
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยที ่4  ประจําปี พ.ศ. 2557 
วนัที ่ 28  พฤศจิกายน 2557  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผูม้าประชุม 1. นายประวติั ดาํริห์อนนัต ์ ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา    
 2. นายวลัลภ วฒิุภูมิ รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 5. นางกรกมล   อาจณรงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 6. นายฆมัพร อุเทนพนัธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 7. นายเจิมศกัด์ิ หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายดาํรงเดช ทองคาํ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 10. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายพิทกัษ ์  ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 13. นายรุ่น   จนัทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 14. นายวรชาติ ธารพระจนัทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 15. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายสมโชค ดีล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายสุพล ชุ่มเยน็ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุรสิทธ์ิ สงัโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นางเสง่ียม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นายเอกชยั   ก้ิมดว้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นางกลัยา บุญญามณี ปลดัเทศบาล/เลขานุการสภา 

ผูไ้ม่มาประชุม 1. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ลากิจ 
 2. นายชาคริต   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ลาป่วย 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1. นายสมศกัด์ิ ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายอนนัท ์  ทองแกว้ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นางสาววลยัรัตน ์ ตนัติเศรณี 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. นายนิทศัน ์ วรกลุ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 12. นางบุษกร จนัทร์แป้น หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 13. นายธาํมรงค ์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สาํนกัการคลงั 
 14. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 15. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพฒันารายได ้
 16. นายประจวบ มณีโชติ ผอ.สาํนกัการช่าง 
 17. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 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. นางสกลุวรรณ ดวงแข (แทน) 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 4 ประจาํปี 2557  
 บดัน้ี  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคป์ระชุมแลว้  ดิฉนัใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดาํเนินการ
ประชุมสภาเทศบาล  ตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติทุกท่าน คณะผูบ้ริหาร และ 
ประธานสภาเทศบาล  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วนัน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี  
  4 ประจาํปี พ.ศ. 2557 ในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557  บดัน้ีสมาชิกสภาเทศบาล   

มาครบองคป์ระชุมแลว้   กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา   
ตามระเบียบวาระต่าง  ดงัต่อไปน้ี  

ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ทีป่ระธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองที ่1 วนัน้ีมีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุม 2 ท่านคือ 
   1. นายสุมิตร  จินเดหวา    2. นายชาคริต  นิยมเดชา   
  ส่วนสมาชิกสภาอีกหน่ึงคน ก็ไดถึ้งแก่กรรมไปแลว้ นะครับ เม่ือถึงแก่กรรมไป

แลว้ 1 คน ก็ทาํให้ในตอนน้ีเรามีสมาชิกสภาเทศบาล จาํนวน 23 คน ไม่มีการ
เลือกตั้งซ่อมและไม่มีการเลือกตั้งทัว่ไป เพราะว่าตอนน้ีอยู่ภายใตป้ระกาศของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็ตอ้งรอไปจนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบบัถาวร 
ข้ึนมา นะครับ 

   เร่ืองที่ 2  คือในวนัน้ีเวลา 13.30 ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลนคร
สงขลาทุกท่าน ไปร่วมถ่ายรูปท่ีพิพิธภณัฑพ์ธาํมะรงค ์เพื่อท่ีจะทาํหนงัสือรายงาน
ผลงานประจาํปีลงในไดอาร่ี สวมเส้ือบาติกสีชมพ ูนะครับ 

   เร่ืองที ่3  กแ็สดงความเสียใจกบั สท.เสง่ียม  โกมลนาค  ท่ีไดสู้ญเสียบิดา 
และผมไดป้ระสานกบั สท.เสง่ียม  โกมลนาค แลว้ว่าทุกคืนมีเจา้ภาพ ก็ขอเชิญ
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สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาไปร่วมงานก็ขอเป็นคืนวนัอาทิตย ์ ไปร่วมเป็น
เจ้าภาพกับคนอ่ืน เพราะเขามีเจ้าภาพแลว้เราก็ตอ้งเป็นเจ้าภาพร่วมก็ขอเชิญ
สมาชิกสภาทุกท่านไปในคืนวนัอาทิตยท่ี์ 30 พฤศจิกายน น้ี เจ้าภาพกาํหนด 
ฌาปนกิจในวนัองัคารท่ี 2 ธนัวาคม กข็อแจง้ใหท้ราบตามน้ีนะครับ 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3  คร้ังที ่3  
  ประจําปี  2557 เม่ือวนัที ่ 24  กนัยายน 2557      

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมยั 
ประธานสภาเทศบาล    สามญั  สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 3  ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 24 กันยายน 2557 ขอเชิญ

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์    
เชิญครับ 

นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 

2 ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  
 เม่ือวนัท่ี  29  กนัยายน 2557  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ประกอบดว้ย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  ประธานกรรมการ  

  2. นางเสง่ียม  โกมลนาค   กรรมการ 
  3. นายมนูญ  จิตตะเสโณ   กรรมการ 
  4. นายสุพล  ชุ่มเยน็   กรรมการ 
  5. นายสุระ  รักเจียม   กรรมการ 
  6. นายชาคริต  นิยมเดชา   กรรมการ 
  ไดม้าประชุมร่วมกนั  ณ งานกิจการสภา  สาํนกัปลดัเทศบาล เพื่อตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 3 ประจาํปี พ.ศ. 2557 
เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2557  ปรากฏว่ามีการพิมพผ์ิด พิมพต์กไปเล็กน้อย จึงขอ
แกไ้ขรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 3 หนา้แรก ผูม้า
ประชุม ลาํดับท่ี 29 แก้เป็น 19 และลาํดับท่ี 25 แก้เป็น 23 และไปท่ีหน้า 13 
บรรทดัท่ี 19 ในวงเล็บเปิดสํานกัการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล ไม่มีวงเล็บปิด ใส่
วงเลบ็ปิดดว้ยนะครับ 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด จะ 
ประธานสภาเทศบาล แกไ้ขรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบบัน้ี นอกเหนือไปจากน้ีอีกบา้งครับ ไม่

มีนะครับ เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดจะแกไ้ขรายงานการประชุมฉบบัน้ี ผมก็จะขอ
มติจากสภาแห่งน้ี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 2557 โปรดยกมือข้ึน
ครับ (สมาชิกยกมือรับรองเป็นเอกฉนัท)์ 

มติทีป่ระชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ที ่3 คร้ังที ่3 ประจําปี พ.ศ. 2557 เม่ือวนัที ่24  กนัยายน  2557 เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที ่ 3  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุมบริเวณท่าเทยีบเรือ 
   ประมงใหม่  สํานักการคลงั 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 3 ญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติัโอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุม   
ประธานสภาเทศบาล  บริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่ ของสํานักการคลงั ขอเชิญผูบ้ริหาร เสนอญตัติ  

เชิญท่านนายกฯครับ 

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

เทียบเรือประมงใหม่  
   หลกัการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอโอนสิทธิการเช่า

อาคารโรงคลุมเฟสท่ี 1 ห้องท่ี 1,2 รวมทั้งท่ีดินท่ีใชป้ระโยชน์ต่อเน่ืองกบัอาคาร
นั้น เลขท่ี 57 ถนนสงขลาพลาซ่า ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 
ซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีดินแปลงหมายเลขของส่วนประกอบตามโครงการส่วนท่ี 25 ตาม
ผงับริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่ ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 
จาํนวนเน้ือท่ี 176 ตารางเมตร ตามสัญญาเช่าเลขท่ี 10/2547 ลงวนัท่ี 10 กนัยายน 
2547 มีกําหนด 30 ปี (สามสิบปี) นับตั้ งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2547 ถึงวนัท่ี 9 
กนัยายน 2577 อายสุัญญาเช่าเหลือ 20 ปี ค่าเช่าปัจจุบนัอยูใ่นระยะปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 
15 เดือนละ 3,200.45 บาท (สามพนัสองร้อยส่ีสิบหา้สตางค)์ 

   เหตุผล   เน่ืองจากนายดาํรง  แกว้สว่าง ท่ีอยู่บา้นเลขท่ี 149 ถนนราษฎร์
อุทิศ 1 ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา เป็นผูเ้ช่ามีความประสงค์
ขอโอนสิทธิการเช่าให้แก่นางกนกวรรณ  สําราญเจริญสุข  ท่ีอยู่บา้นเลขท่ี 11 
ซอย 6 (ถนนราษฎร์อุทิศ 1) ถนนราษฎร์อุทิศ 1 ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมืองสงขลา 
จงัหวดัสงขลา  



6 
 

  

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหา
ประโยชน์ในทรัพยสิ์นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 ขอ้ 20 (2) 
อายสุญัญาท่ีเหลือเกิน 3 ปี ใหส้ภาทอ้งถ่ินมีอาํนาจอนุมติั 

   จึงขอเสนอญตัติน้ี  เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการ
โอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุมดังกล่าว ซ่ึงเป็นอาํนาจของสภาเทศบาลนคร
สงขลา   

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณท่านนายกสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัติน้ี บา้งครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี จะขอมติจากสภา

แห่งน้ี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมติัให้โอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุม
บริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่  โปรดยกมือข้ึนครับ  (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็น
เอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุมบริเวณท่าเทียบ
เรือประมงใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 4  ญตัติ เร่ือง   ขอความเห็นชอบในการก่อหนีผู้กพนังบประมาณรายจ่ายเกนิกว่า 
  หน่ึงปีงบประมาณ โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่
น้อยกว่า 180 ตันต่อวนั (ของสํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล) 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง ขอรับความเห็นชอบในการก่อหน้ีผกูพนังบ 
ประธานสภาเทศบาล  ประมาณรายจ่ายเกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณ โครงการจา้งเหมาบริหารจดัการขยะ

แบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า 
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 180 ตนัต่อวนั ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ เชิญ นายกเทศมนตรี
เชิญครับ 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบในการก่อหน้ีผกูพนังบ 
  ประมาณรายจ่ายเกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณ โครงการจา้งเหมาบริหารจดัการขยะ

แบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า 
ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 180 ตนัต่อวนั  

   หลกัการ  ขอรับความเห็นชอบในการก่อหน้ีผกูพนังบประมาณรายจ่าย
เกินกวา่หน่ึงปีงบประมาณ โครงการจา้งเหมาบริหารจดัการขยะแบบครบวงจร 
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โดยใชเ้ทคโนโลยกีารแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 
180 ตนัต่อวนั  

   เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครสงขลา ได้เห็นชอบให้เอกชนเขา้มา
ดาํเนินการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร นั้น ซ่ึงในการดาํเนินโครงการ 
เทศบาลนครสงขลา จะตอ้งดาํเนินการจดัหาผูรั้บจา้งบริหารจดัการขยะแบบครบ
วงจร โดยใชเ้ทคโนโลยกีารแปรรูปขยะเป็นพลงังานไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 180 
ตนั/วนั โดยในรายละเอียด ขอบเขตขอ้กาํหนดของงาน (Terms of Reference : 
TOR) ขอ้ 7 ค่าจา้งดาํเนินการกาํจดัขยะมูลฝอย และค่าตอบแทนของผูรั้บจา้ง 
วรรค 2 “สาํหรับค่าจา้งในปีท่ี 1-2 ซ่ึงเป็นช่วงระยะท่ีผูรั้บจา้งดาํเนินการก่อสร้าง
ระบบกาํจดัขยะมูลฝอย ผูว้่าจา้งจะจ่ายค่าจา้งกาํจดัขยะฯ ใหแ้ก่ผูรั้บจา้งในอตัราปี
ละ 6,420,000 บาท (หกลา้นส่ีแสนสองหม่ืนบาทถว้น) โดยผูรั้บจา้งตอ้งกาํจดัขยะ
ดว้ยวิธีการฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาล” 

   ในการน้ี เทศบาลนครสงขลา จึงมีความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการก่อหน้ี
ผกูพนังบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-
2560 เพื่อจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ผูรั้บจา้งในการกาํจดัขยะ 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 5 ขอ้ 38 “การก่อหน้ีผูกพนั
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหน่ึงปีงบประมาณจะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บความ
เห็นชอบจากสภาทอ้งถ่ิน และมีเงินรายไดต้ามงบประมาณแลว้จึงจะจ่ายได”้  

   จึงขอเสนอญตัติน้ีต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป   

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา มากครับ ตามญตัติน้ีมีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  ครับ 
นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4 
   วนัน้ีทราบว่าไดมี้ผูท้รงเกียรติไดม้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมอยูด่ว้ย 

ขอยนิดีตอ้นรับนะครับ  ท่านประธานครับ ในญตัติท่ีทางฝ่ายบริหารไดเ้สนอต่อท่ี
ประชุมสภาแห่งน้ี ผมเห็นดว้ยเป็นอยา่งยิ่งท่ีทางคณะผูบ้ริหารไดม้องการไกลใน
เร่ืองของขยะของบา้นเมืองในวนัน้ี ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตและเป็นปัญหา
อยูใ่นทุกทอ้งถ่ิน การท่ีเราเร่ิมขยบัตวัตั้งแต่วนัน้ีถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีมีความคิดริเร่ิมท่ี
เป็นเลิศ มองเห็นปัญหาของขยะท่ีเราเปล่ียนจากวิธีการฝังกลบมาเป็นวิธีการกาํจดั
ขยะแบบครบวงจร ซ่ึงเราสามารถนาํเอาขยะน้ีมาแปลงให้เป็นพลงังานไฟฟ้าได้
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ในอนาคต ถือว่าเป็นส่ิงท่ีดี แต่ผมตั้ งข้อสังเกตุสักนิดหน่ึง ขออนุญาตท่าน
ประธานบางคร้ังจะตอ้งหยิบเอกสารข้ึนมาอ่าน ตามขอ้ท่ี 7 วรรคท่ี 2 อาจจะไม่
เก่ียวกบัการขอความเห็นชอบในวนัน้ี ซ่ึงจริง ๆ แลว้ในญตัติน้ีขอรับความเห็น
ชอบในการก่อหน้ีผกูพนัขา้มปี แต่เม่ืออ่านดูแลว้ เงินงบประมาณ 6,420,000 บาท 
ซ่ึงตอ้งเก่ียวขอ้งในเร่ืองของสัญญาท่ีเราไดก้าํหนดไวก้บับริษทัผูรั้บจา้ง ตรงน้ีผม
ตั้งขอ้สังเกตุอย่างกรณีค่าจา้งในปีท่ี 1-2 ซ่ึงเรากาํหนดว่าเราตอ้งจ่ายเงินปีละ 
6,420,000 บาท ถามท่านประธานว่าตวัเลข 6,420,000 บาท เราคาํนวณมาจาก
ตรงไหน ซ่ึงเราอาจจะบอกว่าในอดีตเราเคยตั้งงบประมาณไวส้าํหรับกาํจดัขยะ 
เราเอาตวัเลขนั้น ผมไม่ทราบ แต่ถา้เป็นอยา่งนั้นจริงเรียนถามท่านประธานต่อว่า 
นบัจากน้ีไปซ่ึงอาจจะเป็นบริษทัหน่ึงบริษทัใดเขา้มาดาํเนินการ ถามว่าบริษทัท่ี
นาํขยะเขา้มาท้ิงท่ีกองขยะ องคก์รทอ้งถ่ินต่าง ๆ ท่ีนาํขยะเขา้มาซ่ึงในทุกวนัน้ีเรา
มีการเรียกเกบ็ค่าบริการ ถามวา่นบัจากตรงน้ีไปใครเป็นคนเรียกเกบ็ค่าบริการใคร
จะเป็นผูดู้แล ถา้เราอ่านดูต่อไปอย่างขอ้ท่ี 7.1 เราบอกว่าเราตอบแทนให้กบัผู ้
รับจา้งในขณะท่ีเขากาํลงัก่อสร้างโครงการเรายกพ้ืนท่ีบ่อขยะพร้อมทั้งโรงเรือน
แต่ไม่แน่ว่ารวมเคร่ืองจกัรดว้ยหรือไม่เพราะในน้ีไม่ไดก้ล่าวไว ้ฉะนั้นเม่ือเรายก
สถานท่ีกาํจดัขยะซ่ึงใชว้ิธีการฝังกลบแลว้ ผมวา่เราน่าจะใชว้ิธีการเดิมคือเรากจ่็าย
เป็นกิโลต่อกิโลกนั แต่น้ีเราเหมาจ่ายปีละ 6,420,000 บาท ในขอ้ 7.2 ท่านสมาชิก
ลองอ่านดูนะครับ ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาบุคคลเท่าท่ีจาํเป็นในการกาํจดัขยะมูล
ฝอย นั่นแปลว่าผูรั้บจา้งอาจจะตอ้งหาบุคลากรเพิ่มมาในการกาํจดัขยะมูลฝอย 
และเราก็จะตอ้งบอกเขาไปว่าบุคลากรในการเสนอราคาจา้งมาจะตอ้งมีความรู้
ความสามารถในดา้นการจดัการขยะมูลฝอยหรือดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม หรือ
ในการจดัการเคร่ืองกลหนกั ถามว่าถา้หากมีบุคลากรตามท่ีผูรั้บจา้งตอ้งการ ผม
ไม่ทราบว่าค่าใชจ่้ายทั้งหมดในเร่ืองของค่าจา้ง อตัราค่าแรงอะไรต่าง ๆ ใครจะ
เป็นผูรั้บผิดชอบ เพราะในรายละเอียดไม่มี ผมขออนุญาตขา้มไปท่ีขอ้ 7.9 ขอ
อนุญาตอ่านนะครับ  สําหรับขยะมูลฝอยท่ีผูว้่าจ้างให้ผูรั้บจ้างกําจัดจะเป็น
ประเภทขยะชุมชน ขยะจากตลาดสดและสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีผูว้่าจา้งเก็บขนเองนั้น
หมายความว่าทางเทศบาลเก็บขนเอง หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ แปลว่า
หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ ค่อยนาํเขา้มาท้ิงท่ีบ่อขยะเหมือนเดิม ขออนุญาตอ่านให้
จบไปเลยดีกว่านะครับ สําหรับขยะมูลฝอยท่ีผูรั้บจา้งกาํจดัจะเป็นขยะประเภท
ขยะชุมชน ขยะจากตลาดสดและสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีผู ้ว่าจ้างเก็บขนเองหรือ
หน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ เก็บขนและส่งขยะเขา้กาํจดัในสถานท่ีกาํจดัขยะของผู ้
ว่าจ้าง พร้อมทั้ งขยะประเภทก่ิงไม้โดยผูรั้บจ้างจะต้องแยกกําจัดตามความ
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เหมาะสม ทั้งน้ีให้เสนอวิธีการกาํจดัให้ผูว้่าจ้างพิจารณาเป็นประเภท ๆ ก่อน
ดาํเนินการ โดยผูว้า่จา้งจะจ่ายค่ากาํจดัขยะเป็นราคารวมต่อปี นั้นแปลความหมาย
ว่าองคก์รทุกองคก์รท่ีเขา้มารวมถึงเอกชนท่ีเขา้มาท้ิง เราเป็นผูรั้บภาระโดยการ
เหมาจ่ายรวมเป็นปี ๆ ละ 6,420,000 บาท ก็เลยไม่เข้าใจว่าถ้าหากเรายงัมี
ค่าตอบแทนจากองคก์รเหมือนเดิมก็ไม่ว่ากนั ตรงน้ีผมตั้งเป็นขอ้สังเกตุ ถา้เรามา
ดูต่อในขอ้ท่ี 7.10 ในการกาํจดัขยะทุก ๆ วนั ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาบุคลากรจด
บนัทึกนํ้ าหนกัขยะท่ีผา่นการชัง่โดยเคร่ืองชัง่ของผูว้่าจา้ง และจะมีบุคลากรของผู ้
ว่าจา้งลงนามรับรอง พร้อมกบัผูท่ี้นาํขยะเขา้กาํจดัลงนามทั้ง 3 ฝ่าย โดยผูรั้บจา้ง
จะตอ้งนําเสนอแจง้ให้ผูว้่าจา้งทราบทุก ๆ วนั นั่นแปลว่าในแต่ละวนัขยะเขา้
เท่าไหร่เรามีตวัเลข เทศบาลนครสงขลาเขา้เท่าไหร่เรามีตวัเลข อยากเรียนถาม
ท่านประธานว่า ถา้หากเรานาํขยะเขา้ 80 ตนั คิดตนัละเท่าไหร่เราคูณเป็นตวัเลข
ไดไ้หมคิดเป็นค่าใชจ่้ายไดไ้หม ผมไม่เขา้ใจว่าทาํไมตอ้งมีการเหมาจ่ายเป็นปี ๆ 
ละ 6,420,000 บาท แลว้ก็ค่าขยะท่ีเราเคยไดม้าจากองคก์รทอ้งถ่ินต่าง ๆ หลาย ๆ 
องคก์ร เราจะยงัไดป้ระโยชน์ตวันั้นหรือไม่ ผมเรียนเป็นขอ้สงัเกต ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ ขอแจง้ใหท้ราบนะครับวา่ตาม 
ประธานสภาเทศบาล  ขอ้บงัคบัการประชุมสภา การท่ีจะนาํบุคคลภายนอก หรือวตัถุส่ิงของใดท่ีจะเขา้

มาในท่ีประชุมสภา จะตอ้งขออนุญาตประธานสภาก่อน เพราะฉะนั้นในกรณีท่ีมี
บุคคลภายนอกเขา้มา ใครเชิญมาตอ้งแจง้ให้ประธานสภาทราบก่อน ต่อไปก็
ขอใหป้ฏิบติัใหถู้กตอ้งตามระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมกาํหนดไวน้ะครับ ผมจะ
ให้สมาชิกสภาอภิปรายในญตัติน้ีให้จบก่อนแลว้ค่อยขอให้นายกเทศมนตรีตอบ
ทีเดียวเลย  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีแลว้นะครับ ไม่มีก็
ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบเลย เชิญครับ  

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอช้ีแจงญตัติท่ีสมาชิกสภา ตั้งขอ้สงสัยว่างบประมาณท่ีทางเทศบาล   

ตั้งไวใ้หก้บัผูรั้บจา้งท่ีจะเขา้มาลงทุนเพื่อทาํขยะเป็นพลงังานไฟฟ้า จะนาํเรียนให้
สมาชิกไดท้ราบก่อนว่า  ณ ปัจจุบนัน้ีการเพิ่มข้ึนของขยะมีมากแต่บริเวณพื้นท่ี
กาํจดัขยะนั้นมีพื้นท่ีจาํกดั พื้นท่ี 200 ไร่เราฝังกลบไปแลว้ 2 บ่อ พื้นท่ีน้ีไดรั้บ
มอบจากอาํเภอเมืองสงขลาเม่ือประมาณปี 2529 ก็ประมาณ 30 ปีมาแลว้ มอบให้
เทศบาลนครสงขลาไดใ้ชเ้ป็นท่ีกาํจดัขยะโดยวิธีฝังกลบและพ้ืนท่ี 2 บ่อท่ีเราซีน
ไปแลว้ และเปิดบ่อท่ี 3 คิดว่าอีกประมาณ 5 ปีบ่อท่ี 3 ก็จะเต็ม ดว้ยปริมาณขยะ 
180 ตนัต่อวนั จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และจากองคก์รเอกชน จาํนวน 29 
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องคก์ร ท่ีมาท้ิงท่ีบ่อขยะของเทศบาลนครสงขลา ถา้เราไม่คาํนึงไม่วางแผนเอา
การฝังกลบตามหลกัสุขาภิบาลมาใช ้พื้นท่ีก็จะหมดไป อีกอยา่งโดยนโยบายของ
รัฐบาล และคสช. มีนโยบายใหท้อ้งถ่ินมีการกาํจดัขยะมูลฝอยแบบยัง่ยนืโดยการ
เผาแลว้เอามาผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า เทศบาลนครสงขลามีนโยบายมานานแลว้ท่ี
จะกาํจดัโดยการเผาแลว้นาํไปเป็นพลงังานไฟฟ้า ตามท่ีไดป้ระกาศเรียนเชิญให้
บริษทัเอกชนมารับลงทุนในการกาํจดัขยะ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยท่ีทางเทศบาล
ไม่ไดล้งทุนเอง โดยในปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 2 ทางบริษทัเอกชนจะดาํเนินการก่อสร้าง
โรงงาน คือโรงแยกขยะ และช่วงนั้นก็จะมีการฝังกลบอยู่ เรายงัใชล้กัษณะของ
การฝังกลบ ทางเทศบาลก็ไดมี้ค่าใชจ่้ายให้แก่บริษทัท่ีจะมารับจา้งทาํการฝังกลบ
ในช่วงท่ียงัทาํโรงงานยงัไม่เสร็จก็ประมาณปีละ 6 ลา้นกว่า ตามท่ีได้ระบุน้ีก็
ถือเอาตามขอ้มูลท่ีเทศบาลไดใ้ชจ่้ายในแต่ละปี ตามความเป็นจริงและใน 2 ปีท่ี
ผา่นมานั้นตวัเลขตรงน้ียงัไม่พอใชจ่้ายในการซ้ือดินซ้ือนํ้ ายาท่ีมาฉีดกนัการร่ัวซึม 
กนัการส่งกล่ิน เพราะว่าในปัจจุบนัน้ีและท่ีผ่านมาทุกท่านก็เห็นแลว้ว่าบ่อขยะ
ของเราได้ส่งกล่ินส่งผลกระทบและสร้างมลภาวะให้แก่ชาวบา้นท่ีอยู่ในเขต
บริเวณเทศบาลตาํบลเกาะแตว้ เหตุการณ์ท่ีผา่นมาถึงขั้นปิดบ่อขยะ และชาวบา้น
อยากให้ยกเลิกบ่อขยะของเทศบาลนครสงขลา ให้ยา้ยออกไป เทศบาลนคร
สงขลาจึงไดต้กลงกบัเทศบาลตาํบลเกาะแตว้ เราทาํ MOU ร่วมกนัในการท่ีจะ
บริหารจัดการบ่อขยะร่วมกัน และหาทางท่ีจะแก้ไขปัญหามลภาวะท่ีสร้าง
ผลกระทบให้แก่ชาวบา้นท่ีอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง เม่ือก่อนเป็นสูญญากาศทาง
การเมืองท่ีไม่มีผูบ้ริหารเขา้มา แต่ขยะก็ยงัเขา้มาท้ิงทุกวนัไม่มีการฝังกลบวนัต่อ
วนั ณ ปัจจุบนัน้ีเพื่อแกไ้ขปัญหาในการส่งกล่ินให้กบัชาวบา้นเลยตอ้งมีการฝัง
กลบวนัต่อวนั มีการสั่งซ้ือดินเขา้มาเพ่ือรองรับขยะท่ีขนเขา้มาวนัต่อวนั และมี
การฉีดนํ้ าหมกั ชีวภาพเพื่อเป็นการดบักล่ินอีกทีหน่ึง เพราะฉะนั้น 6,420,000 
บาท นั้นเป็นขอ้มูลของการใชจ่้ายของแต่ละปี แต่ในปัจจุบนัตวัเลขน้ีก็ยงัเพิ่มข้ึน
อีกจากการท่ีเราสัง่ซ้ือดินมา และกข็ยะท่ีนาํมาท้ิงจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
และบริษทัห้างร้านต่าง ๆ ท่ีมาท้ิงในบ่อขยะของเทศบาล เม่ือบริษทัท่ีไดรั้บการ
ประมูลแลว้ หนา้ท่ีการจดัเกบ็กจ็ะเป็นหนา้ท่ีของเทศบาลเหมือนเดิมแลว้แต่อตัรา
ท่ีกาํหนดของแต่ละทอ้งถ่ินหรือวา่ของเอกชนนั้นจะไม่เท่ากนั เรามีตวัเลขมีขอ้มูล
ท่ีชดัเจน ในช่วง 2 ปีน้ีก็ใชล้กัษณะแบบฝังกลบตามท่ีไดช้ี้แจงไปและขณะน้ีทาง
เทศบาลก็ไดข้ายซองเพ่ือท่ีเชิญชวนใหบ้ริษทัหา้งร้านมาลงทุนในการกาํจดัขยะท่ี
จะนาํเอาขยะไปผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า ในวนัท่ี 27 ธันวาคม 2557 เราก็จะให้
บริษทัท่ีตอ้งการจะมาลงทุนในการจดัการบ่อขยะของเทศบาลนครสงขลา ได้
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เสนอแผนการดาํเนินงานต่อเทศบาลนครสงขลา และทางเทศบาลนครสงขลาก็
จะตอ้งตั้งคณะกรรมการร่วมกบับริษทัท่ีมีแบบแผนการดาํเนินงานท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดให้แก่เทศบาลนครสงขลาต่อไป แต่ตอนน้ีเรายงัไม่ไดผู้รั้บเหมา 
ในวนัท่ี 27 ธนัวาคมน้ี บริษทัเอกชนท่ีจะเขา้มาลงทุนตอ้งมานาํเสนอแผนงานต่าง 
ๆ ให้คณะกรรมการได้รับฟัง และคณะกรรมการก็จะได้ให้คะแนนและเลือก
บริษทัท่ีเขา้เกณฑ์ตาม TOR ท่ีได้กาํหนดไว  ้ผมขอนําเรียนให้สมาชิกสภาได้
เขา้ใจกนัขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีมากครับ ผมจะขอมติท่ีประชุมเลยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ในการก่อหน้ีผูกพนังบประมาณรายจ่าย เกินกว่า

หน่ึงปีงบประมาณ โครงการจา้งเหมาบริหารจดัการขยะแบบครบวงจร โดยใช้
เทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลงังานไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 180 ตนั
ต่อวนั โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติเห็นชอบ ในการก่อหนีผู้กพนังบประมาณรายจ่าย เกนิกว่า
หน่ึงปีงบประมาณ โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร โดยใช้
เทคโนโลยีการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 180 ตัน
ต่อวนั  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 5   เร่ือง อืน่  ๆ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี  5   เร่ือง อ่ืน ๆ ตอนตน้ของการประชุมในระเบียบวาระ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ ผมก็ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบแลว้ว่า 

นายณรงค์  บัวคาํ  ได้ถึงแก่กรรม เพราะฉะนั้ นทาํให้ตาํแหน่งว่างลงหลาย
ตาํแหน่ง คือ 1 คน แต่ว่างหลายตาํแหน่ง ตาํแหน่งแรกท่ีผมบอกไปแล้วคือ
ตาํแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนั้นไม่มีการเลือกตั้งเป็นอนัผา่นไป ตาํแหน่งท่ี 2 คือ
เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมเป็นเลขาดว้ย เพราะฉะนั้นตาํแหน่งน้ีว่าง 
แต่ในระเบียบขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการ 2 คณะแต่งตั้งได้
ไม่เกิน 7 คน เพราะฉะนั้นวนัน้ีจะแต่งตั้งเพิ่มหรือไม่ หรือให้คงไวเ้ท่าเดิม น่ี
ประเด็นท่ี 1 ประเด็นท่ี 2 คือ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 
สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษา ตอ้งให้ทางสํานักการศึกษาทาํญตัติเสนอมา
ก่อนเพ่ือให้สภาเทศบาลคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
สถานศึกษานั้น นะครับ เพราะฉะนั้นวนัน้ีจะทาํการแต่งตั้งเฉพาะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม แทนตาํแหน่งท่ีวา่ง จาํนวน 1 คน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
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เสนอช่ือผูท่ี้เห็นสมควรจะแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมเชิญครับ 
เชิญนายเอกชยั  ก้ิมดว้ง  เชิญครับ 

นายเอกชยั  ก้ิมดว้ง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชยั  ก้ิมดว้ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   ผมขอเสนอ นายเชาว์  สุชลสถิตย์   เป็นกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมแทนตาํแหน่งท่ีวา่งครับ 
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ มีผูรั้บรอง 2 คน ถูกตอ้งแลว้นะครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะเสนอช่ือผูอ่ื้นเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมอีกบา้ง

ครับ มีไหมครับ ไม่มีแลว้นะครับ  นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  มีอะไร เชิญครับ 
นายวรชาติ  ธานพระจนัทร์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้ง

ท่ี 2 
   ท่านประธานครับ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2547 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 คณะกรรมการสภา
ทอ้งถ่ิน ขอ้ 103 (1) คณะกรรมการสามญั ประกอบดว้ย สมาชิกสภาทอ้งถ่ินมี
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ตรงน้ีผมอยากให้ทางสมาชิก
พิจารณาดูวา่เห็นควรจะเพิ่มหรือไม่ แต่เม่ือสกัครู่สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้ง
ท่ี 2 ก็ไดเ้สนอช่ือไปแลว้ผมก็ไม่ไดค้ดัคา้นอะไร แต่อยากจะช้ีแจงว่าในระเบียบ
บอกว่าไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนถา้เราจะเพ่ิมหรือไม่เพิ่มก็ไม่ผิด
ระเบียบอะไร ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   กเ็ป็นอนัวา่ท่ีท่านอา้งหมวด 8 คณะกรรมการสภาทอ้งถ่ิน ในขอ้ 103 (1)  
ประธานสภาเทศบาล   คณะกรรมการสามญั ประกอบดว้ย สมาชิกสภาทอ้งถ่ินมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าสาม

คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน แต่ก็ไม่ไดค้ดัคา้นตรงน้ี แสดงว่าผ่านนะครับ ก็มีผูเ้สนอช่ือ
นายเชาว์  สุชลสถิตย์  มาแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะคัดค้านหรือ
สนบัสนุน มีไหมครับ ไม่มีนะครับ  เพราะฉะนั้นในเม่ือมีผูเ้สนอช่ือมาเพียง 1 คน 
ตามระเบียบแลว้กเ็ป็นอนัวา่ผูน้ั้นไดรั้บการเลือกตั้งจากสภาน้ีนะครับ ก็เป็นอนัว่า
นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ ไดรั้บการคดัเลือกเป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
แทนนายณรงค ์ บวัคาํ  แลว้นะครับ ในเร่ืองอ่ืน ๆ น้ีมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะมีข้อเสนอ  มีข้ออภิปรายอะไรอีกไหมครับ  เชิญท่านรองนายกอนันท ์        
ทองแกว้  เชิญครับ 
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นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ผมอยากจะเสนอท่านประธานว่าก่อนท่ีจะประชุมนั้น ด้วยท่าน สท.

ณรงค ์ บวัคาํ  ไดเ้สียชีวิตไปซ่ึงตามธรรมเนียมปกติก่อนท่ีจะประชุมเราตอ้งยนืไว้
อาลยั แต่ขั้นตอนนั้นผา่นมาแลว้ ก็อยากจะเสนอท่านประธานว่าก่อนปิดประชุม
ให้ยืนไวอ้าลยัให้กบั สท.ณรงค์  บวัคาํ  ซ่ึงเป็นเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนคร
สงขลา สกั 1 นาที ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เอาอยา่งน้ีดีกวา่นะครับ  ผมกคิ็ดอยูแ่ลว้เหมือนกนัแต่วา่ท่ีวดัเรากไ็ป 
ประธานสภาเทศบาล  ทาํบุญทาํอะไรไวพ้อสมควรแลว้เหมือนกนั เพราะฉะนั้นก่อนท่ีจะปิดการประชุม

ผมขอแจง้ไวก่้อนนะว่าม้ือกลางวนัรับประทานอาหารท่ีโรงแรมวีว่า ผมจะขอปิด
ประชุม และกข็อใหส้มาชิกสภาเทศบาล และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านยนืไวอ้าลยั
แก่ สท.ณรงค ์ บวัคาํ  1 นาที เชิญครับ  

ปิดประชุมเวลา      11.15  น. 
 
 
 
     
 
 
   (ลงช่ือ)    นางวรกานต ์ เรืองศรี    ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
                                                              (ลงช่ือ)     นางกลัยา  บุญญามณี    ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 
 
        สาํเนาถูกตอ้ง 

 
   

 (นางกลัยา  บุญญามณี) 
ปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 
 


