
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. 2557 

วนัที"  28  กมุภาพนัธ์  2557  เวลา  10.00  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผูม้าประชุม 1. นายสมชาย   จินเดหวา ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นางกรกมล   อาจณรงค ์ 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. นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา 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. นายธาํมรงค ์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สาํนกัการคลงั 
 14. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 15. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา  
 16. นายธวชัชยั ประดิษฐอุกฤษฏ ์  ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 17. นางตวงพร วจิิตรพนัธ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 18. นางสาววรารัตน์ นนัทวราพิทกัษ ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  
 19. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
 20. นายศกัดา   มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 21. นายเจษฏา ชยัฤกษ ์ ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
 22. นางสุจิตรา  สังขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวชิาการและแผนงาน 
 23. นางณฐัริกา นุรักษ ์ ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 
 24. นางวาสนา ศรีกรด หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทั>วไป 
 25. นางวรกานต ์ เรืองศรี หวัหนา้งานธุรการ สาํนกัปลดัฯ  
 26. นายวฒิุชยั บุญเทพ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 27. นางพชัรี จิตตเ์สโน ผูช่้วยงานกิจการสภา 

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 สมยัแรก ประจาํปี 2557  
 บดันี@   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองคป์ระชุมแลว้  ดิฉนัใคร่ขอ
เรียนเชิญ ทา่นรองประธานสภาเทศบาล ไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และขอ
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ดาํเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบ
วาระต่อไป ขอเรียนเชิญคะ่ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  คณะผูบ้ริหาร  และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาทุกท่าน วนันี@ เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั  สมยัแรก ประจาํปี 

พ.ศ. 2557 ในวนัที>  28 กุมภาพนัธ์ 2557  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
ขณะนี@  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคป์ระชุมแลว้ กระผมจึงขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลนครสงขลา  ณ  บดันี@  

ระเบียบวาระที" 1  เรื"อง ที"ประธานแจ้งให้ที"ประชุมทราบ 
นายสมชาย  จินเดหวา   วนันี@ มีเรื>องที>จะแจง้ใหที้>ประชุมทราบ กคื็อตามที>สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  นครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1 นายวลัลภ  วุฒิภูมิ ไดย้ื>นกระทูถ้ามต่อที>สภาแห่งนี@

เมื>อวนัที> 29 พฤศจิกายน 2556 เรื>องฐานทพัเรือสงขลา ไดปิ้ดกั@นถนนแหลมสน
อ่อนซึ> งเป็นถนนสาธารณะที>อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครสงขลา 
ประชาชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ถนนสาธารณะสายดงักล่าวได ้ปรากฏวา่เมื>อ
นายวลัลภ  วุฒิภูมิ  ไดต้ั@งกระทูถ้ามท่านนายกเทศมนตรีก็ไดน้าํเรื>องนี@ ไปปรึกษา
กับผู ้บริหาร และได้มีหนังสือแจ้งไปยงัทัพเรือภาคที>  2 สงขลา เมื>อวนัที>  5 
กุมภาพนัธ์ 2557 เรื>อง ขอให้พิจารณาเปิดการจราจรบนถนนแหลมสนอ่อนหน้า
ฐานทพัเรือสงขลา ปรากฏว่าทางทพัเรือภาคที> 2 ได้มีหนังสือตอบกลบัมาเมื>อ
วนัที> 13 กุมภาพนัธ์ 2557 วา่ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่เนื>องจากสถานการณ์การก่อ
เหตุความไม่สงบ ปัจจุบนัยงัคงมีความรุนแรงอยา่งต่อเนื>องและจากสถานการณ์
ดา้นการขา่วผูก่้อเหตุรุนแรงในพื@นที>ยงัหาโอกาสที>จะก่อเหตุความรุนแรงในพื@นที>
อยูเ่ป็นระยะ ดงันั@นเพื>อลดความสูญเสีย รวมถึงความปลอดภยัของขา้ราชการและ
ประชาชน ทัพเรือภาคที>  2 จึงไม่สามารถอํานวยความสะดวกในการเปิด
การจราจรบนถนนแหลมสนอ่อน หนา้ฐานทพัเรือสงขลาได ้และขออภยัในความ
ไมส่ะดวกมาดว้ย นี>คือเรื>องแจง้เพื>อทราบนะครับ 

มติที"ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที" 2  เรื"อง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที" 4  ประจําปี  

  พ.ศ. 2556  เมื"อวนัที" 29 พฤศจิกายน 2556   
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 2  เรื>อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมยั 
ประธานสภาเทศบาล    สามญั  สมยัที> 4 ประจาํปี พ.ศ. 2556  เมื>อวนัที> 29 พฤศจิกายน 2556 ผมขอแกไ้ข

ในหนา้ที> 1 ผูม้าประชุมลาํดบัที> 3 นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล
นครสงขลา ซึ> งปัจจุบนันายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  เป็นรองประธานสภาเทศบาล
นครสงขลา ขอแกไ้ขให้ถูกตอ้งนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแกไ้ข
เพิ>มเติม รายงานการประชุมสภาฉบบันี@ อีกบา้ง ขอเชิญนายณรงค ์ บวัคาํ เชิญครับ  

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

ที> 4 ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา  
 เมื>อวนัที>  23 ธนัวาคม 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 
  5. นายสุระ  รักเจียม   กรรมการ 
  6. นายชาคริต  นิยมเดชา   กรรมการ 
  7. นายณรงค ์ บวัคาํ   กรรมการและเลขานุการ 
  ไดม้าประชุมร่วมกนั  ณ งานกิจการสภา  สํานกัปลดัเทศบาล เพื>อตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที> 4 ประจาํปี พ.ศ. 2556  เมื>อ
วนัที> 29 พฤศจิกายน 2556 ปรากฏวา่มีเนื@อหาบางตอน และคาํบางคาํผิดพลาดอยู่
ในฐานะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอปรึกษาหารือในที>ประชุมแห่งนี@
เพื>อแกไ้ขให้ถูกตอ้ง ในหน้าที> 3 ของรายงานการประชุมย่อหน้าแรก ตรงที>ว่า
บดันี@สมาชิกสภาสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองค์ประชุมแลว้ ดิฉันใคร่ขอเรียน
เชิญสมาชิกสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพื>อให้เป็นหลกัฐานผมขอ
เปลี>ยนคาํว่า ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา เป็นดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญรอง
ประธานสภาไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เหมือนเมื>อสักครู่ เพราะวา่เวลาเรา
ประชุมนั@นเรามีบนัทึกผูเ้ขา้ร่วมการประชุม เช่น มีประธานสภา รองประธานสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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นายสมชาย  จินเดหวา   คุณณรงค ์ บวัคาํ  ครับ ประชุมสภาครั@ งก่อนนี@ทา่นทราบไหมวา่ใครเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
นายณรงค ์ บวัคาํ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  ครั@ งที>แลว้ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ เป็นคนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ  
นายสมชาย  จินเดหวา   กถู็กตอ้งแลว้คือสมาชิกสภา ถา้ครั@ งใหมนี่@รายงานการประชุม เอาตาม  
ประธานสภาเทศบาล    ความเป็นจริงนะครับ  
นายณรงค ์ บวัคาํ   โอเค ครับ ต่อไปเป็นหนา้ที> 5 นบัจากล่างขึ@นไปขอ้ที> 1 ดูนะครับผมขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ปรึกษาวา่อยา่งไหนจะเหมาะสมหรือวา่ใหเ้ป็นไปตามนั@น กข็อเรียนใหที้>ประชุม  
  ไดท้ราบ 
นายสมชาย  จินเดหวา   คุณณรงค ์ บวัคาํ ครับ เราตอ้งทาํความเขา้ใจวา่เราจะมาแกไ้ขตามใจเรา 
ประธานสภาเทศบาล    ไม่ไดทุ้กคาํพูดที>ถอดมาตอ้งตรง เขา้ใจตรงกนันะครับเราพูดอยา่งไร ก็ตอ้งเป็น

อยา่งนั@น นั>นคือรายงานการประชุมถา้พิมพผ์ดิตอ้งแกไ้ขแต่ไมใ่หแ้กไ้ขเนื@อหา 
นายณรงค ์ บวัคาํ   โอเค ครับ ต่อไปเป็นหนา้ที> 28 ยอ่หนา้ที> 4 โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิม 
สมาชิกสภาเทศบาล  พระเกียรติฯ 12 สิงหามหาราชินี ตรงบรรทดัสุดทา้ย ตรงคาํว่าภายในโครงการ

ชุมชนสีเขียว เป็นภาษาองักฤษ คาํวา่ Green Communiity พิมพผ์ิด มีตวั i 2 ตวัให ้  
ตดัออก 1 ตวันะครับ เป็น Green Community 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณณรงค ์ บวัคาํ  ขอเชิญรองอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล     
นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนันท์  ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ผมขอทาํความ

เขา้ใจนิดหนึ> งวา่การที>จะรับรองรายงานการประชุมนั@น ถา้สมาชิกท่านใดเห็นวา่
การบนัทึกรายงานการประชุมพิมพไ์ม่ตรงกบัขอ้ความในวนัประชุม เราขอแกไ้ข
แต่ถ้าวนัก่อนพูดผิดแลว้เจา้หน้าที>พิมพ์ตามที>เราพูดผิดก็ตอ้งเอาตามนั@น จริง ๆ 
แล้วมนัเป็นหน้าที>ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าอนัไหนที>ใช้
คาํผิดเราก็แก้ไขก่อนที>จะเข้าสภา อันนั@นเป็นหน้าที>ของคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภา ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ทุกคนเขา้ใจตรงกนัแลว้นะครับ ต่อไปเชิญนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญครับ 
นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  ไหน ๆ ก็แกแ้ลว้ก็ขอแกอี้กนิดให้ถูกตอ้ง คือ

หน้าที> 1 ที>ประธานแก ้ลาํดบัที> 3 นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  รองประธานสภา
เทศบาลนครสงขลา  ในเมื>อเป็นรองประธานสภา ก็ขอแกจ้ากลาํดบัที> 3 มาเป็น
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ลาํดบัที> 2 นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา แต่
ลาํดบัที> 3 เป็นนางกรกมล  อาจณรงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา นะครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณครับ คุณวรชาติ  ธารพระจนัทร์ มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล    จะแกไ้ขรายงานการประชุมสภาฉบยันี@ อีกบา้งครับ ไมมี่ใครแกไ้ขแลว้นะครับ 
   เมื>อไม่มีผมก็จะขอมติจากที>ประชุม  ท่านสมาชิกสภาท่านใด ให้การ

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที> 4 ประจาํปี พ.ศ. 2556  
เมื>อวนัที> 29 พฤศจิกายน 2556  โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที"ประชุม     ที"ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 

ที" 4 ประจําปี พ.ศ. 2556 เมื"อวนัที" 29  พฤศจิกายน  2556  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที" 3  เรื"อง การกาํหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา วนัเริ"มต้นประชุม 

  สมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2557 และวันเริ"มสมัยประชุมสามัญ 

สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2558  
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 3 เรื>อง การกาํหนดสมยัประชุมสามญัประจาํปี ระยะเวลา 
ประธานสภาเทศบาล  วนัเริ>มตน้ประชุม สมยัประชุมสามญัประจาํปี พ.ศ. 2557 และวนัเริ>มสมยัประชุม

สามญั สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2558   
   ผมขอหารือที>ประชุมแห่งนี@  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอการ

กาํหนดสมยัประชุมสามญัประจาํปี ระยะเวลาจะเริ>มเมื>อใด และมีกาํหนดกี>วนั 
เชิญสมาชิกสภาเสนอขึ@นมาครับ เชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  เชิญครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1 
   กระผมขอเสนอ ใหก้าํหนดสมยัประชุมสามญั ประจาํปี ระยะเวลา และ

วนัเริ>มตน้ประชุมสมยัประชุมสามญั ประจาํปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 3 สมยั และวนั
เริ>ม สมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี 2558 รายละเอียดดงันี@  

   สมยัประชุมสามญั สมยัที> 2 เริ>มตั@งแต่วนัที> 1 – 30 พฤษภาคม 2557    
  มีกาํหนด 30 วนั 
   สมยัประชุมสามญั สมยัที> 3 เริ>มตั@งแต่วนัที> 1 – 30 สิงหาคม 2557  
  มีกาํหนด 30 วนั 
   สมยัประชุมสามญั สมยัที> 4 เริ>มตั@งแต่วนัที> 1 – 30 พฤศจิกายน 2557  
  มีกาํหนด 30 วนั 
   สมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2557 เริ>มตั@งแต่วนัที>  
  1 กุมภาพนัธ์ ถึงวนัที> 2 มีนาคม 2558 มีกาํหนด 30 วนั  
   ขอบคุณครับทา่นประธาน 
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นายสมชาย  จินเดหวา   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  มีผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื>นอีกบา้งครับ ไม่มีนะครับ เมื>อไม่ผมก็จะขอมติจาก    

ที>ประชุมแห่งนี@ เลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้กาํหนด     
สมยัประชุมสามญัประจาํปี ระยะเวลา และวนัเริ>มสมยัประชุมสามญั ประจาํปี 
พ.ศ. 2557 และสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2558 ตามที> นายวลัลภ  
วฒิุภูมิ  เสนอมาโปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที"ประชุม     ที"ประชุมมีมติให้กาํหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ระยะเวลา และวัน

เริ"มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2557 จํานวน 3 สมัย และวันเริ"ม 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2558 รายละเอยีดดังนี8 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยที" 2 เริ"มตั8งแต่วนัที" 1 – 30 พฤษภาคม 2557  

  มีกาํหนด 30 วนั 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยที" 3 เริ"มตั8งแต่วนัที" 1 – 30 สิงหาคม 2557  

  มีกาํหนด 30 วนั 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยที" 4 เริ"มตั8งแต่วนัที" 1 – 30 พฤศจิกายน 2557  
  มีกาํหนด 30 วนั 
   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2558 เริ"มตั8งแต่วนัที"  

  1  กมุภาพนัธ์  ถึงวนัที" 2 มีนาคม 2558 มีกาํหนด 30 วนั  

ระเบียบวาระที" 4  เรื"อง กระทู้ถาม 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 4 เรื>อง  กระทูถ้าม ของสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
ประธานสภาเทศบาล   4.1 กระทูถ้ามของนายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ ขอเชิญเจา้ของกระทู ้เชิญครับ  
  ไมถ่าม ถือวา่ถอนนะครับ   
   4.2 กระทูถ้ามของนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  ขอเชิญเจา้ของกระทู ้เชิญครับ 
  ไมถ่ามนะครับ ถือวา่ถอนนะครับ 
   4.3 กระทูถ้ามของนายณรงค ์ บวัคาํ  ขอเชิญเจา้ของกระทู ้ เชิญครับ  
  ไมถ่ามนะครับ ถือวา่ถอนนะครับ 
   4.4 กระทูถ้ามของนายประจวบ  บุญเมือง  ขอเชิญเจา้ของกระทู ้เชิญครับ 

ไม่ถามถือว่าถอนนะครับ  เป็นอนัว่ากระทูถ้ามทั@ง 4 กระทูนี้@  ไดถ้อนออกจาก
วาระการประชุมในวนันี@นะครับ 
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ระเบียบวาระที"  5  ญตัต ิ ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารจําหน่ายของที"ระลกึ สินค้าและ 

   ผลติภัณฑ์พื8นเมืองของเทศบาลนครสงขลาบริเวณแหลมสมิหลา  

   (ร้านลานดอกแก้ว) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที>  5  ญตัติ ขออนุมติัโอนสิทธิการเช่าอาคารจาํหน่ายของที> 
ประธานสภาเทศบาล  ระลึก สินคา้และผลิตภณัฑพ์ื@นเมืองของเทศบาลนครสงขลาบริเวณแหลมสมิหลา 

(ร้านลานดอกแกว้) (ของสาํนกัการคลงั) ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติขึ@นมาครับ 
นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญตัติ  เรื> อง  ขออนุมติัโอนสิทธิการเช่าอาคารจาํหน่ายของที>

ระลึก สินคา้และผลิตภณัฑพ์ื@นเมืองของเทศบาลนครสงขลาบริเวณแหลมสมิหลา 
(ร้านลานดอกแกว้) 

   หลกัการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อขอโอนสิทธิการเช่า
อาคารจาํหน่ายของที>ระลึก สินคา้และผลิตภณัฑ์พื@นเมืองของเทศบาลนครสงขลา
บริเวณแหลมสมิหลา (ร้านลานดอกแกว้) ซึ> งมีอายสุัญญาเช่าเหลืออีก 20 ปี 

   เหตุผล   เนื>องจากนายรัชตะ สาริบุตร ผูเ้ช่า มีความประสงคข์อโอนสิทธิ
การเช่าอาคารจาํหน่ายของที>ระลึก สินคา้และผลิตภณัฑ์พื@นเมืองของเทศบาลนคร
สงขลาบริเวณแหลมสมิหลา (ร้านลานดอกแกว้) ตามสัญญาเช่าอาคารหรือ
สิ>งก่อสร้าง เลขที> 3/2546 ลงวนัที> 20 พฤษภาคม 2546 และบนัทึกต่อทา้ยสัญญา
เช่าอาคารหรือสิ>งก่อสร้าง ลงวนัที> 17 เมษายน 2549  ให้แก่นายแมนเมธี จิระโร 
อยูบ่า้นเลขที> 9/60 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อายุสัญญาเช่าที>เหลือ 
20 ปี  โดยรายละเอียดอตัราคา่เช่าตามสัญญาฯ ดงันี@  

   ปีที>  1  ถึงปีที>  3  คา่เช่าเดือนละ 7,000 บาท  
   ปีที>  4  ถึงปีที>  6  คา่เช่าเดือนละ 8,050 บาท 
   ปีที>  7  ถึงปีที>  10  คา่เช่าเดือนละ 9,660 บาท 
   ปีที> 11  ถึงปีที>  15  คา่เช่าเดือนละ 12,550 บาท 
   ปีที> 16  ถึงปีที>  18  คา่เช่าเดือนละ 14,440 บาท 
   ปีที> 19  ถึงปีที>  21  คา่เช่าเดือนละ 17,330 บาท 
   ปีที> 22  ถึงปีที>  30  คา่เช่าเดือนละ 22,530 บาท 
   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหาประโยชน์จาก

ทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ.2543  ขอ้ 20 การให้เช่าช่วง การ
โอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี>ยนตวัผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ>น (2) อายสุัญญาเช่าที>เหลือเกินสามปี ใหส้ภาทอ้งถิ>นมีอาํนาจอนุมติั  
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   จึงขอเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนสิทธิ
การเช่าอาคารจาํหน่ายของที>ระลึก สินคา้และผลิตภณัฑ์พื@นเมืองของเทศบาลนคร
สงขลาบริเวณแหลมสมิหลา  (ร้านลานดอกแกว้) อายุสัญญาเช่าที>เหลือ 20 ปี ซึ> ง
เป็นอาํนาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นนายก ครับ มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินี@บา้ง 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มีนะครับ เมื>อไม่มีผมจะขอมติจากที>ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

อนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าอาคารจาํหน่ายของที>ระลึก สินค้าและผลิตภัณฑ์
พื@นเมืองของเทศบาลนครสงขลาบริเวณแหลมสมิหลา (ร้านลานดอกแกว้) ของ
สาํนกัการคลงั โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที"ประชุม   ที"ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าอาคารจําหน่ายของที"ระลึก 

สินค้าและผลติภัณฑ์พื8นเมืองของเทศบาลนครสงขลาบริเวณแหลมสมิหลา (ร้าน

ลานดอกแก้ว) ของสํานักการคลงั  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที"  6  ญตัต ิ ขออนุมัตแิก้ไขเปลี"ยนแปลงคําชี8แจงประกอบประมาณรายจ่ายประจําปี 

   งบประมาณ 2557  (กองวชิาการและแผนงาน) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 6 ญตัติขออนุมติัแกไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@แจงประกอบ  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2557 ของกองวชิาการและแผนงาน 
  เชิญคณะผูบ้ริหารครับเสนอญตัติครับ  ขอเชิญรองอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ 
นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอเสนอญตัติแทน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   เรื> อง ขอเสนอญตัติแก้ไขเปลี>ยนแปลงคาํชี@ แจงประกอบงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปี 2557 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื>อขอแก้ไข

เปลี>ยนแปลงคาํชี@แจง ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2557 
   เหตุผล   ตามที>เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 ได้ตั@ งงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 
411600 เพื>อจ่ายเป็นค่าจัดซื@ อเครื> องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ตัดต่อครบชุด เกิด
ขอ้ผดิพลาดในการกาํหนดคุณลกัษณะของหน่วยประมวลผลกลางที>กาํหนดไวว้า่  
มีหน่วยประมวลผลกลางไม่นอ้ยกวา่ 7 แกนหลกั ซึ> งขอ้เท็จจริงในปัจจุบนั ยงัไม่
มีผูผ้ลิตรายใด ผลิตหน่วยประมวลผลกลางที>มีคุณลกัษณะดงักล่าว ส่งผลให้ไม่
สามารถจดัซื@อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ที>มีคุณลกัษณะตามที>กาํหนดได ้จึงขอแกไ้ข
เปลี>ยนแปลงคาํชี@แจง ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2557 ดงันี@  
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   คาํชี@ แจงเดิม  งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์  รหัส 
541000  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  รหสั 411600  ตั@งไว ้ 97,500  บาท เพื>อจ่ายเป็นค่า
จดัซื@อเครื>องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ตดัต่อ ครบชุด ประกอบดว้ย 

   - การ์ดหนา้จอแสดงผลความเร็วไม่น้อยกวา่ 2 GB หนา้จอไม่น้อยกวา่ 
27 นิ@ว 

   - สาํรองไฟไมน่อ้ยกวา่ 1000 VA 
   - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่นอ้ย

กวา่ 2 TB 
   - มีหน่วยความจาํ (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไม่นอ้ยกวา่  16 GB 
   - มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกวา่ 7 แกนหลกั และมีความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 3.4 GHz (ราคาที>ตั@งไวเ้ป็นราคาทอ้งถิ>น) 
   คาํชี@ แจงใหม่  งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์  รหัส 

541000  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  รหสั 411600 ตั@งไว ้ 97,500  บาท  เพื>อจ่ายเป็นค่า
จดัซื@อเครื>องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ตดัต่อ ครบชุด ประกอบดว้ย 

   - การ์ดหนา้จอแสดงผลความเร็วไม่น้อยกวา่ 2 GB หนา้จอไม่น้อยกวา่ 
27 นิ@ว 

   - สาํรองไฟไมน่อ้ยกวา่ 1000 VA 
   - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล(Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 

2 TB 
   - มีหน่วยความจาํ (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไม่นอ้ยกวา่  16 GB 
   - มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกวา่ 4 แกนหลกั และมีความเร็วไม่

นอ้ยกวา่ 3.4 GHz (ราคาที>ตั@งไวเ้ป็นราคาทอ้งถิ>น) 
   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยวิธีการ

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>ยนหรือเปลี>ยนแปลงสถานที>ก่อสร้าง ให้เป็นอาํนาจอนุมติั
ของสภาทอ้งถิ>น” 

   จึงขอเสนอญัตตินี@  เพื>อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อ
พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@แจงต่อไป  
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นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นรองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ ไมมี่นะครับ เมื>อไมมี่ผมจะขอมติจากที>ประชุมแห่ง

นี@  สมาชิกสภาท่านใด อนุมติัให้แกไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@ แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี 2557 ของกองวิชาการและแผนงาน โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกยกมือ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที"ประชุม   ที"ประชุม  มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี"ยนแปลงคําชี8แจงประกอบงบประมาณ

รายจ่าย ประจําปี 2557 ของกองวชิาการและแผนงาน  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที"  7  ญตัต ิ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองวชิาการ 

   และแผนงาน) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 7 ญตัติ ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2557  ของกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญคณะผูบ้ริหารเสนอญตัติครับ 

เชิญรองอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ 
นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอเสนอญตัติแทน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   เรื>อง  ขอเสนอญตัติใชจ่้ายเงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   หลกัการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อขอใชจ่้ายเงินสะสม

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
   เหตุผล   ดว้ยงานประชาสัมพนัธ์ กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที>ใน

การบนัทึกภาพ และผลิตสื> อประชาสัมพนัธ์ เพื>อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ให้
ประชาชนโดยทั>วไปทราบผา่นช่องทางต่างๆ ซึ> งตอ้งใช้กลอ้งภาพนิ>ง และกลอ้ง
วดีีโอ ที>มีประสิทธิภาพในการบนัทึกภาพ แต่เนื>องจากปัจจุบนั กลอ้งถ่ายภาพนิ>ง
และกล้องวีดีโอ มีสภาพชํารุดและเสื> อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน ไม่
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื>อให้การบนัทึกภาพกิจกรรม โครงการ
ต่างๆ ตลอดจนงานเร่งด่วนของเทศบาลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ จึงขออนุมติัใช้เงินสะสมเพื>อจดัซื@อกล้องถ่ายภาพนิ>ง
พร้อมอุปกรณ์ มีคุณลกัษณะ เป็นกลอ้งดิจิตอล DSLR ความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 
22.3 ล้านพิกเซล หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.2 นิ@ว จ ํานวน 1 ชุด  
เป็นเงิน 195,000 บาท และกล้องวีดีโอพร้อมอุปกรณ์ มีคุณลกัษณะ เป็นกล้อง
วีดีโอมีความละเอียดในการบนัทึกภาพวีดีโอแบบ Full High Definition เลนส์
กลอ้งสามารถซูมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 20 เท่า จาํนวน 1 ชุด เป็นเงิน 274,000 บาท รวม
เป็นเงินทั@งสิ@น 469,000 บาท (สี>แสนหกหมื>นเกา้พนับาทถว้น) 
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   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิ>มเติม ฉบบัที> 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 
ขอ้ 89  

   “องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ>นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยไดรั้บอนุมติั
จากสภาทอ้งถิ>นภายใต ้เงื>อนไขดงัต่อไปนี@  

   (1) ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซึ> งอยูใ่นอาํนาจหนา้ที>ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ>น ซึ> งเกี>ยวกบัดา้นการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที>เป็นการ
เพิ>มพูนรายได้ขององค์กรปกครองทอ้งถิ>น หรือกิจการที>จดัทาํเพื>อบาํบดัความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั@งนี@  ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ>น หรือตามที>กฎหมายกาํหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ>นแต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ 

   (3) เมื>อไดรั้บอนุมติัใหใ้ชจ่้ายเงินสะสม แลว้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น
ตอ้งดาํเนินการก่อหนี@ผกูพนัใหเ้สร็จสิ@นภายในระยะเวลาไมเ่กินหนึ>งปีถดัไป หาก
ไมด่าํเนินการภายในระยะเวลาที>กาํหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั@นเป็นอนัพบัไป 

   ทั@ งนี@ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ>นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที>จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาํและกรณีฉุกเฉินที>มีสาธารณภยัเกิดขึ@น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมใหค้าํนึงถึงฐานะการคลงัและเสถียรภาพระยะยาว” 

   ปัจจุบนัเทศบาลนครสงขลามียอดเงินสะสมคงเหลือ 66,360,339.06 บาท 
(หกสิบหกลา้นสามแสนหกหมื>นสามร้อยสามสิบเกา้บาทหกสตางค)์  

   จึงขอเสนอญัตตินี@  เพื>อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป  

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นรองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ ไมมี่นะครับ เมื>อไมมี่ผมจะขอมติจากที>ประชุมแห่ง

นี@  สมาชิกสภาท่านใด อนุมติัในญตัติขอใช้จ่ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ของกองวิชาการและแผนงาน โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกยกมือ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที"ประชุม   ที"ประชุม  มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2557 (กองวชิาการและแผนงาน)  เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที"  8  ญตัต ิ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กองวชิาการ 

   และแผนงาน) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 8 ญตัติ ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2557  ของกองวชิาการและแผนงาน ขอเชิญคณะผูบ้ริหารเสนอญตัติครับ 
  ขอเชิญรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ใหเ้สนอญตัติ
แทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 

   เรื>อง  ขอเสนอญตัติใชจ่้ายเงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   หลกัการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อขอใชจ่้ายเงินสะสม

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   เหตุผล   เนื>องจากรถจกัรยานยนต์ ของงานประชาสัมพนัธ์ กองวิชาการ

และแผนงาน ใช้งานมาเป็นระยะเวลากวา่ 20 ปี ชาํรุดไม่สามารถใชง้านได ้และ
เทศบาลได้จ ําหน่ายไป เมื> อว ันที>  23  สิ งหาคม  2556  ทําให้ขณะนี@ ไม่ มี
รถจักรยานยนต์ เพื>อใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ> งโดยลักษณะงานของงาน
ประชาสัมพนัธ์นั@น มีหนา้ที>ตอ้งปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว และทนัต่อเหตุการณ์ 
สามารถเข้า ถึงข้อมูลข่ าวสารทันท่วงที  เพื> อให้ได้มาซึ> งข้อมูลข่ าวสาร 
ภาพประกอบในการเผยแพร่ต่อไป ดงันั@นเพื>อใหก้ารปฏิบติังานเกิดความคล่องตวั 
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบติัราชการ จึงขออนุมติัใช้เงินสะสมเพื>อ
จดัซื@อจกัรยานยนต ์เครื>องยนตร์ะบบหวัฉีด ขนาดเครื>องยนตไ์ม่นอ้ยกวา่ 125 ซีซี 
จาํนวน 1 คนั เป็นวงเงิน 55,000 บาท (หา้หมื>นหา้พนับาทถว้น) 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิ>มเติม ฉบบัที> 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 
ขอ้ 89  

   “องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ>นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยไดรั้บอนุมติั
จากสภาทอ้งถิ>นภายใต ้เงื>อนไขดงัต่อไปนี@  

   (1) ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซึ> งอยูใ่นอาํนาจหนา้ที>ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ>น ซึ> งเกี>ยวกบัดา้นการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที>เป็นการ
เพิ>มพูนรายได้ขององค์กรปกครองทอ้งถิ>น หรือกิจการที>จดัทาํเพื>อบาํบดัความ
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เดือดร้อนของประชาชน ทั@งนี@  ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ>น หรือตามที>กฎหมายกาํหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ>นแต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ 

   (3) เมื>อไดรั้บอนุมติัใหใ้ชจ่้ายเงินสะสม แลว้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น
ตอ้งดาํเนินการก่อหนี@ผกูพนัใหเ้สร็จสิ@นภายในระยะเวลาไมเ่กินหนึ>งปีถดัไป หาก
ไมด่าํเนินการภายในระยะเวลาที>กาํหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั@นเป็นอนัพบัไป 

   ทั@ งนี@ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ>นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที>จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาํและกรณีฉุกเฉินที>มีสาธารณภยัเกิดขึ@น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมใหค้าํนึงถึงฐานะการคลงัและเสถียรภาพระยะยาว” 

   ปัจจุบนัเทศบาลนครสงขลามียอดเงินสะสมคงเหลือ 66,360,339.06 บาท 
(หกสิบหกลา้นสามแสนหกหมื>นสามร้อยสามสิบเกา้บาทหกสตางค)์  

   จึงขอเสนอญัตตินี@  เพื>อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อ
พิจารณาอนุมติัต่อไป  

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ ไมมี่นะครับ เมื>อไมมี่ผมจะขอมติจากที>ประชุมแห่ง

นี@  สมาชิกสภาท่านใด อนุมติัในญตัติขอใช้จ่ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 ของกองวิชาการและแผนงาน โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกยกมือ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที"ประชุม   ที"ประชุม  มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  

  พ.ศ. 2557 (กองวชิาการและแผนงาน)  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที"  9  ญตัต ิ ขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี"ยนแปลงคําชี8แจงประกอบงบประมาณและ 

   ใช้จ่ายเงินสะสม (ส่วนช่างสุขาภิบาล) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 9 ญตัติ ขออนุมติัโอนและแกไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@แจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณและใช้จ่ายเงินสะสม ของส่วนช่างสุขาภิบาล เชิญคณะ

ผูบ้ริหารเสนอญตัติ ครับ ขอเชิญรองสมชาย  จนัทรประทิน เชิญครับ 
นายสมชาย  จนัทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอเสนอญตัติ

แทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   เรื>อง   ขอเสนอญตัติเพื>อขออนุมติัโอนและแกไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@ แจง

งบประมาณและจ่ายเงินสะสม 
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   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อขออนุมติัโอนและ
แก้ไขเปลี>ยนแปลงคําชี@ แจงงบประมาณและจ่ายเงินสะสม เพื>อดําเนินการ
โครงการ ดงันี@  

   -  ปรับปรุงประสิทธิภาพคูระบายนํ@า ถนนเพชรมงคล (ฝั>งทิศใต)้  
  จาํนวน  1,920,000  บาท 
   เพื>อจ่ายเป็นค่ารื@ อถอนฝาคูระบายนํ@ า คสล.ของเดิม (หนาเฉลี>ยประมาณ 

0.50 เมตร)  และรื@ อผนังคูระบายนํ@ า คสล. ของเดิมดา้นที>ติดกบัถนนหนา 0.12 
เมตร แลว้ก่อสร้างคูระบายนํ@ าใหม่โดยการขยายทอ้งคู, ผนงัคู และฝาคูระบายนํ@ า 
คสล.ใหไ้ดค้วามกวา้ง 0.80 เมตร ความยาวอยา่งนอ้ย 470 เมตร พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก จาํนวน 43 ฝา (รายละเอียดตามแบบแปลนที>เทศบาลกาํหนด) 

   เหตุผล   ตามเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
2557  สํานักการช่าง ไดต้ั@งงบประมาณเพื>อ ปรับปรุงประสิทธิภาพคูระบายนํ8า 

ถนนเพชรมงคล (ฝั"งใต้)จํานวน 1,300,000 บาท แต่เนื>องจากต้องการเพิ>ม
ประสิทธิภาพของคูระบายนํ@า ถนนเพชรมงคล (ฝั>งทิศใต)้ ให้คลอบคลุมตลอดทั@ง
สายโดยเพิ>มความกวา้ง และความยาว เพื>อเป็นการแกไ้ขปัญหานํ@ าท่วมซํ@ าซาก  จึง
จะตอ้งแกไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@ แจงงบประมาณ โอนเงินงบประมาณ และจดัหา
งบประมาณเพิ>มเติมดงัรายละเอียดต่อไปนี@   

   โครงการเดมิ   
   -  ปรับปรุงประสิทธิภาพคูระบายนํ@ า ถนนเพชรมงคล (ฝั>งใต)้   จาํนวน 

1,300,000  บาท  เพื>อจ่ายเป็นค่ารื@ อฝาคูระบายนํ@ า  คสล.ของเดิม (หนาเฉลี>ย
ประมาณ 0.50 เมตร) และก่อสร้างฝาคูระบายนํ@ า คสล.(ใหม่) หนา 0.12 เมตร 
ความยาวอยา่งนอ้ย 380 เมตร พร้อมฝาเหล็กตะแกรงปิดเปิดทุกระยะ 10.00 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบแปลนที>เทศบาลกาํหนด) 

   1.  แก้ไขเปลี"ยนแปลงคําชี8แจง 
   -  ปรับปรุงประสิทธิภาพคูระบายนํ@ าถนนเพชรมงคล (ฝั>งทิศใต)้  จาํนวน 

1,920,000 บาท เพื>อจ่ายเป็นค่ารื@ อถอนฝาคูระบายนํ@ า คสล.ของเดิม (หนาเฉลี>ย
ประมาณ 0.50 เมตร)  และรื@ อผนงัคูระบายนํ@ า คสล. ของเดิมด้านที>ติดกบัถนน
หนา 0.12 เมตร แลว้ก่อสร้างคูระบายนํ@ าใหม่โดยการขยายทอ้งคู, ผนงัคู และฝาคู
ระบายนํ@า คสล.ให้ไดค้วามกวา้ง 0.80 เมตร ความยาวอยา่งนอ้ย 470 เมตร พร้อม   
ฝาตะแกรงเหล็ก จาํนวน 43 ฝา (รายละเอียดตามแบบแปลนที>เทศบาลกาํหนด) 
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   2.  ขอโอนเงินงบประมาณ (โอนลด) 
   -  ก่อสร้างทางระบายนํ@ าและราดพื@นทางเทา้ คสล.บริเวณหลงัเซเวน่ชยั

มงคล  จาํนวน  375,000  บาท 
   -  เพื>อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างทอ่ระบายนํ@า คสล. ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.40 

เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมบ่อพกัและทางเทา้ คสล.กวา้งเฉลี>ย 1.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร ยาว 150 เมตร  (รายละเอียดแบบแปลนที>เทศบาลกาํหนด) 

   เนื>องจากแนวก่อสร้างดังกล่าวได้ประสานกบัสํานักงานที>ดินจงัหวดั
สงขลาแลว้ พบวา่ บริเวณปากซอยเป็นที>ดินที>มีกรรมสิทธิ1 ครอบครอง จาํนวน 2 
แปลง ส่วนบริเวณจากกลางซอยไปถึงท้ายซอย ซึ> งตามระวางที>ดินเป็นทาง
สาธารณะนั@น ปัจจุบันชาวบ้านได้บุกรุกหมดแล้ว จึงไม่สามารถที>จะทาํการ
ก่อสร้างได ้

   3.  ขออนุมัติใช้เงินสะสม (ในส่วนที"ของบประมาณที"ยงัขาด)  จํ า น ว น  

245,000  บาท 
   รวมเป็นเงินที>ขอโอนลดและจ่ายขาดเงินสะสม ทั@งสิ@นจาํนวน 620,000  

บาท  เพื>อจดัทาํโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคูระบายนํ@ าถนนเพชรมงคล (ฝั>ง
ทิศใต)้ ซึ> งมีงบประมาณเดิมอยูแ่ลว้  1,300,000  บาท 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ.2547  และแกไ้ข เพิ>มเติม ฉบบัที> 2  พ.ศ.2548  หมวด 8 
ขอ้ 89 “องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ>นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมติั
จากสภาทอ้งถิ>นภายใตเ้งื>อนไข ดงัต่อไปนี@ ” 

   (1) ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซึ> งอยูใ่นอาํนาจหนา้ที>ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ>น ซึ> งเกี>ยวกบัดา้นการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที>เป็นการ
เพิ>มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ>น หรือกิจการที>จดัทาํเพื>อบาํบดั
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั@ งนี@  ต้องเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ>น หรือตามที>กฎหมายกาํหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ>นแต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ 

   (3) เมื>อไดรั้บอนุมติัใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น
ตอ้งดาํเนินการก่อหนี@ผกูพนัใหเ้สร็จสิ@นภายในระยะเวลาไมเ่กินหนึ>งปีถดัไป หาก
ไมด่าํเนินการภายในระยะเวลาที>กาํหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั@นเป็นอนัพบัไป 
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   ทั@ งนี@  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ>นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที>จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาํและกรณีฉุกเฉินที>มีสาธารณภยัเกิดขึ@น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมใหค้าํนึงถึงฐานะการคลงัและเสถียรภาพระยะยาว 

   และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ.2541 หมวด 4 การโอนและแกไ้ขเปลี>ยนแปลง
งบประมาณ ขอ้ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ที>ดินและ
สิ> งก่อสร้างที>ทาํให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี>ยน หรือโอนไปตั@งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิ>น ขอ้  29  การแกไ้ขเปลี>ยนแปลง
คาํชี@ แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ที>ดินและสิ>งก่อสร้าง  ที>ทาํให้
ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี>ยน หรือเปลี>ยนแปลงสถานที>ก่อสร้างให้เป็นอาํนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ>นข้อ 30 การโอน การแก้ไขเปลี> ยนแปลงคําชี@ แจง
งบประมาณรายจ่าย เงินประเภทอื>นที>ตอ้งนาํมาตั@งงบประมาณรายจ่ายตามขอ้ 15 
ให้เจ้าหน้าที>งบประมาณมีอาํนาจอนุมติัโอน หรือแกไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@ แจง
งบประมาณรายจ่ายได ้เมื>อไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจแลว้ 

   จึงขอเสนอญตัติ เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

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

แห่งนี@  สมาชิกสภาทา่นใดอนุมติัใหโ้อนและแกไ้ขเปลี>ยนแปลงคาํชี@ แจงประกอบ
งบประมาณและใช้จ่ายเงินสะสม  ของส่วนช่างสุขาภิบาล โปรดยกมือขึ@นครับ 
(สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที"ประชุม    ที"ประชุมมีมติ  อนุมัติให้โอนและแก้ไขเปลี"ยนแปลงคําชี8แจงประกอบ

งบประมาณและใช้จ่ายเงินสะสม  ของส่วนช่างสุขาภิบาล เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที"  10  ญตัต ิ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   

   (ส่วนช่างสุขาภิบาล) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 10 ญตัติขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2557 (ส่วนช่างสุขาภิบาล) เชิญคณะผูบ้ริหารเสนอญตัติครับ เชิญทา่นรอง 
  สมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ 
นายสมชาย  จนัทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอเสนอญตัติ

แทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
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   เรื>อง   ขอเสนอญตัติเพื>อขออนุมติัจ่ายเงินสะสม (ส่วนช่างสุขาภิบาล) 
   หลกัการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อขออนุมติัใชจ่้ายเงิน

สะสมของเทศบาล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เป็นเงิน  2,006,500 บาท 
(สองลา้นหกพนัหา้ร้อยบาทถว้น) ดงัรายการต่อไปนี@  

   1. จดัซื@อเครื>องไฟเบอร์ตดัเหล็ก ตั@งไว ้7,500  บาท  เพื>อจดัซื@อเครื>องไฟ
เบอร์ตดัเหล็กจาํนวน 1 เครื>อง ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางใบตดั 355 มม. ใชม้อเตอร์
ไฟฟ้าขนาดไม่เล็กกวา่ 2,000 วตัต ์แรงดนัไฟฟ้า 220 – 230 โวลท์ ความเร็วรอบ
ขณะหมุนเปล่าไมต่ ํ>ากวา่ 3,800 รอบต่อนาที  

   2. จดัซื@อรถจกัรยานยนตพ์ว่งขา้ง ตั@งไว ้ 90,000 บาท เพื>อจัดซื@ อ
รถจกัรยานยนต์พ่วงขา้ง จาํนวน 1 คนั ฉุดลากดว้ยรถจกัรยานยนต์ เครื>องยนต์
แก๊สโซลีน 4 จงัหวะ ปริมาตรกระบอกสูบไม่นอ้ยกวา่ 124 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร 
พร้อมต่อกระบะพว่งขา้ง ขนาดและรูปแบบที>เทศบาลกาํหนด 

   3. จดัซื@อรถยนตบ์รรทุกแบบเททา้ย  ตั@งไว ้ 1,909,000  บาท  
  เพื>อจัดซื@ อรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  2 ลบ.ม. 

เครื>องยนตดี์เซล จาํนวน 4 สูบ 4 จงัหวะ กาํลงัแรงมา้ 130 แรงมา้  
   เหตุผล   ดว้ยส่วนช่างสุขาภิบาล สํานกัการช่าง มีภาระหนา้ที>รับผิดชอบ

เกี>ยวกบังานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิ>งปฏิกูล และงานบาํรุงรักษาทางระบายนํ@ าใน
เขตเทศบาลทั@งหมด ซึ> งมีภาระงาน ไดแ้ก่ การซ่อมแซมฝาคูระบายนํ@ า การฉีดลา้ง
และขุดลอกตะกอนดินจากคูระบายนํ@ า ซึ> งมีจาํนวนมาก หากไม่ดําเนินการ          
โดยเร่งด่วนจะก่อให้เกิดอนัตรายกบัประชาชนที>สัญจรไปมา และก่อให้เกิด
มลพิษทางสิ>งแวดลอ้มในพื@นที>ประกอบกบัเครื>องจกัรกลเดิมที>มีอยูช่าํรุดจนหมด
สภาพการใช้งาน ไม่คุ ้มค่ากบัการซ่อมแซม จึงมีความจาํเป็นที>จะต้องจัดซื@ อ
ครุภณัฑ์ต่างๆ มาใชป้ฏิบติังาน ซึ> งจะทาํให้การทาํงานเกิดความคล่องตวั สะดวก
รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ สามารถบริการและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื@นที>ได้ทันท่วงที ดังนั@ น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมจาํนวน 
2,006,500 บาท เพื>อจ่ายโครงการดงักล่าวขา้งตน้ 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ>น พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิ>มเติม ฉบบัที> 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 
ขอ้ 89 “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บอนุมติัจาก     
สภาทอ้งถิ>นภายใตเ้งื>อนไข ดงัต่อไปนี@ ” 
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   (1) ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซึ> งอยูใ่นอาํนาจหนา้ที>ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ>น ซึ> งเกี>ยวกบัดา้นการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที>เป็นการ
เพิ>มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ>น หรือกิจการที>จดัทาํเพื>อบาํบดั
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั@ งนี@  ต้องเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ>น หรือตามที>กฎหมายกาํหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ>นแต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ 

   (3) เมื>อไดรั้บอนุมติัใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น
ตอ้งดาํเนินการก่อหนี@ผกูพนัใหเ้สร็จสิ@นภายในระยะเวลาไมเ่กินหนึ>งปีถดัไป หาก
ไมด่าํเนินการภายในระยะเวลาที>กาํหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั@นเป็นอนัพบัไป 

   ทั@ งนี@  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ>นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที>จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาํและกรณีฉุกเฉินที>มีสาธารณภยัเกิดขึ@น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมใหค้าํนึงถึงฐานะการคลงัและเสถียรภาพระยะยาว 

   เทศบาลนครสงขลามียอดเ งินสะสมที> สามารถจ่ายได้  จ ํานวน 
66,360,339.06 บาท  

   จึงขอเสนอญตัติ เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

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

แห่งนี@  สมาชิกสภาทา่นใดอนุมติัใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมประจาํปี พ.ศ. 2557 ของส่วน
ช่างสุขาภิบาล โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที"ประชุม    ที"ประชุมมีมติ  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปี พ.ศ. 2557 ของส่วน

ช่างสุขาภิบาล เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที"  11   ญตัต ิ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื"อกั8นใต้อาคารเรียนเป็นห้องเรียนชั"วคราว   

และจัดซื8อโต๊ะเก้าอี8นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สํานักการศึกษา)   
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที>  11  ญตัติ ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสม เพื>อกนัใตอ้าคารเรียน 
ประธานสภาเทศบาล   เป็นห้องเรียนชั>วคราวและจัดซื@ อโต๊ะเก้าอี@ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สํานัก

การศึกษา) เชิญคณะผูบ้ริหารเสนอญตัติครับ เชิญรองอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ 
นายอนนัท ์ ทองแกว้    เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี   กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอเสนอญตัติแทน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
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    เรื>อง  ขอใชจ่้ายเงินสะสม เพื>อกั@นใตอ้าคารเรียนเป็นห้องเรียนชั>วคราวและ
จดัซื@อโตะ๊เกา้อี@นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา  

    หลักการ  ตามที>โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) ไดรั้บจดัสรร
งบประมาณประจําปี 2555 ในการก่อสร้างอาคารเรียนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ>น กระทรวงมหาดไทย เพื>อใช้ในการสร้างอาคารเรียน 4 ชั@น 12 
หอ้งเรียนในระดบัมธัยมศึกษา นั@น  

    เหตุผล   ขณะนี@ อาคารเรียนดังกล่าวย ังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้าง ซึ> ง
เทศบาลนครสงขลา กาํลงัประสานกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ>นและสํานัก
งบประมาณ เพื>อดาํเนินการให้แลว้เสร็จ ทาํให้ในปีการศึกษา 2557 ซึ> งจะเปิดภาค
เรียนในเดือนพฤษภาคม มีห้องเรียน โต๊ะและเกา้อี@นักเรียน ไม่เพียงพอในการ
รองรับจาํนวนนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาที>เพิ>มขึ@นได ้จึงขออนุมติัใชเ้งินสะสม เพื>อ
ปรับปรุงใตถุ้นอาคารเรียน 4  เป็นหอ้งเรียนชั>วคราว จาํนวน 4 ห้องเรียน  และโต๊ะ- 
เกา้อี@  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 100 ชุด ดงันี@   

    1. ปรับปรุงใตถุ้นอาคารเรียน 4 เป็นห้องเรียนชั>วคราว จาํนวน 4 ห้อง เป็น
เงิน 735,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื>นห้าพนับาทถว้น)  รายละเอียดตามที>เทศบาล
กาํหนด 

    2. จดัซื@อโต๊ะ-เกา้อี@  นกัเรียนระดบัชั@นมธัยมศึกษา โครงสร้างทาํด้วยไม้
ยางพารา จาํนวน 100 ชุด เป็นเงิน  150,000 บาท (หนึ> งแสนห้าหมื>นบาทถ้วน)  
รายละเอียดตามที>เทศบาลกาํหนด  

    รวมเป็นเงินทั@งสิ@น 885,000 บาท (แปดแสนแปดหมื>นหา้พนับาทถว้น) 
    ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่าย 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ>น 
พ.ศ. 2547และแกไ้ขเพิ>มเติม ฉบบัที> 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ้ 89 

    “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บอนุมติัจาก
สภาทอ้งถิ>นภายใตเ้งื>อนไขดงัต่อไปนี@ ” 

    (1) ให้กระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซึ> งอยูใ่นอาํนาจหนา้ที>ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ>น ซึ> งเกี>ยวกบัการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที>เป็นการเพิ>มพูน
รายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ>น หรือกิจการที>จดัทาํเพื>อบาํบดัความเดือน
ร้อนของประชาชน ทั@งนี@  ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ>น หรือตามที>กฎหมายกาํหนด 

    (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ>นแต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ 
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    (3) เมื>อไดรั้บอนุมติัให้ใชจ่้ายเงินสะสมแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น
ตอ้งดาํเนินการก่อหนี@ ผกูพนัให้เสร็จสิ@นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ>งปีถดัไป หาก
ไมด่าํเนินการภายในระยะเวลาที>กาํหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั@นเป็นอนัพบัไป 

    ทั@งนี@  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที>จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจาํและกรณีฉุกเฉินที>มีสาธารณภยัเกิดขึ@น โดยการใช้จ่ายเงิน
สะสมใหค้าํนึงถึงฐานะการคลงั และเสถียรภาพระยะยาว 

    จึงเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ซึ> งเป็นอาํนาจ
ของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณรองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล   หรือซกัถามในญตัตินี@บา้งไหมครับ ไมมี่นะครับ เมื>อไม่มีผมจะขอมติจากที>ประชุม

แห่งนี@  สมาชิกสภาท่านอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื>อกั@ นใต้อาคารเรียนเป็น
ห้องเรียนชั>วคราวและจดัซื@อโต๊ะเกา้อี@นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา (สํานกัการศึกษา) 
โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติที"ประชุม    ที"ประชุมมีมติ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื"อกั8นใต้อาคารเรียนเป็น

ห้องเรียนชั"วคราวและจัดซื8อโต๊ะเก้าอี8นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สํานักการศึกษา) 

เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที"  12  ญตัต ิ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื"อจัดซื8อครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการ 

  เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั8นพื8นฐาน ช่วงที" 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นสื"อ ปีการศึกษา 2557 (สํานักการศึกษา)  
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที>  12  ญตัติ  ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสม เพื>อจดัซื@อครุภณัฑ ์ 
ประธานสภาเทศบาล  สนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั@นพื@นฐาน ช่วงที> 1 โดยใช้

ภาษาองักฤษเป็นสื>อ ปีการศึกษา 2557 (สํานกัการศึกษา) เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ 
ครับ เชิญรองอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ 

นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอเสนอญตัติแทน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   เรื> อง  ขอเสนอญตัติใช้เงินสะสม เพื>อจดัซื@อครุภณัฑ์สนับสนุนการ

จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั@นพื@นฐาน ช่วงชั@นที> 1 โดยใชภ้าษาองักฤษ
เป็นสื>อ ปีการศึกษา 2557 

   หลกัการ  ตามที>เทศบาลนครสงขลาไดอ้นุมติัโครงการเปิดสอนหลกัสูตร
การศึกษาขั@นพื@นฐาน ช่วงชั@นที> 1 โดยใช้ภาษาองักฤษเป็นสื>อ ปีการศึกษา 2557 
โดยเปิดสอนในชั@นประถมศึกษาปีที> 1 จาํนวนหนึ>งห้องเรียน ณ โรงเรียนเทศบาล 
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1 (ถนนนครนอก) เป็นเงิน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) เพื>อใชเ้ป็นค่าบริหาร
จดัการในการดาํเนินการ นั@น  

   เหตุผล   เพื>อให้สอดคล้องกบันโยบายของผูบ้ริหารเทศบาลและทนัต่อ
การจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 ที>จะเปิดภาคเรียนในเดือน
พฤษภาคม 2557  จึงขอเสนอญตัติใชเ้งินสะสม เพื>อจดัซื@อครุภณัฑ์สนบัสนุนการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั@นพื@นฐาน ช่วงชั@นที> 1 โดยใชภ้าษาองักฤษ
เป็นสื>อ ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 6 รายการ ดงันี@  

   1. โทรทศัน์สีขนาด 42 นิ@ว มีช่องเชื>อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงและช่องเชื>อมต่อสัญญาณภาพและเสียงจากคอมพิวเตอร์ จาํนวน 1 เครื>อง เป็น
เงิน 40,000 บาท (สี>หมื>นบาทถว้น) รายละเอียดตามที>เทศบาลกาํหนด 

   2. คอมพิวเตอร์ตั@งโต๊ะมีระบบปฏิบติัการที>ทนัสมยัหน่วยความจาํภายใน
ไมน่อ้ยกวา่ 500 GB แรมไม่นอ้ยกวา่ 4 GB และเชื>อมต่อสัญญาณกบัโทรศพัทไ์ด ้
เป็นเงิน 40,000บาท (สี>หมื>นบาทถว้น) รายละเอียดตามที>เทศบาลกาํหนด 

   3. เครื> องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนไร้สายและลําโพง 4 ตัว มี
กาํลังขยายไม่น้อยกว่า  400 W เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื>นบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามที>เทศบาลกาํหนด  

   4. เครื>องปรับอากาศขนาดไมน่อ้ยกวา่ 20,000 BTU จาํนวน 2 เครื>อง เป็น
เงิน 100,000 บาท (หนึ>งแสนบาทถว้น) รายละเอียดตามที>เทศบาลกาํหนด 

   5. ตูเ้ก็บอุปกรณ์ประจาํตวันกัเรียน ขนาด 12 ลิ@นชกั จาํนวน 3 ตู ้เป็นเงิน 
30,000 บาท (สามหมื>นบาทถว้น) รายละเอียดตามที>เทศบาลกาํหนด 

   6. กระดานดาํไร้ฝุ่ น ขนาด 1.20 × 2.40 เมตร จาํนวน 1 แผน่ เป็นเงิน 
10,000 บาท (หนึ>งหมื>นบาทถว้น) รายละเอียดตามที>เทศบาลกาํหนด 

     รวมเป็นเงินทั@งสิ@น 270,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื>นบาทถว้น) 
     ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่าย  
    การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น  
    พ.ศ. 2547และแกไ้ขเพิ>มเติม ฉบบัที> 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ้ 89 

“องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บอนุมติั
จากสภาทอ้งถิ>นภายใตเ้งื>อนไขดงัต่อไปนี@ ” 
 (1) ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซึ>งอยูใ่นอาํนาจหนา้ที>ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ>น ซึ> งเกี>ยวกบัการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที>เป็นการ
เพิ>มพนูรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น หรือกิจการที>จดัทาํเพื>อบาํบดั
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ความเดือนร้อนของประชาชน ทั@งนี@  ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ>น หรือตามที>กฎหมายกาํหนด 
 (2) ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ>นแต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ 
 (3) เมื>อไดรั้บอนุมติัใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น
ตอ้งดาํเนินการก่อหนี@ผกูพนัใหเ้สร็จสิ@นภายในระยะเวลาไมเ่กินหนึ>งปีถดัไป หาก
ไมด่าํเนินการภายในระยะเวลาที>กาํหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั@นเป็นอนัพบัไป 
 ทั@งนี@  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที>จะจ่ายคา่ใชจ่้ายประจาํและกรณีฉุกเฉินที>มีสาธารณภยัเกิดขึ@น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมใหค้าํนึงถึงฐานะการคลงั และเสถียรภาพระยะยาว 
 จึงเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ซึ> งเป็นอาํนาจ
ของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นรองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ  เชิญคุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ 
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1 
   ในญตัตินี@ นะครับ ผมดูญตัติแล้ว หนังสือเริ>มตน้มาจากโรงเรียน เสนอ

ขึ@นมาตามลําดับ เสนองบประมาณขอซื@อวสัดุครุภัณฑ์เป็นเงิน 270,000 บาท 
บนัทึกมาถูกต้องตามลาํดับ จนกระทั>งขออนุมติัสภา ถูกตอ้ง ขออนุญาตท่าน
ประธานสภายอ้นไปในญตัติที>ผา่นมา ระเบียบวาระที> 11 มีหนงัสือจากโรงเรียน
ขึ@นมา ผอ.โรงเรียน ทาํหนังสือขึ@นมาขอ 2 รายการ แลว้หนังสือก็เดินไปเรื>อย
จนกระทั>ง ผมอ่านดูตามขั@นตอนนี@กข็อใหส้าํนกัการช่างประมาณราคาวา่จะใชเ้งิน
เป็นเงินเทา่ไหร่ แต่ผมก็ไม่เห็นวา่สํานกัการช่างประมาณราคาเท่าไหร่ จู่ ๆ ก็เป็น
ญตัติของผูบ้ริหารเสนอขอเงินขึ@นมาเลย  เป็นเงินจาํนวนตามญตัติ ที>ถูกมนัก็ตอ้ง
มีจุดเริ>มตน้มาจากโรงเรียน วา่ขอทาํอะไร เป็นเงินเท่าไหร่ แลว้ผูบ้ริหารควรจะ
อนุมติัเงินเท่าไหร่ ขอสภา สภาก็จะอนุมติัเงินตามที>ขอนะครับ นั>นเป็นขอ้สังเกต
ของผมที> เห็นว่ามันอาจจะไม่ถูกต้องในญัตติที>ผ่านมานะครับเพราะว่าไม่มี
เอกสารแนบมาให ้อนันี@ คือขอสงสัยครับ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณมากครับ  ตอนนี@ เราคุยกนัในระเบียบวาระที> 12  แต่คุณประวติั   
ประธานสภาเทศบาล  ดาํริห์อนนัต ์ พดูถึงวาระที> 11 นะครับ  
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ ครับ ทา่นประธานผมอา้งอิงครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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นายสมชาย  จินเดหวา   ฝ่ายบริหารจะชี@แจงไหมครับ ฝ่ายบริหารไมชี่@แจง มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายอีกบา้ง มีไหมครับ ไม่มีนะครับ ไม่มีผมจะขอมติที>ประชุมนะครับ 

สมาชิกสภาท่านใด อนุมติัใช้จ่ายเงินสะสม เพื>อจดัซื@อครุภณัฑ์สนับสนุนการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั@นพื@นฐานช่วงชั@นที> 1 โดยใชภ้าษาองักฤษ
เป็นสื>อ ปีการศึกษา 2557 ของสาํนกัการศึกษา โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกยกมือ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท)์   

มติที"ประชุม   ที"ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื"อจัดซื8อครุภัณฑ์สนับสนุน

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั8 นพื8นฐานช่วงชั8 นที"  1  โดยใช้

ภาษาองักฤษเป็นสื"อ ปีการศึกษา 2557 ของสํานักการศึกษา  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที"  13  ญตัต ิ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พฒันาเด็กเลก็  

   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สํานักการศึกษา) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที>  13  ญตัติ  ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสม ปรับปรุงซ่อมแซม  
ประธานสภาเทศบาล  ศูนพฒันาเด็กเล็ก ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สาํนกัการศึกษา) เชิญผูบ้ริหาร

เสนอญตัติ ครับ เชิญทา่นนายกเทศมนตรี เชิญครับ 
นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญตัติใช้จ่ายเงินสะสมปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนยพ์ฒันา    

เด็กเล็ก ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

   หลักการ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื>อขอรับความ
เห็นชอบในหลักการใช้จ่ายเงินสะสมเป็นเงิน 473,000.00 บาท เพื>อเป็นค่า

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กชุมชนเกา้เส้ง และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กชุมชน
บอ่นววัเก่า 

   เหตุผล  เนื>องจากปัจจุบนัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กชุมชนเกา้เส้งมีสภาพอาคาร
ที>ใช้งานมาเป็นเวลานานซึ> งชาํรุดทรุดโทรมเป็นอยา่งมาก จาํนวนหลายรายการ 
อาทิเช่น โครงหลงัคาชาํรุด กระเบื@องหลงัคาแตกหลายแผน่ เพดานนํ@ ารั>วซึม ชั@น  
1 – ชั@น 3 โครงสร้างภายใน ประตู หน้าต่างเฟอร์นิเจอร์ตอ้งปรับปรุงใหม่เกือบ

ทั@งหมด รวมทั@งระบบสาธารณูปโภคที>ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ และศูนย์
พฒันาเด็กเล็กชุมชนบ่อนววัเก่ามีสภาพอาคาร ภูมิทัศน์ สิ> งแวดล้อม ระบบ
สาธารณูปโภคที>ชาํรุดไมส่ามารถใชง้านไดต้ามปกติ อาทิ ระบบท่อสุขภณัฑ์ที>ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานและไม่สามารถใช้งานได้ปกติ ระบบโครงสร้างหลงัคาที>
ตอ้งแกไ้ขปรับปรุง เนื>องจากนํ@ ารั>วซึมไม่สามารถระบายได ้ผนงัมีรอยซึมจากนํ@ า
ที>รั>วซึมจากระบบฝ้าเพดานที>ชาํรุดจากสาเหตุนํ@ ารั>วซึมจากโครงสร้างหลงัคาที>
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ไม่ไดม้าตรฐาน และอื>นๆ อีกหลายรายการ ทาํให้ไม่เอื@อต่อการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ อาจเกิดความไม่ปลอดภยัเป็นอนัตรายต่อเด็ก สมควรที>จะพฒันา
ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร ตลอดจนสิ>งแวดลอ้มให้ถูกสุขลกัษณะ มีความ
ปลอดภยั สามารถใช้งานในการทาํกิจกรรมต่างๆ ที>เอื@อต่อการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ และมีมาตรฐานเป็นที>ยอมรับของชุมชน ประกอบกบัคาํแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีนครสงขลา ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา เมื>อว ันที>  4 

กุมภาพนัธ์ 2556 ซึ> งกาํหนดนโยบายการพฒันานครสงขลา เพื>อประโยชน์สุข

ของประชาชนชาวนครสงขลา ให้เป็นไปตามนโยบาย สร้างความสุขเพื>อชาว   
บ่อยาง “คนบ่อยาง เราดูแล” ในดา้นที> 1 คือนโยบายดา้นการศึกษาใหม่ รองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื>อกา้วสู่นครแห่งการเรียนรู้ ซึ> งศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็ก สังกดัเทศบาลนครสงขลา เป็นหนึ>งในสถานศึกษาที>จดัการศึกษาให้เด็ก
ปฐมวยั จึงสมควรที>จะไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงให้มีคุณภาพตามนโยบายที>
กาํหนดไวด้งันี@  

   1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กชุมชนเกา้เส้ง  
   - ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารโครงสร้างภายนอกอาคาร โครงสร้าง

ภายในอาคาร โครงสร้างหลงัคา (ประตู หนา้ต่าง บานเลื>อน ตาข่าย พร้อมกรอบ
เหล็ก ฯลฯ) สุขภณัฑ ์และระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ จาํนวน 221,000  บาท (สอง
แสนสองหมื>นหนึ>งพนับาทถว้น) (รายละเอียดตามแบบแปลนที>เทศบาลกาํหนด) 

   2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กชุมชนบอ่นววัเก่า 
   - ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร โครงสร้างภายนอกอาคาร โครงสร้าง

ภายในอาคาร โครงสร้างหลงัคา (ประตู หนา้ต่าง บานเลื>อน ตาข่ายพร้อมกรอบ
เหล็ก ฯลฯ) สุขภณัฑ ์และระบบสาธารณูปโภคฯลฯ จาํนวน 252,000 (สองแสน
หา้หมื>นสองพนับาทถว้น) (รายละเอียดตามแบบแปลนที>เทศบาลกาํหนด)  

   รวมเป็นเงินทั@งสิ@น 473,000  (สี>แสนเจด็หมื>นสามพนับาทถว้น)  
     ระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่าย  
    การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น  
    พ.ศ. 2547และแกไ้ขเพิ>มเติม ฉบบัที> 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ้ 89 

“องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บอนุมติั
จากสภาทอ้งถิ>นภายใตเ้งื>อนไขดงัต่อไปนี@ ” 
 (1) ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซึ>งอยูใ่นอาํนาจหนา้ที>ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ>น ซึ> งเกี>ยวกบัการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที>เป็นการ
เพิ>มพนูรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น หรือกิจการที>จดัทาํเพื>อบาํบดั



26 

 

  

ความเดือนร้อนของประชาชน ทั@งนี@  ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ>น หรือตามที>กฎหมายกาํหนด 
 (2) ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ>นแต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ 
 (3) เมื>อไดรั้บอนุมติัใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>น
ตอ้งดาํเนินการก่อหนี@ผกูพนัใหเ้สร็จสิ@นภายในระยะเวลาไมเ่กินหนึ>งปีถดัไป หาก
ไมด่าํเนินการภายในระยะเวลาที>กาํหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั@นเป็นอนัพบัไป 
 ทั@ งนี@  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ>นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที>จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาํและกรณีฉุกเฉินที>มีสาธารณภยัเกิดขึ@น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมใหค้าํนึงถึงฐานะการคลงั และเสถียรภาพระยะยาว 

ขณะนี@ เทศบาลนครสงขลามียอดเงินสะสมที>สามารถใช้จ่ายไดจ้าํนวน
66,360,339.06 บาท  
 จึงเสนอญตัตินี@  เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ซึ> งเป็นอาํนาจ
ของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นนายกมากครับ มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายหรือซกัถาม 
ประธานสภาเทศบาล  ขอ้สงสัยในญตัตินี@บา้งครับ  เชิญคุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ 
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1  

ในญตัตินี@กเ็หมือนกบัญตัติที>ผา่นมาทั@ง 2 ญตัติ ผมพูดอยา่งกวา้ง ๆ อยา่ง

สรุปก็คือ เป็นเรื> องขึ@นมาจากโรงเรียน จากศูนยเ์ด็กเล็กมาถึงฝ่ายต่าง ๆ ก็เสนอ
สํานักการช่างประมาณราคา มนัจบอยู่แค่นั@นครับ สํานักการช่างประมาณราคา
เท่าไหร่ก็ไม่ทราบ ไม่มีรายละเอียดนะครับ สภาไม่สามารถทราบไดเ้ลยวา่สํานกั
การช่างประมาณราคาแต่ละรายการเป็นเงินเท่าไหร่ จู่ ๆ ก็มาขออนุมัติเงิน 
473,000 บาท ที>จริงรายละเอียดตอ้งมีให้กบัสมาชิกสภา เพื>อที>จะพิจารณาให้มนั

รอบคอบก่อนที>จะอนุมติั ขอบคุณครับ 
นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มากครับที> ใหค้วามคิดเห็น มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล สภาทา่นใดจะอภิปรายอีกบา้งครับ ไมมี่นะครับ ฝ่ายบริหารมีไหมครับ  เชิญ 

รองนายกอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ  
นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอชี@แจงที>สมาชิก

สภาเทศบาล คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ ถามนะครับ คือจริงๆ ขั@นตอนก็ทาํตามที>
ทา่นสมาชิกผูท้รงเกียรติถามคือ เมื>อทางโรงเรียนหรือทางศูนยเ์ด็กเล็กเสนอความ
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เดือดร้อน ความตอ้งการ จะปรับปรุงอะไร ตรงไหน ทางสํานกัการศึกษาก็ตอ้ง
แจง้ให้กองช่างไปประเมินราคาคาํนวณเป็นเงินมา เพื>อเขียนแบบ แลว้ก็เพื>อที>จะ
มาเสนอเป็นญัตติต่อสภาเทศบาลนครสงขลาทั@ ง 2 เรื> องนั@น เราก็ทาํถูกต้อง 

เพียงแต่วา่ในวนันี@ไมไ่ดแ้นบมาแคน่ั@นเอง เขียนแบบถูกตอ้ง ประเมินราคาถูกตอ้ง
ทุกอยา่งครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา  ขอคุณทา่นรองนายก อนนัท ์ ทองแกว้  ทา่นไดชี้@แจงไปแลว้นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล เขา้ใจนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก มีไหมครับ ไม่มีผมขอมตินะ

ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินสะสมปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานัก

การศึกษา โปรดยกมือขึ@นครับ  (สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 
มติที"ประชุม   ที"ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ประจําปีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานัก

การศึกษา  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที"  14  ญตัต ิ   ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗   

(กองสาธารณสุขและสิ"งแวดล้อม) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 14 ญตัติ ขออนุมติัจ่ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2557  ของกองสาธารณสุขและสิ>งแวดลอ้ม เชิญฝ่ายบริหารครับ เชิญ      

รองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรี   
เรื> อง  ขออนุมติัจ่ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  (กอง

สาธารณสุขและสิ>งแวดลอ้ม) 
หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื>อขออนุมติัจ่ายเงิน

สะสม ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดลา้นห้าแสน
บาทถว้น) โดยมีหลกัการเพื>อจดัซื@อครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถ
ฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื>องทาํความสะอาดชายหาดแบบลากจูง จาํนวน 1  คนั  

เหตุผล   เนื>องจากเทศบาลนครสงขลา  ซึ> งมีหน้าที> ดูแลรักษาความ
สะอาดในเขตเทศบาลนครสงขลา  โดยบริเวณชายหาดสมิหลาตลอดแนวเป็น
แหล่งท่องเที>ยวที>สําคญัของเทศบาลนครสงขลา ในแต่ละปีตอ้นรับนกัท่องเที>ยว
มากมายทั@งในประเทศและต่างประเทศ  ทาํให้สภาพแวดลอ้มของชายหาดมีขยะ
มากซึ> งพนกังานรักษาความสะอาดที>ดาํเนินการรักษาความสะอาดอยูแ่ลว้แต่ไม่
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ทั>วถึง  เนื>องจากเศษขยะที>เป็นเศษเล็ก ๆ เช่น กน้กรองบุหรี> , ไมเ้สียบลูกชิ@น, ถุง
ใส่นํ@ าจิ@ม, เปลือกถั>ว, ฝาขวดนํ@ าดื>มนํ@ าอดัลม, หลอดกาแฟ, เปลือกหอยต่าง ๆ,   
เศษวสัดุที>คลื>นซดัมากบันํ@ าทะเลและบางพื@นที>มีใบสนหนาแน่นทาํให้ยากต่อการ
เก็บรวบรวมของพนักงาน  อีกทั@งในช่วงหน้ามรสุมคลื>นได้ซัดพาขยะในทอ้ง
ทะเลขึ@นมาตอ้งระดมพนักงานและเจา้หน้าที>จาํนวนมากและใช้เวลาในการทาํ
ความสะอาดพื@นที>ไมน่อ้ยกวา่ครึ> งวนัต่อครั@ ง  จึงจะทาํความสะอาด ไดค้รอบคลุม
พื@นที> ด้วยเหตุผลดังกล่าวเทศบาลนครสงขลาจึงมีความจาํเป็น จดัหาครุภณัฑ์
ยานพาหนะเป็น รถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื>องทาํความสะอาดชายหาดแบบ
ลากจูงเพื>อใชป้ฏิบติังานดงักล่าว  แต่เนื>องจากไมไ่ดต้ั@งงบประมาณในปี พ.ศ.2557  
ไวจึ้งขออนุมติัสภาเทศบาลขอใช้เงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  
เป็นเงิน  7,500,000  บาท  (เจด็ลา้นหา้แสนบาทถว้น) โดยอยูภ่ายในอาํนาจหนา้ที>
ของเทศบาล ดงัรายการต่อไปนี@   

เพื>อจ่ายเป็นค่าจดัซื@อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื>องทาํความสะอาด
ชายหาดแบบลากจูง  ซึ> งประกอบด้วยรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื>อน 4 ล้อ  
เครื>องยนตดี์เซล  4  สูบ 4  จงัหวะ มีกาํลงัไมน่อ้ยกวา่  75  แรงมา้  ที>ความเร็วรอบ
ไมเ่กิน  2,500 รอบ/นาที  และเครื>องทาํความสะอาดชายหาดแบบลากจูง ติดตั@งที>
ดา้นทา้ยของตวัรถฟาร์มแทรคเตอร์  จาํนวน 1 คนั (รายละเอียดตามทีเทศบาล
กาํหนด) (ราคาที>ตั@งไวเ้ป็นราคาทอ้งถิ>น) 

ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ>น  (ฉบบัที> 2)  พ.ศ. 2584  ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ>นอาจใช้เงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมติัจากสภาท้องถิ>นภายใต้เงื>อนไข 
ดังต่อไปนี@  (1) “ให้กระทาํได้เฉพาะกิจการซึ> งอยู่ในอาํนาจหน้าที>ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ>น  ซึ> งเกี>ยวกบัดา้นการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที>
เป็นการเพิ>มพูนรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ>น  หรือกิจการที>จดัทาํเพื>อ
บาํบดัความเดือดร้อนของประชาชน  ทั@งนี@   ต้องเป็นไปตามแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ>นหรือตามที>กฎหมายกาํหนด” 

จึงขอเสนอญตัตินี@ เพื>อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลาใช ้จ่ายเงิน
สะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557  จาํนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,500,000 บาท 
(เจด็ลา้นหา้แสนบาทถว้น) ซึ> งเป็นอาํนาจอนุมติัของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณทา่นรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ  เชิญคุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 
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นายพิทกัษ ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1  

ตามที>คณะผูบ้ริหารไดเ้สนอญตัติเรื>องของการขออนุมติัจดัซื@อรถฟาร์ม
แทรกเตอร์แลว้กส็รุปง่าย ๆ วา่เป็นรถที>จะดูแลเรื>องความสะอาดของชายหาด ผม
เห็นด้วยมาก ๆ ดีใจมาก เพราะว่าเรากาํลังจะปรับปรุงนครสงขลาเป็นเมือง
ทอ่งเที>ยว แลว้สภาพปัจจุบนัจริง ๆ ที>ไดไ้ปเห็น สภาพของชายหาด เจา้หนา้ที>ของ
เรามีขีดจาํกดัจริง ๆ เพราะฉะนั@นการซื@อรถครั@ งนี@ ผมคิดวา่คงจะดูแลเรื>องความ
สะอาดได้อย่างดียิ>งขึ@น แล้วก็ได้ประโยชน์โดยส่วนรวมนะครับ ขอฝากไวนิ้ด
หนึ>ง  เรียนทา่นประธานฝากไปยงัคณะผูบ้ริหารวา่รถลกัษณะอยา่งนี@  เป็นรถที>ใช้
งานเป็นเทคนิคพิเศษก็ขอให้ดูแลเจา้หน้าที>ที>จะดูแลและบาํรุงรักษารถ และอีก
อยา่งทาํงานอยูใ่กลก้บัชายทะเล มีนํ@ าเค็มนะครับ อาจทาํให้อายุการใช้งานหรือ
การทาํงานไดไ้มส่มบูรณ์ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มีสมาชิกทา่นใด จะอภิปรายอีกบา้งครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญคุณไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ เชิญครับ 
นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 2 

กระผมมีความกงัวลนิดหนึ> งนะครับ ไม่แน่ใจวา่เป็นระเบียบใหม่ที>ทาง
เทศบาลตอ้งนาํมาปฏิบติัในการประชุมสภาทุก ๆ ครั@ งหลงัจากนี@ ไปนะครับ คือ
กงัวลที>ผมจะยอ้นกลบัไปเอาเรื>องในระเบียบวาระที> 13 มาถามในระเบียบวาระ   
ที> 14  คือเรื>องขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลาเพื>อขอรับความเห็นชอบใน

หลกัการใช้จ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 473,000 บาท ซึ> งเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม

ศูนย์พ ัฒนาเด็กเล็กชุมชนเก้าเส้ง ผมขออ่านแค่นี@ แต่พอวกกลับไป นําไปสู่ 
ระเบียบวาระที> 14  เขียนไวว้า่ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลาเพื>อขออนุมติั

จ่ายเงินสะสม ญตัติทั@ง 2 ญตัตินี@ เป็นญตัติเดียวกนั เป็นญตัติขออนุมติัจ่ายเงิน

สะสม ถูกตอ้งไหมครับท่านประธาน แต่ทาํไมคาํชี@ แจงในแบบฟอร์มญตัติไม่
เหมือนกนัครับผมสงสัยแคนี่@  หรือวา่มีระเบียบขอ้บงัคบัที>เขียนขึ@นมาใหม่ผมก็ไม่
ทราบนะครับตรงนี@  

นายสมชาย  จินเดหวา   เดี|ยวผมใหฝ่้ายบริหารชี@แจงนะครับ ญตัตินี@ รู้สึกวา่แต่ละคนต่างสาํนกั 
ประธานสภาเทศบาล ทาํไม่เหมือนกนั แลว้มารวมกนั ท่านนายกจะมาชี@ แจงต่อสมาชิกไหมครับ ใน

เรื>องความแตกต่างของญตัติ  เชิญรองอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ 
นายอนนัท ์ ทองแกว้  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
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ในความเห็นเบื@องตน้ ผมคิดวา่เราประชุมกนัระเบียบวาระนี@ให้จบก่อนวา่
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ส่วนประเด็นที>เพื>อนสมาชิก  คุณไกรเลิศ เรืองสงฆ ์ 
ถามนั@น ให้มาถามในระเบียบวาระของ เรื>องอื>น ๆ ไม่อยา่งนั@นเวลาเราจะบนัทึก
รายงานกระบวนการพิจารณา มนัไปชี@แจงระเบียบวาระที> 1 ขา้มไประเบียบวาระ

ที> 2  ขา้มไประเบียบวาระที> 5 ให้เป็นไปตามวาระว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 

ตรงไหนสงสัย คอ่ยมาอภิปรายกนัในระเบียบวาระเรื>องอื>น ๆ นะครับ 
นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ รองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ ในวนันี@ผมมองวา่สมาชิกเครียด  
ประธานสภาเทศบาล  ผมอยากจะเปิดให้เขาแสดงวิสัยทศัน์ต่าง ๆ คือมนัเล็กน้อยและทาํให้วุน่วายและ

  สับสนมาก  เดี|ยวใหร้องปลดัเทศบาลเทศบาล  นายนิวฒัน์  สุขศิริ  ช่วยอธิบาย 
   ตรงนี@หน่อย  เชิญครับ 
นายนิวฒัน์  สุขศิริ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองปลดัเทศบาล   ครับจริง ๆ ตามระเบียบที>ขอมานี@ ที>ถูกตอ้งคือคาํวา่ขออนุมติันะครับแต่วา่ที>วา่มี 

เครื>องหมายแสลต ขอรับความเห็นชอบก็น่าจะเป็นเรื>องที>ว่าพลั@งเผลอไปครั@ ง
ต่อไปกท็างฝ่ายเลขาไดช่้วยกนัตรวจสอบ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณรองปลดัเทศบาล คุณนิวฒัน์  สุขศิริ  เขา้ใจแลว้นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  คุณไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ มีอะไรอีกไหมครับ  เชิญครับ 
นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์   ระเบียบวาระที> 14 ในเรื>องที>รองนายกเพิ>งอภิปรายจบไปเมื>อสักครู่นี@  

สมาชิกสภาเทศบาล จริง ๆ แลว้เรื>องดงักล่าวนี@มนัอยูใ่นระเบียบวาระที> 14 ก็เพียงแต่ผมอา้งอิงในใน

ระเบียบวาระที> 13 ว่ามันเป็นญัตติใช้จ่ายเงินสะสมเช่นเดียวกันแต่ทาํไมไม่

เหมือนกนั อยูใ่นประเด็นแต่ท่านไดแ้นะนาํวา่ควรจะเอาไปอภิปรายซักถามใน
ระเบียบวาระเรื>องอื>น ๆ กเ็ป็นแนวทางที>ถูกตอ้งเช่นเดียวกนัครับ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินี@บา้งครับ ไมมี่นะครับ เมื>อไมมี่ผม 
ประธานสภาเทศบาล จะขอมติที>ประชุมนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบในญตัติที> 14  

เรื> อง  ญตัติขออนุมติัใช้จ่ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (กอง

สาธารณสุขฯ) โปรดยกมือขึ@นครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมติัเป็นเอก
ฉนัท)์   

มติที"ประชุม  ที"ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2557 

ของกองสาธารณสุขและสิ"งแวดล้อม เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที" 15   เรื"อง อื"น  ๆ  
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระที> 15 เรื>อง อื>น ๆ มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายบา้งครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญคุณสุมิตร  จินเดหวา  เชิญครับ 
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นายสุมิตร  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  สมาชิกเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสุมิตร  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั@งที> 3 

   จะขอสอบถามท่านประธาน ผ่านถึงผูบ้ริหารกองสาธารณสุขทราบ  
เรื>อง  ขณะนี@ไขเ้ลือดออกระบาดอยูใ่นเขตชุมชนบา้นบน สงขลานะครับ แลว้ก็มี
ผูป่้วยตอนนี@อายุ 12 ปี ไดเ้สียชีวิตวนันี@นะครับ อยากจะขอสอบถามท่านผา่นไป

ยงัผูบ้ริหารฝ่ายกองสาธารณสุขวา่ตอนนี@ไดท้ราบข่าวหรือยงั และไดด้าํเนินการ
อย่างไรไปบ้าง จะมีมาตรการป้องกนัและแก้ไขได้อย่างไร จึงเรียนผ่านท่าน
ประธานไปยงัผู ้บริหาร เพื>อทราบและให้ท่านได้เรียนให้ประชาชนในเขต
เทศบาลทราบดว้ยครับ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณสุมิตร  จินเดหวา  เชิญฝ่ายบริหารครับ จะชี@แจงไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ตอ้งขอบคุณสําหรับคาํถาม จะได้ตอบให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้

หายกงัวลในเรื>องนี@นะครับ จริง ๆ แลว้ก็ไดท้ราบข่าววา่มีเด็ก 12 ขวบในชุมชน

บ้านบนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เราก็ไม่ได้นิ>งนอนใจ ได้ประสานกบัทาง
โรงพยาบาลสงขลาใหไ้ป ดาํเนินการฉีดพ่นหมอกควนัเพื>อป้องกนักาํจดัยุงลาย
แล้วนะครับ ขอเรียนผ่านประธานสภาว่าในการป้องกนักาํจดัโรคระบาดนี@ เรา
ดําเนินการภายใต้โครงการงบประมาณสํานักกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สปสช อยากนาํเรียนวา่ในการป้องกนัการระบาดของโรคไขเ้ลือดออก
แบ่งงานกนัทาํ โรงพยาบาลสงขลารับผิดชอบในเขต 24 ชุมชนนะครับ ส่วนที>

เหลือเป็นของกองสาธารณสุขแต่กองสาธารณสุขไม่ไดปั้ดความรับผิดชอบ เมื>อมี
เรื>องเราก็รีบไปดาํเนินการประสาน ขอเรียนให้ทราบวา่เขตชุมชนบา้นบนอยูใ่น
เขตความรับผดิชอบของโรงพยาบาลสงขลา เรากป็ระสานไป โรงพยาบาลสงขลา
กไ็ดไ้ปฉีดยาฆ่ายุงลาย 2 ครั@ งนะครับ แลว้ก็ดูแลผูป่้วย อยากเรียนให้ทราบวา่เด็ก

ผูป่้วยอายุ 12 ปี ที>เสียชีวิต เมื>อมีการติดตามแลว้ปรากฏวา่ไม่ไดผู้ป่้ายดงักล่าว

ไม่ไดเ้สียชีวิตจากโรคไขเ้ลือดออกนะครับ ขอให้ท่านเขา้ใจ ยงัไม่มีการตายจาก
ไขเ้ลือดออกนะครับ เด็กที>เสียชีวติ เสียชีวิตดว้ยการติดเชื@ออยา่งรุนแรงในกระแส
โลหิตนะครับ ผมรับประกนัได ้ผมสอบถามทางโรงพยาบาลสงขลาแลว้ ให้ท่าน
ไดเ้ขา้ใจวา่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ยงัไม่มีการเสียชีวิตเนื>องจากไขเ้ลือดออก
ครับ แต่เมื>อเราไดท้ราบในขั@นตน้เมื>อสงสัยวา่เป็นไขเ้ลือดออกเราก็ประสานงาน
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ให้มีการฉีดพน่แลว้ 2 ครั@ ง แลว้ก็อยากนาํเรียนวา่กองสาธารณสุขไดมี้แผนจะฉีด

พน่หมอกควนัทาํลายยงุลายอยูแ่ลว้นะตอนนี@กาํลงัดาํเนินการอยู ่ไม่ไดนิ้>งนอนใจ
เพราะว่าเราป้องกันไว้ก่อน แต่ขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลผ่านท่าน
ประธานสภาว่าในการฉีดพ่นสารเคมีนะครับมนัมีปัญหาอยู่บ้างคือต้องมีการ
เตือนให้ประชาชนในเขตพื@นที>เราจะไปฉีดพ่นรู้ตวัก่อนล่วงหน้าเราก็พยายามทาํ 
บางครั@ งเราเขา้ไปเราไปโฆษณาแล้ว ประชาสัมพนัธ์แล้วปรากฏว่าคนที>อยู่ใน
ชุมชนนั@นไมท่ราบวา่เราไปฉีดพน่ ก็ไดรั้บการต่อวา่ เพราะเขาเลี@ ยงนกกรงหัวจุก
บา้งอะไรบา้ง มีคนป่วย คนแก่อยูบ่า้ง กเ็ป็นเรื>องยากลาํบากแต่เรากใ็นฐานะที>เป็น
ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาของ สปสช. นายกมอบหมายผมก็ไดจ้ดัสรร
งบประมาณสาํรองไวเ้พื>อการนี@ประมาณ 200,000 บาท แลว้กจ็ดัสรรงบประมาณ

บางส่วนไวส้ําหรับเป็นค่านํ@ ามนัเพราะว่าต้องให้แก่โรงพยาบาลสงขลาที>ตอ้ง
ดาํเนินการใน 24  ชุมชน เพราะเขาเข้าไปฉีดพ่นเขาของบประมาณไว ้ในการ

ป้องกนัการกาํจดัไขเ้ลือดออกนี@  เราไม่ไดนิ้>งนอนใจเพราะถือวา่นายกเคยพูดปีที>
แลว้ไวแ้ลว้วา่จะพยายามให้ไม่มีปัญหาเรื>องไขเ้ลือดออก หรือให้มีน้อยที>สุดใน
เขตเทศบาล ตอ้งขอขอบพระคุณสมาชิกสภาเทศบาล คุณสุมิตร  จินเดหวา ไว ้ ณ 
ที>นี@  ทาํใหผ้มในฐานะเป็นรองนายกเทศมนตรีที>ดูแลกองสาธารณสุข ไดมี้โอกาส
ไดชี้@ แจงวา่ท่านอยา่ตกใจยงัไม่มีผูเ้สียชีวิตจากไขเ้ลือดออกและเราก็มีแผนที>จะ
ดาํเนินการอยา่งต่อเนื>อง ขอบพระคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ ผมในฐานะประธาน 
ประธานสภาเทศบาล  คือปัญหาของคุณสุมิตร  จินเดหวา  นี@  คุณสุมิตร  จินเดหวา เป็น สท.มา 12 ปี แก

พูดครั@ งนี@  เป็นครั@ งแรกถา้ไม่สําคญัแกไม่พูดครับ นี>เรื>องจริงครับ ผมอยูม่า 16 ปี 

คุณสุมิตร  จินเดหวา  เป็นสมาชิกสภาเขตเลือกตั@งที> 3 บา้นบน และเด็กที>เสียชีวิต

นั@นอยูห่่างจากบา้นผมประมาณ 100 เมตร ชาวบา้นเขา้ใจวา่ไขเ้ลือดออก ในวนันี@
ชาวบา้นไม่รู้หรอกวา่เทศบาลนครสงขลา โรงพยาบาลเป็นคนดูแล อยูใ่นพื@นที>
เทศบาลนครสงขลา  มีคุณเชาว ์ สุชลสถิตย ์ คุณสุมิตร  จินเดหวา  เขาจะลงพื@นที>
บอ่ยเพราะฉะนั@นชาวบา้นจะวา่คนพวกนี@  เพราฉะนั@ นประธานขออนุเคราะห์
จากฝ่ายบริหาร วา่เรามาแจกยาแลว้ แลว้คนที>เสียชีวติ ไมใ่ช่ไขเ้ลือดออก ขอบคุณ
ครับ  เชิญคุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ์  ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1 

ขอรบกวนสภานิดเดียวนะครับเพราะวา่พี>นอ้งชาวบา้นผูป้กครองนกัเรียนฝากมา 



33 

 

  

ฝากขอบคุณผา่นท่านประธานไปยงัคณะผูบ้ริหารนะครับเรื>องของการทาํรั@ วรอบ
สระบวัซึ> งผมไปอยูที่>นั>นบ่อยมากนะครับ เมื>อก่อนผูป้กครองกงัวลมากวา่เด็กจะ
จมนํ@ าแต่ตอนนี@ทางเทศบาลไดจ้ดัการซ่อมบาํรุง ปรับปรุงสระบวัแลว้ก็มีรั@ วรอบ
ขอบชิด 100 เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ ก็ขอขอบพระคุณนี@ ชาวบา้นเขาฝากมานะ

ครับ ประเด็นที> 2 นิดเดียวนะครับผมว่าเมืองสีเขียวตอ้งควบคู่กบัเมืองศิลปะก็

อยากจะฝากท่านประธานไปยงัคณะผูบ้ริหารวา่ผมไปเห็นพื@นที>มนัสวย ที>ริมรั@ ว
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กชุมชนบ่อนววัเก่า แลว้ผนงัดา้นนอกเทศบาลทาสีไวเ้สร็จ
แลว้ ผมวา่น่าจะมีการลงภาพเขียนต่าง ๆ ผมไปคุยกบันกัศึกษาที>เขามายา่นเมือง
เก่า นั>งสเกต็ภาพ วาดรูป ถา้เราจะเป็นสื>อที>เป็นช่อง ๆ อยูใ่ห้เป็นเรื>องของรณรงค์
เรื>องยาเสพติด รณรงคเ์รื>องวฒันธรรมต่าง ๆ ถา้ไดต้รงนั@นก็น่าจะดีและก็เล็งเห็น
อีกที>ก็คือรั@ วของแขวงการทางดา้นทิศตะวนัออกก็ดี ทิศใตก้็ดีไดห้ลายเฟรมครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ครับเวลายงัเหลืออีกนิดหนึ>งนะ ทา่นสมาชิกสภาทา่นใดจะสอบถามหรือ 
ประธานสภาเทศบาล  วา่มีอะไรจะอภิปรายอีกบา้ง เชิญคุณวลัลภ  วฒิุภูมิ  เชิญครับ 
นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั@งที> 1 

   กระผมในฐานะศิษยเ์ก่าโรงเรียนเทศบาลและเป็นกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 5 โดยมีคุณถนอมศกัดิ1   แป๊ะเส้ง เป็นประธานนะครับ ใคร่ขอ

ชื>นชมผลงานปีที>ผา่นมาครับของโรงเรียนในความรับผิดชอบดูแลของเทศบาล
เพราะวา่เป็นผลงานเด่น ๆ ระดบัโลก ระดบัประเทศและระดบัภาคครับผมคดัมา
เฉพาะที>เด่น ๆ นะครับขอชื>นชมครับ รางวลัรองชนะเลิศระดับโลกด้านการ
แขง่ขนัทกัษะ ชนะเลิศเหรียญทองอนัดบั 1 ระดบัประเทศแลว้ก็ถว้ยพระราชทาน

จากสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ1  พระบรมราชินีนาถ ระดบัประเทศดว้ยครับ แลว้ก็
ต่าง ๆ อีกมากมาย ผลงานทั@งหมดนี@ก็ตอ้งขอบคุณท่านผูบ้ริหาร ไม่วา่จะเป็นท่าน
นายก ท่านรองที>รับผิดชอบและก็ทุก ๆ ท่านที>มีส่วนเกี>ยวขอ้ง เชื>อวา่ทุกท่านให้
ความสนับสนุนโรงเรียนในเทศบาลเราให้มีผลงานอยู่ในระดับแนวหน้า ก็
ขอขอบคุณแทนผูป้กครองดว้ยครับ โรงเรียนเทศบาลของเราไม่ไดเ้ก่งแต่ในดา้น
การศึกษา แต่เก่งดา้นกิจกรรมดว้ย ขอบคุณมากครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณวลัภ  วฒิุภูมิ  เชิญคุณชาคริต  นิยมเดชา  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที>เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  วนันี@ผมดูแลว้สภาตึงเครียดเหลือเกินนะครับ กคุ็ยกนัเรื>องสนุก ๆ หน่อยครับวนันี@  

อยากจะนาํเรียน  เรื>องไดอารี> ที>ทาํออกมานะครับ  บางครั@ งทาํมาไม่รู้ผูท้าํตั@งใจจะ
ทาํหรือเปล่า เพราะภาพแต่ละคนก็ไม่กลา้ให้ใครดูนะครับ เขต 1 มีอยู ่5 คน ไม่รู้

คนที> 6 คือนางเงือกหรือเปล่ากไ็มรู้่ ผมวา่เทคโนโลยีเดี|ยวนี@ทาํไดน้ะครับ บางเขต
ก็ไม่มีขา ก็อยากจะนาํเรียนวา่ถา้อยากจะทาํก็ทาํให้ดีกวา่นี@สักหน่อย เพราะวา่ทุก
คนก็เอาไปเก็บไวไ้ม่กลา้ให้ใครดู ผมมั>นใจวา่สมาชิกทุกคนก็เก็บไวค้รบทุกคน 
ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณชาตริต ครับ  เมื>อประชุมมาครบตามระเบียบวาระประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  15 ระเบียบวาระญตัติครบแลว้นะครับ และสมาชิกสภาทุกคนก็ให้ความร่วมมือ

กบัฝ่ายบริหารในการอนุมติัเพื>อส่งผลให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา
ไดรั้บประโยชน์สูงสุดนะครับ ดงันั@นผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณทุกท่านที>
เขา้ร่วมประชุม และการประชุมสภากผ็า่นไปดว้ยดี ผมขอปิดประชุม  ณ บดันี@    

   ขอเชิญรับประทานอาหารเที>ยงที>ร้านเรือนหลวง สวน 2 ทะเล นะครับ 

ปิดประชุมเวลา      11.45  น. 
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