
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยที ่3  ประจําปี พ.ศ. 2557 
วนัที ่ 26  สิงหาคม  2557  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผูม้าประชุม 1. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นางกรกมล   อาจณรงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายฆมัพร อุเทนพนัธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 5. นายเจิมศกัด์ิ หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 6. นายชาคริต   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 7. นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายณรงค ์ บวัคาํ   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายดาํรงเดช ทองคาํ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายประวติั ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 12. นายพิทกัษ ์  ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 13. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 14. นายรุ่น   จนัทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 15. นายวรชาติ ธารพระจนัทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายวลัลภ วฒิุภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสมโชค ดีล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุพล ชุ่มเยน็ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นายสุรสิทธ์ิ สงัโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 23. นางเสง่ียม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 24. นายเอกชยั   ก้ิมดว้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 25. นางกลัยา บุญญามณี ปลดัเทศบาล/เลขานุการสภา 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1. นายสมศกัด์ิ ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายอนนัท ์  ทองแกว้ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายสมชาย จนัทรประทิน   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นางสาววลยัรัตน ์ ตนัติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 6. นายธานี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเสง้ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 8. นายโสภณ สุขโข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายอนุสรณ์ โค่ยสตัยา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายปราณี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 11. นายรัฐชยั สงประสพ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายนิทศัน ์ วรกลุ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 13. นางบุษกร จนัทร์แป้น หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 14. นายธาํมรงค ์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สาํนกัการคลงั 
 15. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 16. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพฒันารายได ้
 17. นายพิษณุ เจริญเนตรกลุ รก.ผอ.สาํนกัการช่าง 
 18. นายธวชัชยั ประดิษฐอุกฤษฏ ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล  
 19. นางตวงพร วิจิตรพนัธ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 20. นางสาววรารัตน์ นนัทวราพิทกัษ ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  
 21. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
 20. นายศกัดา   มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 21. นายเจษฏา ชยัฤกษ ์ ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 
 22. นางสุจิตรา  สงัขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 23. นางณฐัริกา นุรักษ ์ ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 
 24. นางวาสนา ศรีกรด หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 25. นางวรกานต ์ เรืองศรี หวัหนา้งานธุรการ สาํนกัปลดัฯ  
 26. นายวฒิุชยั บุญเทพ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 27. นายจตุรงค ์ ทองเพชรคง ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 28. นางพชัรี จิตตเ์สโน พนกังานจา้งฯช่วยงานกิจการสภา 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

 เ ม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแลว้ นางกลัยา  บุญญามณี ปลดัเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เขา้หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  สมาชิกสภาเทศบาลนคร   
เลขานุการสภาเทศบาล  สงขลา  ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วนัน้ีเป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจาํปี 2557  
 บดัน้ี  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคป์ระชุมแลว้ แต่เน่ืองจากขณะน้ี 
ประธานสภาเทศบาลไดข้อลาออกจากตาํแหน่งตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2557  
ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  ข้ึนปฏิบติัหน้าท่ี
แทนประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  และขอเรียนเชิญจุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย  และดาํเนินการประชุมสภาเทศบาล  ตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียน
เชิญค่ะ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติทุกท่าน คณะผูบ้ริหาร และ 
รองประธานสภาเทศบาล  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วนัน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ 3 ประจาํปี พ.ศ. 2557 ในวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 บดัน้ีสมาชิกสภาเทศบาลมาครบ

องคป์ระชุมแลว้ กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  ณ  บดัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ทีป่ระธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   เร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  
รองประธานสภาเทศบาล   เร่ืองแรก  ดว้ยประธานสภาเทศบาลนครสงขลา ไดย้ืน่หนงัสือขอลาออก 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ จากตาํแหน่งต่อผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา โดยขอลาออกตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม

2557 และผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา ไดรั้บทราบการลาออกจากตาํแหน่งแลว้ มี
ผลให้นายสมชาย  จินเดหวา  พน้จากตาํแหน่งประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
ตามมาตรา 20 ทวิ (1) แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป ตามหนังสือท่ี 
สข 0023.4/12381 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 จึงขอแจง้ใหท้ราบ 

   เร่ืองที่ 2  เทศบาลนครสงขลาประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีเทศบาลนคร
สงขลา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 30 
กรกฎาคม 2557 แล้ว   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
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แผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 5 ขอ้ 24 ใหผู้บ้ริหาร
ทอ้งถ่ินประกาศใชแ้ผนพฒันาท่ีอนุมติัแลว้ และนาํไปปฏิบติั รวมทั้งแจง้สภาทอ้ง
ทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ ผมขออนุญาตอ่านประกาศใหท้ราบ นะครับ  

   ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง การจดัทาํแผนพฒันาสามปีเทศบาล
นครสงขลา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) คร้ังท่ี 2  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 4 ขอ้ 21 การแกไ้ขแผนพฒันาพฒันา
เป็นอาํนาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและเทศบาลไดจ้ดัทาํแผนพฒันาสามปีเทศบาล
นครสงขลา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 ไปแลว้นั้น  

   เพื่อให้การพฒันาเมืองมีประสิทธิภาพ ทนัต่อเหตุการณ์และสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ปัจจุบนัเทศบาลนครสงขลาจึงมีความจาํเป็นตอ้งเพ่ิมเติมโครงการ
ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบนอกเหนือจากโครงการท่ีมีในแผนพฒันาสามปีเทศบาล
นครสงขลา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 จึงไดจ้ดัทาํแผนพฒันาสาม
ปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 
   ประกาศ  ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
   นายอนันท์  ทองแก้ว   รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   เร่ืองที่ 3  เทศบาลนครสงขลาประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา

เทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2562 (ทบทวน พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) 
และแผนพฒันาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) เม่ือวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2557 แลว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 5 ขอ้ 24 ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
ประกาศใชแ้ผนพฒันาท่ีอนุมติัแลว้ และนาํไปปฏิบติั รวมทั้งแจง้สภาทอ้งทอ้งถ่ิน 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ผมขออนุญาตอ่านประกาศให้ทราบ มี 2 ฉบบั นะ
ครับ  

   ประกาศฉบับท่ี 1  ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เ ร่ือง ให้ใช้แผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2562 (ทบทวน พ.ศ. 
2558 – พ.ศ. 2562) 

   ดว้ยเทศบาลนครสงขลา ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนยุทธศาตร์การพฒันา
เทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2562 (ทบทวน พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562) 
ตามขั้นตอนและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผ่านความเห็นชอบของคณะ 
กรรมการพฒันาเทศบาลนครสงขลา ในคราวประชุมเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557 

   อ า ศัย อํ า น า จ ต า มค ว า ม ในหมวด ท่ี  5  ข้อ  2 4  แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 
2557 – พ.ศ. 2562 (ทบทวน พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562) เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดาํเนินการพฒันาเทศบาลนครสงขลาต่อไป 

   จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
   ประกาศ  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
   นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ประกาศฉบบัท่ี 2  ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง ใหใ้ชแ้ผนพฒันา

สามปีเทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 
   ดว้ยเทศบาลนครสงขลา ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนพฒันาสามปีเทศบาล

นครสงขลา พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ตามขั้นตอนและระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผา่น
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครสงขลา ในคราวประชุมเม่ือ
วนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557  

   อ า ศัย อํ า น า จ ต า มค ว า ม ในหมวด ท่ี  5  ข้อ  2 4  แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 จึงประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีเทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 
2560 เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินการพฒันาเทศบาลนครสงขลาต่อไป 

   จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
   ประกาศ  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
   นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
  เป็นอนัวา่สภาแห่งน้ีรับทราบแลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่2  ประจําปี  
  พ.ศ. 2557 เม่ือวนัที ่23 พฤษภาคม 2557  

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล    สมยัสามญั  สมยัท่ี 2  ประจาํปี พ.ศ. 2557  เม่ือวนัท่ี  23 พฤษภาคม 2557 ขอเชิญ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญครับ 
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นายณรงค ์ บวัคาํ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายณรงค ์ บวัคาํ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 4 ใน

ฐานะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  
 เม่ือวนัท่ี  13  สิงหาคม  2557  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ประกอบดว้ย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  ประธานกรรมการ  

  2. นางเสง่ียม  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  สาํนกัปลดัเทศบาล เพื่อตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 2 ประจาํปี พ.ศ. 2557  เม่ือ
วนัท่ี  23 พฤษภาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีขอ้ผิดพลาดท่ีตอ้งแก้ไขแต่อย่างใด 
ขอบคุณครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ นายณรงค ์ บวัคาํ  มากครับ  มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะแกไ้ข 
รองประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมดงักล่าวน้ี บา้งไหมครับ  ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีกเ็ป็นอนัวา่  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ สภาแห่งน้ีได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ประจาํปี พ.ศ. 2557  เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําปี พ.ศ. 2557  เม่ือวนัที ่23 พฤษภาคม 2557   

ระเบียบวาระที ่ 3  ญตัติ เร่ือง ขอเสนอช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของ 
   ทีด่ินในเขตเทศบาลนครสงขลา  (สํานักการคลงั) 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง ขอเสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุเป็นคณะกรรมการตีราคา 
รองประธานสภาเทศบาล  ปานกลางของท่ีดินในเขตเทศบาลนครสงขลา ของสาํนกัการคลงั ขอเชิญทาง 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญครับ 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
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   ขอเสนอญตัติ เพื่อเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตีราคาปาน
กลางของท่ีดินในเขตเทศบาลนครสงขลา ของสาํนกัการคลงั 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อเสนอช่ือ
ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 2 คน เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินในเขต
เทศบาลนครสงขลา เพื่อใชป้ระเมินภาษีบาํรุงทอ้งท่ี สาํหรับปี   พ.ศ. 2558 – 2561   

   เหตุผล   เน่ืองจากจังหวดัสงขลาแจ้งเทศบาลนครสงขลาเพ่ือให้สภา
เทศบาลนครสงขลาคดัเลือกและเสนอช่ือผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 2 คน (ควรเลือก
และเสนอช่ือผูท่ี้มีความรู้ดา้นประเมินทุนทรัพย ์หรือนักประเมินทุนทรัพยจ์าก
สํานักงานธนารักษ์พื้นท่ี) เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินในเขต
เทศบาลนครสงขลา เพื่อใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสงขลาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตี
ราคาปานกลางของท่ีดิน 

   ระเบียบ  โดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 14(2) แห่งพระราชบญัญติัภาษี
บาํรุงทอ้งท่ี พ.ศ. 2508 

   จึงเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลาในการคดัเลือก
ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 2 คน เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดินในเขต
เทศบาลนครสงขลา เพื่อใชใ้นการประเมินภาษีบาํรุงทอ้งท่ี สาํหรับปี พ.ศ. 2558-
2561 ซ่ึงเป็นอาํนาจของสภาเทศบาลนครสงขลา   

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรีสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิก 
รองประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอช่ือผูท้รงคุณวฒิุ  จาํนวน 2 คน  เพื่อใหผู้ว้า่ราชการ  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ จงัหวดั แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดิน เชิญเสนอครับ เชิญ

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เสนอเชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1  
  ขอเสนอ ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของท่ีดิน  
  ดงัน้ี    
   1. นายมะหะหมดั  หมดัอาดํ้า    สรรพากรพื้นท่ีสาขาเมืองสงขลา  
   2. นายวิสุทธ์ิ  ปาลวงค ์          นกัประเมินราคาทรัพยสิ์น ชาํนาญการ 
  สาํนกังานธนารักษพ์ื้นท่ีสงขลา   ขอบคุณครับ 
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นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล  จะเสนอช่ือผูอ่ื้นอีกไหมครับ ไม่มีแลว้นะครับ เม่ือไม่มีกเ็ป็นอนัวา่ สภาน้ีไดเ้ลือก 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ นายมะหะหมดั  หมดัอาดํ้า  สรรพากรพ้ืนท่ีสาขาเมืองสงขลา  และนายวิสุทธ์ิ      

ปาลวงศ ์   นกัประเมินราคาทรัพยสิ์น ชาํนาญการ   สาํนกังานธนารักษพ์ื้นท่ี
สงขลา เพื่อเสนอให้ผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคา
ปานกลางของท่ีดิน ตามท่ีนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เสนอนะครับ  

มติทีป่ระชุม   ได้เลอืก 
   1. นายมะหะหมัด  หมัดอาดํา้    สรรพากรพืน้ทีส่าขาเมืองสงขลา  
   2. นายวสุิทธ์ิ  ปาลวงค์           นักประเมินราคาทรัพย์สิน ชํานาญการ 
  สํานักงานธนารักษ์พืน้ที่สงขลา   เพือ่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตีราคาปานกลางของทีด่ินในเขตเทศบาลนครสงขลา 

ระเบียบวาระที ่ 4  ญตัติ เร่ือง ขอให้สภาเทศบาลนครสงขลาคดัเลอืกสมาชิกเพือ่เข้าเป็น 
  คณะกรรมการกําหนดพืน้ที่ผ่อนผัน และคณะกรรมการจัดระเบียบการ

จําหน่ายสินค้าและคดัเลอืกผู้จําหน่ายสินค้า 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง ขอใหส้ภาเทศบาลนครสงขลาคดัเลือกสมาชิก 
รองประธานสภาเทศบาล  เพื่อเขา้เป็นกรรมการกาํหนดพื้นท่ีผอ่นผนั และคณะกรรมการจดัระเบียบการ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ จาํหน่ายสินคา้และคดัเลือกผูจ้าํหน่ายสินคา้ เชิญผู ้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่าน

นายกสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เสนอ เชิญครับ 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง ขอให้สภาเทศบาลนครสงขลาคดัเลือกสมาชิกเพื่อ

เขา้เป็นกรรมการกาํหนดพื้นท่ีผอ่นผนัและคณะกรรมการจดัระเบียบการจาํหน่าย
สินคา้และคดัเลือกผูจ้าํหน่ายสินคา้ 

   หลักการ  ขอให้สภาเทศบาลนครสงขลา คดัเลือกสมาชิกสภาเพื่อเป็น
คณะกรรมการกาํหนดพื้นท่ีผ่อนผนัและคณะกรรมการจดัระเบียบการจาํหน่าย
สินคา้และคดัเลือกผูจ้าํหน่ายสินคา้ 

   เหตุผล   ดว้ยเทศบาลนครสงขลาจะดาํเนินการจดัระเบียบผูป้ระกอบการ
คา้ในท่ีหรือทางสาธารณะต่างๆในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยเทศบาลจะตอ้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดพื้นท่ีผ่อนผนัและคณะกรรมการจดัระเบียบการ
จาํหน่ายสินคา้เพื่อดาํเนินการ 
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   1. กาํหนดพื้นท่ีท่ีมีการจาํหน่ายสินคา้เป็นพื้นท่ีผอ่นผนัหรืออาจกาํหนด
พื้นท่ีผ่อนผนัเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ท่ีสาธารณะในการ
สัญจรโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
ตลอดจนไม่เป็นอุปสรรคต่อการทาํความสะอาด 

   2. ควรกาํหนดระยะเวลาพื้นท่ีผ่อนผนัคราวละไม่เกินสามปี รวมทั้ง
กําหนดวนัเวลาท่ีผ่อนผนัให้ชัดเจน โดยระบุเวลาเร่ิมต้นและส้ินสุดในการ      
ผ่อนผนัแต่ละคราวรวมทั้งจดัทาํแผนผงัแสดงอาณาเขตพ้ืนท่ีผ่อนผนัและระบุ   
วนัเวลาในแผนผงัดว้ย 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดั
ระเบียบการจาํหน่ายสินคา้ในท่ีสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๖   

   ขอ้ 7 คณะกรรมการกาํหนดพื้นท่ีผอ่นผนัประกอบดว้ย 
   1. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เป็นประธาน 
   2. สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจาํนวนหน่ึงคน  
  เป็นกรรมการ 
   ขอ้ 9 คณะกรรมการจดัระเบียบการจาํหน่ายสินคา้และคดัเลือกผูจ้าํหน่าย

สินคา้ประกอบดว้ย 
   1. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็นประธานกรรมการ 
   2. สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจาํนวนหน่ึงคน  
  เป็นกรรมการ 
   จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขอให้สภาเทศบาลนครสงขลา  คดัเลือกสมาชิก

เพื่อเป็นกรรมการ ต่อไป 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  มากครับ  ในญตัติน้ี 
รองประธานสภาเทศบาล  ผมขอทาํความเขา้ใจกบัสมาชิกสภาทุกท่านก่อนนะครับ ญตัติน้ี ตอ้งคดัเลือก 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล เป็นคณะกรรมการ 2 คณะ ๆ ละ 1 คน  เอาคณะกรรมการ

กาํหนดพื้นท่ีผ่อนผนั ตามระเบียบขอ้ 7 ก่อน นะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใด จะเสนอสมาชิกสภาคนใด เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกาํหนดพ้ืนท่ีผอ่นผนั 
เชิญเสนอครับ  นายณรงค ์ บวัคาํ  เชิญครับ 

นายณรงค ์ บวัคาํ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายณรงค ์ บวัคาํ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4  ขอ

เสนอนายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 3 เป็น
คณะกรรมการกาํหนดพื้นท่ีผอ่นผนั ขอบคุณครับ 
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นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ นายณรงค ์ บวัคาํ  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอช่ือ 
รองประธานสภาเทศบาล  ผูอ่ื้น อีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีกแ็สดงวา่ สภาน้ีคดัเลือกใหน้ายเชาว ์ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ สุชลสถิต  เป็นคณะกรรมการกาํหนดพื้นท่ีผอ่นผนัแลว้   นะครับ  
   ต่อไปเป็นการคดัเลือกคณะกรรมการจดัระเบียบการจาํหน่ายสินคา้และ

คดัเลือกผูจ้าํหน่ายสินคา้ จาํนวน 1 คน  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอครับ 
เชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  เสนอครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้ งท่ี 1       

ขอเสนอนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 4 
เป็นคณะกรรมการระเบียบการจาํหน่ายสินค้าและคัดเลือกผูจ้าํหน่ายสินค้า 
ขอบคุณครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ นายวลัลภ  วฒิุภูมิ  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอช่ือ 
รองประธานสภาเทศบาล  ผูอ่ื้นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีกแ็สดงวา่ สภาน้ีคดัเลือกใหน้ายชาคริต   
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ นิยมเดชาเป็นคณะกรรมการระเบียบการจาํหน่ายสินคา้และคดัเลือกผูจ้าํหน่าย

สินคา้ แลว้     นะครับ  

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติคดัเลอืก  
   1. นายเชาว์  สุชลสถิต  เป็นคณะกรรมการกาํหนดพืน้ทีผ่่อนผนั 
   2. ชาคริต  นิยมเดชา เป็นคณะกรรมการระเบียบการจําหน่ายสินค้า

และคดัเลอืกผู้จําหน่ายสินค้า      

ระเบียบวาระที ่ 5  ญตัติ เร่ือง ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุมบริเวณท่าเทยีบเรือ 
   ประมงใหม่ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง ขออนุมติัโอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุม 
รองประธานสภาเทศบาล  บริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่  ของสาํนกัการคลงั  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ เชิญท่านนายกสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เชิญครับ 

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ไดรั้บ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง ขออนุมติัโอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุมบริเวณท่า
เทียบเรือประมงใหม่ 
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   หลกัการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอโอนสิทธิการเช่า
อาคารโรงคลุมระยะท่ี 2 (เฟสท่ี 2) รวมทั้งท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ต่อเน่ืองกบัอาคาร
นั้น เลขท่ี 65 ซอย 1 ถนนสงขลาพลาซ่า ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดั
สงขลา ซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีดินแปลงหมายเลขของส่วนประกอบตามโครงการส่วนท่ี 
25 ตามผงับริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่ ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดั
สงขลา จาํนวนเน้ือท่ี 160 ตารางเมตร ปรากฏตามแผนท่ีแนบทา้ยสัญญาและให้
ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา เพื่อใช้ในธุรกิจต่อเน่ืองอุตสาหกรรมประมง            
มีกาํหนด 30  ปี (สามสิบปี) นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2548 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2578 อายุสัญญาเช่าเหลือ 21 ปี ค่าเช่าปัจจุบนัในระยะปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 10 เดือนละ 
2,530 บาท (สองพนัหา้ร้อยสามสิบบาทถว้น) 

   เหตุผล   เน่ืองจากนางฉอเคง เชวงกิจวรกุล อยูบ่า้นเลขท่ี 25 ถนนบริรักษ์
อุทิศ ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา เป็นผูเ้ช่า มีความประสงค์
ขอโอนสิทธิการเช่าให้แก่นายกิตติโรจน์ ประชากิตติกุล อยู่บา้นเลขท่ี 13 ถนน
นครนอก ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัหา
ประโยชน์ในทรัพยสิ์นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 ขอ้ 20 (2) 
อายสุญัญาท่ีเหลือเกิน 3 ปี ใหส้ภาทอ้งถ่ินมีอาํนาจอนุมติั 

   จึงเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลาในการโอน
สิทธิการเช่าอาคารโรงคลุมดงักล่าว ซ่ึงเป็นอาํนาจของสภาเทศบาลนครสงขลา   

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ  ท่านรองวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากสภา 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ แห่งน้ี  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้โอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุมบริเวณท่า

เทียบเรือประมงใหม่ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉันท์) 
เป็นอนัว่าสภาน้ี  อนุมติัให้โอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุมบริเวณท่าเทียบเรือ 
ประมงใหม่แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุมบริเวณท่าเทียบ
เรือประมงใหม่ ของสํานักการคลงั เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที ่ 6  ญตัติ เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบบริการคลนิิกนอกเวลา 
   ราชการ 
นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง ขอรับความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบ 
รองประธานสภาเทศบาล  บริการคลินิกนอกเวลาราชการ  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  เชิญ  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ผูบ้ริหารเสนอ ญตัติ  เชิญท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบบริการ
คลินิกนอกเวลาราชการ  

   หลักการ  ขอเสนอสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอรับความเห็นชอบ
โครงการพฒันาระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ประจาํปีงบประมาณ         
พ.ศ.  2558  จาํนวน  1  โครงการ โดยใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียน
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข เทศบาลนครสงขลา  เป็นเงิน 850,000 บาท (แปดแสนหา้
หม่ืนบาทถว้น) 

   เหตุผล   เน่ืองจากผลการดาํเนินงานโครงการพฒันาระบบบริการคลินิก
นอกเวลาราชการ ณ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเตาหลวง เทศบาลนครสงขลา ซ่ึงเร่ิม
เปิดให้บริการมาตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันย่างเข้าปีท่ี 8  ของการ
ดาํเนินงาน พบว่าประชาชนทัว่ไปทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลนครสงขลา 
โดยเฉพาะผูมี้สิทธ์ิเบิกค่ารักษาพยาบาล ผูป้ระกันตนและผูท่ี้ใช้บตัรประกัน
สุขภาพทัว่ไป สะดวกมารับบริการนอกเวลาราชการ คิดเป็นร้อยละ 70.3  ของ
จาํนวนผูม้ารับบริการทั้งหมด ดงัจะเห็นไดจ้าก ผลการดาํเนินโครงการพฒันา
ระบบการบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ตัง่แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี  1  
สิงหาคม 2557 ท่ีแนบมาดว้ยแลว้ แสดงให้เห็นถึงความนิยมของประชาชนท่ีมา
รับบริการนอกเวลา เน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นกนัเอง และ
มัน่ใจในศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการสาํรวจความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการนอกเวลาราชการ  โดยการใช้
แบบสอบถามสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 100 คน พบว่าประชาชน มีความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการคลินิกนอกเวลาราชการ  คิดเป็นร้อยละ 99.6 

   ดังนั้ น  เพื่อให้โครงการดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง  ตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในการใชสิ้ทธิรักษาพยาบาล เทศบาลนครสงขลา จึงได้
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จัดทําโครงการพัฒนาระบบการบริการคลินิกนอกเวลาราชการ  โดยใช้
งบประมาณ       จากเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภณัฑ์ เทศบาล
นครสงขลา      ประจาํปีงบประมาณ 2557 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจา้หน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังาน จาํนวน 750,000 บาท  (เจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) และค่าเวชภณัฑ์
ทางการแพทย ์จาํนวน 100,000 บาท  (หน่ึงแสนบาทถว้น) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  
850,000  บาท  (แปดแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงินทุน
หมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภณัฑ์   (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 “ขอ้ 8 กรณีท่ี
โรงพยาบาลหรือศูนยบ์ริการสาธารณสุข แห่งใดแห่งหน่ึง มีเงินทุนหมุนเวียนค่า
รักษาพยาบาลและเวชภณัฑ์สะสมไวเ้ป็นจาํนวนมาก  เทศบาลหรือเมืองพทัยา 
อาจพิจารณาให้นาํเงินดงักล่าวไปใชจ่้ายในกิจการสาธารณสุขดา้นอ่ืนตามท่ีเห็น
ควร แต่จะต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของจาํนวนเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีอยู่ใน
ขณะนั้น ทั้งน้ี จะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลืออยู่ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 
500,000 บาท และเหลือสาํหรับศูนยบ์ริการสาธารณสุขไม่นอ้ยกว่า 200,000 บาท 
ดว้ย 

   การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ต้องเสนอโครงการ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลหรือสภาเมืองพทัยา  แลว้แต่กรณี  และตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากผูว้า่ราชการจงัหวดั” 

   จึงขอเสนอญัตติน้ี  เพื่อขอรับความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบ
บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ซ่ึงปัจจุบนัศูนยบ์ริการสาธารณสุขเตาหลวง 
เทศบาลนครสงขลา มีเงินทุนหมุนเวียน ณ วนัท่ี 1 สิงหาคม 2557  อยู่ทั้ งส้ิน 
3,388,176.39 บาท (สามลา้นสามแสนแปดหม่ืนแปดพนัหน่ึงร้อยเจด็สิบหกบาท
สามสิบเก้าสตางค์)  คิดเป็นจาํนวนเงินท่ีจะนําไปใช้ไม่เกินร้อยละ 30 ตาม
ระเบียบฯ คือ 1,016,452.91 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงหม่ืนหกพนัส่ีร้อยหา้สิบสองบาท
เกา้สิบเอด็สตางค)์  ขอใชค้ร้ังน้ี 850,000  บาท (แปดแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 

   จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลนครสงขลาใหค้วามเห็นชอบ ต่อไป 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ  ท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด  จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ  ขอเชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ เชิญครับ 
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นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1  
   ผมขอสนับสนุนญตัติของท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา และคณะ

ผูบ้ริหาร และตอ้งขอช่ืนชมเป็นอยา่งยิง่ท่ีเห็นความสาํคญัของเร่ืองปัญจยัพื้นฐาน
ในการดาํรงชีวิตของพี่นอ้งในเขตเทศบาลนครสงขลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2557 
ผมติดตามเร่ืองของคลินิกนอกเวลามาโดยตลอด พี่นอ้งประชาชนในเขตเทศบาล
นครสงขลาไดรั้บประโยชน์ และหลายคนท่ีไม่สะดวกท่ีจะพาลูกไปหาหมอ เม่ือมี
คลินิกน้ีข้ึนมา หลงัจากเลิกงานแลว้ พี่นอ้งประชาชนก็สามารถท่ีจะพาลูก หรือพา
พ่อแม่ไปรับบริการได ้ก็เป็นประโยชน์มาก และดูจากผลของความพึงพอใจใน
การใช้งบประมาณท่ีไม่มากนักแต่ประชาชนมีความพอใจถึงร้อยละ 99.6 ผม
อยากจะเสริมอีกนิดหน่ึงครับว่าผมเองไดไ้ปติดตามเร่ืองการดูแลสุขภาพของพ่ี
นอ้งประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาอยู่เร่ือย ๆ จากโรงพยาบาลสงขลาก็ดี 
หรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ก็ดี ผมอยากจะให้มีแพทยเ์ฉพาะทาง ทางดา้น
สูตินรีเวชเพิ่มข้ึนมาอีกดา้นหน่ึง เพราะว่าพี่นอ้งประชาชนของเรานั้นมีปัญหาใน
เร่ืองของมะเร็ง ในเร่ืองของอวยัวะสืบพนัธ์ุนั้นสูงมาก ล่าสุดในชุมชนบ่อนววัมี
อยู ่3 – 4 ราย ผมไปดูเป็นมะเร็งมดลูกทั้งนั้นเลย และส่วนใหญ่ท่ีเจอปัญหากคื็อวา่
เขาไม่ไดไ้ปหาหมอก่อน ก่อนท่ีจะถึงระยะหลงั ๆ พอถึงระยะท่ี 3 ระยะท่ี 4 ก็
รักษาไม่ไหวแลว้ และการไปหาหมอ ไปฉายแสง ขณะท่ีผูป่้วยอาการหนักแลว้ 
ถา้เทศบาลนครสงขลาจดัให้มีแพทยเ์ฉพาะทาง ก็จะไดเ้ป็นการช่วยให้การดูแล
ทางดา้นสูตินรีเวชของพี่นอ้งของเรา ซ่ึงเป็นผูห้ญิงเยอะก็จะไดป้ระโยชน์มากข้ึน 
ขอบคุณครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัติน้ีอีกบา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากสภาแห่งน้ี 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบโครงการโครงการพฒันาระบบบริการ

คลินิกนอกเวลาราชการ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 
เป็นอนัว่าสภาน้ีให้ความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบคลินิกนอกเวลาราชการ 
แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบบริการคลินิกนอก
เวลาราชการ ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที ่ 7  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณ  
   (สํานักการศึกษา) 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบ 
รองประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านรองอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนันท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ไดรั้บมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบ

งบประมาณ 
   หลักการ  ขออนุมติัแก้ไขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณ ครุภัณฑ์

เคร่ืองขยายเสียง จากเดิมมีกาํลงัขยายไม่ตํ่ากวา่ 400 วตัต ์เป็นไม่ตํ่ากวา่ 300 วตัต ์  
   เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครสงขลาไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินสะสม  เพื่อจดัซ้ือ

ครุภณัฑส์นบัสนุนการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1 โดย
ใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ ปีการศึกษา 2557 รายการครุภณัฑเ์คร่ืองขยายเสียงพร้อม
ไมโครโฟนไร้สายและลาํโพง  4  ตวั   มีกาํลงัขยายไม่นอ้ยกว่า 400  วตัต ์จาํนวน  
1  ชุด วงเงิน 50,000 บาท แต่เน่ืองจากคุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑเ์คร่ืองขยายเสียง
พาวเวอร์มิกเซอร์ท่ีกาํหนดไว ้  ขนาดไม่ตํ่ากว่า 400 วตัต ์ นั้น   เป็นกาํลงัขยาย
ระบบเสียงท่ีมากเกินความจาํเป็นสําหรับห้องเรียนขนาดเล็ก  จึงขอเสนอญตัติ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณ จากเดิม กําลังขยายไม่ตํ่ากว่า 400 วัตต์ 
เป็นกาํลงัขยายไม่ตํ่ากว่า 300 วัตต์ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านและขนาดของ
หอ้งเรียน 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541  หมวด 4 ขอ้ 29 

   การแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทาํให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 

   จึงเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลาต่อไป 
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นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ  ท่านรองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากสภา  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ แห่งน้ี  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคํา ช้ีแจงประกอบ

งบประมาณตามญตัติท่ีเสนอมา โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็น 
เอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาน้ีอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณ ของสาํนกัการศึกษา ตามท่ีเสนอ แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
ของสํานักการศึกษาเป็น เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 8  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557   
   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวชิาการและแผนงาน) 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ือง ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
รองประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ  2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่าน  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ รองอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ 

นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ไดรั้บมอบหมาย 
  จากท่านนายกเทศมนตรี ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ 2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน) 
   หลักการ    ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่ อโอนเ งิน

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   เหตุผล  ดว้ยเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2557 กองวิชาการ

และแผนงาน ไดต้ั้งงบประมาณรายจ่ายไวด้งัน้ี  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  ค่าใชส้อย รหัส 
532000  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย หมวด
อ่ืน ๆ  รหสั 32300 

   - ค่าใชจ่้ายในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์ ตั้งไว ้ 2,000,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาํเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ค่าใชจ่้ายในการผลิตส่ือ ค่าจดัพิมพห์นงัสือและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประชาสัมพนัธ์ คงเหลือ 678,300 บาท  (หกแสนเจ็ดหม่ืนแปดพนัสามร้อยบาท
ถว้น) 
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   เน่ืองจาก กองวิชาการและแผนงาน มีความประสงคจ์ะปรับปรุงหอ้งกอง
วิชาการและแผนงานเพ่ือใชป้ฏิบติังานของผูอ้าํนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ไดมี้พื้นท่ีสัดส่วนต่อการปฏิบติังานในตาํแหน่งเหมาะสมต่อการปฏิบติังานใน
หนา้ท่ี  ในการน้ีเทศบาลนครสงขลา จึงขออนุมติัโอนเงินงบประมาณจากรายการ
ท่ีกล่าวขา้งตน้ คือค่าใชจ่้ายในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์จาํนวน 305,000.- บาท (สาม
แสนหา้พนับาทถว้น) มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดงัน้ี  

   แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รหสั 542000  ตั้งไว ้ 305,000  บาท 

   - ปรับปรุงหอ้งกองวิชาการและแผนงาน  ตั้งไว ้ 305,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องกองวิชาการและแผนงาน (รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลกาํหนด)  
   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2 และฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2543 หมวดท่ี 4 ขอ้ 27  “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง ท่ีทาํให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภา
ทอ้งถ่ิน” 

   จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ต่อไป 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ  ท่านรองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากสภา  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ แห่งน้ี  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัใหโ้อนเงินงบประมาณจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
   2557 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามญัตติท่ีเสนอมา โปรดยกมือข้ึนครับ 

(สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ เป็นอนัวา่สภาน้ีอนุมติัใหโ้อนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีของกองวิชาการและแผนงาน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามท่ี
เสนอ แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
2557  ของกองวชิากรและแผนงาน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที ่ 9  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   ปีงบประมาณ 2557  (ส่วนช่างสุขาภิบาล) 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 9  เร่ือง ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
รองประธานสภาเทศบาล  รายการใหม่  ประจาํปีงบประมาณ 2557  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติข้ึนมา  เชิญท่าน  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ รองสมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ปีงบประมาณ 2557 (สาํนกัการช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล) 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมติัโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ปีงบประมาณ  พ .ศ .  2557 
ดงัต่อไปน้ี 

   - จดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า   ตั้งไว ้       40,000    บาท 
   เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ขนาด 350 แอมป์ กาํลงั

ไฟ (Input power capacity) ไม่นอ้ยกว่า 13 kw ใชก้บัลวดเช่ือมไดต้ั้งแต่ขนาด 2.6 
– 5 mm. สามารถเช่ือมสแตนเลสและเหลก็หล่อได ้

   เหตุผล   เน่ืองดว้ยเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน สาํหรับเช่ือม
ฝาคูเหล็กของส่วนช่างสุขาภิบาลเกิดชาํรุด ไม่สามารถปรับลดกระแสไฟฟ้าให้
เหมาะสมกับการเช่ือมเหล็กแต่ละขนาดได้ ตลอดจนสายไฟฟ้าและอุปกรณ์
ประกอบอ่ืนๆ เส่ือมสภาพ ไม่สามารถใชง้านไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดความ
ล่าชา้และไม่ปลอดภยัในการปฏิบติังาน อีกทั้งเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้าดงักล่าวมีอายกุาร
ใชง้าน 12 ปี ทาํใหอุ้ปกรณ์ประกอบต่างๆ เส่ือมสภาพไปตามอายกุารใชง้าน ทั้งน้ี 
เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว และเพื่อใหมี้อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังาน
สําหรับแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้กบัประชาชนไดท้นัท่วงที ดงันั้น จึงขอ
อนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยขอโอนลดค่า
วสัดุ ประเภทค่าวสัดุก่อสร้าง (งานบาํบดันํ้ าเสีย) จาํนวน 40,000 บาท ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า  จํานวน  40,000 บาท  ตาม
รายละเอียดขา้งตน้  
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   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 ขอ้ 27 “การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทาํให้
ลกัษณะ ปริมาณคุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน” 

   จึงขอเสนอญตัติ เพื่อขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ  ท่านรองสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ  เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  ครับ  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส     เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพทิกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับญตัติน้ี แต่อยากฝากหัวหน้างานและผูบ้ริหาร      

ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของสุขภาพตา เร่ืองของเคร่ืองเช่ือมนั้น ในขณะท่ีเช่ือมมนั
จะอ๊าค ระหว่างลวดเช่ือมกบัตวัวตัถุนั้น มีกาํลงัแสงสูงมาก ก็อยากจะฝากให้มี
หนา้กากสาํหรับเจา้หนา้ท่ีดว้ยเพราะว่าผมเจอผูป่้วยพวกน้ีเยอะมาก และก็สายตา
เม่ือเจอแสงเยอะ ๆ ก็จะทาํให้ประสาทตานั้นเส่ือมและก็มีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของลูกน้องของเราได ้ฝากให้ดูแลเร่ืองการใชห้นา้กากทุกคร้ังในการเช่ือม 
ขอบคุณครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติ จากสภาแห่งน้ี 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้โอนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

ปีงบประมาณ 2557  ตามญตัติท่ีเสนอมา โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมือ
อนุมติัเป็นเอกฉันท)์ เป็นอนัว่าสภาน้ีอนุมติัให้โอนโอนเงินงบประมาณจ่าย ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ 2557 ของส่วนช่างสุขาภิบาล ตามท่ีเสนอ 
แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้ งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ปีงบประมาณ 2557  ของกองส่วนช่างสุขาภิบาล  เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที ่ 10  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   (สํานักการศึกษา) 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 10  เร่ือง ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น 
รองประธานสภาเทศบาล  รายการใหม่  ของสาํนกัการศึกษา  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านรองอนนัท ์ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ทองแกว้  เชิญครับ 

นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนันท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ไดรั้บมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขอเสนอญตัติเพื่อขออนุมติัโอนเงินงบประมาณเพ่ือ

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   เพื่อ
เป็นค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน  จาํนวน  3  รายการ   เป็นเงิน  71,400.00  บาท 
(เจด็หม่ืนหน่ึงพนัส่ีร้อยบาทถว้น)  

   เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครสงขลา ได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา
พื้นฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 – 2 โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ English Program  (EP) ณ 
โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) ไปแลว้นั้น แต่ขณะน้ียงัขาดครุภณัฑท่ี์จาํเป็น
สาํหรับห้องส่ือท่ีจะช่วยในการส่งเสริม สนบัสนุน กระบวนการจดัการเรียนการ
สอน เช่น ตู ้เก็บอุปกรณ์และเคร่ืองปรับอากาศ  เพื่อให้การดําเนินงานตาม
โครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวตัถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพต่อการจดัการเรียนการสอน จึงจาํเป็นจะตอ้งโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือครุภณัฑส์าํนกังาน จาํนวน 3 รายการ 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียน
และประถมศึกษา หมวดค่าครุภณัฑ ์ครุภณัฑส์าํนกังาน 

   1. ตูล้อ็กเกอร์ไม ้30 ช่อง ขนาดไม่นอ้ยกว่า 195 x 220 x 40 cm. จาํนวน 
1 ตู ้เป็นเงิน 25,000.00 บาท (สองหม่ืนหา้พนับาทถว้น)  

   2. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่นอ้ยกว่า 18,๐๐๐ BTU จาํนวน 1 เคร่ือง 
เป็นเงิน 28,400.00 บาท (สองหม่ืนแปดพนัส่ีร้อยบาทถว้น)  

   3. เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 9,๐๐๐ BTU จาํนวน 1 เคร่ือง เป็น
เงิน 18,000.00 บาท (หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น)  
       รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 71,400.00 บาท (เจ็ดหม่ืนหน่ึงพนัส่ีร้อยบาทถ้วน) 
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 โอนลด  แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา    
หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ  ค่าใชส้อย 

- ค่าใชจ่้ายโครงการเปิดสอนหลกัสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน ช่วงชั้นท่ี 1 – 
2 โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ English Program (EP) ตั้งไว ้500,000.00 บาท 
เบิกจ่ายแลว้ 152,320.00 บาท คงเหลือ 347,680.00 บาท 

ขอโอนลด   จํานวน   71,400.00   บาท   (เจ็ดหม่ืนหน่ึงพันส่ีร้อย      
บาทถ้วน) 

ระเบียบ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทาํให้ลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอาํนาจ
อนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 

จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ  ท่านรองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากสภา  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ แห่งน้ี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมติัใหโ้อนเงินงบประมาณจ่ายไปตั้งจ่าย 
  เป็นรายการใหม่   ตามญตัติท่ีเสนอมา โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติั

เป็นเอกฉันท)์ เป็นอนัว่าสภาน้ีอนุมติัให้โอนโอนเงินงบประมาณจ่าย ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ของสาํนกัการศึกษา ตามท่ีเสนอ แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้ งจ่ายเป็น
รายการใหม่   ของกองสํานักการศึกษา   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 11  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพือ่ก่อสร้างต่อเติมหลงัคาคลุมทางเดิน 
   ระหว่างอาคารเรียน 4  กบัอาคารห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4  
   (บ้านแหลมทราย) (สํานักการศึกษา) 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 11  เร่ือง ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้างต่อเติม 
รองประธานสภาเทศบาล  หลงัคาคลุมทางเดินระหวา่งอาคารเรียน 4 กบัอาคารหอ้งสมุด โรงเรียนเทศบาล 4   
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านรองอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ 
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นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนันท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ไดรั้บมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติัใช้จ่ายเงินสะสม  เพื่อก่อสร้างต่อเติม

หลงัคาคลุมทางเดินระหวา่งอาคารเรียน 4 กบัอาคารหอ้งสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 
(บา้นแหลมทราย) 

   หลักการ  ขออนุมติัใช้จ่ายเงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
จาํนวน  586,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมหลงัคาคลุมทางเดินระหว่าง
อาคารเรียน 4 กบัอาคารหอ้งสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)  

   เหตุผล   เน่ืองจากในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลม
ทราย) มีห้องเรียนไม่เพียงพอกบัจาํนวนนกัเรียน จึงไดใ้ชพ้ื้นท่ีใตอ้าคารเรียนซ่ึง
เดิมเป็นพื้นท่ีสาํหรับทาํกิจกรรมของนกัเรียนกั้นเป็นหอ้งเรียนชัว่คราว จาํนวน 4 
ห้อง ทาํให้ไม่มีพื้นท่ีให้นกัเรียนไดท้าํกิจกรรม จึงมีความจาํเป็นตอ้งก่อสร้างต่อ
เติมหลงัคาคลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียน 4 กบัอาคารห้องสมุด เพื่อเป็นพื้นท่ี
สาํหรับจดักิจกรรมให้กบันกัเรียน แต่ไม่ไดต้ั้งงบประมาณเพ่ือการน้ีไว ้จึงขอใช้
จ่ายเงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นเงิน 586,000 บาท (ห้าแสน
แปดหม่ืนหกพันบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมหลังคาคลุมทางเดิน
ระหว่างอาคารเรียน 4  กบัอาคารหอ้งสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) 
รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกาํหนด 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่าย 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2547 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2548 หมวด 8 ขอ้ 89 

   “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บอนุมติั
จากสภาทอ้งถ่ิน ภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี” 
 1. ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซ่ึงอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือกิจการท่ีจดัทาํเพื่อบาํบดั
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
 2. ไดส่้งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแลว้ 
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 3. เม่ือไดรั้บอนุมติัใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตอ้งดาํเนินการก่อหน้ีผกูพนัใหเ้สร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถดัไป หาก
ไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดใหก้ารใชจ่้ายเงินสะสมนั้นเป็นอนัพบัไป 
 ทั้ งน้ี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจ่ายค่าใชจ่้ายประจาํและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมใหค้าํนึงถึงฐานะการคลงั และเสถียรภาพระยะยาว 
 จึงเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลาต่อไป 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ  ท่านรองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากสภา  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ แห่งน้ี สมาชิกสภาท่านใด  อนุมติัใหใ้ชจ่้ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้างต่อเติมหลงัคา

คลุมทางเดินระหว่างอาคารเรียน 4 กบัอาคารหอ้งสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้น
แหลมทราย โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉันท์) เป็นอนัว่า
สภาน้ีอนุมติัให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้างต่อเติมหลงัคาโรงคลุมทางเดิน
ระหว่างอาคารเรียน 4 กบัอาคารห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) 
ของสาํนกัการศึกษา ตามท่ีเสนอ แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใชจ่้ายเงินสะสม เพือ่ก่อสร้างต่อเติมหลงัคาคลุม
ทางเดินระหว่างอาคารเรียน 4 กับอาคารห้องสมุด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้าน
แหลมทราย)   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 12  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
   (สํานักการช่าง) 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 12  เร่ือง ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ 
รองประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านรองสมชาย  จนัทรประทิน เชิญครับ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติัจ่ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (สาํนกัการช่าง) 



24 
 

  

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมติัจ่ายเงิน
สะสมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เป็นเงิน 11,038,000 บาท (สิบเอ็ดลา้น
สามหม่ืนแปดพนับาทถว้น) เพื่อชาํระหน้ีตามคาํบงัคบัศาลปกครองสงขลา ใหก้บั
หา้งหุน้ส่วนจาํกดัขจรการโยธาหาดใหญ่ 

   เหตุผล  ตามท่ีศาลปกครองสงขลามีหมายแจง้คาํบงัคบัคดีหมายเลขดาํท่ี 
80/2549 คดีหมายเลขดาํท่ี 135/2551 คดีหมายเลขแดงท่ี 132,133/2552 ระหว่าง
เทศบาลนครสงขลาผูร้้องกบัห้างหุ้นส่วนจาํกดัขจรการโยธาหาดใหญ่  ผูค้ดัคา้น 
กรณีขอให้เพิกถอนคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยศาลปกครองสงขลา ให้มี
คาํพิพากษาถึงท่ีสุด ให้บงัคบัตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยให้เทศบาล
นครสงขลาชาํระเงิน จาํนวน 13,872,786.90 บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี ของเงินตน้ตั้งแต่วนัท่ี 10 มิถุนายน 2547 ถึงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2557 เป็น
เงิน 10,458,751.05 บาท รวมเป็นเงิน 24,331,537.95 บาท ดอกเบ้ียประมาณการ
เพิ่มเติม  จากวันท่ี 29 มิถุนายน  2557 ถึงวันท่ี 26 สิงหาคม  2557 เป็นเงิน 
168,183.63 บาท   และเงินเพิ่มส่วนต่าง จากเงินรอจ่ายซ่ึงเทศบาลไดต้ั้งไวแ้ลว้ 
13,461,747.76  บาท เป็นเงิน 411,039.14  บาท  แต่เน่ืองจาก ไม่ไดต้ั้งงบประมาณ
ในปี พ.ศ.2557 จึงขออนุมติัจากสภาเทศบาล ขอใชเ้งินสะสมประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 เป็นเงิน 11,038,000 บาท (สิบเอด็ลา้นสามหม่ืนแปดพนับาทถว้น) โดย
อยูภ่ายในอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาล 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2548 ขอ้ 89 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาจใชเ้งินสะสมได ้ โดยไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี  

   (1) “ให้กระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกบัดา้นการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ี
เป็นการเพิ่มพูนรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือกิจการท่ีจดัทาํเพื่อ
บาํบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้ งน้ี  ต้องเป็นไปตามแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด” 

   เทศบาลนครสงขลามียอดเ งินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ จํานวน 
51,327,912.88 บาท   
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   จึงขอเสนอญตัติน้ีเพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา จ่ายเงิน
สะสมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จาํนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,038,000 บาท 
(สิบเอ็ดลา้นสามหม่ืนแปดพนับาทถว้น)  ซ่ึงเป็นอาํนาจของสภาเทศบาลนคร
สงขลา  

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ  ท่านรองสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ เชิญนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ ครับ  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ท่านประธานครับ   ตามญัตติน้ี ท่ีขออนุมัติ จ่ายเ งินสะสมเป็นเงิน 

11,038,000 บาท  อนัน้ีเป็นผลซ่ึงเกิดมาจากเหตุ เหตุคดีดาํท่ีเท่านั้น เหตุคดีแดงท่ี
เท่าน้ี เป็นเหตุเพราะอะไร ใครเป็นโจทก ์ใครเป็นจาํเลย ใครเป็นคนฟ้องใครแลว้
ผลมนัออกมาอย่างไร และอนุญาโตตุลาการท่ีตดัสินก่อนนั้น ตดัสินว่าอย่างไร 
อนัน้ีตน้เหตุสภาไม่ทราบเลย มาบอกว่าวนัน้ีขออนุมติัจ่ายเงินสะสมเป็นเงิน 
11,038,000 บาท เร่ืองอยา่งน้ีมนัไม่ชดัเจน ก่อนท่ีจะให้สมาชิกสภาลงมติตอ้งมี
ความชดัเจน ผอ.สาํนกัการช่างอาจจะยงัมาไม่ทนั เพราะเหตุมนัเกิดปี 2547 ผอ.
สาํนกัการคลงักอ็าจจะมาไม่ทนั ผูท่ี้จะใหค้าํอธิบายแก่สภาไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุดผม
เห็นมีอยูท่่านเดียวคือ  ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เพราะท่านเป็นนิติกร  ขอให้
ท่านประธาน ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งแจง้ให้สภาทราบถึงความชดัเจนก่อนไดไ้หมครับ 
ก่อนท่ีสมาชิกสภาจะลงมติ ขอบคุณครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอเชิญผูเ้ก่ียวขอ้ง ใครจะช้ีแจง  เชิญครับ  เชิญท่านรองอนนัท ์ ทองแกว้ 
รองประธานสภาเทศบาล  เชิญช้ีแจงครับ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ 

นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมขออนุญาตท่าน สท.ประวติั  ดาํริห์อนนัท ์ ช้ีแจงก่อน ถา้ไม่เขา้ใจผม

อาจจะให้ ผอ.กองวิชาการเสริม  เร่ืองน้ีเท่าท่ีผมทราบน่าจะเกิดข้ึนตั้งแต่สมยัท่ี
ท่านเป็น สท.อยู่ ปี 2547 ตอนท่ีปรับภูมิทศัน์เขานอ้ย เขาตงักวน โดยบริษทัขจร
การโยธา เป็นผูรั้บเหมา ทาํทั้งรางลิฟท ์อะไรทั้งหมด ต่อทางคณะกรรมการตรวจ
งานจา้งของเทศบาลนครสงขลา เห็นว่าทางบริษทัขจรการโยธา ทาํงานไม่ถูกตาม
แบบแปลนจึงไม่อนุมติัจ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นเงินสิบสามลา้นบาท ทางเทศบาล
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ไม่ยอมจ่าย ทางบริษทัขจรการโยธาก็เลยไปฟ้องทางอนุญาโตตุลาการ ปรากฏว่า
ทางอนุญาโตตุลาการท่ีกรุงเทพฯ สั่งให้เทศบาลนครสงขลาจ่าย ทางเจา้หน้าท่ี
ของเทศบาลนครสงขลากห็ารือกบัทางอยัการ อยัการบอกว่าตอ้งฟ้องศาลกนั ทาง
บริษทัขจรการโยธา จึงแต่งตั้งทนายมาฟ้องต่อศาลอีกคร้ังหน่ึง ในท่ีสุดศาลก็
ยนืยนัให้จ่ายตามคาํช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ ทางเทศบาลนครสงขลาก็เลยยื่น
อุทรณ์ ผมมาดูเร่ืองจากท่ีเขา้มารับตาํแหน่งตรงน้ีปรากฏว่า จากเงินจาํนวนสิบ
สามลา้น บาท เทศบาลนครสงขลาตอ้งจ่ายดอกเบ้ียให้บริษทัขจรการโยธา ปีละ
ประมาณหน่ึงลา้นบาท เม่ือคาํพิพากษาของศาลอุทรณ์ยนืยนัมาใหจ่้ายกต็อ้งรีบขอ
อนุมติัต่อสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อจะเอาเงินจาํนวนดงักล่าวไปจ่ายให้บริษทั
ขจรการโยธา เพราะหากเราไม่จ่ายยิ่งชา้ไป ก็ตอ้งจ่ายดอกเบ้ียปีละหน่ึงลา้นบาท 
ส่วนถา้จ่ายไปแลว้มนัจะเป็นความรับผดิชอบ ความบกพร่องของใครทางเทศบาล
กต็อ้งมาดูวา่เจา้หนา้ท่ีทางเทศบาลบกพร่องหรือไม่ เป็นการทุจริตหรือไม่นั้นเป็น
อีกเร่ืองหน่ึง วนัน้ีก็ตอ้งมาขออนุมติัจากเทศบาลนครสงขลา ให้อนุมติัเพื่อทาํเงิน
ไปจ่าย เพราะถา้ไม่จ่ายดอกเบ้ียกจ็ะเดินไปปีละหน่ึงลา้นไปเร่ือย ๆ ขอบคุณครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ  ท่านรองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  ท่านกไ็ดช้ี้แจงใหท้ราบ 
รองประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีอีกบา้งครับ ไม่มีแลว้นะครับ   
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากสภาแห่งน้ี สมาชิกสภาท่านใด  อนุมติัให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 11,038,000 บาท โดยไม่ขดัต่อ
ระเบียบฯ  โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ เป็นอนัว่าสภา
น้ีอนุมติัให้ใชจ่้ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักการช่าง 
ตามท่ีเสนอ แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติให้ใชจ่้ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ของสํานักการช่าง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 13  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  (สํานักการศึกษา) 
นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 13  เร่ือง ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสม ของสาํนกัการศึกษา 
รองประธานสภาเทศบาล   เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านรองอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนันท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ไดรั้บมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
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   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสม (สาํนกัการศึกษา) 
   หลกัการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมติัใชจ่้ายเงิน

สะสม ประจาํปีงบประมาณ 2557 เป็นค่าก่อสร้างบา้นพกัทดแทนใหก้บัธนารักษ์
พื้นท่ีสงขลา จาํนวน 1 หลงั เป็นเงิน 1,500,000.00 บาท (หน่ึงลา้นห้าแสนบาท
ถว้น)  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกาํหนด 

   เหตุผล  ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดจ้ดัสรรงบประมาณ 
ประจาํปี 2555 เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)  
เป็นเงิน 9,213,000.00 บาท ให้กบัเทศบาลนครสงขลา ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ขออนุมติัสํานักงบประมาณ  เพื่อขออนุมติัเพิ่มวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนดงักล่าว ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2557 ไดส้อบถามความคืบหนา้
จากสํานักงบประมาณ ได้รับการยืนยนัจากเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ ว่าสํานัก
งบประมาณไดอ้นุมติัให้เทศบาลนครสงขลา เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ตามแบบ สน.ศท.4/12 ได้ในวงเงิน 
12,071,400.00 บาท (สิบสองลา้นเจ็ดหม่ืนหน่ึงพนัส่ีร้อยบาทถว้น) แต่เน่ืองจาก
งบประมาณดังกล่าว เป็นงบประมาณประจาํปี 2555 ประกอบกับโรงเรียน
เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) มีความจาํเป็นตอ้งใช้อาคารเรียนเป็นการด่วน 
เน่ืองจากขณะน้ี โรงเรียนมีห้องเรียน ไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ในปี
การศึกษา 2557  เทศบาลไดแ้กปั้ญหา โดยการกั้นพื้นท่ีท่ีใตอ้าคารเป็นห้องเรียน
ชั่วคราว จาํนวน 4 ห้องเรียน  และในปีการศึกษา 2558 ความจาํเป็นการใช้
ห้องเรียนก็จะเพ่ิมมากข้ึน จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งก่อหน้ีผกูพนัและดาํเนินการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ให้สามารถใช้เป็นห้องเรียนได้ทนัในปี
การศึกษา 2558  แต่อาคารดงักล่าวจะตอ้งก่อสร้างในพ้ืนท่ีราชพสัดุ          ท่ีธนา
รักษพ์ื้นท่ีสงขลาอนุญาตให้ใช ้โดยมีเง่ือนไขจะตอ้งปลูกสร้างบา้นพกัทดแทน
บา้นพกัหลงัเดิมท่ีปลูกสร้างอยู่ในพื้นท่ีท่ีอนุญาตให้เทศบาลใช ้จาํนวน 1 หลงั      
ในวงเงินงบประมาณ 1,500,000.00 บาท รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีกาํหนด แต่
เทศบาลไม่ได้ตั้ งงบประมาณเพ่ือการน้ีไว  ้จึงจาํเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจาํปีงบประมาณ 2557 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  และ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2548 หมวด 
8 ขอ้ 89 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บอนุมติั
จากสภาทอ้งถ่ิน และประกอบกบัหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 
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3161 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2553  เร่ือง  ซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงิน
สะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   จึงขอเสนอญตัติต่อสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ ท่านรองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากสภา  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ แห่งน้ีสมาชิกสภาท่านใด  อนุมติัให้ใชจ่้ายเงินสะสมของสาํนกัการศึกษา โปรด

ยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉันท์) เป็นอนัว่าสภาน้ีอนุมติัให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ของสาํนกัการศึกษา ตามท่ีเสนอ แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติให้ใชจ่้ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ของสํานักการศึกษา  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 14  ญตัติ เร่ือง  เสนอร่างเทศบัญญตัิ (ส่วนช่างสุขาภิบาล) 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 14  เร่ือง เสนอร่างเทศบญัญติั ของสาํนกัการช่าง 
รองประธานสภาเทศบาล   เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านรองสมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ  

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา เร่ือง การจดัเก็บค่าบาํบดันํ้ า
เสีย ค่าบริการนํ้ าท้ิง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเช่ือม พ.ศ. 2557 ฉบบัน้ีมาเพื่อ
โปรดนาํเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสขลา ในสมยัประชุมน้ี จึงไดเ้สนอ
บนัทึกหลกัการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบญัญติัดงักล่าวมาดว้ยแลว้ 

   บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา     
เร่ือง  การจัดเกบ็ค่าบําบัดนํ้าเสีย ค่าบริการนํ้าทิง้ และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเช่ือม 
พ.ศ. 2557   

   หลักการ  ให้มีเทศบญัญติั  เร่ือง การจดัเก็บค่าบาํบดันํ้ าเสีย ค่าบริการนํ้ า
ท้ิง และค่าใบอนุญาตใหต่้อท่อเช่ือม 

   เหตุผล  โดยในปัจจุบันสถานการณ์นํ้ าเน่าเสียในพื้นท่ีเทศบาลนคร
สงขลาไดท้วีความรุนแรงข้ึนเป็นลาํดบั อนัมีสาเหตุมาจากการประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองจากอดีตถึง
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ปัจจุบนั เทศบาลนครสงขลาไดต้ระหนกัถึงความเดือนร้อนของประชาชนจากผล
ความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอ้มและปัญหานํ้ าเสีย จึงไดด้าํเนินการก่อสร้าง
ระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีสามารถรวบรวมนํ้ าเสียโดยผ่านระบบบาํบดัไปยงัสถานี
ควบคุมคุณภาพนํ้ า โดยในระยะต่อไปเทศบาลนครสงขลาจะไดข้ยายแนวท่อให้
ครอบคลุมพื้นท่ี รวมถึงการวางมาตรการเพ่ือแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจากนํ้ าเน่าเสีย 
แต่เน่ืองจากการดาํเนินการดงักล่าวตอ้งมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นต่าง ๆ รวมถึงการ
บริหารจดัการดว้ย เทศบาลนครสงขลาจึงเห็นควรนาํหลกัการผูก่้อมลพิษเป็นผู ้
จ่าย (Polluters Pay Principle : PPP) ตามนโยบายรัฐบาลเขา้มาใชเ้พื่อให้การ
บริหารส่ิงแวดลอ้มทางนํ้ าของเทศบาลนครสงขลาให้เป็นไปอยา่งย ัง่ยืนและเป็น
ธรรม จึงจาํเป็นตอ้งตามเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา “ เร่ือง การจดัเก็บค่า
บาํบดันํ้ าเสีย ค่าบริการนํ้ าท้ิง และค่าใบอนุญาตใหต่้อท่อเช่ือม” จากขา้วของหรือ
ผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสีย เพื่อนาํรายไดม้าสมทบสนบัสนุนในการบริหาร
จดัการระบบบาํบดันํ้ าเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างย ัง่ยืนและแก้ไขปัญหาตาม
แนวทางดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป 
 จึงขอเสนอร่างเทศบญัญติัฯ ฉบบัน้ี มาเพ่ือใหส้ภาเทศบาลนครสงขลาได้
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   เร่ืองน้ีเป็นร่างเทศบญัญติั  เรียนสมาชิกวา่เร่ืองน้ีไม่เก่ียวกบังบประมาณ 
รองประธานสภาเทศบาล  ฉะนั้นเทศบญัญติัฉบบัน้ีเราสามารถพิจารณา  3 วาระรวดเดียวไดใ้นวนัน้ี เชิญ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ เลขานุการสภาช้ีแจงระเบียบฯ  

นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ปลดัเทศบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาเทศบาล  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554) หมวด 3 ขอ้ 45 ญตัติร่างขอ้บญัญติัท่ี

ประชุมสภาทอ้งถ่ินตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งจะอนุมติัให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวกไ็ด ้

   ในวรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนผูท่ี้อยูใ่นท่ีประชุม
จะเป็นผูเ้สนอกไ็ด ้เม่ือท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินอนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว
แลว้ การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ี้ประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการแปรญตัติ
เตม็สภา โดยใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 
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นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอขอบคุณ เลขานุการสภา  คุณกลัยา  บุญญามณี  มากครับ  มีสมาชิก 
รองประธานสภาเทศบาล   สภาท่านใดจะเสนอใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามท่ีเลขานุการสภาช้ีแจง 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ระเบียบฯ เชิญเสนอครับ  เชิญนายสุพล  ชุ่มเยน็  เชิญครับ 

นายสุพล  ชุ่มเยน็   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสุพล  ชุ่มเยน็  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 3 ขอ

เสนอใหส้ภาเทศบาล พิจารณาเทศบญัญติัฉบบัน้ีเป็นสามวาระรวดเดียว ขอเพ่ือน
สมาชิกช่วยร่วมเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว จาํนวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงใน
สามของผูม้าประชุม โปรดยกมือรับรองดว้ยครับ (สมาชิกยกมือเสนอใหพ้ิจารณา
สามวาระรวดเดียวเป็นเอกฉนัท)์  

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   สมาชิกสภาเสนอใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว เป็นเอกฉนัทน์ะครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  กเ็ป็นอนัวา่ท่ีประชุมสภาแห่งน้ี  มีมติใหพ้ิจารณาร่างเทศบญัญติัเทศบาลนคร 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ สงขลา ฉบบัน้ีเป็นสามวาระรวดเดียว คือวาระท่ี 1 ขั้นรับหลกัการ วาระท่ี 2 แปร

ญตัติ วาระท่ี 3 ลงมติเพื่อตราเป็นเทศบญัญติับญัญติั ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลกัการมี
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้ง เชิญครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี  
ต่อไปผมจะขอมติ  ในวาระ ที่ 1  ขั้นรับหลกัการ จากท่ีประชุมสภาแห่งน้ี สมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบ รับหลกัการ ร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  การ
จดัเก็บค่าบาํบดันํ้ าเสีย ค่าบริการนํ้ าท้ิง และใบอนุญาตให้เช่ือมต่อท่อ พ.ศ. 2557  
โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉนัท)์ 

มติทีป่ระชุม   เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
สงขลา   เร่ือง  การจัดเก็บค่าบําบัดนํ้าเสีย ค่าบริการนํ้าทิ้ง และใบอนุญาตให้
เช่ือมต่อท่อ พ.ศ. 2557  เป็นเอกฉันท์   

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ต่อไปเป็นวาระที ่2  ขั้นแปรญตัติ  ในเม่ือมีการพิจารณาสามวาระ 
รองประธานสภาเทศบาล  รวดเดียว กใ็หส้มาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญตัติเตม็สภา  ผมใน 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ  ฐานะประธานสภา ก็เป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติเต็มสภาโดยตาํแหน่ง 

ในวาระที่ 2 การแปรญัตติ  สมาชิกท่านใดจะแปรญตัติเป็นรายขอ้ในเทศบญัญติั
บา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาแปรญตัติ  ก็เท่ากับไม่มีการแก้ไข    
เทศบญัญติัฉบบัน้ี ก็ให้เทศบญัญติัฉบบัน้ีคงไวต้ามร่างเดิมทุกประการ วาระท่ี 2 
กไ็ดผ้า่นไปแลว้นะครับ  
 ต่อไปเป็นวาระที่ 3  ลงมติขอรับความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบญัญติั   
ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณาอนุมติัให้ประกาศใชต่้อไป  ขอเชิญสมาชิกไดล้ง
มติในวาระท่ี 3  สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบ  ท่ีจะนําร่างเทศบญัญติั  
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ฉบบัดงักล่าว ตราเป็นเทศบญัญติั โปรดยกมือข้ึน (สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็น         
เอกฉนัท)์   

มติทีป่ระชุม   สภาเทศบาลมีมติให้ความเห็นชอบ ให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
สงขลา   เร่ือง  การจัดเก็บค่าบําบัดนํ้าเสีย ค่าบริการนํ้าทิ้ง และใบอนุญาตให้
เช่ือมต่อท่อ พ.ศ. 2557 เป็นเทศบัญญตัิ  เป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระที ่ 15  ญตัติ เสนอร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   วาระที ่1     

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี  15  ญตัติ  ขอเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  
รองประธานสภาเทศบาล  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลกัการ  ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอ  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ  เชิญครับ 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสขลา  
   ขอเสนอญตัติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
   บดัน้ีถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารของเทศบาลนครสงขลา จะไดเ้สนอร่างเทศ

บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี ต่อสภาเทศบาลนครสงขลาอีกคร้ังหน่ึง 
ฉะนั้น ในโอกาสน้ี คณะผูบ้ริหารเทศบาลนครสงขลาจึงขอช้ีแจงใหท่้านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดาํเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดงัต่อไปน้ี  

   1. สถานะการคลงั  
   1.1 งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  
    ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วนัที ่19 สิงหาคม พ.ศ.2557 เทศบาลนคร

สงขลา  มีสถานะการเงิน ดังนี ้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคาร จาํนวน   648,972,461.38  บาท 

(หกร้อยส่ีสิบแปดลา้นเกา้แสนเจด็หม่ืนสองพนัส่ีร้อยหกสิบเอด็บาทสามสิบแปด
สตางค)์ 
  1.1.2  เงินสะสม   จาํนวน    305,553,381.98   บาท  
(สามร้อยหา้ลา้นหา้แสนหา้หม่ืนสามพนัสามร้อยแปดสิบเอด็บาทเกา้สิบแปด
สตางค)์ 
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  1.1.3 ทุนสาํรองเงินสะสม  จาํนวน    142,726,474.45  บาท 
(หน่ึงร้อยส่ีสิบสองลา้นเจด็แสนสองหม่ืนหกพนัส่ีร้อยเจด็สิบส่ีบาทส่ีสิบหา้
สตางค)์  
  1.1.4 รายการกนัเงินไวแ้บบก่อหน้ีผกูพนัและยงัไม่ไดเ้บิกจ่าย
ไม่มี 

1.1.5 รายการท่ีไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั   ไม่มี 
     1.2 เงินกูค้งคา้ง    จาํนวน    105,059,028.96   บาท 
          (หน่ึงร้อยหา้ลา้นหา้หม่ืนเกา้พนัยีสิ่บแปดบาทเกา้สิบหกสตางค)์  
     2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2557 ณ วนัที ่19 สิงหาคม  

พ.ศ.2557  
     (1) รายรับจริง    จาํนวน  530,545,977.21 บาท 

(หา้ร้อยสามสิบลา้นหา้แสนส่ีหม่ืนหา้พนัเกา้ร้อยเจด็สิบเจด็บาทยีสิ่บเอด็สตางค)์ 
ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร    จาํนวน   37,312,952.11 บาท  
(สามสิบเจด็ลา้นสามแสนหน่ึงหม่ืนสองพนัเกา้ร้อยหา้สิบสองบาทสิบเอด็
สตางค)์ 

     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
จาํนวน    16,431,622.50 บาท 

           (สิบหกลา้นส่ีแสนสามหม่ืนหน่ึงพนัหกร้อยยีสิ่บสองบาทหา้สิบสตางค)์ 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จาํนวน    29,185,458.21 บาท  
           (ยีสิ่บเกา้ลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนหา้พนัส่ีร้อยหา้สิบแปดบาทยีสิ่บเอด็สตางค)์ 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์  ไม่มี 
     หมวดรายได้เบ็ดเตลด็   จาํนวน     5,466,366.78 บาท  
          (หา้ลา้นส่ีแสนหกหม่ืนหกพนัสามร้อยหกสิบหกบาทเจด็สิบแปดสตางค)์ 
     หมวดรายได้จากทุน   จาํนวน             1,000.00 บาท 
          (หน่ึงพนับาท)  
     หมวดภาษีจัดสรร   จาํนวน  187,610,843.61 บาท 

(หน่ึงร้อยแปดสิบเจด็บาทหกแสนหน่ึงหม่ืนแปดร้อยส่ีสิบสามบาทหกสิบเอด็
สตางค)์  
 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป   จาํนวน   254,537,734.00 บาท  

           (สองร้อยหา้สิบส่ีลา้นหา้แสนสามหม่ืนเจด็พนัเจด็ร้อยสามสิบส่ีบาท) 
     (2) เงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค์   
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จํานวน    97,378,142.88 บาท  
(เกา้สิบเจด็ลา้นสามแสนเจด็หม่ืนแปดพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบสองบาทแปดสิบแปด
สตางค)์   
 (3) รายจ่ายจริง    จํานวน    287,106,246.05 บาท 
(สองร้อยแปดสิบเจด็ลา้นหน่ึงแสนหกพนัสองร้อยส่ีสิบหกบาทหา้สตางค)์   
ประกอบด้วย 
 งบกลาง    จาํนวน    15,841,075.93 บาท  

          (สิบหา้ลา้นแปดแสนส่ีหม่ืนหน่ึงพนัเจด็สิบหา้บาทเกา้สิบสามสตางค)์ 
     งบบุคลากร    จาํนวน 149,361,074.00 บาท 
          (หน่ึงร้อยส่ีสิบเกา้ลา้นสามแสนหกหม่ืนหน่ึงพนัเจด็สิบส่ีบาท) 
     งบดําเนินงาน    จาํนวน    84,281,146.12 บาท  
          (แปดสิบส่ีลา้นสองแสนแปดหม่ืนหน่ึงพนัหน่ึงร้อยส่ีสิบหกบาทสิบสองสตางค)์ 
     งบลงทุน    จาํนวน   10,212,950.00 บาท 
          (สิบลา้นสองแสนหน่ึงหม่ืนสองพนัเกา้ร้อยหา้สิบบาท)  
     งบรายจ่ายอืน่  ไม่มี  
     งบเงินอุดหนุน    จาํนวน  27,410,000.00 บาท   
            (ยีสิ่บเจด็ลา้นส่ีแสนหน่ึงหม่ืนบาท) 
     (4) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินอุดหนุนทีรั่ฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค์  

จํานวน  44,560,992.59 บาท 
           (ส่ีสิบส่ีลา้นหา้แสนหกหม่ืนเกา้ร้อยเกา้สิบสองบาทหา้สิบเกา้สตางค)์ 
     (5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม  จํานวน     4,014,088.65 บาท  
           (ส่ีลา้นหน่ึงหม่ืนส่ีพนัแปดสิบแปดบาทหกสิบหา้สตางค)์  
     (6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  ไม่มี   
     3. งบเฉพาะการ   

 ประเภทกจิการสถานธนานุบาล กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
สงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ วนัที ่15 สิงหาคม 2557 
 รายรับจริง    จาํนวน    23,600,737.09 บาท  

             (ยีสิ่บสามลา้นหกแสนเจด็ร้อยสามสิบเจด็บาทเกา้สตางค)์ 
     รายจ่ายจริง    จาํนวน      6,374,285.59 บาท  
             (หกลา้นสามแสนเจด็หม่ืนส่ีพนัสองร้อยแปดสิบหา้บาทหา้สิบเกา้สตางค)์ 
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      กาํไรสะสม    จาํนวน  17,226,451.50 บาท  
    (สิบเจด็ลา้นสองแสนสองหม่ืนหกพนัส่ีร้อยหา้สิบเอด็บาทหา้สิบสตางค)์ 
     เงินสะสม  ไม่มี 
     ทุนสํารองเงินสะสม  ไม่มี  
     กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อืน่ๆ  จาํนวน   92,544,462.80 บาท  
            (เกา้สิบสองลา้นหา้แสนส่ีหม่ืนส่ีพนัส่ีร้อยหกสิบสองบาทแปดสิบสตางค)์ 
     ยมืเงินสะสมจากเทศบาล   จาํนวน                   0.00 บาท  
     เงินฝากธนาคาร    จาํนวน            4,355.57 บาท  
             (ส่ีพนัสามร้อยหา้สิบหา้บาทหา้สิบเจด็สตางค)์ 
     ทรัพย์รับจํานํา    จาํนวน 205,702,100.00 บาท  
             (สองร้อยหา้ลา้นเจด็แสนสองพนัหน่ึงร้อยบาท) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลนครสงขลาไดป้ระมาณการรายรับ
ไวท้ั้งส้ิน จาํนวน 568,889,000  บาท  (หา้ร้อยหกสิบแปดลา้นแปดแสนแปดหม่ืน
เกา้พนับาท) 

ดงันั้นเทศบาลนครสงขลา จึงขอเสนอบนัทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบญัญติังบประมาณ รายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 

หลกัการ งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน ยอดรวม 568,889,000.00 บาท 
(ห้าร้อยหกสิบแปดล้านแปดแสนแปดหม่ืนเก้าพนับาท) แยกรายละเอียดตาม
แผนงานไดด้งัน้ี 
 ด้านบริหารงานทัว่ไป  
 แผนงานบริหารงานทัว่ไป  ยอดรวม     68,487,900   บาท 
(หกสิบแปดลา้นส่ีแสนแปดหม่ืนเจด็พนัเกา้ร้อยบาท) 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม       24,698,060  บาท 
(ยีสิ่บส่ีลา้นหกแสนเกา้หม่ืนแปดพนัหกสิบบาท) 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม     

แผนงานการศึกษา  ยอดรวม     235,554,180 บาท 
(สองร้อยสามสิบหา้ลา้นหา้แสนหา้หม่ืนส่ีพนัหน่ึงร้อยแปดสิบบาท) 
 แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม       13,335,100 บาท 
(สิบสามลา้นสามแสนสามหม่ืนหา้พนัหน่ึงร้อยบาท) 
 แผนงานสงัคมสงเคราะห์  ยอดรวม         5,167,600 บาท 
(หา้ลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนเจด็พนัหกร้อยบาท) 
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 แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม     119,290,000 บาท 
(หน่ึงร้อยสิบเกา้ลา้นสองแสนเกา้หม่ืนบาท) 
 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  ยอดรวม    13,047,000 บาท 
(สิบสามลา้นส่ีหม่ืนเจด็พนับาท) 
 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ   

ยอดรวม       19,181,840 บาท 
(สิบเกา้ลา้นหน่ึงแสนแปดหม่ืนหน่ึงพนัแปดร้อยส่ีสิบบาท) 
 ด้านการเศรษฐกจิ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  ยอดรวม      25,456,400  บาท 
(ยีสิ่บหา้ลา้นส่ีแสนหา้หม่ืนหกพนัส่ีร้อยบาท) 
 แผนงานการพาณิชย ์  ยอดรวม            820,300 บาท 
(แปดแสนสองหม่ืนสามร้อยบาท) 
 ด้านการดําเนินงานอืน่     
 แผนงานงบกลาง   ยอดรวม       43,850,620 บาท 
(ส่ีสิบสามลา้นแปดแสนหา้หม่ืนหกร้อยยีสิ่บบาท) 
 รายจ่ายเฉพาะการ กจิการสถานธนานุบาล แยกรายละเอยีดได้ดังนี ้
 งบกลาง    ยอดรวม       10,350,000 บาท 
(สิบลา้นสามแสนหา้หม่ืนบาท) 
 งบบุคลากร   ยอดรวม         2,430,000  บาท 
(สองลา้นส่ีแสนสามหม่ืนบาท) 
 งบดาํเนินงาน   ยอดรวม         2,311,500 บาท 
(สองลา้นสามแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัหา้ร้อยบาท) 
 งบลงทุน   ยอดรวม            400,000 บาท 
(ส่ีแสนบาท)  
 งบรายจ่ายอ่ืน   ยอดรวม       20,140,000 บาท 
(ยีสิ่บลา้นหน่ึงแสนส่ีหม่ืนบาท) 

เหตุผล  เพื่อใชใ้นการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ริหารท่ีได้
วางแผนไวต้ามแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 จึงเสนอร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนคร
สงขลาพิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารท่ีไดส่้งใหแ้ก่ท่านสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านแลว้  
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จึงขอเสนอร่างเทศบญัญติัฯ ฉบบัน้ี มาเพ่ือใหส้ภาเทศบาลนครสงขลาได้
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบต่อไป 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  สมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  มากครับ  เน่ืองจาก 
รองประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 15 เป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี ซ่ึงเป็นเทศบญัญติั 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ท่ีเก่ียวกบังบประมาณ ท่ีประชุมตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระ วาระท่ี 1 รับหลกัการ 

วาระท่ี 2 แปรญตัติ วาระท่ี 3 ลงมติเพื่อตราเป็นเทศบญัญติั  ฉะนั้น มีสมาชิกสภา
ท่านใด จะอภิปรายในญตัติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 น้ีบา้ง เชิญครับ เปิดโอกาสให้สมาชิก
สภาเทศบาล ไดอ้ภิปรายก่อน มีท่านสมาชิกใดจะอภิปรายไหมครับ  ไม่มีนะครับ  
เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุมแห่งน้ี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดใหค้วามเห็น
ชอบร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวาระ
ท่ี 1 ขั้นรับหลกัการโปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉนัท)์ 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมตใิห้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในวาระที ่1  ขั้นรับหลกัการ เป็นเอกฉันท์   

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ต่อไปผมจะขอหารือสมาชิกสภาเทศบาล  ในเร่ืองการเลือก 
รองประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั เพื่อทาํหนา้ท่ีพิจารณาร่างเทศบญัญติั  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2558 ขอเชิญเลขานุการสภาช้ีแจง

ระเบียบ เชิญครับ 

นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ปลดัเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ.  
เลขานุการสภาเทศบาล  2547 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 (1) คณะกรรมการสามญั  
  ประกอบดว้ย สมาชิกสภาทอ้งถ่ินมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 

และขอ้ 49 ญตัติร่างเทศบญัญติัท่ีสภาทอ้งถ่ินลงมติรับหลกัการแลว้ ถา้จะตอ้งส่ง
ใหค้ณะกรรมการแปรญตัติพิจารณา ใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินส่งร่างขอ้บญัญติันั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญตัติฯ พิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน
จะตอ้งกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติดว้ย  

   ขอ้ 45 วรรค 2 ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได ้และในการพิจารณาวาระท่ี 2 ให้กาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติ
ไวไ้ม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่สภาทอ้งถ่ินมีมติรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณนั้น ขอบคุณค่ะ 
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นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอหารือท่ีประชุม และขอใหส้มาชิกสภาเทศบาลไดเ้สนอช่ือสมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  เพื่อคดัเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ สมาชิกสภาท่าน

ใดจะเสนอ เชิญครับ   เชิญนายเอกชยั  ก้ิมดว้ง   เชิญครับ 

นายเอกชยั  ก้ิมดว้ง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชยั  ก้ิมดว้ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2  
   ผมขอเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั จาํนวน 7 คนดงัน้ี 
   1. นายวลัลภ  วฒิุภูมิ 
   2. นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์ 
   3. นางกรกมล  อาจณรงค ์
   4. นายเอกชยั  ก้ิมดว้ง 
   5. นายสุรสิทธ์ิ  สงัโคมินทร์ 
   6. นายเจิมศกัด์ิ  หนูเมือง 
   7. นายประจวบ  บุญเมือง      
  ขอบคุณครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
รองประธานสภาเทศบาล  เป็นอยา่งอ่ืนบา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีเป็นอนัวา่ท่ีประชุมแห่งน้ีมีมติเลือก 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 ตามท่ีนายเอกชยั  ก้ิมดว้ง  เสนอนะครับ 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลอืกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  คอื 

   1. นายวลัลภ  วุฒิภูมิ 
   2. นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์ 
   3. นางกรกมล  อาจณรงค์ 
   4. นายเอกชัย  กิม้ด้วง 
   5. นายสุรสิทธ์ิ  สังโคมินทร์ 
   6. นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง 
   7. นายประจวบ  บุญเมือง 
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นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ต่อไปผมขอหารือเร่ืองการกาํหนดระยะเวลาแปรญตัติร่างเทศบญัญติั 
รองประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอใหท่้านสมาชิกเสนอ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 24 ชัว่โมง ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
เชิญนายเจิมศกัด์ิ  หนูเมือง  เสนอครับ 

นายเจิมศกัด์ิ  หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศกัด์ิ  หนูเมือง   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4  
   ผมขอเสนอระยะเวลาแปรญตัติ เป็นเวลา  3 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 

2557  เวลา 14.00 น. จนถึงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2557  เวลา 14.00 น. ขอบคุณครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเป็นอยา่งอ่ืนบา้งไหมครับ ไม่มีนะครับ  
รองประธานสภาเทศบาล  เป็นอนัวา่ ระยะเวลาแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ งบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเวลา 3 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 

น. ถึงวนัท่ี 29  สิงหาคม  2557 เวลา 14.00 น. ถูกตอ้งนะครับ  
   หลงัจากน้ีคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติัก็จะแจง้ให้หัวหน้า

ส่วนการงานทราบ เพื่อช้ีแจงขอ้มูลต่อคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั 
สมาชิกสภาเทศบาล หรือผูบ้ริหารท่านใดจะแปรญตัติขอให้ทาํหนังสือยื่นต่อ
กรรมการแปรญตัติตามรายช่ือท่ีกราบเรียนมาแลว้นะครับ เพราะฉะนั้นหลงัจาก
แปรญตัติ ผมขอนดัประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2 
ประจาํปี พ.ศ. 2557 ในวนัท่ี  5 กนัยายน 2557  เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาร่าง
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวาระท่ี 2 และ
วาระท่ี 3  ขอแจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบดว้ยนะครับ   

   ต่อไปเชิญ กรรมการแปรญตัติ  เชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาล  และหวัหนา้  
คณะกรรมการแปรญตัติฯ  ส่วนการงานทุกท่าน  กระผมนายวลัลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  

เขตเลือกตั้งท่ี  1 ในฐานะคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ขอเรียนให้
ทราบวา่  

   ตามท่ีสภาแห่งน้ี กาํหนดระยะเวลาแปรญตัติ เป็นเวลา 3 วนั คือตั้งแต่
วนัท่ี  26 สิงหาคม 2557 เวลา  14.00 น.  จนถึงวนัท่ี  29 สิงหาคม 2557  เวลา 
14.00 น. ผมขอกาํหนดสถานท่ีรับคาํแปรญตัติในวนัดงักล่าว  ณ  หอ้งกิจการสภา  
เทศบาลนครสงขลา  หากคณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์
จะยื่นขอแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณ ดงักล่าว ก็มายื่นไดต้ามวนัเวลา 
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และสถานท่ี ท่ีแจง้มาน้ีนะครับ และผมขอกาํหนดเวลาประชุมคณะกรรมการแปร
ญตัติร่างเทศบญัญติั เพื่อพิจารณาร่างเทศบญัญติั ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2557 เวลา 
15.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3  หากผูใ้ดประสงคจ์ะเขา้รับฟังการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั กข็อเชิญไดน้ะครับ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที ่16   เร่ือง อืน่  ๆ  

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ระเบียบวาระท่ี 16 เร่ืองอ่ืน ๆ ในระเบียบวาระน้ี ผมมีเร่ืองท่ีจะใหท่ี้  
รองประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาแห่งน้ีไดพ้ิจารณา 1 เร่ือง  นะครับ ท่านนายกเทศมนตรียกมือ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ท่านนายกมีอะไร  เชิญครับ 
นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  ผมขอหารือ เร่ือง การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ตามท่ีท่าน

ประธานสภาได้นัดไวคื้อวนัท่ี 5 กันยายน 2557 นั้น ผมได้ข่าวว่าสมาชิกสภา
จาํนวน 4 - 5 คน เป็นกรรมการสถานศึกษา ท่ีจะไปศึกษาดูงานกบัสถานศึกษา ถา้
เราเล่ือนมาประชุมวนัท่ี 1 กนัยายน 2557 จะไดไ้หม จะผดิระเบียบไหม ผมอยาก
ให้สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ให้ครบเพราะว่านอกจากพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 
และยงัมีญตัติอ่ืน ๆ ท่ีจะใหส้ภาเทศบาลพิจารณาดว้ย  ผมขอหารือครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ผมขอหารือกบัท่านเลขานุการสภาก่อนนะครับ  พอดีเจา้หนา้ท่ีบอกวา่  
รองประธานสภาเทศบาล  วนัท่ี 1 กนัยายน 2557 อาจจะส่งญตัติเร่ืองอ่ืนไม่ทนั  ผมเห็นวา่ควรจะเล่ือน 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ออกไปเป็นวนัท่ี 8 กนัยายน 2557 จะสะดวกกวา่  เอาเป็นวา่ผมขอนดัประชุมสภา

เทศบาลสมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2 เป็นวนัท่ี 8 กนัยายน 2557 ตามน้ีนะครับ 
   ต่อไปผมขอหารือ  เร่ือง ประธานสภาไดข้อลาออกจากตาํแหน่งต่อผูว้่า

ราชการจงัหวดัสงขลา ตามเร่ืองท่ีผมให้ทราบแลว้นั้น เน่ืองจากเพิ่งไดรั้บทราบ
ในวนัน้ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 15, ขอ้ 15 (1) และขอ้ 15 
วรรค 4  สรุปดงัน้ี 

   เม่ือประธานสภาทอ้งถ่ิน พน้จากตาํแหน่งก่อนครบอายขุองสภาทอ้งถ่ิน 
ให้สภาทอ้งถ่ินเลือกประธานสภาทอ้งถ่ิน แทนตาํแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวนั 
นบัแต่วนัท่ีตาํแหน่งว่างลง และให้รายงานผลการเลือกประธานสภาทอ้งถ่ินต่อ
ผูว้า่ราชการจงัหวดัภายใน 7 วนันบัแต่วนัเลือก 

   สภาแห่งน้ีจึงจาํเป็นตอ้งเลือกประธานสภาเทศบาลนครสงขลา แทน
ตาํแหน่งท่ีว่าง ในวนัน้ี เพราะผมไดก้าํหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล เพื่อ
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พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ในวันท่ี 8 
กนัยายน  2557 หากสภาเอาเร่ืองการคดัเลือกประธานสภาเทศบาล ไปเขา้ระเบียบ
วาระการประชุมในวนัท่ี 8 กนัยายน 2557 นั้น จะมีผลทางกฎหมาย คือไม่เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการประชุมสภาทอ้งถ่ิน เน่ืองจากการ
คดัเลือกประธานสภาเทศบาลแทนตาํแหน่งท่ีว่างจะเกิน 15 วนั เพระฉะนั้นจึงขอ
คดัเลือกประประธานสภาเทศบาลนครสงขลาในวนัน้ีเลย   

   ก่อนอ่ืนผมขอทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการก่อนนะครับ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 8 วิธีการเลือกประธานสภา
ทอ้งถ่ิน ให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีตนเห็นว่าสมควร
ให้เป็นผูด้าํรงตาํแหน่งประธานสภาท้องถ่ิน การเสนอนั้ นต้องมีสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน โดยใหส้มาชิกสภาทอ้งถ่ินแต่ละคนรับรองได้
เพียงคร้ังเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จาํกดัจาํนวน 

   สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอช่ือผูส้มควรให้เป็นประธานสภาเทศบาล  
เชิญเสนอข้ึนมาครับ ขอเชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพทิกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 

ขอเสนอให ้นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขต
เลือกตั้งท่ี  1  เป็นประธานสภาเทศบาลนครสงขลา   

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ อยา่งนอ้ย 2 คน  นะครับ  (สมาชิกยกมือรับรอง 
รองประธานสภาเทศบาล  ถูกตอ้ง) ผูรั้บรองถูกตอ้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอช่ือผูอ่ื้นเป็น  
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภาฯ ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีแสดงวา่สภาน้ีเสนอช่ือ   
  นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เป็นประธานสภาเทศบาล เพียงช่ือเดียว  เป็นอนัวา่      

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ ไดรั้บเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  และ
จะไดเ้สนอใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสงขลาแต่งตั้งต่อไป 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมตเิลอืก  นายประวตัิ  ดําริห์อนันต์  เป็นประธานสภาเทศบาล
นครสงขลา 
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