
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยวสิามัญ  สมัยที ่ 1  ประจําปี พ.ศ. 2557 
วนัที ่ 30  ธันวาคม  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. นายชาคริต   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ 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. นายสมโชค ดีล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายสุพล ชุ่มเยน็ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 19. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นายสุรสิทธ์ิ สงัโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นางเสง่ียม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นายเอกชยั   ก้ิมดว้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 23. นางกลัยา บุญญามณี ปลดัเทศบาล/เลขานุการสภา 

ผูไ้ม่มาประชุม 1. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ลาป่วย 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1. นายสมศกัด์ิ ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายสมชาย   จนัทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นางสาววลยัรัตน ์ ตนัติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นายธานี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเสง้ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายอนุสรณ์ โค่ยสตัยา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายปราณี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายรัฐชยั สงประสพ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายนิทศัน ์ วรกลุ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 11. นางบุษกร จนัทร์แป้น หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 12. นายธาํมรงค ์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สาํนกัการคลงั 
 13. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพฒันารายได ้
 14. นายประจวบ มณีโชติ ผอ.สาํนกัการช่าง 
 15. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 16. นายธวชัชยั ประดิษฐอุกฤษฏ ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล  
 17. นายพิษณุ เจริญเนตรกลุ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
 18. นางตวงพร วิจิตรพนัธ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 19. นางสาววรารัตน์ นนัทวราพิทกัษ ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  
 20. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
 21. นายศกัดา   มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 22. นายเจษฎา ชยัฤกษ ์ ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 
 23. นางสุจิตรา  สงัขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 24. นางณฐัริกา นุรักษ ์ ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 
 25. นางวาสนา ศรีกรด หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 26. นางวรกานต ์ เรืองศรี หวัหนา้งานธุรการ สาํนกัปลดัฯ  
 27. นายวฒิุชยั บุญเทพ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 28. นายจตุรงค ์ ทองเพชรคง ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 29. 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
วิสามญั สมยัท่ี 1 ประจาํปี 2557  
 บดัน้ี  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคป์ระชุมแลว้  ดิฉนัใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดาํเนินการ
ประชุมสภาเทศบาล  ตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล ผูอ้าํนวยการสาํนกั ผูอ้าํนวยการกอง ผูอ้าํนวยการ
ส่วน และผูเ้ขา้รวมประชุมทุกท่าน วนัน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามญั 
สมยัท่ี 1 ประจาํปี พ.ศ. 2557 ในวนัท่ี 30 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. บดัน้ี
สมาชิกสภาเทศบาล   มาครบองคป์ระชุมแลว้   กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา  ตามระเบียบวาระต่าง  ดงัต่อไปน้ี  

ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ทีป่ระธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองที่ 1  ขอเชิญร่วมงานส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 เวลา 23.30 น.  ณ ลานคนอ่านหนงัสือท่ีหลงัโรงแรม บีพี สมิหลา บีช ก็ให้
สวมเส้ือสีเหลืองนะครับ  

   เร่ืองที่ 2  วนัท่ี 1 มกราคม 2558 ขอเชิญร่วมตกับาตรเน่ืองในวนัข้ึนปี
ใหม่ ท่ีบริเวณริมกาํแพงเมืองเก่า ถนนคนเดิน ถนนจะนะ เวลา 06.30 น. สวมเส้ือ
บาติกสีชมพนูะครับ  

   เร่ืองที่ 3  อีกเร่ืองหน่ึงท่ีผมจะแจง้ให้ท่ีประชุมไดรั้บทราบ เร่ืองน้ีก็เป็น
เร่ืองเก่ียวกบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงสมาชิกสภาเทศบาลบางท่านก็อาจจะทราบแลว้ เป็นเร่ือง
ท่ีผ่านมาในปี 2557 บางท่านก็คงไดท้ราบแลว้ ผมไดอ่้านสรุปสั้น ๆ ว่า พลเอก
ประยุทธ์ิ  จนัทร์โอชา  ในฐานะหัวหน้า คสช.ไดมี้คาํสั่งท่ี 1/2557 ลงวนัท่ี 25 
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ธันวาคม 2557 เร่ือง การไดม้าซ่ึงสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเป็น
การชัว่คราว โดยมีรายละเอียดให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน จาํนวน 126 แห่ง และ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน จาํนวน 213 แห่ง ท่ีไดค้รบวาระและพน้จากตาํแหน่งไปในช่วง
วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กลบัมาปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป 
และสําหรับสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน จาํนวน 648 แห่ง รวมทั้งผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํนวน 806 แห่ง ท่ีกาํลงัจะครบวาระตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 อยูป่ฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง 
โดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย (ฉบบั
ชัว่คราว) พ.ศ. 2557 อนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีผา่นมาและจะเร่ิมตน้ต่อไปในปี 2558 ส่วน
พวกเราสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลานั้นจะครบวาระในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 
กโ็ปรดติดตามต่อไปวา่อนาคตของพวกเราจะเป็นอยา่งไร 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ต่อไปกข็อเชิญรองประธานสภาเทศบาล ข้ึนทาํหนา้ท่ีแทนประธานสภา  
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล  เชิญครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   ก่อนอ่ืนผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คณะผูบ้ริหาร ขา้ราชการ  
รองประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และท่านประธานสภาเทศบาล ท่ีไดใ้หก้ระผมทาํ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภา  หนา้ท่ีประธานสภาในการประชุม ขอบคุณครับ     

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่4  ประจําปี  
  พ.ศ. 2557  เม่ือวนัที ่28 พฤศจิกายน  2557  

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
รองประธานสภาเทศบาล    สมยัสามญั สมยัท่ี 4 ประจาํปี พ.ศ. 2557  เม่ือวนัท่ี  28 พฤศจิกายน 2557 ขอเชิญ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภา  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญครับ 

นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 

2 ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  
 เม่ือวนัท่ี  11  ธันวาคม  2557  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ประกอบดว้ย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  ประธานกรรมการ  

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

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 4 ประจาํปี พ.ศ. 2557  เม่ือ
วนัท่ี  28 พฤศจิกายน 2557 ปรากฏว่าไม่มีขอ้ผิดพลาดท่ีตอ้งแกไ้ขแต่อย่างใด 
ขอบคุณครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   มีสมาชิกสภาท่านใด  จะแกไ้ขรายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบบัน้ี 
รองประธานสภาเทศบาล บา้งไหมครับ เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดจะแกไ้ขรายงานการประชุมฉบบัน้ีผมกจ็ะ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภา ขอมติจากสภาแห่งน้ี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 4 ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2557 โปรด
ยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมือรับรองเป็นเอกฉนัท)์ 

มติทีป่ระชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ที ่4  ประจําปี พ.ศ. 2557 เม่ือวนัที ่28 พฤศจิกายน  2557 เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที ่ 3   ญตัต ิ เร่ือง  รายงานผลการปฏบัิตงิานตามนโยบาย ทีน่ายกเทศมนตรีได้แถลง 
ไว้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา และรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาเทศบาลนครสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557          

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ    ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง รายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ี 
รองประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรีไดแ้ถลงไวต่้อสภาเทศบาลนครสงขลา และรายงานการติดตาม 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภา และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครสงขลา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

(กองวิชาการและแผนงาน)  เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ  

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
    ขอเสนอญตัติรายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีนายกเทศมนตรีได้

แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลาและรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาเทศบาลนครสงขลา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

    ตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 13 )  
พ.ศ.2552  มาตรา  48 ทศ วรรคหา้ ใหน้ายกเทศมนตรีจดัทาํรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี และ     
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วรรคหก  คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการ
ปฏิบติังานให้ประกาศไวโ้ดยเปิดเผยท่ีสํานักงานเทศบาล และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ขอ้ 30 (5) กาํหนดให้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เสนอผล
การติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนทราบโดยทัว่ไป
อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  

    ดังนั้ น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดงักล่าว กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบติังานตาม
นโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต่้อสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาล  อนัทรงเกียรติไดรั้บ
ทราบ และประกาศให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบ รวมทั้งสานฝัน
นครสงขลาใหน่้าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื ต่อไป 

    ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2557 การบริหารงานเทศบาลนครสงขลา
ภายใตค้วามรับผิดชอบ  ของกระผม กระผมและคณะผูบ้ริหารเทศบาลนคร
สงขลาเช่ือมัน่ว่า การพฒันาเมืองสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว มีภูมิทศัน์ท่ี
สวยงาม ปราศจากมลพิษ ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายมาช่วยกนัผลกัดนั
ให้ทุกโครงการประสบความสาํเร็จ เพื่อกา้วสู่เมืองแห่งความสุขท่ีสมบูรณ์แบบ
ไปด้วยกัน กระผมเช่ือมัน่อย่างยิ่งว่าความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกัน คือ กลไก
สําคัญท่ีสามารถผลักดันให้กระบวนการพฒันาเกิดความยัง่ยืน ในปัจจุบัน
เทศบาล  นครสงขลาไดพ้ฒันาตนเองอยา่งไม่หยดุน่ิง เพื่อสร้างเสถียรภาพในการ
ดําเนินการให้เกิดการยอมรับจากประชาชนผูเ้ป็นเจ้าของท้องถ่ิน โดยการ
รับผิดชอบดูแลเอาใจใส่ดว้ยความมุ่งมัน่ท่ีเกิดจากใจอยา่งแทจ้ริง นโยบายสาํคญั
ท่ีเทศบาลนครสงขลาดาํเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง คือการส่งเสริมองคค์วามรู้แก่
ประชาชนทุกระดบั ยกระดบัคุณภาพการศึกษาของเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ เท่า
เทียมกับนานาอารยประเทศ พร้อมผลกัดนัโอกาสทางธุรกิจแก่ประชาชนทุก
ชุมชน ลดปัญหาการว่างงานและความขาดแคลน หวงัให้ประชาชนมีศกัยภาพ 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อันก่อให้เกิดชุมชนเขม้แข็งตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทั้งหมดถือเป็นสูตรสําเร็จในการ
พฒันาท่ีช่วยใหก้า้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (AC) และยงัเป็นเสมือนเขม็ทิศช้ีไปสู่
การแกไ้ข ปัญหาให้ชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน จึงใคร่ขอแถลงผลการดาํเนินงานตาม
นโยบายท่ีไดแ้ถลงต่อสภาเทศบาลนครสงขลา  ดงัน้ี 

    1. นโยบายด้านการศึกษาใหม่ 
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    นโยบายดา้นการศึกษา หรือยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษาใหม่ 
เป็นอีกหน่ึงนโยบายในการสร้างนครสงขลาให้เป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” เพื่อ
สร้างพลงัคนรุ่นใหม่ของชาวนครสงขลา ยกระดบัการศึกษาของเยาวชนสู่ระบบ
สากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนตและภาษา เทศบาลนครสงขลามุ่งเนน้การพฒันาระบบ
การศึกษาให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) และยกระดับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลให้เป็นโรงเรียนสาธิตระดับอินเตอร์  เสริมทักษะทางภาษา  ทั้ ง
ภ า ษ า อั ง ก ฤษ  ภ า ษ า ม ล า ยู  แ ล ะ ภ า ษ า จี น  เ ปิ ด ส อนต า มหลัก สู ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือ (Mini English Program = 
MEP) อีกทั้งพฒันาเยาวชนใหมี้ศกัยภาพในการท่ีจะแข่งขนัในระดบัภูมิภาคและ
ระดบัประเทศ จนถึงระดบันานาชาติ ไดส่้งเสริมการจดัการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ ตลอดจนการศึกษาตามอธัยาศยัและการศึกษาทางเลือกให้กบั
ประชาชนและเยาวชน ใหทุ้กคนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งเตม็ศกัยภาพ ใน
ส่วนของการศึกษาในระบบไดมี้การดาํเนินการพฒันาและยกระดบัมาตรฐาน
การศึกษาหรือการจดัประสบการณ์เรียนรู้ของศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อาทิ สนบัสนุน
ส่ือวสัดุการเรียนรู้ จัดอาหารเช้าให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 – โรงเรียน
เทศบาล 4 ตามโครงการอ่ิมทอ้ง สมองดี สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  อาหาร
กลางวัน ดําเนินการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานการดาํเนินงานและมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ของศูนยพ์ฒันา
เด็กเลก็ในสังกดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินกาํหนดทุกประการ และมีการจดัทาํยทุธศาสตร์การ
พฒันาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2557-2560) มีการลงนามพนัธสัญญาระหว่าง
นายกเทศมนตรีนครสงขลากบัผูบ้ริหารโรงเรียนทั้ง 5 โรงเรียน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ภายใตโ้ครงการ/วิธีการท่ีสนบัสนุนนโยบายดา้น
การศึกษาใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดงัน้ี 

    1. โครงการหอ้งสมุดแห่งชาติวดัดอนรัก 
    2. โครงการหอ้งสมุดชายหาดเคล่ือนท่ี 
    3. โครงการสนบัสนุนกิจกรรมศูนยเ์ดก็เลก็ 
    4. ค่าใชจ่้ายในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
    5. โครงการอบรมพัฒนาผู ้ก ํากับลูกเสือ ยุวกาชาด  ผู ้บังคับบัญชา

นกัศึกษาวิชาทหาร 
    6. ค่าใชจ่้ายการรณรงคป้์องกนัยาเสพติด 
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    7. ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมชุมนุมลูกเสือ ยวุกาชาดสมัพนัธ์ 
    8. ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือ เนตรนารีสามญั   

รุ่นใหญ่ 
    9. การจดักิจกรรมสานสมัพนัธ์บา้นและโรงเรียน 
    10.การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดในระดบัจงัหวดั ระดบัภาคและ

ระดบัประเทศ 
    11.จดัหาครูและบุคลากรสนบัสนุนการศึกษาท่ีขาดแคลนสังกดัเทศบาล

นครสงขลา ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
    12.โครงการส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬา 
    13.จดังานกีฬานครสงขลาเกมส์ 
    14.โครงการส่งเสริมสนบัสนุนเดก็ดอ้ยโอกาสและเดก็เร่ร่อน 
    15.โครงการสอนเดก็ดอ้ยโอกาส 
    16.โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 
    17.โครงการจดัทาํแผนพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม 
    18.โครงการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา 
    19.โครงการแข่งขนัคนเก่งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา 
    20.โครงการจดันิทรรศการงานวิชาการระดบัภาคและระดบัประเทศ 
    21.โครงการจดัการเรียนการสอนสามภาษา 
    22.โครงการส่งเสริมนกัเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
    23.โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
    24.โครงการจดัอบรมเชิงปฏิบติัการครูผูส้อนและผูบ้ริหารสถานศึกษา 
    25.โครงการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนเทศบาล 
    26.โครงการเปิดสอนหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นท่ี 1 โดยใช้

ภาษาองักฤษเป็นส่ือ (Mini English Program = MEP) 
    27.โครงการอบรมครูสอนเดก็เลก็ 
    28.จดังานวนัเดก็แห่งชาติ 
    29.โครงการแข่งขนัประกวดวา่วหาดสมิหลา 
    การดาํเนินการตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ดงักล่าว ส่งผลให้โรงเรียน

ในสังกดัเทศบาลนครสงขลาไดรั้บรางวลัระดบัประเทศ อาทิ โครงการแข่งขนั
คนเก่งในโรงเรียนทอ้งถ่ินระดบัประเทศประจาํปีการศึกษา 2556 ไดรั้บรางวลั
เหรียญทอง อนัดบั 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม, 
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รางวลัเหรียญเงิน อนัดบั 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, รางวลัเหรียญทอง 
อนัดบั 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ), รางวลัเหรียญ
ทองแดง อันดับ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, งานมหกรรมการจัด
การศึกษาทอ้งถ่ินระดบัประเทศ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค,์ 
รางวลัชนะเลิศโครงงานศิลปะ, รางวลัชนะเลิศร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อม
จินตลีลา, งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดบัประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดรั้บรางวลัชนะเลิศเหรียญทองนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค,์ รางวลัชนะเลิศเหรียญ
ทอง ขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย), รางวลัชนะเลิศเหรียญทอง ขบัร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ (หญิง) และกิจกรรมต่าง ๆ ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนัวง
ดนตรีลูกทุ่งชิงถว้ยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในงานวนัอนุรักษม์รดกไทย, รางวลัชนะเลิศโครงการ “บทเพลงรักแห่ง
แผ่นดิน” จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้ งหมดเป็นความ
ภาคภูมิใจของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลนครสงขลาท่ีผลิตเมลด็พนัธ์ุกลา้ไดอ้ยา่ง
สมบูรณ์ 

    ทั้ ง น้ีตามนโยบายการศึกษาใหม่หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาใหม่ มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพฒันาทั้ งส้ิน จาํนวน 63 โครงการ 
นาํมาบรรจุในเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557  จาํนวน 36 
โครงการ  ดาํเนินการแลว้ 29 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 46.03  ใช้งบประมาณ
ทั้งส้ิน  46,017,305 บาท  (ส่ีสิบหกลา้นหน่ึงหม่ืนเจด็พนัสามร้อยหา้บาทถว้น)  

    2. นโยบายการพฒันาด้านเศรษฐกจิใหม่ 
    มุ่งกระตุน้เศรษฐกิจโดยการพฒันารายไดใ้ห้กบัพี่น้องประชาชนเพื่อ

เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) ในปี 2558 อย่างมีศักยภาพ จาก
วิสัยทศัน์ท่ีจะให้นครสงขลาเป็นเมืองเศรษฐกิจชุมชนมัน่คง คณะผูบ้ริหารได้
มุ่งเน้นสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว ปรับปรุงภูมิทศัน์เมืองและ
พฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้มีความพร้อมและไดม้าตรฐาน ส่งเสริมอาชีพให้กบั
ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AC) ภายใตโ้ครงการท่ีสนับสนุน
นโยบายดา้นเศรษฐกิจใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดงัน้ี 

    1. โครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพชมรมผูป้ระกอบการ 
    2. โครงการเทศกาลกินเจ 
    3. โครงการส่งทา้ยปีเก่า ตอ้นรับปีใหม่ 
    4. โครงการเทศกาลสงกรานต ์(ศรีสุดา) 
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    5. โครงการสมโภชเจา้พอ่หลกัเมือง 
    6. โครงการเทศกาลอาหาร 2 ทะเลและอาหารพ้ืนบา้น 
    7. โครงการสมโภชเจา้พอ่หวัเขาแดง 
    8. โครงการกิจกรรมการท่องเท่ียว 
    9. โครงการสงขลาแต่แรก "ถนนคนเดิน เพลินกินของหรอย ยอ้นรอย

บ่อยาง" 
    10.โครงการเท่ียวทัว่เมือง 
    11.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวตกับาตรริมกาํแพง 
    12.โครงการเสน้ทางจกัรยานและป้ายสญัลกัษณ์ 
    13.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ถนนคนเดิน 
    14.โครงการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเมืองเก่าเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต

ของคนในสงัคมแบบยัง่ยนื 
    การดาํเนินการตามนโยบายการพฒันาดา้นเศรษฐกิจใหม่ดงักล่าว ส่งผล

ให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน จากการส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในเขตเทศบาล
นครสงขลา อาทิ โครงการสงขลาแต่แรก  “ถนนคนเดิน เพลินกินของหรอย ยอ้น
รอยบ่อยาง” โครงการเทศกาลอาหาร 2 ทะเลและอาหารพ้ืนบา้น 

    ทั้งน้ีตามนโยบายเศรษฐกิจใหม่หรือยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ
ใหม่ มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพฒันาทั้งส้ิน จาํนวน 26 โครงการ นาํมาบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557  จํานวน 18 โครงการ 
ดําเนินการแล้ว 14 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  53.85 ใช้งบประมาณทั้ งส้ิน  
24,501,866.47 บาท (ยีสิ่บส่ีลา้นหา้แสนหน่ึงพนัแปดร้อยหกสิบหกบาทส่ีสิบเจด็
สตางค)์ 

    3. นโยบายการพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานใหม่ 
    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  นับเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีส่วน

สนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้ งในด้านการยกระดับ
คุณภาพชีวิต ความสะดวกสบายในการดาํรงชีพ และการกระจายความเจริญไปสู่
ชุมชนต่าง ๆ  โดยไดด้าํเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในส่วนท่ี
ยงัขาดอยูใ่หค้รบถว้นตามกาํลงังบประมาณท่ีมีอยู ่ และตามลาํดบัความสาํคญัให้
เป็นไปตามความตอ้งการของพี่นอ้งประชาชนตลอดจนซ่อมแซมส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่
ให้อยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ใชก้ารไดดี้มีประสิทธิภาพ เพื่อเอ้ืออาํนวยความเป็นอยู่
ท่ีดีและประโยชน์สุขของชาวนครสงขลา ตามนโยบายและแผนพฒันาท่ีวางไว ้
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ภายใต้โครงการท่ีสนับสนุนนโยบายด้านโครงสร้างพื้ นฐานใหม่  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดงัน้ี 

    1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคูระบายนํ้าถนนเพชรมงคล (ฝ่ังใต)้ 
    2. โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าริมถนนชยัมงคล ซอย 1 
    3. โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าถนนราษฎร์อุทิศ 2 ซอย 5/3 ต่อจากเดิม 
    4. โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้ าซอยเช่ือมระหว่าง ซอย 17 และซอย 19 

ถนนราษฎร์อุทิศ 1 
    5. โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าซอยหลงัวดัตีนเมรุ 
    6. โครงการก่อสร้างคูระบายนํ้าริมถนนไทรบุรี ซอย 3  แยกซา้ยมือซอย-

ท่ี 2 
    7. โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนช่องเขา 
    8. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นทางเทา้ถนนเพชรมงคล ชยัมงคล 

ระยะท่ี 2 
    9. โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพลงังานแสงอาทิตย ์ ถนนแหลมสน-

อ่อน จาํนวน 36 จุด 
    นอกจากน้ี เทศบาลนครสงขลาได้ประสานโครงการกับหน่วยงาน

ภายนอกในการร่วมมือพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อาทิ การทาํบนัทึกความ
เขา้ใจ (MOU) กับสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จงัหวดัสงขลา 
โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใตดิ้น บริเวณถนนนครใน โดยนาํระบบจาํหน่าย
กระแสไฟฟ้าฝังใตดิ้น เพื่อความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ
ปลอดภยัของพี่นอ้งประชาชน และประสานงานกบัจงัหวดัในการจดังบประมาณ
พฒันาเมืองเก่า (ถนนนครใน) และถนนจะนะ อีกทั้งไดป้ระสานงานกบัจงัหวดั
สงขลาในการท่ีจะดาํเนินการจดัสร้างซุ้มประตูเมืองและปรับปรุงสถานีรถไฟ
สงขลา 

    ทั้งน้ีตามนโยบายการพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือยุทธศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐานใหม่มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพฒันาทั้ งส้ิน จาํนวน 32 
โครงการ นํามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557  
จาํนวน 12 โครงการ ดําเนินการแล้ว 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.13 ใช้
งบประมาณทั้งส้ิน  8,654,500 บาท  (แปดลา้นหกแสนห้าหม่ืนส่ีพนัหา้ร้อยบาท
ถว้น)  

    4. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยนืและภูมิทศัน์ใหม่ 
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    ดว้ยปรารถนาใหป้ระชาชนทุกคนท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเทศบาลนครสงขลา
และประชาชนทัว่ไป อยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาด สวยงาม น่าอยู ่ปลอดภยัและ
อนุรักษ์ไวใ้นวิถีความเป็นอยู่ดั้ งเดิม ให้ทั้งเมืองมีพื้นท่ีสีเขียวไดอ้ยู่อาศยั เพื่อ
ลูกหลานของเราจึงก่อเกิดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมจดัเก็บขยะมูล
ฝอย ปลูกตน้ไมภ้ายใตก้ารมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมีจิตสาธารณะในพ้ืนท่ี 
รณรงคส์ร้างป่าในเมือง พฒันาศกัยภาพแหล่งนํ้ าในพ้ืนท่ีตลอดจนประสานความ
ร่วมมือไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตโ้ครงการท่ีสนับสนุนนโยบายด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนืและภูมิทศัน์ใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดงัน้ี 

    1. โครงการเทศบาลไทยสู่เมืองคาร์บอนตํ่า 
    2. โครงการดาํเนินงานขบัเคล่ือนศูนยป์ระสานงานเครือข่ายการเรียนรู้

ดา้นการจดัการเมืองและส่ิงแวดลอ้มภาคใต ้
    3. โครงการประเมินเมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
    4. โครงการพฒันาชายหาดเน่ืองในวนัสาํคญั 
    5. โครงการคดัแยกขยะ 
    6. โครงการลดใชพ้ลงังาน 
    ผลการดาํเนินการตามนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนืและภูมิทศัน์ใหม่

ท่ีปรากฏใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมและประชาชนทัว่ไปมีความพึงพอใจเห็นไดจ้ากการ
นาํเสนอข่าวสารทั้งทางโทรทศัน์ วิทย ุเวบ็ไซด ์ เฟซบุ๊ก เป็นตน้ คือการปลูกดอก
ทานตะวนั และตน้ไมอ่ื้น ๆ ตามโครงการสงขลาเมืองน่าอยู ่เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในเมือง มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี อากาศบริสุทธ์ิ ประชาชนมีสถานท่ีพกัผ่อนทั้ ง
ทางดา้นร่างกายและจิตใจ อนัจะนาํไปสู่การมีระบบนิเวศท่ีสมดุลและยัง่ยนื  การ
ปรับปรุงทศันียภาพเมือง เช่น ปรับปรุงทางเทา้และปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ
แหลมสมิหลา ปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ทาํให้ประชาชนมี
สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจมากข้ึน 

    ทั้ ง น้ีตามนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมท่ีย ั่งยืนและภูมิทัศน์ใหม่หรือ
ยุทธศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีย ัง่ยืนและภูมิทัศน์ใหม่มีโครงการท่ีบรรจุใน
แผนพฒันาทั้งส้ิน จาํนวน 14 โครงการ นาํมาบรรจุในเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557  จาํนวน 6 โครงการ  ดาํเนินการแลว้ 6 โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ 42.86  ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  617,177 บาท (หกแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ด
พนัหน่ึงร้อยเจด็สิบเจด็บาทถว้น)  
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    5. นโยบายด้านสุขภาพอนามัยใหม่ 
    นโยบายด้านสุขภาพอนามัยใหม่ของประชาชนมีเจตนารมณ์ให้

ประชาชนมีสุขภาพดีและกา้วไปสู่การมีชีวิตท่ีดีกวา่ โดยไดมุ่้งเนน้การพฒันางาน
ดา้นสาธารณสุข การป้องกนัโรคติดต่อและสนบัสนุนการสร้างสุขภาพอนามยัแก่
ประชาชน ใหส้ามารถเขา้ถึงบริการสาธารณสุขไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน มีความสมบูรณ์ทั้ งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้ งสติปัญญา ซ่ึงเป็น
รากฐานในการเสริมสร้างความเขม้แขง็และยัง่ยืนให้กบัสังคม และประเทศชาติ 
ภายใตโ้ครงการท่ีสนับสนุนนโยบายดา้นสุขภาพอนามยัใหม่ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557 ดงัน้ี 

    1. โครงการป้องกนัและกาํจดัโรคพิษสุนขับา้ 
    2. โครงการอบรมให้ความรู้เร่ืองสุขาภิบาลอาหารแก่ผูป้ระกอบการ

กิจการประเภทร้านอาหาร 
    3. โครงการอาหารปลอดภยั 
    4. โครงการจดักิจกรรม (ศสมช.) 
    5. โครงการจดัซ้ืออาหารเล้ียงลิง 
    6. สนบัสนุนการบริการสาธารณสุข 
    ผลการดาํเนินการด้านสุขภาพอนามยัใหม่ท่ีปรากฏให้เห็นอย่างเป็น

รูปธรรม เช่น การเยี่ยมบา้นผูป่้วยติดเตียง การบริการนอกเวลาราชการของ
ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเตาหลวง การสุ่มตรวจสารปนเป้ือนท่ีติดกบัอาหารทาํให้
ผูป้ระกอบการจําหน่ายอาหาร จําหน่ายสะอาด ปลอดภัยต่อผูบ้ริโภคและ
นกัท่องเท่ียว  

    ทั้งน้ีตามนโยบายดา้นสุขภาพอนามยัใหม่หรือยุทธศาสตร์ดา้นสุขภาพ
อนามัยใหม่  มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพฒันาทั้ งส้ิน จาํนวน 31 โครงการ     
นํามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 9 
โครงการ  ดาํเนินการแลว้ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.35 ใชง้บประมาณทั้งส้ิน 
779,144 บาท  (เจด็แสนเจด็หม่ืนเกา้พนัหน่ึงร้อยส่ีสิบส่ีบาทถว้น)  

    6. นโยบายด้านชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านศิลปวฒันธรรม ศาสนา 
    ด้านชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านศิลปวฒันธรรม ศาสนา ถือว่าเป็น

นโยบายท่ีสาํคญัอีกนโยบายหน่ึงท่ีจะทาํใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื โดย
ไดด้าํเนินการเพ่ิมสวสัดิการให้กบัเด็ก สตรี ผูพ้ิการ คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส  
เพื่อเป็นการสงเคราะห์ราษฎรตามอาํนาจหนา้ท่ีของเทศบาลนครสงขลา ภายใต้
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โครงการท่ีสนับสนุนนโยบายดา้นชุมชนเขม้แข็ง ส่งเสริมดา้นศิลปวฒันธรรม 
ศาสนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดงัน้ี 

    ดา้นการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  
    1. โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
    2. โครงการสงเคราะห์เบ้ียความพิการ 
    3. โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 
    4. โครงการเสริมนม - ไข่ ห่วงใยแม่ลูก 
    5. โครงการช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลและสนับสนุน

กิจกรรมผูด้อ้ยโอกาส 
    6. โครงการสงเคราะห์ผูป้ระสบสาธารณภยัในเขตเทศบาล 
    7. โครงการสนบัสนุนการจดัตั้งศูนยพ์ฒันาครอบครัว 
    8. โครงการพฒันาศกัยภาพสตรีกบัการพฒันาชุมชนสู่สงัคมใหม่ 
    9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมฌาปนกิจของชุมชน 
    10.โครงการสนบัสนุนศูนยส์งเคราะห์ราษฎรประจาํหมู่บา้น/ชุมชน 
    11.โครงการสนบัสนุนกิจกรรมชุมชน 
    12.โครงการประชุมสมัมนาคณะกรรมการชุมชน 
    13.โครงการสาํรวจขอ้มูลพื้นฐานชุมชนประจาํปี 2557 
    14.โครงการเทศบาลพบประชาชนเพ่ือส่งเสริมการจดัทาํแผนชุมชน 
    15.โครงการพฒันาศกัยภาพสภาองคก์รชุมชนในเขตเทศบาล  
    16.โครงการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยใ์นชุมชน 
    ผลการดําเนินการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทาํให้ประชาชนมี

สุขภาพดี เข้มแข็ง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และประชาชนอยู่ดีกินดี ชุมชน
เขม้แข็งและมีขอ้มูลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนใชใ้นการวางแผนพฒันา
เมืองและชุมชนต่อไป 

    ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือ
เบ้ืองตน้อยา่งทนัท่วงที  

    1. โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
    2. โครงการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด 
    3. โครงการนครสงขลาปลอดภยัร่วมใจลดอุบติัเหตุ 
    4. โครงการศูนยบ์ริการชาวบา้น 24 ชัว่โมง 
    5. โครงการรักษาความปลอดภยัชายหาด (Life Guard) 
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    ผลการดาํเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น ทาํใหมี้ความพร้อมในการป้องกนัอุทกภยั เยาวชนปราศจากภยัจาก
สารเสพติด ประชาชนไดรั้บบริการส่งผูป่้วย เจ็บ เสียชีวิตตลอด 24 ชัว่โมง และ
นกัท่องเท่ียวมีความปลอดภยัจากการท่องเท่ียวชายหาดและเล่นนํ้าทะเล 

    ดา้นการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม ศาสนา ไดร่้วมสืบสานวฒันธรรมไทย
อนัเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน  

    1. โครงการประเพณีลากพระและตกับาตรเทโว 
    2. โครงการประเพณีลอยกระทง 
    3. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
    4. โครงการงานประเพณีสงกรานต ์
    5. โครงการบูรณะโบราณสถานศาลเจา้สํ่าเส้งเตียนกวนแตกุน้ (ศาลเจา้

พอ่กวนอู) 
    ผลการดําเนินการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  ทําให้เกิดการ

ท่องเท่ียวและประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการท่องเท่ียวและรักษาวฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถ่ินและประเพณีไทย 

    ทั้ งน้ีตามนโยบายด้านชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพฒันาทั้งส้ิน จาํนวน 45 โครงการ นาํมาบรรจุ
ในเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557  จาํนวน 29 โครงการ  
ดําเนินการแล้ว 26 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 57.78  ใช้งบประมาณทั้ งส้ิน  
70,044,397.13 บาท  (เจ็ดสิบลา้นส่ีหม่ืนส่ีพนัสามร้อยเกา้สิบเจ็ดบาทสิบสาม
สตางค)์   

    7. นโยบายการบริหารและการบริการเพือ่เป็นองค์กรรับใช้ประชาชน 
    ไดบ้ริหารจดัการองคก์รโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล โดยการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเขา้มามี ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการบริหาร ผ่านโครงการ
ผู ้บริหารพบประชาชน  เพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและการลงพื้นท่ีของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลฯ การพบปะเยีย่มเยยีนประชาชน อีกทั้งไดมี้
การบูรณาการการทาํงานร่วมกับจงัหวดั โดยมีการจดัตั้ งศูนยบ์ริการร่วมเพื่อ
อาํนวยความสะดวกให้กบัประชาชนท่ีมารับบริการ การบริการนอกสํานักงาน
เทศบาลนครสงขลา อาทิ งานบริการจดัเก็บภาษีนอกสถานท่ี เพื่อความสะดวก
ของประชาชน  โดยในการปฏิบัติงานดังกล่าว   เน้นการให้บริการเชิงรุก
โดยเฉพาะดา้นการบริการขอ้มูลข่าวสารมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารใน
หลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนไดรั้บรู้ถึงการปฏิบติังานของเทศบาลไม่ว่าจะ



16 
 

  

เป็นระบบอินเตอร์เน็ต ศูนยข์อ้มูลข่าวสารทางราชการ หอกระจายข่าวในชุมชน 
ก า ร จั ด ทํ า ส า ร ส มิ ห ล า  ปร ะ ช า สั ม พัน ธ์ ผ่ า น  www.songkhlacity.go.th 
www.Facebook.com และจุดปฏิบติัการเรียนรู้วิทยุชุมชนเทศบาลนครสงขลา 
คล่ืน FM 106.25 MHZ โดยทาํการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารการดาํเนินงานใหก้บั
ชุมชนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองเร่ือยมา โดยยึดหลกัมุ่งชูภาพลกัษณ์ใหม่ 
“เทศบาลบริการเชิงรุก”  

    ในดา้นการบริหารงานบุคคลไดด้าํเนินการจดัฝึกอบรมและส่งเสริมให้
บุคลากรไดมี้โอกาสเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินและหน่วยงานอ่ืนจดัข้ึน อีกทั้งไดบ้ริหารงานบุคคลโดยยึดหลกัระบบ
คุณธรรม พิจารณาผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีเป็นหลกัในการพิจารณาเล่ือนขั้น
เงินเดือนและ การกําหนดผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เ ป็นกรณีพิ เศษ 
นอกจากน้ีไดด้าํเนินการพฒันาองคก์ร (OD:Organization Development) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารและในดา้นประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากร มีการจดัทาํการพรรณนางาน (Job Description) คู่มือการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสํานัก/กอง  ส่งผลให้สามารถกํากับและติดตามการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพทันตามเวลาท่ีกาํหนด 
ภายใตโ้ครงการท่ีสนับสนุนนโยบายด้านการบริหารและการบริการเพื่อเป็น
องคก์รรับใชป้ระชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดงัน้ี 

    1. โครงการประชาสมัพนัธ์การชาํระภาษี 
    2. โครงการจดัซ้ือจดัหาวสัดุอุปกรณ์หรือครุภณัฑส์าํนกัการช่าง 
    3. โครงการปรับปรุงโคมไฟถนนสายต่าง ๆ 
    4. ค่าใชจ่้ายในการผลิตส่ือ ส่ิงพิมพ ์
    5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทํา

แผนพฒันาเทศบาลฯ 
    6. อุดหนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ 
    7. โครงการอบรมพฒันาบุคลากรของทอ้งถ่ินและทศันศึกษาดูงาน 
    8. โครงการวนัเทศบาล 
    9. โครงการจดัซ้ือจดัหาวสัดุอุปกรณ์หรือครุภณัฑส์าํนกัปลดัเทศบาล 
    ผลการดาํเนินการดา้นนโยบายการบริหารและการบริการเพื่อเป็นองคก์ร

รับใชป้ระชาชน ทาํให้ประชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารจากเทศบาลในทุก
ด้านอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และสามารถเขา้ถึงการให้บริการของเทศบาลอย่าง
รวดเร็ว ทันเวลา ด้านการบริหารงานบุคคลทาํให้บุคลากรของเทศบาลนคร
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สงขลามีความสุขในการปฏิบติังาน ปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบติังาน
ดว้ยความเตม็ใจ เตม็เวลา เตม็ความสามารถ 

    ทั้ งน้ีตามนโยบายการบริหารและการบริการเพื่อเป็นองค์กรรับใช้
ประชาชนหรือยุทธศาสตร์การบริหารจดัการเพ่ือนาํไปสู่ธรรมาภิบาลและการ
บริการเพื่อเป็นองคก์รรับใชป้ระชาชน มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพฒันาทั้งส้ิน 
จาํนวน 36 โครงการ นาํมาบรรจุในเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 
2557  จาํนวน 15 โครงการ  ดาํเนินการแลว้ 9 โครงการ  คิดเป็น ร้อยละ 25.00  
ใชง้บประมาณทั้งส้ิน  19,665,429 บาท  (สิบเกา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนห้าพนัส่ี
ร้อยยีสิ่บเกา้บาทถว้น) 

    ทั้งหมดท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้เป็นผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลง
ไวต่้อสภาเทศบาล ตามยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาล 7 ดา้น  ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 สรุปรวมไดด้งัน้ี โครงการทั้งหมดตามแผนพฒันาเทศบาลปี พ.ศ. 2557 
จาํนวนทั้งส้ิน 247 โครงการ นาํมาจดัทาํเป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
พ.ศ. 2557  ทั้งหมดจาํนวน 125  โครงการ  และสามารถดาํเนินการแลว้เสร็จ จาํนวน 99 
โครงการคิดเป็นร้อยละ 41.08  ของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล โดยใช้
งบประมาณทั้งส้ิน 170,279,818.60 บาท (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบลา้นสองแสนเจ็ดหม่ืนเกา้
พนัแปดร้อยสิบแปดบาทหกสิบสตางค)์ โดยมีรายละเอียดจากเอกสารการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาํเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลาเพ่ือ
ทราบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ    ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นอยา่งสูงท่ีไดร้ายงานผลการ 
รองประธานสภาเทศบาล  ดาํเนินงานตามนโยบายท่ีไดแ้ถลงไวต่้อสภาเทศบาล ซ่ึงครอบคลุมหมดทุกดา้น 
ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนประธานสภา  ตามนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา เศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน 

ส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ ศิลปวฒันธรรม ดา้นบริการและดา้นบริหาร ซ่ึงเป็นการ
ปฏิบติังานของคณะผูบ้ริหาร พนกังานเทศบาลและเจา้หนา้ท่ี ตลอดจนเสนอผล
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต่อสภาในวนัน้ี เป็นผลงานของ
คณะผูบ้ริหารเทศบาลนครสงขลา ในการพฒันาเมืองสงขลาให้เป็นเมืองน่าอยู่
ภายใต้วิสัยทัศน์ของเทศบาลนครสงขลา นครสงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้ 
เศรษฐกิจชุมชนมัน่คง คุณภาพชีวิตท่ีดีดว้ยบริหารใหม่ท่ีย ัง่ยนื ต่อไปขอเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลข้ึนทาํหนา้ท่ีต่อครับ ขอขอบคุณทุกท่านครับ 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เป็นอนัวา่รายงานประจาํปีของผูบ้ริหารเทศบาลนครสงขลา ไดเ้สนอต่อ 
ประธานสภาเทศบาล   ท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อทราบเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ไม่มีการอภิปราย 

และไม่มีการลงมติ เป็นรายงานเพ่ือทราบตามพระราชบญัญติัเทศบาล ซ่ึงผลงาน
ของผูบ้ริหารท่ีแถลงต่อสภาก็เป็นการดาํเนินงานตามแผนท่ีวางเอาไว ้มีขั้นตอน
อยู ่3 ตอนกคื็อวา่ วางแผน ดาํเนินการ และรายงานผลสาํเร็จของการดาํเนินการ น่ี
เป็นขั้นตอนของการทาํงาน ก็เหมือนกบัพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัวท่ีว่า คิด ทาํ แลว้ก็พูด ก็จะประสบผลสาํเร็จ แต่ประเภทท่ีพูดแลว้ไม่ทาํ 
ทาํโดยไม่คิดน่ีมีปัญหาครับ กเ็ป็นอนัวา่ทุกท่านรับทราบในญตัติน้ีแลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 4    ญตัต ิ เร่ือง   เสนอร่างเทศบัญญตัิ เร่ือง การจัดเกบ็ค่าบําบัดนํา้เสีย ค่าบริการ     
     นํา้ทิง้และใบอนุญาตให้ต่อท่อเช่ือม พ.ศ. 2557  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง เสนอร่างเทศบญัญติั เร่ือง การจดัเกบ็ค่าบาํบดั 
ประธานสภาเทศบาล   นํ้ าเสีย ค่าบริการนํ้ าท้ิงและใบอนุญาตให้ต่อท่อเช่ือม พ.ศ. 2557 เชิญผูบ้ริหาร

เสนอญตัติ  เชิญรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ  

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรี 
   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง ขอความเห็นชอบร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา 

เร่ือง การจดัเกบ็ค่าบาํบดันํ้าเสีย ค่าบริการนํ้าท้ิง และค่าใบอนุญาตใหต่้อท่อเช่ือม 
   หลักการ   ขอความเห็นชอบร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง 

การจัดเก็บค่าบาํบดันํ้ าเสีย ค่าบริการนํ้ าท้ิง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเช่ือม    
พ.ศ. 2557  

   เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครสงขลา ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่าง 
เทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา เร่ือง การจดัเก็บค่าบาํบดันํ้ าเสีย ค่าบริการนํ้ าท้ิง 
และใบอนุญาตให้ต่อท่อเช่ือม พ.ศ. 2557 เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา สมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจาํปี พ.ศ. 2557 วนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 ซ่ึง
จงัหวดัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ร่างเทศบญัญติัดงักล่าวมีเน้ือหาบางส่วนท่ีสมควร
แกไ้ขก่อนนาํไปบงัคบัใช ้ดงัน้ี 

   1. การกาํจดันํ้ าเสียของเทศบาลเป็นอาํนาจหน้าท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 
16 (18) แห่งพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 การตราเทศบญัญติัดงักล่าวจะตอ้งอาศยั
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อาํนาจตามมาตรา 56 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552 ประกอบกบัมาตรา 16 (18) แห่งพระราชบญัญติักาํหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
และมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 
13) พ.ศ. 2552 ซ่ึงกาํหนดว่า เทศบาลมีอาํนาจตราเทศบญัญติัโดยไม่ขดัแยง้ต่อ 
บทกฎหมาย ในกรณีมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มี
อาํนาจตราเทศบญัญติั ดงันั้น การท่ีเทศบาลนครสงขลาตราเทศบญัญติัโดยอาศยั
อาํนาจตามความในมาตรา 51 (8) และมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมนั้น จึงเป็นการอาศยับทกฎหมายท่ีให้อาํนาจใน
การตราเทศบญัญติัไม่ถูกตอ้ง 

   2. ร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา เร่ือง การจดัเก็บค่าบาํบดันํ้ าเสีย 
ค่าบริการนํ้ าท้ิง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเช่ือม พ.ศ. ........นั้น มีเน้ือหาท่ีมี
ลกัษณะกาํหนดหน้าท่ีให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสีย จดัส่งนํ้ า
เสียไปทาํการบาํบดัโดยระบบนํ้ าเสียรวมของเทศบาล สืบเน่ืองมาจากท่ีเทศบาล
นครสงขลาก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียรวม โดยการรวบรวมนํ้ าเสียผา่นระบบท่อ
ไปบาํบัดยงัสถานีควบคุมนํ้ า และมีการจัดเก็บค่าบริการจากเจ้าของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสีย โดยการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งมีกฎหมายให้
อาํนาจเทศบาลในการออกเทศบญัญติั ซ่ึงตรวจสอบแลว้พบว่าการกาํหนดให้
อาํนาจองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการบาํบดันํ้ าเสียและกาํหนดอตัรา
ค่าบริการในการดาํเนินการดงักล่าวนั้น กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  ดงันั้น การท่ีเทศบาลนครสงขลา
ไดอ้าศยัอาํนาจตามความในมาตรา 20 (4) แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535  ซ่ึงกาํหนดให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินออกขอ้กาํหนดของทอ้งถ่ินเพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเก็บ ขน และกาํจดั
ส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยให้กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือบุคคลอ่ืนท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินมอบใหด้าํเนินการแทน 
ในการเก็บ ขน หรือกําจัด ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย ไม่เกินอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งน้ี การจะกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการกาํจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอยราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นจะตอ้งดาํเนินการให้ถูกตอ้งดว้ยสุขลกัษณะตามท่ี
กาํหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงไดมี้การออกกฎกระทรวงตามพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ว่าดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และ
กาํจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย และอตัราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ พ.ศ. 2545 กาํหนดให้
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ราชการส่วนทอ้งถ่ินกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมไดคื้อ ขอ้ 2 อตัราค่าธรรมเนียมท่ี
ราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอาํนาจตามมาตรา 20(4) และมาตรา 63 ออกขอ้กาํหนดของ
ทอ้งถ่ินกาํหนด ใหก้าํหนดไดไ้ม่เกินอตัราค่าธรรมเนียมตามท่ีกาํหนดไวใ้นบญัชี 
อตัราค่าธรรมเนียมทา้ยกฎกระทรวง และขอ้ 3 อตัราค่าธรรมเนียมท่ีราชการส่วน
ทอ้งถ่ินมีอาํนาจออกขอ้กาํหนดของทอ้งถ่ินกาํหนดไดไ้ม่เกินอตัราค่าธรรมเนียม
ตามขอ้ 2 มีดงัต่อไปน้ี (1) อตัราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วน
ทอ้งถ่ินในการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตามมาตรา 20(4) ซ่ึงไม่ใช่กรณี
การกาํหนดหนา้ท่ีใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งกาํเนิดนํ้าเสียตอ้งปฏิบติั และ
กําหนดอัตราค่าบริการท้ายร่างเทศบัญญัติดังกล่าว จึงไม่ใช่บทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีใหอ้าํนาจเทศบาลนครสงขลาตราเทศบญัญติัในเร่ืองดงักล่าวได ้ 

   พร้อมน้ี ฝ่ายนิติการไดด้าํเนินการแกไ้ขร่างเทศบญัญติั โดยอาศยัอาํนาจ
ตามความในมาตรา 56(1) และมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 16 (18) มาตรา 23 (19) 
แห่งพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  และมาตรา 93 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

   ในการน้ี จึงขอเสนอร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา เร่ือง การจดัเก็บ
ค่าบาํบดันํ้ าเสีย ค่าบริการนํ้ าท้ิง และใบอนุญาตใหต่้อท่อเช่ือม พ.ศ. 2557 ฉบบัท่ี
แกไ้ขแลว้เสร็จฉบบัน้ี มาเพื่อโปรดนาํเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
ในสมัยประชุมน้ี  จึงได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่าง         
เทศบญัญติัดงักล่าวมาดว้ยแลว้ 

   บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา  
เร่ือง การจัดเก็บค่าบําบัดนํ้าเสีย ค่าบริการนํ้าทิง้ และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเช่ือม 
พ.ศ. 2557 

   หลักการ  ให้มีเทศบญัญติั เร่ือง การจดัเก็บค่าบาํบดันํ้ าเสีย ค่าบริการนํ้ า
ท้ิง และค่าใบอนุญาตใหต่้อท่อเช่ือม 

   เหตุผล  โดยในปัจจุบันสถานการณ์นํ้ าเน่าเสียในพื้นท่ีเทศบาลนคร
สงขลาไดท้วีความรุนแรงข้ึนเป็นลาํดบั อนัมีสาเหตุมาจากการประกอบกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองจากอดีตถึง
ปัจจุบนั เทศบาลนครสงขลาไดต้ระหนกัถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากผล
ของความเส่ือมโทรมของสภาพแวดล้อมและปัญหานํ้ าเสีย จึงได้ดาํเนินการ
ก่อสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีสามารถรวบรวมนํ้ าเสียโดยผา่นระบบท่อไปบาํบดั
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ยงัสถานีควบคุมคุณภาพนํ้ า โดยในระยะต่อไปเทศบาลนครสงขลาจะไดข้ยาย
แนวท่อให้ครอบคลุมพื้นท่ี รวมถึงการวางมาตรการเพ่ือแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจาก
นํ้าเน่าเสีย แต่เน่ืองจากการดาํเนินการดงักล่าวตอ้งมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในดา้นต่าง ๆ 
รวมถึงการบริหารจดัการดว้ย เทศบาลนครสงขลาจึงเห็นควรนาํหลกัการผูก่้อ
มลพิษเป็นผูจ่้าย (Polluters Pay Principle : PPP) ตามนโยบายรัฐเขา้มาใชเ้พื่อให้
การบริหารส่ิงแวดลอ้มทางนํ้ าของเทศบาลนครสงขลาให้เป็นไปอย่างย ัง่ยืนและ
เป็นธรรม จึงจาํเป็นตอ้งตราเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา “เร่ืองการจดัเก็บค่า
บาํบดันํ้าเสีย ค่าบริการนํ้าท้ิง และค่าใบอนุญาตใหต่้อท่อเช่ือม” จากเจา้ของหรือผู ้
ครอบครองแหล่งกาํเนิดนํ้ าเสีย เพื่อนาํรายไดม้าสมทบสนับสนุนในการบริหาร
จดัการระบบบาํบดันํ้ าเสียให้มีประสิทธิภาพอย่างย ัง่ยืนและแก้ไขปัญหาตาม
แนวทางดงักล่าวขา้งตน้ต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณรองนายกเทศมนตรีสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ เร่ืองน้ีเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบญัญติั  เรียนสมาชิกว่าเร่ืองน้ีไม่เก่ียวกบังบประมาณ ฉะนั้นเทศบญัญติั

ฉบบัน้ีเราสามารถพิจารณา  3 วาระรวดเดียวไดใ้นวนัน้ี เชิญเลขานุการสภาช้ีแจง
ระเบียบฯ  

นางกลัยา  บุญญามณี   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  
ปลดัเทศบาล  พ.ศ. 2547 (แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2554) หมวด 3 ขอ้ 45 ญตัติร่างขอ้  
เลขานุการสภาเทศบาล  บญัญติัท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน

จะอนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวกไ็ด ้
   ในวรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือ

สมาชิกสภาทอ้งถ่ินจาํนวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนผูท่ี้อยูใ่นท่ีประชุม
จะเป็นผูเ้สนอกไ็ด ้เม่ือท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ินอนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว
แลว้ การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ี้ประชุมสภาทอ้งถ่ินเป็นกรรมการแปรญตัติ
เตม็สภา โดยใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอขอบคุณ เลขานุการสภา  คุณ  กลัยา  บุญญามณี  มากครับ  มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   สภาท่านใดจะเสนอใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามท่ีเลขานุการสภาช้ีแจง 
  ระเบียบฯ เชิญเสนอครับ  เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ  

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 

ขอเสนอให้สภาเทศบาล พิจารณาเทศบญัญติัฉบบัน้ีเป็นสามวาระรวดเดียว ครับ 
ขอบคุณครับ 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   การขอใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว ตอ้งมีสมาชิกสภาร่วมเสนอให ้
ประธานสภาเทศบาล   พิจารณาสามวาระรวดเดียว จาํนวนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของผูม้าประชุม ขอผู ้

รับรองดว้ยครับ (สมาชิกยกมือเสนอใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวเป็นเอกฉนัท)์  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   สมาชิกสภาแห่งน้ี เสนอใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว เป็นเอกฉนัท ์
ประธานสภาเทศบาล  ก็เป็นอนัว่าท่ีประชุมสภาแห่งน้ี  มีมติให้พิจารณาร่างเทศบญัญติัเทศบาลนคร

สงขลาฉบบัน้ีเป็นสามวาระรวดเดียว คือวาระท่ี 1 ขั้นรับหลกัการ วาระท่ี 2 แปร
ญัตติ วาระท่ี 3 ลงมติเพื่อตราเป็นเทศบัญญัติ ในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการมี
สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้ง เชิญครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี  
ต่อไปผมจะขอมติ  ในวาระ ที่ 1  ขั้นรับหลกัการ จากท่ีประชุมสภาแห่งน้ี สมาชิก
สภาท่านใดเห็นชอบ รับหลกัการ ร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  การ
จดัเก็บค่าบาํบดันํ้ าเสีย ค่าบริการนํ้ าท้ิง และใบอนุญาตให้ต่อท่อเช่ือม พ.ศ. 2557  
โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉนัท)์ 

มติทีป่ระชุม   เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
สงขลา   เร่ือง  การจัดเก็บค่าบําบัดนํ้าเสีย ค่าบริการนํ้าทิง้ และใบอนุญาตต่อท่อ
เช่ือม พ.ศ. 2557  เป็นเอกฉันท์   

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ต่อไปเป็น  วาระที ่2   ขั้นแปรญตัติ  ในเม่ือมีการพิจารณาสามวาระ 
 ประธานสภาเทศบาล  รวดเดียวก็ให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญตัติเต็มสภา  ผมใน

ฐานะประธานสภา ก็เป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติเต็มสภาโดยตาํแหน่ง 
ในวาระที่ 2 การแปรญัตติ  สมาชิกท่านใดจะแปรญตัติเป็นรายขอ้ในเทศบญัญติั
บา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาแปรญตัติ  ก็เท่ากับไม่มีการแก้ไข   
เทศบญัญติัฉบบัน้ี ก็ให้เทศบญัญติัฉบบัน้ีคงไวต้ามร่างเดิมทุกประการ  วาระท่ี 2 
กไ็ดผ้า่นไปแลว้นะครับ  
 ต่อไปเป็นวาระที ่ 3  ลงมติขอรับความเห็นชอบใหต้ราเป็นเทศบญัญติัให้
ผูว้่าราชการจงัหวดัพิจารณาอนุมติัให้ประกาศใชต่้อไป  ขอเชิญสมาชิกไดล้งมติ
ในวาระท่ี 3  สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบท่ีจะนาํร่างเทศบญัญติัฉบบั
ดังกล่าว  ตราเป็นเทศบัญญัติ  โปรดยกมือข้ึน  (สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็น      
เอกฉนัท)์   

มติทีป่ระชุม   สภาเทศบาลมีมติให้ความเห็นชอบ ให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
สงขลา   เร่ือง  การจัดเก็บค่าบําบัดนํ้าเสีย ค่าบริการนํ้าทิง้ และใบอนุญาตให้ต่อ
ท่อเช่ือม พ.ศ. 2557 เป็นเทศบัญญตัิ  เป็นเอกฉันท์   
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ระเบียบวาระที ่ 5   เร่ือง อืน่  ๆ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี  5   เร่ือง อ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาท่านใดมีเร่ืองท่ีจะแจง้ 
ประธานสภาเทศบาล  จะเรียนใหผู้บ้ริหารทราบบา้งไหมครับ เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ  

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ในช่วงท่ีมีมรสุมท่ีผ่านมาประมาณ  2 สัปดาห์เศษ  ๆ  มาน้ีพี่น้อง

ประชาชนกมี็ความพอใจกบัการท่ีผูบ้ริหารมีความพร้อมท่ีจะดูแลแกปั้ญหาต่าง ๆ 
ก็ขอช่ืนชมคณะผูบ้ริหารนะครับ ก็ไดรั้บช่ืนชมจากพี่น้องประชาชนมาอย่างน้ี 
ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด มีเร่ือง 
ประธานสภาเทศบาล  อะไรอีกบา้งไหมครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ  

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4 
   วันน้ี ถือว่าอยู่ในช่วงของการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัย ท่ี  1  เ ปิด

เพื่อท่ีจะให้นายกเทศมนตรีไดร้ายงานผลการปฏิบติังานตามนโยบายท่ีทางผ่าย
บริหารไดเ้สนอต่อสภา และไดร้ายงานผลการติดตามแผนพฒันาเทศบาลนคร
สงขลา ท่านประธานครับก่อนอ่ืนผมตอ้งขอขอบคุณไปยงัฝ่ายบริหารท่ีไดคิ้ด
นโยบายดี ๆ ให้กบัเทศบาลนครสงขลาของเรา หลาย ๆ นโยบายซ่ึงส่งผลต่อ
ความเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชาชน และตอ้งขอขอบคุณไปทางส่วนราชการท่ี
สามารถนาํเอานโยบายซ่ึงมีงบประมาณในการใชจ่้ายไปทาํใหเ้กิดประโยชน์กบัพี่
น้องประชาชนชาวบ่อยาง อีกส่วนหน่ึงท่ีขาดไม่ไดก้็คือสมาชิกสภาแห่งน้ีท่ีได้
อนุมัติทุก  ๆ  โครงการให้กับฝ่ายบริหารและก็ส่วนราชการได้ดําเนินการ
ขบัเคล่ือนจนสําเร็จบรรลุผลตลอดทั้งปี 2557 ซ่ึงในวาระท่ี 3 ท่ีไม่สามารถจะ
อภิปรายได้ แต่ในวาระอ่ืน ๆ ผมก็อยากแสดงความเห็นว่าทั้ ง 7 ด้านท่ีเป็น
นโยบายของฝ่ายบริหารท่ีนาํมาขบัเคล่ือนในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงในขอ้สรุปเรากค็งจะ
ไดเ้ห็นว่าบรรจุไวท้ั้งหมด 247 โครงการ แต่เราก็นาํมาใส่ในงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีไดเ้พียง 125 โครงการ ถา้คิดแลว้เกินคร่ึงหน่ึง แต่ใน 125 โครงการ เรา
สามารถท่ีจะขบัเคล่ือนโดยเอานโยบายทั้งหมดมาปฏิบติัไดเ้พียง 99 โครงการ ซ่ึง
คิดแลว้ 40.08 เปอร์เซ็นต ์ทั้งหมดน้ีเป็นเพราะความตั้งใจของพวกเราทุกคน ผม
เห็นอย่างนั้น แต่ถา้เราสามารถขบัเคล่ือนไดท้ั้งหมด 125 โครงการ ก็จะเป็นผลดี
แก่พี่นอ้งประชาชนชาวเทศบาลนครสงขลา ในโอกาสน้ีผมใคร่ขอขอบคุณทุก ๆ 
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คน ตวัผมเองก็อยากจะเห็นตรงน้ีอยูค่รับ ถา้เรามองลึกลงไปในส่วนของนโยบาย
แต่ละดา้นท่ีท่านนายกกรุณานาํมาใชไ้ม่ว่าจะเป็นนโยบายดา้นการศึกษาใหม่ ผม
ไปสอบถามครูและนกัเรียนในโรงเรียนในเร่ืองนโยบายโครงการอ่ิมทอ้งสมองดี 
ผูป้กครองชอบมากในนโยบายน้ี ตอนเชา้ ๆ ไดส้อบถามดู โรงเรียนทุกโรงจะมี
ขา้วตม้ในตอนเชา้ และในขณะท่ีผูป้กครองไปส่งบุตรหลานก็ไดกิ้นไปดว้ย ก็ได้
ประโยชน์ทั้งบุตรหลานและผูป้กครอง เป็นโครงการดี ๆ หลาย ๆ โครงการท่ีฝ่าย
บริหารไดข้บัเคล่ือนในปี 2557 แต่ถา้เรามาดูในขอ้ท่ี 3 ฟังดูแลว้เหมือนกบัว่าเรา
ไดใ้ชง้บประมาณไปน้อยในดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหม่เก่ียวกบัการ
พฒันาส่ิงสาธารณูปโภคต่าง ๆ เรามีอยูใ่นแผน 32 โครงการ แต่เรานาํมาบรรจุใน
งบประมาณได ้12 โครงการ ซ่ึงใชง้บประมาณไปแค่ 8 ลา้นกว่าบาท นบัว่านอ้ย 
แต่ถ้าท่ีผมได้ติดตามสอบถามอยู่ ซ่ึงมีอีกมากตามท่ีท่านนายกได้ดําริและ
ดาํเนินการอยูย่งัไม่เสร็จส้ินไม่สามารถท่ีจะนาํมาเป็นตวัเลขประกอบในเอกสาร 
น้ีได ้เช่นว่าโครงการปรับปรุงแหลมสมิหลา หรือว่าโครงการสายไฟฟ้าลงดิน
ถนนนครใน หรือซุม้ประตูเมือง ซ่ึงหลาย ๆ โครงการท่ีทางฝ่ายบริหารคิดอยูแ่ต่
ยงัไม่ไดร้ายงานต่อสภาแห่งน้ี ถา้เราดูเฉพาะตวัเลขน้ีทาํให้เกิดการสับสนว่าใช้
งบประมาณเพียงนอ้ยนิดในการขบัเคล่ือน ผมอยากเรียนผา่นท่านประธานไปถึง
ท่านนายก ผมเช่ือว่าโครงการหลาย ๆ โครงการยงัดาํเนินการอยู่เพื่อเป็นส่ิงดี ๆ 
กบัพี่นอ้ง อาจจะเป็นของขวญัปีใหม่ไปใหพ้ี่นอ้งชาวบ่อยางนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณนายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ มีท่านผูใ้ดจะอภิปรายอีกบา้งครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ไม่มีแลว้นะครับ  ท่านนายกมีอะไรจะตอบไหมครับ  เชิญท่านนายกครับ 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอช้ีแจงทาํความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายในเร่ืองของโครงสร้างพื้นฐานว่า

ทาํไมเราใชง้บประมาณไปนอ้ย เพราะว่าโครงการท่ีตั้งไวไ้ม่เป็นไปตามท่ีไดต้ั้ง
งบประมาณตามเทศบญัญติัไว ้ก็ขอช้ีแจงให้ทุกท่านไดท้ราบว่าโครงการต่าง ๆ 
ทั้งหมดประมาณ 4 โครงการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของคูระบายนํ้ าท่ีไม่ไดด้าํเนินการ
เพราะว่าบางสายเราขายซองไป  ผูรั้บเหมาก็ได้มาซ้ือซองไป และไปดูแล้ว        
ว่าไม่สามารถทาํได้ เราตอ้งกลบัมาทบทวนแบบและก็ประมาณราคาใหม่ คือ
หลายโครงการนั้ นประสบกับปัญหาเหล่าน้ี นอกจากน้ีบางโครงการก็อยู่ใน
ระหว่างก่อหน้ีผูกพนั และบางโครงการไปเจออุปสรรคอย่างเช่น ถนนปละท่า 
เม่ือทางเทศบาลไดก้าํหนดรูปแบบไป ผูรั้บเหมาไปดูไปสาํรวจก็จะเจอปัญหาใน
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เร่ืองของอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีจะทาํการขุดเขา้ไป เราก็ตอ้งกลบัมาทบทวนหรือว่า
ออกแบบใหม่ คือจริง ๆ แลว้ทุกโครงการนั้นถา้ไม่เจออุปสรรคอยา่งน้ี ผมก็อยาก
ให้สาํเร็จทุกโครงการ เพราะถือว่ามีประโยชน์กบัพี่นอ้งประชาชนโดยเฉพาะใน
เร่ืองของคูระบายนํ้ านั้ นเป็นการป้องกันปัญหานํ้ าท่วม เพราะท่ีผ่านมาการ
เตรียมการโครงการเมืองน่าอยู่คูนํ้ าสะอาด  จะทาํให้เห็นผลในช่วงนํ้ าท่วมท่ี    
ผ่านมา ซ่ึงทุกท่านไดป้ระจกัษ์แลว้ว่าในสงขลาของเราไม่มีนํ้ าท่วมขงัในหน้า
มรสุมท่ีผา่นมา  นอกจากเกิดนํ้ าทะเลหนุน นัน่เป็นเร่ืองของธรรมชาติจริง ๆ ทุก
พื้นท่ีท่านสามารถไปดูได ้นอกจากบริเวณริมคลองสําโรงเท่านั้น เพราะว่าเป็น
พื้นท่ีติดทะเล  แต่ถ้านํ้ าทะเลไม่หนุนพี่น้องประชาชนก็จะไม่ได้รับความ
เดือดร้อนในเร่ืองของนํ้าท่วม กข็อช้ีแจงใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มากครับ  กเ็ป็นอนัวา่ไดมี้การอภิปรายขอ้ 
ประธานสภาเทศบาล  สงสัย และตอบขอ้ซกัถามกนัเป็นเวลาพอสมควรแลว้นะครับ ขอขอบคุณสมาชิก

สภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษา  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมสภา  ณ บดัน้ี 
ขอบคุณมากครับ   

ปิดประชุมเวลา      11.30  น. 
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