
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2558 
วนัที ่ 16  กมุภาพนัธ์ 2558  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผูม้าประชุม 1. นายประวติั ดาํริห์อนนัต ์ ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นายวลัลภ วฒิุภูมิ รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นางกรกมล   อาจณรงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 5. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 6. นายฆมัพร อุเทนพนัธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 7. นายเจิมศกัด์ิ หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายชาคริต   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ 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. 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. นายดาํรงเดช ทองคาํ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1. นายสมศกัด์ิ ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายอนนัท ์  ทองแกว้ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายสมชาย จนัทรประทิน   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นางสาววลยัรัตน ์ ตนัติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 6. นายธานี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเสง้ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 8. นายโสภณ สุขโข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายอนุสรณ์ โค่ยสตัยา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายปราณี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 11. นายรัฐชยั สงประสพ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายนิทศัน ์ วรกลุ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 13. นางบุษกร จนัทร์แป้น หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 14. นายธาํมรงค ์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สาํนกัการคลงั 
 15. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 16. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพฒันารายได ้
 17. นายประจวบ มณีโชติ ผอ.สาํนกัการช่าง 
 18. นายพิษณุ เจริญเนตรกลุ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 19. นายธวชัชยั ประดิษฐอุกฤษฏ ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 20. นายจรูญ จนัทร์มณี แทน ผอ.ส่วนการโยธา 
 21. นางตวงพร วิจิตรพนัธ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 22. นางสาววรารัตน์ นนัทวราพิทกัษ ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  
 23. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
 24. นางเจริญศรี ดาํแสงสวสัด์ิ แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 25. นายเจษฏา ชยัฤกษ ์ ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 
 26. นางสุจิตรา  สงัขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 27. นางวรกานต ์ เรืองศรี หวัหนา้งานธุรการ สาํนกัปลดัฯ  
 28. นายวฒิุชยั บุญเทพ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 29. นายจตุรงค ์ ทองเพชรคง ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
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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  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี ตลอดจนหวัหนา้ส่วนการงานทุกท่าน วนัน้ีเป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมยัสามญั สมยัแรก ประจาํปี 2558  
 บดัน้ี  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคป์ระชุมแลว้  ดิฉนัใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดาํเนินการประชุมสภา
เทศบาล  ตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
ประธานสภาเทศบาล  รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการสภา รองปลัดเทศบาล ผูอ้าํนวยการสํานัก ผูอ้าํนวยการกอง และ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วนัน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยั
แรก ประจาํปี พ.ศ. 2558 ในวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 บดัน้ีสมาชิกสภาเทศบาล
มาครบองคป์ระชุมแลว้ กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  ณ  
บดัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ทีป่ระธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองแรก  วนัน้ีมีสมาชิกสภาเทศบาล ขอลากิจ 1 คน  คือ นายดาํรงเดช  

ทองคาํ   
   เร่ืองที่ 2  ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง การจดัทาํแผนพฒันาสามปี

เทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1  
   ดว้ยเทศบาลนครสงขลาไดจ้ดัทาํแผนพฒันาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2558 – 

2560) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 22 (3) ซ่ึงนายกเทศมนตรี
นครสงขลาได้อนุมัติ เ รียบร้อยแล้ว   ดังนั้ น เพื่อให้ เ ป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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พ.ศ. 2548 ขอ้ 24 เทศบาลนครสงขลาจึงประกาศใช้แผนพฒันาเทศบาลนคร
สงขลา (พ.ศ. 2558 – 2560) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 (รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ)  

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั  
   ประกาศ  ณ วนัท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2558 
   นายอนันท์  ทองแก้ว   รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ในแผนพัฒนาท่ีประกาศใช้ ก็ มีบัญชีสรุปโครงการต่าง  ๆ  ตาม

ยทุธศาสตร์ 4 ยทุธศาสตร์  ดงัน้ี  
   1. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาดา้นการศึกษาใหม่  
    1.1 แนวทางพฒันาส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษา จาํนวน 

2 โครงการ เงินงบประมาณ 8,000,000 บาท 
   2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจใหม่ 
    2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่

ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์ เงินงบประมาณ 600,000 บาท 

    2.2 แนวทางการพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์เมืองและพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวให้มีความพร้อมและไดม้าตรฐาน จาํนวน 5 โครงการ เงินงบประมาณ 
42,080,000 บาท 

   3. ยทุธศาสตร์ดา้นชุมชนเขม้แขง็ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมศาสนา 
    3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการสังคม

สงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีและคนชรา ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส 
จาํนวน 1 โครงการ เงินงบประมาณ 100,000 บาท 

    3.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมระบบรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จาํนวน 1 โครงการ เงิน
งบประมาณ 300,000 บาท 

    3.3 แนวทางการพฒันาบาํรุงรักษาศาสนาศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา จาํนวน 1 โครงการ เงินงบประมาณ 250,000 บาท 

   4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการเพ่ือเป็นองค์กรรับใช้
ประชาชน จาํนวน 5 โครงการ  

    4.1 แนวทางการพฒันาก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสถานท่ี
ปฏิบติังาน จาํนวน 1 โครงการ เงินงบประมาณ 500,000 บาท 
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    4.2 แนวทางการพฒันาปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบติังาน จาํนวน 4 โครงการ เงินงบประมาณ 711,000 บาท  

   รวมทั้งส้ิน 16 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 52,541,000 บาท  ซ่ึงจะได้
นาํเสนอต่อสภาในลาํดบัต่อไป โครงการท่ีอยู่ในแผน สมาชิกสภาฯ ขอดูไดจ้าก
แผนสามปี ท่ีกองวิชาการและแผนงาน ดูรายละเอียดเอาเองนะครับ ผมจะไม่อ่าน
ตรงน้ี เพราะมีหลายโครงการ แต่โครงการท่ีจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ท่ีเป็นจุดเด่น 
ก็คือโครงการยา้ยร้านคา้จากหลงัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั มาอยู่
ท่ีหลงัสนามกอลฟ์ กจ็ะไดน้าํเขา้สู่สภาน้ีตามลาํดบัต่อไป  

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวสิามัญ  สมัยที ่1  ประจําปี  
  พ.ศ. 2557  เม่ือวนัที ่30 ธันวาคม 2557  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล    สมยัวิสามญั  สมยัท่ี 1  ประจาํปี พ.ศ. 2557  เม่ือวนัท่ี  30 ธนัวาคม  2557  ขอเชิญ 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญนายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ เชิญครับ 

นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายเชาว ์ สุชลสถิตย ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 3 

ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา  
 เม่ือวนัท่ี  19  มกราคม  2558  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 
  7. นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์   กรรมการและเลขานุการ 
  ไดม้าประชุมร่วมกนั  ณ งานกิจการสภา  สาํนกัปลดัเทศบาล เพื่อตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามญั สมยัท่ี 1 ประจาํปี พ.ศ. 2557  เม่ือ
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วนัท่ี  19 มกราคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขแต่อย่างใด 
ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ คุณเชาว ์ สุชลสถิตย ์ มากครับ  มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวน้ี บ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีก็

เป็นอนัวา่ สภาแห่งน้ีไดรั้บรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามญั สมยั
ท่ี 1 ประจาํปี พ.ศ. 2557  เม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม  2557 แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจําปี พ.ศ. 2557  เม่ือวนัที ่ 30 ธันวาคม  2557   

ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง การกาํหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา วนัเร่ิมต้นประชุม 
  สมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2558  และวนัเร่ิมสมัยประชุมสามัญ  
  สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2559  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง การกาํหนดสมยัประชุมสามญัประจาํปี ระยะเวลา 
ประธานสภาเทศบาล  วนัเร่ิมตน้ประชุม สมยัประชุมสามญัประจาํปี พ.ศ. 2558 และวนัเร่ิมสมยัประชุม

สามญั สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2559   
   ผมขอหารือท่ีประชุมแห่งน้ี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอการ

กาํหนดสมยัประชุมสามญัประจาํปี ระยะเวลาจะเร่ิมเม่ือใด และมีกาํหนดก่ีวนั 
เชิญสมาชิกสภาเสนอข้ึนมาครับ เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   กระผมขอเสนอ ให้กาํหนดสมยัประชุมสามญั ประจาํปี ระยะเวลา และ

วนัเร่ิมตน้ประชุมสมยัประชุมสามญั ประจาํปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 3 สมยั และวนั
เร่ิม สมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี 2559 รายละเอียดดงัน้ี 

   สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 2 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 – 30 พฤษภาคม 2558    
  มีกาํหนด 30 วนั 
   สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 3 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 – 30 สิงหาคม 2558  
  มีกาํหนด 30 วนั 
   สมยัประชุมสามญั สมยัท่ี 4 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน 2558  
  มีกาํหนด 30 วนั 
   สมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2559 เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี  
  1 กมุภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 1 มีนาคม 2559 มีกาํหนด 30 วนั  ขอบคุณครับ 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  มีผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะเสนอเป็นอยา่งอ่ืนอีกบา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ี

ประชุมแห่งน้ีเลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้กาํหนด สมยั
ประชุมสามญัประจาํปี ระยะเวลา และวนัเร่ิมสมยัประชุมสามญั ประจาํปี พ.ศ. 
2558 และสมยัประชุมสามญั สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2559 ตามท่ี นายไกรเลิศ  
เรืองสงฆ ์ เสนอมาโปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉนัท)์ 

มติทีป่ระชุม     ทีป่ระชุมมีมติให้กาํหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ระยะเวลา และวัน
เร่ิมต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2557 จํานวน 3 สมัย และวันเร่ิม 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2558 รายละเอยีดดังนี ้

   สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่2 เร่ิมตั้งแต่วนัที ่1 – 30 พฤษภาคม 2558  
  มีกาํหนด 30 วนั 
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่3 เร่ิมตั้งแต่วนัที ่1 – 30 สิงหาคม 2558  
  มีกาํหนด 30 วนั 
   สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่4 เร่ิมตั้งแต่วนัที ่1 – 30 พฤศจิกายน 2558  
  มีกาํหนด 30 วนั 
   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2559 เร่ิมตั้งแต่วนัที ่ 
  1  กมุภาพนัธ์  ถึงวนัที ่1 มีนาคม 2559 มีกาํหนด 30 วนั  

ระเบียบวาระที ่ 4  ญตัติ เร่ือง   การคดัเลอืกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เพือ่แต่งตั้งเป็น 
  คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง การคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
ประธานสภาเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาล เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่าน

นายกสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เสนอ เชิญครับ 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง การคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาล 
   หลักการ  ขอมติจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการพิจารณาคดัเลือกสมาชิก

สภาเทศบาลนครสงขลา จาํนวน 3 ท่านเพ่ือแต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการพฒันา
เทศบาลนครสงขลา 
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   เหตุผล  ตามท่ี เทศบาลนครสงขลาได้มีคาํสั่งเทศบาลนครสงขลาท่ี  
140/2556 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2556 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนคร
สงขลา เน่ืองจาก คณะกรรมการฯ ชุดดงักล่าวจะหมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง ใน
วนัท่ี 4  มีนาคม 2558 ทั้งน้ี เพื่อให้การจดัทาํแผนพฒันาเทศบาลนครสงขลา
ดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเน่ืองเป็นไปตามระเบียบฯ และประกาศใชไ้ดท้นัภายใน
เดือนมิถุนายน 2558 

   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2558 ขอ้ 8 วรรคหน่ึง กาํหนดให้ผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภา
ทอ้งถ่ินคดัเลือกจาํนวนสามคนเป็นกรรมการ และวรรคสองให้มีวาระอยู่ใน
ตาํแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บการคดัเลือกไดอี้ก 

   จึงขอเสนอญตัติน้ี ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  จํานวน  3 ท่านเพ่ือแต่งตั้ ง เป็น
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครสงขลาต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  มากครับ  ในญตัติน้ี 
ประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบก็ให้สภาเทศบาล คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้ งเป็น

คณะกรรมการพฒันาเทศบาล เป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครสงขลา 
จาํนวน 3 คน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอสมาชิกสภาคนใด เพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครสงขลา  เชิญเสนอครับ  เชิญคุณกรกมล  
อาจณรงค ์ เชิญครับ 

นางกรกมล  อาจณรงค ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางกรกมล  อาจณรงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1  

ขอเสนอนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 
1  เป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาล ขอบคุณคะ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ กเ็สนอมาแลว้ 1 คน ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีก เชิญครับ เชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ ครับ 

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

ขอเสนอนายสุรสิทธ์ิ  สงัโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 
3 เป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาล ขอบคุณครับ  
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ กเ็สนอมาแลว้ 2 คน ต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนออีก เชิญครับ เชิญนายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ ครับ 

นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 3       

ขอเสนอนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 4 
เป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาล ขอบคุณครับ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ สมาชิกสภา กไ็ดเ้สนอมา  
ประธานสภาเทศบาล  3 คน แลว้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอใครอีกไหมครับ ไม่มีแลว้นะครับ  

เม่ือไม่มีใครเสนอคนอ่ืนแลว้ กแ็สดงวา่ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ทั้ง 3 คน 
น้ี ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อคดัเลือกเป็นคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครสงขลา 
แลว้นะครับ  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครสงขลา  จํานวน  3  คน คอื  

   1. นายประวตัิ  ดําริห์อนันต์   
   2. นายสุรสิทธ์ิ  สังโคมินทร์   
   3. นายชาคริต  นิยมเดชา       

ระเบียบวาระที ่ 5  ญตัติ เร่ือง   การคดัเลอืกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เพือ่แต่งตั้งเป็น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง การคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
ประธานสภาเทศบาล  เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนคร

สงขลา  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านรองนายก  วลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  เสนอ 
เชิญครับ 

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ไดรั้บ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติการคดัเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครสงขลา 
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   หลักการ  ขอมติจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการพิจารณาคดัเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา จาํนวน 3 ท่านเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครสงขลา 

   เหตุผล  ตามท่ี เทศบาลนครสงขลาได้มีคาํสั่งเทศบาลนครสงขลาท่ี  
141/2556 ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2556 เร่ือง แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครสงขลา เน่ืองจาก คณะกรรมการฯ ชุดดงักล่าว
จะหมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง ในวนัท่ี 4  มีนาคม 2558 ทั้งน้ี เพื่อใหก้ารติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครสงขลาเป็นไปตามระเบียบฯ 

   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 28 วรรคหน่ึง กาํหนดให้ผูบ้ริหาร
ท้องถ่ินแต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจาํนวนสามคนเป็น
กรรมการ และวรรคสามให้มีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บ
การคดัเลือกไดอี้ก 

   จึงขอเสนอญตัติน้ี ต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  จํานวน  3 ท่านเพ่ือแต่งตั้ ง เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครสงขลา ต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ  ญตัติน้ีเป็นญตัติท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  ขอให้สภาเทศบาลนครสงขลา คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 3 คน 

เพื่อท่ีจะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล
นครสงขลา  สมาชิกสภาเทศบาลคนใด จะเสนอผูใ้ดเป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล เชิญเสนอครับ  เชิญนายเชาว ์ สุชลสถิตย ์  

นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 3  

ขอเสนอนายสมโชค  ดีล่ิน  ครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลคนใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ด เป็นคนท่ี 2 เชิญครับ  เชิญนายเอกชยั  ก้ิมดว้ง  

เชิญครับ  
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นายเอกชยั  ก้ิมดว้ง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชยั  ก้ิมดว้ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2  ขอ

เสนอ นางกรกมล  อาจณรงค ์ ครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  คนใด จะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลผูใ้ด เป็นคนท่ี 3 ครับ เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  

เชิญครับ  

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4  ขอ

เสนอ นายสมชาย  จินเดหวา  ครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  คนใด จะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลผูอ่ื้นอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ ไม่มีผูเ้สนอ

เป็นคนท่ี 4 นะครับ เสนอมาครบ 3 คน และมีผูรั้บรองถูกตอ้ง ก็เป็นอนัว่าสภา
เทศบาลแห่งน้ี ก็ไดเ้สนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 3 คนน้ี เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลนครสงขลา แลว้นะครับ   

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา  จํานวน   
3  คน  คอื  

   1. นายสมโชค  ดีลิน่   
   2. นางกรกมล  อาจณรงค์   
   3. นายสมชาย  จินเดหวา       

ระเบียบวาระที ่ 6  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   ประจําปี พ.ศ. 2558 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบ 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านรอง

วลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ไดรั้บ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 
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   ขอเสนอญตัติขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558 

   หลักการ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558 

   เหตุผล  ตามเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ได้ตั้ งงบลงทุนค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล เน่ืองจากคุณลกัษณะไม่เหมาะสมกบัลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติัอยู่ ส่งผลให้ไม่สามารถจดัหาคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณลกัษณะตามท่ี
กาํหนดไวท้ั้งหมด จึงขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปี พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 

   คาํช้ีแจงเดิม  
   - คอมพิวเตอร์  ตั้งไว ้ จาํนวน  99,950  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาคอมพิวเตอร์สาํหรับประมวลผล จาํนวน 5 ชุด ตาม

คุณลกัษณะดงัน้ี 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU Corei 3-3240 โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไม่นอ้ยกวา่ 3.4 GHz 
   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแบบ Inter HD Grqhics 2500 ในตวั 
   - มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
   - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA 
   - มีจอภาพ LCD มี Contart Ratio 600:1 ขนาดไม่นอ้ยกว่า 20” จาํนวน    

1 หน่วย 
   - เมา้ทแ์ละคียบ์อร์ดแบบไร้สาย 
   คาํช้ีแจงใหม่ 
   - คอมพิวเตอร์  ตั้งไว ้ จาํนวน  99,950  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัหาคอมพิวเตอร์สาํหรับประมวลผล จาํนวน 4 ชุด ตาม

คุณลกัษณะดงัน้ี 
   1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จาํนวน 2 ชุด เป็นเงินจาํนวน  52,550 บาท ตาม

คุณลกัษณะดงัน้ี 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลกั โดยมีความเร็ว

สญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกวา่ 3.0 GHz 
   - มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
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   - มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุไม่นอ้ย
กวา่ 1 TB 

   - มีจอภาพ LCD ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20”  
   - เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า (UPS) ไม่นอ้ยกวา่ ขนาด 800 VA 
   2. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จาํนวน 2 ชุด เป็นเงินจาํนวน  47,400 บาท ตาม

คุณลกัษณะดงัน้ี 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลกั โดยมีความเร็ว

สญัญาณนาฬิกาไม่นอ้ยกวา่ 3.0 GHz 
   - มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
   - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุ 1 TB 
   - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
   - มีจอภาพ LCD ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 18”  
   - เคร่ืองสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการ

งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั
ท่ี 2 และฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ้ 29  “การแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทาํให้ลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอาํนาจอนุมติั
ของสภาทอ้งถ่ิน”  

   จึงขอเสนอญัตติน้ี เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พจิารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด  จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ  ขอเชิญนายสมชาย  จินเดหวา 
  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2  
   จากการเสนอญตัติของฝ่ายบริหาร ในเร่ืองการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงมีปริมาณและคุณภาพเปล่ียนไป ปริมาณจากคาํช้ีแจงเดิม จาํนวน 5 ชุด แต่
แกไ้ขเปล่ียนแปลงเป็น 4 ชุด และตามคุณลกัษณะของเดิม CPU  Corei 3-2340 ซ่ึง
เป็นชุดประมวลผลท่ีมีคุณภาพตํ่า ตอนน้ีไม่ทาํแลว้ อนัน้ีผมเห็นดว้ย แกเ้ป็น CPU  
Corei 4 หรือไม่นอ้ยกว่า 4 แกนหลกั ตอนน้ีมนัมีถึง 7 แลว้นะครับ และท่ีผมดู
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แลว้การเปล่ียนแปลงคุณภาพให้ดีข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานของ
เทศบาล เพราะต่อไปตอ้งใชค้อมพิวเตอร์ทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราจะตอ้งจดัหา
คอมพิวเตอร์ท่ีมีสมรรถนะท่ีดีเยีย่มพร้อมใชง้าน และการแกไ้ขใหม่ไดเ้พิ่มเคร่ือง
สํารองไฟฟ้ามาด้วย คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันต้องอาศัยไฟฟ้าทั้ งหมดในการ
ปฏิบติังาน ถา้ไฟฟ้าดบัก็ปฏิบติังานไม่ได ้เพราะฉะนั้นท่ีแกไ้ขมาเพ่ือให้ดีข้ึนนั้น
ผมเห็นดว้ย แต่ผมยงัสงสัยอยู่ว่าคุณสมบติัท่ีขอมานั้นไม่ไดบ้อกเร่ืองซอฟแวร์ 
เพราะซอฟแวร์เป็นหัวใจในการปฏิบัติการ ผมแนะนําว่าให้ซ้ือซอฟแวร์ท่ีมี
ลิขสิทธ์ิ เพื่อจะได้มีประโยชน์ในการแก้ไขซ่อมแซมต่าง ๆ และตามท่ีผม
สอบถามมาท่ีเราซ้ือนั้นมีคุณภาพสูงราคาตกประมาณ เคร่ืองละ 3 หม่ืนกว่า การ
ท่ีตั้งงบประมาณมา ซ้ือ 4 เคร่ือง ผมเห็นว่ามนัจะไม่ค่อยพอ ยงัไงถา้ไม่พอผมขอ
ฝากวา่เราลดปริมาณลง ซ้ือจาํนวน 3 เคร่ือง แต่เนน้คุณภาพเนน้ในการปฏิบติัการ
เพราะการจดัซ้ือจดัจา้งผา่นอิเลคทรอนิกส์ทั้งหมด แต่ผมเห็นดว้ย  ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  ทั้งสนบัสนุนทั้งสอบถาม 
ประธานสภาเทศบาล  ผูบ้ริหารมีอะไรจะช้ีแจงไหมครับ  เชิญรองวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  เชิญครับ  

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉนันางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอขอบคุณ สท.สมชาย  จินเดหวา  อนัดบัแรกขอบคุณท่ีท่านเขา้ใจว่า 

ทุกวนัน้ีคอมพิวเตอร์มีความจาํเป็นจริง ๆ เพราะตั้งแต่น้ีต่อไป ระบบการจดัซ้ือ 
จัดจ้างเก่ียวกับสํานักการคลังไม่ว่าจะเป็นค่าครุภัณฑ์ส่ิงก่อสร้าง ทุกอย่าง 
กรมการปกครองระบุมาแลว้ว่าตอ้งเป็นระบบ e-LAAS ทั้งหมด เพราะฉะนั้น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นส่วนท่ีสาํคญัมาก ก่อนหนา้น้ีคาํช้ีแจงเดิมเราจะไม่มีเคร่ือง
สาํรองไฟ เพราะฉะนั้น คาํช้ีแจงใหม่ก็เลยกาํหนดไวว้่าขอให้มีเคร่ืองสํารองไฟ 
เพราะว่าถา้ไม่มีเคร่ืองสาํรองไฟ ขอ้มูลท่ีเราป้อนไวก้็จะหายไปหมดเลย อนัดบั   
ท่ีสอง ก็ขอขอบคุณสาํหรับคาํแนะนาํท่ีว่าเราสมควรท่ีจะเพ่ิมซอฟแวร์ และก็ไป
หาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพและก็ราคาถูกเพื่อไม่ให้เปลืองงบประมาณ 
ขอบคุณในคําแนะนํา  และขอให้ท่านสบายใจว่าสํานักการคลังจะนําเงิน
งบประมาณ 99,950 ท่ีเราตั้งไวไ้ปหาซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์จาํนวน 4 เคร่ืองท่ีมี
คุณภาพมาบริการใหก้บัประชาชน ขอบคุณมากค่ะ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณรองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ กไ็ดต้อบคาํถามของ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  อย่างชดัเจน  และก็เป็นไปตามญตัติท่ีเสนอ มีสมาชิกสภา

เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีอีกบา้งครับ เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส ครับ 
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นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   เม่ือสักครู่เพื่อนสมาชิกก็ได้สนับสนุนในเร่ืองของคอมพิวเตอร์ท่ีมี

คุณภาพสูงข้ึน ก็มี UPS เป็นตวัสาํรองกระแสไฟฟ้า  ท่ีสามารถใชต่้อเน่ืองไดเ้ม่ือ
กระแสไฟฟ้า หลักดับลง หรือเกิดปัญหาและข้อมูลต่าง ๆ ก็จะยงัอยู่ได้ชั่ว
ขณะหน่ึง ก็ขอให้ผูป้ฏิบติังานช่วยบนัทึกขอ้มูลไวเ้ป็นช่วง ๆ ด้วย จะได้เก็บ
ขอ้มูลไวไ้ด ้ ผมขออนุญาตพูดเร่ืองซอฟแวร์ เพราะถือว่าเป็นตวัหลกั ซอฟแวร์ก็
คือตวัโปรแกรมท่ีใส่เขา้ไป ให้ฮาร์ตแวร์ประมวลผลแลว้ส่งไปยงัจอมอนิเตอร์ 
โดยทัว่ไปการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในราคาเท่าน้ี ตํ่ากว่าน้ีหรือสูงกว่าน้ี ทาง
บริษทัผูผ้ลิตหรือผูข้ายก็จะมีซอฟแวร์ให้มาควบคู่กบัการจดัซ้ืออยู่แลว้ ยกเวน้ว่า
จะเป็นซอฟแวร์พิเศษ ท่ีเป็น External ซอฟแวร์ หรือ  External แมมโมร่ี ท่ีจะ   
ใส่ต่อเขา้ไป  ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  ท่ีไดใ้หค้าํแนะนาํกบัผูบ้ริหารและกใ็ห ้
ประธานสภาเทศบาล  ความรู้แก่สมาชิกสภาเทศบาล มีใครจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่

มีผูอ้ภิปราย ผมจะขอมติจากสภาแห่งน้ี สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้แกไ้ข
เปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558 โปรดยก
มือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉันท)์ เป็นอนัว่าสภาน้ีอนุมติัให้แกไ้ข
เปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2558 ตามญตัติน้ี
แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 7  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
   ประจําปี พ.ศ.  2557  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบ 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557 เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ เชิญท่านรอง 

สมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ  

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 
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   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557  

   หลักการ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  พ.ศ. 2557  

   เหตุผล   ตามเทศบญัญติัเร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557  จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312)  งบลงทุน  หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่า
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เป็นค่าสมทบก่อสร้างท่าเรือท่องเท่ียวและจุดชมวิว
ทะเลสาบสงขลา  งบประมาณ  4,000,000.-บาท  (ส่ีลา้นบาทถว้น)  แต่เน่ืองจาก
ไดรั้บแจง้จากสํานักงานเจา้ท่าภูมิภาคสาขาสงขลาว่าการดาํเนินการโครงการ
ดงักล่าว  ตอ้งเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมและมีขั้นตอนการดาํเนินการหลายขั้นตอน 
และใชเ้วลาในการดาํเนินงานให้ตรงตามหลกัเกณฑข์องกรมเจา้ท่าเป็นเวลานาน  
ดงันั้นจึงขอแกไ้ขเปล่ียนแปลง  คาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายใหม่  ดงัน้ี 

   คําช้ีแจงเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  

   -  สมทบก่อสร้างท่าเรือท่องเท่ียวและจุดชมวิวทะเลสาบสงขลา  ตั้งไว ้ 
4,000,000.-  บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบก่อสร้างท่าเรือท่องเท่ียวและจุดชมวิวทะเลสาบ
สงขลา  บริเวณปลายถนนยะลาติดทะเลสาบ  พื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 200 ตารางเมตร  
โดยมีจุดจาํหน่ายตัว๋ 1 จุด พื้นท่ีพกัคอย ห้องนํ้ าสาธารณะและไฟฟ้าประดับ
ตกแต่ง รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกาํหนด   

   คําช้ีแจงใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

   - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จุดชมวิวทะเลสาบสงขลา    ตั้ งไว ้ 
4,000,000.-  บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทศัน์แนวถนนยะลาจรดทะเลสาบสงขลา  ทาํ
ผิวถนนใหม่  พื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า  180  ตารางเมตร  ติดตั้งไฟฟ้าสนาม  จาํนวนไม่
น้อยกว่า  16 ชุด, ปลูกตน้ไมป้ระดบั  ติดตั้งเกา้อ้ีสนาม  รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกาํหนด  

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั
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ท่ี 2 และฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ้ 29  “การแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทาํให้ลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอาํนาจอนุมติั
ของสภาท้องถ่ิน”  และข้อ  31  การโอนการแก้ไขเปล่ียนแปลงคํา ช้ีแจง
งบประมาณรายการท่ีได้เบิกตดัปีหรือขยายเวลาให้เบิกตดัปีไว  ้ จะกระทาํได้
ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจใหเ้บิกตดัปี หรือขยายเวลาเบิกตดัปี” 

   จึงขอเสนอญัตติน้ี เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณท่านรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4 
   ในญัตติน้ีเป็นการขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจง เป็นเร่ืองของการ

ท่องเท่ียว ซ่ึงการท่องเท่ียวในวนัน้ีในเขตเทศบาลนครสงขลาเองผมมองวา่มีความ
จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีเราจะตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเท่ียว วนัน้ีทาง
ฝ่ายบริหารได้กาํหนดจุดข้ึนใหม่เพื่อเป็นจุดท่องเท่ียวและชมวิวในทะเลสาบ
สงขลาท่ีปลายถนนยะลา ซ่ึงท่ีผา่นมาเทศบาลนครสงขลาไดป้รับปรุงไปหลายส่ิง
หลายอยา่งไม่วา่จะเป็นท่ีศาลาไทยกดี็ สวนเสรีกดี็ กเ็พื่อจะใหเ้ป็นท่ีท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างถ่ิน หรือว่านกัท่องเท่ียวในเขตเทศบาลนครสงขลาเอง  
ก็ตามแต่ แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นอยู่ในวนัน้ีท่ีมุ่งมัน่จะให้เกิดข้ึนก็คือสายไฟฟ้าลงดิน
บริเวณถนนนครใน ขออนุญาตท่านประธานครับ ถนนนครในผมสอบถามและ
คุยกบัหลาย ๆ ท่าน คิดว่าถนนนครในนั้นเร่ิมตน้จากหวัถนนบริเวณธนาคารออม
สินเก่าซ่ึงดูแลว้มนัไม่มาก ความเป็นจริงแลว้วนัน้ีเร่ิมตน้จากพิพิธภณัฑผ์า่นตลาด
ทรัพยสิ์นไปจนถึงถนนนครในตลอดทั้งเส้น ซ่ึงถา้โครงการสายไฟฟ้าลงดินได้
สาํเร็จทั้งหมดถนนเส้นนั้นก็จะไม่มีเสาไฟฟ้า น่ีคงความมุ่งมัน่ และการท่ีไดคิ้ดท่ี
จะทาํจุดชมวิวอีกจุดหน่ึงท่ีถนนยะลาก็ค่อนข้างท่ีจะเห็นด้วย แต่ส่ิงหน่ึงท่ี
อยากจะเรียนถามท่านประธาน ผมไม่เขา้ใจวา่จากคาํช้ีแจงเดิม กบัคาํช้ีแจงใหม่ซ่ึง
ถา้เราฟังดูแลว้มนัก็ใกลเ้คียงกัน ซ่ึงวนัน้ีหลายท่านอาจจะติดตามฟังทางการ
ถ่ายทอดเสียงอยู ่ก่อนท่ีสภาแห่งน้ีจะไดอ้นุมติั ผมอยากใหท่้านประธานไดช้ี้แจง
นิดหน่ึงว่ามนัมีความแตกต่างกนัตรงไหน ทาํไมตอ้งเปล่ียน ส่ิงใหม่จะเกิดอะไร
ข้ึนใหแ้ก่พี่นอ้งชาวสงขลา ขอบคุณครับ 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ สท.สมโชค  ดีล่ิน ไม่ใช่ใหผ้มช้ีแจงนะครับ ตอ้งใหผู้เ้สนอญตัติ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นผูช้ี้แจง เชิญท่านผูบ้ริหารช้ีแจง  เชิญรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน  ครับ 

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอช้ีแจงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากโครงการน้ีในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557 เราไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากอาํเภอในการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ดงักล่าวเทศบาลก็ไดส้มทบงบประมาณเขา้ไป แต่เน่ืองจากว่าในโครงการท่ีเป็น
เงินอุดหนุนของอาํเภอนั้น เม่ือไดมี้การประกาศจดัซ้ือจดัจา้งนั้นปรากฏว่าไม่มี
ผูใ้ดมาซ้ือซอง แต่ในส่วนของเทศบาลนั้นหลงัจากท่ีไดท้าํโครงการเขียนแบบ 
ออกแบบ ประมาณราคาเสร็จส้ิน แต่เน่ืองจากติดขอ้กาํหนดของทางกรมเจา้ท่า 
อยา่งท่ีปรากฏในหลกัการและเหตุผล จึงมีการเปล่ียนแปลงการก่อสร้างอยา่งมีจุด
ขายตัว๋ 3 จุด กต็อ้งยกเลิกไปเปล่ียนมาเป็นการปรับภูมิทศัน์แทนเน่ืองจากวา่การท่ี
จะก่อสร้างลงไปในพ้ืนท่ีลาํนํ้ าก็จะมีผลต่อขอ้กาํหนดของทางกรมเจา้ท่า จากการ
เปล่ียนแปลงทั้งหมดน้ีก็จะเห็นไดว้่าจะมาปรับในส่วนจากถนนนครนอกเขา้ไป 
ส่วนท่ียืน่เขา้ไปในทะเลก็จะไม่มี ก็ขอเรียนใหส้มาชิกไดท้ราบ และจะฝากไปถึง
พี่นอ้งประชาชนนะครับว่าทางผูบ้ริหารทางท่านนายกเอง และในส่วนของสาํนกั
การช่างท่ีจดัการเร่ืองน้ีอยู ่ปัจจุบนัในส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผงัเมือง
ไดท้าํ วีทีอาร์ ในหัวขอ้เร่ือง สงขลา 6 กุมภาพนัธ์ ท่ีเก่ียวกบัการทาํเร่ืองเมืองเก่า 
การก่อสร้างหรือเป็นโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในย่านเมืองเก่าทั้งถนนนางงาม ถนน
นครใน และก็ถนนนครนอกรวมไปถึงถนนไทรบุรีบางส่วน ซ่ึงสมาชิกหรือว่าพี่
น้องประชาชนสามารถเขา้ไปเปิดดูไดใ้น ยูทูป จะเห็นโครงการท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตในปีน้ีและในอนาคต  ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน มากครับ  เชิญนายพิทกัษ ์  
ประธานสภาเทศบาล  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ในญตัติน้ีผมตอ้งขอขอบคุณคณะผูบ้ริหาร ท่ีไดเ้ห็นโครงการน้ีเกิดข้ึนใน

พื้นท่ีโซนเมืองเก่า เน่ืองจากว่าผมเป็นกรรมการสถานศึกษาในมหาวิทยาลยัดว้ย 
ในเวลาท่ีนักศึกษารับปริญญาทุกปีไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  และในพ้ืนท่ีในเมืองสงขลาของเรา  นักศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ก็จะมาถ่ายภาพ มาแสดงความยินดีกนัเยอะมาก บางคร้ังก็มี
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การถ่ายทาํสารคดี และเวลามีการมงคลสมรส คู่บ่าวสาวก็นิยมมาถ่ายภาพ เวดด้ิง
กนั ผมคิดวา่เรามีตวัเมืองเก่าอยูแ่ลว้ พอมีโครงการน้ีข้ึนมาก็จะเป็นการเพ่ิมใหค้น
มาเท่ียวสงขลามากข้ึน กข็อฝากท่านประธานผา่นไปยงัคณะผูบ้ริหารวา่เราน่าจะมี
จุดชมวิวแบบน้ีหลาย ๆ จุด เพราะว่าการมองวิวออกไปยงัทะเลสาบสงขลา
สวยงามมาก ผมขอสนบัสนุน และอยากใหเ้พิ่มหลาย ๆ จุดเพื่อประโยชน์ของการ
ท่องเท่ียว ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากสภา  
  แห่งน้ี  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคํา ช้ีแจงประกอบ

งบประมาณตามญตัติท่ีเสนอมา โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็น 
เอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาน้ีอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณ ในระเบียบวาระท่ี 7 ตามท่ีเสนอ แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 8  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย   
   ประจําปี พ.ศ. 2557  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบ 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557 เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ เชิญท่านรอง 

สมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ  

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557  

   หลักการ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  พ.ศ. 2557 

   เหตุผล   ตามท่ีเทศบญัญติัเร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  จากแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน (00312) งบลงทุน หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่า
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ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  เป็นค่าปรับปรุงศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวบา้นพธาํมรงค ์ 
และภูมิทศัน์ปลายถนนจะนะ งบประมาณตั้งไว ้ 5,000,000.- บาท  แต่เน่ืองจาก
ไดรั้บแจง้จากสํานักงานเจา้ท่าภูมิภาคสาขาสงขลาว่าการดาํเนินการโครงการ
ปรับปรุงศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวบา้นพธาํมะรงคต์อ้งเตรียมเอกสารเพิ่มเติมและ
มีขั้นตอนการดาํเนินการหลายขั้นตอน และใชเ้วลาในการดาํเนินงานให้ตรงตาม
หลกัเกณฑข์องกรมเจา้ท่าเป็นเวลานาน  ดงันั้นจึงขอแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายใหม่  ดงัน้ี 

   คําช้ีแจงเดิม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  

   - ปรับปรุงศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวบา้นพธาํมะรงคแ์ละภูมิทศัน์ปลาย
ถนนจะนะ     ตั้งไว ้  5,000,000.-  บาท   

   เพื่อจ่ายเป็น 
   1. ค่าก่อสร้างอาคารศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวบา้นพธาํมะรงค ์ พื้นท่ีไม่

นอ้ยกว่า  150  ตารางวา  โดยจดัให้มีส่วนบริการนกัท่องเท่ียว  จุดรอรถนาํเท่ียว  
หอ้งนํ้า  หอ้งสว้ม  จุดบริการสามลอ้นาํเท่ียว  จดัภูมิทศัน์  ป้ายส่ือความหมายและ
ติดตั้งไฟฟ้าประดบัอาคาร 

   2. บริเวณปลายถนนจะนะ  ก่อสร้างจุดชมวิวทะเลสาบสงขลา  พื้นท่ีไม่
น้อยกว่า  200  ตารางเมตร  ประดับโคมไฟเตง้ลั้ ง 400 โคม ไฟฟ้าสาธารณะ  
Street Furniture ป้ายส่งเสริมการท่องเท่ียว 

   คําช้ีแจงใหม่   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน   งบลงทุน   หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  

   - โครงการปรับปรุงศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวบา้นพธํามะรงค์ และภูมิ
ทศัน์ถนนจะนะ   ตั้งไว ้5,000,000.-  บาท  

   เพื่อจ่ายเป็น   
   1. ปรับปรุงศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียวบา้นพธาํมะรงค ์ พื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 

150 ตารางวา  โดยจดัให้มีส่วนบริการนกัท่องเท่ียว จุดรอรถนํ้ าเท่ียว ห้องนํ้ า จุด
บริการสามลอ้นาํเท่ียว จดัภูมิทศัน์และไฟฟ้าประดบัอาคาร 
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   2. ปรับปรุงทางเทา้ฝ่ังอาคารพิพิธภณัฑส์งขลา โดยปรับปรุงทางเทา้ และ
ตน้ไม ้Street Furniture ไฟฟ้าประดบั รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
กาํหนด 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั
ท่ี 2 และฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ้ 29  “การแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทาํให้ลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอาํนาจอนุมติั
ของสภาทอ้งถ่ิน” และขอ้ 31 การโอนการแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงงบประมาณ
รายการท่ีได้เบิกตดัปีหรือขยายเวลาให้เบิกตดัปีไว  ้จะกระทาํได้ต่อเม่ือได้รับ
อนุมติัจากผูมี้อาํนาจใหเ้บิกตดัปี หรือขยายเวลาเบิกตดัปี” 

   จึงขอเสนอญัตติน้ี เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านรองสมชาย  จนัทรประทิน มากครับ ในญตัติน้ีมีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบา้งครับ ไม่มีใครอภิปรายหรือครับ ไม่มีใคร

สงสัยเลยหรือครับว่าไฟเตง้ลั้ ง 400 โคม มนัเป็นอย่างไร มีไหมครับ เชิญคุณ
สมชาย  จินเดหวา ครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานครับ ในการอภิปรายนั้น ท่านประธานก็สามารถอภิปรายไดน้ะครับ 

ท่านประธานมีความรู้ก็อภิปรายมาเลยครับ พวกผมความรู้ทางน้ีไม่ค่อยมี ท่าน
ประธานมีความรู้กอ็ภิปรายมาเลย พวกผมจะไดรู้้ดว้ยครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ คุณสมชาย  จินเดหวา  มากครับ คุณสมชาย  จินเดหวา  บอกวา่ 
ประธานสภาเทศบาล  ผมมีความรู้ ผมตอบตรง ๆ ครับผมไม่มีความรู้เร่ืองน้ีเหมือนกนัไฟเตง้ลั้งคืออะไร 

ผมไม่ทราบครับ  เชิญคุณวลัลภ  วฒิุภูมิ  เชิญครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ผมอยากจะปรึกษาท่านประธานนิดหน่ึงครับ ในญตัติท่ีผา่นมาจะเขียนว่า

ขออนุมัติ  แต่ท่านประธานบอกว่าขอรับความเห็นชอบ ผมขอปรึกษาท่าน
ประธานเพ่ือให้กระจ่างนิดหน่ึงครับว่าจริง ๆ แลว้ ให้เห็นชอบหรือว่าให้อนุมติั  
อยา่งไหนจะดีกวา่ เห็นชอบคือเห็นดว้ยแต่อาจจะไม่อนุมติักไ็ด ้ขอบคุณครับ 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ คุณวลัลภ  วฒิุภูมิ  ครับ  เอกสารราชการ ส่วนใหญ่เขาจะใช ้
ประธานสภาเทศบาล  คาํว่าขออนุมติั  แต่ถา้หากว่าเป็นเร่ืองของสภาก็คือเห็นชอบ  ถูกแลว้ครับ ขอเชิญ       

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ท่านประธานครับในญัตติน้ีผมก็ได้ไปดูมาก่อนแล้ว เม่ือสักครู่ท่าน

ประธานก็ไดใ้ห้ความเห็นว่าเป็นศพัทใ์หม่ ในเร่ืองของการประดบัไฟเตง้ลั้ง 400 
โคม ผมขอพูดนิดหน่ึงในการท่ีมีคาํช้ีแจงใหม่มาเพื่อท่ีจะปรับปรุงศูนยบ์ริการ
นกัท่องเท่ียวท่ีบา้นพธาํมะรงค ์ซ่ึงบา้นพธาํมะรงคน์ั้นเป็นบา้นเกิดของป๋าเปรม 
อยูท่ี่ถนนจะนะ และเป็นท่ีจดัโครงการถนนคนเดินของเราในวนัศุกร์และวนัเสาร์ 
ผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยงัคณะผูบ้ริหารว่าช่วยช้ีแจงคาํว่าโคมไฟ
เตง้ลั้ง และอีกอยา่งหน่ึงคือคาํว่า  Street Furniture ผมเองก็ยงัไม่ทราบ ก็อยากให้
ผูบ้ริหารไดช่้วยช้ีแจง เพื่อความเขา้ใจของพ่อแม่พี่นอ้งท่ีมีของใหม่ ๆ เขา้มาเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์    ขอบคุณ  คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  คาํช้ีแจงเดิม ไฟเตง้ลั้ง แต่คาํ 
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจงใหม่ ไม่มีแลว้นะครับ เพื่อความชดัเจนและเพ่ือประกอบความรู้ของสมาชิก

สภาเทศบาล ก็ขอให้ผูบ้ริหารช่วยอธิบายว่าโคมไฟเตง้ลั้ง และ Street Furniture 
คืออะไร  ขอเชิญรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ตอ้งขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลท่ีตั้งคาํถาม เพื่อให้เกิดความเขา้ใจแก่พี่

น้องประชาชน โคมไฟเตง้ลั้งก็คือโคมไฟท่ีเราเห็นอยู่ท่ีถนนนางงาม และถนน
นครในท่ีเป็นดวงสีแดง ๆ ก็คงจะเป็นภาษาทบัศพัทม์าจากภาษาจีน ภาษาจีนเขา
เรียกเตง้ลั้ง ในส่วนเร่ืองของ Street Furniture ก็คือเมืองท่ีพฒันาและเป็นเมืองการ
ท่องเท่ียวจะเห็นว่าจะมีลกัษณะการนาํเฟอร์นิเจอร์ลกัษณะท่ีสามารถท่ีจะประดบั
เมืองอยูบ่นถนน บนทางเทา้ หรือบนผนงั สามารถถ่ายรูปได ้ทางสมาชิกและก็พี่
นอ้งประชาชนไดเ้ห็นอยู่บา้งแลว้ก็ท่ีกาํแพงเรือนจาํ เมืองเก่า ตรงนั้นก็จะมีโครง
เหล็กดัตอยู่นิดหน่ึง และเป็นไฟส่องไปท่ีผนัง ลักษณะนั้ นก็คือลักษณะติด
เฟอร์นิเจอร์ แต่ท่ีเราจะทาํนั้ น เราจะทาํอีกฝ่ังหน่ึงเพราะโครงการเรามีการ
เปล่ียนแปลงเน่ืองจากว่าเรามีการยา้ยสถานท่ีไปอยู่ถนนรองเมือง เพราะฉะนั้น  
Street Furniture จะไปเกิดข้ึนท่ีหนา้พิพิธภณัฑต์รงนั้น เพื่อให้พี่นอ้งประชาชน
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ไดม้าถ่ายรูปกนั ทาํเป็น landmark ของเมืองได ้อย่างท่ีผมนาํเรียนนะครับ แต่ท่ี
เห็นชดัท่ีสุดก็คือท่ีกาํแพงเรือนจาํนะครับ ท่ีเป็นเหลก็ดดัแต่เราจะทาํเป็นรูปแบบ
อ่ืนกไ็ดท่ี้ใหป้ระชาชนสามารถถ่ายรูปกลบัไปเป็นท่ีระลึกได ้ ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน มากครับ  ชดัเจนแลว้ 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับท่านสมาชิก โคมไฟเตง้ลั้ง กบั Street Furniture มีสมาชิกสภาเทศบาล

ท่านใดจะอภิปรายในญัตติน้ีอีกไหมครับ ท่านรองนายกอนันท์  ทองแก้ว        
เชิญครับ 

นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมเองจะช้ีแจงในเร่ืองของคาํว่าอนุมติั และเห็นชอบใช ้2 คาํน้ีบางท่ีไม่

เหมือนกนัเพราะว่า ในขอ้กฎหมายหรือในระเบียบนั้น บางอย่างก็ตอ้งใชค้าํว่า
ขอรับความเห็นชอบจากสภา บางอย่างก็ตอ้งคาํว่าขออนุมติัจากสภา โดยทาง
เทศบาลหรือว่าเจา้หนา้ท่ีก็ตอ้งใชค้าํให้ตรงกบัขอ้กฎหมาย เพราะว่าเร่ืองอะไรท่ี
กาํหนดใหข้อรับความเห็นชอบ และเร่ืองอะไรท่ีกาํหนดใหต้อ้งขออนุมติัจากสภา 
ก็เลยทาํให้ 2 คาํน้ีในญัตติใช้ไม่เหมือนกัน เพราะได้กําหนดไว้ในระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของกฎหมายวา่ใหใ้ชค้าํไหน ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านรองนายกอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  แต่ผมเห็นในสภา 
ประธานสภาเทศบาล   ผูแ้ทนราษฎร เขามีป้ายบอกวา่ เห็นดว้ยก่ีคน ไม่เห็นดว้ยก่ีคน งดออกเสียงก่ีคน ก็

ตอ้งขอบคุณท่านรองนายกอนนัท ์ ทองแกว้  อีกคร้ังนะครับ ผมจะขอมติจากสภา
แห่งน้ี  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557 ตามญตัติท่ีเสนอมา โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ เป็นอนัว่าสภาน้ีอนุมติัให้แกไ้ขเปล่ียนแปลง
คาํช้ีแจงประกอบงบประมาณ ในระเบียบวาระท่ี 8 ตามท่ีเสนอ แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ 
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 9  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   ปีงบประมาณ 2557   

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 9   เร่ือง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณประจาํปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติข้ึนมา  

เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
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นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสวสัดิการสงัคม) 

   หลักการ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาํนวน 
1 รายการ  เป็นเงิน  760,000 บาท (เจด็แสนหกหม่ืนบาทถว้น) 

   เหตุผล   เน่ืองจากปัจจุบนัเทศบาลนครสงขลา มีชุมชนท่ีจดัตั้งไวร้วม 37 
ชุมชน ซ่ึงกระจายอยู่ในพื้นท่ีเขตเทศบาลนครสงขลา มีอาณาเขตท่ีกาํหนดข้ึน
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดและประกาศของเทศบาลนครสงขลา 

   เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปและนกัท่องเท่ียวไดท้ราบถึงแหล่งชุมชนต่าง ๆ 
และช่ือของชุมชนท่ีถูกตอ้ง ตลอดจนเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความ
สวยงามของเมืองและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในชุมชนท่ี
ประสงคใ์ห้มีป้ายช่ือชุมชนของตนเอง แต่เน่ืองจากกกองสวสัดิการสังคมไม่ได้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการน้ีไว ้จึงขออนุมติัต่อสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดงัน้ี 

   ก. โอนเพิ่ม กองสวสัดิการสังคม แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน  

   - โครงการป้ายประชาสมัพนัธ์ชุมชนในเขตเทศบาล   
  ตั้งไว ้ 760,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ช่ือชุมชน จาํนวน 37 ชุมชน 

พร้อมติดตั้ง ขนาดกวา้งไม่นอ้ยกว่า 0.80 เมตร ยาวไม่นอ้ยกว่า 2.00 เมตร สูงไม่
นอ้ยกวา่ 3.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกาํหนด) 

   รวมโอนเพิ่ม เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน 760,000 บาท  (เจ็ดแสนหกหม่ืน-
บาทถ้วน) 

   ข. โอนลด กองสวสัดิการสังคม แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แขง็ของชุมชน งบดาํเนินงาน ค่าใชส้อย 

   - รายจ่ายเก่ียวเน่ืองจากการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ (ค่าใชจ่้ายในการแกปั้ญหาและพฒันาชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของสมาชิก
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สภาเทศบาลและผูน้าํชุมชน) งบประมาณตั้งไว ้ 1,200,000 บาท (หน่ึงลา้นสอง-
แสนบาทถว้น)  

   รวมโอนลด  เป็นจํานวนเงินทั้งส้ิน  760,000  บาท (เจ็ดแสนหกหมื่น- 
บาทถ้วน) 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2 และฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ้ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ในหมวดครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทาํให้ลกัษณะ ปริมาณคุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน” 

   จึงขอเสนอญตัติ เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาํนวน 1 รายการ เป็นเงิน 
760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหม่ืนบาทถว้น) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซ่ึงเป็น
อาํนาจอนุมติัของสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ  เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  ครับ  

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส     เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพทิกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ผมเห็นดว้ยกบัการจดัทาํป้ายของชุมชน เพื่อสะดวกในการติดต่อส่ือสาร 

และการท่ีประชาชนจากท่ีอ่ืนจะเดินทางมาหาญาติพี่นอ้งในชุมชน เพราะสงขลา
เรามีประชากรแขวง และนักเรียนนักศึกษา มาศึกษาอยู่ในจงัหวดัสงขลา และ
อาศยัอยู่ในเขตชุมชนเขตเทศบาลนครสงขลา จาํนวนมาก ผูป้กครองบางคร้ังมา
หาบุตรหลาน หาไม่เจอ ในชุมชนเองกมี็หอพกัเยอะแยะมากมาย ผมอยากจะเรียน
ท่านประธานผา่นไปยงัผูบ้ริหารสักนิดว่าเม่ือเรามีป้ายชุมชนแลว้ผมอยากจะเห็น
ป้ายซ่ึงผา่นเขา้ซุม้ประตูเมืองสงขลา ซ่ึงกาํลงัก่อสร้างอยูใ่นตอนน้ี แลว้หาท่ีสักท่ี
หน่ึงทาํเป็นแผนท่ีของชุมชนของนครสงขลา เพราะพ่ีนอ้งประชาชนก็รู้ว่าน่ีคือ
ถนนไทรบุรี  ถา้เรามีแผนท่ีชุมชนไวด้ว้ยเขาจะไดรู้้ว่าชุมชนน้ีแตกไปจากถนน
เส้นไหน สะดวกในการส่ือสาร ไปมาสะดวกและเป็นการยกระดบัเมืองของเราสู่
มาตรฐานสากลดว้ย ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  ผูบ้ริหารกรั็บทราบนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มี

ผมจะขอมติ จากสภาแห่งน้ี สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้โอนเงินงบประมาณ
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รายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกอง
สวสัดิการสังคม ตามญตัติท่ีเสนอมา โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติั
เป็นเอกฉันท์)  เป็นอนัว่าสภาน้ีอนุมติัให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสวสัดิการสังคม
ตามท่ีเสนอ แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 
เพือ่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสวสัดิการสังคม  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 10  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน 
   เทศบาล 2 (อ่อนอุทศิ)  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 10  เร่ือง ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมสมทบค่าก่อสร้าง 
ประธานสภาเทศบาล  อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านรอง 

นายกอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ 

นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนันท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ไดรั้บมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญตัติใชจ่้ายเงินสะสมสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน

เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 
   หลกัการ  ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสม จาํนวน 4,393,000  บาท (ส่ีลา้นสาม

แสนเก้าหม่ืนสามพนับาทถ้วน) เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)  

   เหตุผล   ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไดจ้ดัสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน 
4 ชั้น 12 หอ้งเรียน ใตถุ้นโล่ง (ตอกเสาเขม็) ตามแบบ สน.ศท.4/12  วงเงินจดัสรร 
10,382,000  บาท (สิบลา้นสามแสนแปดหม่ืนสองพนับาทถว้น) ให้กบัโรงเรียน
เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) เพื่อก่อสร้างทดแทนอาคารเรียนหลงัเก่าท่ีชาํรุด ซ่ึงมีพื้นท่ี 
ขนาดกวา้ง 12.00 เมตร และยาว 28.40 เมตร  แต่พื้นท่ีท่ีตอ้งใชใ้นการก่อสร้าง ตาม
แบบ สน.ศท. 4/12 ตอ้งใชพ้ื้นท่ีขนาดกวา้ง 18.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ทาํใหไ้ม่
สามารถก่อสร้างตามแบบแปลนท่ีกําหนดได้ จึงต้องจัดทําแบบแปลนของ
เทศบาลข้ึนใหม่ให้เหมาะสมกบัพื้นท่ี  สาํนกัการช่างไดท้าํการสาํรวจ ออกแบบ
และประมาณราคาค่าก่อสร้างและร้ือถอนอาคารเรียนหลงัเก่า จะตอ้งใชเ้งินทั้งส้ิน 
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14,775,000  บาท  (สิบส่ีลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนับาทถว้น) แต่เงินท่ีไดรั้บ
จดัสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน มีเพียง 10,382,000 บาท (สิบลา้น
สามแสนแปดหม่ืนสองพนับาทถว้น) คงขาดเงินอีก 4,393,000  บาท (ส่ีลา้นสาม
แสนเกา้หม่ืนสามพนับาทถว้น) 

   ดงันั้น เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) มีห้องเรียนและห้องพิเศษ
เพียงพอ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ิน และนโยบายของเทศบาลนครสงขลา จึงจาํเป็นตอ้งใช้
จ่ายเงินสะสมสมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 
จาํนวน 4,393,000  บาท (ส่ีลา้นสามแสนเกา้หม่ืนสามพนับาทถว้น) 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 ขอ้ 89 

   “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยไดรั้บอนุมติั
จากสภาทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

   (1) ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซ่ึงอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือกิจการท่ีจดัทาํเพื่อบาํบดั
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้ งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละประเภท  ตามระเบียบแลว้ 

   (3) เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตอ้งดาํเนินการก่อหน้ีผูกพนัให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี
ถดัไปหากไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ให้การใชจ่้ายเงินสะสมนั้น
เป็นอนัพบัไป 

   ทั้ งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจาํและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมใหค้าํนึงถึงฐานะการคลงั และเสถียรภาพระยะยาว 

   ขณะน้ีเทศบาลนครสงขลามียอดเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ จาํนวน  
72,428,198  บาท (เจ็ดสิบสองลา้นส่ีแสนสองหม่ืนแปดพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบแปด
บาทถว้น) 

   จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ  เชิญคุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส ครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ในญตัติน้ีคณะผูบ้ริหารไดน้าํเสนอต่อสภาแห่งน้ี ผมขอขอบพระคุณและ

ขอช่ืนชมคณะผูบ้ริหารจริง ๆ เพราะว่าโรงเรียนเทศบาล 2 นั้น ผมเป็นวิทยากร  
ยาเสพติดมา 10 กว่าปี และก็ได้มีโอกาสเขา้ไปใช้อาคารสถานท่ี ทาํกิจกรรม 
หลายท่านบอกว่าร้ือตึกเก่านั้นใชเ้งินงบประมาณหลายบาท เงินสมทบดว้ย ผม
เรียนนิดหน่ึงว่าอาคารท่ีพูดถึงน้ีคืออาคารแรกท่ีเขา้ทางประตูร้ัวอยู่ทางขวามือ 
ตอนน้ีท่ีเห็นกคื็ออาคารท่ีทาสีเหลือง เป็นตึกท่ีเก่ามากแลว้ ผมไปหาขอ้มูลมาตอน
นั้นผมเป็นประธานการศึกษาอยู่โรงเรียนเทศบาล 4 ก็ร้ือตึกไป 1 หลงัแลว้เม่ือปี 
พ.ศ. 2544 ตอนน้ีก็สร้างทดแทนไปแลว้ ตึกหลงัน้ีก็ใกลเ้คียงกนักบัท่ีโรงเรียน
เทศบาล 4 ประมาณ 30 - 40 ปีท่ีแลว้นะครับ ผมข้ึนไปดูปรากฏว่าปูนท่ีเป็นตวั
ฉาบเป็นโครงสร้างของอิฐนั้นแตกหมดแลว้ มนัยุย่สลายหมดแลว้นะครับ และท่ี
สําคญัท่ีสุดตวัโครงสร้างแข็งก็คือเหล็กนั้น ข้ึนสนิมหมดตั้งแต่สมยัท่าน  ผอ.    
จาํนญั  ถา้จาํไม่ผิด ท่านก็บอกว่าเราน่าจะเปล่ียนอาคารไดแ้ลว้แต่ในปีท่ีผ่านมา
นั้นเราไม่มีงบประมาณ เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีท่ีคณะผูบ้ริหารไดข้องบจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  และเราใช้งบของเราไปสมทบไม่เกิน 
5,000,000 บาท และไม่กระทบต่อคงสะสมซ่ึงมี 70 กว่าลา้น ถา้หากว่าพลาด
โอกาสน้ีไปจะทาํให้ลูกหลานของเรามีปัญหาเพราะตอนน้ีห้องเรียนไม่พอ และ
ตึกท่ีจะทุบตอนน้ีไม่สามารถใชง้านไดเ้ลยทั้งหลงั ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัติน้ีอีกบา้งครับ เชิญครับ นายวลัลภ  วฒิุภูมิ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาล นายพิทกัษ์  ทองสุกใส  อภิปรายเม่ือ

สักครู่ ผมขอแสดงความคิดเห็นนิดหน่ึงครับผม อาคารยงัอยูส่มบูรณ์นะครับ มนั
หมดสภาพแต่ยงัสามารถใชเ้ป็นท่ีเรียนได ้ถา้ฟังจากคุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส พ่อแม่
พี่น้องท่ีฟังอยู่อาจจะคิดว่าอาคารจะพงัแลว้ ผูป้กครองก็อาจไม่ให้ลูกไปเรียนท่ี
โรงเรียนเทศบาล 2 นะครับ อาคารยงัใชไ้ดแ้ต่ว่าสภาพมนัเส่ือมจริง ๆ ก็ตอ้งทุบ
ตามสภาพ แต่ยงัใชไ้ดอ้ยู ่ ขอบคุณครับ 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  คุณวลัลภ  วฒิุภูมิ  มากครับ  พี่นอ้งประชาชนกอ็ยา่เพิ่งตกใจ 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ คุณวลัลภ  วุฒิภูมิ  บอกว่าอาคารยงัใช้ได้นะครับ  ใช้ได้ไม่ได้ก็อยู่ท่ี

ผูบ้ริหาร ท่านรองนายกอนนัท ์ ทองแกว้  จะตอบขอ้ซกัถามของสมาชิกไหมครับ 
เชิญครับ 

นายอนนัท ์ ทองแกว้   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอช้ีแจงถึงท่านสมาชิกสภาเทศบาล คุณวลัลภ  วุฒิภูมิ  ผ่านทางท่าน

ประธานสภาเทศบาล อาคารท่ีคุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลพดูคือ
อาคารท่ีมองจากภายนอกแลว้อาจจะมองเห็นว่าน่าจะใชก้ารได ้แต่อาคารน้ีเกิด
จากเหลก็ท่ีผกูพื้น หรือผกูเป็นโครงสร้างเป็นสนิม ซ่ึงตอนน้ีปูนฉาบแตก เสาแตก
ทาํให้เศษปูนเศษหินหล่นลงมา อาคารน้ีทางโรงเรียนเทศบาล 2 ไดท้าํการปิดเอา
เหล็กมากั้ น เอาของมากั้ นไม่ให้เด็กเข้าไป  อาคารทั้ งหลังใช้งานไม่ได้จึง
จาํเป็นตอ้งร้ือถอนแลว้สร้างใหม่ครับ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านรองนายกอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  ผมสรุปกแ็ลว้กนั 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับว่า ท่านนายก ท่านรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน ท่านก็เป็นผูก้าํกบั

ดูแลสํานักการช่าง มีทั้งช่าง ทั้งสถาปนิก ไม่ตอ้งให้ผมพูดนะครับ ท่านบอกว่า
สมควรจะทุบ กแ็สดงวา่ตอ้งทุบนะครับ  คุณวลัลภ  วฒิุภูมิ  มีอะไรครับ เชิญครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ท่านประธานครับท่ีผมพดูเม่ือสักครู่ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นดว้ย เห็นดว้ยครับ 

เม่ือท่านนายกบอกว่าอาคารน้ีจะไม่ใชง้านแลว้ก็โอเคครับ ผมกลวัว่าชาวบา้นจะ
แตกต่ืนเท่านั้นเองครับ  ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ครับ ผมจะขอมติจากสภาแห่งน้ี  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมติัให ้
ประธานสภาเทศบาล  ใช้จ่ายเงินสะสมสมทบค่าก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ตามญตัติท่ี

ผูบ้ริหารเสนอมา โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) 
เป็นอนัว่าสภาน้ีอนุมติัให้ใชจ่้ายเงินสะสมสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน
เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)  ของสาํนกัการศึกษา ตามท่ีเสนอ แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทศิ)  เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที ่ 11  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
   (ส่วนการโยธา  สํานักการช่าง) 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 11  เร่ือง ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2558  ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน  

เชิญครับ 

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติัใช้จ่ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมติัจ่ายเงินสะสม
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ ัดซ้ือครุภ ัณฑ์งานบา้นงานครัว  จาํนวน  1 
รายการ และครุภณัฑ์การเกษตร จาํนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน  105,000  บาท 
(หน่ึงแสนหา้พนับาทถว้น) 

   เหตุผล   ดว้ย ส่วนการโยธา สาํนกัการช่าง มีหนา้ท่ีบาํรุงรักษาซ่อมแซม
ถนนทางเทา้และดูแลงานสวนสาธารณะ ตลอดจนงานปรับปรุงภูมิทศัน์เมือง 
ตามนโยบายผูบ้ริหาร ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงมีความจาํเป็นจะตอ้งจดัซ้ือครุภณัฑ์
มาใชใ้นการปฏิบติังาน แต่เน่ืองจากไม่ไดต้ั้งงบประมาณในปี พ.ศ.2558 ไว ้จึงขอ
อนุมติัสภาเทศบาล ขอใชจ่้ายเงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นเงิน 
105,000  บาท (หน่ึงแสนห้าพนับาทถ้วน) โดยอยู่ภายในอาํนาจหน้าท่ีของ
เทศบาล ดงัรายการต่อไปน้ี 

   1. ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว  เป็นเงิน  75,000  บาท 
   - เคร่ืองตดัหญา้   เป็นเงิน  75,000  บาท 
   เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้ กา้นแข็ง แบบ 4 จงัหวะ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่

นอ้ยกวา่ 35 ซีซี ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่ตํ่ากวา่ 1.4 แรงมา้ จาํนวน 5 เคร่ือง (รายละเอียด
ตามท่ีเทศบาลกาํหนด ราคาท่ีตั้งไวเ้ป็นราคาทอ้งถ่ิน) 

   2. ครุภณัฑก์ารเกษตร   เป็นเงิน  30,000  บาท 
   - เคร่ืองสูบนํ้าแบบคนัชกั  เป็นเงิน  30,000  บาท 
   เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองสูบนํ้ าแบบคนัชกั ขนาดท่อดูดและท่อส่ง  2" ติดตั้งมิเตอร์

ตวัฉุด  ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1 แรงมา้ ใชก้ระแสไฟฟ้าชนิด 2 เฟส แรงดนั 220V พร้อม
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อุปกรณ์ครบชุด จาํนวน2 เคร่ือง (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลกาํหนด ราคาท่ีตั้งไว้
เป็นราคาทอ้งถ่ิน) 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2548 ขอ้ 89 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อาจใชเ้งินสะสมได ้ โดยไดรั้บอนุมติัจากสภาทอ้งถ่ินภายใตเ้ง่ือนไข ดงัต่อไปน้ี 
(1) “ให้กระทาํไดเ้ฉพาะกิจการซ่ึงอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกบัดา้นการบริการชุมชนและสงัคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพนู
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทาํเพื่อบาํบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  ทั้งน้ี  ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกาํหนด” 

   เทศบาลนครสงขลามียอดเ งินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ จํานวน 
72,428,198.00 บาท    

   จึงขอเสนอญตัติน้ีเพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา จ่ายเงินสะสม
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จาํนวน 2 รายการ เป็นเงิน 105,000  บาท (หน่ึงแสน
หา้พนับาทถว้น) ซ่ึงเป็นอาํนาจของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติ

จากสภา แห่ง น้ี  สมาชิกสภาท่านใด  อนุมัติให้ใช้จ่ าย เ งินสะสมประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนการโยธา สํานักการช่าง โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉันท์) เป็นอนัว่าสภาน้ีอนุมติัให้ใช้จ่ายเงินสะสม
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนการโยธา สํานักการช่าง ตามท่ีเสนอ 
แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติให้ใชจ่้ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 12  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพือ่ก่อสร้างโครงการจัดระเบียบ 
   ร้านอาหารหาดชลาทศัน์  (สํานักการช่าง) 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 12  เร่ือง ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมเพื่อก่อสร้างโครงการ 
ประธานสภาเทศบาล  จัดระเบียบร้านอาหาร หาดชลาทัศน์ ของสํานักการช่าง  ขอเชิญผูบ้ริหาร      

เสนอญตัติ เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 
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นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี     เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติใช้จ่ายเงินสะสม  เพื่อก่อสร้างโครงการจัดระเบียบ

ร้านอาหาร หาดชลาทศัน์ (สาํนกัการช่าง) 
   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอเสนอญตัติใช้

จ่ายเงินสะสม ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จาํนวน  14,000,000.-บาท  (สิบส่ี
ลา้นบาทถว้น)  เพื่อก่อสร้างโครงการจดัระเบียบร้านอาหาร หาดชลาทศัน์  

   เหตุผล   เน่ืองจากจงัหวดัสงขลา  เทศบาลนครสงขลาและมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  ไดร่้วมกนัตั้งเป้าหมายจะจดัระเบียบร้านอาหารท่ี
ตั้ งอยู่หลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพื่อสร้างภาพลักษณ์
ร้านอาหารใหเ้ป็นระเบียบ  และเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของจงัหวดัสงขลา  
โดยใหร้้านอาหารยา้ยมาเปิดบริเวณหลงัสนามกอลฟ์  ซ่ึงเทศบาลนครสงขลาตอ้ง
ดาํเนินการก่อสร้างร้านอาหาร เป็นอาคาร คสล. ขนาด  5.70 x 12.00 เมตร  รวม
พื้นท่ีไม่นอ้ยกว่า 68 ตารางเมตร จาํนวน 16 หลงั งบประมาณ 15,000,000.- บาท 
(สิบห้าล้านบาทถ้วน)  เป็นงบประมาณจากเทศบาลนครสงขลา  จํานวน  
14,000,000.-บาท  (สิบส่ีลา้นบาทถว้น)  และขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั  เป็นเงิน  1,000,000.-บาท  (หน่ึงลา้น
บาทถว้น)  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกาํหนด 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2547  และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2548  หมวด 8  ขอ้ 89  
กาํหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามรรถใชจ่้ายเงินสะสมได ้โดยให้เป็น
อาํนาจของสภาทอ้งถ่ินท่ีจะอนุมติั  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 2150  ลงวนัท่ี  27  พฤษภาคม  2556 และหนงัสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท 0808.4/ว 3161  ลงวนัท่ี 12  ตุลาคม  2553 เร่ืองซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบั
การใชจ่้ายเงินสะสมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

   ทั้งน้ีไดต้รวจสอบยอดเงินคงเหลือเงินสะสมท่ีนาํไปบริหารได ้ณ วนัท่ี  
20  มกราคม 2558 เป็นเงิน 72,428,198.-บาท (เจ็ดสิบสองลา้นส่ีแสนสองหม่ืน
แปดพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบแปดบาทถว้น) 

   จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลาต่อไป 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  คุณสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ญตัติน้ีก็เสนอเขา้สภาตามแผนท่ีผมได้แจ้งให้ทราบตั้ งแต่ตอนเร่ิมประชุม มี

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  
เชิญครับ  

นายสมโชค  ดีล่ิน     เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4 
   ในญตัติขออนุมติัใชเ้งินสะสมเพ่ือสร้างเป็นอาคารร้านคา้ เพื่อแกปั้ญหา

ให้กบัพ่อคา้แม่คา้ท่ีหน้ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ซ่ึงถา้เรามอง
ตามความเป็นจริงแลว้เป็นความเดือดร้อนของมหาวิทยาลยัเทคโนฯ ท่ีตอ้งการจะ
เอาพื้นท่ีตรงนั้นโดยให้ผูค้า้ขายบริเวณนั้นยา้ยออก แต่ในความเป็นจริงเทศบาล
นครสงขลาก็ตอ้งเขา้ไปดูแลโดยการจดัหาพื้นท่ี แต่วนัน้ีตอ้งหางบประมาณอีก 
14,000,000 บาท เพื่อสร้างอาคารร้านคา้ เป็นการรองรับแม่คา้จากบริเวณหน้า
มหาวิทยาลยัเทคโนฯ ซ่ึงตรงน้ีในหลกัการและเหตุผลเองผมก็ยงัไม่ทราบว่า เม่ือ
ยา้ยมาอยู่หลงัสนามกอลฟ์แลว้โดยหลกัการมนัจะเป็นการเพ่ิมพูนรายไดใ้ห้แก่
เทศบาลนครสงขลาหรือไม่ ตามเง่ือนไขของการใชเ้งินสะสมหรือไม่ หรือเพียง
เพื่อเง่ือนไขท่ีจะบริการประชาชน ถา้เรามองแค่ตรงน้ีเราก็ยงัไม่ทราบว่าการ
บริการประชาชน บริการพอ่คา้ แม่คา้เพื่อจดัระเบียบตรงน้ีเป็นเร่ืองถูกตอ้งในการ
จดัการในเร่ืองการท่องเท่ียว แต่เร่ืองของการเพ่ิมพูนรายได ้เง่ือนไขของการใช้
เงินสะสม ผมยงัมีขอ้กงัวลเลยนาํเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยงัคณะผูบ้ริหาร 
ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ คุณสมโชค  ดีล่ิน  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญตัติน้ีอีกไหมครับ ใหส้มาชิกอภิปรายต่อไปเลย และจะไดใ้หท้างผูบ้ริหาร 

ตอบทีเดียวเลย ไม่มีผูใ้ดจะอภิปรายนะครับ  กข็อเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอช้ีแจงในญตัติขอใชจ่้ายเงินสะสมเพ่ือก่อสร้างโครงการจดัระเบียบ

ร้านอาหาร หาดชลาทศัน์ ในดา้นของความเป็นจริงสงขลาของเราถือว่ามีแหล่ง
ธรรมชาติท่ีสวยงามโดยเฉพาะชายหาด ในปัจจุบนัเราจะมองเห็นร้านอาหารท่ีไป
ก่อสร้างอยู่บริเวณหลงัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ซ่ึงเส้นทางนั้น
เป็นเส้นทางท่ีเสด็จผ่านของเจา้นายหลายพระองค์ เพราะฉะนั้นเทศบาลนคร
สงขลาก็ต้องเห็นความสําคัญและความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดระเบียบ
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เพื่อท่ีจะให้เรียบร้อยและสวยงาม  เทศบาลนครสงขลาถือว่าเป็นเมืองท่องเท่ียว 
การท่ีจะใหร้้านอาหารท่ีต่างคนต่างสร้าง ไปอยูใ่นบริเวณหลงัร้ัวมหาวิทยาลยัซ่ึง
มีความสวยงามอยา่งท่ีพวกเราเห็น ก็เลยจดัระเบียบใหม่โดยหาพื้นท่ีใหม่นัน่คือ
บริเวณหลงัสนามกอลฟ์ มีร้านคา้จาํนวน 16 ร้านคา้ท่ีลงทะเบียนไว ้จะไม่ให้มี
เกินไปจากน้ี แลว้ในปัจจุบันน้ีหลงัสนามกอล์ฟเราก็มีรถเข็นอยู่จาํนวนมาก 
งบประมาณเม่ือคราวท่ีแลว้ท่ีขออนุมติัจากสภา จาํนวน 5,000,000 บาท โดยการ
สร้างอาคารท่ีจะเอาบรรดารถเขน็เขา้ไปอยู่ในอาคารท่ีเรียกว่า ฟู้ ดเซ็นเตอร์ ให้
เป็นศูนยร์วมกนั และเราจะมีพื้นท่ีสาํหรับรองรับ 16 ร้านคา้หรือผูป้ระกอบการ
จาก มทร. ส่วนอาคารท่ีเราสร้างไปพร้อมค่าเช่าเท่าไหร่ค่อยมาว่ากนับริการต่าง ๆ 
แมแ้ต่ฟู้ ดเซ็นเตอร์ก็เหมือนกนัถือว่าเทศบาลลงทุนไปก็จะมีผลตอบแทนกลบัมา 
กเ็ลยไดข้ออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมจากสภาแห่งน้ี ขอบคุณครับ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ  กไ็ดช้ี้แจงใหท้ราบ 
ประธานสภาเทศบาล  ผมจะขอมติจากสภาแห่งน้ี สมาชิกสภาท่านใด  อนุมติัให้ใชจ่้ายเงินสะสม เพื่อ

ก่อสร้างโครงการจัดระเบียบร้านอาหาร หาดชลาทัศน์ โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉันท์) เป็นอนัว่าสภาน้ีอนุมติัให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
เพื่อก่อสร้างโครงการจดัระเบียบร้านอาหาร หาดชลาทศัน์ ของสํานักการช่าง 
ตามท่ีเสนอ  แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการจัด
ระเบียบร้านอาหาร หาดชลาทศัน์  ของสํานักการช่าง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 13  ญตัติ เร่ือง  ขอเสนอร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2558 (เพิม่เติม) ฉบับที ่1 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี  13  ญตัติ  ขอเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลกัการ        

ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอ  เชิญครับ 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขา้พเจา้ขอเสนอญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบบั

ท่ี 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   ตามท่ี สภาเทศบาลนครสงขลาไดพ้ิจารณาอนุมติัเทศบญัญติังบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปแลว้นั้น ปรากฏว่ากรมส่งเสริมการ
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ปกครองทอ้งถ่ิน ไดจ้ดัสรรเงินอุดหนุนทัว่ไปเพื่อสนบัสนุนการกระจายอาํนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แผนงานส่งเสริมการกระจายอาํนาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เงินอุดหนุนทัว่ไปเพื่อสนบัสนุนการกระจายอาํนาจ
ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้แก่เทศบาลนครสงขลา ตามโครงการสร้าง
และพฒันาหลกัสูตรความเป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตร์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่ระดบัอนุบาลศึกษาไปจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลายแยกเป็น
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) เพื่อบ่มเพาะผูเ้รียนให้มีความเป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตร์) 
จาํนวนเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดลา้นบาทถว้น) และโครงการโรงเรียนตน้แบบ
ดา้นการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานในการพฒันาทอ้งถ่ิน โรงเรียนเทศบาล 5 
(วดัหัวป้อมนอก) จาํนวนเงิน 1,000,000 บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) ซ่ึงมีความจาํเป็นตอ้งตราเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  กรณีมีเงินรายได้ท่ีย ังไม่เกินยอดรวมทั้ งส้ิน           
ของประมาณการรายรับประจาํปี ซ่ึงไม่เป็นไปตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 กาํหนด เทศบาลนครสงขลาจึงไดข้อยกเวน้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ขอ้ 21 และผูว้่าราชการ
จงัหวดัสงขลาไดอ้นุมติัให้เทศบาลนครสงขลายกเวน้การปฏิบติัตามขอ้ 21 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541  แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ตามหนังสือจงัหวดั
สงขลา ท่ี สข 0023.4/19521 ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 จึงขอเสนอญตัติร่างเทศ
บญัญติังบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ดงัน้ี 

   ประมาณการรายรับ (เพิม่เติม) ฉบับที ่1 
   หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
   เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอาํนาจหน้าท่ีและภารกิจ     

ถ่ายโอน   จาํนวน  8,000,000  บาท 
   ประมาณการรายจ่าย (เพิม่เติม) ฉบับที ่1 
   แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  งบดาํเนินงาน 
   ค่าใชส้อย  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
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   - โครงการโรงเรียนตน้แบบดา้นการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน
การพฒันาทอ้งถ่ิน โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัหวัป้อมนอก) จาํนวนเงิน  

  1,000,000  บาท 
   - โครงการสร้างและพฒันาหลกัสูตรความเป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตร์ 

(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดบัอนุบาลศึกษาไปจนถึงระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.ปลายแยกเป็นเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) เพื่อบ่มเพาะผูเ้รียนให้มีความ
เป็นเลิศดา้นวิทยาศาสตร์)  จาํนวนเงิน  7,000,000  บาท 

   จึงเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 ประจาํปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2558  ฉบบัน้ี มาเพ่ือใหส้ภาเทศบาลนครสงขลาไดพ้ิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  สมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  มากครับ  เน่ืองจาก 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 13 เป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 

2558 (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 ซ่ึงเป็นเทศบญัญติัท่ีเก่ียวกบังบประมาณ ท่ีประชุมตอ้ง
พิจารณาเป็นสามวาระ วาระท่ี 1 รับหลกัการ วาระท่ี 2 แปรญตัติ วาระท่ี 3 ลงมติ
เพื่อตราเป็นเทศบญัญติั  ฉะนั้น มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายในญตัติ ขอรับ
ความเห็นชอบร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 น้ีบา้งไหม  เชิญครับ เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาเทศบาล ได้
อภิปรายก่อน มีไหมครับ ไม่มีนะครับ    

   ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ใหส้มาชิกไดล้งมติในวาระท่ี 1 ขั้นรับหลกัการ 
ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 
ฉบบั ท่ี 1 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉนัท)์ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (เพิม่เติม) ฉบับที่ 1 ในวาระที่ 1  ขั้นรับหลกัการ              
เป็นเอกฉันท์   

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ผมจะขอหารือสมาชิกสภาเทศบาล ในเร่ืองการเลือกคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  แปรญตัติร่างเทศบญัญติั เพื่อทาํหนา้ท่ีพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย  
  ประจาํปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 ขอเชิญเลขานุการสภาช้ีแจง

ระเบียบ เชิญครับ 
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นางกลัยา  บุญญามณี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน  
ปลดัเทศบาล  พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 (1) คณะกรรมการสามญั  
เลขานุการสภาเทศบาล  ประกอบดว้ย สมาชิกสภาทอ้งถ่ินมีจาํนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน 7 คน 

และขอ้ 49 ญตัติร่างเทศบญัญติัท่ีสภาทอ้งถ่ินลงมติรับหลกัการแลว้ ถา้จะตอ้งส่ง
ใหค้ณะกรรมการแปรญตัติพิจารณา ใหป้ระธานสภาทอ้งถ่ินส่งร่างขอ้บญัญติันั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญตัติฯ พิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทอ้งถ่ิน
จะตอ้งกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปรญตัติดว้ย  

   ขอ้ 45 วรรค 2 ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได ้และในการพิจารณาวาระท่ี 2 ให้กาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติ
ไวไ้ม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมงนบัแต่สภาทอ้งถ่ินมีมติรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณนั้น และ 

   หมวด 8 ขอ้ 115 คณะกรรมการสภาทอ้งถ่ินจะกาํหนดนดัประชุมเม่ือใด 
ให้แจ้งให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ผูเ้สนอญตัติ และผูแ้ปรญตัติ 
ทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมงก่อนกาํหนดเวลานดัประชุม 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอหารือท่ีประชุม และขอใหส้มาชิกสภาเทศบาลไดเ้สนอช่ือสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เพื่อคดัเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 
   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอผูใ้ดเป็น

คณะกรรมการแปรร่างเทศบญัญติั  เชิญครับ สมาชิกสภาเทศบาล 1 คน เสนอช่ือ
ได ้1 คน นะครับ  เชิญนายเอกชยั  ก้ิมดว้ง  เสนอครับ 

นายเอกชยั  ก้ิมดว้ง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชยั  ก้ิมดว้ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2   
  ขอเสนอนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  เสนอครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1   
  ขอเสนอนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน   เสนอครับ 
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นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4   
  ขอเสนอนางกรกมล  อาจณรงค ์ เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  เชิญสมาชิกเสนอช่ือ  
ประธานสภาเทศบาล  คนต่อไปครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา   เสนอครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2   
  ขอเสนอนายเอกชยั  ก้ิมดว้ง   เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอคนท่ี 5  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ เชิญนายเจิมศกัด์ิ  หนูเมือง  เสนอครับ 

นายเจิมศกัด์ิ  หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศกัด์ิ  หนูเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4   
  ขอเสนอนายสุรสิทธ์ิ  สงัโคมินทร์  เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอคนท่ี 6  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เสนอครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพทิกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1   
  ขอเสนอนายเจิมศกัด์ิ  หนูเมือง   เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 
นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  เสนอครับ 

นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2   
  ขอเสนอนายประจวบ  บุญเมือง  เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  ไหมครับ  ไม่มีนะครับ  ตามระเบียบเสนอไดไ้ม่เกิน 7 คน น่ีกค็รบ 7 คนแลว้ ก็

เป็นอนัวา่ทั้ง 7 คนท่ีเสนอมาน้ีเป็นคณะกรรมการแปรร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิม่เติม) ฉบบัท่ี 1 ทั้ง 7 คนกไ็ปประชุม
กนัเองเพื่อเลือกประธานและเลขานุการ นะครับ 
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มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลอืกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิม่เติม) ฉบับที ่1 ดังนี ้

   1. นายวลัลภ  วุฒิภูมิ 
   2. นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์ 
   3. นางกรกมล  อาจณรงค์ 
   4. นายเอกชัย  กิม้ด้วง 
   5. นายสุรสิทธ์ิ  สังโคมินทร์ 
   6. นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง 
   7. นายประจวบ  บุญเมือง     

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ต่อไปผมขอหารือเร่ืองการกาํหนดระยะเวลาแปรญตัติร่างเทศบญัญติั 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 
  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอ ระยะเวลาในการแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 24 ชัว่โมง ขอเชิญ
สมาชิกเสนอครับ เชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  เสนอครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี   1  
   ผมขอเสนอระยะเวลาแปรญัตติ  เ ป็นเวลา   3  วัน  ตั้ งแต่วันท่ี  16 

กุมภาพนัธ์ 2558  เวลา 14.00 น. จนถึงวนัท่ี 19  กุมภาพนัธ์  2558  เวลา 14.00 น.  
และกาํหนดสถานท่ีรับคาํแปรญตัติในวนัดงักล่าว  ณ  ห้องกิจการสภา เทศบาล
นครสงขลา  ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเป็นอยา่งอ่ืนบา้งไหมครับ ไม่มีนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่า ระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 เป็นเวลา 3 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 16 
กุมภาพนัธ์  2558  เวลา 14.00 น. จนถึงวนัท่ี 19  กุมภาพนัธ์ 2558  เวลา 14.00 น.  
และกาํหนดสถานท่ีรับคาํแปรญตัติ  ณ  ห้องกิจการสภา  เทศบาลนครสงขลา  
ตามท่ีนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  เสนอนะครับ 

   หลงัจากน้ีคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติัก็จะแจง้ให้หัวหน้า
ส่วนการงานทราบ เพื่อช้ีแจงขอ้มูลต่อคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั 
สมาชิกสภาเทศบาล หรือผูบ้ริหารท่านใดจะแปรญตัติขอให้ทาํหนังสือยื่นต่อ
กรรมการแปรญตัติตามรายช่ือท่ีผมเรียนมาแลว้นะครับ เพราะฉะนั้นหลงัจากแปร
ญตัติ ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมยัสามญั สมยัแรก คร้ังท่ี 2 
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ประจาํปี พ.ศ. 2558 ในวนัท่ี  2  มีนาคม  2558 เวลา 10.00 น.  เพื่อพิจารณาร่าง
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 
1 ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  ขอแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบดว้ยวาจาก่อนนะครับ 
และจะทาํหนังสือแจง้นัดประชุมแจง้ให้ทราบอีกคร้ังหน่ึงนะครับ  ต่อไปเชิญ 
กรรมการแปรญตัติ  เชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  ครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  และ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ส่วนการงานทุกท่าน  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
คณะกรรมการแปรญตัติฯ  เขตเลือกตั้งท่ี 1  ในฐานะคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ขอเรียนให้

ทราบวา่  
   ตามท่ีสภาแห่งน้ี กาํหนดระยะเวลาแปรญตัติ เป็นเวลา 3 วนั คือตั้งแต่

วนัท่ี 16  กมุภาพนัธ์  2558  เวลา 14.00 น. จนถึงวนัท่ี  19  กมุภาพนัธ์  2558  เวลา 
14.00 น.  และกาํหนดสถานท่ีรับคาํแปรญตัติในวนัดงักล่าว  ณ  หอ้งกิจการสภา  
เทศบาลนครสงขลา  หากคณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์
จะยื่นขอแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณ ดงักล่าว ก็มายื่นไดต้ามวนัเวลา 
และสถานท่ี ท่ีแจง้มาน้ีนะครับ  และผมขอกาํหนดเวลาประชุมคณะกรรมการ
แปรญตัติร่างเทศบญัญติั  เพื่อพิจารณาร่าง   เทศบญัญติั ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์  
2558 เวลา  14.00 น.  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3  หากผูใ้ดประสงคจ์ะเขา้
รับฟังการประชุมคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ก็ขอเชิญไดน้ะครับ 
ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที ่ 14  เร่ือง อืน่ ๆ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 14  เร่ือง อ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบา้งครับ 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ผมขออภิปราย 2 เร่ือง สั้น ๆ เร่ืองแรกขอขอบคุณนายกเทศมนตรีนคร

สงขลา นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  ไดใ้ห้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยแุห่งประเทศไทย
ในเร่ืองของความเป็นห่วงพี่นอ้งประชาชนในเทศบาลนครสงขลาในเร่ืองของวนั
ตรุษจีนเตือนให้ระวงัในเร่ืองของอคัคีภยัเม่ือสักครู่ผมไดฟั้งข่าวตน้ชัว่โมงตอน 
10 โมงสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็ได้ออกข่าวไปทั่วประเทศ นอกจากได้
ประโยชน์แก่พี่นอ้งในสงขลาแลว้ยงัใหป้ระโยชน์กบัพี่นอ้งทัว่ประเทศดว้ย 
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   เร่ืองท่ี 2 เรียนผ่านท่านประธานสภาไปยงัคณะผูบ้ริหารดว้ยนะครับใน
เร่ืองของเส้นจราจร  ตอนน้ีท่ีผมไปเจอผมเป็นห่วงมากเป็นเส้นท่ีตดัถนนทะเล
หลวงยาวตลอดมาถึงโรงเรียนเทศบาล 2 ถึงหน้าวดัชยัมงคลไปสุดกาํแพงของ
แขวงการทางนั้นเส้นจราจรไม่มีแลว้ และหนา้วดัชยัมงคลเป็นชุมชนร่วมใจนั้น
จราจรแออดัมาก ผมกลวัวา่ถา้เกิดอุบติัเหตุข้ึนมาแลว้จะเกิดปัญหา  ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  คนต่อไปเชิญนายวรชาติ   
ประธานสภาเทศบาล  ธารพระจนัทร์  เชิญครับ 

นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   เร่ืองท่ีผมจะอภิปรายในวนัน้ีก็คือเร่ืองของการขอมติครับ การขออนุมติั 

ผมแค่เสนอความเห็นเท่านั้นเองครับ ส่วนถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งกแ็ลว้แต่ ปกติใน
ญตัติต่าง ๆ คณะผูบ้ริหารจะเสนอในหลกัการ เหตุผล และระเบียบ หลงัจากนั้น
สมาชิกสภาเทศบาลกจ็ะอภิปราย เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบใช่ไหมครับ แต่ท่ีผา่น
มาน้ีส่วนใหญ่แลว้ท่านประธานบอกวา่ขออนุมติัเกือบทั้งหมด คาํว่าอนุมติันั้นมนั
น่าจะเป็นอาํนาจของผูบ้ริหารหรือของนายกเทศมนตรีหรือของเทศบาลซ่ึงเป็น
นิติบุคคล คาํว่าอนุมติัสมาชิกสภาเทศบาลไม่น่าจะมีอาํนาจ ท่ีจริงน่าจะขอมติท่ี
ประชุมเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ตรงน้ีท่านเห็นชอบก็ยกมือถา้ไม่เห็นชอบก็ไม่
ยกมือ แต่อนุมติันั้นน่าจะเป็นของฝ่ายบริหารตามท่ีผมกราบเรียนมา แต่ใชค้าํว่า
อนุมติัผมไม่เห็นดว้ยตรงน้ี แต่ถา้สมาชิกสภาจะอภิปรายเป็นอยา่งอ่ืนกแ็ลว้แต่ แต่
ท่ีผ่านมาแลว้ก็คงไม่เป็นไร แต่ท่ีผมพูดน้ีเป็นการแสดงความคิดเห็นเท่านั้นเอง 
สมยัหนา้มีการประชุมกนัอีกเราจะเอาแบบไหนกนั เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ อนุมติั/
ไม่อนุมติั  ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณครับ  ขอเชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   ผมขอเห็นต่างหรือประทว้งผูอ้ภิปรายท่ีอภิปรายจบลงไป คือนายวรชาติ  

ธารพระจนัทร์  คือจริง ๆ แลว้การขอมติหรือว่าถามสมาชิกในสภาเพื่อท่ีจะใหไ้ด้
ไตร่ตรองหรือว่ามีความคิดเห็นในการลงมติแต่ละคร้ังนั้น แบบขอเสนอญตัติก็
คือเอกสารท่ีฝ่ายบริหารเสนอเขา้มาให้สภาพิจารณาเพื่อท่ีจะลงมติหรือไม่ลงมติ 
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เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนั้ น ข้ึนอยู่กับญัตติของแต่ละเร่ืองบางญัตตินั้ นมี
ระเบียบหรือกฎหมายเขียนไวว้่าตอ้งขออนุมติั  ทางผูบ้ริหารตอ้งขออนุมติัจึงจะ
บนัทึกลงไปในญตัติได ้ไม่อย่างนั้นจะผิดระเบียบ เหมือนผมยกตวัอย่าง ขอรับ
ความเห็นชอบในร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี ไม่ว่าฉบบัไหนก็
ตอ้งขอรับความเห็นชอบ  สมาชิกสภาก็ตอ้งให้ความเห็นชอบ จะบอกว่าอนุมติั
ไม่ได ้เพราะฝ่ายบริหารขอรับความเห็นชอบ ในวาระท่ี 1 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 
ก็เช่นเดียวกนั เม่ือเราเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบญัญติั เราก็ตอ้งนาํร่างเทศบญัญติั
ไปยื่นต่อผูว้่าราชการจงัหวดั ว่าสมาชิกให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบญัญติั
แลว้ และท่านผูว้่าราชการจงัหวดัก็อนุมติั แลว้ทางเทศบาลก็นาํมาประกาศบงัคบั
ใชต่้อไป ถูกตอ้งไหมครับท่านประธาน ผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะท่ีผม
เคยนัง่ในตาํแหน่งเดียวกบัท่านประธานมาก่อน  ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  คุณไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ มากครับ  คุณวรชาติ  ธารพระจนัทร์ 
ประธานสภาเทศบาล  มีอะไร  เชิญครับ 

นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   เร่ืองการอนุมติัในสภาแห่งน้ีผมยงัยืนยนัว่าไม่มีอาํนาจอนุมติั จริงอยู่

ถูกตอ้งว่าอาํนาจอนุมติัเป็นของผูว้่าราชการจงัหวดั แต่ว่าการเสนอเป็นอาํนาจ
ของผูบ้ริหาร แต่สมาชิกสภาไม่มีอาํนาจอนุมติั มีแต่เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย เป็น
เอกฉนัทห์รือไม่เป็นเอกฉนัท ์อาํนาจอนุมติัเร่ืองการเงิน หรือเร่ืองโครงการไม่ใช่
ของเรา ผมวา่เราหลงประเดน็ครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ คุณวรชาติ  ธารพระจนัทร์  เอาอยา่งน้ีนะครับ ผมจะขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านทั้งหลายท่ีมีความเห็นต่างกนั ประชุมนอกรอบสักคร้ังหน่ึงแลว้เราก็มาคุยกนั 

เชิญทั้ งผูบ้ริหารทั้ งท่านปลดัเทศบาล เชิญทั้ งคุณสุพล  ชุ่มเย็น และเชิญท่าน
ทั้ งหลายมาร่วมคุยกันอีกคร้ังหน่ึงก่อนท่ีจะมีการประชุมคร้ังต่อไป  ท่าน
เลขานุการสภาขอช้ีแจงต่อสภา  เชิญครับ 

นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ดิฉนันางกลัยา  บุญญามณี  ปลดัเทศบาลทาํหนา้ท่ีเลขานุการสภาเทศบาล 
   ในกรณีการเห็นต่างว่าเป็นอาํนาจของสภาหรือไม่ ในการอนุมติัหรือว่า

เห็นชอบนั้น ก็เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพราะว่าญตัติในการ
นําเสนอสภาท่ีนําเข้าสภาทุกคร้ังเราก็ได้มีการอ้างถึงระเบียบท่ีเ ก่ียวข้อง 
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ยกตัวอย่างในเ ร่ืองของงบประมาณ  นะคะ  อาศัยอํานาจตามระเ บียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
นะคะ  ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงิน  หรือการเปล่ียนแปลงคํา ช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทาํให้ลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอาํนาจอนุมติั
ของสภาทอ้งถ่ิน เพราะฉะนั้น ญตัติตรงน้ีก็ตอ้งขออนุมติัจากสภาทอ้งถ่ิน ถา้หาก
ว่าสภาทอ้งถ่ินไม่อนุมติั คณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ินหรือท่านนายกเทศมนตรีก็ก็ไม่
สามารถท่ีจะไปดาํเนินการไดน้ะคะ เม่ือสภาทอ้งถ่ินอนุมติัแลว้ ผูบ้ริหารจึงจะ
สามารถไปดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งหรือดาํเนินการตามระเบียบพสัดุต่อไป ก็ตอ้ง
เป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน  ขอบคุณค่ะ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านเลขานุการสภา มากครับ  คุณวรชาติ  ธารพระจนัทร์ 
ประธานสภาเทศบาล  มีอะไรอีกไหมครับ  เชิญครับ 

นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   ดว้ยความเคารพท่านปลดัครับ  เม่ือตะก้ีระเบียบตรงนั้นไม่ทราบว่ามนั

อยูใ่นขอ้ไหนผมไดไ้ปดู 

นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล  ดิฉนันางกลัยา  บุญญามณี  ปลดัเทศบาลทาํหนา้ท่ีเลขานุการสภาเทศบาล 
   ญตัติทั้งหมดท่ีเรานาํเขา้สภาในวนัน้ี  ไดอ้า้งระเบียบในญตัติทุกญตัติ

และไดแ้นบระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งไวท้ั้งหมดแลว้ทุกญตัติ  เพราะฉะนั้นในส่วนของ
การยืน่ญตัติในแต่ละญตัติตรงน้ี เรากเ็อามาตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งว่าจะขออนุมติั 
จากสภา หรือวา่ขอรับความเห็นชอบจากสภา ขอบคุณค่ะ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านเลขานุการสภา มากครับ  เชิญ คุณวรชาติ  ธารพระจนัทร์ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   ผมตอ้งขอขอบคุณท่านปลดัเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

มากครับ  ท่ีไดใ้หค้วามกระจ่าง  ขอบคุณครับ 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   กเ็ป็นท่ีเขา้ใจกนัอยา่งถ่องแท ้แลว้นะครับ เพราะวา่ในญตัติแต่ละญตัติ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ีเสนอมาทางผูบ้ริหารก็ไดแ้นบระเบียบมาเป็นการถูกตอ้งแลว้ ในขณะน้ีเวลาก็

ไดล่้วงเลยมาพอสมควรแลว้ ผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รอง
ปลดัเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมในวนัน้ี  และการประชุมสภากผ็า่นไปดว้ยดี  ผมขอปิดประชุม  ณ บดัน้ี   

ปิดประชุมเวลา      12.30  น. 

 
 
   (ลงช่ือ)    นางวรกานต ์ เรืองศรี    ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
                                                              (ลงช่ือ)     นางกลัยา  บุญญามณี    ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 
 
        สาํเนาถูกตอ้ง 

 

        
 (นางกลัยา  บุญญามณี) 
ปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


