มีวตัถุประสงคเ์พื>อ
ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจดัการสิ>งแวดล้อมใน
บา้นและชุมชน โดยการเดินขบวนรณรงค์และมอบอุปกรณ์ทาํความสะอาดแก่
ชุมชนทั@ง 36 ชุมชน 

    - โครงการอบรมพฒันาศกัยภาพแกนนาํดา้นสาธารณสุขและศึกษาดูงานแก่   
อสม. ประจาํปี 2556 เพื>อส่งเสริมดา้นองคค์วามรู้ ใหเ้กิดการบูรณาการทาํงานร่วมกนั 
เสริมสร้างประสบการณ์ใหก้บั อสม. และสามารถนาํความรู้ที>ไดม้าพฒันางานดา้น
สาธารณสุขในชุมชนไดอ้ยา่งย ั>งยนื 

    - โครงการเสริมสร้างพลงัอาํนาจแก่ อาสาสมคัรสาธารณสุข งานสุขภาพ
ภาคชุมชน PCU โดยมีวตัถุประสงค ์เพื>อพฒันาศกัยภาพแก่อาสาสมคัรสาธารณสุข 
ในดา้นการพฒันาอาชีพและสามารถนาํไปปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได ้
โดยมีการแลกเปลี>ยนความคิดเห็น แกไ้ขปัญหาร่วมกนั และมอบวสัดุอุปกรณ์ 
เวชภณัฑ ์เครื>องมือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ อสม. 

    - โครงการพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างความเขม้แข็งแก่ อสม. โดยมี
วตัถุประสงค์เพื>อให้ อสม.มีวสัดุอุปกรณ์ เครื> องมือเครื> องใช้ที>จาํเป็นแก่การ
ใหบ้ริการประชาชนในชุมชน ยกระดบัศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ให้
เป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้ในชุมชน 

    - โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุมีวตัถุประสงคเ์พื>อส่งเสริม
สุขภาพกาย สุขภาพจิตแก่ผูสู้งอายุในชุมชน ทาํให้ผูสู้งอายุสามารถออกกาํลงักาย
ดว้ยตวัเอง 

    - โครงการอบรมระยะสั@นหลกัสูตรการดูแลผูสู้งอายุ สําหรับอาสาสมคัร
สาธารณสุขในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยมีวตัถุประสงค์เพื>อเตรียมความพร้อม
ในการดูแลผูสู้งอายุ การฝึกทกัษะการดูแลผูสู้งอายุ และแลกเปลี>ยนเรียนรู้ สรุปผล
การเรียนรู้ผูสู้งอาย ุ

    - โครงการอบรมให้ความรู้โรคทางสายตาในผูสู้งอายุ และพิธีมอบแว่น
สายตาแก่ผูสู้งอายทีุ>ไดรั้บการตรวจวดัสายตา  

    - โครงการเสริมนม-ไข่ ห่วงใยแม่ลูก มีการมอบนม-ไข่ ให้กบัหญิง
ตั@งครรภ ์หญิงหลงัคลอดและบุตร เพื>อให้หญิงตั@งครรภ ์หญิงหลงัคลอดและบุตรมี
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ภาวะโภชนาการที>ดี ไดรั้บการดูแลสุขภาพตลอดอายุครรภ์ และส่งเสริมการเลี@ ยง
ลูกดว้ยนมแม ่ 

    - โครงการส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ เพื>อให้ผูสู้งอายุไดรั้บความรู้ การ
ดูแลสุขภาพที>ถูกตอ้ง ช่วยเหลือซึ>งกนัและกนั มีการแลกเปลี>ยนความรู้ประสบการณ์ในการ
ดาํเนินชีวติ ส่งเสริมใหมี้สุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง 

    - โครงการสนบัสนุนกิจกรรมผูสู้งอายกุลุ่มสตรีและครอบครัว 
    นอกจากนี@ ยงัดาํเนินโครงการอื>น ๆ อีกหลายโครงการทั@งที>เป็นโครงการ

ตามอาํนาจหน้าที>ความรับผิดชอบและโครงการที>ส่งเสริมการพฒันางานด้าน
สาธารณสุข การป้องกนัโรคติดต่อ อาทิ เช่น โครงการรณรงค์ให้วคัซีนโปลิโอ
โครงการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า ,โครงการจัดซื@ ออาหารเลี@ ยงลิง,
โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต เส้นทางสุขภาพ ,โครงการอบรม อสม. เชี>ยวชาญ 10 
สาขา ให้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลนครสงขลา,โครงการ
เบี@ยยงัชีพผูสู้งอายุ,โครงการเบี@ยยงัชีพผูพ้ิการ,โครงการเบี@ยยงัชีพผูป่้วยโรคเอดส์,
โครงการช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในเขตเทศบาล,โครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัใน
เขตเทศบาล เป็นตน้ 

    ในส่วนของการดูแลป้องกนัยาเสพติดในเขตเทศบาล ก็ไดมี้การดาํเนินการใน
โครงการต่าง ๆ   ดงันี@  

    - โครงการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดในชุมชน 
    - โครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพติดในสถานศึกษา 
    - โครงการวยัรุ่นสดใส ไม่ทอ้งก่อนวยั ห่างไกลยาเสพติด จดัขึ@นเพื>อสร้าง

แกนนาํที>ทาํหน้าที>ประสานความร่วมมือในการป้องกนัสอดส่องดูแล มิให้เพื>อน
นกัเรียนมีพฤติกรรมที>ไม่เหมาะสมในโรงเรียน ป้องกนัปัญหาการตั@งครรภที์>ไม่พึง
ประสงคข์องวยัรุ่นและปราบปรามยาเสพติดที>กาํลงัเป็นปัญหาสาํคญัของสังคม  

    - โครงการอบรมให้ความรู้เรื> องการป้องกนัยาเสพติดและฝึกทกัษะกีฬา
ฟุตบอลแก่เยาวชนในเขตเทศบาลนครสงขลาและเยาวชนตาํบลใกล้เคียง เพื>อ
เสริมสร้างสุขภาพ สร้างภูมิคุม้กนัแก่เยาวชนใหป้ราศจากยาเสพติด  

    1.2 นโยบายดา้นชุมชนเขม้แขง็ ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ศาสนา  
    เพื>อเป็นพลงัการพฒันาและเป็นศูนยย์ึดเหนี>ยวจิตใจ  โดยในปีงบประมาณ

ที>ผา่นมาไดด้าํเนินโครงการต่าง  ๆ ที>เอื@อต่อการบรรลุตามนโยบายดา้นนี@  ดงันี@  
    - โครงการส่งเสริมการจัดทาํแผนชุมชน โดยจัดให้มีการประชุมเชิง

ปฏิบติัการการจดัทาํแผนชุมชน เพื>อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ พฒันาขีด
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ความสามารถของชุมชนในการจดัการพฒันา และแก้ไขปัญหาในท้องถิ>นของ
ตนเองทุก ๆ ดา้น ตามความตอ้งการของชุมชนนาํไปสู่ชุมชนเขม้แขง็พึ>งตนเองได ้ 

    - โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรี 
    - โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรี 
    - โครงการสาํรวจขอ้มูลพื@นฐานชุมชน 
    - โครงการสนบัสนุนกิจกรรมชุมชน 
    นอกจากนี@ ในส่วนของการดูแลความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาในปีงบประมาณที>ผา่นมา ก็ไดด้าํเนินการใน
หลายรูปแบบเพื>อสร้างความมั>นใจให้กบัประชาชนและนกัท่องเที>ยวในเรื>องความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน และเพื>อยกระดบัเมืองสงขลาให้เป็น
เมืองที>มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นมากยิ>งขึ@น โดยได้ดาํเนินโครงการ  
ต่าง ๆ อาทิเช่น 

    - โครงการศูนยบ์ริการชาวบา้น 24 ชั>วโมง เพื>อเป็นศูนยรั์บเรื> องราวร้อง
ทุกขแ์ละร้องเรียนจากประชาชนและนกัท่องเที>ยว โดยจดัให้มีรถตรวจการณ์และ
ชุดเคลื>อนที>เร็วในการเขา้แกไ้ขเหตุเดือดร้อนเบื@องตน้ รวมถึงมีบริการรถพยาบาล
รับ-ส่งผูป่้วย โดยไม่คิดมูลค่าเพื>อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและลด
ความสูญเสียชีวติที>เกิดจากอุบติัเหตุ 

    - โครงการรักษาความปลอดภยัชายหาด (Life Guard)   เพื>ออาํนวยความ
สะดวก ช่วยเหลือนักท่องเที>ยวหรือประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น  

    - โครงการฝึกอบรมจดัตั@งและทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 
ประจาํปี 2556 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื>อให้ผูที้>มีความสนใจไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ
ในการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 

    - โครงการนครสงขลาปลอดภยัร่วมใจลดอุบติัเหตุ 
    ทั@งนี@ตามยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน มีโครงการที>บรรจุ

ในแผนพฒันาทั@งสิ@น จาํนวน 65 โครงการ เทศบาลนครสงขลานาํมาจดัทาํเป็นเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2556  จาํนวน 35 โครงการ ดาํเนินการ
แล้ว 23 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 35  ใช้งบประมาณทั@งสิ@น  60,222,875.- บาท  
(หกสิบลา้นสองแสนสองหมื>นสองพนัแปดร้อยเจด็สิบหา้บาทถว้น)  

    2. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิและการท่องเที�ยว  
    มุง่เนน้ใหเ้กิดผลสัมฤทธิ1 ตามนโยบายดา้นเศรษฐกิจใหม่ รองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื>อยกระดบัรายไดข้องประชาชน และนโยบายด้าน
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สิ> งแวดล้อมและภูมิทศัน์ใหม่  โดยในปีงบประมาณที>ผ่านมาได้ดาํเนินกิจกรรม
โครงการที>เอื@อต่อการบรรลุผลตามนโยบาย ทั@งสองดา้น ดงันี@  

    2.1 นโยบายดา้นเศรษฐกิจใหมร่องรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
    เพื>อยกระดับรายได้ของประชาชน โดยได้นําทุนทางสังคมที>มีอยู่อย่าง

หลากหลายในทอ้งถิ>น เช่น ความสวยงามของหาดสมิหลา ความร่มรื>นของป่าสน 
ประเพณีวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ>น และความเป็นเมืองเก่าที>มีโบราณสถานและ
โบราณวตัถุมากมายมาเป็นจุดขาย สร้างรายได้ให้กบัประชาชน มีการส่งเสริม
อาชีพและเพิ>มรายไดใ้ห้กบัประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
จดัโครงการส่งเสริมศกัยภาพการพฒันาตนเอง พฒันาชุมชน สู่พฒันาทอ้งถิ>น โดย
ยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    นอกจากนี@ ยงัไดด้าํเนินการจดัพิธีลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือการบริการ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ กบัวิทยาลยัชุมชนสงขลา , เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และ
เทศบาลตาํบลควนเนียง  

    จดัให้มีกิจกรรมเพื>อส่งเสริมการท่องเที>ยวในเขตเทศบาล ตลอดทั@งปี เพื>อ
ดึงดูดนกัทอ่งเที>ยวทั@งชาวไทยและชาวต่างชาติใหม้าเที>ยวเมืองสงขลา เพื>อยกระดบั
รายไดข้องประชาชนและยกระดบัแหล่งทอ่งเที>ยวใหเ้ป็นแหล่งท่องเที>ยวระดบัชาติ 
และพร้อมตอ้นรับนักท่องเที>ยวจากการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยใน
ปีงบประมาณที>ผา่นมาไดด้าํเนินโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเทศกาลอาหารสอง
ทะเล,โครงการสงขลาแต่แรก “ถนนคนเดิน เพลินกินของหรอย ยอ้นรอยบ่อยาง,
โครงการสมโภชเจา้พอ่ปู่ ทวดหวัเขาแดง ประจาํปี 2556 ,โครงการสมโภชศาลเจา้พอ่
หลกัเมือง  ครบรอบ  171 ปี  ประจาํปี  2556 ,โครงการส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่,
โครงการเทศกาลถือศีลกินเจ ครั@ งที>  5 ประจําปี 2556 และโครงการศรีสุดา
มหาสงกรานต ์ประจาํปี 2556 เป็นตน้ 

    2.2 นโยบายดา้นสิ>งแวดลอ้มและภูมิทศัน์ใหม ่ 
    ดําเนินการพัฒนาพื@นที>รกร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองเพื>อให้เกิด

ประโยชน์แก่ประชาชน และเพื>อความสวยงามน่าอยู ่น่าเที>ยวของเมืองสงขลา โดย
ดาํเนินการต่าง ๆ เช่นปรับภูมิทศัน์พื@นที>สวนสองทะเล,จดัระเบียบร้านอาหาร
บริเวณหน้าถํ@ าปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนคนเดิน (ถ.จะนะ),ปรับปรุงภูมิทศัน์ประตูสู่
เมืองสงขลา,ฟื@ นฟูยา่นเมืองเก่าพฒันาตึกโบราณ ปรับปรุงพื@นที>รกร้าง ดูแลอาคาร
บา้นเรือนที>สร้างไม่ไดม้าตรฐาน ปรับพื@นที>ทางจกัรยานจากช่องทางเดิม,ปรับปรุง
พฒันาพื@นที>บริเวณสวน 80 พรรษาฯ ไดใ้ห้เป็นสถานที>ออกกาํลงักาย ปรับทางเทา้
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และพื@นที>ปั>นจกัรยานใหดู้ดีเพื>อใหส้งขลาเป็นเมืองน่าอยู ่เป็นตน้แบบเมืองจกัรยาน
และคาร์บอนตํ>า  เพื>อนาํไปสู่เมืองที>เงียบสงบ สะอาด สะดวก ปลอดภยั 

    ทั@งนี@ ในยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเที>ยว มีโครงการที>
บรรจุในแผนพฒันาทั@งสิ@น จาํนวน 23 โครงการ เทศบาลนครสงขลานาํมาจดัทาํเป็นเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2556 จาํนวน  21  โครงการ  ดาํเนินการแลว้ 10 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 43  ใช้งบประมาณทั@งสิ@น 10,492,236 บาท  (สิบลา้นสี>
แสนเกา้หมื>นสองพนัสองร้อยสามสิบหกบาทถว้น) 

    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญาท้องถิ�น 
    มุง่เนน้ใหเ้กิดผลสัมฤทธิ1 ในนโยบาย 2 ดา้น คือนโยบายดา้นการศึกษาใหม่

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และนโยบายดา้นชุมชนเขม้แข็งส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรม ศาสนา เพื>อเป็นพลงัการพฒันาและเป็นศูนยย์ึดเหนี>ยวจิตใจ  โดย
ในปีที>ผา่นมาไดด้าํเนินกิจกรรมโครงการที>เอื@อต่อการบรรลุผลตามนโยบาย ต่าง ๆ 
ดงันี@  

    3.1 นโยบายดา้นการศึกษาใหมร่องรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
    ไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันาทางดา้นการศึกษา เพื>อรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) และกา้วไปสู่นครแห่งการเรียนรู้ พฒันาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาลสู่ความเป็นเลิศดา้นวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา   ส่งเสริมการ
ใชภ้าษาองักฤษและภาษาเพื>อนบา้น เพื>อส่งเสริม คุณภาพนกัเรียนทุกสังกดัในเขต
เทศบาล พฒันาผูเ้รียนให้มีความสุข มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีภาวะผูน้าํ 
และเป็นคนดีของสังคม เพื>อเป็นรากฐานที>มั>นคงในการพฒันาประเทศอยา่งย ั>งยืน
ต่อไป โดยในปีที>ผา่นมาไดด้าํเนินโครงการต่าง ๆ ดงันี@  

    - โครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา PTT.EP SMART CENTER เพื>อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ  จดัตั@งขึ@น ณ ที>ดินราชพสัดุ บริเวณ
ริมถนนสายบุรี(สํานกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเก่า) โดยมีวตัถุประสงค์เพื>อให้เด็ก
และเยาวชน ไดมี้สถานที>สําหรับการเรียนรู้ ปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็ก/ เยาวชน 
และประชาชนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิต 
ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน โดยเทศบาลนครสงขลาไดจ้ดัพิธีวางศิลา
ฤกษอ์าคารอุทยานการเรียนรู้นครสงขลาฯ ไปเมื>อวนัศุกร์ที> 5 กรกฎาคม 2556 และ
จะเริ>มดาํเนินการก่อสร้างในปี 2557 เพื>อเป็นแหล่งการเรียนรู้ต่อไป 

    - โครงการธนาคารโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) และ
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วดัหัวป้อมนอก) ก่อตั@ งด้วยความร่วมมือสนับสนุนจาก
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ธนาคารออมสินภาค 18 โดยมีวตัถุประสงค์เพื>อให้นกัเรียนไดมี้คุณลกัษณะที>พึง
ประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษา ในการส่งเสริมการออมเงิน การเสียสละ รู้จกัใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และรู้คุณคา่ของการออมทรัพย ์ 

    - โครงการส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนั เพื>อส่งเสริมทกัษะและพฒันา
ศักยภาพของนักเรียนให้มุ่ง สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั@ งระดับภาคและ
ระดบัประเทศ โดยไดรั้บรางวลัจากการเขา้ร่วมการแขง่ขนัต่าง ๆ อาทิ  

    รางวลัรองแชมป์โลก ในการแข่งขันTHE 2013 MOS OLYMPIC 
WORLDWIDE COMPETITION  โดยนางสาวปุญญิศา  สุขเจริญ  นกัเรียนโรงเรียน
เทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก) ตวัแทนเยาวชนประเทศไทย ในการแข่งขนัการใชง้าน
คอมพิวเตอร์ระดบัโลก THE 2013 MICROSOFT OFFICE SPECIALIST 
WORLD CHAMPIONSHIP  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

    รางวลั "เด็กและเยาวชนดีเด่นดา้นศาสนาและจริยธรรม" ประจาํปี 2555 
จัดโดยสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  สํานักงานประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  

    รางวลัชนะเลิศและรางวลัชนะเลิศความคิดสร้างสรรค์ จากการประกวด
โครงการพลังงาน "โลกสวยด้วยพลังงานทางเลือก" ประจําปี 2555 ระดับ
ประถมศึกษา โดยคุณครูกณภทัร ปิยะฤทธิ1  ซึ> งจดัโดยสํานักงานพลงังานจงัหวดั
สงขลา กระทรวงพลงังานและบริษทัเชฟรอนประเทศไทย สาํรวจและผลิต จาํกดั 

    รางวลัพระราชทานสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ1  พระบรมราชินีนาถ จากการ
แข่งขนัวงดนตรีร่วมสมยัระดบัมธัยมศึกษา ในโครงการบทเพลงรักแห่งแผน่ดิน    
ปีที> 3 

    นอกจากนี@ ยงัไดพ้ฒันาบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลให้มีศกัยภาพ
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถโดยจดัโครงการต่าง ๆ อาทิโครงการส่งเสริมศกัยภาพ
ผู ้บริหารและครู,โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู ้สอนและผู ้บริหาร
สถานศึกษา ,โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื>อเพิ>มพูนความรู้
ให้กบับุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล พนกังานจา้ง และเจา้หน้าที>ที>
เกี>ยวขอ้งให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
งบประมาณด้านการศึกษาของสถานศึกษา สามารถนาํความรู้ที>ได้ไปปรับใช้ใน
การปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกีฬา นนัทนาการ กิจกรรมเด็ก
และเยาวชนโดย ดาํเนินโครงการดงันี@  

    - เป็นเจา้ภาพการแข่งขนักีฬานกัเรียนในระดบัภาคใต ้ครั@ งที> 30 ประจาํปี 
2555 เป็นการแขง่ขนักีฬานกัเรียน อปท.แห่งประเทศไทย 14 จงัหวดัภาคใต ้ภายใต้
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ชื>อเกมส์การแข่งขนั "SINGORA GAMES 2012" โดยมีองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ>นที>เขา้ร่วมแขง่ขนัทั@งหมด 44 อปท. 

    นอกจากนี@ ยงัไดด้าํเนินโครงการอื>น ๆ อีกหลายโครงการ อาทิโครงการ
ประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา,โครงการห้องสมุดชายหาดเคลื>อนที>,โครงการ
ห้องสมุดแห่งชาติวดัดอนรักและหอจดหมายเหตุ,โครงการส่งเสริมสนบัสนุนเด็ก
ด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อน,โครงการแข่งขันคนเก่งระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศึกษา,โครงการจดังานวิชาการระดบัภาคเรียนและระดบัประเทศ,โครงการ
จดัการเรียนการสอนสามภาษา,โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง
วชิาการ,โครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั@นพื@นฐาน,โครงการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา ศาสนาศิลปะและวฒันธรรม,
โครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์,โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษในโรงเรียนเทศบาล,การพฒันาหลกัสูตรนานาชาติ โครงการโรงเรียน
สองภาษาฯ เป็นตน้ 

    3.2 นโยบายดา้นชุมชนเขม้แขง็ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ศาสนา  
    เพื>อเป็นพลงัการพฒันาและเป็นศูนยย์ึดเหนี>ยวจิตใจ โดยได้จดักิจกรรม

เพื>อให้ประชาชนไดร่้วมสืบสาน อนุรักษ ์บาํรุงรักษาศิลปะ ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิ>น โดยจดัโครงการต่าง ๆ อาทิ
เช่นโครงการประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว,โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต,์โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง ,จดังานวนัสําคญัทางศาสนา,พิธี
ทาํบุญตกับาตรวนัขึ@นปีใหม่ ,โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฉลองพุทธ 
ชยนัตี 2,600 ปี, โครงการลานดนตรีและลานวฒันธรรม ประจาํปี 2556, โครงการ
แข่งขันว่าวหาดสมิหลา ครั@ งที>  17 ประจาํปี 2556,  มอบลูกอินทผาลัม ให้กับ
ประชาชนที>นบัถือศาสนาอิสลาม ให้แก่ มสัยิดเกา้เส้ง มสัยิดบา้นบน และสมาคมอลั
กอลมั ชุมชนเกา้เส้ง และชุมชนบา้นบน เนื>องในโอกาสละศีลอด ตรงกบัเดือนแห่ง
การถือศีลอด (เดือนรอมฎอน) 

    ทั@งนี@ ในยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ>นมีโครงการที>บรรจุในแผนพฒันาทั@งสิ@น จาํนวน 112 โครงการ เทศบาล
นครสงขลานาํมาจดัทาํเป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2556 จาํนวน  51  
โครงการ  ดาํเนินการแล้ว 36 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 32 ใช้งบประมาณทั@งสิ@น 
33,078,703 บาท  (สามสิบสามลา้นเจด็หมื>นแปดพนัเจด็ร้อยสามบาทถว้น) 

    4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมที�

ยั�งยนื   
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    มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ1 ตามนโยบายด้านสิ>งแวดล้อมและภูมิทศัน์ใหม ่
การพฒันาดา้นสิ>งแวดลอ้มเพื>อคุณภาพชีวิตที>ดีกวา่ โดยเน้นการพฒันาเมืองสงขลา
เป็นเมือง “Green City” เป็นเมืองสีเขียว สวยงามปราศจากขยะ และมีสิ>งแวดลอ้มที>
ดี เพื>อให้ประชาชนมีความสุข ปลอดภยั ทั@งนี@ ในปีงบประมาณที>ผา่นมาไดด้าํเนิน
โครงการต่าง ๆ  เพื>อใหบ้รรลุตามนโยบาย ดงันี@  

    - โครงการ Big Cleaning Day  โดยไดร่้วมกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
อสม.ผูน้าํชุมชน นักเรียน นกัศึกษา และประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา 
ร่วมกนัทาํความสะอาดบริเวณชายหาดสมิหลาตั@งแต่หาดเกา้เส้ง ถึงบริเวณลาน
วฒันธรรมเพื>อปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์เมืองใหส้ะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  

    - โครงการทิ@งจบั ปรับแน่ เป็นโครงการที>สร้างจิตสํานึกให้คนในชุมชน 
รวมถึงนกัทอ่งเที>ยวให้รู้รักษสิ์>งแวดลอ้มให้รู้สึกหวงแหนดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยจัดให้มีเทศกิจชุดชายหาด ซึ> งเป็นเจ้าหน้าที>คอยดูแลและคอยจับ-ปรับใน
โครงการฯ เพื>อใหช้ายหาดชลาทศัน์เป็นที>สวยงามและน่าทอ่งเที>ยวต่อไป  

    - โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี เนื>องใน
วโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ1  พระบรมราชินีนาถ เพื>อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภกัดี นอ้มรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ ที>มีต่ออาณาประชาราษฎร์ ทั@งยงัเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสํานึก และ
ตระหนกั ถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม ้เพื>อร่วมกนัฟื@ นฟูเพิ>มพื@นที>ธรรมชาติและ
พื@นที>สีเขียวใหก้บันครสงขลา ภายในโครงการชุมชนสีเขียว  Green Communiity 

    - จดักิจกรรมปลูกป่าในเมือง ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา 
โดย ร่วมกับ ชมรมจักรยานบ่อยาง ชมรมตลาดรถไฟ ชมรมผู ้สูงอายุ ชมรม
บานไมรู้่โรย และสโมสรไลออนส์สงขลา  เพื>อสนองนโยบายปลูกป่าในเมือง เพิ>ม
พื@นที> สีเขียวให้กับนครสงขลามุ่งสู่เมืองคาร์บอนตํ>าโดยพันธ์ุไม้ที>ปลูกได้แก่        
ตน้ทานตะวนั ปลูก จาํนวน 1 ไร่  ตน้ตะเคียนทอง ตน้ราชพฤกษ์ ตน้สะเดาช้าง 
ดอกแกว้ เป็นตน้ 

    - โครงการเรารักษสิ์>งแวดลอ้ม เนื>องในวนัสิ>งแวดลอ้มโลก ประจาํปี 2556 
จดัขึ@นโดยมีวตัถุประสงค์เพื>อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความหมายของคาํขวญัวนั
สิ>งแวดลอ้ม ปี 2556 คือ Think.Eat.Save กิน อยู ่รู้ คิด เป็นมิตรกบัสิ>งแวดลอ้ม  

    - โครงการอบรมสร้างจิตสํานึกในการลดใช้พลงังานของเทศบาลนคร
สงขลา เพื>อให้เกิดการลดใช้พลงังานของเทศบาล บรรลุเป้าที>วางไว ้และเป็นการ
เพิ>มพูนความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกให้แก่กลุ่มเป้าหมายในการ
ปรับเปลี>ยนพฤติกรรมการใชพ้ลงังานอยา่งประสิทธิภาพ 
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    - โครงการคดัแยกขยะ (ลดขยะ ลดโลกร้อน มุ่งสู่นครสงขลาคาร์บอนตํ>า) 
โดยมีการนาํขยะรีไซเคิลมาฝากแล้วเปิดสมุดบญัชีเงินฝากตามราคาขยะที>นาํมา
จาํหน่ายให้แก่ธนาคารขยะรีไซเคิล และคิดราคาตามที>ธนาคารตั@งไวโ้ดยเป็นธรรม 
ซึ> งไดรั้บความสนใจจากประชาชนในชุมชนเป็นจาํนวนมาก 

    - โครงการ Songkhla Car Free Day โดย เทศบาลนครสงขลา และ
ประชาชนชาวสงขลา ร่วมกนัปั>นจกัรยานรอบเมืองสงขลา และร่วมปลูกตน้ไม ้
บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา เพื>อร่วมกนัรณรงคป์ลุกให้คนตื>นตวั หนั
มาใช้ระบบขนส่งมวลชน ปั>นจกัรยาน หรือการเดินแทนการนั>งรถยนต์ส่วนตวั 
และคิดวางแผนในการเดินทางมากขึ@น 

    - จดักิจกรรมประกวดภาพถ่ายและเรียงความเรื>อง "กวา่จะเป็นป่าสน" ณ 
ถนนคนเดิน สงขลาแต่แรก เพื>อสร้างจิตสํานึกให้กบัเด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั>วไป ตระหนักในคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ป่าสนผืนสุดท้ายที> มีความอุดม
สมบูรณ์ของจงัหวดัสงขลา 

    - จดัตั@งชมรมจกัรยานของคนบ่อยาง โดยจดักิจกรรมปั>นจกัรยานชมวิว
ทิวทศัน์หาดสมิหลา และแหลมสนอ่อน โดยไดน้าํร่องการปั>นจกัรยานให้คนใน
เขตเมือง โดยจะมีจกัรยานไวบ้ริการเริ> มแรกจะมีศูนย์กลางสถานีจกัรยานไวที้>
ดา้นหนา้พิพิธภณัฑพ์ธาํมรงค ์ซึ> งเบื@องตน้มีจกัรยานนาํร่อง 50 คนั นอกจากนี@ ไดจ้ดั
ใหมี้เอกสารคูมื่อแนะนาํเส้นทางการปั>นภายในเขตเทศบาลนครสงขลาดว้ย  

    - จดักิจกรรม พฒันาทาํความสะอาดลา้งถนน  และทางเทา้ บริเวณสวน 
เถา้แก่ โดยร่วมกบัประชาชน พฒันาทาํความสะอาดลา้งถนนและทางเทา้ บริเวณถนน
ไทรบุรี (บริเวณสวนเถา้แก่) ตลอดแนวถนน 

    - โครงการจดัระเบียบสายสื>อสารในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยร่วมกบั
การไฟฟ้าและหน่วยงานสื>อสาร 10 องคก์ร จดัระเบียบสายสื>อสารในเขตเทศบาล
นครสงขลาเพื>อความสวยงามของเมือง โดยเพื>อดาํเนินการปรับระบบสายสื>อสาร 
ทั@งหมดไมว่า่จะเป็นสายโทรศพัทแ์ละสายอินเตอร์เน็ต รวมทั@งสายอื>น ๆ  

    นอกจากนี@ ในส่วนของการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะมลพิษ ก็ได้
ดาํเนินการใหอ้งคก์ารจดัการนํ@าเสียเขา้มาร่วมบริหารและจดัการระบบบาํบดันํ@ าเสีย
รวมของเทศบาลนครสงขลา โดยได้จดัทาํแผนขบัเคลื>อนระบบการบริหารและ
จัดการระบบบําบัดนํ@ าเสียรวมของชุมชนอย่างย ั>งยืน และร่วมกันเสริมสร้าง
จิตสํานึกรับผิดชอบของประชาชนในการรักษาสิ> งแวดล้อม จึงได้จดัเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมนํ@ าเสียฯ  เทศบาล
นครสงขลา ระยะที> 3 ขึ@นสองครั@ ง  ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 3 (วดัศาลา   
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หัวยาง) ในวันที>  17 สิงหาคม 2556 และโรงแรมกรีนเวิล์ด พาเลช วนัที>   31 
สิงหาคม 2556  ซึ> งการจดักิจกรรมครั@ งนี@  ไดมี้การชี@ แจงให้ประชาชนรับทราบถึง
ความเป็นมาของโครงการ รูปแบบและวิธีการดํา เนินการก่อสร้าง รวมถึง
ผลกระทบที>อาจจะเกิดขึ@น พร้อมดว้ยมาตรการลดและป้องกนัผลกระทบที>ตามมา 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เกี>ยวกบัโครงการดงักล่าว 

    นอกจากนี@ ยงัไดด้าํเนินโครงการอื>น ๆ อีกหลายโครงการ อาทิ โครงการ
ก่อสร้างบอ่ตรวจคุณภาพนํ@าใตดิ้นรอบระบบกาํจดัขยะ,โครงการพฒันาเนื>องในวนั
สาํคญัต่าง ๆ,โครงการคดัแยกขยะ,โครงการเทศบาลไทยสู่เมืองคาร์บอนตํ>า,อบรม
การส่งเสริมความรู้เกี>ยวกบัการจดัการนํ@าเสียฯ,โครงการศูนยป์ระสานเครือข่ายการ
เรียนรู้การจดัการเมืองและสิ>งแวดลอ้มภาคใตแ้ละโครงการรณรงค์ทิ@งขยะลงถงั 
เป็นตน้ 

    ทั@งนี@ ในยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ>งแวดลอ้ม
ที>ย ั>งยืน  มีโครงการที>บรรจุในแผนพฒันาทั@งสิ@น จาํนวน 17 โครงการ เทศบาลนคร
สงขลานาํมาจดัทาํเป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2556 จาํนวน  6  
โครงการ  ดาํเนินการแล้ว 5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 29 ใช้งบประมาณทั@งสิ@น 
639,458  บาท  (หกแสนสามหมื>นเกา้พนัสี> ร้อยหา้สิบแปดบาทถว้น) 

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ

โครงสร้างพื5นฐาน   
    มุง่เนน้ใหเ้กิดผลสมัฤทธิ1 ตามนโยบายดา้นโครงสร้างพื@นฐานใหม่เพื>อความ

สะดวกสบายของชาวบอ่ยาง โดยในปีงบประมาณที>ผา่นมาไดด้าํเนินการพฒันาทางดา้น
โครงสร้างพื@นฐาน เพื>อความสะดวกสบายของชาวบอ่ยาง ดงันี@  

    5.1 ดาํเนินการปรับปรุง  ถนน ทางเทา้ เพื>ออาํนวยความสะดวกและสร้างความ
ปลอดภยัแก่ผูใ้ชถ้นน โดยดาํเนินโครงการต่าง ๆ ดงันี@   

    - ปรับปรุงผวิทางถนนไทรบุรี ซอย 13 
    - ปรับปรุงผวิทางถนนไทรบุรี ซอย 15 และซอย 17 
    - ปรับปรุงผวิทางถนนริมทางรถไฟนอก 
    - ปรับปรุงผวิถนนชยัมงคลซอย 1 
    - ปรับปรุงผวิจราจรถนนทางเชา้ชุมชน สนง.ปปส. 
    - ก่อสร้างพี@นทางเทา้ริมถนนเพชรมงคล – ชยัมงคล 
    5.2 ดาํเนินการพฒันาระบบป้องกนันํ@ าท่วมโดยการ ก่อสร้างปรับปรุงเพื>อ

เพิ>มประสิทธิภาพของระบบระบายนํ@า ในโครงการต่าง ๆ ดงันี@  
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    - ก่อสร้างคูร่ะบายนํ@าถนนราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 15 
    - ก่อสร้างคูระบายนํ@า คสล.ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 5 
    - ก่อสร้างคูระบายนํ@ า คสล.เชื>อมถนนไทรบุรี ซอย 7 กับถนนไทรบุรี    

ซอย 9 
    - ก่อสร้างคูระบายนํ@า คสล.ถนนไทรบุรี ซอย 9 
    - ก่อสร้างคูระบายนํ@าริมถนนราชดาํเนิน ซอย 2 
    - ก่อสร้างคูระบายนํ@าริมถนนซอยโฮมสุโข 
    - ก่อสร้างคูระบายนํ@าริมถนนสะเดา ซอย 3 
    - ก่อสร้างคูระบายนํ@าบริเวณขา้งรั@ วหนา้ทา่เทียบเรือประมงสงขลา 
    - ก่อสร้างคูระบายนํ@าริมถนนไทรบุรี ซอย 1 ตดักบัถนนเตาอิฐ ซอย 2 
    - ก่อสร้างทอ่ระบายนํ@า (ดา้นขวาทาง) ถนนเตาหลวง ซอย 6 
    - จดัโครงการเมืองน่าอยู ่คูนํ@ าสะอาด เพื>อเตรียมความพร้อมรับมือกบัสถานการณ์

ในช่วงหนา้มรสุม 
    5.3 ดาํเนินการติดตั@งไฟฟ้าสาธารณะพลงังานแสงอาทิตย ์ให้ทั>วถึง เพียงพอ

กับความต้องการของชุมชน เพื>อเพิ>มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ในเขตเทศบาลนครสงขลาและประชาชนนกัทอ่งเที>ยว 

    ทั@งนี@ ตามยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื@นฐาน    มีโครงการที>บรรจุในแผนพฒันาทั@งสิ@น จาํนวน 56 โครงการ 
เทศบาลนครสงขลานาํมาจดัทาํเป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2556  
จาํนวน 23 โครงการ ดาํเนินการแล้ว  18 โครงการคิดเป็นร้อยละ 32 ใช้งบประมาณ
ทั@งสิ@น 4,877,500 บาท  (สี>ลา้นแปดแสนเจด็หมื>นเจด็พนัหา้ร้อยบาทถว้น) 

    6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื�อนําไปสู่ธรรมาภิบาล   
    มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ1 ตามนโยบายดา้นการบริหารและการบริการเพื>อ

เป็นองคก์รรับใชป้ระชาชนเนน้ให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงาน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น ปัญหาความ
ตอ้งการและขอ้เสนอแนะในการทาํงานไดต้ลอดเวลา เพื>อประโยชน์ของประชาชน
โดยรวมเป็นหลกั อาํนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมา     
ภิบาล  โดยในปีงบประมาณที>ผา่นมาไดไ้ดด้าํเนินโครงการต่าง ๆ  อาทิเช่น 

    - โครงการจดัประชุมเชิงวิชาการและจดัเวทีสาธารณะ  เพื>อรับฟังความ
คิดเห็นในการจดัทาํร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครสงขลา พ.ศ.2557-
2562 และรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน โดยมีวตัถุประสงค์เพื>อ



32 

 

  

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาทอ้งถิ>นและเปิดโอกาสให้ประชาชน
ไดแ้สดงความคิดเห็นในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ>น 

    - ลงพื@นที>เยี>ยมเยียนประชาชนครอบคลุม ทั@ง 36 ชุมชน เพื>อกาํหนด
แนวทางทาํงานเชิงรุกโดยนาํคณะผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที>ลงพื@นที>ชุมชน ในทุกวนั
ศุกร์ของทุกสัปดาห์ เพื>อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ตลอดจนพื@นที>ใกลเ้คียง
ไดมี้โอกาสพูดคุย บอกเล่า นาํเสนอขอ้มูล สภาพปัญหาและแนวทางการพฒันา
ชุมชนของตนเอง เพื>อนาํขอ้มูลปัญหาความตอ้งการของประชาชนที>ไดไ้ปพฒันา
ชุมชนใหมี้ความเป็นอยูที่>ดีขึ@น 

    - โครงการเทศบาลพบประชาชน  เพื>อนาํเสนอข่าวสารที>เป็นประโยชน์
และภารกิจหนา้ที>ในส่วนงานต่าง ๆ ให้ประชาชนไดรั้บทราบอยา่งถูกตอ้ง รวมทั@ง
จดัเวทีสนทนาให้ประชาชนมีโอกาสนาํเสนอปัญหา ซักถาม แนวทางการพฒันา
ชุมชนของตนเอง เพื>อรับทราบขอ้มูล ความคิดเห็นและปัญหา ตลอดจนชี@ แจงทาํ
ความเขา้ใจแก่ประชาชน ใหก้ารแกปั้ญหาของประชาชนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  

    นอกจากนี@ ย ังได้พ ัฒนาการบริหารจัดการองค์กร โดยการส่งเสริม
สนบัสนุนการบริหารงานตามแนวทางการบริหารจดัการที>ดี นาํระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบติังาน ปรับปรุงพฒันาการให้บริการประชาชนแบบ
ครบวงจร ปรับปรุงเครื>องมือเครื>องใชใ้หท้นัสมยัและพอเพียง 

    ทั@งนี@  ตามยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพื>อนาํไปสู่ธรรมาภิบาล มีโครงการที>
บรรจุในแผนพฒันาทั@งสิ@น จาํนวน 30 โครงการ เทศบาลนครสงขลานาํมาจดัทาํเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556  จ ํานวน  15 โครงการ  
ดาํเนินการแลว้ 13 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 43 ใช้งบประมาณทั@งสิ@น 7,282,805  
บาท  (เจด็ลา้นสองแสนแปดหมื>นสองพนัแปดร้อยหา้บาทถว้น) 

    ทา้ยที>สุดนี@   กระผมขอสรุปรายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายที>ไดแ้ถลงไว้
ต่อสภาเทศบาล  ทั@ ง 7 ด้าน ตามยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาล 6 ด้าน  ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  มีโครงการทั@งหมดตามแผนพฒันาเทศบาลปี พ.ศ. 2556 จาํนวน
ทั@งสิ@น 303 โครงการ เทศบาลนครสงขลานาํมาจดัทาํเป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี พ.ศ. 2556 ทั@งหมดจาํนวน 152 โครงการ  และสามารถดาํเนินการแลว้เสร็จ 
จาํนวน 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35  ของโครงการตามแผนพฒันาเทศบาล โดย ใช้
งบประมาณทั@งสิ@น 116,593,576  บาท  (หนึ>งร้อยสิบหกลา้นห้าแสนเกา้หมื>นสามพนัห้า
ร้อยเจด็สิบหกบาทถว้น)  

    ขอไดโ้ปรดนาํเสนอต่อที>ประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื>อทราบต่อไป 
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นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นนายกเทศมนตรีมากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  หรือซักถามในญัตตินี@ บ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ ในญัตตินี@ เป็นการรายงาน      

เพื>อทราบ กเ็ป็นอนัวา่รับทราบกนัแลว้นะครับ 
มติที�ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที�  9  ญตัต ิ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

   ไปตั5งจ่ายเป็นรายการใหม่      
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที>  9  ญตัติ  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ 

เชิญครับ 
นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา  เรื>อง  ขออนุมติัโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม ่
(สาํนกัการศึกษา) 

   หลกัการ  ขออนุมติั สภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อขอโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาํปี พ.ศ. 2557 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่ จาํนวน 2 รายการ เป็นเงิน 
7,450,000 บาท (เจด็ลา้นสี>แสนหา้หมื>นบาทถว้น) 

   เหตุผล  ตามนโยบายดา้นการศึกษาของคณะผูบ้ริหารทอ้งถิ>น ที>จะเน้น
พฒันาการจดัการศึกษาของเทศบาลในทุก ๆ ดา้น เพื>อรองรับประชาคมอาเซียน 
และกา้วไปสู่นครแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศดา้นวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
ตลอดจนการนาํนกัเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื>อให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ 
และประสบการณ์ตรงและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจาํวนัได้อย่าง
เหมาะสม โดยจดัให้มีโครงการพิเศษที>หลากหลาย เช่น โครงการโรงเรียนสาม
ภาษา โครงการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนเทศบาล โครงการ
จดัการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษเป็นสื>อตลอดจนโครงการอื>น ๆ อีก
หลายโครงการ และเพื>อให้โครงการการพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ สําเร็จและ
บรรลุตามเป้าหมายที>วางไว ้จาํเป็นจะต้องมีครุภัณฑ์ยานพาหนะที>สามารถ
ให้บริการผูเ้รียนได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมจึงขออนุมติัสภาเทศบาลนคร
สงขลา โอนเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 2557 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่จาํนวน 2 รายการเป็นเงิน 7,450,000 บาท (เจ็ดลา้นสี>แสนห้าหมื>นบาทถว้น)  
ดงันี@  
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   โอนจาก   

   สํานักการศึกษา   แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 

(00211)  หมวดครุภัณฑ์ 
   โครงการหอ้งเรียน ASEAN SCHOOL งบประมาณ ตั@ งไว้  7 ,000 ,000 

บาทงบประมาณคงเหลือ 7,000,000 บาท เป็นเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดลา้นบาท
ถว้น) โอนไปตั@งจ่ายเป็นรายการใหม ่

   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ (00260)  งานศาสนา

วฒันธรรมท้องถิ�น (00263)  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ  ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเกี>ยวเนื>องกบัการปฏิบติัราชการที>ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด  

อื>น ๆ  
   ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีชักพระและตักบาตรเทโว   ตั@ งไว ้

3,500,000 บาท จ่ายแลว้ 3,005,340 บาท คงเหลือ 494,660 บาท  ขอโอนไปตั@ง
จ่ายเป็นรายการใหม ่450,000 บาท (สี>แสนหา้หมื>นบาทถว้น) 

   รวมเป็นเงิน จาํนวน 7,450,000 บาท  
   ขอโอนไปตั5งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี5 

   สํานักการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับการศึกษา 

(00211) 
   หมวดครุภณัฑ ์รหสั 541000  ตั@งไว ้ 7,450,000 บาท 
   คา่ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง ตั@งไว ้ 7,450,000 บาท 
   1. รถโดยสาร 6 ลอ้ 2 คนั ตั@งไว ้ 6,000,000 บาท  
   เพื>อจ่ายเป็นค่าจดัซื@อรถโดยสาร 6 ลอ้ มีที>นั>งผูโ้ดยสารไม่นอ้ยกวา่ 24 ที>

นั>ง เครื>องยนตดี์เซล 4 สูบ 4 จงัหวะ เครื>องยนตมี์กาํลงัสูงสุดไมต่ํ>ากวา่ 175 แรงมา้ 
ติดตั@งเครื>องปรับอากาศ (รายละเอียดตามที>เทศบาลกาํหนด) 

   2. รถตูโ้ดยสาร 1 คนั  ตั@งไว ้ 1,450,000 บาท  
   เพื>อจ่ายเป็นค่าจดัซื@อรถตูโ้ดยสารปรับอากาศ ชนิดหลงัคาสูงมีที>นั>งไม่

นอ้ยกวา่ 12 ที>นั>ง (รวมคนขบั) เครื>องยนตดี์เซล มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ>ากวา่
ที> 2,900 ซีซี (รายละเอียดตามที>เทศบาลกาํหนด) 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิ>มเติม (ฉบบัที> 2 และฉบบัที> 
3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ้ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภณัฑ ์
ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง ที>ทาํให้ลกัษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี>ยนหรือโอนไปตั@งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิ>น” 
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   จึงขอเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จาํนวน 2  รายการ เป็นเงิน 
7,450,000 บาท (เจด็ลา้นสี>แสนหา้หมื>นบาทถว้น) ตั@งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ> งเป็น
อาํนาจอนุมติัของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นรองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ  เชิญคุณสมโชค  ดีลิ>น  เชิญครับ 
นายสมโชค  ดีลิ>น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ>น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 4 
   ท่านประธานครับ ถ้าดูเหตุผลผมคิดว่ามนัขดักบัหลักการอยู่นะครับ 

โครงการที>เราขอโอนเงินออกไปเป็นโครงการ ASEAN SCHOOL ซึ> งตั@งไว ้
7,000,000 บาท ASEAN SCHOOL มนัน่าจะเกี>ยวกบัคุณภาพการศึกษาหรือเปล่า
ผมไม่ทราบ แต่ตามความคิดผมมนัน่าจะใช่ เหตุผลก็คือ นโยบายของผูบ้ริหาร
ตอ้งการเนน้เรื>องการศึกษาของเทศบาล บอกวา่เพื>อรองรับประชาคมอาเชียน เพื>อ
ก้าวไปสู่นครแห่งการเรียนรู้ เพื>อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ อ้างเหตุผลมา 
เพื>อใหก้ารเรียนรู้เพื>อใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ และสุดทา้ยบอกวา่เพื>อให้โครงการ
นี@ เป็นโครงการพฒันาผูเ้รียนในดา้นต่าง ๆ ใหส้าํเร็จบรรลุตามเป้าหมายที>วางไว ้ก็
เลยนํา เ งิน 7 ล้านบาท ที>ตั@ งไว้ มีความจํา เป็นต้องนํามาซื@ อครุภัณฑ์ก็ คือ
ยานพาหนะ ก็แปลวา่ 7 ลา้นบาทที>ใชใ้นการพฒันาการศีกษาหายไปแลว้ แต่เรา
อา้งเหตุผลที>จะมาซื@อรถ บอกวา่จาํเป็นจะตอ้งมีครุภณัฑ์ยานพาหนะที>สามารถใช้
บริการผูเ้รียนไดอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม ก็แปลวา่อยากจะซื@อรถเพื>อพฒันา
ดา้นการศึกษา แทนที>จะพฒันาการศึกษาก็กลบันาํมาซื@อรถเสีย 7 ลา้นบาท มอง
เลยมองวา่หลกัการมนัจะขดักนันะครับ ใช่ไหมครับ แลว้ก็มาซื@อรถสิ>งที>ตามมาก็
คือ พนกังานขบัรถอีก 3 คน ค่าบาํรุงรักษาเพิ>มขึ@น ค่านํ@ ามนัเพิ>มขึ@น 7 ลา้นบาท 
โครงการ ASEAN SCHOOL ผมไม่เขา้ใจวา่เป้าหมายของโครงการนี@มนัคืออะไร 
แต่สิ>งหนึ>งที>ผมเห็นวา่จะเป็นไปได ้เกิดผลตามมาก็คือที>เรารายงานผลกบัสภาเมื>อ
สักครู่ก็คืองานที>เราทาํได้ก็คือ 25 % แน่นอนว่าโครงการ ASEAN SCHOOL 
จะตอ้งตดัไปคือไม่ไดท้าํ ประมาณการไวแ้ลว้ มีแผนแลว้ แต่เราไม่ไดด้าํเนินการ 
แลว้มาตั@งเป็นโครงการใหม่ขึ@นมาเพื>อซื@อรถ ขอ้หนึ>งโครงการก็ตั@งไวเ้ป็นตวัเพิ>ม
จาํนวนแผน จาํนวนโครงการ แต่สุดทา้ยโครงการนี@ก็ตั@งคา้งไวไ้ม่ไดท้าํ สุดทา้ย
เมื>อประเมินแล้วผลการประเมินมนัก็ตํ>าลงมาอีก นี>ก็เป็นเหตุผลหนึ> ง เพราะ
งบประมาณทั@งหมดนี@ตั@งไวใ้นปี 57 เมื>อรู้วา่ไม่มีรถเราจะตั@งโครงการนี@ ไวท้าํไม 
ทาํไมไมต่ั@งซื@อรถซะเลย ผมกฝ็ากทา่นประธานเรียนถามอยา่งนี@ครับ 
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นายสมชาย  จินเดหวา   ขอขอบคุณ  คุณสมโชค  ดีลิ>น  เชิญคุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1 
   ทา่นประธานครับ งบประมาณที>ตั@งนี@ เป็นงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2557 

การทาํงบประมาณนั@น ถา้หากเราทาํงบประมาณไปแลว้ แต่มีงานที>เร่งด่วนที>เรา
จะทาํก่อน เราก็ตอ้งทาํที>เร่งด่วนก็ตอ้งทาํก่อน แต่ถ้าอย่างไหนไม่เร่งด่วนก็ไม่
ตอ้งทาํก่อน จะพกัไวก่้อนกไ็ดเ้ป็นตน้วา่โครงการ ASEAN SCHOOL 7 ลา้นบาท 
ตอนนี@งบประมาณเพิ>มเริ>มมาได ้2 เดือนกวา่ ไม่ถึง 3 เดือน เรายงัไม่ทาํแต่มีความ
จาํเป็นตอ้งไปซื@อรถเพื>อที>จะมาใชเ้กี>ยวกบัการศึกษาหรืออะไรต่าง ๆ เราก็ขอโอน
ไปได ้แต่ถา้เมื>องบที>จะดาํเนินโครงการ ASEAN SCHOOL 7 ลา้นบาทมนัหมด
ไปแลว้ เรากจ็ะยงัมีงบประมาณที>จะมาอุดหนุน ในดา้นของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ที>เราจะไดรั้บโอนมาอีกใน 8-9 เดือนขา้งหนา้ โอนมาจาํนวนเท่าไหร่ยงัไม่ทราบ 
เรากท็าํไดไ้มใ่ช่วา่วนันี@ เราโอนไป 7 ลา้นบาท หมดไปแลว้ จะไม่ไดท้าํ มนัไม่ใช่
นะครับ ที>ผมเคยมีประสบการณ์ที>เคยทาํมาก็จะมีลกัษณะอยา่งนี@  ที>ผมพูดขึ@นมานี@  
ก็ในลักษณะการอภิปรายของสมาชิกจะมีข้อบงัคบัอยู่ว่าสามารถจะอภิปราย
คดัคา้นได ้หรือสนบัสนุนญตัติของผูบ้ริหารได ้ขอบคุณทา่นประธานมากครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มากครับ  ขอเชิญผูบ้ริหารไดต้อบ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญผูบ้ริหารครับ 
นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   จริง ๆ ในเรื>องนี@  ตอนแรกผมก็ยงัไม่ทราบวา่ ASEAN SCHOOL เป็น

อะไร แต่งบประมาณตรงนี@ เป็นงบประมาณโครงการที>เคยเสนอไวเ้ป็นเงินของ
โครงการครั@ งเก่าแต่ติดพนัมาถึงปีนี@  เป็นโครงการติวนกัเรียนทางคอมพิวเตอร์ที>
จะไปซื@อโปรแกรมเขามา แล้วเขาจะให้รหัสผ่านมา แลว้ให้นักเรียนใช้สําหรับ
การติวทางคอมพิวเตอร์ ซึ> งจะทาํสัญญาต่อเนื>องเป็นเวลา 3 ปี ซึ> งทางผูบ้ริหาร
และสํานักการศึกษาได้ปรึกษาหารือกนัแล้วว่าโครงการนี@ เท่าที>ได้ประเมินกบั
โรงเรียนในเบื@องตน้ก็ดี กบัสํานกัการศึกษาก็ดี วา่นกัเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจ
เมื>อเราไปจา้งทาํโปรแกรม ไปซื@อโปรแกรมมาแล้วแต่นักเรียนเขานิยมที>จะไป
เรียนกบัอาจารยที์>ติวจะไดเ้จอเพื>อน การเอารหสัผา่นแลว้ติวผา่นคอมพิวเตอร์นั@น
จะไมไ่ดผ้ม  ประกอบกบัท่านนายกเทศมนตรีและผูบ้ริหารตอ้งการที>จะซื@อรถไว้
บริการโรงเรียน ตอนมีกิจกรรมภายในโรงเรียน จะไดมี้รถไวบ้ริการนกัเรียน ไปดู
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งานนอกสถานที>ก็ดี ไปแข่งขนักีฬาก็ดี ก็หารือกนัโดยรอบคอบแลว้วา่ตอ้งการที>
จะเอางบประมาณนี@ มาซื@ อรถ ส่วนการติวถ้าจะให้มี เรามีรูปแบบที>ดีอาจจะ
เปลี>ยนแปลงได ้หากมีนกัเรียนที>สนใจมากพอสมควร ก็จะจดัอาจารยม์าสอนที>
โรงเรียน ซึ> งจะไดผ้ลมากกวา่การที>จะเราไปซื@อโปรแกรมและรหัสผา่นและให้
นักเรียนไปติวที>บ้านเอง ก็เลยโอนงบประมาณมาซื@ อรถตามที>เสนอต่อสภา  
ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ รองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  เชิญคุณณรงค ์ บวัคาํ  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายณรงค ์ บวัคาํ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายณรงค ์ บวัคาํ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 4 
   ที>คณะผูบ้ริหารไดต้อบขอ้สงสัยตรงนี@  ก็เป็นเรื>องที>ดี แต่ในฐานะที>เป็น

สมาชิกสภาเทศบาล ผมเองสนับสนุนเรื>องการศึกษาเพราะเป็นคนอยูใ่นวงการ
ของการศึกษา แต่สิ>งหนึ>งที>ทางคณะผูบ้ริหารจะตอ้งบอกรายละเอียดต่าง ๆ ชี@ แจง
รายละเอียดต่าง ๆ เราจะเขา้ปี ASEAN วา่โครงการห้องเรียน ASEAN SCHOOL 
เป็นความสงสัยของคนทั>วไป เมื>อเราต้องการจะพฒันาทรัพยากรมนุษย์ มัน
จาํเป็นที>จะตอ้งเร่งและทาํอยูเ่ป็นประจาํ เมื>อผูบ้ริหารไดป้รึกษาหารือกนัแลว้วา่
ตอ้งการที>จะใหเ้ด็กทุกคนไดมี้ความสนใจมีความรู้ในสิ>งใหม่ ๆ และการที>จะจา้ง
ครูมาติวใหก้บัเด็ก ตามที>ท่านรองอนนัท ์ ทองแกว้  ไดบ้อกไวเ้มื>อสักครู่ ขอโทษ
ที>ตอ้งเอ่ยนามนะครับ ผมเห็นดว้ยตรงนี@ ไม่ไดข้ดัขอ้งอะไร แต่ที>ผมสงสัยเพราะ
ทา่นเขียนหลกัการ เหตุผลมาเป็นแบบนั@น พอทา่นใหเ้หตุผลมาเป็นอยา่งนี@ผมหาย
สงสัยเลย ผมสนบัสนุนอยูแ่ลว้ แต่วา่เหตุผลที>เขียนมาตามที>ท่านเสนอญตัติมานั@น
มนัขดักนัเหมือนกบัที> สท. สมโชค  ดีลิ>นบอก  ดว้ยความเป็นห่วงนกัเรียน เป็น
ห่วงเยาวชน เป็นห่วงทรัพยากรมนุษยจึ์งจาํเป็นตอ้งอภิปรายถาม เพราะคิดวา่มนั
ไม่น่าจะเป็นสิ>งจาํเป็นเร่งด่วน เพราะรถนั@นบางส่วนเราก็มีอยูแ่ล้ว เราน่าจะเอา
งบประมาณส่วนนี@ ไปพฒันาสมองให้กบัเยาวชนดีกว่า แต่พอท่านรองอนันท ์ 
ทองแกว้  อภิปรายชี@แจงแบบนี@  ผมหายสงสัยแลว้ครับ ผมสนบัสนุนดว้ยครับ  

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณณรงค ์ บวัคาํ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด  จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญตัตินี@ อีกบา้งครับ  เชิญคุณสมโชค  ดีลิ>น  เชิญครับ 
นายสมโชค  ดีลิ>น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ>น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 2 
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   ตอ้งขอขอบคุณทา่นรองอนนัท ์ ทองแกว้  ที>ไดใ้ห้ความกระจ่าง ที>ผมได้
เรียนถามสิ>งหนึ>งก็คือไม่ทราบวา่ ASEAN SCHOOL มนัคืออะไร ตามหลกัการ 
นโยบายบอกวา่สนบัสนุนเรื>องการศึกษา แต่การที>จะเอาเรื>องการศึกษามาซื@อรถ
มนัก็เลยขดักบัหลกัการก็เท่านั@นเอง เห็นความจาํเป็นอยูแ่ลว้เพราะเรารู้อยูว่า่รถ
ของเทศบาลนครสงขลาเรามีนอ้ยกมี็ความจาํเป็น ผมเองไมข่ดัขอ้ง ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณสมโชค  ดีลิ>นครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญตัตินี@ อีกบา้งครับ  เชิญคุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 
นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 1 
   เมื>อสักครู่ผมไดฟั้งคณะผูบ้ริหาร ไดต้อบเพื>อนสมาชิกสภาเทศบาลที>ได้

มีความสงสัย อยากจะเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยงัผูบ้ริหารว่าท่านช่วย
รับปากนะครับ วา่จะช่วยดาํเนินการเรื> องของการที>จะติวลูก ๆ นักเรียนที>จะจบ
การศึกษาด้วยนะครับ เพราะว่าผมดูความต่างของเงินที>ผูป้กครองใช้จ่ายให้ลูก
เรียนพิเศษ และเด็กที>จะจบชั@น ม.5 ม.6  และเตรียมที>จะเขา้มหาวิทยาลยันั@นตอ้ง
ใชเ้งินเยอะและนกัเรียนของเราในเทศบาลนครสงขลาก็ระดบั  high school แลว้
เพราะฉะนั@นช่วยหาวิธีการในการติว เพราะถ้าไปถามเอกชนนั@นแพงมาก ที>
หาดใหญ่นั@นถา้ผูป้กครองมีเงินนอ้ยก็ไม่สามารถส่งลูกไปเรียนได ้ผมพยายามไป
ส่งเสริมโรงเรียนอื>น ๆ อีกหลายโรงวา่ให้ช่วยในเรื>องของเพื>อนช่วยเพื>อน พอถึง
โคง้สุดท้ายที>จะไปสอบแข่งขนัเข้ามหาวิทยาลยัจริง ๆ นั@น แข่งแบบตวัต่อตวั 
เพราะฉะนั@นถา้ทางเทศบาลช่วยจดัการในเรื>องนี@  แลว้ทาํเป็นรูปธรรมเลย ทาํแลว้
ทาํเลยนะครับเพราะช่วงนี@จาํเป็นตอ้งทาํ  ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายอีกบา้งครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มีแลว้นะครับ  เมื>อไม่มีผมจะขอมติจากที>ประชุมสภาแห่งนี@   สมาชิกท่านใด

อนุมติัให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557 ไปตั@งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ของสาํนกัการศึกษา โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์    

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมตอินุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ไปตั5งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการศึกษา  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที� 10   เรื�อง อื�น  ๆ  
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 10 เรื>อง อื>น ๆ มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายบา้งครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ไมมี่นะครับ 
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   วนันี@ เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมยัสามญั สมยัที> 4 ประจาํปี 2556 
วนัที> 29 พฤศจิกายน 2556  ไดมี้การดาํเนินการประชุมครบทั@ง 10 วาระแลว้ และ
การประชุมเป็นไปด้วยดี ผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี   
เลขานุการนายกเทศมนตรี ที>ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รอง
ปลดัเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ที>ได้เขา้ร่วม
ประชุมในวนันี@   และการประชุมสภาก็ผา่นไปดว้ยดี  ผมขอปิดประชุม  ณ บดันี@   
ขอเชิญรับประทานอาหารเที>ยงที>โรงแรมววีา่ สงขลา นะครับ 

ปิดประชุมเวลา      12.15  น. 
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