
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยแรก คร้ังที ่2 ประจําปี พ.ศ. 2558 

วนัที ่ 2  มีนาคม  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. นายฆมัพร อุเทนพนัธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 6. นายเจิมศกัด์ิ หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 7. นายชาคริต   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายดาํรงเดช ทองคาํ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 10. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายพิทกัษ ์  ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 13. นายรุ่น   จนัทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 14. นายวรชาติ ธารพระจนัทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 15. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายสมโชค ดีล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายสุพล ชุ่มเยน็ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. 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. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1. นายสมศกัด์ิ ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายสมชาย จนัทรประทิน   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นางสาววลยัรัตน ์ ตนัติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นายธานี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเสง้ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายโสภณ สุขโข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายอนุสรณ์ โค่ยสตัยา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายปราณี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายรัฐชยั สงประสพ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายนิทศัน ์ วรกลุ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 12. นางบุษกร จนัทร์แป้น หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 13. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 14. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพฒันารายได ้
 15. นายประจวบ มณีโชติ ผอ.สาํนกัการช่าง 
 16. นายพิษณุ เจริญเนตรกลุ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 17. นางตวงพร วิจิตรพนัธ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 18. นางสาววรารัตน์ นนัทวราพิทกัษ ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  
 19. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ 
 20. นายศกัดา มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 21. นายเจษฏา ชยัฤกษ ์ ผอ.กองสวสัดิการสงัคม 
 22. นางพรทิพย ์ ปาณศรี แทน ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 23. นางวาสนา ศรีกรด หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
 24. นางวรกานต ์ เรืองศรี เจา้พนกังานธุรการ 6ว 
 25. นางสาวขวญัดา ยโูส๊ะ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ 
 26. นายวฒิุชยั บุญเทพ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 27. 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 คร้ังท่ี 2 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 คร้ังท่ี 2 ประจาํปี พ.ศ. 2558 ในวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 บดัน้ีสมาชิกสภา
เทศบาลมาครบองคป์ระชุมแลว้ กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา  ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ือง ทีป่ระธานจะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   วนัน้ีมีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   ขอลาการประชุมสภาเทศบาล   

1  คน  คือ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์  

มติทีป่ระชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  
  พ.ศ. 2558  เม่ือวนัที ่ 16 กมุภาพนัธ์ 2558  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมยั 
ประธานสภาเทศบาล    สามญั  สมยัแรก  ประจาํปี พ.ศ. 2558  เม่ือวนัท่ี  16 กมุภาพนัธ์ 2558  ขอเชิญ 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญครับ 
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นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  

เขตเลือกตั้งท่ี 1 ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครสงขลา  
 เม่ือวนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์  2558  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 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 สมยัสามญั สมยัแรก  ประจาํปี พ.ศ. 2558  เม่ือ
วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 ปรากฏว่าไม่มีขอ้ผิดพลาดท่ีตอ้งแก้ไขแต่อย่างใด 
ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ คุณวรชาติ  ธารพระจนัทร์  มากครับ  มีท่านสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวน้ี บา้งไหมครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีก็

เป็นอนัว่า สภาแห่งน้ีไดรั้บรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยั
แรก ประจาํปี พ.ศ. 2558  เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2558  แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม     ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยแรก 
ประจําปี พ.ศ. 2558  เม่ือวนัที ่ 16 กมุภาพนัธ์ 2558 

ระเบียบวาระที ่3   ญตัติ เร่ือง   ขอกู้เงินโดยเบิกเกนิบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
  สาขาสงขลา เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล

เทศบาลนครสงขลา 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 3 ญตัติเร่ือง ขอกูเ้งินโดยเบิกเกินบญัชี บมจ.ธนาคาร 
ประธานสภาเทศบาล  กรุงไทย สาขาสงขลา เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนคร

สงขลา  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านนายกสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เชิญครับ 
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นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอเสนอญตัติขอกูเ้งินโดยเบิกเงินเกินบญัชี กบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

สาขาสงขลา เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา 
เป็นการป้องกนัปัญหาขาดสภาพคล่องในการดาํเนินกิจการ เน่ืองจากประชาชน
ไดใ้ชบ้ริการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลาเพ่ิมมากข้ึน และเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการใหบ้ริการประชาชนในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 

   ขา้พเจา้จึงขออนุญาตกูเ้งินโดยเบิกเกินบญัชีกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
สาขาสงขลา วงเงิน 50,000,000 บาท (เงินหา้สิบลา้นบาทถว้น) โดยขออนุญาตใช้
เงินฝากธนาคารประเภทประจําของเทศบาล คํ้ าประกันการขอกู้ในวงเงิน 
30,000,000 บาท (เงินสามสิบลา้นบาทถว้น) โดยเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.75 
ต่อปี และขออนุญาตกูโ้ดยใชบุ้คคลคํ้าประกนั ในวงเงิน 20,000,000 บาท (เงิน
ยี่สิบลา้นบาทถว้น) โดยเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.375 ต่อปี ระยะเวลากูไ้ม่
เกิน 5 ปี 

   อาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 13) พ.ศ. 2552  

   มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายได ้ดงัต่อไปน้ี 
   (6) เงินกูจ้าก กระทรวง ทบวง กรม องคก์าร หรือนิติบุคคลต่าง ๆ  
   มาตรา 66 วรรคสอง การกูเ้งินตาม (6) เทศบาลจะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บ

อนุญาตจากสภาเทศบาล และไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแลว้ 
   ขอไดโ้ปรดนาํเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา

อนุญาตต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านนายกสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีท่านสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ ขอเชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   ผมเห็นดว้ยกบัการขออนุญาตจากสภาเพ่ือกูเ้งิน เพื่อไปแกปั้ญหาการขาด

สภาพคล่องในการดาํเนินกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา ซ่ึงได้
เจริญเติบโตข้ึนมามาก การกระทาํดงักล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะ
เปิดเทอมเพ่ือใหบ้ริการประชาชนท่ีอยูใ่นเขตเทศบาลนครสงขลาในการเปิดเทอม
ท่ีจะถึงน้ี แต่ผมอยากจะถามขอ้สงสัยสักนิดนะครับว่า เงินกู้ดังกล่าวจาํนวน 
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50,000,000 บาท เรากู ้30,000,000 บาท โดยใช้เงินฝากประจาํของเทศบาลคํ้า
ประกัน เสียดอกเบ้ียร้อยละ 2.75 ต่อปี ส่วนอีก 20,000,000 บาท เป็นการคํ้ า
ประกนัโดยบุคคล เสียดอกเบ้ียร้อยละ 5.375 ต่อปี ผมอยากเรียนถามท่านประธาน
ว่ามีระเบียบขอ้ไหนท่ีให้คณะผูบ้ริหารเทศบาลเป็นผูค้ ํ้ าประกัน และการคํ้ า
ประกันนั้ นมีระยะเวลาเท่าไหร่ ถ้าเกิดการลาออกจะทาํอย่างไร และการคํ้ า
ประกนัในคร้ังน้ีผูบ้ริหารทั้งคณะเป็นผูค้ ํ้า หรือวา่นายกเทศมนตรีคนเดียวเป็นผูค้ ํ้า
ประกนั ตรงน้ีผมไม่เห็นระเบียบก็เลยสงสัย และการกูน้ั้นถา้กู ้50,000,000 บาท 
จากเงินฝากไดไ้หมเพราะว่าเสียเบ้ียนอ้ยกว่า แต่การกูโ้ดยใชบุ้คคลคํ้าประกนันั้น
ตอ้งเสียดอกเบ้ียถึงสองเท่า คือร้อยละ 5.375 ต่อปี ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   คุณสมชาย  จินเดหวา  ครับ  ในญตัติน้ีท่ีคุณอภิปรายมากเ็ป็นเร่ืองของ 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบการคํ้าประกนั และเร่ืองของอตัราดอกเบ้ียในการกู ้ใชเ้งินฝากประจาํคํ้า 

ดอกเบ้ียถูก ใชบุ้คคลคํ้าดอกเบ้ียแพง  ขอเชิญท่านรองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  
ช้ีแจง  เชิญครับ 

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทุกท่าน  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉนันางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอขอบคุณ คุณสมชาย  จินเดหวา  นะคะท่ีไดอ้ภิปรายซกัถามมา  คาํถาม

ของท่านดิฉนัถือวา่มีประโยชน์ เพราะอยา่งนอ้ยกช่็วยใหค้วามกระจ่างแก่หลาย ๆ 
คนท่ีกาํลงัสงสัย ก็จะไดเ้ขา้ใจ เงินกูว้งเงินเกินบญัชี หรือท่ีเราเรียกว่า OD ท่ี
ประเภทใชบุ้คคลคํ้าประกนั ในสัญญาท่ีใชค้าํว่าบุคคลก็คือองคก์ร ก็คือเทศบาล 
เพราะฉะนั้ น บุคคลท่ีต้อง เ ซ็นคํ้ าประกันก็แ น่นอนว่ า  1  ท่ านต้อง เ ป็น
นายกเทศมนตรีนครสงขลา ขณะท่ีดาํรงตาํแหน่งในขณะท่ีทาํสัญญากนั อีก 2 
ท่านเ ป็นรองนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี ท่านท่ี   1  ก็ คือรอง
นายกเทศมนตรีท่ีดูแลสาํนกัการคลงั และรองนายกเทศมนตรีอีก 1 คน เป็นรอง
นายกเทศมนตรีท่านใดก็ได้  แต่ในระเบียบระบุว่าต้องเซ็น  2 ใน  3 คน 
เพราะฉะนั้นท่ีถามว่าผูค้ ํ้ าประกันเป็นผูบ้ริหารทั้งหมดหรือเปล่า สมาชิกสภา
เทศบาลจะเก่ียวขอ้งดว้ยหรือเปล่า ก็ขอช้ีแจงให้ทราบนะคะว่า บุคคลหลกัก็คือ
นายกเทศมนตรีนครสงขลา และอีกอย่างท่ีท่านเป็นกงัวล สมมุตินะคะว่าอีกไม่
นานนายกเทศมนตรีหมดวาระแต่สัญญายงัไม่หมด คณะผูบ้ริหารท่ีเขา้มาใหม่ก็
ตอ้งเขา้มารับภาระต่อ ก็คือตอ้งทาํสัญญาใหม่ตามระยะเวลาท่ีเหลือแทนผูบ้ริหาร
ชุดเดิมท่ีหมดวาระไป ซ่ึงสัญญาเราสามารถปรับเปล่ียนได้เพราะเราใช้คาํว่า
สญัญาใชบุ้คคลคํ้าประกนั และขอช้ีแจงเพิ่มเติมว่าในญตัติน้ีท่ีเราขอกูเ้งินเบิกเกิน
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บญัชี จาํนวน 50,000,000 บาท ก็เพื่อท่ีจะนาํมาชาํระสัญญาวงเงินเกินบญัชีท่ีจะ
หมดสัญญาในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558  ท่ีท่าน สท.สมชาย  จินเดหวา  บอกว่า
เห็นด้วยก็ตอ้งขอขอบคุณ เพราะอย่างน้อยถา้ญตัติน้ีผ่านสภา เราจะมีเงินอีก 
50,000,000 บาท มาหมุนเวียนเพื่อท่ีจะช่วยเหลือผูป้กครองในภาวะเศรษฐกิจ
ฝืดเคือง เพราะโรงเรียนก็ใกลจ้ะเปิดเทอมแลว้ และช้ีแจงให้ทราบอีกนิดหน่ึงใน
คาํว่าเบิกเงินเกินบญัชี หรือ OD ก็คือเราขอกูเ้งินเกินบญัชี 50,000,000 บาท แต่
ไม่ใช่ว่า เราจะต้องเสียดอกเบ้ียในวงเงิน  50,000,000 บาท  คําว่าขอ  OD 
50,000,000 บาท แต่ถา้เราใชว้งเงินแค่ 20,000,000 บาท เพราะฉะนั้นดอกเบ้ียท่ี
เทศบาลจะตอ้งจ่ายให้แก่ธนาคารกรุงไทย ก็อยูใ่นวงเงิน 20,000,000 บาท แต่เรา
ขอไวเ้ผื่อมีสภาวะฉุกเฉินท่ีเราจะตอ้งใชเ้งินหมุนเวียน จะไดส้ะดวกแก่ผูม้าใช้
บริการ ดังนั้นในอตัราท่ีเราขอวงเงินไว  ้ในคร้ังน้ีจะมีอยู่ 2 ประเภทในวงเงิน
จาํนวน 50,000,000 บาท 

   ประเภทท่ี 1 วงเงินกู ้20,000,000 บาท โดยใชบุ้คคลคํ้าประกนั เราจะจ่าย
ดอกเบ้ียให้แก่ธนาคารกรุงไทย  5.375 % ต่อปี ซ่ึงเทียบแลว้เท่ากบัเราตอ้งจ่าย
ดอกเบ้ีย 0.45 % ต่อเดือน เพราะฉะนั้นเราจะเห็นไดช้ัดว่า ในวงเงินท่ีเรากูก้บั
อตัราดอกเบ้ียแค่น้ีต่อเดือน กบัผลกาํไรท่ีเราไดจ้ากสถานประกอบการ สถานธนา
นุบาล นั้นมีแน่นอน เด๋ียวจะช้ีแจงอตัราดอกเบ้ียในการรับจาํนาํของสถานธนานุ
บาล ใหทุ้กท่านทราบหลงัจากน้ีนะคะ  

   ส่วนประเภทท่ี 2 วงเงินกู ้30,000,000 บาท  โดยใชบ้ญัชีเงินฝากประเภท
ประจาํ ซ่ึงเราจะจ่ายดอกเบ้ียใหแ้ก่ธนาคารกรุงไทย 2.75 % ต่อปี เทียบแลว้เท่ากบั 
0.23  % ต่อเดือน ดงันั้นไม่ว่าอตัราไหนทั้ง 2 ประเภทน้ีเราคาํนวณแลว้ เราได้
กาํไรแน่นอนท่านไม่ตอ้งกงัวลวา่เราจะมีภาวะขาดทุนหรือเปล่า ซ่ึงอตัราดอกเบ้ีย
ของสถานธนานุบาล ท่ีคิดกับประชาชนผูม้าใช้บริการคือ ถ้าเงินต้นไม่เกิน      
5,000 บาท สถานธนานุบาลจะคิดอตัราดอกเบ้ียกบัประชาชนผูม้าใชบ้ริการอยู ่
0.50 % ต่อเดือน แต่ถา้เงินตน้เกิน 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท จะตอ้งจ่าย
ดอกเบ้ียให้กบัสถานธนานุบาล 1 % ต่อเดือน ถา้เงินตน้ 30,000 บาท ข้ึนไป
จะตอ้งจ่ายอดกเบ้ียใหก้บัสถานธนานุบาล 1.25 % ต่อเดือน สมาชิกสภาเทศบาลท่ี
เคารพทุกท่าน ขอให้ท่านหมดกงัวลนะคะว่า ดว้ยอตัราเงินกูท่ี้เราจะขอกูก้บัผล
กาํไรท่ีเราจะไดน้ั้นค่อนขา้งชดัเจน โดยเฉพาะเสถียรภาพความมัน่คง ขออนุญาต
ช้ีแจงเร่ืองเสถียรภาพความมัน่คง ท่านจะไดไ้ม่ตอ้งกงัวลใจ ตอนน้ีเรามีทรัพยรั์บ
จาํนาํทั้งหมด คือทรัพยท่ี์คนเอามาจาํนาํแลว้ยงัไม่มาไถ่ถอน 202,485,800 บาท 
หกัหน้ีสินคือสัญญาท่ีเราทาํแลว้เราใชเ้งินไปทั้งหมด 89,844,255.97 บาท หักลบ
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หน้ีแลว้ ถา้เราขายทรัพยแ์ลว้มาคืนเงินกู ้เรายงัมีเงินเหลือถึง 112,641,544.03 บาท 
เพราะฉะนั้นเสถียรภาพของสถานธนานุบาล มัน่คงแน่นอน ขอนาํเรียนอีกนิด
หน่ึงว่าถา้ญตัติน้ีผ่าน คนท่ีไดป้ระโยชน์ก็คือประชาชน เพราะอตัราเงินกูท่ี้จะ
หมดสัญญาในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 เป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีใชบุ้คคลคํ้าซ่ึงเราจะ
จ่ายดอกเบ้ียอยู่ท่ี 5.375 % ต่อปี ซ่ึงการขอกูใ้หม่ทางสถานธนานุบาลและทาง
ผูบ้ริหารไดต่้อรองกบัทางธนาคารกรุงไทย ว่าสัญญาใหม่ท่ีเราจะขอกูใ้นวงเงิน 
50,000,000 บาท ท่ีขออนุมติัสภาในวนัน้ี บอกว่าเราไม่เอาแลว้แบบเดิมท่ีจะตอ้ง
เสียดอกเบ้ียในวงเงิน 5.375 % ต่อปี แต่เราขอต่อรองวา่ในวงเงิน 50,000,000 บาท 
น้ีเราขอแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือในวงเงินกู ้20,000,000 บาท ใชบุ้คคลคํ้าประกนั
เราขอจ่ายดอกเบ้ียในอตัรา 5.375 % ต่อปี แต่ในวงเงินกู ้30,000,000 บาท ท่ีเราใช้
เงินฝากประเภทประจาํคํ้าประกนั เราขอจ่ายแค่ 2.75 % ต่อปี ธนาคารกรุงไทยก็
ยอมตามท่ีเราขอ เพราะถา้ธนาคารกรุงไทยไม่ยอม เราจะตอ้งเปล่ียนไปกูธ้นาคาร
อ่ืนแน่นอน ซ่ึงตอนน้ีมีการแข่งขนักนัสูงมาก ธนาคารกรุงไทยไม่อยากเสียลูกคา้
ท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีมัน่คง ก็เลยยอมตามขอ้เสนอท่ีเราเสนอไป น่ี
เป็นท่ีมาของญัตติท่ีเรานําเข้าสภาในวนัน้ี ในการขอกู้เงินโดยเบิกเกินบัญชี  
50,000,000 บาท ท่ีไดอ้ธิบายมาทั้งหมด ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อประชาชนท่ีเราจะ
นาํเงินน้ีมาใหพ้วกเขาไดห้มุนเวียนใชจ่้ายในยามท่ีเขาขดัสน ขอบคุณมากค่ะ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ  คุณสมชาย  
ประธานสภาเทศบาล  จินเดหวา  มีอะไรอีกไหมครับ  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   ไม่มีอะไรสงสัยแลว้ครับ ประชาชนไดป้ระโยชน์ครับ และผมเห็นใจ

คณะผูบ้ริหารนะครับ ท่ีผา่นมา ตอ้งรับภาระคํ้าประกนั 50,000,000 บาท ตอนน้ีก็
ลดลงเหลือ 20,000,000 บาท ผมขอช่ืนชมคณะผูบ้ริหารท่ีตอ้งรับภาระต่อองคก์ร 
ผมขอช่ืนชมตรงน้ีครับ ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีอีกไหมครับ  เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีแลว้ ผมจะขอมติจากสภาแห่งน้ี  สมาชิกสภาท่านใดอนุญาต

ให้กู้เงินโดยเบิกเกินบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกยกมืออนุญาตเป็นเอกฉันท์) เป็นอนัว่าสภาน้ีได้อนุญาตให้กู้เงินโดย
เบิกเกินบญัชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา  ตามญตัติน้ีแลว้นะครับ 
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มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุญาตให้กู้ เงินโดยเบิกเกินบัญชี บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
สาขาสงขลา  เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา 
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 4  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลีย่นแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   ประจําปี พ.ศ. 2557 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง ขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบ 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านรอง

นายกสมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ไดรั้บ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติขออนุมติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557 

   หลักการ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอแก้ไข
เปล่ียนแปลงคาํช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 2557 

   เหตุผล  ตามท่ีเทศบาลนครสงขลาได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
พ.ศ. 2557 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศูนยบ์ริการชาวบา้นและรักษาความปลอดภยั
ชายหาด (Life Guard) บริเวณหลงัสนามกีฬาติณสูลานนท ์จาํนวน 1 หลงั วงเงิน 
3,000,000 บาท และไดข้ออนุมติักนัเงินต่อสภาเทศบาลนครสงขลา สมยัสามญั 
สมยัท่ี 3 คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2557 แลว้นั้น 

   เน่ืองจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา ไดก้าํหนดให้บริเวณหลงั
สนามกีฬาติณสูลานนทเ์ป็นพื้นท่ีดาํเนินโครงการสงขลาเมืองกีฬาศูนยพ์ฒันากีฬา
ภาคใต  ้ทาํให้เทศบาลนครสงขลาไม่สามารถดาํเนินการก่อสร้างศูนยบ์ริการ
ชาวบา้นและรักษาความปลอดภยัชายหาด (Life Guard) ดงักล่าวได ้เพื่อให้
สามารถดาํเนินการก่อสร้างได ้จึงเห็นควรยา้ยสถานท่ีก่อสร้างจากบริเวณหลงั
สนามกีฬาติณสูลานนท์ไปดาํเนินการก่อสร้างบริเวณดา้นขา้งโรงเรียนวรนารี
เฉลิม 2 ถนนชลาทศัน์  

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการ
งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2 และฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ้ 29  “การแกไ้ขเปล่ียนแปลงคาํช้ีแจง
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งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทาํให้ลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอาํนาจอนุมติั
ของสภาท้องถ่ิน”  และ  ข้อ  31 การโอน  การแก้ไขเปล่ียนแปลงคํา ช้ีแจง
งบประมาณรายการท่ีเบิกตดัปีหรือขยายเวลาให้เบิกตดัปีไว ้ จะกระทาํไดต่้อเม่ือ
ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจใหเ้บิกตดัปีได ้หรือขยายเวลาเบิกตดัปี 

   จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ต่อไป 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ ในญตัติน้ี 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นญตัติท่ีขอยา้ยสถานท่ีเท่านั้นเองนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีขอ้

สงสยัท่ีจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ  ขอเชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  เชิญครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ขอเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยงัผูบ้ริหาร ผมขอทราบ

รายละเอียดในญตัติน้ีครับ อยากทราบว่าขา้งโรงเรียนวรนารีเฉลิม 2 ดา้นไหน
และหนัหนา้ไปทางไหน ในการรักษาความปลอดภยัและดูแลชายหาดนั้น ถา้หาก
ตรงนั้นสร้างไม่ไดก้็ควรจะยา้ยไปบริเวณใดก็ไดแ้ต่ให้หันหนา้ไปทางชายทะเล
เพื่อท่ีจะไดม้องดูคนมาเล่นนํ้า ดูแลความปลอดภยั สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ผม
ไม่ทราบว่าจุดไหนขา้งโรงเรียนวรนารีเฉลิม 2 ถ้าเกิดหันหน้าไปทางทิศอ่ืน
อาจจะมองไม่เห็นประชาชนท่ีมาท่องเท่ียวหรือเล่นนํ้ าบริเวณชายหาด ผมขอฝาก
ถามไวด้ว้ย  ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณครับ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอช้ีแจงในเร่ืองของศูนย ์ Life Guard  ให้กบัสมาชิกสภาเทศบาลนคร

สงขลา  ท่ี มีข้อสงสัยในญัตติ น้ี เ น่ืองจากได้ขออนุมัติจากสภาแห่งน้ี เพื่อ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างเน่ืองจากบริเวณดังกล่าว องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัสงขลาจะปรับปรุงสนามกีฬาให้เป็นศูนยกี์ฬาท่ีทนัสมยั พื้นท่ีตรงนั้นทาง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัสงขลา และผูอ้าํนวยการสํานักผงัเมืองของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา ไดป้ระชุมหารือกนัถึงความเป็นไปได ้ผมก็ได้
ไปเห็นแบบแปลนเห็นแนวทาง ซ่ึงถือว่าองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลาได้
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ปรับปรุงสนามกีฬาตรงนั้นโยงไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณชายหาดชลา
ทศัน์ดว้ย ก็จะทาํเทศบาลนครสงขลาเรามีบรรยากาศในการท่องเท่ียวท่ีสวยงาม 
และนอกจากในเร่ืองของการท่องเท่ียวแลว้ก็จะมีสนามกีฬาท่ีทนัสมยัอยู่ในเขต
เทศบาลนครสงขลาเรา  เพราะว่าการออกแบบ แบบแปลนได้ผ่านสภาของ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลาเรียบร้อยแลว้ ก็เลยมาขออนุญาตหรือหารือกนั
ว่าเป็นไปไดไ้หมท่ีทางเทศบาลนครสงขลา จะยา้ยศูนย ์Life Guard จากตาํแหน่ง
เดิมขยบัไปทางท่ีของโรงเรียนวรนารีเฉลิม 2 บริเวณหาดชลาทศัน์เหมือนกัน 
เพราะบริเวณนั้ นมีห้องนํ้ าอยู่ห้องหน่ึง ระยะห่างจากห้องนํ้ าหลังสนามกีฬา      
ติณสูลานนท ์ไปยงัห้องนํ้ าดา้นขา้งโรงเรียนวรนารีเฉลิม 2 ก็ประมาณ 200 เมตร 
ไม่ไกลกนั ซ่ึงถือว่าจุดนั้นยงัสามารถท่ีจะคอยดูแลนกัท่องเท่ียวไดห้รือผูท่ี้มาเล่น
นํ้ า ซ่ึงถือว่าในการดูแลในเร่ืองความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นภารกิจท่ี
สาํคญัของเรา และถือวา่พื้นท่ีตรงนั้นไม่ใกลไ้ม่ไกลจากจุดเดิมกเ็ลยขยบัมาทาํตรง
น้ี เพื่อเป็นการปรับปรุงและเสริมสร้างให้หาดชลาทัศน์ของเราเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เป็นท่ีพกัผ่อนหรือเป็นสนามกีฬาท่ีทนัสมยัให้กบัเทศบาลนครสงขลา
ในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มีแลว้นะครับ  เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอมติจากสภา

เทศบาลแห่งน้ี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมติัให้เทศบาลยา้ยศูนยบ์ริการ
ชาวบา้นและรักษาความปลอดภยัจากบริเวณหลงัสนามกีฬาติณสูลานนท์ไปท่ี
ดา้นขา้งโรงเรียนวรนารีเฉลิม 2 ตามญตัติน้ี โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายก
มืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ กเ็ป็นอนัวา่สภาแห่งน้ีมีมติอนุมติัในญตัติน้ีแลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2557  เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระที ่ 5  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2558 เพือ่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 5   เร่ือง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณประจาํปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2558  เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ

ข้ึนมา  เชิญท่านรองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เชิญครับ 
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นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ไดรั้บ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติเพื่อขออนุมติัโอนงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จาํนวน 1 รายการ เป็นเงิน 80,000 บาท 
(แปดหม่ืนบาทถว้น) 

   เหตุผล   เพื่อจดัให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับเจา้หนา้ท่ี สาํนกัการคลงั 
ให้เพียงพอแก่การปฏิบติังาน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน     
ซ่ึงได้กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปีของเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2558 –     
พ.ศ. 2560) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 เรียบร้อยแลว้ จึงขออนุมติัต่อสภาเทศบาลนครสงขลา 
เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

   ก. โอนเพิ่ม แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานคลัง หมวดค่า
ครุภณัฑ ์จาํนวนเงิน 80,000 บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์  จาํนวน 4 ชุด  ดงัน้ี 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU Corei3-3240 โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไม่นอ้ยกวา่ 3.4 GHz 
   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแบบ Intel HD Graphics 2500 ในตวั 
   - มีหน่วยความจาํหลกั (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
   - มีหน่วยจดัเกบ็ขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA 
   - มีจอภาพ LCD มี Contart Ratio 600:1 ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 20” 
   - เมาส์และคียบ์อร์ดแบบไร้สาย 
   - เคร่ืองพิมพ ์จาํนวน 1 เคร่ือง เป็นแบบ inkjet all in one  ความละเอียด

พิมพภ์าพสี 1,200 x 6,000 dpi,  ความเร็วพิมพข์าวดาํ 35 แผ่นต่อนาที, ถ่าย
เอกสารสี 20 แผน่ต่อนาที    ถ่ายเอกสารขาวดาํ 22 แผน่ต่อนาที 

   ข. โอนลด จากเงินสาํรองจ่าย แผนงานงบกลาง  จาํนวนเงิน  80,000 บาท 
   ระเบียบ  โดยอาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการ

งบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2, ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ขอ้ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด
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ค่าครุภณัฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทาํให้ ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถ่ิน” 

   จึงเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลาในการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นอาํนาจของสภา
เทศบาลนครสงขลา   

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติ 

จากสภาแห่งน้ี สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  เพื่อไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามญตัติท่ีเสนอมา 
โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ เป็นอนัว่าสภาน้ีอนุมติัให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ตามท่ีเสนอ แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 
เพือ่ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 6  ญตัติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมสมทบค่าก่อสร้างอาคารส้วม  จํานวน  
   2  หลงั โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) (สํานักการศึกษา) 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมสมทบค่าก่อสร้าง 
ประธานสภาเทศบาล  อาคารส้วม จํานวน 2 หลัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) (สํานัก

การศึกษา) เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  
เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญตัติใชจ่้ายเงินสะสมสมทบค่าก่อสร้างอาคารส้วม จาํนวน 2 
หลงั โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) 

   หลักการ  ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสม จาํนวน 437,000.00 บาท (ส่ีแสน
สามหม่ืนเจ็ดพนับาทถว้น) เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารส้วมโรงเรียนเทศบาล 4 
(บา้นแหลมทราย) จาํนวน 2 หลงั  
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   เหตุผล   ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไดจ้ดัสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าก่อสร้างอาคารส้วม รหัส สน.ศท.ส 10 โรงเรียน
เทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จาํนวน 1 หลงั เป็น
เงิน 321,000.00 บาท และประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาํนวน   1  หลงั  เป็น
เงิน 336,000.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 657,000.00 บาท (หกแสนห้าหม่ืนเจ็ด
พนับาทถว้น) 

   จากการประมาณราคา ของสํานักการช่าง ราคากลางอาคารส้วม รหัส 
สน.ศท.ส 10 โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) ราคาหลงัละ 547,000.00 
บาท (ห้าแสนส่ีหม่ืนเจ็ดพนับาทถว้น) ฝ่ายพสัดุและทรัพยสิ์น สํานักการคลงั 
ดาํเนินการจดัจา้งราคาตามงบประมาณจดัสรร จาํนวน 2 คร้ัง ปรากฏว่าไม่มีผูม้า
ยืน่ซองเสนอราคาแต่อยา่งใด 

   ดงันั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและเป็นไปตามนโยบาย
ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และนโยบายของเทศบาลนครสงขลา ใน
การจดัให้มีห้องส้วมเพียงพอกับความตอ้งการ จึงจาํเป็นตอ้งใช้จ่ายเงินสะสม 
สมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารสว้มโรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย) ดงัน้ี 

   1. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดรั้บจดัสรร 321,000.00 บาท ขอ
สมทบ เป็นเงิน  226,000.00 บาท (สองแสนสองหม่ืนหกพนับาทถว้น) 

   2. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรั้บจดัสรร 336,000.00 บาท ขอ
สมทบ เป็นเงิน  211,000.00 บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น) 

   รวมขอสมทบ 2 รายการ เป็นเงินทั้งส้ิน 437,000.00 บาท (ส่ีแสนสาม-
หม่ืนเจด็พนับาทถว้น) 

   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 

   ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
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   (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่ละประเภท ตามระเบียบแลว้ 

   (3) เม่ือไดรั้บอนุมติัใหใ้ชจ่้ายเงินสะสมแลว้ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ตอ้งดาํเนินการก่อหน้ีผูกพนัให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถดัไป  
หากไม่ดาํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ให้การใชจ่้ายเงินสะสมนั้นเป็นอนั
พบัไป 

   ทั้ งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจ่ายค่าใชจ่้ายประจาํและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภยัเกิดข้ึน โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมใหค้าํนึงถึงฐานะการคลงั และเสถียรภาพระยะยาว 

   ขณะน้ีเทศบาลนครสงขลามียอดเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ จาํนวน  
53,930,198.00  บาท (ห้าสิบสามลา้นเก้าแสนสามหม่ืนหน่ึงร้อยเก้าสิบแปด-  
บาทถว้น) 

   จึงขอเสนอญตัติน้ี เพื่อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญตัติน้ีบา้งครับ  เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะ

อภิปราย ผมก็จะขอมติจากสภาแห่งน้ี สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมติัให้ใช้
จ่ายเงินสะสมสมทบค่าก่อสร้างอาคารส้วม จาํนวน 2 หลงั โรงเรียนเทศบาล 4 
(บา้นแหลมทราย) ตามญตัติท่ีผูบ้ริหารเสนอมา โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยก
มืออนุมติัเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาน้ีอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมสมทบค่า
ก่อสร้างอาคารส้วม โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)  ของสาํนกัการศึกษา 
ตามท่ีเสนอ แลว้นะครับ 

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมสมทบค่าก่อสร้างอาคารส้วม
โรงเรียนเทศบาล 4  (บ้านแหลมทราย)  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่ 7  ญตัติ เร่ือง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2558 (เพิม่เติม) ฉบับที ่1 วาระที ่2   และวาระที ่3     

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง  พิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 1 ในวาระท่ี 2 ขอเชิญ

คณะกรรมการแปรญตัติ  เสนอรายงานคาํแปรญตัติต่อท่ีประชุมสภา ขอเชิญ   
นายเอกชยั  ก้ิมดว้ง  ประธานกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั  เชิญครับ 
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นายเอกชยั  ก้ิมดว้ง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชยั  ก้ิมดว้ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2   
ประธานคณะกรรมการฯ  ในฐานะ ประธานคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายฯ  

ขอรายงานคาํแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 ดงัน้ี 

   ตามท่ีสภาเทศบาลนครสงขลา ไดมี้มติในการประชุมสภาเทศบาล สมยั
สามญั สมยัแรก  ประจาํปี  2558  เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 รับหลกัการแห่งร่าง
เทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 
ในวาระท่ี 1 แลว้ และในการพิจารณาวาระท่ี 2 สภาไดมี้มติกาํหนดระยะเวลา
เสนอคาํแปรญตัติไว ้3 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ถึง
วนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558 เวลา 14.00 น. นั้น 

   ปรากฏว่าในระหว่างวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบ้ริหารท้องถ่ิน มายื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 

   ดงันั้น ในวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ตามเวลาท่ีกาํหนดนดั
ประชุมพิจารณาคาํขอแปรญตัติของสมาชิกสภาเทศบาลและผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
คณะกรรมการแปรร่างเทศบญัญติัฯ ประกอบดว้ย  

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

พิจารณาฯ  ท่ีประชุมมีมติใหค้ณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 แลว้   
เห็นวา่ 

   1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 
ฉบบัท่ี 1 ฉบบัน้ี เป็นไปโดยถูกตอ้ง ตามระเบียบวิธีการงบประมาณทุกประการ 

   2. การตั้งจ่ายได้ตั้งจ่ายไวโ้ดยประหยดั และเพื่อใช้จ่ายไปตามอาํนาจ
หนา้ท่ีของเทศบาลเองทั้งส้ิน  
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   จึงใหเ้ป็นไปตามร่างเดิมของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินทุกประการ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอขอบคุณ  คุณเอกชยั  ก้ิมดว้ง   ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มากครับ ก็ทบทวนนิดหน่อยนะครับว่า  เม่ือเรามีการประชุมสภา สมยัสามญั 

สมยัแรก เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์  2558 สภาเทศบาลนครสงขลา ไดล้งมติรับ
หลกัการในวาระท่ี 1 ไปแลว้ และสภาก็ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญตัติ
ร่างเทศบญัญติัฯ ข้ึนมาจาํนวน 7 คน รับคาํแปรญตัติตั้งแต่วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 
2558 เวลา 14.00 น. ถึงวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ก็ไม่มีสมาชิก
สภาหรือผูบ้ริหารคนใดมายืน่ขอแปรญตัติ คณะกรรมการก็ไดป้ระชุมกนัในวนัท่ี 
20 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ก็มีมติเสนอมาตามท่ีประธานกรรมการแปร
ญตัติฯ ไดร้ายงานให้ท่ีประชุมทราบ  เพราะฉะนั้นเม่ือไม่มีการแปรญตัติในวาระ
ท่ี 2  ก็ถือว่าร่างเทศบญัญติัฉบบัน้ีก็ไดผ้่านวาระท่ี 2 ไปโดยปริยาย เม่ือไม่มีการ
แปรญตัติ กไ็ม่ตอ้งลงมติ กผ็า่นไปวาระท่ี 3 เลยนะครับ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ในวาระที ่3  เป็นขั้นลงมติ ไม่มีการอภิปราย  กข็อใหท่้านสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล   ลงมติวา่จะใหต้ราเป็นเทศบญัญติัหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกลงมติ  สมาชิกสภาท่าน

ใดเห็นว่าจะให้ตราร่างเทศบญัญติัฉบบัน้ี เป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 1 โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิก
สภายกมือลงมติในวาระท่ี 3 ใหต้ราเป็นเทศบญัญติั เป็นเอกฉนัท)์  

มติทีป่ระชุม   ทีป่ระชุมมีมต ิให้ผ่านวาระที ่2 ขั้นแปรญตัติ  และวาระที ่3  ขั้นลงมติ
โดยให้ตราเป็นเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
(เพิม่เติม) ฉบบัที ่1 เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที ่8    เร่ือง อืน่  ๆ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ือง อ่ืน ๆ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบา้งครับ 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญนายสมชาย  จินเดหวา   เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   ท่านประธานครับ ในวาระท่ี 8 เป็นวาระเร่ืองอ่ืน ๆ เปิดโอกาสใหส้มาชิก

สภาเทศบาลไดพู้ดคุยกบัท่านนายกเทศมนตรี ในเร่ืองความตอ้งการของชาวบา้น
ท่ีไดร้้องขอผา่นสมาชิกสภาเทศบาลเขา้มา วนัน้ีผมแต่งเคร่ืองแบบเพื่อมาประชุม 
ชาวบา้นก็ถามว่า “ท่าน สท.สมชาย วนัน้ีประชุมสภาอีกแลว้หรือ”  ผมก็ตอบว่า
ใช่ครับ ชาวบา้นก็บอกว่า “มีอยูเ่ร่ืองหน่ึงฝากหน่อยไดไ้หม” ผมก็บอกว่าถา้เป็น
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ทุกข์ของชาวบา้นฝากไดทุ้กเร่ือง เขาก็ฝากมาว่าเคร่ืองออกกาํลงักายท่ีลานคน
เมืองนั้นมีเคร่ืองออกกาํลงักายไม่ครบชุด ชาวบา้นบอกว่าเคยร้องขอมาหลายคร้ัง
แลว้ ชาวบา้นบอกวา่เม่ือเทศบาลตอ้งการใหช้าวบา้นออกกาํลงักาย สุขภาพหาซ้ือ
ท่ีไหนไม่ได้ตอ้งทาํเอง ชาวบ้านก็พยายามออกกาํลงักายเพ่ือดูแลสุขภาพให้
แข็งแรงป้องกันไม่ให้โรคภัยมาคุกคาม เม่ือไปออกกาํลังกายท่ีลานคนเมือง
แลว้แต่มีเคร่ืองออกกาํลงักายไม่ครบชุด ก็ตอ้งเดินทางมาท่ีสวนเสรี จึงฝากผมมา
ว่าอยากให้ท่ีลานคนเมืองนั้น มีอุปกรณ์ในการออกกาํลงักายครบชุดเหมือนท่ี
สวนเสรี เพราะจะไดไ้ม่ตอ้งเดินทางไปมาหลายคร้ัง จึงขอฝากท่านประธานผา่น
ไปยงัท่านนายกเทศมนตรีดว้ยครับ  ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  คุณสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  คนต่อไปเชิญนายโกสินทร์   
ประธานสภาเทศบาล  เดชรุ่งเรือง  เชิญครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
   เร่ืองท่ีผมจะฝากท่านประธานผ่านไปยงัผูบ้ริหารว่า ในช่วงน้ีมีโรค

ไขเ้ลือดออกเยอะช่วงน้ีให้ช่วยตรวจสอบและช่วยประชาสัมพนัธ์ดว้ย  เพราะว่า
ตอนน้ีมีท่ีแจง้มาก็คือหนา้ประมงเก่าท่ีซอยขา้งธนาคารออมสิน ก็มีคนป่วยเป็น
ไข้เลือดออก วันน้ีผมก็ได้ประสานไปทางกองสาธารณสุขฯ ว่าให้ช่วยไป
ตรวจสอบด้วย ในเร่ืองผูป่้วยเป็นโรคไขเ้ลือดออกในเขตเทศบาลนครสงขลา 
ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ คุณโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  ต่อไปเชิญนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   ผมขอฝากท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยงัคณะผูบ้ริหารเก่ียวกับ

เร่ืองขยะเร้ือรัง เพราะพ่ีน้องชาวบา้นได้ร้องเรียนกันเยอะว่าเร่ืองของท่ีนอน 
หมอนมุง้ เฟอร์นิเจอร์ท่ีไม่ใชแ้ลว้นาํมาท้ิงไวท่ี้ถงัขยะ รถขนขยะก็ไม่เก็บไป ก็ไม่
ทราบว่าจะทาํงานแบบบูรณาการร่วมกันได้ไหมครับ รถขยะช่วยไปแจ้งให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามมาเก็บทีหลงัไดไ้หม เพราะว่า
ผา่นไป 1 วนั 2 วนั บางคร้ังเป็นสัปดาห์ โดยเฉพาะท่ีนอนบางคร้ังเป็นเดือนก็ยงั



19 
 

  

วางท้ิงท่ีขา้งถงัขยะนัน่แหละครับ รถขยะก็มาเก็บทุกวนัแต่ไม่ยอมเก็บท่ีนอนไป 
ฝากท่านประธานผา่นไปยงัคณะผูบ้ริหารดว้ยนะครับ  ขอบคุณครับ   

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  คุณฆมัพร  อุเทนพนัธ์  มากครับ  ต่อไปเชิญนายเอกชยั  ก้ิมดว้ง 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายเอกชยั  ก้ิมดว้ง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชยั  ก้ิมดว้ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
   ผมขอพดูเร่ืองไมคโ์ครโฟนครับ เพราะถา้จาํไม่ผดิคร้ังก่อนก็ผา่นสภาไป

คร้ังหน่ึงแลว้ ฝากท่านประธานสภาผา่นไปยงัคณะผูบ้ริหารดว้ย ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ คุณเอกชยั  ก้ิมดว้ง  มากครับ  ไมคโ์ครโฟนอยูใ่นงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  แลว้นะครับ  แต่ไม่ทราบวา่มีเงินหรือยงั  ต่อไปเชิญนายสมโชค  ดีล่ิน เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งท่ี 4 
   ก็สืบเน่ืองจากการอภิปรายของสมาชิกสภาท่ีผา่นมา เด๋ียวชาวบา้นจะไม่

เขา้ใจกนัว่าทาํไมสมาชิกสภาเทศบาลถึงไดเ้รียกร้องท่ีจะเปล่ียนไมคโ์ครโฟนกนั 
ทั้งท่ีความเดือนร้อนของพี่นอ้งประชาชนก็ยงัมีอยูอี่กเยอะ อยากใหเ้ห็นภาพว่าใน
สภาเทศบาลแห่งน้ีในความเป็นจริงแลว้เร่ืองของเคร่ืองเสียงนั้นกส็มควรปรับปรุง 
เพราะไม่ไดป้รับปรุงมาเป็นเวลานานมากพอสมควรแลว้ พวกเรานั่งอยู่ในห้อง
ประชุมสภาแห่งน้ี จาํนวน 24 คน รวมกบัผูบ้ริหารแลว้ก็ 28 - 29 คน มีไมคอ์ยู่
เพียงไม่ก่ีตวั หรือท่ีอ่ืนท่ีเราไปดูงาน หรือว่าไปท่ีไหนกนัมา ก็มีไมค์โครโฟน
แบบเป็นกา้น แต่ของเรานั้นผมเรียกเป็นไมคล์อยก็ได ้เพราะถอดจากขาไมคแ์ลว้
มาถือ เพราะฉะนั้นขอเรียนว่ามีความจาํเป็นอยูใ่นเร่ืองของไมคโ์ครโฟน ส่วนใน
เร่ืองของชาวบ้านก็จาํเป็นเหมือนกัน อีกประการหน่ึงก็ตอ้งขอขอบคุณท่าน
นายกเทศมนตรี ซ่ึงในช่วงน้ีมีโครงการท่ีทางฝ่ายบริหารออกไปพบปะเยี่ยมเยยีน
พี่นอ้งประชาชน เป็นโครงการเทศบาลพบพี่นอ้งประชาชน ซ่ึง 2 คร้ังก่อนหนา้น้ี
ก็ไดไ้ปท่ีชุมชนเกา้เส้ง ก็ตอ้งขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ซ่ึงบริเวณโคง้เกา้
เส้งบริเวณนั้น ผมเองก็เคยไดอ้ภิปรายไว  ้2 คร้ังในเร่ืองของราวกนักระแทกท่ี
ภาษาทางช่างเขาเรียกว่าการ์ดราว อะไรทาํนองน้ี ถา้เรานึกภาพไม่ออก ถา้ออก
จากเมืองไปถึงโคง้เกา้เส้ง ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาแลว้เน่ืองจากบริเวณนั้นจะมีรถแหก
โคง้แลว้พุ่งเขา้ไปในบา้นเรือนของพ่ีนอ้งประชาชน ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุและไดรั้บ
ความเสียหาย วนัน้ีก็ยงัเป็นผูพ้ิการอยู่ แต่ตอ้งขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีท่ี
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ไดเ้ห็นความสาํคญัของเร่ืองน้ีและก็ไดพู้ดสั่งการกบัทางสาํนกัการช่าง ว่าให้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือไปทาํตรงน้ีเพื่อให้เกิดความปลอดภยั ผมในฐานะสมาชิกสภา
และเพื่อนสมาชิกสภาเขต 4 ก็ตอ้งขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี เม่ือวนัองัคาร
ท่ีผา่นมากเ็ช่นกนั ท่านนายกเทศมนตรีกไ็ดไ้ปเยีย่มเยยีนพี่นอ้งในชุมชนมิตรเมือง
ลุง กไ็ดแ้กไ้ขปัญหาไปหลายเร่ือง ไม่วา่เร่ืองคูระบายนํ้า หรือเร่ืองไฟฟ้าแสงสว่าง
ก็ดี ก็ไดแ้กไ้ข ในส่วนหน่ึงท่ีเรารู้สึกว่าเราไดท้าํความดีร่วมกนันัน่คือ ท่านนายก
ไดไ้ปพบครอบครัวหน่ึงซ่ึงเป็นครอบครัวท่ีลาํบากยากจน ก็คือคนแก่ไม่มีรายได้
เล้ียงคนพิการในครอบครัวถึง 4 คน ท่านลองนึกภาพดูว่าเอารายไดจ้ากท่ีไหนไป
เล้ียงคนพิการถึง 4 คน ท่านนายกเขา้ไปดูในบา้นหลงัคาบา้นร่ัว ตรงน้ีพูดใน
ฐานะท่ีเราเป็นบุคคลคนหน่ึง ท่านนายกก็ได้สั่งการให้กองสวสัดิการได้ดูแล
ครอบครัวน้ี ผมวา่ไดบุ้ญในส่วนหน่ึง ส่ิงไหนท่ีช่วยเหลือเขาได ้สัง่กองสวสัดิการ
ให้ดูแลช่วยเหลือทาํรถเขน็เพื่อให้เขาสามารถประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงครอบครัว 
เล้ียงคนพิการในครอบครัวได้  ตรงน้ีผมตอ้งขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี    
นะครับ ผมก็ไดคิ้ดร่วมกบัเพื่อนสมาชิกเขต 4 ว่า เร่ืองอย่างน้ีเราควรท่ีจะตอ้งมา
พดูในสภาแห่งน้ีใหไ้ดรั้บรู้ใหพ้ี่นอ้งประชาชนไดรั้บทราบ แต่ส่วนหน่ึงพี่นอ้งใน
เขตเลือกตั้งท่ี 4 ผมไดฝ้ากมาก อยา่งเช่นคุณสมชาย  จินเดหวา  นัน่ก็คือเร่ืองของ
ฝุ่ นละอองในเขตเทศบาลนครสงขลาทุกเส้นทุกสาย โดยเฉพาะในเขตของผมใน
เสน้ถนนราษฎร์อุทิศ 1 การจราจรแออดัเป็นอยา่งมากเพราะฉะนั้นฝุ่ นละอองก็จะ
มีมาก ร้านคา้ ร้านขายขา้วแกงทุกร้านวางอยู่ขา้งทางริมฟุตบาท เขาฝากมาว่า
อยากจะให้ทางเทศบาลไปลา้งถนน ฉีดฝุ่ นละอองเพื่อแกปั้ญหามลภาวะหลายส่ิง
หลายอย่าง ผมเสนอต่อว่าอาจจะจดัโปรแกรมกนัก็ไดค้รับว่า วนัจนัทร์ไปลา้ง
ถนนราษฎร์อุทิศ วนัองัคารเขา้ถนนไทรบุรีไปถนนจะนะ ก็ว่าไปครับ ทุก ๆ คร้ัง
เราวนเวียนอยา่งน้ีบา้นเมืองจะไดส้ะอาดปลอดฝุ่ นละออง  อนัน้ีท่ีชาวบา้นฝากมา 
ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ คุณสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  ต่อไปเชิญผูบ้ริหารครับ  เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขออนุญาตตอบคาํถามในประเดน็ของยงุลาย ขยะเร้ือรัง และในเร่ืองของ

การดูดฝุ่ น นะครับ  
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   ในกรณีของไขเ้ลือดออกนั้นความจริงผมไดท้าํแผนอยู่แลว้ แผนเชิงรุก
ไดส่้งไปใหส้มาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาไดรั้บทราบ เราดาํเนินการแทบทุกวนั 
แต่อยากจะเรียนว่าบางคร้ังเราไม่เขา้ใจ อยากฝากท่านประธานสภาเทศบาลผ่าน
ไปยงัสมาชิกสภาเทศบาล ว่าในบรรดาการดูแลชุมชนในเร่ืองของสุขลกัษณะ 
เร่ืองการระบาดของยงุ ของหนู เรามี PCU คือหน่วยดูแลดา้น สุขภาพอนามยัของ
ชุมชนอยู ่7 PCU โรงพยาบาลสงขลารับผดิชอบไป 5 PCU คือบริเวณหาดสมิหลา 
หาดชลาทศัน์ ชุมชนกุโบร์ ชุมชนร่วมใจพฒันา ชุมชนพาณิชยส์ําโรง ชุมชน
สามคัคีสุข และใจกลางเมือง ส่วนของเทศบาลนครสงขลาดูแลแค่ PCU สระเกษ 
และ PCU เตาหลวง แค่นั้นเอง เหตุท่ีมีการแบ่งกนัอยา่งนั้นเรามองว่าการทาํงาน
แบบบูรณาการร่วมกนัเป็นเร่ืองสําคญั เพราะเรามีกาํลงัค่อนขา้งจะน้อย อยาก
เรียนว่าเรามีเคร่ืองพ่นหมอกควนัอยู ่3 เคร่ือง แต่เรามีพนกังานพ่นหมอกควนัอยู่
เพียง 2 คน เท่านั้นเอง ผมก็ไดมี้การประชุมกนัในเร่ืองน้ีก็จะเพิ่มพนักงานอีก 1 
คน เพื่อให้การจดัการไดเ้ร็ว แต่เราก็ไดแ้จง้ไปทางโรงพยาบาลสงขลาในกรณีท่ี
เกิดไขเ้ลือดออกท่ีวชิรา ชาวบา้นเขาเขา้ใจว่าเป็นหนา้ท่ีเราโดยตรง เราก็เรียนไป
ว่า PCU ส่วนนั้ นเป็นหน้าท่ีของโรงพยาบาลสงขลา แต่เราก็ไม่ได้ปัดความ
รับผิดชอบนะครับ เม่ือเราได้รับทราบเราก็แจ้งไปทางโรงพยาบาลสงขลาซ่ึง
รับผิดชอบให้มาดาํเนินการ แต่ถ้าทางโรงพยาบาลสงขลาไม่ทนัจริง ๆ เราก็
ทํางานร่วมกับเขาไม่ได้ปล่อยปละละเลยแต่อย่างใด ส่ิงท่ีอยากเรียนท่าน
ประธานสภาเทศบาลให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบอีกเร่ืองหน่ึงก็คือเร่ืองหนู เรา
ตระหนกัว่าไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของยงุหรือว่าเร่ืองของหนูมนัเป็นเร่ืองสาํคญั มนัมี
ปัญหามาก ๆ กบัประชาชนชาวบ่อยาง เราไดป้ระชุมกนัแลว้ก็นดัหมายกนัว่าจะ
จดัสัปดาห์พิฆาตหนู หนูนั้นตอ้งกาํจดัพร้อมกนัทั้ง 37 ชุมชนถึงจะสาํเร็จ ไม่ใช่
ปล่อยให้แต่ละชุมชนผลดักนัทาํ โดยชุมชนน้ีทาํ ชุมชนโน้นไม่ทาํ กาํจดัท่ีน้ีได้
หนูกเ็คล่ือนยา้ยจากอีกชุมชนมา กไ็ม่สาํเร็จสกัที การกาํจดัหนูตอ้งกาํจดัพร้อมกนั
อย่างท่ีเรียนให้ทราบจึงจะสําเร็จ   เราก็ตระหนักถึงปัญหาส่วนน้ีดี  ก็ต้อง
ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีนําเร่ืองเดือดร้อนของชาวบ้านมาให้เรา
แกปั้ญหา ก็จะรับไวด้ว้ยความขอบคุณ และขอช้ีแจงว่าเราก็ไดด้าํเนินการในส่วน
นั้นอยู ่ก็จะมีหนงัสือท่านว่าเราจะไปพ่นหมอกควนัในชุมชนไหน เม่ือไหร่ โดย
ทาํงานร่วมกบัโรงพยาบาลสงขลา มีกาํหนดการเรียบร้อยแลว้ และผมรับปากว่า
จะเพิ่มความเขม้ขน้ของการพน่หมอกควนัใหก้บัชาวบา้นเพิ่มมากข้ึนนะครับ โดย
หาคนจากศูนยเ์ตาหลวงมาเพิ่มเพื่อให้ไดเ้ท่าจาํนวนเคร่ืองพ่นหมอกควนัท่ีมีอยู ่
อนัท่ีจริงคนท่ีพน่หมอกควนัเขาก็ลาํบาก เขาบอกว่าอยากมี 2 คนต่อเคร่ืองดว้ยซํ้ า
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แต่เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัเร่ืองงบประมาณเราก็ยงัหาคนให้ไม่ได ้ คือเขาอยากจะ
ผลดักนัทาํงานในแต่ละเคร่ืองเพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีหนกัและมีปัญหามากมาย คือ
เราเขา้ไปในพ้ืนท่ีเราอยากเขา้ไปดาํเนินการในบา้น บางบา้นก็ให้พ่นบางบา้นก็
ไม่ให้พ่นเราก็แกปั้ญหาไดไ้ม่หมดเพราะยุงมนับินได ้เป็นเร่ืองท่ีตอ้งทาํความ
เขา้ใจกนัว่าในการทาํงานนั้นตอ้งอาศยัการร่วมแรงร่วมใจจากชาวบา้นในแต่ละ
พื้นท่ีดว้ย อนัน้ีเร่ืองยงุนะครับ 

   ส่วนเร่ืองปัญหาของขยะเร้ือรัง ผมก็รับทราบดีนะครับ ก็พยายาม
แกปั้ญหา ท่ีจริงอย่างท่ีสมาชิกสภาเทศบาลไดพู้ดว่ามีการเก็บขยะแลว้ทาํไมไม่
เก็บท่ีนอน หมอน มุง้ ท่ีวางอยู่ขา้งถงัขยะ นั่นคือปัญหาจริง ๆ เพราะเราแบ่ง
หนา้ท่ีกนัว่า เจา้หนา้ท่ีส่วนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเก็บขยะเร้ือรัง ส่วนหน่ึงเก็บขยะ ก็เลย
เก่ียงกนั คือถา้เขาท้ิงขยะในถงัก็เป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีเก็บขยะ ถา้เป็นขยะ
เร้ือรังก็เป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีเก็บขยะเร้ือรัง แต่ผมบอกแลว้ว่าให้แจง้ ถา้พบ
ขยะเร้ือรังจุดไหนใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีท่ีทาํหนา้ท่ีเกบ็ขยะเร้ือรังใหท้ราบ ไม่ใช่ใหเ้ขา
ทราบเอง ปล่อยไวอ้ยา่งนั้นเป็นสัปดาห์ ก็ขอรับไวว้่าจะแกไ้ขปรับปรุง ก็ขอฝาก
ทาง ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มไวด้ว้ยว่า ส่ิงท่ีผมพูดไวปี้กว่าแลว้ยงัมี
ปัญหาอยู ่คือเจา้หนา้ท่ีท่ีไปเก็บขยะอนัท่ีจริงมีแบบฟอร์มให้เรียบร้อยนะครับ ว่า
ตรงไหนท่ีมีขยะเร้ือรังวนันั้ นก็แจ้งเลย แต่ปัญหาเร่ืองขยะเร้ือรังเป็นเร่ืองท่ี
หนกัใจมาก ๆ เพราะว่าเจา้หน้าท่ีของเราตอ้งเก็บก่ิงไม ้เพราะมีการตดัก่ิงไมก้นั
เยอะตดักนัแทบทุกวนั เรากต็อ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเกบ็ มนักด็าํเนินการไม่ค่อยทนัทาํ
ใหมี้คนพดูถึงวา่ขยะเร้ือรังเป็นปัญหาอยูใ่นขณะน้ี  กข็อรับไวน้ะครับ 

   ส่วนในเร่ืองของฝุ่ นละอองนั้น ท่ีจริงเราก็มีรถยนตดู์ดฝุ่ นนะครับ แต่มนั
มีปัญหาว่ารถยนตดู์ดฝุ่ นมนัเสียอยูเ่ร่ือย เสียแต่ละคร้ังก็ตอ้งใชเ้วลาซ่อมนาน เม่ือ
สักครู่ท่านนายกเทศมนตรีก็ไดส้ั่งการว่าให้ดาํเนินการซ่อมแซม ก็เร่ืองทุกขข์อง
ชาวบา้นเร่ืองถนนปลอดฝุ่ น ก็ขอรับไวน้ะครับ  ก็ขอเรียนท่านประธานสภา
เทศบาล ผา่นไปยงัสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 ท่านดว้ย  ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีท่านผูใ้ดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายอีกไหมครับ เชิญท่านนายกเทศมตรี  เชิญครับ 

นายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัด์ิ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาทุกท่าน 

ตลอดจนข้าราชการสํานัก/กองต่าง ๆ ทุกท่านท่ีเราได้ลงกันไปในโครงการ
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เทศบาลพบปะประชาชนเดือนละ 2 คร้ัง พวกเราลงไปเพื่อไปรับทราบปัญหาและ
ความตอ้งการของพี่น้องประชาชน โครงการเทศบาลพบปะประชาชนเป็นการ
ทาํงานแบบเชิงรุกท่ีไม่ใช่การทาํงานแบบนัง่อยูแ่ต่ในห้องทาํงาน พวกเราจะตอ้ง
ลงไปหาประชาชน ลงไปรับทราบปัญหาไปแกปั้ญหาใหก้บัพี่นอ้งประชาชน ซ่ึง
เราถือว่าภารกิจน้ีเป็นภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีไดม้อบหมายให้
เทศบาลนครสงขลาในการบรรเทาทุกขบ์าํรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน ทุกคร้ัง
พวกเราไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หรือขา้ราชการสํานัก/กอง   
ต่าง ๆ เราจะทาํแผนในการออกเยี่ยมเยียนพี่นอ้งประชาชนทั้ง 37 ชุมชน ปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีไปพบหรือว่ารับรู้ความตอ้งการของพี่นอ้งประชาชน ในวนัท่ีเราลงไปก็
จะจดบนัทึกและเสนอให้ทุกสาํนกั/กอง ท่ีเก่ียวขอ้งไดล้งไปแกไ้ขปัญหา ท่ีผ่าน
มาโดยเฉพาะท่ีโคง้เกา้เส้งซ่ึงถือว่าตรงนั้นเป็นทางโคง้ช่วงเร่งรีบในช่วงเชา้หรือ
ช่วงเยน็ หรือแมแ้ต่ในเวลากลางคืนท่ีพวกวยัรุ่นหรือพวกรถซ่ิงใชเ้ส้นทางนั้น 
เป็นทางโคง้ท่ีอนัตราย ท่ีผ่านมาบริเวณนั้นมีรถพลิกควํ่าและหลุดเขา้ไปในบา้น
ของพ่ีนอ้งชาวบา้น ทาํใหเ้ด็กท่ีบา้นหลงัหน่ึงตรงโคง้เกา้เส้งไดรั้บอุบติัเหตุถึงขั้น
พิการอยูจ่นถึงปัจจุบนัน้ี เม่ือเดือนก่อนพวกเราก็ไดล้งไปดู ไปสาํรวจและผมก็ได้
สั่งการไปแลว้ว่าตรงนั้นจะตอ้งมีท่ีกั้น ท่ีกั้นเพื่อป้องกนัอนัตรายจากรถท่ีสัญจร
ไปมา และบริเวณร้ัวของทหารเรือก็ได้สั่งการไปกับทางสํานักการช่าง ได้ขอ
อนุญาตทางทัพเรือภาคท่ี 2 ในการขอพื้นท่ีท่ีจะขยายพื้นผิวจราจรเพ่ือความ
ปลอดภยัในการสัญจรไปมาในช่วงเชา้และช่วงเยน็ ซ่ึงในส่วนน้ีก็ไดด้าํเนินการ
ไปแลว้ และในส่วนของเคร่ืองออกกาํลงักาย ก็ไดส้ั่งทางส่วนการโยธาให้ลงไป
สาํรวจในเร่ืองของเคร่ืองออกกาํลงักาย หรืออุปกรณ์ออกกาํลงักายท่ีไดช้าํรุด ให้
ทาํการซ่อมแซมหรือว่าจดัหาเพิ่มเติม เพราะตอนน้ีได้รับการประสานมาจาก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสงขลา ท่ีจะนาํเคร่ืองออกกาํลงักายจาํนวน 6 ชุด มา
มอบให้ ก็ไดส้ั่งให้ทางเจา้หนา้ท่ีลงไปสาํรวจว่าใน 37 ชุมชนของเรา ชุมชนไหน
ท่ีมีพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีพอจะใหว้างเคร่ืองออกกาํลงักายได ้กไ็ดไ้ปดูไม่วา่จะเป็นท่ี
ชุมชนร่วมใจพฒันา ก็ไดส้ั่งให้ทางสํานักการช่างไปดู โดยเฉพาะบริเวณลาํราง
ตอ้งปิดลาํรางความยาวประมาณ 25 เมตร เพื่อท่ีจะไดเ้อาเคร่ืองออกกาํลงักายไป
ตั้งบริเวณพื้นท่ีท่ีเราปิดลาํรางของชุมชนร่วมใจพฒันา และก็ยงัมีชุมชนไทรงาม 
ชุมชนแหลมทราย และก็ลานคนเมืองท่ีจะตอ้งเพิ่ม คือหลายจุดท่ีเป็นพื้นท่ีว่าง 
และในอนาคตต่อไปใน 37 ชุมชน ทุกชุมชนจะตอ้งมีเคร่ืองออกกาํลงักายหรือจุด
ออกกาํลงักายใหก้บัพี่นอ้งประชาชน แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นตอ้งดูความเหมาะสมของ 
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  พื้นท่ีในแต่ละชุมชนด้วยเหมือนกัน เพราะคิดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
นอกจากจะขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวดัสงขลาแล้ว 
เทศบาลนครสงขลาจะตั้งงบประมาณเพ่ือการน้ีดว้ย ถือว่าพี่นอ้งประชาชนในเขต
เทศบาลนครสงขลาในเร่ืองของสุขภาพพลานามยั จะตอ้งทาํให้สุขภาพแขง็แรง
เพื่อท่ีจะไม่ไดมี้โรคภยัมาเยี่ยมกราย นัน่คือตอ้งมีการออกกาํลงักาย เพราะถือว่า
เคร่ืองออกกาํลังกายได้รับความนิยมจากพ่ีน้องประชาชน และเพ่ือให้พี่น้อง
ประชาชนไดเ้ขา้มาออกกาํลงักายกนัเพื่อสุขภาพพลานามยัจะไดแ้ขง็แรงต่อไป   

   ส่วนในเร่ืองของแผนการทาํความสะอาดท่ีผ่านมา ในช่วงเช้าของวนั
อาทิตยเ์ราจะระดมพนกังานไปทาํความสะอาด ไปฉีดหรือว่าลา้งถนนกนั ช่วงน้ี
เป็นช่วงหนา้ร้อนก็ไดส้ั่งการให้กองสาธารณสุขฯ ไดไ้ปทาํแผนในการลงชุมชน
หรือลงพ้ืนท่ีต่าง  ๆ  ในการฉีดทําความสะอาดพ้ืนผิวจราจร  ก็คิดว่าน่าจะ
ดาํเนินการในกลางเดือนน้ีน่าจะเป็นอาทิตยแ์รก ก็เดือนละ 2 คร้ังเหมือนกนัท่ี
จะตอ้งเขา้ไปรณรงครั์กษาความสะอาดพ้ืนผิวจราจร โดยเฉพาะในช่วงหนา้ร้อน
ผมถือวา่มีความจาํเป็น และในเร่ืองของฝุ่ นละอองก็เหมือนกนัเรามีรถดูดฝุ่ นอยู ่ก็
ไดไ้ปซ่อมมา ในส่วนของรถดูดฝุ่ นนั้นไดท้าํการดูดฝุ่ นทรายท่ีบนถนนมาช่วง
ระยะหน่ึงและเคร่ืองก็เกิดมีปัญหาก็ไดด้าํเนินการซ่อมแซมซ่ึงตอนน้ีเสร็จแลว้ ก็
ไดส้ั่งมอบหมายกองสาธารณสุขฯ ไดไ้ปจดัทาํแผนในการออกปฏิบติัการในช่วง
กลางคืน เพราะเป็นรถใหญ่ถา้เอามาทาํในตอนกลางวนัก็จะทาํให้เกะกะและเกิด
ปัญหาได ้ไม่วา่โครงการใด ๆ นะครับสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาท่ีเคารพรัก
ทุกท่าน หากท่านไดรั้บการร้องเรียนหรือการฝากจากพี่นอ้งประชาชน ทางคณะ
ผูบ้ริหารกย็นิดีรับฟังทุกเวลาตลอด 24 ชัว่โมงใหท่้านโทรมา ความเดือดร้อนของ
พี่นอ้งประชาชนนั้นถือวา่สาํคญั ผมและคณะผูบ้ริหารทุกคนไดรั้บความไวว้างใจ
จากพ่ีนอ้งประชาชนทุกคนให้เขา้มาบริหารจดัการดูแลพี่นอ้งประชาชน ในเขต
เทศบาลนครสงขลา ก็เป็นภาระหน้าท่ีท่ีไดอ้าสาทุก ๆ ท่านเขา้มา ก็ขอทาํความ
เขา้ใจและช้ีแจงใหส้มาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาไดท้ราบ  ขอบคุณครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา มากครับ  กเ็ป็นอนัวา่ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  ผูบ้ริหารก็ได้ตอบข้อสงสัยของสมาชิก ท่ีนําเรียนมายงัผูบ้ริหารเสนอมายงั

ผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารก็ไดรั้บทราบแลว้นะครับ ผมเห็นว่าถึงเวลาอนัสมควรแลว้ 
ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี   
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  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รอง
ปลดัเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมในวนัน้ี  และการประชุมสภาก็ผ่านไปด้วยดี  ผมขอปิดประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา สมยัสามญั สมยัแรก คร้ังท่ี 2 ประจาํปี 2558   ณ บดัน้ี   

ปิดประชุมเวลา      11.35  น. 

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


