
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยที ่2  ประจําปี พ.ศ. 2557 
วนัที ่ 23  พฤษภาคม  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. นายเจิมศกัด์ิ 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 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. นายธานี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเสง้ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายโสภณ สุขโข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายอนุสรณ์ โค่ยสตัยา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายปราณี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายรัฐชยั สงประสพ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 11. นางบุษกร จนัทร์แป้น หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 12. นายธาํมรงค ์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สาํนกัการคลงั 
 13. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 14. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา  
 15. นางตวงพร วิจิตรพนัธ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 16. นางสาววรารัตน์ นนัทวราพิทกัษ ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  
 17. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
 18. นายศกัดา   มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 19. นายเจษฏา ชยัฤกษ ์ ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 
 20. นางสุจิตรา  สงัขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 21. นางวนิดา รักดี แทน ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 
 22. นางวาสนา ศรีกรด หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 23. นางวรกานต ์ เรืองศรี หวัหนา้งานธุรการ สาํนกัปลดัฯ  
 24. นายเฉลิมรัฐ ขนอม พนกังานประชาสมัพนัธ์ 
 25. วา่ท่ี ร.ต.นิพนธ์ จุฬามณี พนกังานจา้ง 
 26. นายวฒิุชยั บุญเทพ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 27. นายจตุรงค ์ ทองเพชรคง ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 28. นางพชัรี จิตตเ์สโน พนกังานจา้งฯช่วยงานกิจการสภา 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
 เ ม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแลว้ นางกลัยา  บุญญามณี ปลดัเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เขา้หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
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นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี 
เลขานุการสภาเทศบาล  รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วนัน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยั
สามญั สมยัท่ี 2 ประจาํปี 2557  
 บดัน้ี  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองคป์ระชุมแลว้  ดิฉนัใคร่ขอ
เรียนเชิญ ท่านรองประธานสภาเทศบาล ไดจุ้ดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และขอ
เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาล ดาํเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบ
วาระต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  คณะผูบ้ริหาร  และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  สภาทุกท่าน วนัน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั  สมยัท่ี 2  ประจาํปี 

พ.ศ. 2557 ในวนัท่ี  23 พฤษภาคม 2557  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
ขณะน้ี สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคป์ระชุมแลว้ กระผมจึงขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลนครสงขลา  ณ  บดัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
นายสมชาย  จินเดหวา   เร่ืองแรก  ขอเชิญร่วมทาํบุญ  เน่ืองจาก นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายก  
ประธานสภาเทศบาล  เทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานทอดผา้ป่าสามคัคี  วดัสามกอง ตาํบลเกาะแตว้   

โดยมีกาํหนดการวนัเร่ิมงานวนัศุกร์ท่ี 6 มิถุนายน 2557 จะมีวงดนตรีและก็มีรําวง
เวียนครก และวนัท่ี 7 มิถุนายน 2557 จะมีการทอดผา้ป่า เร่ิมตั้ งแต่ 09.00 น 
จึงเรียนมาใหส้มาชิกทุกท่านทราบ และไปร่วมทาํบุญกนัดว้ย รับทราบนะครับ 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  

  พ.ศ. 2557  เม่ือวนัที ่28  กมุภาพนัธ์ 2557   
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมยั 
ประธานสภาเทศบาล    สามญั  สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2557 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 มีสมาชิกสภา

เทศบาลท่านใด จะแกไ้ขบา้งครับ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เชิญนายชาคริต  นิยมเดชา  เชิญครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4 

ในฐานะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  
 เม่ือวนัท่ี  14 มีนาคม 2557  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ประกอบดว้ย 
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 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 สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2557 เม่ือ
วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์  2557 ปรากฏวา่ไม่มีการแกไ้ขแต่อยา่งใด ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแกไ้ขเพิม่เติมรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลฉบบัน้ี นอกเหนือไปจากน้ีอีกบา้งครับ  ขอเชิญคุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ 

เชิญครับ  
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 

 ท่านประธานสภาครับ ผมขอแกค้าํผดิในรายงานการประชุมสภา หนา้ท่ี 
15 บรรทัดท่ี 7 ตวัเลขท่ีเขียนว่า 0.50 เมตร แก้เป็น 0.05 เมตร  บรรทดัท่ี 21 
ตวัเลขประมาณ 0.50 เมตร  แกเ้ป็น 0.05 เมตร บรรทดัท่ี 27 ตวัเลขประมาณ 0.50 
เมตร  แกเ้ป็น 0.05 เมตร คือท่ีพิมพผ์ดินะครับ 0.50 เมตรคือความยาวอะไรต่าง ๆ 
50 เซนติเมตร คือฝาคูหนา 50 เซนติเมตรในเขตเทศบาลนครสงขลาน้ีไม่มี ท่ีถูก
คือประมาณ 0.05 เมตร กคื็อ 5 เซนติเมตร  ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์กเ็ป็นอนัวา่แกร้ายงานการประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล    หนา้ท่ี 15 บรรทดัท่ี 7, 21 และ 27 จาก 0.50 เมตร  เป็น 0.05 เมตร ถูกตอ้งนะครับ  

มีสมาชิกสภาท่านใดจะแกไ้ขรายงานการประชุมสภาฉบบัน้ีอีกบา้งครับ ไม่มีใคร
แกไ้ขแลว้นะครับ 

   เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ีประชุม  ท่านสมาชิกสภาท่านใด ให้การ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2557  
เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉนัท)์ 

มติทีป่ระชุม     ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 
แรก  ประจําปี พ.ศ. 2557 เม่ือวนัที ่28  กมุภาพนัธ์ 2557  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่3  ญตัติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพือ่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   (กองสวสัดิการสังคม)   
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นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระท่ี 3 ญตัติ  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  รายการใหม่  ของกองสวสัดิการสังคม  ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  ขอเชิญท่าน

นายกเทศมนตรี  เชิญครับ 
นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ขอ เสนอญตัติขอ

อนุมติัโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสวสัดิการสงัคม 
   หลักการ ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
จาํนวน 2 รายการ เป็นเงิน 18,000 บาท   (หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น) 

   เหตุผล  ดว้ยกองสวสัดิการสังคม มีภาระหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการ
พัฒนาชุมชน  การสังคมสงเคราะห์  และงานอ่ืน  ๆ  ท่ี เ ก่ียวข้องและได้รับ
มอบหมาย ซ่ึงมีภาระงานไดแ้ก่  งานจดัทาํโครงการต่าง ๆ การพฒันาคุณภาพชีวิต
ประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บการบริการดา้นพฒันาต่าง ๆ เช่น การรับเบ้ียยงั
ชีพผูสู้งอายุ , การช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสในเขตเทศบาล ฯลฯ ซ่ึงมีความจาํเป็น
จะต้องจัดซ้ือครุภัณฑ์ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อทาํให้การทาํงานมีความ
คล่องตวั สะดวก รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพสามารถบริการและแกปั้ญหา ความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีไดท้นัท่วงที 

   ก. โอนเพิ่ม  กองสวัสดิการสังคม   รายจ่ายเพื่อการลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง   ค่าครุภณัฑ์   แยกเป็น 

   ครุภัณฑ์ คอมพวิเตอร์ 
   1. เคร่ืองพิมพ ์                               ตั้งไว ้     11,000  บาท 
   เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ / ชนิด ขาว ดาํ มีความละเอียดในการ

พิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 1,200 x 600 dpi มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า 30 หนา้ / 
นาที มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่นอ้ยกว่า 32 MB สามารถพิมพเ์อกสาร
กลบัหนา้อตัโนมติัได ้มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 
หรือดีกว่า จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกว่า 250 แผน่ (ขอ้มูลท่ีใชอ้า้งอิง: เกณฑ์
ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ ประจาํปี พ.ศ. 2557) 

   ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ 
   1. กลอ้งถ่ายภาพน่ิง                                ตั้งไว ้     7,000  บาท 
   เพื่อจดัซ้ือกลอ้งถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 14 

ลา้นพิกเซล ความละเอียดท่ีกาํหนดเป็นความละเอียดท่ีเซ็นเซอร์ภาพ มีระบบ
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แฟลชในตวั สามารถถอดเปล่ียนส่ือบนัทึกขอ้มูล สามารถโอนถ่ายขอ้มูลจาก
กลอ้งไปยงัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได ้มีกระเป๋าบรรจุกลอ้ง (ขอ้มูลท่ีใชอ้า้งอิง : ราคา
มาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกัมาตรฐานงบประมาณ สาํนกังบประมาณ) 

    ข. โอนลด   กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)   
งานสวสัดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ (00230)   งบดําเนินงาน (530000) 

   ค่าใชส้อย (532000) 
   - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืน ๆ (320300)  
   ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสในเขตเทศบาลและสนับสนุน

กิจกรรม ผูด้้อยโอกาสงบประมาณตั้ งไว  ้450,000 บาท ขณะน้ีมีงบประมาณ 
คงเหลือ 338,766.53 บาท ขอโอนลด เป็นเงิน 18,000 บาท (หน่ึงหม่ืนแปดพนั
บาทถว้น) 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแกไ้ขเปล่ียนแปลง
งบประมาณขอ้ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ทาํใหล้กัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน 

   จึงขอเสนอญตัติ เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณท่านนายก ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้ง 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 

อนุมติัให้โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสวสัดิการ
สงัคม โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ของกองสวสัดิการสังคม  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 4  ญตัติ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  (ส่วนช่างสุขาภิบาล) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระท่ี 4 ญตัติขออนุมติัจ่ายเงินสะสม (ส่วนช่างสุขาภิบาล)  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญคณะผูบ้ริหารครับเสนอญตัติครับ  เชิญรองสมชาย  จนัทรประทิน เชิญครับ 
นายสมชาย  จนัทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา ขออนุมติัจ่ายเงินสะสม

ของสาํนกัการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล 
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   หลกัการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมติัใชจ่้ายเงิน
สะสมของเทศบาล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เป็นเงิน  3,000,000 บาท 
(สามลา้นบาทถว้น) ดงัรายการต่อไปน้ี 

   - ก่อสร้างท่อระบายนํ้ าถนนเตาหลวง ซอย 6 (ส่วนท่ีเหลือ)  ตั้งไว ้        
3,000,000  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้ าถนนเตาหลวง ซอย 6 (ส่วนท่ีเหลือ) 
โดยก่อสร้างท่อระบายนํ้ า คสล. แบบส่ีเหล่ียมปิดขนาดกวา้ง 1.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 
1.20 เมตร ความยาว 172 เมตร พร้อมบ่อพกัทุกระยะ 15 เมตร 

   เหตุผล   ด้วยในปีงบประมาณ  พ .ศ .  2556 เทศบาลนครสงขลา  ได้
ดาํเนินการก่อสร้างท่อระบายนํ้ า (ด้านขวาทาง) ถนนเตาหลวง ซอย 6 เป็น
ระยะทาง 95 เมตร ไปแลว้ แต่ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงคสู์งสุด 
เน่ืองจากงบประมาณในการดาํเนินการไม่เพียงพอ ทาํให้ไม่สามารถแกปั้ญหานํ้ า
ท่วมขงัครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด ในการน้ี เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมขงัท่ี
เกิดข้ึนเป็นประจาํในทุก ๆ ปี ในช่วงฤดูมรสุมท่ีจะมาถึง  และเพ่ือให้มีความ
ต่อเน่ืองกบัโครงการเดิมท่ีไดก่้อสร้างไปแลว้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ชุมชนเตาอิฐและชุมชนใกลเ้คียง จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการก่อสร้างท่อ
ระบายนํ้ าถนนเตาหลวง ซอย 6 (ส่วนท่ีเหลือ) เป็นระยะทาง 172 เมตร จาํนวน 
3,000,000 บาท ตามรายละเอียดโครงการขา้งตน้ ดงันั้น จึงขออนุมติัใชจ่้ายเงิน
สะสม จาํนวน 3,000,000 บาท เพื่อดาํเนินการ 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 
ขอ้ 89 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บอนุมติัจาก
สภาทอ้งถ่ิน 

   เทศบาลนครสงขลามียอดเ งินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ จํานวน 
51,327,912.88 บาท 

   จึงขอเสนอญตัติ เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
อนุมติัต่อไป 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณท่านรองสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมแห่ง

น้ี สมาชิกสภาท่านใด อนุมติัให้จ่ายเงินสะสม ของส่วนช่างสุขาภิบาล โปรดยก
มือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 
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มติทีป่ระชุม   ที่ประชุม    มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม  ของส่วนช่างสุขาภิบาล          
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 5  ญตัติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
   (กองสาธารณสุขฯ) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระท่ี 5 ญตัติ ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2557  (กองสาธารณสุขฯ) ขอเชิญคณะผูบ้ริหารเสนอญตัติครับ  
  เชิญรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้รับ

มอบหมายจากนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ใหเ้สนอญตัติ
แทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา  

   ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขออนุมติัจ่ายเงิน
สะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  เพื่อจดัซ้ือครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 
จาํนวน 2 รายการ ครุภณัฑโ์รงงาน จาํนวน 1 รายการและค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
จาํนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 540,000 บาท (หา้แสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) 

   เหตุผล   เน่ืองจากเทศบาลนครสงขลา  ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลรักษาความ
สะอาดในเขตเทศบาลนครสงขลา  มกัจะมีปัญหาขอ้ร้องเรียนของประชาชนใน
เร่ืองความสกปรกของแม่นํ้ าและเร่ืองความสะอาดและกล่ินเหม็นของรถเก็บขน
ขยะและภาชนะถงัเก็บขนขยะ ซ่ึงในการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อแกปั้ญหา
ดงักล่าว ยงัขาดความพร้อมในเร่ืองของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการจดัเกบ็ขยะในแม่นํ้าลาํ
คลองและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการลา้งทาํความสะอาดรถเก็บขนขยะและภาชนะเก็บ
ขนขยะ จึงมีความจาํเป็นตอ้งจดัหาอุปกรณ์ในการลา้งอดัฉีดเพื่อใชป้ฏิบติังาน
ดงักล่าว แต่เน่ืองจากไม่ไดต้ั้งงบประมาณในปี พ.ศ.2557 ไว ้ จึงขออนุมติัจาก
สภาเทศบาลขอใชเ้งินสะสมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 540,000  
บาท  (ห้าแสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) โดยอยู่ภายในอาํนาจหน้าท่ีของเทศบาล ดงั
รายการต่อไปน้ี  

   1. ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่งเพื่อจดัซ้ือเรือพร้อมเคร่ืองเรือขนาด
ความกวา้งไม่น้อยกว่า 1.63 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 5.17 เมตร ความลึกไม่
น้อยกว่า 0.73 เมตร 2 ชั้นด้านในฉีดโฟม พร้อมเคร่ืองยนต์ขนาด 13 แรงม้า 
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จาํนวน 4 ลาํ เป็นเงิน 400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถว้น) (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล
กาํหนด ราคาท่ีตั้งไวเ้ป็นราคาทอ้งถ่ิน) 

   2. ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพื่อจดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองลา้งอดัฉีด
แรงดนัสูงไม่น้อยกว่า 300 บาร์ จาํนวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 40,000 บาท (ส่ีหม่ืน
บาทถว้น) (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลกาํหนด ราคาท่ีตั้งไวเ้ป็นราคาทอ้งถ่ิน) 

   3. ครุภณัฑโ์รงงานเพื่อจดัซ้ือครุภณัฑป๊ั์มลมขนาด 2 แรงมา้จาํนวน 1 
เคร่ือง เป็นเงิน 35,000 บาท (สามหม่ืนห้าพนับาทถว้น) (รายละเอียดตามท่ี
เทศบาลกาํหนด ราคาท่ีตั้งไวเ้ป็นราคาทอ้งถ่ิน) 

   4. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างคานคอนกรีตยกระดบัแบบ      
ลาดเอียง ความกวา้ง 2.50 เมตร สูง 1 เมตร ความหนาของคานแต่ละคาน 0.80 
เมตร (รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลกาํหนด)เพื่อใชใ้นการลา้งใตท้อ้งรถเก็บขน
ขยะ เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหม่ืนห้าพนับาทถว้น) (รายละเอียดตามท่ีเทศบาล
กาํหนด ราคาท่ีตั้งไวเ้ป็นราคาทอ้งถ่ิน) 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2548 ขอ้ 89  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาจใชเ้งินสะสมได ้ โดยไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
(1) “ให้กระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือกิจการท่ีจดัทาํเพื่อบาํบดั
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้ งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด” 

   เทศบาลนครสงขลามียอดเ งินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ จํานวน 
51,327,912.88 บาท 

   จึงขอเสนอญตัติน้ีเพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา จ่ายเงิน
สะสมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  จาํนวน 4 รายการ เป็นเงิน 540,000 บาท 
(หา้แสนส่ีหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงเป็นอาํนาจอนุมติัของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ เชิญคุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ 
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
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   ท่านประธานครับในญตัติท่ีผูบ้ริหารเสนอมา ผมสงสัยในขอ้ท่ี 4 ค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างคานคอนกรีตยกระดบัแบบลาดเอียง ความกวา้ง 2.50 
เมตร สูง 1 เมตร ความหนาของคานแต่ละคาน 0.80 เมตร คือตรงน้ีความสูงผม
ทราบแลว้วา่ 1 เมตร หนา้กวา้ง 2.50 เมตร มีความยาวไหมครับ มนัจะตอ้งมีความ
ยาวดว้ย พื้นลาดเอียงจะตอ้งมีคานรับ อนัน้ีบอกว่าความลึกของคาน 0.80 เมตร 
แต่ท่ีจริงแลว้คานจะตอ้งมีขนาดหน้าตดัของคาน คานกวา้งก่ีเซนติเมตร ลึก 80 
เซนติเมตร นั้นทราบ แต่ตรงน้ีมนัไม่ชดัตอ้งบอกขนาดของคานดว้ย แต่ไม่ไดย้ื่น
แบบแปลนมาให้พิจารณา คนท่ีไม่ไดเ้ป็นช่างก็อาจจะมองไม่รู้ จินตนาการไม่ถูก
ว่าเป็นอะไร แต่ผมมาดูแลว้มนัขดั ๆ กนันะครับ แต่ถา้มีแบบแปลนยื่นมาดว้ย
อาจจะขยายให้มนัละเอียดกว่าตรงน้ีได ้ผมขอยอ้นไปในการประชุมคราวท่ีแลว้
อยู่นิดหน่ึง คราวท่ีแลว้มีเร่ืองของการขอซ้ือรถยนต ์เคร่ืองยนตดี์เซล เช้ือเพลิง
เป็นโซล่า บอกไว ้จาํนวนกระบอกสูบ บอกว่า 4 สูบ แรงมา้บอก แต่ไม่ไดบ้อก   
ซีซี เพราะฉะนั้นมนัขาดไปอยา่งหน่ึง สมมตินะครับว่าท่านซ้ือรถยนตค์นัหน่ึง 4 
สูบ 152 แรงมา้ อนัน้ีสมมตินะครับผมกจ็าํตวัเลขไม่ได ้แต่ท่านไม่ไดบ้อกวา่ก่ี ซีซี 
ถ้าท่านประธานไปดูในทะเบียนรถยนต์ มันจะบอกไว้ว่า เคร่ืองยนต์อะไร 
เช้ือเพลิงอะไร ขนาดก่ี ซีซี จาํนวนแรงมา้เท่าไหร่ อนัน้ีจะขาดไปหน่อย ใครท่ีมี
หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกไ็ปดูนะครับ จะออกสเป็คในการจดัซ้ือนั้นตอ้งออกใหม้นัครบ 
กรณีน้ีก็เช่นกนัมนัก็ไม่ครบ ถา้หากท่านเอาแบบแปลนมาให้ผมดูแลว้ผมอาจจะ
เขียนสเป็คตรงน้ีใหถู้กตอ้ง  แต่อยา่งน้ีมนัคลุมเครือ ขอบคุณมากครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ ท่ีทว้งติงเพื่อความสมบูรณ์ของญตัติ 
ประธานสภาเทศบาล  ฝ่ายบริหารจะช้ีแจงไหมครับ  เชิญท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ท่านประธานสภาครับ คานคอนกรีตท่ีว่าท่ีจะให้รถข้ึนไปขา้งบนนั้น 

ความกวา้งนั้น ขนาดของรถประมาณ 2.50 เมตร ก็ขอโทษท่ีไม่ไดใ้ส่ความยาว 
พอดีผมปรึกษาท่าน ผอ.ประเสริฐ  ขออนุญาตเอ่ยนาม ว่าทาํคานท่ีใหร้ถมนัวิ่งข้ึน
ไปแล้วสามารถท่ีจะฉีดล้างใต้ท้องรถได้ ความหนาของคานประมาณ 80 
เซนติเมตร คือทาํแบบท่ีเทศบาลกาํหนดนั้นแหละครับ แต่ไม่ไดใ้ส่ความยาวไว ้
ความยาวกคื็อความยาวของตวัคานท่ีใหร้ถข้ึนไปแลว้สามารถฉีดใตท้อ้งรถได ้ทาํ
ท่ีลา้งรถเพราะว่าไดรั้บการร้องเรียนจากพี่นอ้งประชาชนมากว่ารถไม่ไดรั้บการ
ลา้ง วิ่งผา่นบา้นใครก็เหมน็ ก็ตอ้งมีเคร่ืองลา้งอดัฉีด และถา้จะอดัฉีดรถก็ตอ้งข้ึน
ไปขา้งบน เลยตอ้งทาํเป็นคานท่ีใหร้ถวิ่งข้ึนไป 2 คาน ความกวา้งของมนัคือ 2.50 
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เมตร ท่ีจะให้รถกระบะ รถ 6 ลอ้ ข้ึนไปได ้ความสูงประมาณ 1 เมตร เพื่อจะให้
ฉีดใตท้อ้งไดง่้าย แต่ความยาวของตวัคานผมไม่ไดใ้ส่ไว ้ตอ้งขอโทษดว้ย ท่ีจริง
มันไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไร เป็นท่ีสําหรับล้างรถแค่นั้ นเอง แต่ผมต้องขอ
ประทานโทษดว้ย  

นายสมชาย  จินเดหวา   ครับ เด๋ียวขอใหช่้างช่วยช้ีแจงนะครับ  ระหวา่งท่ีรอคาํช้ีแจงของช่างอยู ่ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีอีกบา้ง เชิญครับ เชิญคุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  
  เชิญครับ 
นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1  

ผมขออนุญาตอภิปรายสนบัสนุนเห็นดว้ยกบัคณะผูบ้ริหารท่ีเห็นความสาํคญักบั
คลองสาํโรงท่ีมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ในหลกัการและเหตุผลก็บอกว่า
ไดรั้บคาํร้องเรียนจากพ่ีนอ้งประชาชนในเร่ืองของความสกปรกของลาํคลองและ
นํ้ าในลาํคลองเน่าเสีย และส่งกล่ินเหม็น ผมเองก็มีโอกาสไดเ้ดินไปเยี่ยมเยียนพี่
นอ้งท่ีบริเวณริมคลองสาํโรง ถา้เรามีเรือชุดน้ีก็น่าจะทาํให้คลองสาํโรงดีข้ึน จาก
การไปดูแลพี่นอ้งท่ีอาศยัอยูริ่มคลองสาํโรง หลายคนเกิดปัญหาในเร่ืองของระบบ
ทางเดินหายใจ วนัก่อนผมไปงานศพท่ีบ่อหวา้ ก็เกิดมาจากระบบทางเดินหายใจ 
คือร่างกายของคนแก่ก็อ่อนแออยู่แลว้ และยงัอาศยัอยู่ริมคลอง ในช่วงท่ีนํ้ าน่ิง  
นํ้ าจะสกปรกมากและมีกล่ินเหม็น จะทาํให้เป็นส่วนหน่ึงในการเจ็บป่วยของผูท่ี้
อาศยัอยูริ่มคลองสาํโรงมากข้ึน และก็สอดรับกบัผูบ้ริหารของเรากาํลงัดาํเนินการ
ในเร่ืองของการกาํจดันํ้ าเสีย เพราะฉะนั้นถา้เรามีเรือพร้อมเจา้หน้าท่ีคอยดูแล
อย่างต่อเน่ืองก็จะทาํให้คลองสําโรงในอนาคตมีสภาพท่ีดีข้ึน ก็จะเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนดว้ย ก็ขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร
ท่ีใหค้วามสาํคญัในเร่ืองน้ี ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกบา้ง  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญคุณชาคริต  นิยมเดชา  เชิญครับ 
นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4 
   ผมเห็นดว้ยเป็นอยา่งมากท่ีทางฝ่ายบริหารไดเ้สนอเรือเก็บขยะในคลอง

สําโรง ชาวบา้นก็ยินดีเป็นอย่างมาก ชาวบา้นก็มีความหวงัมานานแลว้ว่าคลอง
สาํโรงจะไดดี้ข้ึนสักที แต่อยากจะเสนออีกสักนิดว่าถา้เป็นไปไดผ้มอยากให้เปิด
ปากคลองเกา้เส้งให้นํ้ าทะเลเขา้ออกไดก้็จะช่วยคลองสําโรงไดเ้ยอะมาก อย่าง
นอ้ย ๆ กจ็ะช่วยกาํจดัผกัตบชวาได ้
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นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณชาคริต  นิยมเดชามาก  ท่านรองไพโรจน์ จะช้ีแจงเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ผมไดถ้ามแลว้นะครับ ความยาวของคานแต่ละคานในส่วนท่ีเป็นทางตรงไม่รวม

ส่วนท่ีลาดเอียงไม่ตํ่ากว่า 4.50 เมตร เพราะลอ้หน้าและลอ้หลงัของรถ 6 ล้อ 
ประมาณ 4 เมตร เพราะฉะนั้นความยาวของคานก็ประมาณ 4.50 เมตร ขอช้ีแจง
ใหท้ราบนะครับ  

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ ท่านกไ็ดช้ี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  ใหท้ราบ  คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มีอะไรครับ เชิญครับ  
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ขณะน้ีทราบแลว้นะครับ ว่าพื้นท่ีลาดเอียงสําหรับลา้งรถ มีความกวา้ง 

2.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร ความลาดเอียงคือสูงไปจากพื้นประมาณ 1 เมตร แต่
ความหนาของพ้ืนไม่มีสเป็ค ขนาดของคานลึกอย่างเดียว 0.80 เมตร แต่ความ
กวา้งของคานนั้นเท่าไหร่ 10 เซนติเมตร 20 เซนติเมตร 30 เซนติเมตร เคา้บอกว่า
หน้าตดัของคานมนัจะตอ้งมีความกวา้ง มีความลึก แลว้ก็มีจาํนวนก่ีตวั น่ีก่ีตวัก็
ไม่ไดบ้อก ขอบคุณมากครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เชิญท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ    
ประธานสภาเทศบาล   
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  คือความยาวของคาน หรือแท่นคอนกรีตแต่ละแท่นนั้นไม่ตํ่ากว่า 8 เมตร คือ

ตั้งแต่ส่วนท่ีลาดเอียงข้ึนไปจนถึงจุดสุดทา้ยยาว 8 เมตร ความกวา้ง และความ
หนาของแท่นคอนกรีตแต่ละแท่นไม่ตํ่ากวา่ 0.80 เมตร คือมนัตอ้งหนาพอท่ีจะให้
ลอ้รถข้ึนไปจอดได ้กมี็แค่นั้นเอง ท่านนึกภาพออกไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ ครับ  ตามท่ีรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  ได ้
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงมา คุณประวติั  คิดวา่พอจะทาํไดไ้หมครับ มีอะไรอีกไหมครับ เชิญครับ 
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ก็ชัดเจนพอสมควรครับ แต่ถา้หากว่าไดเ้ห็นรูปเห็นแบบ เห็นรายการ

แลว้  กจ็ะชดัเจนมากข้ึน แต่น่ีกพ็อจะเขา้ใจแลว้ครับ  ขอบคุณมากครับ 
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นายสมชาย  จินเดหวา   ผมขอขอบคุณ คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์มากครับ ท่ีไดอ้ภิปรายในญตัติน้ี 
ประธานสภาเทศบาล  เพื่อให้สภาเทศบาลน้ีอนุมติังบประมาณไปแลว้ สามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่าง

แทจ้ริง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี
ผมจะขอมติจากท่ีประชุมแห่งน้ี สมาชิกสภาท่านใด อนุมติัในญตัติขอใชจ่้ายเงิน
สะสมประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2557 ของกองสาธารณสุขฯ โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุม  มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที ่ 6  ญตัติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครุภัณฑ์ 
   ถังรองรับมูลฝอย) (กองสาธารณสุขฯ) 
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระท่ี 6 ญตัติ ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2557  (ครุภณัฑถ์งัรองรับมูลฝอย) ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เชิญ

คณะผูบ้ริหารเสนอญตัติครับ ขอเชิญรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ใหเ้สนอญตัติ
แทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 

   ญตัติ ขออนุมติัจ่ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  

   หลักการ   ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขออนุมติัจ่ายเงิน
สะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 1,200,000 บาท (หน่ึงล้าน-    
สองแสนบาทถว้น) โดยมีหลกัการเพื่อจดัซ้ือครุภณัฑถ์งัรองรับมูลฝอย จาํนวน 
400 ใบ 

   เหตุผล   เน่ืองจากเทศบาลนครสงขลา  ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลรักษาความ
สะอาดในเขตเทศบาลนครสงขลา มีความจําเป็นจัดหาอุปกรณ์ในการเก็บ
รวบรวมขยะ ซ่ึงในการดูแลรักษาความสะอาดจะตอ้งมีความพร้อมในเร่ืองของ
อุปกรณ์ท่ีใช้ พนักงานทาํความสะอาด รถเก็บขนขยะ ภาชนะถงัขยะจะตอ้งมี
อย่างเพียงพอในแต่ละปีเทศบาลนครสงขลาไดต้อ้นรับนกัท่องเท่ียวมากมายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  ทาํใหย้ากต่อการควบคุม ในเร่ืองของสภาพแวดลอ้ม  
ทาํให้มีขยะมากเกล่ือนกลาดอยู่บริเวณถนนหรือขา้งถังขยะเป็นจาํนวนมาก          
ทาํให้ถงัขยะมีไม่เพียงพอในการให้บริการแก่ชุมชน สถานท่ีท่องเท่ียว และท่ี
สาธารณะต่าง ๆ ประกอบกบั มีปริมาณขยะมากข้ึนในเขตเทศบาลนครสงขลา  
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โดยเห็นไดจ้ากชุมชนแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ  มีประชาชนมาใชบ้ริการมากเป็น
พิเศษโดยในช่วงวนัหยดุ และช่วงหนา้เทศกาลต่าง ๆ ดว้ยเหตุผลดงักล่าวเทศบาล         
นครสงขลาจึงมีความจาํเป็นจดัหาครุภณัฑ์ถงัรองรับมูลฝอยเพ่ือใช้ปฏิบติังาน
ดงักล่าว แต่เน่ืองจากไม่ได ้ตั้งงบประมาณในปี พ.ศ.2557 ไว ้ จึงขออนุมติัสภา
เทศบาลขอใชเ้งินสะสมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 1,200,000  บาท  
(หน่ึงลา้นสองแสนบาทถว้น) โดยอยูภ่ายในอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาล ดงัรายการ
ต่อไปน้ี  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือครุภณัฑถ์งัรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความ
จุไม่นอ้ยกว่า 240  ลิตร  ฝาเรียบ ขบัเคล่ือนดว้ยลอ้ยาง ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ไม่
นอ้ยกวา่ 220  มิลลิเมตร เพลาลอ้ เป็นเหลก็เหนียวชุบแขง็ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง
ไม่ตํ่ากว่า  22  มิลลิเมตร (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลกาํหนด)  (ราคาท่ีตั้งไวเ้ป็น
ราคาทอ้งถ่ิน) 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2548 ขอ้ 89  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาจใชเ้งินสะสมได ้ โดยไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
(1) “ให้กระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอาํนาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ซ่ึงเก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือกิจการท่ีจดัทาํเพื่อบาํบดั
ความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งน้ี  ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด”  

   เทศบาลนครสงขลามียอดเ งินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้  จํานวน  
51,327,912.88 บาท  

   จึงขอเสนอญตัติน้ีเพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา จ่ายเงิน
สะสมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,200,000 บาท 
(หน่ึงลา้นสองแสนบาทถว้น) ซ่ึงเป็นอาํนาจอนุมติัของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ เชิญคุณสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 
นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4  

 จากญตัติท่ีทางผูบ้ริหารให้พิจารณาเพ่ือขออนุมติัเงินสะสม เพื่อซ้ือถงั
รองรับมูลฝอย เพื่อจดัเก็บขยะมูลฝอย ซ่ึงเป็นเงินงบประมาณ 1,200,000 บาท 
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จาํนวน 400 ใบ จากเหตุผลก็เขา้ใจครับ เพราะเทศบาลนครสงขลาเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาในแต่ละวนัเป็นจาํนวนมาก ฉะนั้นนอกเหนือจาก
ชุมชน พี่น้องในเขตเทศบาลเองแลว้ ยงัมีพี่น้องจากต่างจงัหวดัหลัง่ไหลเขา้มา 
นั้ นแปลว่าขยะต้องเพ่ิมข้ึน อีกประการหน่ึงก็คือเม่ือขยะเพิ่มข้ึนก็มีความ
จาํเป็นตอ้งจดัหาถงัขยะเพิ่มเติม ในส่วนของชุมชนเองกมี็การร้องขอมาบ่อยคร้ังท่ี
จะอยากไดถ้งัขยะ บางคร้ังก็ถงัขยะมีไม่เพียงพอ ฉะนั้นการท่ีจะซ้ือเพิ่มเติมใน
คร้ังน้ีเห็นดว้ยครับ เพราะถงัขยะท่ีอยูทุ่กวนัน้ี ถงัขยะท่ีจุดต่าง ๆ ส่วนหน่ึงก็ชาํรุด 
ส่วนหน่ึงก็มีความสกปรก เพื่อจะไดเ้อาถงัขยะท่ีซ้ือใหม่ไปสลบั เปล่ียนเอาถงัท่ี
ชาํรุดอาจจะเอามาซ่อมแซมนาํกลบัมาใชใ้หม่ ส่วนท่ีมนัสกปรกอาจนาํมาฉีดลา้ง
ทาํความสะอาด กลบัมาหมุนเวียนใช ้อีกประเด็นหน่ึงอยากจะฝากท่านประธาน
ดว้ยว่า  ดว้ยพื้นท่ีของเทศบาลนครสงขลา เรามีจุดท่องเท่ียวหลายจุดอย่างเช่น
บริเวณหาดชลาทศัน์ก็ดี บริเวณสวนเสรีหนา้ถํ้า  ซ่ึงแต่ละวนัโดยเฉพาะวนัเสาร์ 
อาทิตยผ์มเห็นนักท่องเท่ียวเขา้มามาก อยากจะเปล่ียนถงัขยะครับ ไหนๆ เราก็
จดัซ้ือ ลองคิดถึงรูปแบบใหม่ ๆ สีสันดูสวยงาม สะดุดตา ดูกลมกลืนกบัสถานท่ี
ท่องเท่ียว  เพื่อจะได้สร้างทัศนียภาพทางสายตา  ฝากท่านประธานว่า  ได้
งบประมาณแลว้จดัซ้ือ ปรับเปล่ียนถงัขยะจากรูปแบบเดิมบางจุด จุดท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวมีนกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวมาก ๆ นะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ  คุณสมโชค ดีล่ิน  ท่านผูบ้ริหารจะช้ีแจงไหมครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  รองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ผมอยากเรียนว่า ท่ีจริงแลว้ท่านนายกเทศมนตรีไม่ตอ้งการให้มีถงัขยะนะครับ  

แต่ว่าเราก็พยายามจะจดัซ้ือถงัขยะเพ่ิมเติมบางจุด มีวตัถุประสงค ์ 2 อยา่งดว้ยกนั
คือ บางจุดท่ีเราไม่มีถงัขยะ ชุมชนร้องผ่านทางสมาชิกสภาเทศบาลมา เราก็ไม่
สามารถหาให้ไดน้ะครับ จุดประสงคท่ี์ 2 คือ การสับเปล่ียนอย่างท่ีท่านสมาชิก
สภาเทศบาล คุณสมโชค  ดีล่ิน ขออนุญาตท่ีเอ่ยนาม ท่ีนําเสนอมาก็ตรงตาม
วตัถุประสงคข์องเรา คือจะมีการนาํถงัขยะ เอาถงัเก่าท่ีตั้งไว ้ 3 – 4 วนัเขา้มาลา้ง 
แลว้ก็เอาถงัใหม่เขา้ไปเปล่ียน ตอนน้ีมนัไม่เพียงพอท่ีจะสับเปล่ียน ลา้งไม่ไดเ้ลย 
ดงันั้นก็เป็นท่ีเดือดร้อนของชาวบา้น ชาวชุมชนท่ีถงัขยะอยู่หน้าบา้น เขามีกล่ิน
เหมน็เพราะถงัไม่ไดล้า้งเลย  เราก็เลยมีวตัถุประสงคจ์ะซ้ือเคร่ืองอดั ลา้ง ฉีด เพื่อ
นาํสับเปล่ียนการลา้งถงัขยะ ใหมี้การสับเปล่ียนกนัได ้เพราะฉะนั้นแลว้ไม่เป็นท่ี
รังเกียจว่าถงัขยะอยู่หนา้บา้นใครก็เหม็น เพราะว่ามนัตั้งไวแ้ลว้ไม่มีการลา้งเลย 
จาํเป็นตอ้งมีการจดัซ้ือถงัขยะคร้ังน้ี เพื่อ 1 เอาไปเพ่ิมเติมใหก้บัชุมชนขาดแคลน 
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2 ก็คือเร่ืองของการท่ีได้สับเปล่ียนการลา้งถงัขยะกลบัมาลา้งก็เลยตอ้งมาขอ
อนุมติัจากสภาเทศบาล ขอซ้ือเพิ่มเติมเพื่อดาํเนินการดงักล่าว ก็ขอนาํเรียนว่าส่ิงท่ี
ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ไดน้าํเสนอเร่ืองถงัขยะเขา้มานั้น ก็จะนาํไปพิจารณา 
ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ ท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญคุณณรงค ์ บวัคาํ  เชิญครับ 
นายณรงค ์ บวัคาํ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายณรงค ์ บวัคาํ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   เขตเลือกตั้งท่ี 4 
   ในนามของสมาชิกสภา ส่ิงหน่ึงท่ีทุกท่านไดเ้สนอแนวคิด ตรงน้ีเห็นดว้ย

ทุกประการไม่คดัคา้น แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเราไดเ้สียตงัคไ์ปจาํนวนหลาย ๆ หม่ืน เป็น
แสน เป็นลา้นเพื่อไปดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น ตรงน้ีเป็นนิทรรศนะอุทาหรณ์ เป็น
แบบแผนท่ีจะนาํเรียนให้ท่านประธานสภา ผา่นไปยงัคณะผูบ้ริหารเทศบาลนคร
สงขลา ไม่วา่เราจะไปสถานท่ีตรงไหนกมี็โอกาสไดเ้ห็นถงัขยะตรงนั้น ไดเ้ดินไป
กบัท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา และกภ็รรยาของท่าน ไปดูสวนท่ีโตเกียวก็จะ
ได้เห็นอะไรบางส่ิงบางอย่าง  ทัศนวิสัยของเมืองท่ีเขาพัฒนา  เขาเรียกว่า

development  country  มนัเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกใหเ้ห็นถึงหลายส่ิง หลายประการ 
ถามว่าจริงๆ แลว้คนญ่ีปุ่นกบัคนไทยไม่ไดแ้ตกต่างอะไรกนัเลยครับ เรายงัเก่ง
กว่าดว้ยซํ้ าไปในการท่ีจะดดัแปลง เปล่ียนแปลงบางส่ิง บางอยา่ง เพียงแต่ว่าเรา
อาจจะขาดระเบียบ และวินยัในการท่ีจะท้ิงขยะ และถา้หากว่าเอาสตางค ์ หน่ึง
ลา้นบาท ตรงน้ี ถา้หากว่าคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครสงขลา ท่านรองไพโรจน์  
สุวรรณจินดา  ซ่ึงรับผดิชอบในเร่ืองน้ี ในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ผมถือ
ว่าเราไปแลว้กลบัมายอ้นถามตวัเองว่าเราไดอ้ะไรจากส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี อาจจะไม่
มีคนถามแต่คนคิดมี จริง ๆ แลว้ในลกัษณะการทาํขยะเปียก ขยะแห้ง และก็มีรูป
การ์ตูนแลว้เขียนเป็นภาษาองักฤษ ตรงนั้นเห็นแลว้สวยงามมากเลย เหลก็ก็ไม่ถือ
ว่าราคาแพงมากมายนัก จะเป็น 2,4,6,8 ช่อง ท่ีใหญ่ ๆ เราก็จะไดเ้ห็นว่าเป็นการ
สร้างวินยัใหค้นในเขตเทศบาลนครสงขลาไดรั้บรู้ เราเปล่ียนจากถงัท่ีเป็นสี ๆ มา
เป็นตรงน้ีดีไหม เป็นแนวคิดท่ีจะมาเสนอใหค้ณะผูบ้ริหารเทศบาลนครสงขลาได้
ทราบว่า อนัท่ีจริงค่าใชจ่้ายไดม้ากหรือนอ้ย ผมไม่ทราบเพราะผมไม่ไดเ้ป็นช่าง 
แต่ผมเห็นว่าถา้เราทาํตรงน้ี เป็นนิมิตรหมายใหม่ ท่ีจะบอกให้เห็นว่าเราไปแลว้ 
ถามไปไหนไปดูงาน เม่ือไปดูงานจะตอ้งนาํกลบัมาเพื่อปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้
มนัเกิดประโยชน์ ผมวา่โดยวิสยัทศัน์ โดยทศันคติ ผมถือว่าคนดีใจทั้งนั้นนะครับ 
รักษาความสะอาดทั้งนั้น เป็นเพียงแต่ว่าเราจะทาํอย่างไรท่ีจะสร้างในลกัษณะ
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ของอุปนิสัยตรงนั้นให้มนัเกิดข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองของการใชภ้าษาตอ้ง
รณรงคค์รับตรงน้ี เพราะว่าส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดเราอาจจะเป็นนิสัยท่ีถาวรดั้งเดิมของ
เราจึงเกิดข้ึนอยูต่รงนั้น ก็โอเค ตรงนั้น เรายอมรับกนั แต่อยา่งนอ้ยถา้เราไม่เร่ิม 
ถา้เราไม่ปลูกฝัง ถา้เราไม่ริเร่ิมการกระทาํแลว้มนัจะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรครับ อนัน้ี
ผมเห็นว่าน่าจะมีโอกาสท่ีทั้งผูบ้ริหาร โดยมีท่านนายกสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี และ
รองนายกทั้ง 4 ท่าน ไม่ว่าท่านอนนัท ์ ทองแกว้  ท่านไพโรจน์  สุวรรณจินดา 
ท่านวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี ท่านสมชาย  จนัทรประทิน ตลอดถึงคณะผูบ้ริหาร ท่ี
ปรึกษาทุกคนนะครับ หัวใจท่ีสําคญัท่ีจะทาํทุกส่ิงทุกอย่างให้อยู่ในกาํมือ โอเค
ครับ น่ีคือส่ิงท่ีผมจะนาํเรียนใหท้ราบ เป็นการแสดงความคิดเห็น เม่ือประชุมสภา
แลว้กต็อ้งแสดงความคิดเห็นใหท้ราบ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  เชิญคุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ผมขอทกัทว้งผูอ้ภิปราย อภิปรายวกวนครับ 
นายสมชาย  จินเดหวา   เชิญท่านรองอนนัท ์ ทองแกว้   เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ประการแรกก็ใชสิ้ทธิพาดพิง ญ่ีปุ่นผมไม่ไดไ้ป แต่ผมว่าญตัติน้ีท่านสมาชิกสภา

จะตอ้งอภิปรายอย่างเดียวว่าจะอนุมติัหรือไม่อนุมติั เพราะเหตุอะไร ส่วน
ความคิดเห็นท่ีท่านไปรู้ ไปเห็นมา ผมวา่ค่อยมาพดูกนัในวาระอ่ืนๆ นะครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เชิญคุณณรงค ์ บวัคาํ  ครับ  เอาประเดน็วา่อนุมติัหรือไม่อนุมติั นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ความคิดเห็นสั้น ๆ โอเคนะครับ 
นายณรงค ์ บวัคาํ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ เวลาท่ีผมจบัไมค ์มกัจะมีบางส่ิง 
สมาชิกสภาเทศบาล บางอย่างเกิดข้ึนแต่ว่าด้วยความจริงใจครับ ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล

ชาวบา้นเขาฟัง เขารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ผมไม่ไดห้้าม
อะไรว่าอนุมติัหรือไม่อนุมติั ผมเพียงแต่ว่าแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์
กบัเทศบาลนครสงขลาของเรา ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ครับ ผมฟังแลว้ ตอนแรกผมเขา้ใจแต่ตอนหลงั ๆ ผมกฟั็งวา่ค่อนขา้งจะ 
ประธานสภาเทศบาล   วกวนไปครับ  คุณสมโชค  ดีล่ิน ก็อภิปรายไป คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใสก็อภิปราย

ไปเร่ืองรูปแบบ สีสนั จะอยากใหท่้านรองโกสินทร์อภิปรายบา้งวา่สีสนัแบบไหน
เป็นอยา่งไร ท่านจะอภิปรายไหมครับ ท่านยกมือหรือยงัครับ เชิญครับ 
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นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   ผมอยากเรียนสมาชิกทุกท่านวา่ เร่ืองถงัขยะท่ีท่านสมาชิกท่านไดบ้อก 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประธานสภาเทศบาล  คืออย่างน้ีครับ อย่างน้อยท่านไปดูงาน ท่านไปดูรูปแบบ

ของต่างประเทศ แต่ท่านตอ้งมาคิดเร่ืองราคาท่ีทางผูบ้ริหารเขาตอบกลบัไป แลว้
ถงัขยะน้ี การเกบ็แบบน้ี ซ่ึงเรามีงบประมาณท่ีจาํกดั ซ่ึงเราเป็นเทศบาลนคร ไม่ใช่
เทศบาลขนาดเล็ก แต่เป็นเทศบาลขนาดใหญ่งบประมาณดว้ย และถงัขยะท่ีเรา
ออกแบบ ท่ีทางผูบ้ริหารออกแบบ ถา้ดูแลว้มนัเป็นการออกแบบท่ีเหมาะ เพราะ
บ้านเราอยู่ใกล้ทะเล ก็เป็นพวกพลาสติกมันจะคงทนกว่าพวกเหล็ก ถ้าเป็น
งานสแตนเลสน้ี มนัก็เป็นราคาท่ีสูง จาํนวนก็ไดน้อ้ย ทุกปีนะครับท่ีผมดู ตั้งแต่
งบประมาณ พ.ศ. 2545 งบประมาณท่ีเทศบาลเราจดัซ้ือ จดัจา้ง เขา้ไปดูไดเ้ลยว่า 
400 ใบ อยูท่ี่งบประมาณท่ี 1,200,000 บาท ซ่ึงขนาดน้ี 1,200,000 เรายงัใชไ้ม่พอ 
ผมกเ็ลยเรียนสมาชิกว่าอยา่งนอ้ยการท่ีผูบ้ริหารเขาคิดเร่ืองพลาสติกมนัเหมาะสม
กบับา้นเรา อยูท่ี่งบประมาณดว้ย ถา้สมาชิกอยากไดรู้ปแบบใหม่ก็เสนอผูบ้ริหาร
และกพ็ลาสติกรูปแบบท่ีมนัใชค้งทนนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  เชิญคุณสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประเด็นเม่ือสักครู่ในความเป็นจริง ในญตัติน้ีท่านประธานน่าจะให้ทางผูบ้ริหาร

ตอบในญตัตินะครับ  
นายสมชาย  จินเดหวา   ใช่ครับ แต่ผมอยากใหอ้ภิปรายกนัหลากหลายในเร่ืองถงัขยะ เพราะเม่ือ  
ประธานสภาเทศบาล  ซ้ือแลว้ จะไดป้ระโยชน์และไดคุ้ณภาพ  มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายอีกไหม

ครับ เชิญอาจารยป์ระวติั  ดาํริห์อนนัตเ์ชิญครับ  
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ท่านประธานครับ ดว้ยความเคารพ ผมประทว้งท่านประธานครับ ท่าน

ประธานปล่อยใหคุ้ณโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  พดูโดยท่ีไม่แสดงตนต่อท่ีประชุมว่า
คนท่ีพูดนั้นเป็นใคร ผิดขอ้บงัคบัการประชุม ขอ้บงัคบัการประชุมบอกว่าเม่ือ
ประธานช้ีให้ผูใ้ดพูด  ผูน้ั้ นจะพูดตอ้งแสดงตนต่อท่ีประชุม แต่คุณโกสินทร์    
เดชรุ่งเรือง ไม่ไดแ้สดงตนต่อท่ีประชุม ผดิขอ้บงัคบัการประชุม ขอบคุณมากครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   คุณประวติัครับ แสดงตนยอ้นหลงัไดไ้หมครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   คือท่านประธานครับ ผมใหเ้กียรติท่านประธานและกใ็หเ้กียรติผูอ้ภิปราย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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นายสมชาย  จินเดหวา   ผมบอกใหเ้ขายกมือ บอกวา่เชิญคุณโกสินทร์  แสดงตนใหเ้ขารายงานตวั 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านยกเอาขอ้ไหนค่อยมาวา่กนั ขอ้บงัคบัขอ้ไหนบอกใหแ้สดงตน 
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ท่านประธานครับ มีครับเด๋ียวผมเปิดดู 
สมาชิกสภาเทศบาล   
นายสมชาย  จินเดหวา   คุณสมโชค  ดีล่ิน  มีเร่ืองอะไรครับ  ผมถามวา่คุณจะพดูเร่ืองอะไรครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญคุณสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 
นายสมโชค  ดีล่ิน   ท่านประธานไม่อนุญาตผมจะพดูไดอ้ยา่งไรละครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายสมชาย  จินเดหวา   คือผมเห็นคุณพดูสองสามคร้ังแลว้ เลยอยากรู้วา่ท่านพดูประเดน็ซํ้าหรือ 
ประธานสภาเทศบาล  ประเดน็ใหม่  
นายสมโชค  ดีล่ิน    ท่านประธานถามผมวา่จะพดูเร่ืองอะไร ผมกพ็ดูประเดน็เสริมจากคุณ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประวติั   ดาํริห์อนันต์  คุณประวติั  ประทว้งท่านประธานว่าการอนุญาตให้ผู ้

อภิปราย อภิปรายเม่ือสักครู่ ท่านประธานอนุญาตโดยท่ีผูอ้ภิปรายไม่ไดย้กมือ 
ตรงน้ีเพื่อทาํความเขา้ใจกนันะครับ โดยความเป็นจริงถา้ท่านบอกว่าอยากจะให้
คุณโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  ไดอ้ธิบายทาํความเขา้ใจว่าเร่ืองสีไดห้รือไม่ จนมีเสียง
ทกัท้วงข้ึนมา ท่านประธานเลยบอกว่า  คุณโกสินทร์  ยกมือก่อนแล้วผมจะ
อนุญาต ขอบคุณมากครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณครับ ถูกตอ้งครับคือประเดน็น้ี เร่ืองถงัขยะน้ีเรากอ็ยากจะเปล่ียน 
ประธานสภาเทศบาล   จริง ๆ อยากใหมี้ถงัคู่ ตามท่ีเราไปดูมา คือผมเห็นเวลามนัยงัมีอีกเยอะเม่ือประชุม

กนัแลว้อยากให้เกิดประโยชน์กบัเทศบาลของเรา จริง ๆ แลว้ถา้เกิดว่าเปล่ียน
ขนาด เปล่ียนสี สามารถทาํอะไรใหม้นัเปล่ียนไปผมกพ็ยายามเปิดใหอ้ภิปรายเปิด
กวา้ง เห็นวา่คุณโกสินทร์ มีความรู้เ ร่ืองถังขยะ  ผมก็พยายามใช้บุคลากรท่ีมี
ความรู้อภิปรายในเร่ืองน้ี เหมือนคุณประวติั  แกมีความรู้เร่ืองช่าง เร่ืองรถ ผมก็
เปิดให้แกอภิปรายไป จะให้สภาเราได้ประโยชน์จากคนเหล่าน้ี เรามีความ
หลากหลายนะครับ เก่งคนละอาชีพ กนั ผมพยายามจะเปิดตรงน้ี ไม่ใช่ว่าจะถึง
ขั้นใดนะครับ ผมขอทาํความเขา้ใจกับสมาชิกทุก ๆ ท่าน ประชุมก็ตอ้งแสดง
ความเห็นถูกตอ้งไหมครับ เพราะฉะนั้นผมกจ็บ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
อีกไหมครับ  เชิญคุณวรชาติ  ธารพระจนัทร์ เชิญครับ 

นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 

2 เราก็มีการอภิปรายกนัหลากหลาย ก็มีผูค้ดัคา้นการอภิปราย อย่างน้ีแหละครับ 
ผมเห็นดว้ยนะครับ ท่ีท่านประธานอภิปรายว่าผูอ้ภิปรายทาํผิดขอ้ไหน อย่างไร 
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ใหบ้อกดว้ยวา่ผดิขอ้ไหน อยา่งไร เพราะวา่ขอ้บงัคบัการประชุมสภามี 132 ขอ้ ถา้
อภิปรายว่าผิดก็ให้บอกดว้ยว่าผิดขอ้ไหนท่ีผ่าน ๆ มาน้ีไม่ไดบ้อกว่าผิดขอ้ไหน   
สมาชิกท่ีนัง่ฟังอยูเ่ขาจะไดท้ราบว่าผิดขอ้ไหน ผูอ้ภิปรายหรือว่าท่านประธานจะ
วา่ผดิขอ้ไหน ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณครับ คุณประวติั  กาํลงัหาอยูว่า่ขอ้ไหน  ท่านรู้วา่ผดิแต่วา่ยงัหา 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่เจอ คือถา้ใครมีคู่มือนะครับ เร่ืองการอภิปรายขอ้ท่ี 63 สมาชิกสภาทอ้งถ่ินผูใ้ด

จะกล่าวถ้อยคําใดต่อท่ีประชุมสภาท้องถ่ินให้ยกมือข้ึนเหนือศีรษะเ ม่ือ
ประธานสภาทอ้งถ่ินอนุญาตจึงกล่าวได ้โดยใหย้นืกล่าวในท่ีท่ีจดัไวบ้อกแค่น้ีนะ
ครับ ชดัไหมครับคุณประวติั  เชิญคุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ พอดีท่านเลขาสภาท่านเปิดเจอก่อนหนา้ผม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมกเ็จอเหมือนกนั หมวดท่ี 5 การอภิปรายขอ้ 63 นะครับ แต่คาํว่าแสดงตนน้ี มนั

ไม่มีคาํวา่แสดงตนมนัเพียงแต่วา่ยกมือข้ึน ท่านประธานช้ีใหพ้ดู กพ็ดู 
นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มากครับ  เชิญคุณไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 2  
   ผมขอหารือกบัท่านประธานนะครับ ในวาระท่ีเรากาํลงัอภิปราย ถกเถียง

กนัอยู่น้ี อยากจะให้ท่านประธานใช้ดุลยพินิจการควบคุมการอภิปรายในญตัติ
ดงักล่าวน้ี ก็ขอให้ท่านไดส้รุปประเด็นนะครับ เพื่อท่ีจะขอมติท่ีจากสภาในญตัติ
น้ีต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ สรุปแลว้เราอภิปรายกนัมาพอสมควร  
ประธานสภาเทศบาล  พอจะเขา้ใจเร่ืองขอ้กฎหมายการอภิปรายต่าง ๆ ผมขอสรุปตามท่ี คุณไกรเลิศ  

เรืองสงฆ ์ จะขอมติในญตัติน้ีแลว้นะครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้จ่ายเงิน
สะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ครุภณัฑถ์งัรองรับมูลฝอย) ของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม โปรดยกมือข้ึนครับ ขอบคุณครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (ครุภัณฑ์รองรับมูลฝอย) ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่7   เร่ือง อืน่  ๆ  
นายสมชาย  จินเดหวา   ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ือง อ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายบา้งครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญคุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 
นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1  



21 
 

  

   ช่วงน้ีเป็นเร่ืองอ่ืน ๆ นะครับ ผมขอหารือ อาจจะไดก้็ได ้หรือไม่ไดก้็ได ้
อยูท่ี่ดุลยพินิจของท่านประธาน คือในช่วงตั้งแต่เม่ือวานถึงตอนน้ีประเทศไทยเรา
มีการเรียกกนัวา่เร่ืองรัฐธรรมนูญปี 50 กเ็ป็นอนัหมดไปนะครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส ครับเร่ืองการเมืองระดบัชาติน้ีสภาทอ้งถ่ินเขาหา้ม 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ 
นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ผมกเ็ลยหารือท่านก่อนวา่ระเบียบไดก้อ็ยากใหพ้ี่นอ้งประชาชนไดท้ราบ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ขอ้มูลเบ้ืองตน้บา้งนะครับ ถา้ไม่ไดก้ข็อบพระคุณมากครับ 
นายสมชาย  จินเดหวา   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย ในเร่ืองอ่ืนๆ น้ีอีกบา้งครับ เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล   คุณชาคริต  นิยมเดชา  เชิญครับ 
นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 4 

 ผมขอช่ืนชมคณะผูบ้ริหารเร่ืองทุ่งทานตะวนันะครับ ก็ขอบคุณผูบ้ริหาร
ท่ีใหก้ารสนบัสนุนขอ้เสนอแนะจากสมาชิกสภาเทศบาลทุก ๆ ท่านนะครับ เร่ือง
ทุ่งทานตะวนัก็เป็นประโยชน์มาก แมก้ระทัง่เทศบาลขา้งเคียงของเราท่ีเขาคิดจะ
ทาํแลว้นะครับ และตรงน้ีผมอยากเสนอแนะว่าชาวบา้นบอกว่าแทนท่ีจะไป
ถ่ายรูปท่ีลพบุรี ไม่ตอ้งมาถ่ายท่ีสงขลาก็ได ้ชาวบา้นเขาอยากจะให้มีอีกนะครับ
เพราะวา่มนัไม่ไดเ้ก่ียวกบัเร่ืองฤดูกาล และกอ็ยากเสนอแนะอีกท่ีหน่ึงนะครับ ผม
ว่าช่วงฤดูหนาวน้ีมนัจะมีตน้ไมจ้ากภาคเหนือ ถา้เรามาสวนเสรี เพื่อให้ชาวบา้น
มาถ่ายรูปกนัก็ชาวบา้นพื้นท่ีขา้งเคียงก็ไม่จาํเป็นตอ้งไปถึง ภาคเหนือ ภาคอีสาน 
อยากใหม้าทาํท่ีสวนเสรีของเรา ตน้คริสตม์าส เอามาประดบัช่วงส้ินปี สกั 1 เดือน 
ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณ คุณชาคริต  นิยมเดชา  มากครับ ท่านนายกจะช้ีแจงไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 
นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา กข็อนาํเรียนช้ีแจง 

ให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบในเร่ืองของเมืองสงขลาท่ีเป็นนโยบาย ท่ีจะสร้างให้เป็น
นครแห่งกรีนซิต้ี ท่ีทาํใหเ้กิดความร่มร่ืน ชุ่มช่ืน คือการเพ่ิมปริมาณตน้ไม ้ไม่ว่า
พื้นท่ีตรงไหนท่ีเป็นพื้นท่ีโล่ง เรากมี็นโยบายในการท่ีจะนาํตน้ไมไ้ปปลูกไม่ว่าจะ 
เป็นตน้ไมใ้หญ่หรือว่าตน้ไมเ้ล็กนะครับ เพื่อให้สงขลาของเราเป็นเมืองแห่ง
คาร์บอนตํ่า  เรามีเครือข่ายจากเทศบาลต่าง ๆ ร่วมในการทาํให้เทศบาลต่าง ๆ 
เป็นเมืองแห่งคาร์บอนตํ่า โดยเฉพาะท่ีทุ่งทานตะวนัในปัจจุบนัน้ีเม่ือก่อนเป็นท่ี
ท้ิงวสัดุก่อสร้าง ปัจจุบนัน้ีก็ไดด้าํเนินการนาํตน้ทานตะวนัมาปลูก ผมตอ้งมอบ
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พื้นท่ีตรงน้ีใหก้บัขนส่งจงัหวดัเพราะว่าเม่ือวานผูรั้บเหมาเขาไดม้าขออนุญาต ขอ
พื้นท่ีตรงน้ีเพื่อนาํไปทาํขนส่งรถโดยสารต่อไป เพราะว่าต่อไปมีการจดัระเบียบ
รถโดยสารเพราะว่ารถตู ้รถสองแถว ตามซอยต่างๆ ตอ้งมารวมกนัท่ีจุดน้ี เพื่อ
เป็นการลดการจราจรท่ีติดขดั เพราะผมได้ขอให้พื้นท่ีเพื่อทาํให้ความชุ่มช้ืน
เกิดข้ึน คือบริเวณฝ่ังตรงขา้มนั้นคือของบริษทัโลจิสติกส์ ผมไดคุ้ยกบัประธาน
กรรมการวา่ขอใชพ้ื้นท่ีน้ีสกัประมาณ 3 เดือน กท็าํหนงัสือไปถึงบริษทัโลจิสติกส์
ในการใชพ้ื้นท่ีตรงน้ีในการขอตน้ไมม้าปลูก ขอแค่ 3 เดือนนะครับก็ถือว่าเป็นทุ่ง
ทานตะวนัแห่งใหม่ท่ีจะสร้างความชุ่มช่ืนให้กบัคนสงขลาและนกัท่องเท่ียวท่ีจะ
มาใช้บริเวณน้ี  และในส่วนสวนเสรี สวนญ่ีปุ่น เพิ่มข้ึนอีกผมก็ได้ดาํเนินการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์ต่าง ๆ เป็นรูปธรรมเกิดข้ึน ทุกโครงการตอนน้ีท่ีท่านอาจจะ
สงสัยว่าทาํไมโครงการต่าง ๆ ท่ีไดอ้นุมติัจากสภาไปแลว้ทาํไมยงัไม่เกิดข้ึนนะ
ครับ ก็จะไดเ้ร่งดาํเนินการจดัซ้ือ จดัจา้ง ดาํเนินการ ไม่ว่าจะเป็นคูระบาย สภาพ
ภูมิทศัน์ต่าง ๆ เราก็ไดด้าํเนินการเร่งรีบให้ทนัปีงบประมาณท่ีจะมาถึงก็อยากจะ
นาํเรียนใหทุ้กท่านไดรั้บทราบนะครับ และขอบคุณแทนพี่นอ้งประชาชนทุกท่าน  
ท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเทศบาลนครสงขลาทุกท่านไดเ้ป็นตวัแทนในการดูแล
พี่น้องประชาชนในเขตท่ีรับผิดชอบอยู่ ต้องขอบคุณทุกท่านแทนพี่น้อง
ประชาชนครับ ขอบคุณครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณท่านนายกครับ  เชิญคุณสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4 

 ไหน ๆ วนัน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา เรามีการถ่ายทอด
เสียงออกไปทางชุมชนต่าง ๆ นะครับ อยากเรียนพี่นอ้งประชาชนว่าสมาชิกสภา
เทศบาลนครสงขลาของเราทุกคน วนัน้ีไดส้ับเปล่ียนหมุนเวียนกนัมาอยู่ท่ีห้อง
กิจการสภาเพื่อท่ีจะมาแกปั้ญหาการท่ีพี่นอ้งจะมาติดต่อราชการไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ของการรับรองบตัรประชาชนก็ยงัมีความจาํเป็นบางส่วนท่ีจะตอ้งใหส้มาชิกสภา
เทศบาลรับรอง เพราะฉะนั้นเรียนไปเพ่ือทราบ วนัก่อนท่านประธานก็ไดก้รุณา
ทาํเป็นตัววิ่งข้ึนตามแยกต่าง ๆ เพราะฉะนั้ นเรียนพี่น้องว่าในส่วนของสภา
เทศบาลนครสงขลาเองก็ไดใ้ห้บริการแก่พี่น้องประชาชนอยู่ ซ่ึงมาติดต่อไดท่ี้
หอ้งกิจการสภาชั้นล่างนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   ขอบคุณมากครับ เม่ือมีการประชุมครบทั้ง 7 วาระ ตามญตัติท่ีไดบ้รรจุ 
ประธานสภาเทศบาล  ไวต้ามระเบียบวาระการประชุม กรณีพิเศษใหก้บัคุณเอกชยั  ก้ิมดว้ง  เชิญครับ 




