
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558 
วันท่ี  29 พฤษภาคม 2558  เวลา  09.00  น. 
ณ   ห้องประชมุสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผู้มาประชุม 1. นายประวัติ ดําริห์อนันต์ ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นายวัลลภ วุฒิภูมิ รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นางกรกมล   อาจณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 5. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 6. นายฆัมพร อุเทนพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 7. นายเจิมศักดิ์ หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายชาคริต   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายเชาว ์ สุชลสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายดํารงเดช ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 11. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายพิทักษ ์  ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 13. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 14. นายรุ่น   จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 15. นายวรชาติ ธารพระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายสมโชค ดีล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายสุพล ชุ่มเย็น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นายสุรสิทธ์ิ สังโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นางเสงี่ยม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นายเอกชัย   กิ้มด้วง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 23. นางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมศักดิ ์ ตันติเศรณ ี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายอนุสรณ ์ โค่ยสัตยา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นายสมชาย จันทรประทิน   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นางสาววลัยรัตน ์ ตันติเศรณ ี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 6. นายธาน ี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 8. นายโสภณ สุขโข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายภษูิต ตันรัตนพงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายปราณ ี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 11. นายรัฐชัย สงประสพ รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายนิทัศน ์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 13. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 14. นายธํามรงค์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สํานักการคลัง 
 15. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 16. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้
 17. นายประจวบ มณีโชติ ผอ.สํานักการช่าง 
 18. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 19. นายจรูญ จันทร์มณ ี แทน ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 20. นายพิษณ ุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 21. นางตวงพร วิจิตรพันธ์ ผอ.สํานักการศึกษา 
 22. นางสาววรารัตน์ นันทวราพิทักษ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา  
 23. นางเจริญศรี ดําแสงสวัสดิ ์ แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 24. นายเจษฏา ชัยฤกษ ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 25. นายสมหมาย   สมศักดิ ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 26. นางวรกานต์ เรืองศรี เจ้าพนกังานธุรการ 6ว 
 27. นายวฒิุชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 28. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 
 
 
 



3 
 

  

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 เ ม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว นางกัลยา  บุญญามณี ปลัดเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

นางกัลยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี 2558  
 บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดําเนินการประชุมสภา
เทศบาล  ตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
ประธานสภาเทศบาล  รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการสภา รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 
ท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558 ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมา
ครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี  1 วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   ขอลาการประชุมสภา

เทศบาล   1  คน  คือ นายสมชาย  จินเดหวา   
   เร่ืองท่ี  2  เป็นหนังสือของสํานักงานเทศบาลนครสงขลา เลขท่ี สข 

52002.2/1628 ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2558 เร่ืองการประกาศเปล่ียนแปลง
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) คร้ังท่ี 2 และ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) 
เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 ผ่านมาทางกระผมเพ่ือแจ้งต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลทราบ ผมจะ
อ่านให้ท่ีประชุมทราบนะครับ 

   ด้วย เทศบาลนครสงขลา ได้ดําเนินการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) คร้ังท่ี 2 และจัดทําแผนพัฒนาสามปี
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เทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวดท่ี 4 ข้อ 22 เสร็จเรียบร้อยแล้ว   

   ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 4 ข้อ 24 “ให้
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง
ให้สภาท้องถ่ินทราบ” ผมก็ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเทศบาลนครสงขลาได้
ประกาศเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 
2560) คร้ังท่ี 2 และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2558 – 
พ.ศ. 2560) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 เรียบร้อยแล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  คร้ังท่ี 2  
  ประจําปี  พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี  2  มีนาคม  2558  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ  สมัยแรก  คร้ังท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี  2 มีนาคม 2558  ขอเชิญ 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญนายเชาว์  สุชลสถิตย์  เชิญครับ 

นายเชาว์  สุชลสถิตย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายเชาว์  สุชลสถิตย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  

เขตเลือกต้ังท่ี 3 ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา  
 เม่ือวันท่ี  6  มีนาคม  2558   เวลา  10.00 น. คณะกรรมการตรวจราย   
งานการประชุม ประกอบด้วย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจันทร์  ประธานกรรมการ  

  2. นางเสงี่ยม  โกมลนาค   กรรมการ 
  3. นายมนูญ  จิตตะเสโณ   กรรมการ 
  4. นายสุพล  ชุ่มเย็น   กรรมการ 
  5. นายสุระ  รักเจียม   กรรมการ 
  6. นายชาคริต  นิยมเดชา   กรรมการ 
  7. นายเชาว์  สุชลสถิตย์   กรรมการและเลขานุการ 
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  ได้มาประชุมร่วมกัน  ณ งานกิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล เพื่อตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  คร้ังท่ี 2 ประจําปี         
พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี  2 มีนาคม  2558  ปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไข    
แต่อย่างใด ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนนัต์   ขอบคุณ กรรมการตรวจรายงานการประชุมมากครับ ผมก็ได้อ่านดแูล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ท้ังหมด ก็เหมือนกับท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมพูด คือไม่มีการ

แก้ไข ไม่มีการแก้คําพิมพ์ผิดพิมพ์ตก ก็ขอขอบคุณผู้บันทึกรายงานการประชุม
ด้วย มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ฉบับนี้อีกบ้างเชิญครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไข 
ก็เป็นอันว่า สภาแห่งนี้ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย
แรก คร้ังท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี  2 มีนาคม 2558 โดยปริยายแล้วนะ
ครับ 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยแรก 
คร้ังท่ี 2  ประจําปี พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี  2  มีนาคม  2558 

ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติ เร่ือง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ   
  พ.ศ. 2558  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประธานสภาเทศบาล  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านรองนายก

ไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์   สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้าน
บาทถ้วน) 

   เหตุผล    เทศบาลนครสงขลา  ได้ ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558ไว้ แต่เนื่องจากงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอแก่การ
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เบิกจ่าย และมีความจําเป็นจะต้องจ่ายเพื่อมิให้เกิดผลกระทบในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ และเกิดความเสียหายแก่ราชการ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เทศบาล โดยได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะโอนได้ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

   โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

   - ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณต้ังไว้ 200,000  บาท คงเหลือ 
426,545.47 บาท ขอโอนเพิ่ม 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

   โอนลด   แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

   - ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   งบประมาณต้ังไว้  
  3,500,000 บาท  คงเหลือ 3,500,000 บาท ขอโอนลด 3,000,000 บาท (สามล้าน

บาทถ้วน) 
   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และท่ี 3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้าน
บาทถ้วน) ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากสภา

แห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุญาตเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่า
สภานี้ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามญัตตินี้
แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2558   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  4    ญัตต ิ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  
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นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  
เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์   สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

    ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอเสนอญัตติโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน 1 
รายการ  เป็นเงิน  25,000 บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เร่ืองงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไว้ในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน เพื่อ
จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน – เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และรับภาพ พร้อมติดต้ัง
งบประมาณ 25,000 บาท  แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวต้ังงบประมาณผิดประเภท 
จึงมีความจําเป็นต้องขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด  แผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์สํานกังาน – เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และรับภาพ 
พร้อมติดต้ัง งบประมาณ 25,000 บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และรับภาพ พร้อม
ติดต้ัง จํานวน 1 เคร่ือง ตามคุณลักษณะ ดังนี้ 

- เคร่ืองฉายภาพโดยอาศยัสัญญาณจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองเล่น
วิดีโอ เป็นเคร่ืองฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP  

     - จอรับภาพชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 70 นิ้ว  
     โอนเพิ่ม  แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ – เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และรับ
ภาพ พร้อมติดต้ัง งบประมาณ 25,000 บาท (สองหม่ืนหา้พันบาทถ้วน) 
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และรับภาพ พร้อม
ติดต้ัง จํานวน 1 เคร่ือง ตามคุณลักษณะ ดังนี้   

- เคร่ืองฉายภาพโดยอาศยัสัญญาณจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองเล่น
วิดีโอ เป็นเคร่ืองฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP   

- จอรับภาพชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 70 x 70 นิ้ว  
ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และท่ี 3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

 จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน  1  
รายการ เป็นเงิน 25,000 บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ ในญัตตินี ้
ประธานสภาเทศบาล  เป็นญัตติท่ีขอโอนงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ มีสมาชิกสภา

เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดจะอภิปราย  ผมจะขอมติจากสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติ
ให้โอนเงินงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อมโปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) ก็
เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติในญัตตินี้แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  5    ญัตต ิ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี  
ประธานสภาเทศบาล   งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านนายกสมศักดิ์  ตันติเศรณี เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
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   กระผมขอถอนญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม) ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา มากครับ  ท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  ก็ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับการประชุมสภานะครับ เม่ือนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ

มายังประธานสภาเทศบาล และประธานสภาเทศบาลได้บรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมแล้ว  และถึงคราวเสนอต่อท่ีประชุมสภา ท่านนายกเทศมนตรี ขอถอน
ญัตติออกไป เป็นการปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบฯ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
ยินยอมให้นายกเทศมนตรี ถอนญัตตินี้ออกจากระเบียบวาระการประชุม โปรดยก
มือข้ึนครับ (สมาชิกยกมือยินยอมเป็นเอกฉันท์) นะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ ยินยอมให้นายกเทศมนตรีถอนญัตติขอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ .   
   พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส่วนการโยธา สํานักการช่าง) 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส่วนการโยธา สํานักการช่าง) 

เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านรองนายกสมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส่วนการโยธา สํานักการชา่ง) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อโอนเงินงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   เหตุผล   ด้วย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558  ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ไว้ดังนี้ 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน งบดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
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   - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน  ต้ังไว้  6,000,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อสร้างการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน เช่น การฝึกอบรม ค่าดําเนินการ เช่น ค่าจ้างท่ี
ปรึกษา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

   เนื่องจากส่วนการโยธา สํานักการช่าง ซ่ึงมีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบด้าน
สาธารณูปโภค งานวิศวกรรมจราจร งานสวนสาธารณะ การจัดให้มีท่ีจอดรถอย่าง
ปลอดภัยในท่ีสาธารณะและย่านชุมชน การตีเส้นเคร่ืองหมายจราจรให้มีความชัดเจน 
เพื่อความปลอดภัยกับผู้สัญจรไป – มาและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนงาน
ซ่อมแซมบํารุงรักษาส่ิงสาธารณูปโภคต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของคณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลา ท่ี
ต้องการแก้ปัญหาระบบการจราจรภายในเขตเมือง แต่ส่วนการโยธา สํานักการช่าง 
ไม่ได้ต้ังงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากรายการท่ี
กล่าวข้างต้น เป็นจํานวน 1,334,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหม่ืนส่ีพันบาท
ถ้วน) มาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์    รหัส 541 ตั้งไว้    54,000  บาท 
   ค่าครุภัณฑ์โรงงาน รหัส 411 ตั้งไว้  0 54,000  บาท 
   - เคร่ืองตัดโลหะ             ต้ังไว้      14,000 บาท 
   เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองตัดโลหะ แผ่นตัดขนาด 14 นิ้ว กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 

2,000 วัตต์ ความเร็วรอบ 3,800 รอบ/นาที จํานวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตามท่ี
เทศบาลกําหนด ราคาท่ีต้ังไว้เป็นราคาท้องถ่ิน) 

   - สว่านแบบกระแทก             ต้ังไว้       18,000 บาท 
   - เพื่อจัดซ้ือสว่านแบบกระแทก กําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ 

ความเร็วรอบ 900 รอบ/นาที จํานวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด 
ราคาท่ีต้ังไว้เป็นราคาท้องถ่ิน) 

   - ชุดตัดพร้อมถังลมถังแก๊ส            ต้ังไว้       22,000 บาท 
   เพื่อจัดซ้ือชุดตัดพร้อมถังลมถังแก๊ส จํานวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตามท่ี

เทศบาลกําหนด ราคาท่ีต้ังไว้เป็นราคาท้องถ่ิน) 
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รหัส 542 ตั้งไว้       1,280,000  บาท 
   - โครงการถนนปลอดภัย   ต้ังไว้     1,200,000  บาท 
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   เพื่อจ่ายเป็นค่าตีเส้นจราจรชนิดร้อน (Thermo Plastic) ถนนสายต่างๆ ให้ได้
พื้นท่ีอย่างน้อย  3,493  ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด) 

   - โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนางงามเป็นท่ีจอดรถ      
        ต้ังไว้     80,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนนางงามเป็นท่ีสําหรับจอด

รถราง จํานวน 1 จุด จอดได้ 2 คัน บริเวณด้านหน้าศาลหลักเมือง (รายละเอียดตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด) 

   ระเบียบ  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2 และ ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  มีไหมครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  

เชิญครับ  

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   จากญัตติท่ีทางฝ่ายบริหารเสนอเพื่อขออนุมัติจากสภา เป็นการโอนเงิน

จากกองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ซ่ึงขอโอนไปใช้ในสํานักการช่าง แผนงาน
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน ซ่ึงเดิมมันมีอยู่ 6,000,000 บาท ในกองสวัสดิการ
สังคม ใช้ในการพัฒนาเครือข่าย วันนี้ขอโอนไป 1,334,000 บาท ไปใช้จ่ายใน
สํานักการช่าง ซ่ึงถ้าเรามองแล้วในส่วนของกองสวัสดิการสังคม 6,000,000 บาท 
ก็มีความจําเป็นท่ีจะต้องพัฒนาเครือข่าย แต่วันนี้ทางสํานักการช่างซ่ึงมีความ
จําเป็นท่ีจะต้องมาซ้ือเครื่องมือท่ีจะนํามาบริการพี่น้องประชาชน การท่ีเรามีช่าง
ซ่ึงมีฝีมือดีแต่ไม่มีเคร่ืองมือท่ีเพียงพอ ก็ขาดประสิทธิภาพในการทํางาน ในส่วน
ตรงนี้ผมก็ยังเห็นด้วยอยู่ เพราะว่าเงิน 6,000,000 บาท ก็ยังเหลือมากพอท่ีจะใช้
จ่ายในกองสวัสดิการสังคมได้อยู่ ส่ิงหนึ่งท่ีเห็นด้วยในการนําเงินส่วนนี้มาใช้ใน
โครงการถนนปลอดภัยซ่ึงเร่ืองนี้ผมก็เคยได้อภิปรายในสภานี้แล้วคร้ังหนึ่งในเร่ือง
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การตีเส้นถนนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับข่ี ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าใน
เขตเทศบาลนครสงขลาเราเองถนนหลายเส้นเส้นจราจรลางเลือนมาก มองไม่เห็น
เส้นจราจรแล้ว ถนนบางเส้นการจราจรคับค่ังมาก ดังนั้นผมเห็นด้วยในการที่จะ
นําเงินส่วนนี้มาใช้จ่ายในการตีเส้นจราจรเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนนในเขตเทศบาลนครสงขลา และขอฝากว่าถนนราษฎร์อุทิศ 1 ตลอดสายมอง
ไม่เห็นเส้นจราจรแล้วครับ บางช่วงก็เลือนรางบางช่วงก็ไม่มี เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับข่ี เกิดอุบัติเหตุข้ึนมาจะได้ช้ีชัดได้ว่าใครผิดใครถูก ก็ฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังคณะบริหารด้วยความเห็นด้วย และผมขอฝากถนนราษฎร์อุทิศ 
1 ซ่ึงอยู่ในเขตพื้นท่ีมีการจราจรแออัดมากจริง ๆ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาล นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  ต่อไปขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ในญัตตินี้  ผมก็ เคยได้อภิปรายในสภามาแล้วในเ ร่ืองของ  Traffic 

Engineering หรือว่าเร่ืองของวิศวกรรมจราจร เป็นเร่ืองท่ีสําคัญท่ีท่ัวท้ังประเทศ
ให้ความสําคัญ เร่ืองของอุบัติเหตุ และเร่ืองของเส้นจราจรนั้นมันซํ้าซ้อนกับท่ีคุณ
สมโชค  ดีล่ิน ตอนนี้ถนนไทรบุรี ต้ังแต่หน้าโรงพยาบาลประสาทมาก็ไม่มีเส้น
แล้ว ไม่มีเส้นขีดสามเลนเหมือนเม่ือก่อน ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารด้วย  
และผมขอเสริมอีกนิดหนึ่ง ผมเคยคุยกับทางจราจรตอนไปเป็นวิทยากรอบรม
ตํารวจ และได้คุยกับทางผู้กํากับสารวัตรจราจรว่าเป็นไปได้ไหมถ้าจะทําโครงการ
ร่วมกับทางเทศบาล เพื่ออบรมจิตสํานึกในการใช้ถนนและวินัยจราจร เพราะ
ตอนนี้ทางเทศบาลเราเองก็มีโครงการขุดถนน แม้จะใช้เวลาในตอนกลางคืนก็จริง
อยู่ แต่ในบางคร้ังตอนช่วงกลางวันก็ยังเครียร์พื้นผิวไม่เสร็จ ทําให้มีอุบัติเหตุเกิด
ข้ึนอยู่บ่อย ๆ เป็นไปได้ไหมว่าเทศบาลนครสงขลาเราทําโครงการร่วมกับตํารวจ
อบรมประชาชน อบรมนักเรียน อบรมผู้ใช้ถนน อุบัติเหตุนั้นเวลาเกิดข้ึนนั้นมัน
สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ขอ
ฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกไหมครับ  ขอเชิญผู้บริหาร  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน 

เชิญครับ 
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นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีได้ให้ความสนใจและได้

สอบถามมายังฝ่ายบริหารเก่ียวกับงบประมาณท่ีทางสํานักการช่างได้ขอโอนมา ก็
บอกได้เลยว่าในถนนไทรบุรีก็มีก็จะเร่ิมต้ังแต่บ้านพธํามะรงค์ข้ึนไปแต่อาจจะไม่
ครอบคลุมท้ังสาย เราจะเน้นในช่วงท่ีเกิดปัญหาในเร่ืองการจราจรบ่อย ๆ ก่อน ใน
ส่วนของถนนราษฎร์อุทิศ 1 ก็มีอยู่ในโครงการเช่นกันนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  ทางผู้บริหารก็ได้ 
ประธานสภาเทศบาล  ตอบข้อซักถามของสมาชิกแล้วนะครับ ผมก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ 

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส่วนการโยธา สํานักการ
ช่าง จํานวนเงิน 1,334,000 บาท  โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอก
ฉันท์) เป็นอันว่าสภานี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  (สํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล)   

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ของสํานักการช่าง 
ประธานสภาเทศบาล   ส่วนช่างสุขาภิบาล  ขอเชิญผู้บริหารครับ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน 

เสนอญัตติครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ   เ ร่ือง   ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุ มั ติจ่ายเ งินสะสม       
(สํานักการช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน  1,299,600 บาท 
(หนึ่งล้านสองแสนเก้าหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  ดังรายการต่อไปนี้ 
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   1. เคร่ืองสูบน้ําแบบคันชัก (สําหรับสูบน้ําเพื่อล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอย 
    ต้ังไว้  15,000  บาท 

   เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําแบบคันชักขนาดท่อดูดและท่อส่ง Ø 2” ติดต้ัง
มิเตอร์ตัวฉุดขนาด ไม่เล็กกว่า 1 แรงม้า ใช้กระแสไฟฟ้าชนิด 2 เฟส แรงดัน 220 
โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด 

   2. สว่านไฟฟ้าแบบกระแทก    ต้ังไว้  13,600  บาท 
   เพื่อจัดซ้ือสว่านไฟฟ้าแบบกระแทกขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด

ไม่น้อยกว่า 650 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1,300 รอบ/นาที 
   3. เคร่ืองเจียแบบมือถือ ต้ังไว้   9,000  บาท 
   เพื่อจัดซ้ือเครื่องเจียแบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว (180 มิลลิเมตร) ขับเคล่ือน

ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์ 
   4. ก่อสร้างคูระบายนํ้าแบบปิดถนนชลเจริญ ซอย 2 ฝ่ังทิศตะวันตก      

ต้ังไว้  661,500  บาท 
   เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ํ าแบบปิดขนาดกว้าง  0.40 เมตร  ลึกเฉลี่ย           

0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 140 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
กําหนด) 

   5. ก่อสร้างคูระบายน้ําแบบปิดถนนเลียบทางรถไฟ  หน้าวัดอุทัย ฝ่ังทิศ
ตะวันตก    ต้ังไว้  600,500  บาท 

   เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ําแบบปิด  ขนาดกว้าง  0.40 เมตร  ลึกเฉล่ีย          
0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 143 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
กําหนด) 

   เหตุผล   ด้วย ส่วนช่างสุขาภิบาล สํานักการช่าง มีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และงานบํารุงรักษาทางระบายนํ้าใน
เขตเทศบาลทั้งหมด ซ่ึงภารกิจงานจะต้องดําเนินการ โดยเร่งด่วนวันต่อวัน เพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพื้นท่ีใกล้เคียง ท้ังนี้ ครุภัณฑ์เดิมคือ
เคร่ืองสูบน้ําสําหรับสูบน้ําเพื่อล้างรถบรรทุกขยะมูลฝอยท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ชํารุดจนหมดสภาพการใช้งานไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซม อีกท้ังงานบํารุงรักษาทาง
ระบายนํ้าต้องการจัดซ้ือสว่านไฟฟ้าแบบกระแทกและเคร่ืองเจียแบบ มือถือ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องจัดซ้ือครุภัณฑ์มาใช้
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําให้การทํางานเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว เกิด
ประสิทธิภาพ สามารถบริการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
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พื้นท่ีได้ทันท่วงที สําหรับการก่อสร้างคูระบายน้ําแบบปิดถนนชลเจริญ ซอย 2              
ฝ่ังทิศตะวันตก และคูระบายนํ้าแบบปิดถนนเลียบทางรถไฟหน้าวัดอุทัย ฝ่ังทิศ
ตะวันตก มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องดําเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม
ขังให้กับชุมชนในพื้นท่ี ประกอบกับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าและ
รองรับความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มข้ึนในอนาคต เนื่องจากบริเวณดังกล่าว
มีคูระบายน้ําอยู่เพียงด้านเดียวคือฝ่ังทิศตะวันออก ส่วนทางด้านฝ่ังตะวันตกยังไม่
มีคูระบายน้ํา ทําให้ราษฎรท่ีต้ังบ้านเรือนอยู่ทางฝ่ังตะวันตกของถนนต้องทําการ
ตัดถนนเพ่ือวางท่อระบายน้ําท้ิงและน้ําฝนภายในบริเวณบ้านลงสู่คูระบายนํ้าอีก
ด้าน ทําให้เกิดความเสียหายกับถนน ดังนั้น จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 
1,299,600 บาท เบิกจ่ายโครงการข้างต้น 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 
ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก     
สภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้” 

   1. ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

   2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

   3. เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

   ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพระยะยาว 

   เทศบาลนครสงขลามียอดเ งินสะสมที่สามารถจ่ ายได้  จํ านวน   
53,493,198.00 บาท 

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
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นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  ครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ผมขออนุญาตอภิปรายเสริมในเร่ืองของญัตตินิดหนึ่งในส่วนของถนนชล

เจริญ ซอย 2 ได้รับร้องเรียนว่าในหน้าฝนนั้น น้ําจะท่วมมาก น้ําไหลเข้าบ้าน และ
บริเวณนั้นเป็นบ้านพักของสาธารณสุข ของโรงพยาบาล และของสัสดีด้วย และท่ี
ได้ดูจากท่ีทางผู้บริหารเสนอญัตติมา ถนนชลเจริญทางด้านทิศตะวันออกมีคูน้ําอยู่
แล้ว และทางทิศตะวันตกจะสร้างเพิ่มใหม่ ตรงนี้เห็นด้วยมาก ๆ ในอนาคต
ข้างหน้าถ้าหากมีงบประมาณอยากให้ปรับปรุงคูระบายน้ําทิศตะวันออกผมไปดู
มาแล้วมันต้ืนมากเพราะสร้างมานานมากแล้ว ก็เรียนประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหาร ส่วนอีกท่ีหนึ่งบริเวณทางรถไฟหน้าวัดอุทัยอยากจะเรียนถามคณะ
ผู้บริหารว่าด้านเทคนิคนั้น ตรงนั้นมันตัดสายยาวไปยังถนนเตาหลวง และจะมี
เมนใหญ่อยู่ทางฝ่ังถนนสามัคคีสุข ไม่ทราบว่าจะระบายนํ้าลงทางฝ่ังวัดอุทัยอย่าง
เดียว หรือจะแยกเป็น 2 ฝ่ัง ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ คุณพิทักษ์  ทองสุกใส  ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก 
ประธานสภาเทศบาล  ไหมครับ ผู้บริหารมีอะไรไหมครับ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน ครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมจะขอตอบในกรณีท่ีนายพิทักษ์   ทองสุกใส  ได้สอบถามเร่ืองของ

เทคนิคคูระบายนํ้าครับ  คูระบายนํ้าท่ีจะก่อสร้างแบบปิดเลียบถนนทางรถไฟน้ัน
เราจะระบายนํ้าเป็น 2 ฝ่ัง โดยเร่ิมจากบริเวณแยกโรงแรมกรีนเวิลด์มาทางวัดอุทัย 
และจะกระจายนํ้าเป็น 2 ฝ่ัง เพราะว่าถ้าเป็นฝ่ังเดียวก็จะเป็นแบบเดิมอีก และเพื่อ
เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในบริเวณดังกล่าวในการ
ระบายนํ้าให้ได้ท้ัง 2 ทาง ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีผู้ใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้อีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติจากสภาแห่งนี้นะครับ สมาชิกสภา

เทศบาลท่านใด อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ของสํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล  
เงิน 1,299,600 บาท  โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็น เอกฉันท์) 
เป็นอันว่าสภานี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนา 
  แหลมสนอ่อนสู่การท่องเท่ียวระดับสากล (Somgkhla Water Front) 

(สํานักการช่าง)   

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล  แหลมสนอ่อนสู่การท่องเท่ียวระดับสากล (Somgkhla Water Front) (สํานักการ

ช่าง)  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี    เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
    ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการ

พัฒนาแหลมสนอ่อนสู่การท่องเท่ียวระดับสากล (Songkhla Water Front) (สํานัก
การช่าง) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอเสนอญัตติใช้
จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จํานวน  2,000,000.- บาท  (สอง
ล้านบาทถ้วน)  เพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนาแหลมสนอ่อนสู่การท่องเท่ียวระดับ
สากล  (Songkhla Water Front)  

   เหตุผล   เนื่องจากเทศบาลนครสงขลา  ได้รับงบประมาณจาก       จังหวัด
สงขลา  เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีแหลมสนอ่อน  โดยมีอําเภอเมืองสงขลาเป็นหน่วยงาน
หลัก  จํานวน  5,937,000.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน)  โดย
แบ่งเป็น  2  โครงการ  คือ 

   1. โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งหมู่บ้านชุมชนเพื่อความม่ันคง  โดยมี
กิจกรรมย่อยคือ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหลมสนอ่อน  พร้อมก่อสร้างอาคาร
เพื่อจัดระเบียบร้านค้า  จํานวน  4  หลัง (บริเวณท่าแพขนานยนต์) งบประมาณ  
4,437,000.-บาท (ส่ีล้านส่ีแสนสามหม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 

   2. โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่งทางบกและสินค้าคงคลัง 
(Supply Chain)  ภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีกิจกรรมย่อยคือ  
ปรับปรุงถนนและทางเดินเท้าบริเวณท่าแพขนานยนต์  งบประมาณ  1,500,000.-
บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

   ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานท้ัง  2  โครงการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  เทศบาลนครสงขลาต้องต้ังงบประมาณ  
เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาแหลมสนอ่อนสู่การท่องเท่ียวระดับสากล  (Songkhla 



18 
 

  

Water Front)  จํานวน  2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

   1. ทําลาน PLAZA  ด้านหน้าอาคาร  พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  300 ตารางเมตร 
   2. ติดต้ังระบบไฟฟ้า  แสงสว่างภายในโครงการ  ดังนี้ 
   - เสาไฟส่องสว่างสูงไม่น้อยกว่า  3.50  เมตร  จํานวน  8  ชุด 
   - เสาไฟส่องสว่างสูงไม่น้อยกว่า  1.50  เมตร  จํานวน  8  ชุด 
   - ไฟส่องต้นไม้     จํานวน  10  ชุด 
   3. งานปรับภูมิทัศน์ 
   - ปลูกต้นสารภีทะเล  สูงไม่น้อยกว่า  4.00  เมตร จํานวน  3  ต้น 
   - ปลูกต้นคล้าซิก้า  สูงไม่น้อยกว่า  1.50  เมตร จํานวน  50  ต้น 
   - ปลูกต้นแพงพวย    จํานวน  100  ต้น 
   - ทําป้ายโครงการ  1  จุด 
   - ปลูกหญ้ามาเลเซีย พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  100  ตารางเมตร 
   - ขุดบ่อบาดาลน้ําต้ืน  พร้อมติดต้ังป๊ัมน้ําและติดระบบสปริงเกอร์ 

จํานวน  1  งาน  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด 
   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2548  หมวด 8  ข้อ 89  
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยให้เป็น
อํานาจของสภาท้องถ่ินท่ีจะอนุมัติ  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 2150  ลงวันท่ี  27  พฤษภาคม  2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0808.4/ว 3161  ลงวันท่ี 12  ตุลาคม  2553 เร่ืองซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

   ท้ังนี้ได้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได้ ณ วันท่ี  9  
มีนาคม  2558 จํานวน  53,493,198.-บาท (ห้าสิบสามล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนสามพัน
หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาต่อไป 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกสมศักดิ์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
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  ในโครงการจัดระเบียบของแหลมสนอ่อนคร้ังนี้ มีผลกระทบต่อร้านค้า
หลายร้าน ซ่ึงร้านค้าแต่ละร้านก็ได้มาปรึกษาหารือกัน อยากจะให้ทางเทศบาล    
ไขข้อข้องใจบางเร่ือง ซ่ึงเม่ือเช้าผมก็ได้ไปพบร้านค้าในบริเวณนั้น เขาฝากถามมา
เป็นข้อ ๆ นะครับว่า  1. ระยะเวลาของร้านค้าท่ีใหม่ท่ีเขาจะอยู่ได้ 2. มีค่าใช้จ่าย
อะไรหรือไม่  3. พื้นท่ีใช้สอย หมายถึงเม่ือเข้าไปอยู่แล้วจะต่อเติมได้ไหม และมีกฏ
ระเบียบอย่างไร ผมก็ได้บอกไปแล้วว่าตามแบบของเทศบาลน้ันเป็นแบบท่ีได้
มาตรฐานอยู่แล้ว แต่พวกร้านค้าเขาอยากให้ผู้บริหารอธิบาย และเกี่ยวกับน้ํา ไฟ 
และบ้านเลขท่ี ท่ีจะเข้าไปอยู่ใหม่จะเป็นรูปแบบไหน ถาวรหรือช่ัวคราว และก็
สัญญาท่ีเข้าไปอยู่จะได้กี่ปี จะได้เป็นสัญญาอย่างไร แล้วถ้าหากเขาอยากจะขายต่อ
หรืออยากจะโอนกรรมสิทธิได้หรือไม่อย่างไร ถามมาเพื่อท่ีจะได้ช้ีแจงให้ชาวบ้าน
ได้ทราบอย่างชัดเจน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ นายวลัลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 

  ในญัตตินี้ก็เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสม เพราะฉะน้ันในการพัฒนา
โครงการ  Somgkhla Water Front นั้น ผมดูหลักการและเหตุผลแล้วปีนี้เราก็เข้าสู่ 
AEC แล้วและสงขลาเองก็เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีท่ัวประเทศยอมรับ ผม
ได้ไปดูในระเบียบของการซักซ้อมเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน มันมีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าให้กระทําได้เฉพาะกิจการท่ีอยู่ใน
อํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเป็นกิจการท่ีประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรงหากไม่ทําจะไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้ หรือท้องถ่ินอาจขาดโอกาสในการพัฒนา เม่ือสักครู่คณะผู้บริหารได้เรียนผ่าน
ทางท่านประธานสภาว่ายอดเงินสะสมก็ยังมีตัวเลขพอสมควร หลัก 50 กว่าล้าน 
เพราะฉะน้ันผมดูแล้วว่าเทศบาลเพ่ิมเงินไปอีก 2 ล้านกว่า โดยท่ีทางจังหวัดมอบให้
อีก 5 ล้านกว่า และมาดูเนื้องานท่ีจะเกิดข้ึนในบริเวณตรงนั้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
อาคารจํานวน 4 หลัง สําหรับเป็นท่ีให้ร้านค้าแถวนั้น และต้องมีผลกระทบ
เนื่องจากเทศบาลจะต้องร้ือถอน และช่วงท่ีกําลังสร้างอาคารใหม่และให้เขาเข้ามา
ใช้สิทธิตรงน้ัน ซ่ึงเม่ือสักครู่ท่านสมาชิกก็ได้อภิปรายไปแล้ว เพราะฉะนั้นผมเห็น
แล้วว่าโครงการน้ีดูเนื้องานท่ีจะเกิดข้ึนและระยะเวลาดําเนินการนั้น เรียนไปยัง
คณะผู้บริหารโดยผ่านท่านประธานสภาว่าโครงการนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง และ
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อยากให้ทําในจุดอ่ืน ๆ ด้วยโดยเฉพาะแถวหน้าถํ้าหรือส่วนด้านหน้าก่อนเข้าเมือง
สงขลา ถ้าเรามีพื้นท่ีท่ีเทศบาลพอทําโครงการแบบนี้ได้จะทําให้สงขลาเรานั้นเป็น
เมืองน่าอยู่น่าเท่ียวมากข้ึน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  เชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี    เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  

 ขอช้ีแจงและทําความเข้าใจ  ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา       ได้
ทราบในเร่ืองของโครงการ Somgkhla Water Front  ซ่ึงถือว่าในป่าสวนสนหรือ
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา นั้นได้ปล่อยปละละเลยในเร่ืองของการ   บุกรุก
หรือว่าการต่อเติมอาคารท่ีไม่ถูกระเบียบหรือว่าไม่ได้ขออนุญาตการปลูกสร้าง
อาคารที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการจัดระเบียบและเป็นการปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นท่ี
บริเวณดังกล่าว ถือว่าพื้นท่ีบริเวณแหลมสนโดยเฉพาะสวน 80 พรรษาน้ัน
กฎหมายผังเมืองได้ประกาศใช้แล้วว่าเป็นพื้นท่ีสีเขียวอ่อน โครงการนันทนาการ
เท่านั้นท่ีจะเกิดข้ึนในบริเวณนี้ จังหวัดได้งบประมาณมาในปี 2559 ให้เทศบาล
นครสงขลาได้ไปจัดระเบียบ โดยเฉพาะร้านค้าหรือท่ีพักอาศัยย้ายมาอยู่ในพื้นท่ี
บริเวณท่าแพ ซ่ึงบริเวณตรงนั้นเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นอาคารเชิงพาณิชย์ 
เพราะส่วนมากผู้คนท่ีอยู่บริเวณ สวน 80 พรรษา หรือป่าสนตรงนั้นมีลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร  หรือท่ีพักอาศัยจะเป็นเชิงธุรกิจ 
เพื่อท่ีจะให้ถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง และจะได้มีภูมิทัศน์ท่ีดีเกิดข้ึนในพื้นท่ี
ดังกล่าว เทศบาลนครสงขลาก็ได้ทําการออกแบบอาคารในลักษณะสถาปัตยกรรม
จีนผสมยุโรป ท่ีจะมารวมกันเป็นลักษณะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง ในแต่ละหลัง
นั้นได้ออกแบบไว้เป็นอาคารสองช้ัน สามารถท่ีจะประกอบธุรกิจการค้าได้ ท่ีไป
สํารวจมานั้นประมาณ 44 ครัวเรือน ผมจะนับเอาตามทะเบียนบ้านช่ัวคราวท่ีทาง
เทศบาลนครสงขลา ออกให้ชาวบ้านหรือร้านค้าท่ีอยู่ในละแวกน้ัน ไม่นับจํานวน
หลังท่ีเกิดข้ึนบริเวณสวน 80 พรรษา เพราะถ้านับตามจํานวนหลัง ไม่ได้ เอาตาม
จํานวนทะเบียนบ้านเป็นหลัก ได้จํานวน 44 หลัง ก็เลยเกิดโครงการนี้ข้ึน ให้สํานัก
การช่างได้ไปออกแบบเรียบร้อยแล้วรองบประมาณประจําปี 2559 ก็ถือว่ารูปแบบ
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลได้กําหนด  และถ้าใครผ่านไปทางท่าแพก็จะได้
เห็นคัตเอ้าท์ ท่ีเป็นส่ือประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนท่ีอยู่ในละแวกน้ันได้
รับรู้ เพราะเม่ือ 3 – 4 เดือนก่อนผมได้เชิญทุกคนท่ีอยู่ในละแวกน้ัน มาประชุมเพื่อ
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ทําความเข้าใจกันว่าเทศบาลนครสงขลา จะก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยในลักษณะเชิงธุรกิจ
ให้มาอยู่รวมกัน คือแบบแปลนมีลักษณะอาคาร หรือทุกอย่างมีครบวงจรในนั้น 
ทุกคนยอมรับไม่มีใครคัดค้านโครงการน้ี สําหรับในปีงบประมาณ 2558 นี้ ทาง
จังหวัดต้องการที่จะให้นําร่องก่อน ได้ให้งบประมาณมา 5 ล้านกว่าบาท ก็ได้ให้
ทางสํานักการช่างได้ประมาณการแล้วว่าสามารถก่อสร้างได้ประมาณ 4 หลัง และ 
4 หลังนี้เราไปกําหนดจุดท่ีไม่กระทบกับชาวบ้าน ท่ีชาวบ้านไม่ต้องร้ือถอนตรง
นั้นท่ีบริเวณท่าแพเหมือนกัน กําหนดในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ ในเรื่องของ
ทางเท้าเทศบาลสมทบอีก 2 ล้านบาท เพื่อนําร่องให้กับบรรดาผู้ท่ีอยู่ในบริเวณ
สวน 80 พรรษา ได้เห็นก่อน และเม่ือเสร็จแล้วผมจะย้าย 4 ครัวเรือนท่ีตรงกับ
โครงการนี้เข้ามาอยู่ก่อนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ เพราะฉะน้ันโครงการท้ัง 44 
หลังนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องตกใจว่าจะไปกระทบเพราะผมจะต้องสร้างให้
เสร็จก่อน เสร็จแล้วทุกคนจะต้องย้ายมาและจะต้องคืนพื้นท่ีเก่าให้กับเทศบาล 
เพื่อเทศบาลจะได้ไปปรับภูมิทัศน์หรือปรับปรุงเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจในโอกาส
ต่อไป และในเร่ืองของอัตราค่าเช่ามันก็ต้องมีแต่คงไม่มาก ต้องหารือกันก่อน ใน
เร่ืองของสัญญาก็ต้องให้ทางนิติกรของเทศบาลนครสงขลาได้มาร่างสัญญา ก็
เหมือนกับเราสร้างอาคารเพื่อจัดระเบียบให้กับผู้ท่ีอยู่อาศัยในละแวกน้ันได้เข้ามา 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม ของชุมชนในโอกาสต่อไป ก็ขอนําเรียน
ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  ท่านก็ได้ช้ีแจงความเป็นมาของ 
ประธานสภาเทศบาล  โครงการให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบแล้ว ต่อไปผมจะขอมติจากท่ีประชุม

สภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้าง
โครงการพัฒนาแหลมสนอ่อนสู่การท่องเท่ียวระดับสากล (Somgkhla Water 
Front) (สํานักการช่าง) โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  
เป็นอันว่าสภานี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนา
แหลมสนอ่อนสู่การท่องเท่ียวระดับสากล  (Somgkhla Water Front)   

   เป็นเอกฉันท์ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 12 
ประธานสภาเทศบาล   พ.ศ. 2556) มาตรา 21 วรรค 2 รองประธานสภาเทศบาลมีหน้าท่ีกระทํากิจการ

แทนประธานสภาเทศบาลในเม่ือประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถ
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ปฏิบัติหน้าท่ีได้  ขอเชิญรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา นายวัลลภ  วุฒิภูมิ 
ข้ึนมาปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาเทศบาล เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ    สวัสดีครับ  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  รองประธานสภาเทศบาลนคร  
รองประธานสภาเทศบาล   สงขลา ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านประธานสภา สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วน 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  การงานทุกท่าน ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปเลยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  9  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนาชายหาด 
สมิหลาสู่การท่องเท่ียวระดับสากล (ระยะท่ี 2) (สํานักการช่าง)   

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ระเบียบวาระท่ี 9  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการ 
รองประธานสภาเทศบาล  พัฒนาชายหาดสมิหลาสู่การท่องเท่ียวระดับสากล (ระยะท่ี 2) ของสํานักการช่าง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี    เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพื่อก่อสร้างโครงการ

พัฒนาชายหาดสมิหลาสู่การท่องเท่ียวระดับสากล (ระยะท่ี 2)  (สํานักการช่าง) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอเสนอญัตติใช้

จ่ายเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จํานวน  10,000,000.- บาท (สิบ
ล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโครงการพัฒนาชายหาด สมิหลาสู่การ
ท่องเท่ียวระดับสากล  

   เหตุผล   เนื่องจากในแต่ละปีมีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวในจังหวัด
สงขลามากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงหาดสมิหลาเปรียบเสมือนห้องรับแขกของจังหวัด
สงขลา  ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท่องเท่ียวให้กับจังหวัดสงขลา  และเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนจากธุรกิจท่องเท่ียว   เทศบาลนครสงขลาต้องการ
ปรับปรุงหาดสมิหลา ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ เป็นสถานท่ีรองรับ
นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจํานวนมาก  โดยการดําเนิน
โครงการพัฒนาชายหาดสมิหลาสู่การท่องเท่ียวระดับสากล  (ระยะท่ี  2)  
งบประมาณ  10,000,000.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  เนื่องจากในระยะท่ี 1  ได้
ดําเนินการส่วนของลานเอนกประสงค์และซ่อมแซมศาลาเดิม ปรับปรุงไฟฟ้าแสง
สว่าง  แต่ยังคงเหลือการจัดระเบียบร้านค้า  หาบเร่  แผงลอย  ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายระดับประเทศ  เร่ืองการจัดการแหล่งท่องเที่ยว  ซ่ึงจํานวนเงินท่ีต้อง
นําไปใช้ลงทุนในระยะท่ี 2 นั้น  จะได้ดําเนินการในส่วนดังกล่าวให้แล้วเสร็จ  และ
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ก่อสร้างทางเดินเช่ือมชายหาด  พัฒนาสวนเสรีท่ีทรุดโทรมให้เช่ือมโยงกับ
ชายหาดและสามารถรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มจํานวนข้ึน  ส่งผลต่อเศรษฐกิจของ
เมืองสงขลา โดยดําเนินการดังนี้ 

   1. ปรับปรุงคูระบายน้ําและฝาปิด  บริเวณหน้าร้านค้า  ความยาวไม่น้อย
กว่า  90  เมตร 

   2. ก่อสร้างร้านค้าย่อยขายของ (Kiosk) พร้อมระบบไฟฟ้า จํานวน         
10  ชุด  

   3. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเสรี  เพื่อพัฒนาให้เป็นจุดถ่ายรูป โดยการตัดแต่ง
ต้นไม้ภายในสวนเสรี  ปรับปรุงทางเท้าของเดิม  ขัดทําความสะอาด           ล้าง
กรดเกลือ 

   4. ก่อสร้างป้ายเมืองสงขลาพร้อมไฟประดับ บริเวณหน้าผา ภายในสวน
เสรี  จํานวน  1  จุด  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด งบประมาณ  
10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2548  หมวด 8  ข้อ 89  
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามรรถใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยให้เป็น
อํานาจของสภาท้องถ่ินท่ีจะอนุมัติ  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.2/ว 2150  ลงวันท่ี  27  พฤษภาคม  2556 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 
มท 0808.4/ว 3161  ลงวันท่ี 12  ตุลาคม  2553 เร่ืองซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

   ท้ังนี้ได้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได้ ณ วันท่ี 9  
มีนาคม  2558  เป็นเงิน  53,493,198.-บาท (ห้าสิบสามล้านส่ีแสนเก้าหม่ืนสามพัน
หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 

   จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายวัลลภ  วฒิุภูมิ   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญัตตินี้  บ้างไหมครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
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   ในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของฝ่ายบริหาร  ผมขอเรียนอย่างนี้  
นะครับ เหตุผลท่ีขอใช้เงิน 10,000,000 บาท ก็เห็นด้วยกับคําว่า สมิหลา คือ
ห้องรับแขก วันนี้ในความเป็นจริงแล้วต้องยอมรับว่าสงขลาเรามีช่ือเสียงไป
ระดับประเทศ นักท่องเท่ียวมาในแต่ละวันเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะท่ีบริเวณ
หน้าถํ้า และบริเวณรูปป้ันนางเงือกแหลมสมิหลาตรงนี้คับค่ังด้วยนักท่องเท่ียว ใน
ระยะท่ี 1 ทางฝ่ายบริหารได้ดําเนินการไปส่วนหนึ่งแล้ว วันนี้มาขอเงินเพื่อ
เพิ่มเติมในระยะท่ี 2 เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในบริเวณนั้น แต่ก่อนท่ีจะ
ให้สภาแห่งนี้อนุมัติเงิน 10,000,000 บาท ไปใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ให้เกิดความสวยงาม โดยมีรายละเอียดมา 4 ข้อในเงิน 10,000,000 บาท  

   เรียนถามท่านประธานในข้อท่ี 1 ปรับปรุงคูระบายน้ําและฝาปิดบริเวณ
หน้าร้านค้า ความยาวไม่น้อยกว่า  90 เมตร ตรงนี้สภาอยากจะได้รายละเอียดว่าทํา
ตรงไหน บริเวณไหน ข้อท่ี 2 ก่อสร้างร้านค้าย่อย คําว่าย่อยคืออะไรใครคือร้านค้า
หลัก อยากขอรายละเอียดตรงน้ี ข้อ 3 ในส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเสรีให้
เป็นจุดถ่ายรูป ตรงนี้ผมเห็นด้วยครับ เพราะเราไปท่ีไหน ๆ ก็หาจุดท่ีสวย ๆ เพื่อ
จะได้ถ่ายรูป เพราะวันนี้ส่ือมากมายพอถ่ายปุ๊บก็ส่งป๊ับ สงขลาเราก็อยากเห็นเป็น
เช่นนั้น แต่เป็นแบบไหน เป็นอย่างไร ในข้อท่ี 4 ก่อสร้างป้ายเมืองสงขลาพร้อมไฟ
ประดับก็เช่นกันครับ อยากจะได้รายละเอียดก่อนท่ีสภาแห่งนี้จะได้อนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจ ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใจจะอภิปราย 
รองประธานสภาเทศบาล  อีกบ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  ครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ผมได้ดูญัตติของคณะผู้บริหารเร่ือง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ

ก่อสร้างโครงการพัฒนาชายหาดสมิหลาสู่การท่องเที่ยวระดับสากล ซ่ึงเป็นระยะ
ท่ี 2 ของสํานักการช่าง ผมขออนุญาตเสริมนิดเดียว เห็นด้วยกับโครงการระยะท่ี 2 
นี้ เพราะระยะท่ี 1 บริเวณหน้าถํ้ามีร้านค้าก็จะได้ประโยชน์ในการทําถนน ทําคูน้ํา 
และท่ีผมประทับใจมากคือด้านริมชายหาดก็ได้ทําเป็นทางเท้าเพื่อจะได้ดูแลสัน
ทรายอย่างท่ี 1 อย่างท่ี 2 จะได้รักษาพื้นท่ีสาธารณะกันการบุกรุก เร่ืองท่ีผมจะ
เสริมนี้ เป็นการพัฒนาชายหาด  ผมได้รับคําฝากจากนักท่องเท่ียวตลอดจน
ผู้ประกอบการร้านอาหารช่ัวคราวท่ีย้ายมาจากตรงข้างสนามกอล์ฟ เขาฝาก
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ขอบคุณท่ีทางเทศบาลได้สร้างท่ีนั่งในลักษณะท่ีเรียกว่าจุดชมวิว ตรงน้ีถือว่ายอด
เยี่ยมมาก ผมผ่านไปผ่านมามีนักท่องเท่ียวเต็มทุกวัน และประชาชนในเขต
เทศบาลเองก็ได้ออกไปนั่งชมความสวยงาม และเป็น Sea View ท่ีกว้างมาก ๆ ก็
ขอฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  ครับ ยังมีสมาชิกสภาท่านใจจะอภิปราย 
รองประธานสภาเทศบาล  อีกบ้างครับ ไม่มีแล้วนะครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี    เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอช้ีแจงในเร่ืองของขออนุมัติจากสภาแห่งนี้ใช้จ่ายเงินสะสมในการ

ปรับปรุงพัฒนาชายหาดสมิหลาสู่การท่องเท่ียวระดับสากล  ก็ถือว่าบริเวณหาด 
สมิหลา โดยเฉพาะบริเวณศาลาไทย และรูปป้ันนางเงือก ตรงนั้นถือว่าเป็นจุดท่ีรับ
นักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติมาเท่ียวในแต่ละวันเป็นจํานวน
มาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล ถ้าสมาชิกสภาท่านใดผ่านไปบริเวณนั้นก็จะได้เห็น
ว่ามีนักท่องเท่ียวมาเป็นจํานวนมากจริง ๆ ในพื้นท่ีตรงน้ันผมจะพูดถึงอาคาร
พาณิชย์ก่อน อาคารพาณิชย์บริเวณน้ันมีโรงแรม บีพี สมิหลา ซ่ึงได้เช่ามาจาก
เทศบาลนครสงขลาแล้วก็จะมีอาคารก่อนท่ีจะเข้าสู่บริเวณศาลาไทยเป็นอาคาร
พาณิชย์ท่ีขายของท่ีระลึก และขายอาหารให้แก่นักท่องเท่ียว ท่ีผ่านมานั้นไม่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการต่อเติมออกมาท่ีบริเวณริมฟุตบาทต่อกันสาด
ออกมา ผมก็ได้ให้ทางสํานักการช่างไปทําการตรวจสอบให้ร้ือถอน และให้
จัดรูปแบบให้อยู่ในระเบียบและในลักษณะเดียวกัน ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี 
และอีกฟากหน่ึงไม่ว่าจะเป็นบู้ชขายของท่ีระลึก หรือว่าพวกอาหาร บริเวณนั้นถ้า
ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว มันจะขาดไปในเร่ืองของภูมิทัศน์เพราะจะไปบด
บังทัศนียภาพของทะเล  ชายหาดและทัศนียภาพของเกาะหนู เกาะแมว 
เพราะฉะน้ันเพื่อท่ีจะให้เปิดทัศนียภาพ หรือเปิดวิวให้เป็นภาพบรรยากาศท่ี
สวยงาม ผมก็จะให้ทางสํานักการช่างได้ออกแบบและย้ายให้มาอยู่ด้านเดียวกันคือ
ทางขวามือ เปิดโล่งทางด้านซ้ายเพื่อท่ีจะให้นักท่องเท่ียวได้เดินอย่างสะดวก 
เพราะมีนักท่องเท่ียวเป็นจํานวนมากจึงทําให้เกิดความแออัดเพราะเรามีร้านค้าอยู่
ทางด้านซ้ายมือด้วย ก็เลยให้ย้ายมาอยู่ทางด้านขวามือให้หมด ไปสํารวจมาแล้วจะ
ทําให้เป็นบู้ชท่ีดูเป็นลักษณะสวยงาม และถ้าเรามามองทางซ้ายมือท่ีทุกท่านเห็น
เก้าอ้ีสูง ๆ ท่ีล้อมรอบต้นสนอยู่มันคืออะไร ทําไมสูงมาก ผมถือว่าตรงนั้นผมให้
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ช่างไปวัดระดับไว้แล้ว เพราะว่าต่อไปเราจะถมดินสูงข้ึนอีกเก้าอ้ีตรงน้ันก็จะได้
ระดับท่ีมาตรฐานในการนั่งของนักท่องเท่ียวพอดี ตอนน้ียังรองบประมาณท่ีจะไป
ดําเนินการในพื้นท่ีตรงน้ัน จะถมดินและทําทางเดินเช่ือมระหว่างศาลาไทย
ชายทะเลตรงน้ัน เพราะผมถือว่าจะต้องปรับระดับของพื้นดินในโอกาสข้างหน้า 
ขอช้ีแจงให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบว่าโครงการแต่ละโครงการไม่มีรายละเอียด
ของงบประมาณมาเลยผมก็จะช้ีแจงให้ฟังดังนี้  

   ข้อ 1. การปรับปรุงคูระบายนํ้าและฝาปิดบริเวณหน้าร้านค้า คือหน้า
อาคารพาณิชย์ท่ีขายของท่ีระลึกด้านท่ีอยู่ติดกับโรงแรม บีพี ตรงนั้น ความยาวไม่
น้อยกว่า 90 เมตร ใช้งบประมาณ 400,000 บาท ตามแบบท่ีสํานักการช่างเขียนไว้ 
ถ้าสมาชิกสภาท่านใดสงสัยก็ไปขอดูได้   

   ข้อ 2. ก่อสร้างร้านค้าย่อยหรือขายของลักษณะ Kiosk  ถือว่าได้ออกแบบ
ให้เข้ากับบรรยากาศ ของธุรกิจชายหาดพร้อมระบบไฟประมาณ 10 ชุด ถือเอา
ตามท่ีไปสํารวจมามีประมาณ 10 เจ้าและจะไม่ให้เกินไปจากนั้นเพราะถือเป็นการ
ควบคุม ตรงนี้เป็นเงิน 2,000,000 บาท พร้อมปรับพื้นท่ีทางเท้าบริเวณร้านค้าเช่า
ตรงน้ัน พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร เป็นเงินประมาณ 1,500,000 บาท และ
ปรับกันสาดร้านค้าเช่าเดิมให้อยู่ในสภาพท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย ตกแต่งพื้นท่ี
รอบบริเวณจุดติดต้ัง Kiosk อีกประมาณ 750,000 บาท รายละเอียดต่าง ๆ อยู่ท่ี
สํานักการช่าง  

   ข้อ 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเสรี  เพื่อพัฒนาให้เป็นจุดถ่ายรูป โดยการตัด
แต่งต้นไม้ภายในสวนเสรี  ปรับปรุงทางเท้าและทําความสะอาดล้างกรดเกลือ ใช้
งบประมาณ 3,350,000 บาท  

   ข้อ 4. ก่อสร้างป้ายเมืองสงขลาพร้อมไฟประดับ บริเวณหน้าผา ภายใน
สวนเสรี จํานวน 1 จุด รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด เป็นเงินประมาณ 
2,000,000.- บาท และรูปแบบต่าง ๆ ท่ีทางช่างได้ออกแบบเรียบร้อยแล้ว สมาชิก
สภาท่านใดอยากทราบรายละเอียดก็ขอดูได้ท่ีสํานักการช่างนะครับ ผมขอช้ีแจง
ให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลาได้รับทราบเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายนอกเหนือจากนี้อีกบ้างครับ  เชิญนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  เชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา   

นายฆัมพร  อุเทนพันธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 



27 
 

  

   เม่ือสักครู่พอพูดถึงเร่ืองภูมิทัศน์ตรงบริเวณศาลาไทย จะเห็นว่าตรงริม
ฟุตบาทจะเป็นขาวแดง ๆ อยู่ตลอด แต่ว่าตรงขาวแดงมีช่องขีดให้จอดรถด้วยหรือ 
คนท่ีมาจากต่างจังหวัดก็งง ว่าขาวแดงตรงน้ันจอดได้หรือจอดไม่ได้ เขาก็ถามกัน 
แต่รถท่ีจอดตรงนั้นเป็นรถป้ายทะเบียนจังหวัดสงขลาท้ังนั้นเลยครับ ต่างจังหวัด
ไม่กล้าจอดเพราะเป็นขาวแดง แต่ก็งงเพราะเห็นมีช่องจอดรถด้วย จะแก้ไขเป็น
ขาวเหลืองหรือขาวดําอย่างไร ผมก็อยากสอบถาม และอีกท่ีหนึ่งถนนชลาทัศน์
ตลอดไปจนถึงเก้าเส้ง ตีเส้นขาวแดงตลอดจอดไม่ได้ แต่รถท่ีจอดก็ทะเบียนสงขลา
อีกครับ เขาก็เลยฝากถามมาว่าตกลงขาวแดงนั้นจอดได้หรือไม่ได้ ก็ขอถามคณะ
ผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ขอบคุณ นายฆัมพร  อุเทนพันธ์  ครับ  ขอเชิญผู้บริหารตอบข้อซักถาม 
รองประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา   

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี    เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอช้ีแจงและทําความเข้าใจกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน บริเวณ

ทางเข้าศาลาไทยตรงนั้นถือว่าการขับข่ียวดยานพาหนะถือว่าตรงนั้นบรรยากาศ
ของการมองไปสู่ศาลาไทยสามารถมองเห็นเกาะหนูเกาะแมว เพราะฉะนั้นถ้ารถ
มาจอดบดบังทางเข้าตรงนั้นจะทําให้ไม่สวยงาม เสียทัศนียภาพ ก็เลยให้ทางสํานัก
การช่างไปตีเส้นขาวแดง วัตถุประสงค์จริง ๆ คือไม่ต้องการให้รถจอด เคยให้ทาง
เทศกิจเอาแผงไปกั้นไว้ แม้กระท่ังให้เจ้าหน้าท่ีเทศกิจไปเฝ้าก็ยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ขาวแดงถือว่าเป็นจุดห้ามจอดผมยังเคยกระเซ้า
เทศกิจว่า เอ๊ะทําไมขาวแดงบ้านเรารถจอดได้ แต่วัตถุประสงค์จริง ๆ แล้วห้าม
ไม่ให้จอด  เพราะถือว่าบริเวณท่ีจะจอดได้นั้น เป็นฝ่ังตรงข้ามหรือว่าใน
สวนสาธารณะพ้ืนท่ีเยอะแยะหรือว่าฝ่ังหน้าสนามกอล์ฟจอดได้ท้ังนั้น แต่ด้วย
ลักษณะนิสัยของคนไทยเดินนิดหน่อยไม่ได้ ผมอยากพูดตรง ๆ เลยว่าขอความ
ร่วมมือ ขอบคุณท่ีสมาชิกสภาได้อภิปรายมา ผมเคยเอาป้ายเอาแผงไปกั้นและพิมพ์
ไวนิลว่าห้ามจอดรถทุกชนิดแต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือ ก็ต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกสภาท่ีได้กระตุ้นเตือน  ต่อจากนี้ ไปผมจะเข้มงวดกวดขันจริง  ๆ 
นักท่องเท่ียวมาเลเซียยังงงว่า ทําไมขาวแดงในประเทศไทยจอดได้ ฝากสํานักปลัด
ด้วยนะครับ ให้เทศกิจเข้าไปดําเนินการ ยังไงก็ไม่ให้จอด ต้องขอขอบคุณสมาชิก
สภาท่ีได้นําเร่ืองนี้มาอภิปราย ผมจะรับไปดําเนินการ ขอบคุณครับ 
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นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
รองประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกไหม ไม่มีแล้วนะครับ  เม่ือไม่มี  ผมก็จะขอมติจากสภา 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  แห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้าง

โครงการพัฒนาชายหาดสมิหลาสู่การท่องเที่ยวระดับสากล (ระยะท่ี 2) (สํานัก
การช่าง) โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภานี้
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อก่อสร้างโครงการพัฒนา
ชายหาด   สมิหลาสู่การท่องเท่ียวระดับสากล (ระยะท่ี 2)  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  10  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)   

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ระเบียบวาระท่ี 10  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 
รองประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2558 ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  เชิญครับ  เชิญ ท่านรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขออนุมัติจ่ายเงิน
สะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์ล้างถังขยะคือเคร่ืองฉีด
น้ําแรงดันสูงและถังรองรับขยะแบบคอนเทนเนอร์ จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน  
600,000  บาท  (หกแสนบาทถ้วน) 

   เหตุผล   เนื่องจากเทศบาลนครสงขลา  โดยกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม มีหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะ ดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในเทศบาลนครสงขลา  จัดหาอุปกรณ์รองรับขยะ อีกท้ังดูแลเร่ืองความ
สะอาดของภาชนะรองรับขยะ เช่น ถังขยะชนิดต่าง ๆ ยานพาหนะรถบรรทุกขยะ               
มีความจําเป็นต้องดูแลรักษาความสะอาดควบคู่กันไป  เพื่อยืดอายุการใช้งานและ
ให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ ประกอบกับในรอบปีท่ีผ่านมา
ได้รับแจ้ง เร่ืองความสะอาดของรถเก็บขนขยะและถังขยะท่ีวางอยู่ในท่ีสาธารณะ
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ต่าง ๆ ว่ามีกล่ินเหม็นไม่สะอาดเท่าท่ีควร ด้วยเหตุผลดังกล่าวเทศบาลนครสงขลา 
จึงมีความจําเป็น 

   1. จัดซ้ืออุปกรณ์ล้างถังขยะเคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาดแรงดันไม่น้อย
กว่า  130 บาร์ มอเตอร์ชนิดสามสาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต้ังไว้ 150,000 บาท 
(ราคาที่ต้ังไว้เป็นราคาท้องถ่ิน) 

   2. จัดซ้ือถังรองรับขยะแบบคอนเทนเนอร์  มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 
ลูกบาศก์เมตร กว้างไม่น้อยกว่า  2  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร และสูงไม่น้อย
กว่า 1.6  เมตร  จํานวน  3  ใบ  ต้ังไว้  450,000 บาท  (ราคาท่ีต้ังไว้เป็นราคา
ท้องถ่ิน)  ตามรายละเอียด   ท่ีเทศบาลกําหนด 

   เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวแต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณในปี 
พ.ศ. 2558 ไว้  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลขอใช้เงินสะสมประจําปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2558  จํานวน  600,000 บาท  (หกแสนบาทถ้วน)  โดยอยู่ภายในอํานาจ
หน้าท่ีของเทศบาล  

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2548 ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอาจใช้เงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข 
ดังต่อไปนี้ (1) “ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ี
เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด”  

   เทศบาลนครสงขลามียอดเ งินสะสมท่ีสามารถจ่ ายได้   จํ านวน  
53,493,198.00 บาท 

   จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา จ่ายเงิน
สะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 2 รายการ จํานวน  600,000 บาท 
(หกแสนบาทถ้วน)  ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายวัลลภ  วฒิุภูมิ   ขอบคุณ  ท่านรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  ครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา 
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นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
    ในญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เร่ืองของการซ้ืออุปกรณ์ดําเนินการ

ล้างถังขยะ หรือเคร่ืองฉีดน้ําอะไรต่าง ๆ นั้นผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าใน
เร่ืองของความสะอาด หรือสุขลักษณะอนามัยนั้น เป็นส่ิงท่ีสําคัญ หลักการและ
เหตุผลก็ระบุชัดเจน อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารนิดหนึ่งใน
เร่ืองของผู้รักษาดูแลรถ ตัวรถเอง พนักงานประจํารถ และคนขับรถสักนิดหนึ่งใน
เร่ืองของความสะอาดของตัวรถ เม่ือเอารถไปท้ิงขยะเสร็จแล้วก็ต้องล้างรถ ไม่ใช่
เฉพาะฆ่าเช้ือในส่วนท่ีโรงทิ้งขยะอย่างเดียวเท่านั้นต้องล้างทําความสะอาดด้วย 
และอีกอย่างหนึ่งส่วนควบของรถ เช่นไฟเล้ียว ไฟสัญญาณในการทํางานต่าง ๆ 
ด้วย หรือส่วนอ่ืนก็เห็นบกพร่องอยู่บ่อย ก็ขอฝากไว้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  วฒิุภูมิ   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายอีกไหมครับ  เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย ผมก็จะ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  ขอมติจากสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) โปรดยกมือข้ึน
ครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภานี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสม ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  11  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)   

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ระเบียบวาระท่ี 11  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 
รองประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2558 ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ   
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  เชิญครับ  เชิญ ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2558 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 
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   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
คือรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์  จํานวน 1 รายการเป็นเงิน 3,500,000 บาท      
(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

   เหตุผล   เนื่องจากเทศบาลนครสงขลา  ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลรักษาความ
สะอาดในเขตเทศบาลนครสงขลา  มักจะมีปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนใน
เร่ืองรถเก็บขยะท่ีบีบอัดขยะขณะปฏิบัติหน้าท่ีทําให้มีน้ําเสียล้นออกมาเร่ียราดส่ง
กล่ินเหม็นบนท้องถนน ตรอก ซอกซอย และปัญหาจากร้านอาหาร หาบเร่ แผง
ลอยท่ีมีอยู่จํานวนมากตามท่ีสาธารณะและแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ โดยมีน้ําท้ิง 
คราบน้ํามันพืชอยู่บนพื้นถนน นอกจากน้ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมยังมี
หน้าท่ีในการล้างทําความสะอาดพื้นถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนท่ีท่ีจัดตลาด
นัด ถนนคนเดิน และการจัดงานเทศกาลต่างๆซ่ึงมีตลอดปี แต่เนื่องจากกอง
สาธารณสุขฯมีรถบรรทุกน้ําอยู่ประจําปฏิบัติงานเพียงสองคัน คือรถ ทบ. 135 ซ่ึง
มีอายุการใช้งาน 15 ปี และรถ ทบ. 182 มีอายุการใช้งาน 8 ปี ตามลําดับ ซ่ึงมัก
ประสบกับปัญหาต้องหยุดปฏิบัติงานเพ่ือซ่อมแซมช้ินส่วนท่ีชํารุดเนื่องจากมีอายุ
การใช้งานมานานมาก จึงมีความจําเป็นต้องจัดหารถบรรทุกน้ํามาเพิ่ม เพื่อใช้ใน
การล้างทําความสะอาดถนนซ่ึงเป็นภารกิจรับผิดชอบโดยตรง ช่วยสํานักการช่าง
ล้างทําความสะอาดท่อ คูระบายนํ้า รดต้นไม้ และในโอกาสท่ีอาจจะเกิดอัคคีภัย  ก็
สามารถนําไปช่วยดับเพลิงได้อีกด้วย แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณในปี พ.ศ. 
2558 ไว้  จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลขอใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  เป็นเงิน  3,500,000  บาท  (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)   

  โดยอยู่ภายในอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ดังรายการต่อไปนี้  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ําแบบ
อเนกประสงค์ตัวถังรถชนิด 10 ล้อแบบขับเคล่ือน(6X4) ขนาดไม่ตํ่ากว่า 12,000 
ลิตร ตัวรถเป็นรถบรรทุกไม่ตํ่ากว่า 12 ตันขนาด GVW.ไม่ตํ่ากว่า 25,000 กิโลกรัม 
สําหรับใช้เป็นรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์ เพื่อรับ-ส่งและฉีดน้ําล้างถนน ล้างคู
ระบายน้ํา ฉีดน้ําดับเพลิง และรดนํ้าต้นไม้ โดยต้องผลิตและประกอบจากโรงงาน
ท่ีได้รับการรับรองระบบมาตรฐานจากสถาบันท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับจาก
ทั่วโลก เช่น SAE., BS., EN., DIN., JIS., หรืออ่ืนๆตามที่เทศบาลกําหนด ใน
ขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบํารุงรักษาและซ่อมแซม และ
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อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน(รายละเอียดตามท่ีเทศบาล
กําหนด) จํานวน 1 คัน วงเงิน 3,500,000 บาท(ราคาท่ีต้ังไว้เป็นราคาท้องถ่ิน) 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2548 ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อาจใช้เงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ (1) 
“ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด” 

   เทศบาลนครสงขลามียอดเ งินสะสมที่สามารถจ่ ายได้  จํ านวน 
53,493,198.00  บาท 

   จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา จ่ายขาดเงิน
สะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,500,000 บาท  
(สามล้านห้าแสนบาทบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนคร
สงขลา  

นายวัลลภ  วฒิุภูมิ   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
    ญัตตินี้เป็นญัตติท่ีขออนุมัติจากสภาเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมไปซ้ือรถบรรทุก

น้ําอเนกประสงค์ ซ่ึงตามหลักการและเหตุผลก็น่าเห็นใจ เทศบาลนครสงขลามีรถ
น้ําอยู่ในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จํานวน 2 คัน อายุการใช้งาน 15 ปี และ 
8 ปี ใช้งานทุกวันไม่ได้หยุด การชํารุดทรุดโทรมย่อมเป็นไปตามกาลเวลาและ
สภาพการใช้งาน ฉะนั้นวันนี้ทางกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ก็ขอซ้ือใหม่อีก
สัก 1 คัน ผมก็เห็นด้วย ภารกิจของเทศบาลนครสงขลาโดยเฉพาะเป็นเมืองของ
การท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวมามากมายในแต่ละวัน เพื่อท่ีจะได้นํามาฉีดล้างถนนก็
เห็นด้วย อีกส่วนหนึ่งอย่างบริเวณหน้าถํ้าท่ีมีนักท่องเท่ียวมากมายในแต่ละวันนั้น 
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บางคร้ังเม่ือเราเคล่ือนย้ายถังขยะออกไปแล้วยังเหลือคราบสกปรกท่ีค้างคาอยู่บน
ถนน ซ่ึงมองดูแล้วมันไม่สะอาด ไม่สวยงามในเมืองของการท่องเท่ียว ฉะนั้นถ้าได้
รถนี้มาก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในส่ิงนี้นะครับ และอีกอย่างหน่ึงในพื้นท่ีของ
เทศบาลสงขลาเองก็ไม่ได้กว้างมากมาย ผมเช่ือว่าสามารถกําหนดภารกิจในการ
ล้างถนนเพื่อให้เกิดความสะอาดและสวยงามของบ้านเมือง เช่น วันจันทร์กําหนด
ว่าเราล้างถนนสายไทรบุรี  วันอังคารอาจไปล้างถนนรามวิถี ทุก ๆ วันรถน้ําจะต้อง
ออกไปล้างถนนหนึ่งแก้ปัญหาในเร่ืองของฝุ่นละออง สองล้างความสกปรกท่ีบน
ถนน  ผู้คนท่ีผ่านไปผ่านมา  จะได้ชมว่า เ มืองนครสงขลา  ของเราสะอาด 
เพราะฉะน้ันในการท่ีจะขออนุมัติจากสภา ผมคนหน่ึงในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาล เห็นด้วยท่ีจะให้มีรถน้ําเพื่อเอามาใช้เป็นอเนกประสงค์ไม่ว่าในเร่ืองของ
การดับเพลิงก็ดีจะได้ไปบูรณาการกันแต่ละหน่วยแต่ละฝ่าย ผมเห็นด้วย ขอบคุณ
ครับ 

นายวัลลภ  วฒิุภูมิ   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  คณะผู้บริหารจะเพิ่มเติมอะไรอกี 
รองประธานสภาเทศบาล  ไหมครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  ท่านใด  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอก
ฉันท์) เป็นอันว่าสภานี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  12  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)   

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ระเบียบวาระท่ี 12  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 
รองประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2558 ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ   
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  เชิญครับ  เชิญ ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2558 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  
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   หลักการ  ขอออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง คือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายจํานวน 1 รายการเป็นเงิน 
3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) 

   เหตุผล   เนื่องจากเทศบาลนครสงขลา  ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลรักษาความ
สะอาดในเขตเทศบาลนครสงขลา มักจะมีปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนใน
เร่ืองรถเก็บขยะท่ีบีบอัดขยะขณะปฏิบัติหน้าท่ีทําให้มีน้ําเสียล้นออกมาเร่ียราดส่ง
กล่ินเหม็นบนท้องถนน ตรอก ซอกซอย เนื่องจากกองสาธารณสุขฯยังคงใช้
รถบรรทุกขยะมูลฝอยท่ีมีอายุใช้งานนานมาก เช่น รถ ทบ 110 ทบ. 112 ทบ. 114 
และรถ ทบ. 117 ซ่ึงแต่ละคันมีอายุการใช้งาน 18 ปี จึงมีความจําเป็นต้องจัดหา
รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายมาทดแทนรถบรรทุกขยะมูลฝอยท่ีมีอายุใช้งาน
เกิน 15  ปี  ซ่ึงมักมีปัญหาน้ําเสียจากขยะหล่นเร่ียราดบนท้องถนนและมัก 
ประสบปัญหาต้องหยุดปฏิบัติงานเพ่ือซ่อมแซมช้ินส่วนท่ีชํารุด ทําให้เก็บขยะ  ไม่
ทัน มีขยะตกค้างจํานวนหนึ่งและทําให้ส้ินเปลืองงบประมาณแต่ละปีเป็นจํานวน
มาก แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณในปี พ.ศ. 2558 ไว้  จึงขออนุมัติจากสภา
เทศบาลขอใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 3,200,000  
บาท  (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)  โดยอยู่ภายในอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ดัง
รายการต่อไปนี้ 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูล
ฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  12 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ 
โดยต้องผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานจาก
สถาบันท่ีเช่ือถือได้และเป็นท่ียอมรับจากท่ัวโลก เช่น SAE., BS., EN., DIN., 
JIS., หรืออ่ืน ๆ ตามที่เทศบาลกําหนด ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการ
ผลิต  การบํ า รุง รักษาและซ่อมแซม  และอุปกรณ์ ทุกชนิด เ ป็นของใหม่                 
ไม่เคยใช้งานมาก่อน (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลกําหนด)  จํานวน 1 คัน วงเงิน 
3,200,000 บาท  (ราคาท่ีต้ังไว้เป็นราคาท้องถ่ิน) 

นายวัลลภ  วฒิุภูมิ   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล   เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างไหมครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  เชิญครับ   
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นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ในญัตตินี้ส่วนตัวของผมเห็นด้วยมาก ๆ เพราะได้เห็นประจักษ์อยู่โดย

ตลอด 10 กว่าปีท่ีอยู่ในสภาแห่งนี้ว่าเทศบาลนครสงขลาน้ันมีภารกิจในเร่ืองการ
ดูแลรักษาความสะอาด 24 ช่ัวโมง มีเจ้าหน้าท่ี มีพนักงานทํางานกันตลอด และก็
โดนร้องเรียนอยู่บ่อย ๆ เร่ืองของการเร่ียราดของขยะท่ีติดเช้ือนํามาซ่ึงความไม่
ปลอดภัยในระบบทางเดินหายใจและสุขภาพของประชาชน เห็นด้วยมาก ๆ แต่
อยากเรียนถามคณะผู้บริหารผ่านไปทางประธานสภาเทศบาลนิดหนึ่งว่า 
มาตรฐานของรถท่ีเราจะจัดซ้ือมานั้นต้องเป็นท่ียอมรับจากท่ัวโลก เช่น SAE., 
BS., EN., DIN., JIS., ประมาณนี้ เรียนถามว่ารถท่ีเราจะซ้ือนั้นมีขายในท้องถ่ิน
หรือว่าจะต้องซ้ือจากส่วนกลางครับ และผมถามต่อว่าถ้าเกิดมีขายในท้องถ่ินนั้น
มันสะดวกในการ maintenance ต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกในญัตตินี้อีกไหมครับ ไม่มีนะครับ  ผู้บริหารจะตอบหรือไม่ครับ   
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาฯ เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   มาตรฐานท่ีกําหนดเป็นมาตรฐานสากล และการจัดซ้ือนั้นงบประมาณ

เกินต้องจัดซ้ือด้วยระบบ e – Auction เราไม่สามารถกําหนดได้ ส่วนท้องถ่ินเราก็
ต้องเปิดกว้างนะครับ แต่ก็เห็นด้วยจากท่ีท่านสมาชิกสภาต้ังข้อสังเกตไว้ ก็คง
จะต้องตกลงกันเร่ืองเง่ือนไขในการบริการหลังการขาย แต่เราไม่สามารถกําหนด
ได้ว่าจะต้องอยู่ในพื้นท่ีหรือไม่เพราะมันต้องเปิดกว้าง ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างไหมครับ  ไม่มีแล้วนะครับ เม่ือไม่มี 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย ผมก็จะขอมติจากสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาล

ท่านใด  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอก
ฉันท์) เป็นอันว่าสภานี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  13  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)   

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ระเบียบวาระท่ี 13  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 
รองประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2558  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ   
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  เชิญครับ  เชิญ ท่านรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอณุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
คือรถดูดส่ิงปฏิกูล (รถดูดส้วม) จํานวน 1 รายการเป็นเงิน 2,500,000 บาท (สอง
ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

   เหตุผล  เนื่องจากเทศบาลนครสงขลา  ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลรักษาความสะอาด
ในเขตเทศบาลนครสงขลา มักจะมีปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในเร่ืองรถดูด
ส่ิงปฏิกูลในขณะท่ีปฏิบัติงานเร่ืองความสะอาดและกล่ินเหม็นของส่ิงปฏิกูล
เนื่องจากรถดูดส่ิงปฏิกูลท่ีมีอยู่จํานวน 2 คัน คือ ทบ. 102 มีอายุการใช้งาน 18 ปี 
และรถ ทบ. 105 มีอายุการใช้งาน 12 ปี ตามลําดับ และมักมีปัญหาที่จะต้องหยุด
ปฏิบัติงานเพ่ือซ่อมแซมช้ินส่วนที่ชํารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานมาก จึงมี
ความจําเป็นต้องจัดหารถดูดส่ิงปฏิกูล (รถดูดส้วม) มาเพ่ิม เพื่อใช้ในการให้บริการ
ดูดส่ิงปฏิกูลจากบ้านเรือนประชาชน สถานท่ีราชการ สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต่างๆในพื้นท่ีรับผิดชอบ แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณในปี พ.ศ. 
2558 ไว้  จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลขอใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  เป็นเงิน  2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยอยู่ภายใน
อํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ดังรายการต่อไปนี้  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถดูดส่ิงปฏิกูล    
(รถดูดส้วม) ตัวถังรถชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงม้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้าท่ีรอบไม่เกิน 3,300 รอบต่อนาที ตอนท้ายหลังเก๋ง
ติดต้ังถังบรรจุส่ิงปฏิกูลมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร สามารถดูดส่ิง
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ปฏิกูลได้ด้วยระบบสุญญากาศ ชุดถังบรรจุส่ิงปฏิกูลเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง 
ผลิตและประกอบจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน มอก. 9001 และ 
มอก. 14001 ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน (รายละเอียด
ตามท่ีเทศบาลกําหนด) จํานวน 1 คัน วงเงิน 2,500,000 บาท (ราคาท่ีต้ังไว้เป็น
ราคาท้องถ่ิน) 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2548 ข้อ  89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อาจใช้เงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ (1) 
“ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด” 

   เทศบาลนครสงขลามียอดเ งินสะสมท่ีสามารถจ่ ายได้   จํ านวน 
53,493,198.00 บาท 

   จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา จ่ายขาดเงิน
สะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,500,000 บาท  
(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายวัลลภ  วฒิุภูมิ   ขอบคุณ  ท่านรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เม่ือไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา อภิปราย ผมก็จะขอมติจากสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  อนุมัติให้ใช้

จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  2558 ของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่า
สภานี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 14    เร่ือง อ่ืน  ๆ  
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นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ระเบียบวาระท่ี 14  เร่ือง   อ่ืน ๆ สมาชิกสภาท่านใดมีอะไรจะอภิปราย 
รองประธานสภาเทศบาล   ในเร่ืองอ่ืน ๆ เชิญครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  ครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ขอเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหาร ว่าช่วงท่ีผ่านมา  2 

เดือนกว่า ๆ มีเหตุเพลิงไหม้เกิดข้ึนในเขตเทศบาลนครสงขลา บ่อยมาก สาเหตุก็
น่าจะมาจากความบกพร่อง ไฟฟ้าลัดวงจร หรือความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้อยู่อาศัย
เอง แต่ผลกระทบท่ีออกมานั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนมาก เป็นไปได้
ไหมถ้าเราจะให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ให้บ่อยข้ึนเกี่ยวกับ
มาตรการการป้องกันหรือการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะช่วยในกรณีเกิดเพลิงไหม้ 
สําหรับแก้ปัญหาเบ้ืองต้นเวลาเกิดเพลิงไหม้ข้ึน เพราะว่าเวลาท่ีเจ้าหน้าท่ีดับเพลิง
ไประงับเพลิงนั้น เท่าท่ีเห็นไม่ว่าในพื้นท่ีของเราก็ดี พื้นท่ีอ่ืนก็ดีส่วนมากจะไป
ระงับเพลิงช้าทําให้เกิดความเสียหายมาก เพราะฉะน้ันขอฝากท่านประธานผ่าน
ไปยังคณะผู้บริหารว่าเราน่าจะมีมาตรการในการดูแลเร่ืองนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  ครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ดูเวลาแล้วก็ยังพอมีเวลา ในฐานะท่ีผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล เป็น

ตัวแทนของพี่น้องประชาชน หน้าท่ีหนึ่งก็คือช่วยกันผลักดันโครงการให้กับฝ่าย
บริหารเพื่อพัฒนาบ้านเมือง ส่ิงหนึ่งท่ีอยากจะนําเสนอก็คือก่อนท่ีจะมาถึงศูนย์
ราชการ บริเวณ 4 แยกท่ีเป็นสวนหย่อมบริเวณพระพุทธศรีสงขลาท่ีตรงนั้นทราบ
ว่าเป็นพื้นท่ีท่ีทางจังหวัดดูแล ก็อยากจะให้ทางเทศบาลไปขอใช้พื้นท่ี เพราะวันนี้
ถ้าเรามองสภาพแล้วบริเวณรอบพระพุทธศรีสงขลาเป็นฟุตบาทท่ีทําใหม่ดู
สวยงามสะอาดตา แต่มองถึงเข้าไปบริเวณสวนหย่อมมันเป็นตัวหนอนเก่า ๆ เป็น
สูง ๆ ตํ่า ๆ ดูแล้วมันไม่สวยงาม ซ่ึงบริเวณตรงท่ีเป็นบริเวณท่ีทุกคนต้องผ่านและ
ผ่านบ่อยมากด้วยเพราะต้องมาศูนย์ราชการก็ดี มาอําเภอก็ดี มาศาลากลางจังหวัด 
หรือมาติดต่อราชการท่ีเทศบาลนครสงขลา ต้องผ่านตรงน้ี ผ่านไปศาลจังหวัด 
ศาลแขวง เพราะฉะน้ันอยากจะให้หางบประมาณ จากการท่องเท่ียวก็ได้มาช่วยกัน
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พัฒนาบริเวณนี้ ปรับปรุงเสียใหม่ ให้เป็นลานของคนสงขลาเรียกว่าลานคนเมือง
เสียก็ได้ มองบรรยากาศตรงนั้นตอนเย็น ๆ แดดร่มลมตกจะได้จูงลูก หลาน มานั่ง
พักผ่อน ทําท่ีเสียใหม่ให้ดีมี Wi-Fi ให้บริการเป็นหัวใจ ส่ิงสําคัญท่ีตรงนั้นเรามีส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิคือพระพุทธศรีสงขลา เป็นไปได้ไหมถ้าเราทําตรงนั้นเรียบร้อยพระพุทธ
ศรีสงขลาซ่ึงปิดอยู่ทุกวันมีนกพิราบมาเกาะใช้บริการแต่ไม่มีคนมาใช้บริการ มา
สักการะบูชา เราทําตรงนั้นขอตรงน้ันเพื่อให้นักท่องเท่ียว ให้ทัวร์ท้ังหมดมา
สักการะพระพุทธศรีสงขลา คุณจะไปไหนไม่ว่ากันแต่ก่อนจะไปต้องมาสักการะ
พระพุทธศรีสงขลาก่อน ต้องมาสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของสงขลาก่อน เพิ่ม
ศักยภาพเพิ่มจุดท่องเท่ียวให้กับนครสงขลา ผมว่าน่าจะใช้งบประมาณไม่มาก ให้
เป็นลานของคนเมืองหรือจะชื่อลานอะไรก็ได้ ให้ประชาชนได้มาพักผ่อน มา
นั่งเล่นสบาย  ๆ ผมอยากจะผลักดันโครงการอย่างนี้ให้ฝ่ายบริหารช่วยหา
งบประมาณมาพัฒนาบ้านเมืองของเรา ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  ครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  

นายฆัมพร  อุเทนพันธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ก็เป็นหน้าท่ีของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีต้องรับเร่ืองท่ีชาวบ้านร้องขอมา

ผมขอสอบถามคณะผู้บริหารผ่านไปทางประธานสภาว่าท่ีศูนย์สาธารณสุข ศูนย์
สระเกษ ท่ีเรายังขาดคือแผนกทันตกรรม พี่น้องชุมชนบ่อนวัว ชุมชนชัยมงคล  
ชุมชนวชิรา ต้องเดินทางไปท่ีศูนย์เตาหลวงซ่ึงท้ังหมดทําให้การบริการไม่ท่ัวถึง ท่ี
ศูนย์สระเกษเราก็มีสถานท่ีอยู่แล้ว พี่น้องประชาชนฝากมาว่าเดินทางไปลําบาก ท่ี
ศูนย์ก็ประชาสัมพันธ์ไว้ว่าเปิดเร็ว ๆ นี้ปีกว่าแล้วยังไม่ได้เปิด ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ขอบคุณ  นายฆัมพร  อุเทนพันธ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายอีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ เชิญผู้บริหารได้ตอบครับ เชิญท่านรองนายก 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  วลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขออนุญาตช้ีแจงในฐานะท่ีดูแลสํานักการคลัง สมาชิกสภาเทศบาลจะ

เห็นว่ามีหลายญัตติท่ีขอใช้จ่ายเงินสะสม ขอช้ีแจงให้ทราบนิดหนึ่งว่าระบบ
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การเงินของเทศบาลนครสงขลามีเงินอยู่สามก้อน ก้อน 1 ถ้าเรียกตามภาษาบ้าน
เราก็คือออมทรัพย์ เป็นบัญชีออมทรัพย์ ถ้าเป็นภาษาราชการก็คืองบประมาณ
ประจําปี ก้อนท่ี 2 ก็คือเงินสะสม เหมือนจะเป็นเงินเก็บ เงินฝากประจํา ก้อนท่ี 3 
ก็คือเงินฝากประจํา หรือเงินสะสมทุนสํารองในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน วันนี้
สมาชิกสภาอนุมัติเงินสะสม ขอช้ีแจงว่าเป็นเงินสะสมก้อนท่ี 2 ส่วนเงินสะสม
ก้อนท่ี 3 เงินทุนสํารองยามฉุกเฉินยังอยู่เรียบร้อย ท่ีขออนุญาตช้ีแจงเพราะวันนี้มี
การถ่ายทอดเสียงไปให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังด้วย อย่างน้อยพี่น้องฟังจะได้
รับรู้ว่า เอ๊ะทําไมใช้เงินสะสม ท่านพี่น้องประชาชนก็จะได้สบายใจว่าเงินสะสมท่ี
เราใช้เป็นเงินสะสมก้อนท่ี 2 ซ่ึงเทศบาลนครสงขลาจะใช้เงินสะสมก้อนท่ี 2 นี้ได้
ก็ต้องเป็นโครงการท่ีไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ แต่เป็นเร่ืองด่วนฉุกเฉินท่ีจําเป็นเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เพราะฉะน้ันพี่น้องประชาชนและ
สมาชิกสภาเทศบาลสบายใจได้นะคะ ว่าเงินทุนสํารองยามภาวะฉุกเฉินเรายังมีอยู่ 
ให้ท่านได้ม่ันใจในการทํางาน ม่ันใจในเสถียรภาพทางการคลังของเทศบาลนคร
สงขลา ม่ันใจในการทํางานของทีมผู้บริหารชุดนี้ และม่ันใจในตัวของสมาชิกสภา
เทศบาลท่ีท่านเลือกมา เงินทุกบาททุกสตางค์ โครงการทุกโครงการท่ีสภาเทศบาล
อนุมัติ  เป็นโครงการท่ีประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง ขอบคุณค่ะ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ขอบคุณ ท่านรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี มากครับ เชิญท่านรองนายก 
รองประธานสภาเทศบาล   ไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถามเกี่ยวกับการให้บริการด้านทันตก

รรมท่ีศูนย์บริการสาธารณสุขสระเกษ ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านท่ีควรจะมีการ
บริการด้านทันตกรรมอยู่ตรงนั้นเพราะเรามีเจ้าหน้าท่ีอยู่แล้ว ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ท่ีจะถึงนี้เราได้ขอต้ังงบประมาณเพื่อจัดซ้ือเก้าอ้ีท่ีใช้สําหรับทําฟัน ก็
เห็นความสําคัญตรงนั้นได้ต้ังงบประมาณไว้และเสนอไปในข้ันต้นแล้ว ขอความ
กรุณาว่าสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านกรุณาให้ความเห็นชอบด้วย เพราะมีความ
จําเป็น  เราต้องการบริการให้แก่พี่น้องประชาชนท่ีอยู่บริเวณนั้นไม่ต้องไปไกล ถึง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา มากครับ  ยังมีสมาชิก 
รองประธานสภาเทศบาล  สภาท่านใดอีกไหมครับ  เม่ือไม่มีแล้วผมจะขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับ ว่า  
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ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภา  วันนี้เวลา 18.00 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านไปร่วมพิธีเปิดงานเทศกาล
อาหาร 2 ทะเล และอาหารพื้นบ้าน คร้ังท่ี 16 ท่ีเวทีสระบัว แหลมสมิหลา โดย
พร้อมเพรียงกัน และวันนี้ได้ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุ ก็ขอเชิญชวนประชาชน
ทางบ้านไปเท่ียวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล  และอาหารพื้นบ้านคร้ังท่ี 16 ด้วย นะ
ครับ  ผมเห็นว่าถึงเวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล  ทุก
ท่าน นายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี            ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี 2558   ณ บัดนี้   

ปิดประชุมเวลา      11.45  น. 

 
 
   (ลงช่ือ)    นางวรกานต์  เรืองศรี    ผู้บันทึกการประชุม 
 
                                                              (ลงช่ือ)     นางกัลยา  บุญญามณี    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
        สําเนาถูกต้อง 
 
  
 (นางกัลยา  บุญญามณี) 
ปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


