
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยที ่3  คร้ังที ่ 2  ประจําปี พ.ศ. 2557 

วนัที ่ 8  กนัยายน  2557  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผูม้าประชุม 1. นายประวติั ดาํริห์อนนัต ์ 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. 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. นายสุพล ทองเรืองศรี รก.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 
 22. นายศกัดา   มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 23. นายเจษฏา ชยัฤกษ ์ ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 
 24. นางสุจิตรา  สงัขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 25. นางณฐัริกา นุรักษ ์ ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 
 26. นางวาสนา ศรีกรด หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 27. นางวรกานต ์ เรืองศรี หวัหนา้งานธุรการ สาํนกัปลดัฯ  
 28. นายวฒิุชยั บุญเทพ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 29. นายจตุรงค ์ ทองเพชรคง ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 30. นางพชัรี จิตตเ์สโน พนกังานจา้งฯช่วยงานกิจการสภา 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

 เ ม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแลว้ นางกลัยา  บุญญามณี ปลดัเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เขา้หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วนัน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยั
สามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2557  
 บดัน้ี  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคป์ระชุมแลว้  ดิฉนัใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดาํเนินการ
ประชุมสภาเทศบาล  ตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติทุกท่าน คณะผูบ้ริหาร และ 
ประธานสภาเทศบาล  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วนัน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี  
  3 คร้ังท่ี 2 ประจาํปี พ.ศ. 2557 ในวนัท่ี 8 กนัยายน 2557 บดัน้ีสมาชิกสภาเทศบาล

มาครบองคป์ระชุมแลว้  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา    
ณ  บดัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ทีป่ระธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองแรก  การขยายระยะเวลาการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

ประจาํปี 2557  
   ดว้ยกองวิชาการและแผนงาน ไดข้อขยายเวลาเสนอร่างเทศบญัญติัต่อ

สภาเทศบาลนครสงขลา ออกไปจนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 ประธานสภา
เทศบาล จึงไดข้อขยายเวลาการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 ออกไป
อีก 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 31 สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป และผูว้่าราชการจงัหวดั
สงขลา ก็ไดอ้นุญาตแลว้ ตามหนังสือท่ี สข 0023.4/12689 ลงวนัท่ี 1 กนัยายน 
2557 จึงขอแจง้ให้ท่ีประชุมแห่งน้ีทราบว่า สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 ประจาํปี 
2557 ขยายออกไปถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 หากมีเร่ืองอะไรท่ีจะให้สภาแห่งน้ี
พิจารณา เรากส็ามารถประชุมกนัไดจ้นถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 

   เร่ืองที ่2  การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลนครสงขลา   
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   ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 
2557 ท่ีผ่านมา ไดเ้ลือกผมนายประวติั  ดาํริห์อนันต ์ เป็นประธานสภาเทศบาล
นครสงขลา นั้ น ผูว้่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มีคาํสั่งแต่งตั้ งประธานสภา
เทศบาลนครสงขลาแลว้ ตามคาํสั่งจังหวดัสงขลาท่ี 2994/2557 เร่ือง แต่งตั้ ง
ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา ลงวนัท่ี 2 กนัยายน 2557 ผมก็ข้ึนมาทาํหนา้ท่ี
ประธานสภา ในการประชุมคราวน้ี ก็แจง้ให้ทราบทัว่กัน และผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านท่ีไดใ้ห้เกียรติ ให้ความไวว้างใจกระผมให้ทาํหนา้ท่ี
ประธานสภาในคร้ังน้ี ผมก็ขอใหค้าํมัน่สัญญากบัท่านทั้งหลายว่าจะทาํหนา้ท่ีให้
ครบถว้นถูกตอ้งตามขอ้บงัคบั ตามกฎหมายท่ีมีอยู่ ทั้งน้ีก็จะให้ความร่วมมือกบั
ฝ่ายบริหาร ซ่ึงมีท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นหัวหน้า และก็ทางฝ่าย
ข้าราชการประจําซ่ึงมีท่านปลัดเทศบาลเป็นหัวหน้า ก็จะให้ความร่วมมือ
เพื่อท่ีจะใหง้านของสภาเพ่ือท่ีจะสนองตอบเพ่ือผลประโยชน์แก่พี่นอ้งประชาชน
ในเขตเทศบาลนครสงขลา เป็นหลกัสาํคญันะครับ 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   

   ไม่มี  

ระเบียบวาระที ่ 3  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั (งานธุรการ สํานักปลดัเทศบาล) 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2557  กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั ของงานธุรการ สํานักปลดัเทศบาล เชิญ

ผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญครับ 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั (งานธุรการ สาํนกัปลดัเทศบาล) 
   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกนัเงินงบประมาณ 

หมวดค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั   
   เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครสงขลาได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

2557 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภท ปรับปรุงอาคารและ
ส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงสํานักปลัดเทศบาลมีความจาํเป็นท่ีจะต้องดาํเนินการและใช้
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จ่ายเงินจากหมวดดังกล่าวนั้นอีกในปีถัดไป จึงขออนุมติักันเงินงบประมาณ
ประจาํปี พ.ศ.2557 ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง  ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง  รหสั  541000   ตั้งไว ้   6,000,000  บาท 

   -  ปรับปรุงอาคารและส่ิงก่อสร้าง  ตั้งไว ้       5,000,000  บาท 
   -  ปรับปรุงอาคารและส่ิงก่อสร้าง  คงเหลือ    2,995,500  บาท 
   จึงขออนุมติักันเงินท่ีเหลือจาํนวน 2,995,500.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า

ปรับปรุงห้องประชุมสารภี 1 ชั้น 2 ห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 และห้องเก็บวสัดุ
อุปกรณ์งานธุรการ สาํนกัปลดัเทศบาล (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลกาํหนด) (ราคา
ท่ีตั้งไวเ้ป็นราคาทอ้งถ่ิน) 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 หมวด 5 ขอ้ 59  ในกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภณัฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนัแต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใชจ่้ายเงินนั้น
ต่อไปอีกให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาไดไ้ม่
เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

   จึงขอเสนอญตัติน้ี  เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลากันเงิน
งบประมาณกรณีไม่มีหน้ีผกูพนัต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรีสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใด  จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่

มีผมจะขอมติจากสภาแห่งน้ี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณ ประจาํปี พ.ศ.  2557 กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั ของงานธุรการ สาํนกั
ปลดัเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติ  อนุมัติให้กนัเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557  กรณียัง
มิได้ก่อหนีผู้กพนั ของงานธุรการ  สํานักปลดัเทศบาล เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 4  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั (งานเทศกจิ สํานักปลดัเทศบาล) 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณียงัมิไดก่้อหน้ี 
ประธานสภาเทศบาล  ผูกพนั (งานเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาล) เชิญผูบ้ริหารเสนอญัตติ  เชิญท่าน

นายกเทศมนตรี  เชิญครับ 
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นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณียงัมิไดก่้อหน้ี

ผกูพนั(สาํนกัปลดัเทศบาล) 
   หลกัการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนคร เพื่อกนัเงินงบประมาณ หมวด

ค่าครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั 
   เหตุผล   ตามเทศบญัญติั เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างศูนยบ์ริการชาวบา้นและรักษาความปลอดภยัชายหาด 
(Life Guard ) จาํนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามลา้นบาทถว้น) เน่ืองจากงานรักษา
ความสงบเรียบร้อยไม่สามารถดาํเนินการไดท้นัจ่ายในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗    
แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใชเ้งินน้ีต่อไปอีก จึงขออนุมติักนัเงินต่อสภาเทศบาลนคร
สงขลาไวใ้ชจ่้ายในปีถดัไป  

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๕ ขอ้๕๙ ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัไม่ไดก่้อหน้ีผูกพนัแต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใช้
จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีกให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อ
สภาไดไ้ม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

   จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณกรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนัต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  มากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ี บา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี จะขอมติจากสภา

แห่งน้ี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมติัให้กนัเงินงบประมาณ ประจาํปี พ.ศ.  
2557 กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั ของงานเทศกิจ สาํนักปลดัเทศบาล โปรดยกมือ     
ข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กนัเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 กรณียัง
มิได้ก่อหนีผู้กพนั  ของงานเทศกจิ สํานักปลดัเทศบาล เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 5  ญตัติ เร่ือง ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั (กองสวสัดิการสังคม) 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2557 กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั ของกองสวสัดิการสังคม  เชิญคณะผูบ้ริหาร

เสนอญตัติ เชิญครับ รองไพโรจน์  สุวรรณจินดา 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ไดรั้บ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เ ร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั (กองสวสัดิการสงัคม) 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมติักนัเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั 
จาํนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น) 

   เหตุผล  ด้วยเทศบาลนครสงขลา ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ไว ้ แต่เน่ืองจากขณะน้ีใกลจ้ะส้ินปีงบประมาณ จึงไม่
สามารถก่อหน้ีผกูพนัไดท้นัในปี 2557 ซ่ึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการและ
ใช้จ่ายเงินอีกในปีงบประมาณถดัไป จึงขออนุมติักันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2557  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

   กองสวัสดิการสังคม   แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ คอมพวิเตอร์ 

   - เคร่ืองพิมพ ์                             ตั้งไว ้               ๑๑,๐๐๐         บาท 
   เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์ / ชนิด ขาว ดาํ มีความละเอียดในการ

พิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๐๐ x ๖๐๐ dpi  มีความเร็วในการพิมพไ์ม่นอ้ยกว่า ๓๐ หนา้ 
/ นาที มีหน่วยความจาํ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ MB สามารถพิมพ์
เอกสารกลบัหนา้อตัโนมติัได ้มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 
๒.๐ หรือดีกว่า จาํนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal 
และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่นอ้ยกว่า ๒๕๐ แผน่ (ขอ้มูลท่ีใชอ้า้งอิง: 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาํปี  พ.ศ. 
๒๕๕๗) 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วน
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ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใชจ่้ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่
เกินระเวลาหน่ึงปี  

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั 
จาํนวน 1 รายการ เป็นเงิน 11,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น) ซ่ึงเป็น
อาํนาจอนุมติัของสภาเทศบาลนครสงขลา 

   จึงเรียนมาเพ่ือไดน้าํเสนอสภาพิจารณาต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติ

จากสภา แห่งน้ี  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้กนัเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 
2557 กรณียงัมิได้ก่อหน้ีผูกพนั ของกองสวสัดิการสังคม โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 กรณียัง
มิได้ก่อหนีผู้กพนั  ของกองสวสัดิการสังคม  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 6  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณ กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั  
   ของส่วนช่างสุขาภิบาล  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณียงัมิไดก่้อหน้ี 
ประธานสภาเทศบาล  ผกูพนั  ของส่วนช่างสุขาภิบาล  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญครับ  รองสมชาย  

จนัทรประทิน  

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหน้ีผูกพนั       
(สาํนกัการช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล) 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกนัเงินงบประมาณ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียงัไม่ได้ก่อหน้ีผูกพนั จาํนวน 1 
โครงการ รวมเป็นเงิน 1,920,000 บาท 
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   เหตุผล   ตาม ท่ีสภาอนุมัติ โอนและแก้ไข เป ล่ียนแปลงคํา ช้ีแจง
งบประมาณและจ่ายเงินสะสม เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน
และส่ิงก่อสร้าง ในคราวสมยัประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมยัสามญั สมยั
แรก ประจาํปี พ.ศ. 2557 วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2557 และขณะน้ีใกลจ้ะส้ินสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แลว้ แต่ยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการให้เป็นไป
ตามงบประมาณท่ีไดจ้ดัตั้งไว ้ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการกนัเงิน กรณียงัไม่ไดก่้อหน้ี
ผกูพนั ดงัรายการต่อไปน้ี 

   - ปรับปรุงประสิทธิภาพคูระบายนํ้ า ถนนเพชรมงคล (ฝ่ังทิศใต)้ เป็นเงิน  
1,920,000  บาท 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ้ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อ
สภาทอ้งถ่ินไดไ้ม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ กรณีไม่มีหน้ีผกูพนัต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด  จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติ

จากท่ีประชุมแห่งน้ี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมติัให้กนัเงินงบประมาณ 
กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั ของส่วนช่างสุขาภิบาล โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยก
มืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ของส่วนช่างสุขาภิบาล  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 7  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั  (กองวชิาการและแผนงาน) 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณประจาํปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2557 กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั (กองวิชาการและแผนงาน) เชิญผูบ้ริหาร

เสนอญตัติ  เชิญครับ รองวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี 
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นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั (กองวิชาการและแผนงาน) 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกนัเงินงบประมาณ 
หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั 

   เหตุผล   ตามท่ี สภาเทศบาลมีมติในการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
ไดโ้อนเงินงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง
ห้องกองวิชาการและแผนงาน แต่เน่ืองจากขณะน้ีใกล้ส้ินปีงบประมาณ ซ่ึง
เทศบาลนครสงขลามีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการและใชจ่้ายเงินจากโครงการ
ดังกล่าวอีกในปีถัดไป จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจาํปี ๒๕๕๗ ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

   แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวดค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง  ตั้งไว ้ 305,000.-  บาท  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  รหสั ๕๔๒๐๐๐ 
ตั้งไว ้ 305,000.-  บาท 

   - ปรับปรุงหอ้งกองวิชาการและแผนงาน               ตั้งไว ้ 305,000.-  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องกองวิชาการและแผนงาน (รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีเทศบาลกาํหนด)  
   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ้ 59 “ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใช้
จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อ
สภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี”   

   จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ กรณีมิไดก่้อหน้ีผกูพนัต่อไป  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ี บา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากสภา  
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  แห่งน้ี สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้กันเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 
2557 กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั ของกองวิชาการและแผนงาน โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557 
กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั ของกองวชิาการและแผนงาน  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 8  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
   กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั  (กองวชิาการและแผนงาน) 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณประจาํปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2557 กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั (กองวิชาการและแผนงาน) เชิญผูบ้ริหาร

เสนอญตัติ  เชิญครับ รองวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี 

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั (กองวิชาการและแผนงาน) 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกนัเงินงบประมาณ 
หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั 

   เหตุผล   ตามท่ีเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 
2557 ได้ตั้ งงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รหัส 541000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รหัส 
411600 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ตดัต่อครบชุด เป็น
จาํนวนเงิน 97,500 บาท แต่เน่ืองจากขณะน้ีใกลจ้ะส้ินปีงบประมาณ ไม่สามารถ
ดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งให้แลว้เสร็จ เน่ืองจากอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณา
จากคณะกรรมการการบริหารและการจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ระดบัจงัหวดั จึง
ขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2557 ดงัน้ี 

   งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  รหัส 541000 
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ รหสั 411600 ตั้งไว ้97,500 บาท 

   เพื่อ จ่ายเป็นค่าจัด ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ตัดต่อ  ครบชุด 
ประกอบดว้ย 

   - การ์ดหนา้จอแสดงผลความเร็วไม่นอ้ยกว่า 2 GB หนา้จอไม่นอ้ยกว่า 
27 น้ิว 
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   - สาํรองไฟไม่นอ้ยกวา่ 1000 VA 
   - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล(Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 

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

นอ้ยกวา่ 3.4 GHz  (ราคาท่ีตั้งไวเ้ป็นราคาทอ้งถ่ิน) 
   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย การรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ้ 59 “ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อ
สภาทอ้งถ่ินได ้อีกไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี” 

   จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลากันเงิน
งบประมาณ กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนัต่อไป  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ี บา้งครับ ขอเชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  ครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพทิกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   กรณีญตัติน้ี ในเร่ืองของการจดัซ้ือครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ผมมองว่าใน

การจดัซ้ือคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ตดัต่อซ่ึงระบุว่าครบชุด ผมเห็นดว้ยนะครับ 
เป็นการดีมากเพราะวา่แนวโนม้ในการทาํงานของคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานชุดน้ี
ค่อนขา้งสาํคญัมากในการผลิตส่ือต่าง ๆ และคอมพิวเตอร์ตดัต่อน้ีคงจะหมายถึง
การตดัต่อครบรูปแบบท่ีจะทาํเป็น VTR นะครับ เป็น video tape recorder  ซ่ึง
สามารถท่ีจะนาํไปเผยแพร่ ในสถานีโทรทศัน์ได ้และก็เป็นส่ือท่ีให้ประชาชน
ไดรั้บรู้รับทราบทัว่ไป เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีค่อนขา้งจะพิเศษดา้นเทคนิคผม
อยากจะเรียนท่านประธาน 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   คุณพิทกัษ ์ ครับ ขอทาํความเขา้ใจนะครับ ในระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  ตั้งแต่ระเบียบวาระท่ี 3 ถึงระเบียบวาระท่ี 12 เป็นญตัติเก่ียวกบัการกนัเงินเอาไว้

จ่ายในปีงบประมาณถดัไป จะอภิปรายไดเ้ฉพาะเหตุผลใดท่ีจะตอ้งมาขอกนัเงิน
เท่านั้น ท่านจะอภิปรายเก่ียวกับตวัโครงการหรืออะไรต่าง ๆ ไม่ได้เพราะตวั
โครงการน้ีไดรั้บการอนุมติัจากสภาแห่งน้ีแลว้เม่ือการประชุมคราวก่อน ๆ ครับ 



13 
 

  

 
นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   ขอบคุณท่านประธานมากครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ครับ เชิญนัง่ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบา้งครับ ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เ ม่ือไม่มีผมจะขอมติจากสภาแห่งน้ี  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้กันเงิน

งบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 2557 กรณียงัมิได้ก่อหน้ีผูกพนั ของกอง
วิชาการและแผนงาน โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557 
กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั ของกองวชิาการและแผนงาน   

ระเบียบวาระที ่ 9  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557 กรณียัง
 มิได้หนีผู้กพนั  ของสํานักการศึกษา  เป็นเอกฉันท์ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 9  เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณประจาํปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  2557  กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั ของสํานักการศึกษา เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  

เชิญครับ  รองวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี 

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 
2557  กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั (สาํนกัการศึกษา) 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกนัเงินงบประมาณ 
หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั 

   เหตุผล   เน่ืองจากขณะน้ีใกลส้ิ้นปีงบประมาณ ซ่ึงสาํนกัการศึกษามีความ
จาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการและใชจ่้ายเงินจากโครงการดงักล่าวอีกในปีถดัไป จึง
ขออนุมติักนัเงินงบประมาณประจาํปี 2557 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

   แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศึกษา หมวดค่าที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

   - ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน  จาํนวนเงิน 1,000,000.00 บาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย   ในการซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนละ 200,000.00 บาท 
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ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1506     ลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 (จ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ไป) 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน    การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ้ 59 “ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อ
สภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี”  

   จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณกรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนัต่อไป  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติ จากสภา

แห่งน้ี สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้กันเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 
2557 กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั ของสาํนกัการศึกษา โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิก
ยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2557 
กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั  ของสํานักการศึกษา  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 10  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณ  กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั  
   (ส่วนควบคุมการก่อสร้าง)  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 10  เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณียงัมิไดก่้อหน้ี 
ประธานสภาเทศบาล  ผูกพัน  ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง  เ ชิญผู ้บริหารเสนอญัตติ   เ ชิญท่าน

นายกเทศมนตรี เชิญครับ  

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณียงัมิไดก่้อหน้ี 
            ผกูพนั (สาํนกัการช่าง  ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผงัเมือง) 

หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกนัเงินงบประมาณ 
หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั 
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เหตุผล   ตามเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
2557  เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน  หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง  จาํนวน  
4  โครงการ  เป็นเงิน  14,000,000.-บาท (สิบส่ีลา้นบาทถว้น)  ดงัรายการต่อไปน้ี 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาแหลมสนอ่อนและปรับปรุงภูมิทศัน์    
เป็นเงิน  2,000,000.- บาท 
 2. โครงการสมทบก่อสร้างท่าเรือท่องเท่ียวและจุดชมวิวทะเลสาบสงขลา  
เป็นเงิน  4,000,000.- บาท 
 3. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์เวทีสระบวั    เป็นเงิน  3,000,000.- บาท 
 4. โครงการปรับปรุงศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวบา้นพธาํมะรงค ์     
เป็นเงิน  5,000,000.- บาท 
 ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ้ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใช้
จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อ
สภาทอ้งถ่ินไดไ้ม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 
 จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนัต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี มากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติ

จากสภา แห่งน้ี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมติัใหก้นัเงินงบประมาณ กรณียงั
มิไดก่้อหน้ีผกูพนั ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง  โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยก
มืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 11  ญตัติ เร่ือง ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณ  และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  
   กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั  (ส่วนควบคุมการก่อสร้าง)  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 11  เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ และขยายเวลา 
ประธานสภาเทศบาล  เบิกจ่ายเงิน กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง เชิญผูบ้ริหาร

เสนอญตัติ  เชิญครับ  รองสมชาย  จนัทรประทิน 
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นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ และขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั (สาํนกัการช่าง  ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร
และผงัเมือง) 

หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกนัเงินงบประมาณ 
หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั 

เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลมีมติใหต้ั้งงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 1) ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน  หมวดค่า
ครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  จาํนวน  2  โครงการ  เป็นเงิน  5,000,000.- บาท  
(หา้ลา้นบาทถว้น) ดงัรายการต่อไปน้ี 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
     1. โครงการปรับปรุงลานชมวิวหาดชลาทศัน์หลงัสนามกีฬา  

เป็นเงิน   3,000,000.- บาท 
 2. โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต เสน้ทางสุขภาพเขานอ้ย  
เป็นเงิน   2,000,000.-บาท 

ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ้ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผูกพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใช้
จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อ
สภาทอ้งถ่ินไดไ้ม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี 

“หากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัมิไดด้าํเนินการก่อหน้ีผูกพนัตาม
เง่ือนไขในวรรคหน่ึง  ให้ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไดไ้ม่เกินอีกหน่ึงปีต่อ
สภาทอ้งถ่ิน หรือกรณีมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายการดงักล่าวท่ีทาํ
ให้ ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้ขอ
อนุมติัเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภา
ทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี”   
 จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนัต่อไป 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติ

จากสภา แห่งน้ี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมติัใหก้นัเงินงบประมาณ และ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั  ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 12  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    
  กรณก่ีอหนีผู้กพนัไว้แล้ว (สํานักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง) 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 12  เร่ือง  ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจาํปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2556 กรณีก่อหน้ีผูกพนัไวแ้ลว้  ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  

เชิญท่านรองสมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ   เ ร่ือง   ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเ งิน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556  กรณีก่อหน้ีผกูพนัไวแ้ลว้ (สาํนกัการช่าง  ส่วนควบคุม
การก่อสร้างอาคารและผงัเมือง) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556  กรณีก่อหน้ีผกูพนัไวแ้ลว้ 

   เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลมีมติใหต้ั้งงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 1) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  จาํนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 10,000,000.- บาท  (สิบลา้น
บาทถว้น) ดงัรายการต่อไปน้ี 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
   - โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวหาดสมิหลา  เป็นเงิน  8,976,600.- บาท 
   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ้ 57 “กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไดก่้อหน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปี โดยสั่งซ้ือหรือสั่งจา้ง หรือการเช่าทรัพยสิ์น 
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ถา้เห็นว่าการเบิกเงินไปชาํระหน้ีผกูพนัไม่ทนัส้ินปี ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัให้
กนัเงินไวเ้บิกในปีถดัไปไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี”   

   “หากดาํเนินการตามวรรคหน่ึงไม่แลว้เสร็จ  ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินหกเดือน”   

   จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2556  กรณีก่อหน้ีผกูพนัไวแ้ลว้ต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 4 
   ผมนั่งฟังมาตั้งแต่ระเบียบวาระท่ี 10, 11, 12 ทั้ง 3 ระเบียบวาระ รวม 7 

โครงการซ่ึงถา้นับงบประมาณแลว้ร่วม ๆ 30 ลา้นบาท เป็นเงินภาษีของพี่น้อง
ประชาชน ผมไม่ไดว้่านะครับ คือเป็นโครงการท่ีดีทั้งหมดเลย ไม่ว่าโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาแหลมสนอ่อน ถา้ทาํได้มนัก็เป็นเร่ืองดีท่ีส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว การก่อสร้างท่าเรือท่องเท่ียวและจุดชมวิวก็เช่นกนั ทุก ๆ โครงการท่ี
ฝ่ายบริหารคิดข้ึนมาเหมาะสมกบังบประมาณ และสภาแห่งน้ีก็เคยพิจารณาและ
อนุมติัใหใ้ชเ้งินโครงการเหล่าน้ี แต่มาถึงวนัน้ี 30 ลา้นยงัไม่ไดจ่้าย ยงัตอ้งกนัเงิน
เหล่ือมปีบา้ง ยงัไม่ไดก่้อหน้ีผูกพนัไวบ้า้ง ผมอยากเรียนฝากว่าถา้เราเร่งรัด คือ
เม่ือสภาอนุมติัให้ ฝ่ายบริหารซ่ึงคิดโครงการเพ่ือพี่น้องประชาชนมาแลว้ รีบ
ดาํเนินการให้เสร็จ อยา่งนอ้ยเงินก็ไดห้มุนเวียนในเทศบาล การจา้งงานก็เกิดข้ึน 
ผลงานของท่านนายกฯ ของฝ่ายบริหารของเทศบาล โดยเฉพาะพี่นอ้งประชาชน
ไดรั้บประโยชน์โดยตรง แต่ ณ วนัน้ี สภาแห่งน้ีตอ้งมาขออนุมติัให้กนัเงินไวอี้ก 
แล้วเม่ือไหร่ละครับ ก็ยงัไม่มีคาํตอบ ไม่ได้ตาํหนิแต่อย่างใด แต่ท่ีผมพูดมา
ทั้งหมดเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่เทศบาลนครสงขลา  ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ส.ท.สมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  ทางผูบ้ริหารจะอธิบายไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรี 
   ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีได้ให้ความสําคัญ  และก็ติดตาม

โครงการ คืออยา่งน้ีนะครับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแหลมสนอ่อน เรา
ส่งพัสดุไปแล้ว แต่ยงัไม่มีผูใ้ดมาซ้ือซอง ส่วนของโครงการสมทบท่าเรือ
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ท่องเท่ียวและจุดชมวิวทะเลสาบสงขลา โครงการน้ีก็ไปเก่ียวพนักบักฎหมายของ
เจา้ท่า ซ่ึงอาจจะตอ้งไปขอพื้นท่ีหรือวา่อาจจะตอ้งใหเ้ขายมิยอม ซ่ึงมนัมีกฎหมาย
ของเจา้ท่ามาเก่ียวขอ้งอยู่  และโครงการปรับปรุงศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวบา้น 
พธาํมะรงค์ถนนจะนะก็เช่นกนั อนัน้ีก็ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายของเจา้ท่า ใน
ส่วนของโครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สระบวันั้น ก็ไดส่้งพสัดุไปแลว้ แต่ก็ยงัไม่มี
ผูใ้ดมาซ้ือซอง จะเห็นว่าโครงการน้ีเราก็เสร็จไปตามระยะเวลา แต่ว่าโครงการ
ไหนท่ีล่าช้าก็เป็นส่วนของความบกพร่องของในส่วนท่ีรับผิดชอบ ก็เรียนให้
สมาชิกทราบ ก็ตอ้งขอขอบคุณสมาชิกท่ีไดช่้วยติดตามนะครับ ก็ขออธิบายให้
ท่านสมาชิกเขา้ใจ ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ รองสมชาย  จนัทรประทิน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติ จากท่ีประชุมแห่งน้ี สมาชิกสภา

ท่านใด อนุมติัให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กรณีก่อ
ผูกพนัไวแ้ลว้ ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง โปรดยกมือข้ึนครับ  (สมาชิกมือ
อนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556  กรณก่ีอผูกพนัไว้แล้ว ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 13  ญตัติ เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบ ให้เอกชนเข้ามาดําเนินการโครงการบริหาร 
   จัดการขยะแบบครบวงจร   (ส่วนช่างสุขาภิบาล) 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 13  เร่ือง ขอรับความเห็นชอบใหเ้อกชนเขา้มาดาํเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล   โครงการบริหารจดัการขยะแบบครบวงจร ของส่วนช่างสุขาภิบาล เชิญผูบ้ริหาร

เสนอญตัติ  เชิญท่านทายกเทศมนตรี เชิญครับ   

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบ ให้องค์กรเอกชนเข้ามา

ดาํเนินการโครงการบริหารจดัการขยะแบบครบวงจร  (ส่วนช่างสุขาภิบาล) 
   หลักการ  ขอความเห็นชอบให้องคก์รเอกชนเขา้มาดาํเนินการโครงการ

บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยการเปล่ียนขยะให้เป็นพลังงานด้วย
เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า 
เทคโนโลยกีารแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงขยะ เป็นตน้  
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   เหตุผล   เทศบาลนครสงขลา ไดมี้การก่อสร้างระบบฝังกลบตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2529 และได้บริหารจดัการมาจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเป็นการฝังกลบขยะตามหลกั
สุขาภิบาล ปัจจุบนัปริมาณขยะเฉล่ียปี พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ย ขยะเทศบาลนคร
สงขลา จาํนวน 78.87 ตนั/วนั และขยะจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใกลเ้คียง 
หน่วยงานราชการและเอกชน รวม 24 หน่วยงาน จาํนวน 83.77 ตนั/วนั รวมมี
ปริมาณขยะปี พ.ศ. 2555 ท่ีเขา้ในพ้ืนท่ีบ่อขยะเฉล่ีย 162.64 ตนั/วนั เม่ือเทียบจาก
ปี พ.ศ. 2553 มีค่าเฉล่ีย 128.57 ตนั/วนั ซ่ึงเพิ่มข้ึนเฉล่ียร้อยละ 8 ต่อปี การสาํรวจ
องคป์ระกอบของขยะท่ีเขา้พื้นท่ีเม่ือปี พ.ศ. 2554 ขอ้มูลจากกรมควบคุมมลพิษ   
มีขยะอินทรีย ์55.63% และขยะรีไซเคิลประมาณ 41% การบริหารจดัการขยะโดย
วิธีฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาลจะเพิ่มความซับซ้อนมากข้ึน การบดอดัขยะให้มี
ความแน่นตามมาตรฐานทาํไดย้ากข้ึน เกิดปัญหามลพิษตามมา เช่น ขยะมูลฝอย
ส่งกล่ินเหม็นในระหว่างปฏิบติังานประจาํวนั การปลิวของขยะมูลฝอย และท่ี
สาํคญัมีการคุย้เข่ียขยะในพื้นท่ีเพื่อคดัแยกขยะกีดขวางการปฏิบติังาน ยากแก่การ
บริหารจดัการให้เกิดประสิทธิภาพ และไปส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีโดยรอบได ้
ฉะนั้น การท่ีมีองคก์รเอกชนเขา้มาดาํเนินการโครงการบริหารจดัการขยะแบบ
ครบวงจร  เปล่ียนขยะเป็นพลังงานจะช่วยลดปัญหาผลกระทบทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี และสร้างความยัง่ยนืในการบริหารจดัการขยะในอนาคต ซ่ึง
สอดคลอ้งกบันโยบายของหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลเร่ือง
การจดัการปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ โดยใหเ้อกชนร่วมลงทุนสร้างเตาเผาขยะ
ปลอดมลพิษ  นําพลังงานความร้อนมาผลิตกระแสไฟฟ้า  โดยใช้จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวดันําร่อง เทศบาลนครสงขลาจึงเสนอโครงการ
บริหารจดัการขยะแบบครบวงจรโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ขนาดไม่นอ้ยกว่า 
180 ตนั/วนั โดยให้เอกชนใช้พื้นท่ีบ่อฝังกลบขยะบา้นบ่ออิฐ ตาํบลเกาะแตว้ 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ระยะเวลาของโครงการไม่เกิน 25 ปี ในการลงทุน
ก่อสร้างและบริหารจดัการขยะแบบครบวงจร 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2553 
หมวด 4 เบด็เตลด็ ขอ้ 155 “การใหบุ้คคลใดใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บสิทธิใด ๆ อนั
เก่ียวกบัพสัดุประเภทท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน
นั้น” 
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   จึงขอเสนอญตัติน้ี ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะ

ขอมติจากสภาแห่งน้ี สมาชิกสภาท่านใด  ใหค้วามเห็นชอบใหอ้งคก์รเอกชนเขา้
มาดาํเนินการโครงการบริหารจดัการขยะแบบครบวงจร โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบให้องค์กรเอกชนเข้ามาดําเนินการ
โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ของส่วนช่างสุขาภิบาล  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 14  ญตัติ เร่ือง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2558 วาระที ่2   และวาระที ่3     

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 14  เร่ือง  พิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ซ่ึงในวาระน้ี เป็นเร่ืองของร่างเทศบญัญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ซ่ึงในคราวประชุมสภา สมยั
สามญั สมยัท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557  สภาเทศบาลนครสงขลา ไดล้งมติรับ
หลกัการในวาระท่ี 1 ไปแลว้ การประชุมสภาในวนัน้ี สภาเทศบาลพิจารณาร่าง
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในวาระท่ี 2 และ
วาระท่ี 3  คณะกรรมการแปรญตัติไดท้าํการแปรญตัติหลงัจากท่ีผา่นขั้นตอนรับ
หลกัการ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญตัติ เสนอรายงานคาํแปรญตัติต่อท่ีประชุม
สภา  เชิญครับ  

นางกรกมล  อาจณรงค ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางกรกมล  อาจณรงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1    

ในฐานะ ประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายฯ  
ขอรายงานคาํแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 

   ตามท่ีสภาเทศบาลนครสงขลา ไดมี้มติในการประชุมสภาเทศบาล สมยั
สามญั สมยัท่ี 3 ประจาํปี  2557  เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม  2557 รับหลกัการแห่งร่าง
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ในวาระท่ี 1 แลว้ 
และในการพิจารณาวาระท่ี 2 สภาไดมี้มติกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติไว ้
3 วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. ถึงวนัท่ี 29 สิงหาคม  2557  
เวลา 14.00 น. นั้น  
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   ปรากฏว่าในระหว่างวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบ้ริหารท้องถ่ิน มายื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

   ดงันั้น ในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2557 เวลา 15.30 น. ตามเวลาท่ีกาํหนดนัด
ประชุมพิจารณาคาํขอแปรญตัติของสมาชิกสภาเทศบาลและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
คณะกรรมการแปรร่างเทศบญัญติัฯ ประกอบดว้ย  

   1. นางกรกมล  อาจณรงค ์ เป็นประธานกรรมการ 
   2. นายวลัลภ  วฒิุภูมิ    เป็นกรรมการ 
   3. นายสุรสิทธ์ิ  สงัโคมินทร์ เป็นกรรมการ 
   4. นายเจิมศกัด์ิ  หนูเมือง  เป็นกรรมการ 
   5. นายประจวบ  บุญเมือง  เป็นกรรมการ 
   6. นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  เป็นกรรมการ 
   7. นายเอกชยั  ก้ิมดว้ง  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ได้มาพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ก่อนการ

พิจารณาฯ ท่ีประชุมมีมติใหค้ณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แลว้เห็นวา่ 

   1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ฉบบัน้ี 
เป็นไปโดยถูกตอ้ง ตามระเบียบวิธีการงบประมาณทุกประการ 

   2. การตั้งจ่ายไดต้ั้งจ่ายไวโ้ดยประหยดั และเพื่อใชจ่้ายไปตามอาํนาจ
หนา้ท่ีของเทศบาลเองทั้งส้ิน 

   3. การคาํนวณประมาณการรายรับเป็นจาํนวนใกลเ้คียงกบัท่ีรับจริง 
   จึงใหเ้ป็นไปตามร่างเดิมของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทุกประการ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอขอบคุณ  คุณกรกมล  อาจณรงค ์ ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มากครับ  คณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง เทศบัญญัติ  ได้ส่ง เอกสารมาให้

ประธานสภา ผมก็ไดต้รวจดูแลว้ว่าญตัติทั้งหมดไม่มีการแกไ้ขและไม่มีการแปร
ญตัติ เป็นอนัสรุปว่ายงัคงใชต้ามร่างเดิมทั้งหมด เม่ือไม่มีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง 
กถื็อวา่ในวาระท่ี 2 น้ีกผ็า่นไปแลว้นะครับ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ในวาระที ่3  เป็นขั้นลงมติ ไม่มีการอภิปราย  กข็อใหท่้านสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล   ลงมติวา่จะใหต้ราเป็นเทศบญัญติัหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกลงมติ  สมาชิกสภาท่าน

ใดเห็นว่าจะให้ตราร่างเทศบญัญติัฉบบัน้ี เป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมือลงมติใน
วาระท่ี 3 ใหต้ราเป็นเทศบญัญติั เป็นเอกฉนัท)์  
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มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมต ิให้ผ่านวาระที ่2 ขั้นแปรญตัติ  และวาระที ่3  ขั้นลงมติ
โดยให้ตราเป็นเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่15   เร่ือง อืน่  ๆ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 15 เร่ือง อ่ืน ๆ กย็งัพอมีเวลา ผมกข็อทาํความเขา้ใจกบั 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภานะครับว่าในเร่ืองอ่ืน ๆ น้ี เร่ืองแรกท่ีสุดก็คือเร่ืองของสมาชิกสภาจะ

ประชาสมัพนัธ์ หรือวา่จะแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบ เก่ียวกบักิจการของสภา เร่ืองของ
สมาชิกเองก็ได ้ในเร่ืองแรก ในเร่ืองท่ีสอง ถา้หากว่าสมาชิกสภาท่านใดมีปัญหา
ของพ่ีนอ้งประชาชนขอความอนุเคราะห์จากผูบ้ริหาร ก็จะช้ีแจงใหค้ณะผูบ้ริหาร
ทราบในการประชุมคราวน้ีก็ได ้แต่ถา้หากว่าเป็นปัญหา เป็นความสงสัยของ
สมาชิกสภาเทศบาล อยากจะให้ผูบ้ริหารตอบปัญหาต่าง ๆ ผมขอให้ท่านทาํเป็น
กระทูดี้กว่า เพราะถา้ท่านอยากจะถามปัญหา ท่านอยากจะทราบเร่ืองนั้นเร่ืองน้ี 
ท่านทาํเป็นกระทูค้ณะผูบ้ริหารก็จะไดท้ราบว่าท่านถามเร่ืองอะไร ผูบ้ริหารก็จะ
ไดไ้ปหาขอ้มูลมาตอบในสภาให้เป็นกิจลกัษณะ ผมก็ขอช้ีแจงหลกัการของเร่ือง
อ่ืน ๆ ไวเ้พียงสามหลกัการดว้ยกนันะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายใน
เร่ืองอ่ืน ๆ ไหมครับ  ขอเชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ในเร่ืองอ่ืน ๆ น้ี มีพี่น้องประชาชนเป็นเสียงสะทอ้นฝากมา จากการท่ี

ช่วงน้ีฝนตก เราได้ไปเยี่ยมพี่น้อง และเขา้ไปในวดัช่วงเขา้พรรษาด้วย การท่ี
เทศบาลนครสงขลาไดท้าํฝาครอบคูนํ้ าถนนชัย – เพชรมงคล ตลอดสายตั้งแต่
บริเวณชุมชนบ่อนวัวเร่ือยไปจนกระทั่งตัดสามแยกถนนทะเลหลวง เสร็จ
เรียบร้อย และก็ทาํทางเทา้รวมทั้งบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 2 อ่อนอุทิศ ได้
สําเร็จลุล่วง และลดปัญหาการจราจรและลดอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังตรงนั้น 
รวมทั้งพี่นอ้งผูสู้งอายุ อุบาสก อุบาสิกาไดฝ้ากผ่านท่านประธานผ่านไปยงัคณะ
ผูบ้ริหารวา่ขอขอบคุณมาก ท่ีถนนเสน้นั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ มีใครจะอภิปรายอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 4 
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   ในระเบียบวาระท่ี 14 ซ่ึงเป็นระเบียบวาระในเร่ืองของงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี กย็นิดีครับ หลงัจากน้ีไปเทศบาลนครสงขลา กไ็ดใ้ชง้บประมาณ 
568,889,000 บาท เพื่อใช้ในการบริหารกิจการเทศบาล ในเงิน 568 ลา้นบาท 
ความเป็นจริงก็เขา้ใจทางฝ่ายบริหารและท่านนายก เป็นงบรายจ่ายประจาํเกือบ
คร่ึง เหลืองบประมาณท่ีตอ้งพฒันาก็ไม่ไดม้ากมาย จากการเปิดดูในงบประมาณ
แลว้ โครงการแต่ละโครงการถือว่าสอดรับทั้ง 11 ดา้นตามท่ีทางท่านนายกได้
แถลงไวก้บัสภา ก็ถือว่าในการจดัทาํงบประมาณก็เป็นท่ีน่าช่ืนชมส่วนหน่ึง จาก
การท่ีดูก็เนน้ในเร่ืองของการท่องเท่ียวและการศึกษาเป็นหลกั ส่วนงานประเพณี
วฒันธรรมท่ีเราจดัก็ตอ้งทาํกนัทุกปี ไม่ว่าเร่ืองของงานปีใหม่ งานอาหารสอง
ทะเล งานสงกรานต ์ส่ิงน้ีก็ตอ้งทาํ แต่พอเราลงลึกเขา้ไปดูในเร่ืองของโครงสร้าง
พื้นฐานเราเหลืองบประมาณไม่มาก เราเขา้ใจท่านนายก เพราะทุก ๆ ส่วนมนัมี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํ ไม่ว่าในเร่ืองของงบลงทุน ในเร่ืองของครุภณัฑ์ การ
จดัซ้ือจดัจา้งส่ิงต่าง ๆ ในสํานักงานก็ดี แต่ส่วนของท่ีลงไปในส่วนของพี่น้อง
ประชาชนมนัก็มี ผมดีใจท่ีไดเ้ห็นงบประมาณในส่วนของการจดัสร้างหอนาฬิกา 
ซ่ึงทุกยุคท่ีผ่านมาก็ได้เ รียกร้องในส่ิงน้ี  ว่าจะสร้างหอนาฬิกา  วันน้ีต้อง
ขอขอบคุณท่านนายกท่ีไดต้ั้งงบประมาณไวใ้นการก่อสร้างหอนาฬิกา ฟ้ืนอดีต
ฟ้ืนเมือง เป็นสญัลกัษณ์ของการท่องเท่ียวของเมืองสงขลาเรา หลายส่ิงหลายอยา่ง 
หลาย ๆ โครงการท่ีผมไดส้ังเกตดู ไม่ว่าท่านนายกจะทาํเร่ืองท่าเรือพุทธรักษา ก็
เป็นเร่ืองดีท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียว ศูนยเ์รียนรู้สถานีรถไฟเก่าก็ไดต้ั้งงบประมาณ
ไว ้2 ลา้นกว่าบาทก็เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว แต่ส่ิงหน่ึงท่ีดูแลว้อยากจะฝาก
ท่านนายก ซ่ึงเป็นระเบียบวาระเร่ือง อ่ืน ๆ คือในเร่ืองของความปลอดภยั ถา้หาก
ท่านนายกมีงบประมาณ ในเร่ืองของความปลอดภยั เร่ืองกลอ้ง CCTV รู้วา่ตอ้งใช้
งบประมาณเป็นจาํนวนมากถา้เราจะให้ไดท้ั้งเมือง แต่ในจุดสาํคญั ๆ ท่านนายก
ลองเจียดงบประมาณตั้งในจุดสําคญั ๆ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่นักท่องเท่ียว
และคนบ่อยาง เพราะถา้หากเกิดเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ มีกลอ้งวงจรปิด มาดูท่ี
เทศบาล สามารถเปิดไดใ้นทนัท่วงที เกิดอุบติัเหตุมาดูได ้ทุกส่ิงทุกอย่างมนัเกิด
ความมัน่ใจ เกิดความปลอดภยักบัคนในบ่อยางเรา และนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มา ลอง
ดูนะครับ แต่ดูแลว้ยงัไม่ค่อยมีงบประมาณในส่วนน้ี  ส่วนหน่ึงผมเองในฐานะท่ี
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ในเขตเลือกตั้งท่ี 4 ซ่ึงอยู่แถวถนนราษฎร์อุทิศ  ถนน
ราษฎร์อุทิศ  ณ วนัน้ีถา้ใครไดไ้ปจะเห็นว่าการจราจรคบัคัง่มาก ถนนแคบมีรถ
สัญจรเป็นจาํนวนมาก ผมคิดว่าอาจจะเป็นอนัดบัหน่ึงของเทศบาลเสียดว้ยซํ้ า 
ราษฎร์อุทิศเป็นท่ีตั้งของชุมชนถึง 5 ชุมชนอยู่ในถนนราษฎร์อุทิศซ่ึงมีความยาว
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ไม่น่าจะถึง 2 กิโลเมตร  ถนนในเทศบาลนครสงขลาเกือบทุกเส้นก็ว่าไดท่ี้เป็น
เส้นหลกัจะมีเส้นจราจร แต่วนัน้ีถนนราษฎร์อุทิศไม่มีครับ อดีตอาจจะมีแต่วนัน้ี
มนัลบเลือน ประกอบกบัถนนท่ีมนัคบัแคบอยูแ่ลว้การจราจรมนัคบัคัง่อยูแ่ลว้ใน
ทุกวนั ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเองใช้
เส้นทางน้ีมาก ถนนไม่มีเส้นกลางครับ ซ่ึงทาํให้เกิดอุบติัเหตุข้ึนไดบ่้อย เม่ือเกิด
อุบติัเหตุข้ึนแลว้ ถามว่าใครผดิใครถูก ใครชนในเลนฝ่ังของใครตอบไม่ไดเ้พราะ
มนัไม่มีเส้นกลาง เส้นขา้งถนนไม่มี พี่น้องในราษฎร์อุทิศก็เลยเรียนมาทางผม 
ทางสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งท่ี 4 ทุกคนเรามาปรึกษากนั ก็เลยขออนุญาตนาํเรียน
ต่อฝ่ายบริหาร ขออนุญาตช่วยดูงบประมาณทาํเส้นใหก้บัถนนราษฎร์อุทิศ ลองดู
นะครับผมกต็อ้งขอขอบคุณล่วงหนา้สาํหรับเสน้แบ่งจราจร ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ กฝ็ากท่านผูบ้ริหารไวด้ว้ยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาหรือผูบ้ริหาร จะอภิปรายอีกบา้งครับ เชิญครับ ท่านนายกเทศมนตรี 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   กระผมไดรั้บความไวว้างใจจากพี่น้องประชาชนชาวบ่อยาง ให้เขา้มา

บริหาร และพฒันาเทศบาลนครสงขลาแห่งน้ี เป็นเวลาเกือบ 2 ปีแลว้ ก่อนอ่ืนตอ้ง
ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและคณะผูบ้ริหาร ท่ีไดช่้วยกนัดูแลคน
บ่อยางของเรา และโดยเฉพาะขา้ราชการทุกคนท่ีไดน้าํเอานโยบายไปขบัเคล่ือน
เพื่อใหโ้ครงการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือในการดูแลพี่นอ้งชาวบ่อยางใหมี้คุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน และมีการพฒันาท่ีดีข้ึน โครงการต่าง ๆ ท่ีทางเทศบาลไดจ้ดัให้มีข้ึน
ในงบประมาณท่ีผา่นมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบนัน้ี ดว้ยปัญหา
ต่าง ๆ ทาํไมโครงการต่าง ๆ ยงัไม่เสร็จตอ้งกนัเงินไวเ้พื่อใชจ่้ายในปี 2558 ตอ้ง
ถือว่าอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ มากมายแมแ้ต่กระทัง่การออกแบบ และโครงการท่ี
เสนอมา ผมก็ไดห้ารือในส่วนท่ีมีปัญหา โดยเฉพาะสาํนกัการช่าง ถือว่าเป็นการ
ติดตามงานให้โครงการต่าง ๆ ไดเ้สร็จทนัก่อนท่ีจะส้ินปีงบประมาณ แมแ้ต่การ
อนุมัติจากสภามาแล้ว ท่านสมาชิกสภาสงสัย ก็ได้ถามมาว่าสภาอนุมัติผ่าน
มาแลว้ ทาํไมโครงการยงัล่าช้า  คือโครงการบางโครงการเราได้ทาํการจดัซ้ือ     
จดัจา้ง ไดอ้อกแบบเสร็จ บางทีก็ไดข้ายซองยื่นประมูลไปแต่ยงัไม่มีผูม้ายื่นซอง 
มีการประกาศคร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 โดยสาเหตุท่ีว่าบางบริษทัท่ีไปคาํนวณดูแลว้ทาํ
ไม่ได ้อะไรทาํนองน้ี ก็ไดห้าทางแกไ้ขหรือหาทางคุยกบัคนประมาณการ เพราะ 
ณ วนัน้ีผมก็ไดห้ารือสาํนกัการช่าง ผมจะประชุมกนัเดือนละ 2 คร้ัง เพื่อติดตาม
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งานเพื่อท่ีจะให้โครงการต่าง ๆ นั้นไดด้าํเนินการ ไดอ้อกมาสู่พี่น้องประชาชน 
และในปัจจุบนัน้ีถือว่าสงขลาของเราเป็นเมืองท่องเท่ียวในระดบัตน้ ๆ สงขลาก็
เป็น 1 ใน 10 เมืองท่ีเป็นมรดกแห่งชาติไปแลว้ เพราะฉะนั้นส่ิงท่ีจะทาํให้สงขลา
ของเราพฒันาไปในรูปแบบของเมืองท่องเท่ียวนั้ นคือการร้ือฟ้ืนวฒันธรรม
โดยเฉพาะยา่นเมืองเก่าท่ีมีประวติัความเป็นมาเกือบ 200 ปี ก็ไดห้ยบิเร่ืองน้ีข้ึนมา  
ณ ปัจจุบันเราก็ได้รับความร่วมมือจากภาคีคนรักเมืองเก่า และ มทร.ศรีวิชัย
สงขลาท่ีไดม้าให้ความร่วมมือให้การสนับสนุน เลยทาํให้เส้นทางย่านเมืองเก่า
เป็นเสน้ทางแห่งการเรียนรู้สนบัสนุนการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหน่ึง เรามีโครงการ
ท่ีจะทาํในปีน้ีคิดว่าน่าจะเกิดข้ึนแน่นอนนัน่คือสายไฟฟ้าลงดินท่ีไดใ้หก้ารไฟฟ้า
ไปหาผูรั้บประมูลมา ซ่ึงงบประมาณในส่วนนั้นเกือบ 70 ลา้นบาท จากจงัหวดั
ประมาณ 30 ลา้นบาท และก็จากการไฟฟ้าอีก 30 ลา้นบาท ถือว่าเป็นโครงการ
เร่งด่วน เพื่อท่ีจะพฒันาและปรับปรุงโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่าของเรา และใน
ส่วนของเร่ืองส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะคล่ืนกดัเซาะชายหาดเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมา
ช้านาน ตอนน้ีทางโยธาธิการจงัหวดัได้มีการนําเอาทราย เพื่อท่ีจะมาฝังกลบ    
บ๊ิกแบค ซ่ึง ณ ปัจจุบนัน้ีหลายหน่วยงานเขา้มาให้ความสาํคญัโดยเฉพาะวิธีการ
การป้องกนัคล่ืนกดัเซาะชายหาด ไม่ว่าในเร่ืองของการนาํโครงสร้างแขง็เขา้มา 
หรือว่าการใชโ้ครงสร้างอ่อน เพราะว่าฝ่ายอนุรักษใ์นเร่ืองของชายหาดหรือใน
เร่ืองของธรรมชาติมีการคดัคา้น มีการต่อตา้นเกิดข้ึนเพราะท่ีเป็นอยูท่ี่เราเห็นอยู่
ในปัจจุบนัการใชโ้ครงสร้างแข็งทาํให้การกดัเซาะชายหาดยิ่งมีเพิ่มมากข้ึน ใน
เร่ืองน้ีเทศบาลนครสงขลาก็ไม่ไดน่ิ้งนอนใจในเร่ืองของการท่ีจะรักษาชายหาด 
และนอกจากน้ีในเร่ืองของการจดัระเบียบของการบุกรุกท่ีสาธารณะ ถือเป็น
นโยบายของ คสช. ท่ีจะเร่งรัดให้ธรรมชาติโดยเฉพาะชายหาดของเราให้มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสวยงามตามธรรมชาติ การดาํเนินการกบัผูบุ้กรุกท่ี
สาธารณะและการสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตก็เหมือนกัน ก็ถือว่าเป็น
ความสําคญัท่ีทางเทศบาลนครสงขลาจะตอ้งเขา้มาดูแลเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้น
โครงการท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการศึกษาก็เหมือนกนั ผมอาสาเขา้มา
พร้อมคณะผูบ้ริหารในการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าในเร่ืองของโครงสร้าง
พื้นฐาน ในเร่ืองถนนหนทาง คูระบายนํ้ า โดยเฉพาะในเร่ืองของการป้องกนันํ้ า
ท่วม ในทุกปีเรามีโครงการในเร่ืองของบา้นเมืองน่าอยูคู่นํ้ าสะอาดท่ีเราทาํกนัทุก
คืน เพื่อรองรับการแกปั้ญหานํ้ าท่วมท่ีจะเกิดข้ึนในหนา้ฝน นัน่เป็นส่วนหน่ึงใน
การท่ีจะป้องกนัหรือดูแลความเป็นอยูใ่หก้บัพี่นอ้งในโอกาสท่ีจะถึงหนา้ฝน หรือ
หน้ามรสุมท่ีจะเขา้มา ก็ตอ้งขอบคุณทางขา้ราชการประจาํท่ีไดดู้แลช่วยเหลือ      
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พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลของเรา ท่ีไดผ้่านงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558 ผมจะใชง้บประมาณทุกบาททุกสตางคท่ี์เป็นเงินภาษี
ของพี่น้องประชาชนคุม้ค่ากับโครงการต่าง ๆ ให้มีการประหยดัและสามารถ
ตรวจสอบได ้กข็อขอบคุณทุกท่านอีกคร้ัง ขอบคุณครับ    

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา ครับ ท่านกไ็ดเ้รียนใหท่ี้ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  ตามท่ีสมาชิกมีความขอ้งใจในเร่ืองของถนนหนทาง หรืออะไรต่าง ๆ ก็คงจะเป็น

ท่ีกระจ่างพอสมควรแลว้ นะครับ  บดัน้ีก็ถึงเวลาอนัสมควรแลว้  ผมขอขอบคุณ
นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  และการประชุมสภาก็ผา่น
ไปดว้ยดี  ผมขอปิดประชุม  ณ บดัน้ี   

ปิดประชุมเวลา      11.35  น. 
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