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

วนัที ่ 24  กนัยายน  2557  เวลา  13.30  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

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

ผูไ้ม่มาประชุม 1. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลาป่วย 
 2. นายดาํรงเดช ทองคาํ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลาป่วย 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1. นายสมศกัด์ิ ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายอนนัท ์  ทองแกว้ รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายสมชาย จนัทรประทิน   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นางสาววลยัรัตน ์ ตนัติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 6. นายธานี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเสง้ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 8. นายโสภณ สุขโข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายอนุสรณ์ โค่ยสตัยา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายปราณี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 11. นายรัฐชยั สงประสพ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายนิทศัน ์ วรกลุ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 13. นายสุพล ทองเรืองศรี รก.หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 14. นายธาํมรงค ์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สาํนกัการคลงั 
 15. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 16. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพฒันารายได ้
 17. นายพิษณุ เจริญเนตรกลุ รก.ผอ.สาํนกัการช่าง 
 18. นายธวชัชยั ประดิษฐอุกฤษฏ ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล  
 19. นางตวงพร วิจิตรพนัธ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 20. นางสาววรารัตน์ นนัทวราพิทกัษ ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  
 21. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
 22. นายศกัดา   มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 23. นายเจษฏา ชยัฤกษ ์ ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 
 24. นางสุจิตรา  สงัขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 25. นางณฐัริกา นุรักษ ์ ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 
 26. นางวาสนา ศรีกรด หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 27. นางวรกานต ์ เรืองศรี หวัหนา้งานธุรการ สาํนกัปลดัฯ  
 28. นายวฒิุชยั บุญเทพ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 29. นายจตุรงค ์ ทองเพชรคง ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 30. นางพชัรี จิตตเ์สโน พนกังานจา้งฯช่วยงานกิจการสภา 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 

 เ ม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแลว้ นางกลัยา  บุญญามณี ปลดัเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เขา้หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

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

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติทุกท่าน คณะผูบ้ริหาร และ 
ประธานสภาเทศบาล  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วนัน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี  
  3 คร้ังท่ี 3 ประจาํปี พ.ศ. 2557 ในวนัท่ี 24 กันยายน 2557 บัดน้ีสมาชิกสภา

เทศบาลมาครบองคป์ระชุมแลว้  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา   ณ  บดัน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ทีป่ระธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองแรก  ดว้ยนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  รองประธานสภาเทศบาลนคร

สงขลา ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตาํแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนคร
สงขลา ต่อผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา โดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2557 
และผูว้่าราชการจงัหวดัสงขลา ไดรั้บทราบการลาออกจากตาํแหน่งแลว้ มีผลให้
นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  พน้จากตาํแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ตามมาตรา 20 ทวิ (1) แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล 
พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552 ตั้งแต่วนัท่ี 15 กนัยายน 2557 
เป็นตน้ไป ตามหนงัสือท่ี สข 0023.4/13584 ลงวนัท่ี 15 กนัยายน 2557  และใน
วนัน้ีเราจะมีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา แทนตาํแหน่งท่ีว่าง  
จึงขอแจง้ใหท้ราบ  

   เร่ืองที่ 2  เทศบาลนครสงขลาไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีเทศบาล
นครสงขลา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 3 ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 23 
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กนัยายน 2557 แลว้ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
การจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 5 ขอ้ 24 ให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศใชแ้ผนพฒันาท่ีอนุมติัแลว้และนาํไปปฏิบติัรวมทั้งแจง้
ใหส้ภาทอ้งถ่ินทราบ ผมขออนุญาตอ่านประกาศ นะครับ  

   ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง การจดัทาํแผนพฒันาสามปีเทศบาล
นครสงขลา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) คร้ังท่ี 3   

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาํแผนพฒันาองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 4 ขอ้ 21 การแก้ไขแผนพฒันาเป็น
อาํนาจของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและเทศบาลไดจ้ดัทาํแผนพฒันาสามปีเทศบาลนคร
สงขลา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 ไปแลว้นั้น  

   เพื่อให้การพฒันาเมืองมีประสิทธิภาพ ทนัต่อเหตุการณ์และสอดคลอ้ง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน เทศบาลนครสงขลาจึงมีความจําเป็นต้องเพิ่มเติม
โครงการท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบนอกเหนือจากโครงการท่ีมีในแผนพฒันาสามปี
เทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) คร้ังท่ี 2 จึงไดจ้ดัทาํแผนพฒันาสาม
ปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3  

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั 
   ประกาศ  ณ วนัท่ี 23 กนัยายน พ.ศ. 2557 
   นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   เร่ืองที ่3  ฝากประชาสมัพนัธ์มาวา่วนัน้ีมีพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารเจ ใน

เวลา 16.00 น. ขอเชิญสมาชิกสภาและผูท่ี้จะไปร่วมงาน พร้อมกนัท่ีศาลเจา้ท่ีคุณ
แอนนา ท่ีสวนหมากนะครับ จะไปทาํพิธีก่อน เสร็จพิธีแลว้จะมาท่ีบริเวณปะรํา
พิธีเปิดงานหนา้วดัแจง้จะเปิดงานในเวลา 17.00 น.  กข็อแจง้ใหท้ราบนะครับ 

   เร่ืองที่ 4  ตามหนงัสือขอเชิญร่วมงานเกษียณอายรุาชการประจาํปี 2557 
มีพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล จาํนวน 12 คน จะเกษียณอายุ
ราชการ และจะมีงานเล้ียงเกษียณอายุในวนัท่ี 25 กนัยายน 2557 เวลา 17.00 น. 
เป็นตน้ไป  ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช แอนด์ รีสอร์ท จึงขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านเขา้ร่วมงานตามหนงัสือเรียนเชิญท่ีทุกท่านไดรั้บแลว้ และขอให้
ผูท่ี้มีความประสงคจ์ะไปร่วมงาน แสดงความจาํนงตามแบบตอบรับท่ีแนบมา
พร้อมหนังสือ และส่งคืนให้เจา้หน้าท่ีงานธุรการ สํานักปลดัเทศบาลหลงัจาก
ประชุมสภาเสร็จในวนัน้ีดว้ยนะครับ 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่3  ประจําปี  
  2557  เม่ือวันที่  26 สิงหาคม 2557 และรายงานการประชุมสภาเทศบาล

สมัยสามัญ สมัยที ่3 คร้ังที ่2 ประจําปี 2557 เม่ือวนัที ่8  กนัยายน 2557     

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมยั 
ประธานสภาเทศบาล    สามญั  สมยัท่ี 3   ประจาํปี 2557  เม่ือวนัท่ี  26 สิงหาคม 2557 และรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลสมยัสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 8  
กนัยายน 2557 ผมจะขอมติท่ีประชุม 2 คร้ังนะครับ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  เชิญนายณรงค ์ บวัคาํ  รายงานการตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 เชิญครับ  

นายณรงค ์ บวัคาํ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายณรงค ์ บวัคาํ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4 ใน

ฐานะท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา  
 เม่ือวนัท่ี  10  กนัยายน 2557  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ประกอบดว้ย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  ประธานกรรมการ  

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

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 ประจาํปี พ.ศ. 2557 เม่ือ
วนัท่ี 26 สิงหาคม  2557  ปรากฏวา่ไม่มีการแกไ้ขแต่อยา่งใด ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณนายณรงค ์ บวัคาํ  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด จะแกไ้ข 
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบบัน้ี นอกเหนือไปจากน้ีอีกบา้งครับ เชิญท่าน

รองอนนัท ์ ทองแกว้  เชิญครับ  

นายอนนัท ์ ทองแกว้  เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายอนนัท ์ ทองแกว้  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
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  ผมขอแกไ้ขหน้าท่ี 20 บรรทดัท่ี 16 ตรงท่ีใชค้าํว่า English Program  
(EP)  และหนา้ท่ี 21 บรรทดัท่ี 4 ก็เหมือนกนั ขอแกเ้ป็น Mini English Program  
และภายในวงเลบ็ แกเ้ป็น (MEP) ทั้งสองท่ีแกเ้หมือนกนัครับ ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณรองอนนัท ์ ทองแกว้  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด จะแกไ้ข 
ประธานสภาเทศบาล รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบบัน้ี ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากสภา

แห่งน้ี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยั
สามญั สมยัท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมือ
รับรองเป็นเอกฉนัท)์ 

มติทีป่ระชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ที ่3 ประจําปี พ.ศ. 2557 เม่ือวนัที ่26 สิงหาคม 2557 เป็นเอกฉันท์  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยั 
ประธานสภาเทศบาล ท่ี 3 คร้ังท่ี 2   เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญนายณรงค ์ บวัคาํ 

เชิญครับ 

นายณรงค ์ บวัคาํ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายณรงค ์ บวัคาํ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4 ใน

ฐานะท่ีเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา  
 เม่ือวนัท่ี  10  กนัยายน 2557  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ประกอบดว้ย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  ประธานกรรมการ  

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

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจาํปี พ.ศ. 2557  
เม่ือวนัท่ี  8 กนัยายน 2557 ปรากฏวา่ไม่มีการแกไ้ขแต่อยา่งใด ขอบคุณครับ 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณนายณรงค ์ บวัคาํ  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด จะแกไ้ข 
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2557 เม่ือ

วนัท่ี 8 กนัยายน 2557 บา้งไหมครับ ไม่มีใครแกไ้ขนะครับ เม่ือไม่มีกเ็ป็นอนัวา่
สภาแห่งน้ี ใหก้ารรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี 3 
คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2557 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2557  แลว้นะครับ  

มติทีป่ระชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
ที ่3 คร้ังที ่2 ประจําปี 2557 เม่ือวนัที ่8 กนัยายน 2557  เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ือง   เลอืกรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  แทนตําแหน่งทีว่่าง 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ือง  เลือกรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา   
ประธานสภาเทศบาล  แทนตาํแหน่งท่ีว่าง  เชิญท่านปลดักัลยา  บุญญามณี  ในฐานะเลขานุการสภา

ช้ีแจงระเบียบ  เชิญครับ 

นางกลัยา  บุญญามณี     เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ปลดัเทศบาล  ดิฉนันางกลัยา  บุญญามณี  ปลดัเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาลนครสงขลา  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 15, ขอ้ 15 (1) และขอ้ 15 
วรรค 4  สรุปดงัน้ี 

   เม่ือรองประธานสภาทอ้งถ่ิน พน้จากตาํแหน่งก่อนครบอายุของสภา
ทอ้งถ่ิน ใหส้ภาทอ้งถ่ินเลือกรองประธานสภาทอ้งถ่ิน แทนตาํแหน่งท่ีว่างภายใน
สิบห้าวนั นับแต่วนัท่ีตาํแหน่งว่างลง และให้รายงานผลการเลือกรอง
ประธานสภาทอ้งถ่ินต่อผูว้า่ราชการจงัหวดัภายใน 7 วนันบัแต่วนัเลือก 

   และ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภา
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ้ 8 วิธีการเลือกรอง
ประธานสภาทอ้งถ่ิน ให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีตน
เห็นวา่สมควรใหเ้ป็นผูด้าํรงตาํแหน่งรองประธานสภาทอ้งถ่ิน การเสนอนั้นตอ้งมี
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินรับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาทอ้งถ่ินแต่ละ
คนรับรองไดเ้พียงคร้ังเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จาํกดัจาํนวน  ขอบคุณค่ะ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านปลดักลัยา  บุญญามณี เลขานุการสภามากครับ  สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภา ท่านใดจะเสนอช่ือผูส้มควรให้เป็นรองประธานสภาเทศบาล  เชิญเสนอ

ข้ึนมาครับ เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 
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นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพทิกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
  ขอเสนอให ้นายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี  1  

เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา   

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ อยา่งนอ้ย 2 คน  นะครับ  (สมาชิกยกมือรับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  ถูกตอ้ง) ผูรั้บรองถูกตอ้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอช่ือผูอ่ื้นเป็น    

รองประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีแสดงว่าสภาน้ีเสนอ
ช่ือนายวลัลภ  วุฒิภูมิ  เป็นรองประธานสภาเทศบาล เพียงช่ือเดียว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 หมวดท่ี 1 ขอ้ 14 ในการเลือกประธานสภา
ทอ้งถ่ิน รองประธานสภาทอ้งถ่ิน หรือเลขานุการสภาทอ้งถ่ิน ถา้มีการเสนอช่ือผู ้
สมควรได้รับการแต่งตั้ งเพียงตาํแหน่งละหน่ึงคน ให้ถือว่าผูน้ั้ นได้รับเลือก         
ก็เป็นอนัว่านายวลัลภ  วุฒิภูมิ  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลนคร
สงขลา และจะไดเ้สนอใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสงขลาแต่งตั้งต่อไป 

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมตเิลอืก  นายวลัลภ  วุฒิภูมิ   เป็นรองประธานสภาเทศบาล
นครสงขลา 

ระเบียบวาระที ่ 4  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และขออนุมัติกันเงินงบประมาณ

ประจําปี พ.ศ. 2557  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารและผงัเมือง)  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 4 ญตัติเร่ือง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมติักนัเงิน

งบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2557 กรณียงัมิได้ก่อหน้ีผูกพนั (ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารและผงัเมือง) ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านนายกฯครับ 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมติักันเงิน
งบประมาณประจาํปี พ.ศ.2557  กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั (สาํนกัการช่าง  ส่วน
ควบคุมการก่อสร้างอาคารและผงัเมือง) 
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   หลกัการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอเสนอญตัติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  และขออนุมติักนัเงินงบประมาณ พ.ศ.2557 กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั 

   เหตุผล   ตามท่ีเทศบญัญติัเร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารงานทั่วไป 
(00111)  งบเงินอุดหนุน (560000)  เป็นเงินอุดหนุนการกีฬาแห่งประเทศไทย  
งบประมาณ  4,000,000.-บาท  (ส่ีลา้นบาทถว้น)  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่การ
กีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวดัสงขลา  แต่เน่ืองจากมีนโยบายของจงัหวดัสงขลาให้
เทศบาลนครสงขลาดาํเนินการจดัระเบียบบริเวณเกา้เส้งให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  และเทศบาลนครสงขลาตอ้งการปรับปรุงสนามเทนนิสท่ีมีสภาพทรุด
โทรม  เน่ืองจากไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน  ดงันั้นจึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี   พ.ศ.2557  กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั ดงัน้ี  

   โอนลด  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานทัว่ไป  งบเงิน
อุดหนุน  เงินอุดหนุน   

   -  เงินอุดหนุนการกีฬาแห่งประเทศไทย  ตั้งไว ้ 4,000,000.-  บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแก่การกีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวดัสงขลา   
   โอนเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้นฐาน  หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   
   1. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ชุมชนเกา้เส้ง บริเวณถนนชลาทศัน์  ตั้งไว ้

3,000,000.-  บาท  
   ดาํเนินการดงัน้ี 
   -  ก่อสร้างถนน คสล.กวา้งเฉล่ีย 6 เมตร  ยาว 162 เมตร และกวา้งเฉล่ีย  
  4 เมตร ยาว 40 เมตร หรือใหไ้ดพ้ื้นท่ีถนนไม่นอ้ยกวา่ 1,132  ตารางเมตร   
   -  ก่อสร้างวางท่อ คสล. ชั้น 3 Ø  0.60  เมตร  จาํนวน 136 ท่อน  พร้อม

บ่อพกัสาํเร็จรูป ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จาํนวน  17  บ่อ 
   -  ก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตและโครงสร้างเสา, หลงัคา ขนาดกวา้ง  
  10.00 เมตร ยาว 66 เมตร 
   -  งานร้ือคนัหินทางเทา้เดิมและปรับพื้นท่ีทางเขา้ออกท่ีเช่ือมกบั 
  ถนนชลาทศัน์ 
   -  งานติดตั้งบ่อพกัขนาด 1.50 x 1.50 เมตร พร้อมป๊ัมนํ้า 1 แห่ง  
  เพื่อสูบนํ้าจากชุมชนลงสู่บ่อพกันํ้าเสีย หนา้โรงสูบนํ้าเสียถนนชลาทศัน์ 
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   -  งานเทลานคอนกรีต ขนาดกวา้ง 20 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมบนัได 
คสล.เพื่อใชเ้ป็นทางข้ึนลงขนส่งปลา  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกาํหนด  

   2. โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส  ตั้งไว ้1,000,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าดาํเนินการปรับปรุงซ่อมผวิพร้อมทาสีตีเส้นสนามเทนนิส  

พื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,400 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกาํหนด 
   ขอกนัเงินงบประมาณโครงการ 
   1. โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ชุมชนเกา้เสง้ บริเวณถนนชลาทศัน์    
  ตั้งไว ้  3,000,000.-  บาท 
   2 .โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส   ตั้งไว ้1,000,000.-  บาท 
   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการ

งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบั
ท่ี 2 และฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ขอ้ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทาํให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน” 
และอาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ้ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั แต่มีความจาํเป็นจะตอ้งใชจ่้ายเงินนั้น ต่อไปอีก 
ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดไ้ม่เกิน
ระยะเวลาหน่ึงปี 

   จึงขอเสนอญัตติน้ี เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  และขออนุมติักนัเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2557  กรณี
ยงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั ต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณท่านนายกสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัติน้ี บา้งครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 
นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2  

ผมเห็นดว้ยกบันายกเทศมนตรี ในโครงการท่ี 2 การปรับปรุงสนามเทนนิสของ
เทศบาลให้ดีเพื่อท่ีจะให้เยาวชนหรือว่านักกีฬาไดมี้เบสิกท่ีถูกตอ้ง แต่ผมอยาก
ทราบว่า สนามเทนนิสตรงนั้นมนัมีอยู่ 5 – 6 คอร์ด ของเทศบาลเป็นคอร์ดไหน 
เคา้เขียนไวว้่าสนามเทนนิสเทศบาลนครสงขลา อีกช่ือหน่ึงคือสนามเทนนิส
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ชมรมจงัหวดัสงขลา  ท่ีเราจะซ่อมนั้นเป็นคอร์ดไหน แลว้สนามกีฬาปกติแลว้เรา
จะใหช้าวบา้นหรือประชาชนทัว่ไปเขา้ไปใชบ้ริการแบบเปิดไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
แต่สนามเทนนิสแห่งน้ีเป็นสนามกีฬาท่ีจะตอ้งมีสมาชิกสมคัร ใครเขา้ไปใช้
สนามจะต้องมีค่าใช้จ่าย ผมอยากทราบว่าสนามแห่งน้ีใครเป็นคนดูแล เก็บ
ผลประโยชน์อยู่ และค่าสมคัรต่าง ๆ ท่ีเป็นรายไดเ้ราสามารถนาํมาบาํรุงสนาม
โดยไม่ตอ้งใชจ่้ายเงินของเทศบาลไดไ้หม เพราะว่านกักีฬาท่ีมาตีเทนนิส ไม่ว่าจะ
เป็นไมเ้ทนนิส หรือว่ารองเทา้นั้นมีราคาสูง คนท่ีมีสตางคเ์ท่านั้นท่ีจะมาเล่นกีฬา
ประเภทน้ีได ้ตรงน้ีผมขอความกระจ่างหน่อย เพราะมีปัญหาเร่ืองซ่อม ขอใหช่้วย
ช้ีแจงหน่อยครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณนายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  เชิญท่านนายกครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ก่อนอ่ืนตอ้งขอขอบคุณสมาชิก นายสมชาย  จินเดหวา  ท่ีไดมี้ขอ้ขอ้งใจ

ในเร่ืองของสนามเทนนิส บริเวณพื้นท่ีสนามเทนนิสตรงนั้นมนัจะข้ึนกบัสโมสร
ขา้ราชการจงัหวดัสงขลา ซ่ึงผมไดท้าํหนงัสือถึงทางจงัหวดัเพื่อท่ีจะขอทั้งสโมสร
ขา้ราชการ ซ่ึงถือว่าเป็นอาคารท่ีทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เอามาเพื่อท่ีจะ
ปรับปรุงให้เป็นอาคารแห่งการเรียนรู้ซ่ึงส่วนน้ีก็จะพ่วงเอาสนามเทนนิสเขา้ไป
ดว้ย จริง ๆ แลว้มี 2 สนามท่ีเป็นของเทศบาล คือส่วนขา้งหน้าท่ีเขียนว่าสนาม
เทนนิสเทศบาล แลว้อีก 6 สนาม ท่ีถือว่าเป็นของชมรมเทนนิสจงัหวดัสงขลา ซ่ึง
ตอ้งการดูแลแต่ยงัขาดงบประมาณในเร่ืองของการปรับปรุง ผมก็เลยทาํหนงัสือ
ถึงจงัหวดัเพื่อท่ีจะเอามาให้เทศบาลไดดู้แล ไดป้รับปรุง ซ่ึงถือว่าเป็นสถานท่ีอีก
แห่งหน่ึงท่ีมีการแข่งขนันัดสําคญั ๆ ของจงัหวดัทุก ๆ ปี และอีกอย่างเพื่อให้
เยาวชนไดไ้ปฝึก ไปเรียนรู้การเล่นกีฬาเทนนิสกนั ในตอนน้ีจงัหวดัสงขลาก็ได้
อนุมติัในส่วนของสนามเทนนิสใหเ้ทศบาลไดเ้ขา้ไปดาํเนินการดูแล และในส่วน
ของสโมสรนั้นยงัไม่หมดสัญญากบัเอกชนท่ีเช่าไป จะหมดสัญญาในปี 2558 
และในส่วนของสโมสรเทศบาลกจ็ะดาํเนินการในโอกาสต่อไป แต่ในเบ้ืองตน้จะ
ขอเขา้ไปดาํเนินการในเร่ืองของสนามเทนนิสก่อน ผมไดใ้หท้างสาํนกัการช่างได้
ไปตรวจสอบในส่วนของพื้นสนาม ร้ัว ไฟฟ้า และอ่ืน ๆ ซ่ึงเรายงัจะตอ้งปรับปรุง
กนัอีกมาก เพื่อท่ีจะให้เป็นสนามท่ีมีมาตรฐานเลยไดต้ั้งงบประมาณใหไ้ป 1 ลา้น
นั้นก็ยงัไม่พอ มีเงินของสโมสรอยู่อีกประมาณ 8 แสน ซ่ึงเราจะตอ้งรายงานขอ
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จากท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัเพื่อเอาเงินส่วนน้ีมาปรับปรุง มาพฒันาสนามเทนนิส
ในโอกาสต่อไป กน็าํเรียนใหส้มาชิกไดท้ราบเพียงเท่าน้ี ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณท่านนายกครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายอีกบา้งครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี จะขอมติจากสภาแห่งน้ี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมติั

ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  และอนุมติัใหก้นัเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2557  กรณียงัมิไดก่้อ
หน้ีผูกพนั ของส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ สํานักการช่าง โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติ   อนุมัติ ใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557  ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  และอนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557  กรณียังมิได้ก่อหนีผู้กพนั  ของส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารและผงัเมือง  สํานักการช่าง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 5  ญตัติ เร่ือง   ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณ กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั (สํานัก 
   การช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล) 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณียงัมิไดก่้อหน้ี 
ประธานสภาเทศบาล  ผกูพนั ของสาํนกัการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล เชิญคณะผูบ้ริหารเสนอญตัติ เชิญ 

รองสมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรี  ไดรั้บมอบหมายจาก

ท่านนายกเทศมนตรี ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณียงัมิไดก่้อหน้ี

ผกูพนั (สาํนกัการช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล) 
   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกนัเงินงบประมาณ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียงัมิได้ก่อหน้ีผูกพนั จํานวน 2 
โครงการ รวมเป็นเงิน 2,320,000 บาท 

   เหตุผล   ตามเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 สํานักการช่าง ไดต้ั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และขณะน้ีใกลจ้ะส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แลว้ แต่
ยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีไดจ้ดัตั้งไว ้ซ่ึง
จะตอ้งดาํเนินการกนัเงิน กรณียงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั ดงัรายการต่อไปน้ี 

   1. ปรับปรุงทางระบายนํ้าริมถนนจะนะ จาํนวน  1,900,000   บาท 
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   2. ปรับปรุงทางเทา้และฝาบ่อพกัซอยสนัติราษฎร์  จาํนวน 420,000  บาท 
   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 

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

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ กรณีไม่มีหน้ีผกูพนัต่อไป   

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

จากสภา แห่งน้ี  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้กนัเงินงบประมาณ  กรณียงัมิได ้  
ก่อหน้ีผูกพนั ของกองสํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ของสํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 6  ญตัติ  เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  (สํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล) 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (สาํนกัการช่าง 
ประธานสภาเทศบาล  ส่วนช่างสุขาภิบาล  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญรองสมชาย  จนัทรประทิน   

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรี  ไดรั้บมอบหมายจาก

ท่านนายกเทศมนตรี ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (สํานกัการช่าง  

ส่วนช่างสุขาภิบาล) 
   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอขยายเวลาเบิก

จ่ายเงิน หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดลอ้มของ
ร้านอาหารบริเวณหนา้ถํ้า  เป็นเงิน  2,465,600  บาท 

   เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครสงขลา ไดมี้มติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดลอ้มของร้านอาหารบริเวณหนา้ถํ้า ตั้งไว ้
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5,369,000 บาท ซ่ึงไดก้นัเงินงบประมาณปี 2556 ไวแ้ลว้ เบิกจ่ายเงินไปแลว้ เป็นเงิน 
2,894,400 บาท คงเหลือ 2,465,600 บาท ขณะน้ีใกลส้ิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 แลว้ และยงัดาํเนินการก่อสร้างไม่แลว้เสร็จแต่ยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีไดจ้ดัตั้งไว ้จึงมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายต่อไปอีก 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ขอ้ 57 กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อ
หน้ีผกูพนัไวก่้อนส้ินปี โดยสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง หรือการเช่าทรัพยสิ์น ถา้เห็นว่าการ
เบิกเงินไปชาํระหน้ีผกูพนัไม่ทนัส้ินปี ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัใหก้นัเงินไวเ้บิก
ในปีถดัไปไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  

   หากดาํเนินการตามวรรคหน่ึงไม่แลว้เสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินหกเดือน 

   จึงขอเสนอญตัติ เพื่อขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาเทศบาลนคร
สงขลา ต่อไป 

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

จากท่ีประชุมแห่งน้ี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมติัให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ของสาํนกัการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติั
เป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมติ  อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิ ของสํานักการช่าง  
  ส่วนช่างสุขาภิบาล  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 7  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
   กรณก่ีอหนีผู้กพนัไว้แล้ว  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง  ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจาํปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2557 กรณีก่อหน้ีผูกพนัไวแ้ลว้  (กองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม) เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  ครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรี  ไดรั้บมอบหมายจาก

ท่านนายกเทศมนตรี ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
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   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  กรณีก่อหน้ีผกูพนัไวแ้ลว้  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรณีก่อหน้ีผูกพนัไวแ้ลว้ จาํนวน 1 
รายการ เป็นเงิน 2,250,000 บาท (สองลา้นสองแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 

   เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครสงขลา  ไดมี้มติอนุมติัเม่ือประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา สมยัสามญั สมยัแรก คร้ังท่ี 2 ประจาํปี พ.ศ. 2556  เม่ือวนัท่ี  
1  มีนาคม  2556 ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงคศู์นยเ์ตาหลวง เป็น
เงิน 4,500,000 บาท (ส่ีลา้นห้าแสนบาทถว้น) ซ่ึงเทศบาลนครสงขลา ไดก่้อหน้ี
ผกูพนัไวแ้ลว้ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายไดท้นัในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดท่ี 5 
และสุดทา้ย เป็นจาํนวนเงิน 2,250,000 บาท (สองลา้นสองแสนหา้หม่ืนบาทถว้น)   
รายจ่ายเพื่อการลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ดงัน้ี  

   - ก่อสร้างอาคารเอนกประสงคศู์นยเ์ตาหลวง เป็นเงิน 2,250,000 บาท 
(สองลา้นสองแสนหา้หม่ืนบาทถว้น) 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  หมวด 5 ขอ้ 57 “กรณีท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดก่้อหน้ี
ผกูพนัไวก่้อนส้ินปี โดยสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง หรือการเช่าทรัพยสิ์น ถา้เห็นว่าการเบิก
เงินไปชาํระหน้ีผกูพนัไม่ทนัส้ินปี ให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติัให้กนัเงินไวเ้บิกใน
ปีถดัไปไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี” “หากดาํเนินการตามวรรคหน่ึงไม่แลว้
เสร็จ ใหข้อขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาทอ้งถ่ินไดอี้กไม่เกินหกเดือน”  

   จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรณีก่อหน้ีผกูพนัไวแ้ลว้ จาํนวน 1 
รายการ งวดท่ี 5 และงวดสุดทา้ย เป็นเงิน 2,250,000 บาท (สองลา้นสองแสนห้า
หม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงเป็นอาํนาจอนุมติัของสภาเทศบาลนครสงขลา ต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ี บา้งครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติ

จากสภา แห่งน้ี สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 กรณีก่อหน้ีผูกพนัไวแ้ล้ว  ของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  
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มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติ  อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เป็น
เอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 8   ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติกนัเงินงบประมาณ กรณยีงัมิได้ก่อหนีผู้กพนั  
   (สํานักการช่าง)  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี  8   เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณียงัมิไดก่้อหน้ี 
ประธานสภาเทศบาล  ผกูพนั (สาํนกัการช่าง) เชิญคณะผูบ้ริหารเสนอญตัติ เชิญครับ 

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรี  ไดรั้บมอบหมายจาก

ท่านนายกเทศมนตรี ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญตัติ  เร่ือง  ขออนุมติักนัเงินงบประมาณ กรณียงัมิไดก่้อหน้ี

ผกูพนั (สาํนกัการช่าง) 
   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกนัเงินงบประมาณ 

หมวดค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียงัไม่ไดก่้อหน้ีผกูพนั   
 เหตุผล   ตามเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 สํานักการช่าง ไดต้ั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน หมวดค่าครุภณัฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง และขณะน้ีใกลจ้ะส้ินสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แลว้ แต่ยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการให้เป็นไป
ตามงบประมาณท่ีไดจ้ดัตั้งไว ้ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการกนัเงิน กรณียงัไม่ไดก่้อหน้ี
ผกูพนั ดงัรายการต่อไปน้ี 

   1. รถจกัรยานยนต ์   จาํนวน   50,000  บาท 
   2. อุปกรณ์พว่งขา้งรถจกัรยานยนต ์ จาํนวน    15,000  บาท 
   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน 

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

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ กรณีไม่มีหน้ีผกูพนัต่อไป   
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ รองสมชาย  จนัทรประทิน มากครับ มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากสภา

แห่งน้ี สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัใหก้นัเงินงบประมาณ กรณียงัมิไดก่้อหน้ีผกูพนั 
ของกองสาํนกัการช่าง โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ของสํานักการช่าง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 9   เร่ือง อืน่  ๆ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี  9   เร่ือง อ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเร่ืองท่ีจะ 
ประธานสภาเทศบาล  แจง้ใหผู้บ้ริหารทราบ หรือว่าตอ้งการความช่วยเหลือจากผูบ้ริหาร ท่ีจะช่วยเหลือ

ประชาชน เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ผมขอฝากท่านประธานผา่นไปยงัเพื่อนสมาชิก คณะผูบ้ริหาร และพ่ีนอ้ง

ท่ีรับฟังการประชุมสภาในวนัน้ี มีเร่ืองท่ีเป็นส่วนไดส่้วนเสียกบัพี่นอ้งประชาชน
อยูก่คื็อพี่นอ้งท่ีใชตู้ ้เอทีเอม็ คือตอนน้ีจะมีแก็งคข์า้มชาติเขา้มาทาํการก็อปป้ีรหสั 
เอทีเอม็ ของพี่นอ้งประชาชนแลว้ก็มากดเงินของพี่นอ้งประชาชนไป ผมดูจากตู ้
เอทีเอม็ ก็เหมือนกนักบัพื้นท่ีของเรา ก็อยากจะฝากไปยงัทุกท่านให้ช่วยกนัระวงั 
ช่วยกนัดูแล เพราะว่าเงินเวลาหายไปแลว้เป็นหม่ืนเป็นแสน เราใชเ้วลานานกว่า
จะหามาได ้และตอนน้ียงัจบัผูร้้ายไม่ได ้เป็นแก็งค์ต่างชาติท่ีมีความเช่ียวชาญ
ทางดา้นอิเลคทรอนิกส์ท่ีจะขโมยเงินของประชาชน ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส มากครับ เตือนใหผู้ใ้ชตู้ ้เอทีเอม็ ระวงัตวั 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายณรงค ์ บวัคาํ  เชิญครับ 

นายณรงค ์ บวัคาํ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายณรงค ์ บวัคาํ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4 
   มีความกงัวลอยูนิ่ดหน่ึง เป็นความกงัวลท่ีบรรดาชาวบา้นฝากมา บอกว่า

ให้ สมาชิกสภา ถามผูบ้ริหารให้ดว้ยว่างบประมาณต่าง ๆ ท่ีบรรดา สมาชิกสภา
ไดย้กมือผา่นไปให ้500 กว่าลา้นบาทนั้น เขาอยากจะเห็นเป็นรูปธรรมในเชิงของ
การบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโครงการใหญ่ ๆ เขาอยากจะเห็นอยากจะทราบ
เพราะว่าบางคนไม่ทราบ เพราะว่าเราอาจจะขาดการประชาสัมพนัธ์ไปนิดหน่ึง 
อนัท่ีจริงงานของผูบ้ริหารผมไดบ้อกกบัชาวบา้นว่า เราทาํอยู่ตลอด ก็ขอชมเชย
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ผูบ้ริหารทุกท่านดว้ยความเคารพ แต่ว่าชาวบา้นโดยทัว่ไปอาจจะมีความรู้สึกว่า
ไม่เห็น ไม่เป็นไปตามท่ีเขาตอ้งการ เขาบอกว่าท่ีเห็นอยู่ในขณะน้ีก็เร่ืองคลอง
ขวาง แต่ในเร่ืองของอุทยานการเรียนรู้ ยงัไม่ไดเ้ห็นเป็นรูปธรรม ผมบอกว่าอย่า
เพิ่งรีบร้อนโครงการใหญ่ ๆ ตอ้งใจเยน็ ๆ นั้นคือส่วนหน่ึง และก็ยงัมีอีกหลาย ๆ 
ส่วน ก็ขอชมเชยผูบ้ริหารในเร่ืองของบริเวณหาดเกา้เส้ง ผมไดพู้ดคุยกบั สมาชิก
สภาเขต 4 นายชาคริต  นิยมเดชา  นายประจวบ  บุญเมือง  นายสมโชค  ดีล่ิน  
นางเสง่ียม  โกมลนาค  และนายเจิมศกัด์ิ  หนูเมือง  ว่าพวกเราดีใจท่ีเร่ืองตรงน้ีได้
เกิดข้ึน เพราะเราไดข้องบประมาณมานานแลว้ บอกนายกและคณะผูบ้ริหารว่า
ตรงนั้นจะเป็นหนา้ตาของคนในเขตเทศบาลนครสงขลาทุกคน แลว้ก็เร่ิมจะเห็น
เป็นรูปธรรมแลว้ จนกระทัง่เร่ืองการขุดคลองสําโรงให้นํ้ าทะเลเขา้มาก็รู้สึกว่า
สวยข้ึน สะอาดข้ึน ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในขณะน้ีทุกคนก็ไดช้มเชยคณะผูบ้ริหาร ทาํข้ึน
มาแลว้คณะผูบ้ริหารไดห้นา้ตาไดช่ื้อเสียงผมยอมรับตรงน้ี ชาวบา้นเขาบอกว่าถา้
ทาํไดเ้หมือนอยา่งน้ี ทุกส่ิงทุกอยา่งคงจะไม่มีขอ้ครหานินทาอยา่งใดทั้งส้ิน ก็ฝาก
มาชมเชยคณะผูบ้ริหารดว้ยครับ ขอเรียนประธานสภาผา่นไปยงัคณะผูบ้ริหารทุก
ท่านว่า สมาชิกสภาทุกคนไดผ้า่นงบประมาณผา่นมาไม่ว่าจะเท่าไหร่ ตอ้งการจะ
เห็นความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนในเขตเทศบาล ตามนโยบายของท่าน
นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  ท่ีว่าคนบ่อยางเราดูแล นัน่
คือส่ิงหน่ึง ในหลาย ๆ โครงการตามนโยบาย 7 ประการของท่านนายกถา้ทาํได้
สมบูรณ์ มีแต่จะยัง่ยนืและสถาพรต่อไป ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณนายณรงค ์ บวัคาํ  มากครับ  ขอเชิญนายชาคริต  นิยมเดชา   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 4 
   ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ท่ีอนุมัติโครงการ

ปรับปรุงภูมิทศัน์หาดเกา้เสง้ ชาวบา้นกไ็ดฝ้ากชมคณะผูบ้ริหารมาท่ีไดมี้โครงการ
ปรับปรุงภูมิทศัน์หาดเกา้เสง้ ตอนน้ีแค่เอาเคร่ืองจกัรไปปรับพื้นท่ีตรงนั้น กมี็ภาพ
ออกมาให้เห็นถึงการพฒันาท่ีเกิดข้ึนอย่างชดัเจน และก็ฝากขอบคุณไปทางท่าน
นายก อบจ. ท่ีไดใ้หเ้คร่ืองจกัรมาสนบัสนุนในการปรับพื้นท่ีตรงนั้น และหลงัจาก
น้ีชายหาดเก้าเส้งคงจะมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามมาก ชาวบ้านก็ได้ใช้ประโยชน์ 
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวกไ็ดใ้ชป้ระโยชน์ และจุดท่ีผมอยากใหป้รับปรุงอีกท่ีหน่ึงก็
คือคลองสาํโรง อยากใหมี้การปรับปรุงใหถ้าวร ผมมีขอเสนอแนะคืออยากใหท้าํ
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ประตูปิด-เปิด 2 ขา้ง พอหน้านํ้ าเราก็ปิดเพื่อแกปั้ญหานํ้ าท่วมถนนราษฎร์อุทิศ 
ทุกวนัน้ีช่วงหนา้มรสุม ชาวบา้นบอกวา่เขาทาํใจแลว้ครับ เพราะไม่มีทางแก ้ท่วม
ก็ท่วมไป ก็ดูแลกนัอย่างนั้น ถา้เราทาํประตูนํ้ าปิด-เปิด ถึงหนา้นํ้ าเราก็ปิดสูบนํ้ า
ออกกน่็าจะแกปั้ญหาคลองสาํโรงได ้ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณนายชาคริต  นิยมเดชา  มากครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกไหมครับ ไม่มีนะครับ เชิญท่านนายกไดอ้ภิปราย เชิญครับ 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอนาํเรียนใหท่้านสมาชิกผูท้รงเกียรติ ไดท้ราบถึงเร่ืองโครงการต่าง ๆ ท่ี

ทางเทศบาลไดด้าํเนินการไปแลว้ และกาํลงัจะดาํเนินการถึงการขออนุมติักนัเงิน
ไวท่ี้จะทาํให้โครงการน้ีไดส้ําเร็จตามท่ีท่านไดอ้นุมติังบประมาณเพ่ือโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของสงขลาสมาร์ทเซ็นเตอร์ 
หรือว่า ทีเค ปาร์ค ตอนน้ีโครงการน้ีก็ไดด้าํเนินการเขียนแบบก่อสร้างก็เสร็จไป
ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต ์กะวา่จะใหท้นัก่อนส้ินปีน้ี ตอนน้ีอยูท่ี่สาํนกัการช่าง เม่ือ
แบบเสร็จก็จะประมาณการ แลว้ก็ส่งให้พสัดุ ต่อมาก็เป็นเร่ืองหาแหล่งเงินกู ้ซ่ึง
ถือวา่เป็นโครงการท่ีใชง้บประมาณค่อนขา้งมาก และดว้ยไม่ไดต้ั้งงบประมาณไว้
แต่โครงการน้ีเป็นประโยชน์แก่เยาวชน ลูกหลานของพี่นอ้งประชาชนชาวสงขลา
และประชาชนบริเวณใกลเ้คียงท่ีจะมาใชห้อสมุด หรือว่าสงขลาสมาร์ทเซ็นเตอร์
แห่งน้ี เพราะในศูนยส์งขลาสมาร์ทเซ็นเตอร์แห่งน้ีจะรวบรวมเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวกับความรู้ เพื่อท่ีจะให้เยาวชนได้มาหาความรู้และใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และการคน้ควา้หาขอ้มูลในการทาํรายงาน แมแ้ต่ในเร่ืองของดนตรีก็มี 
ศูนยส์มาร์ทเซ็นเตอร์แห่งน้ีเป็นศูนยร์วมของศิลปกรรมต่าง ๆ ก็หวงัว่าคงเป็น
ประโยชน์ใหแ้ก่เยาวชนและลูกหลานของเราในโอกาสต่อไป นอกจากน้ีในเร่ือง
ของคลองสําโรง ทุกปีเราจะมีปัญหาในเร่ืองของนํ้ าท่วมในช่วงของหน้ามรสุม
หรือว่าหนา้ฝน บริเวณปลายถนนท่ีติดกบัริมคลองสาํโรง เคยหารือกบัทาง อบจ. 
เพื่อท่ีจะให้ อบจ.เป็นพี่ใหญ่ในการทาํประตูปิด-เปิด ระบายนํ้ าเหมือนลกัษณะ
ของแม่นํ้าเจา้พระยาท่ีกรุงเทพ เพราะถา้เราไม่ทาํอยา่งน้ี กจ็ะทาํใหเ้กิดการท่วมขงั 
ของนํ้ า เม่ือมีนํ้ าทะเลหนุนก็จะมีการท่วมขงัของปลายถนนริมคลองสาํโรง และ
ในปัจจุบนัน้ีทางเทศบาลนครสงขลา ขออนุเคราะห์เคร่ืองจกัรมาทาํการขุดปาก
ร่องเพ่ือท่ีจะคืนธรรมชาติให้คลองสําโรง คือต้องการให้นํ้ าในคลองสําโรง
กลบัมาใสสะอาด และเขา้ไปทาํลายผกัตบชวาท่ีในคลองสําโรง ซ่ึงตอนน้ีนั้นมี
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ผกัตบชวาอยูเ่ตม็ตลอดความยาวของคลองสาํโรงเกือบ 5 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นปัญหา
อุปสรรคในการระบายนํ้าในหนา้ฝน อีกทั้งการดึงเอานํ้าในทะเลเขา้เพื่อท่ีจะฆ่ายงุ 
ถือว่าชุมชนท่ีติดริมคลองสาํโรงมีปัญหาในเร่ืองยงุเยอะ อีกทั้งในเร่ืองของการท่ี
ทางสภาไดอ้นุมติัในเร่ืองของการจดัซ้ือเรือเพื่อจดัเก็บขยะในคลองสาํโรง ก็อีก
ไม่ก่ีวนัเราก็จะไดเ้รือท่ีจะเอามาจดัเก็บขยะในคลองสาํโรง เป็นอีกโครงการหน่ึง
ซ่ึงถือว่าเป็นการดูแลคลองสาํโรง  ณ ปัจจุบนัน้ีพื้นท่ีท่ีเราปรับภูมิทศัน์ท่ีบริเวณ
ชายหาด เราไม่ไดสู้ญเสียหรือวา่ใชง้บประมาณ เราใชก้ารขอความอนุเคราะห์จาก
บริษทัท่ีมาทาํการรับเหมาเพ่ือปรับดินท่ีบริเวณบ๊ิกแบ๊ค ขอเขามาว่าช่วยเอาดินท่ี
เราขดุท่ีบริเวณปากคลองเกา้เส้งมาเพื่อปรับภูมิทศัน์ทาํเป็นสนามฟุตบอลหรือว่า
ลานกิจกรรมให้แก่ชุมชนเกา้เส้ง ดงัท่ีท่านไดเ้ห็นบรรยากาศ และต่อไปเม่ือปรับ
ภูมิทศัน์เสร็จผมจะปลูกตน้ไมเ้พื่อสร้างความร่มร่ืน อาจจะเอาตน้มะพร้าวหรือว่า
ตน้อินทผาลมัเขา้มาปลูกเพื่อสร้างความร่มร่ืนให้อีกจุดหน่ึง เพราะถือว่าจุดนั้น
เป็นจุดท่องเท่ียวท่ีวนัน้ีผมขออนุมติัสภาเพื่อกนัเงินไวเ้พื่อท่ีจะไปปรับภูมิทศัน์
บริเวณเกา้เส้ง ซ่ึงถือว่าบริเวณเกา้เส้งเป็นชุมชนชาวประมง เสน่ห์ของเกา้เส้งคือ
ชาวประมง จะทาํถนนเขา้ไปในชุมชนทาํบริเวณท่ีกลบัรถ คือเอาสาธารณูปโภค
คือไฟฟ้า คูระบายนํ้ า และทาํโรงเก็บอุปกรณ์ คือทาํเป็นเพิงให้ชาวประมงไดเ้ก็บ
อุปกรณ์และไดมี้ท่ีจาํหน่ายสัตวน์ํ้ าท่ีชาวประมงหามาไดก้็ไม่ตอ้งไปขายท่ีอ่ืนตั้ง
ขายท่ีหนา้เพิงท่ีทางเทศบาลไดจ้ดัทาํให้ซ่ึงถือว่าเป็นจุดท่องเท่ียวอีกจุดหน่ึง และ
นอกจากน้ีผมก็ไดก้นัพื้นท่ีไวส้าํหรับทาํท่ีละหมาดให้แก่นกัท่องเท่ียวชาวมุสลิม
ท่ีมาเยี่ยมหรือว่ามาชมบรรยากาศของหาดเกา้เส้ง โดยเฉพาะชาวมาเลเซียหรือว่า
พี่นอ้ง 3 จงัหวดัชายแดน ในส่วนของการละหมาดก็จะมีคนท่ีใจบุญในเร่ืองของ
การก่อสร้างท่ีละหมาดให้อีกท่ีหน่ึง คือไดก้นัท่ีในส่วนน้ีไวแ้ลว้ ต่อไปตรงจุดน้ี
จะเป็นท่ีท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวจะมาชมบรรยากาศของทะเล ในปัจจุบนัน้ีถา้
ท่านไปดูท่ีทางเทศบาลไดข้ดุคลองเขา้ไป นํ้าก็จะมีความใสทาํใหต้รงนั้นเป็นสระ
ว่ายนํ้ าของเด็กในชุมชนอีกท่ีหน่ึง ทุกเยน็จะมีเด็กและเยาวชนไปเล่นนํ้ า ว่ายนํ้ า
กนัเป็นท่ีสนุกสนาน ตอนน้ีนํ้ าใสมีปลากระบอกว่ายเขา้มาทาํให้คนเกา้เส้งก็ได้
เขา้มาจบัปลา โดยเฉพาะปลากระบอกมีจาํนวนเยอะ นบัว่าเป็นการคืนธรรมชาติ
ให้คลองสาํโรงยงัไปไดไ้ม่ไกลเพราะการข้ึนลงของระดบันํ้ าทะเลยงัมีไม่มาก ก็
หาวิธีท่ีจะดึงนํ้ าทะเลให้เขา้ไปให้ลึกท่ีสุดเพื่อฆ่าผกัตบในคลองสาํโรง ผกัตบท่ี
ตายแลว้ต่อไปก็จะเป็นหน้าท่ีของส่วนช่างสุขาภิบาล สํานักการช่าง จะตอ้งนาํ
เคร่ืองจกัรมาเอาผกัตบท่ีตายแลว้ข้ึนจากคลองสาํโรง ก็ขอนาํเรียนให้ทุก ๆ ท่าน
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ไดรั้บทราบถึงโครงการต่าง ๆ ท่ีกาํลงัทาํอยู่ในขณะน้ี และโครงการท่ีจะเร่ิมใน
โอกาสต่อไป ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  สมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในเร่ืองอ่ืน ๆ น้ีอีกบา้งครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   ผมไดรั้บคาํร้องเรียนมาจากพี่น้องประชาชนเร่ืองตลาดนัดวนัอาทิตย ์

เสน่ห์สงขลาเราคือตลาดนัดวนัอาทิตย ์มีพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นท่ีเทศบาลนคร
สงขลา และพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมาทาํมาคา้ขายทาํให้เศรษฐกิจของเมืองสงขลาดีข้ึน มี
คนมาเท่ียวตลาดนดัวนัอาทิตยม์ากมาย แต่ว่าการคา้ขายท่ีเกิดข้ึนทาํให้การสัญจร
ไม่สะดวก เพราะมีการวางขายสินคา้ตั้ งแต่ศาลแขวงถึงปละท่า และหัวเล้ียว
อนุบาลไปจนถึงวิทยาลยัอาชีวะสงขลา มีการขายบนฟุตบาท มีการขายบนถนน 
รถมาจอดซอ้นกนั  ณ วนัน้ีเรามีเทศกิจ ผมอยากให้เทศกิจมาช่วยดูแลในการจดั
ระเบียบร้านคา้ และใหจ้ราจรมาดูแลเร่ืองการจราจร ใหก้ารสัญจรไปมาดีข้ึน ฝาก
เรียนไวเ้ท่าน้ี ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณนายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  เชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เด๋ียวจะไดใ้หผู้บ้ริหารตอบทีเดียวเลย  

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ผมไม่มีเร่ืองอ่ืนใดนอกจากจะขอขอบคุณทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความไวว้างใจ

เลือกผมเป็นรองประธานสภาเทศบาล ก็ขอกล่าวว่าขอขอบคุณ และผมจะทาํ
หนา้ท่ีใหดี้ท่ีสุด ขอบคุณครับ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ครับกเ็ป็นการขอบคุณสมาชิกท่ีไวว้างใจ ก่อนหนา้น้ีเป็นปัญหาของ 
ประธานสภาเทศบาล   นายสมชาย  จินเดหวา  ท่านนายกเทศมนตรีจะอภิปรายไหมครับ  เชิญครับ 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอช้ีแจงในเร่ืองของตลาดนัดวนัอาทิตย ์ ณ ปัจจุบนัน้ีการขยายตวัของ

ตลาดนัดวนัอาทิตยถ์า้จดัอนัดบัถือว่าอยู่ในระดบัตน้ ๆ ในเร่ืองของการเติบโต 
เพราะว่าความหลากหลายของสินค้า หรือว่าพ่อค้าแม่ขายท่ีได้นําสินค้ามา
จาํหน่ายในตลาดนดัวนัอาทิตย ์ดว้ยปัญหาดว้ยสภาพท่ีพื้นท่ีของเราส่วนมากจะ
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เป็นฟุตบาทและพ้ืนผิวจราจร จนทางตาํรวจจราจรไดม้าหารือร่วมกนัเม่ือเดือนท่ี
ผา่นมาวา่เราตอ้งจดัระเบียบ โดยเฉพาะการตั้งสินคา้บนพ้ืนผวิจราจรก็ควรจะเวน้
ทางสัญจรไปมาให้กบัประชาชน นอกจากน้ีในเร่ืองของการจอดรถ จะตอ้งไม่
จอดซอ้นคนักนั ก็ไดห้ามาตรการร่วมกนัระหว่างเทศบาลกบัตาํรวจ นัน่คือการ
ไปอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนท่ีสญัจรไปมาแลว้หา้มไม่ใหว้างสินคา้บน
พื้นผวิจราจร กข็อนาํเรียนใหท้างสมาชิกไดท้ราบว่า เราไดแ้กไ้ข หรือไดใ้หค้วาม
ร่วมมือแก้ไขในเร่ืองดังกล่าว โดยการส่งเทศกิจไปประสานกบัตาํรวจจราจร  
ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในเร่ืองอ่ืน ๆ อีก  
ประธานสภาเทศบาล  ไหมครับ  ไม่มีแล้วนะครับ เ ม่ือไม่มีก็สมควรแก่เวลาแล้ว  ผมขอขอบคุณ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี  และการประชุมสภาก็ผา่น
ไปดว้ยดี  ผมขอปิดการประชุม  ณ บดัน้ี   

ปิดประชุมเวลา      14.45  น. 
 
 
 
 (ลงช่ือ)      นางวรกานต ์  เรืองศรี      ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
                                     (ลงช่ือ)      นางกลัยา  บุญญามณี       ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
                                                                            
 
 
        สาํเนาถูกตอ้ง 

 
      

 (นางกลัยา  บุญญามณี) 
ปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 
 


