
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี พ.ศ. 2558 
วันท่ี  6  สิงหาคม  2558  เวลา  09.30  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. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 12. นายรุ่น   จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 13. นายวรชาติ ธารพระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 14. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 15. นายสมโชค ดีล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายสุพล ชุ่มเย็น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุรสิทธ์ิ สังโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นางเสงี่ยม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นายเอกชัย   กิ้มด้วง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมศักดิ ์ ตันติเศรณ ี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายอนุสรณ ์ โค่ยสัตยา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นางสาววลัยรัตน ์ ตันติเศรณ ี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นายธาน ี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายภษูิต ตันรัตนพงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายปราณ ี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายรัฐชัย สงประสพ รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายนิทัศน ์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 11. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 12. นายธํามรงค์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สํานักการคลัง 
 13. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 14. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้
 15. นายประจวบ มณีโชติ ผอ.สํานักการช่าง 
 16. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 17. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 18. นางตวงพร วิจิตรพันธ์ ผอ.สํานักการศึกษา 
 19. นางสาววรารัตน์ นันทวราพิทักษ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
 20. นางสิริวรรณ บูรณสิงห ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 21. นางเจริญศรี ดําแสงสวัสดิ ์ แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 22. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 23. นายเจษฏา ชัยฤกษ ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 24. นายสมหมาย   สมศักดิ ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 25. นางวรกานต์ เรืองศรี เจ้าพนกังานธุรการ 6ว 
 26. นางวาสนา ศรีกรด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 27. นายวฒิุชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 28. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายพิทักษ ์ ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ลาป่วย 
 2. นายดํารงเดช ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ลากิจ 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.30 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 3 ประจําปี 2558  
 บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดําเนินการประชุมสภา
เทศบาล  ตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายประวัติ  ดําริหอ์นันต์   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
ประธานสภาเทศบาล  รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 

เลขานุการสภา รองปลัดเทศบาล ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการกอง และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย 
ท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 ในวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมา
ครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 1 วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมสภา จํานวน 2 ท่าน

นะครับ 
   1. นายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ขอลาป่วย 
   2. นายดํารงเดช  ทองคํา   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ขอลากิจ 
   เร่ืองท่ี 2 ประธานสภาจะแจ้งให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลาทราบ 

คือ  มีหนังสือท่ี สข 52002.2/2474 ลงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2558  เร่ือง  การ
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) 
เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3  แจ้งว่า ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา 
(พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3 ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 4 ข้อ 22 
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เสร็จเรียบร้อยแล้ว และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 4 ข้อ 24 “ให้
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง
ให้สภาท้องถ่ินทราบ”  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว ผมจะอ่านประกาศ
ให้ท่ีประชุมทราบนะครับ 

   ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
นครสงขลา (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3   

   ด้วยเทศบาลนครสงขลา ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
นครสงขลา  (พ .ศ .  2558 - พ .ศ .  2560)  เพิ่ม เ ติม  คร้ัง ท่ี  3  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวดท่ี 4 ข้อ 22 ซ่ึงนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 24 เทศบาลนคร
สงขลา จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 
2558 - พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 3 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)  

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน   
   ประกาศ  ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
   นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมก็แจ้งให้ ท่ีประชุมสภาแห่งนี้ ได้ รับทราบแล้วนะครับ  ส่วนใน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ สมาชิกสภาเทศบาลมาขอดูท่ีผมได้นะครับ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําปี 
   พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี  29 พฤษภาคม  2558  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี  29 พฤษภาคม 2558  ขอเชิญ 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญนายเชาว์  สุชลสถิตย์  เชิญครับ 

นายเชาว์  สุชลสถิตย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายเชาว์  สุชลสถิตย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  

เขตเลือกต้ังท่ี 3 ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  



5 
 

  

 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2558  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม 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 
  ได้มาประชุมร่วมกัน  ณ งานกิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล เพื่อตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558 ซ่ึง
ประชุม เม่ือวันท่ี  29 พฤษภาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไข    
แต่อย่างใด ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ กรรมการตรวจรายงานการประชุมมากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฉบับนี้อีกบ้างไหมครับ 

เชิญครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไข ก็เป็นอันว่า  
สภาแห่งนี้ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  
ประจําปี พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี  29 พฤษภาคม 2558 โดยปริยายแล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2  
ประจําปี พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี  29  พฤษภาคม  2558 

ระเบียบวาระท่ี 3   ญัตติ เร่ือง   ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารท่าเทียบเรือท่องเท่ียว   
  ของเทศบาลพร้อมโป๊ะท่าเรือ (สํานักการคลัง) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติเร่ือง ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารท่าเทียบเรือ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่องเที่ยวของเทศบาลพร้อมโป๊ะท่าเรือ ของสํานักการคลัง  เชิญผู้บริหารเสนอ

ญัตติ   เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารท่าเทียบเรือท่องเท่ียว

ของเทศบาลพร้อมโป๊ะท่าเรือ (สํานักการคลัง) 
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   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอโอนสิทธิการเช่า
อาคารท่าเทียบเรือท่องเที่ยวของเทศบาลพร้อมโป๊ะท่าเรือ บริเวณสวนสองทะเล 
ถนนแหลมสนอ่อน ตําบลบ่อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา รวมท้ังท่ีดินท่ีใช้
ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคาร ซ่ึงต้ังอยู่บนท่ีดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนท่ี 
สข  533 จํานวนเน้ือท่ีประมาณ  200 ตารางวา  ตามสัญญาเช่าอาคารหรือ
ส่ิงก่อสร้าง เลขที่ 4/2550 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2550 กําหนดเวลา 20 ปี นับต้ังแต่
วันท่ี 15 มิถุนายน 2550 ถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2570 โดยผู้เช่าชําระค่าเช่าอาคาร
รวมท้ังท่ีดิน ในอัตราค่าเช่าดังนี้ 

   - ปีท่ี 1  ถึงปีท่ี 5  เดือนละ   5,000  บาท 
   - ปีท่ี 6  ถึงปีท่ี 10 เดือนละ   7,500  บาท 
   - ปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 15 เดือนละ            10,000  บาท 
   - ปีท่ี 16 ถึงปีท่ี 20 เดือนละ            12,500  บาท 
  ปัจจุบันจ่ายค่าเช่าในระยะปีท่ี 6 ถึงปีท่ี 10 อัตราค่าเช่าเดือนละ 7,500 บาท (เจ็ด

พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงอายุสัญญาเช่าเหลืออีก 12 ปี 
   เหตุผล  เนื่องจากนายสมควร  คุณธรรม  ผู้เช่า ได้มีความประสงค์ขอโอน

สิทธิการเช่าให้แก่นายสุปกาณฑ์  สังขไพฑูรย์  ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี 2/22 หมู่ 1 ตําบล
น้ําน้อย อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 ข้อ 20 (2) อายุสัญญาเช่าท่ี
เหลือเกินสามปี ให้สภาท้องถ่ินมีอํานาจอนุมัติ 

   จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการโอน
สิทธิการเช่าอาคารท่าเทียบเรือท่องเท่ียวของเทศบาลพร้อมโป๊ะท่าเรือ ซ่ึงเป็น
อํานาจของสภาเทศบาลนครสงขลา  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนนัต์   ขอบคุณ  ท่านนายกสมศักดิ์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากสภา

แห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าอาคารท่าเทียบเรือท่องเท่ียว
ของเทศบาลพร้อมโป๊ะท่าเรือ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอก
ฉันท์) เป็นอันว่าสภาน้ีได้อนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าอาคารท่าเทียบเรือท่องเท่ียว
ของเทศบาลพร้อมโป๊ะท่าเรือ ตามญัตตินี้แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนสิทธิการเช่าอาคารท่าเทียบเรือท่องเท่ียวของ
เทศบาลพร้อมโป๊ะท่าเรือ  เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  4    ญัตต ิ เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบบริการคลินิก      
     นอกเวลาราชการ  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบ  
ประธานสภาเทศบาล  บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เชิญ

ผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์   สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบริการ
คลินิกนอกเวลาราชการ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

   หลักการ  ขอเสนอสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอรับความเห็นชอบ
โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2559  จํานวน  1  โครงการ โดยใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครสงขลา  เป็นเงิน  850,000 บาท  (แปดแสนห้าหม่ืน   
บาทถ้วน) 

   เหตุผล   เนื่องจากผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิก
นอกเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง เทศบาลนครสงขลา ซ่ึงเร่ิม
เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ปี  พ .ศ.  2550 จนถึงปัจจุบันย่างเข้าปีท่ี 9 ของการ
ดําเนินงาน พบว่าประชาชนทั่วไปท้ังในเขตและนอกเขตเทศบาลนครสงขลา 
โดยเฉพาะผู้มีสิทธ์ิเบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ประกันตนและผู้ท่ีใช้บัตรประกัน
สุขภาพท่ัวไป สะดวกมารับบริการนอกเวลาราชการ คิดเป็นร้อยละ 70.3 ของ
จํานวนผู้มารับบริการท้ังหมด ดังจะเห็นได้จาก ผลการดําเนินโครงการพัฒนา
ระบบการบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ต่ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557  ถึงวันท่ี  15  
กรกฎาคม 2558 ท่ีแนบมาด้วยแล้ว แสดงให้เห็นถึงความนิยมของประชาชนท่ีมา
รับบริการนอกเวลา เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นกันเอง และ
ม่ันใจในศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการนอกเวลาราชการ  โดยการใช้
แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 100 คน พบว่าประชาชน มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ  คิดเป็น ร้อยละ 99.6 
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    ดังนั้น เพื่อให้โครงการดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในการ ใช้สิทธิรักษาพยาบาล  เทศบาลนครสงขลา  จึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาระบบการบริการคลินิกนอกเวลาราชการ โดยใช้งบประมาณจาก
เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ เทศบาลนครสงขลา ประจําปี
งบประมาณ  2558  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน  จํานวน  
750,000  บาท  (เจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  และค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
จํานวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  850,000  บาท  
(แปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 “ข้อ 8 กรณีท่ี
โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งใดแห่งหนึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนค่า
รักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์สะสมไว้เป็นจํานวนมาก  เทศบาลหรือเมืองพัทยา 
อาจพิจารณาให้นําเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในกิจการสาธารณสุขด้านอ่ืนตามท่ีเห็น
ควร แต่จะต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของจํานวนเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีอยู่ใน
ขณะนั้น ท้ังนี้ จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลืออยู่ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 
500,000 บาท และเหลือสําหรับศูนย์บริการสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 200,000 บาท 
ด้วย 

   การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องเสนอโครงการ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลหรือสภาเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  และต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขอรับความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบ
บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ซ่ึงปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง 
เทศบาลนครสงขลา มีเงินทุนหมุนเวียน ณ วันท่ี 15  กรกฎาคม 2558 อยู่ท้ังส้ิน  
3,561,436.70 บาท (สามล้านห้าแสนหกหม่ืนหนึ่งพันส่ีร้อยสามสิบหกบาทเจ็ด
สิบสตางค์)  คิดเป็นจํานวนเงินท่ีจะนําไปใช้ไม่เกินร้อยละ 30 ตามระเบียบฯ คือ 
1,068,431.01 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นแปดพันส่ีร้อยสามสิบเอ็ดบาทหนึ่งสตางค์) ขอใช้
คร้ังนี้  850,000 บาท (แปดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

   จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลนครสงขลาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีสมาชิกสภา

ท่านใดจะอภิปราย  ผมจะขอมติจากสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
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เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการ  ของกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมือเห็นชอบเป็น
เอกฉันท์) ก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบในญัตตินี้แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกนอกเวลา
ราชการ   เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  5    ญัตต ิ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคาํชี้แจงรายการท่ีได้เบกิตัดปี
ไว้แล้ว (สํานักปลัดเทศบาล)  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการท่ีได้เบิก  
ประธานสภาเทศบาล   ตัดปีไว้แล้ว ของสํานักปลัดเทศบาล เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านนายก

สมศักดิ์  ตันติเศรณี เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   กระผมขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงรายการ

ท่ีได้ตัดปีไว้แล้ว (สํานักปลัดเทศบาล) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลง

คําช้ีแจงรายการที่ได้เบิกตัดปีไว้แล้ว จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,995,500 บาท 
   เหตุผล  ตามที่สภาเทศบาลนครสงขลา ได้มีมติอนุมัติเม่ือประชุมสภา

เทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2557 เม่ือวันท่ี 8 
กันยายน 2557 ให้กันเงินจํานวน 2,995,500 บาท เพื่อเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุม
สารภี 1 ช้ัน 2 ห้องประชุมสารภี 2 ช้ัน 5 และห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์งานธุรการ 
สํานักปลัดเทศบาล แต่เนื่องจากในวงเงินดังกล่าวมีการปรับปรุงต่อเติมห้องสํานัก
การคลังรวมอยู่ด้วย จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ดังนี้ 

   คําช้ีแจงเดิม  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสารภี 1 ช้ัน 2 ห้อง
ประชุมสารภี 2 ช้ัน 5 และห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล 
(รายละเอียดตามท่ีเทศบาลกําหนด) (ราคาท่ีต้ังไว้เป็นราคาท้องถ่ิน) 

   คําช้ีแจงใหม่  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุมสารภี 1 ช้ัน 2 ห้อง
ประชุมสารภี 2 ช้ัน 5 และห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล 
และปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักการคลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
กําหนด) (ราคาท่ีต้ังไว้เป็นราคาท้องถ่ิน) 



10 
 

  

   ระเบียบ   อาศัยอํานาจตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2 และฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  และข้อ  
31  “การโอน  การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปี
หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิก
ตัดปีได้  หรือขยายเวลาเบิกตัดปี” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา พิจารณา
อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้ตัดปีไว้แล้ว ประจําปี
งบประมาณ 2558 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ  ในญัตตินี้ มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายบ้างครับ  เชิญคุณสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

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

เสนอต่อสภา ผมอยากต้ังข้อสังเกตไว้สัก 2-3 ประการนะครับ ถ้าเราดูตามญัตตินี้
มีงบประมาณ 2,995,500 บาท มันเป็นเงินงบประมาณในปี 2557 และได้กันเงินไว้
เพื่อมาใช้จ่ายในปี 2558 ปีนี้ในปี 2558 ในห้วงเวลาท้ายปีงบประมาณซ่ึงเหลืออยู่ 2 
เดือน ผมไม่แน่ใจว่าจะดําเนินการทันหรือไม่ แต่ประเด็นอยู่ท่ีว่าเงิน 2,995,500 
บาท ในคําช้ีแจงเดิมซ่ึงต้ังไว้เพื่อปรับปรุงห้องประชุมสารภี 1 ช้ัน 2 ห้องประชุม
สารภี 2 ช้ัน 5 และห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์งานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล ด้วย
งบประมาณ 2,995,500 บาท แต่พอมาดูคําช้ีแจงใหม่ ด้วยงบประมาณเท่าเดิมแต่
เนื้องานมันเพิ่มเติมข้ึนมา นั่นคือปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงานเทศบาลช้ัน 1 
ห้องปฏิบัติงานสํานักการคลัง ประเด็นตรงนี้ด้วยความเป็นห่วง ผมไม่แน่ใจว่าใน
งบประมาณเท่าเดิมแต่เนื้องานเพ่ิมข้ึนมา จะดูรายละเอียดก็ไม่มีให้ดูได้ว่าจะใช้
งบประมาณเพิ่มข้ึนมาอีกเท่าไหร่ ด้วยความกังวลว่า 2,995,500 บาท จะสามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่ ซ่ึงความเป็นจริงแล้วห้องประชุมสารภี 1 ช้ัน 2 หรือห้อง
ประชุม 2 ช้ัน 5 มีความจําเป็นจะต้องปรับปรุง แต่เหตุผลอะไรผมก็ไม่ทราบว่า
ทําไมจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ปรับปรุง โดยเฉพาะห้องประชุมสารภี 1 ช้ัน 2 นั้นมีผู้มา
ใช้ห้องประชุมมาก ไม่ว่าพนักงานเทศบาล หรือว่าหน่วยงานต่าง ๆ เราก็เห็นกัน
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อยู่ทุกวัน ผมก็เห็นด้วยในการท่ีจะปรับปรุง แต่ผมต้ังข้อสังเกตในส่วนนี้ผมเกรง
ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถ้าเราก่อหนี้ไม่ทันก็ต้องกันเงินไปในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 อีก ก็ขอต้ังข้อสังเกตต่อท่ีประชุมแห่งนี้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  คุณสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  เชิญผู้บริหารชี้แจง  เชิญท่านนายก 
ประธานสภาเทศบาล  เทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอช้ีแจงให้สมาชิกสภาได้ทราบว่าตามท่ีสภาได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือ

ปรับปรุงห้องประชุมสารภี 1 ช้ัน 2 และห้องประชุมสารภี 2 ช้ัน 5 และทําห้องเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ของงานธุรการ ตลอดจนในเร่ืองของการขยายห้องปฏิบัติงานของ
สํานักการคลัง ซ่ึงงบประมาณในส่วนนี้ได้ต้ังงบประมามาณไว้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ต้องยอมรับว่าในเร่ืองของการทําโครงการต่าง ๆ ท่ีผ่านมาเรามี
สถาปนิก หรือว่าคนเขียนแบบของเทศบาลเรามีอยู่ 4 คน ก็ต้องแบ่งงานกันทํา 
ต้อง เดินทางไปราชการบ้าง  เ ข้ า ร่วมประชุมสัมมนาบ้าง  ประชุมแทน
ผู้บังคับบัญชาตามท่ีมอบหมายเสียบ้าง  เนื้องานโครงการต่าง ๆ ของเรามีอยู่เยอะ
ก็เลยเสร็จไม่ทัน ผมก็ต้องพิจารณาโครงการท่ีมีความสําคัญท่ีมีความจําเป็นกับพี่
น้องประชาชนมาก่อน ส่วนเร่ืองของสํานักงาน หรือสํานักกองมีความจําเป็น
รองลงมา  ก็ให้ ทําทีหลัง  และในปีนี้จะต้องเ ร่ิมทําตามงบประมาณแล้ว 
งบประมาณตรงนี้จะไม่ให้ตกไป และเร่ืองของการออกแบบ การประมาณการต่าง 
ๆ ผมก็ได้ให้ตัดบางตัวออกไปทําให้มีงบประมาณคงเหลือพอท่ีจะปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติงานของสํานักการคลังได้ก็เลยให้ปรับปรุงตรงนี้ด้วย เพราะสํานักการคลัง
รู้สึกว่าจะคับแคบแล้ว ก็จําเป็นต้องขยายห้องทํางานออกไปเพราะฉะน้ันใน
งบประมาณ 2,995,500 บาท ก็จะมีการปรับปรุงสํานักการคลังอยู่ด้วย ผมรับปาก
สมาชิกสภาทุกท่านว่าจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้ทันในปีงบประมาณนี้ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มากครับ ท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้ช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล   ให้ทราบแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ 

เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติ
ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงรายการท่ีได้เบิกตัดปีไว้แล้ว ของสํานักปลัดเทศบาล โปรด
ยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้มีมติ
อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงรายการท่ีได้เบิกตัดปีไว้แล้ว ของสํานักปลัดเทศบาล 
ตามท่ีเสนอแล้ว นะครับ  
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงรายการท่ีได้เบิกตัดปีไว้แล้ว 
เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ .   
   พ.ศ. 2557 ท่ีได้เบิกตัดปีไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ( สํานักการช่าง) 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีได้เบิกตัดปีไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานัก      การ

ช่าง  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2557  ท่ีได้เบิกตัดปีไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (สํานักการช่าง) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอเสนอญัตติโอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ท่ีได้เบิกตัดปีไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  

   เหตุผล   จากการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
คร้ังท่ี 3 ประจําปี พ.ศ.2557 เม่ือวันท่ี  24 กันยายน 2557 ได้มีมติอนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปต้ังจ่ายเป็นค่าโครงการ
ปรับปรุงสนามเทนนิส  เป็นเงิน  1,000,000.-บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจ่าย
เป็นค่าดําเนินการปรับปรุงซ่อมผิวพร้อมทาสี ตีเส้นสนามเทนนิส  พื้นท่ีไม่น้อย
กว่า  1,400  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด  แต่เนื่องจากจังหวัด
สงขลาจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  คร้ังท่ี  45  พ.ศ.2559  และกีฬา
คนพิการแห่งชาติ  คร้ังท่ี  35  พ.ศ.2560  ดังนั้นงบประมาณท่ีต้ังไว้เพื่อปรับปรุง
สนามเทนนิสจึงไม่เพียงพอท่ีจะปรับปรุงสนามเทนนิสให้มีมาตรฐานและความ
ปลอดภัยรองรับการแข่งขันกีฬาดังกล่าวได้   เทศบาลนครสงขลาจึงได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณไปยังองค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา  เ ป็นเงิน  
8,000,000.-บาท  (แปดล้านบาทถ้วน)   ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชน  เทศบาลนครสงขลาจึงมีความจําเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ท่ีได้เบิกตัดปีไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

   ขอโอนจาก แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน  หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

   -  โครงการปรับปรุงสนามเทนนิส ต้ังไว้  1,000,000.-บาท 
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   เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงซ่อมผิวพร้อมทาสี ตีเส้นสนามเทนนิส  
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  1,400  ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด 

   ไปต้ังจ่ายเป็น   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   

   - โครงการก่อสร้างทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก  สวนเฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา มหาราชินี   ต้ังไว้  1,000,000.-  บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 
0.10  เมตร  พื้นท่ีไม่น้อยกว่า  1,600  ตารางเมตร  บริเวณโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน (สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี)  
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2 และฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  และข้อ  
31  “การโอน  การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปี
หรือขยายเวลาใหเ้บิกตัดปีไว้  จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิก
ตัดปีได้  หรือขยายเวลาเบิกตัดปี” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  ท่ีได้
เบิกตัดปีไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ีประชุม

สภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีได้เบิกตัดปีไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ 
สํานักการช่าง โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่า
สภานี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ีได้
เบิกตัดปีไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการช่าง ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ท่ีได้เบิกตัดปีไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
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   พ.ศ. 2558  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (สถานธนานุบาล) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2558 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสถานธนานุบาล ขอเชิญผู้บริหาร

เสนอญัตติครับ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนงบประมาณจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท 
(ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

   เหตุผล  เพื่อจัดให้มีระบบงานสถานธนานุบาล  ซ่ึงเกี่ยวกับการรับจํานํา 
ไถ่ถอน ต่อดอก ทรัพย์หลุด ระบบบัญชีเต็มรูปแบบ เพื่อทําให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึนและรวดเร็วยิ่งข้ึน จึงมีความจําเป็นต้องจัดซ้ือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล  ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อ
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครสงขลา โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

   งบประมาณเดิม งบกลาง เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานธนานุบาล ต้ังไว้จํานวน 400,000  บาท เพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ครบชุด ประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 เคร่ือง เคร่ืองพิมพ์  
จํานวน 3 เคร่ือง เคร่ืองสํารองไฟ จํานวน 3 ตัว พร้อมเช่ือมต่อ internet  และติดต้ัง
ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้
ยังมีงบประมาณเหลืออยู่จํานวน 174,700  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) 

   โอนมาตั้งจ่ายเป็น  แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล  
หมวดค่าครุภัณฑ์  จํานวนเงิน  50,000  บาท  เพื่อต้ังจ่ายเป็น ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล จํานวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 

   - งานรับจํานําทรัพย์สินประจําวัน, ต่อดอก, ไถ่ถอน, ประมูลทรัพย์หลุด 
   - รายงานการรับจํานํา, ต่อดอก,ไถ่ถอนและทรัพย์หลุด ฯลฯ 
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   - ระบบงานบัญชีเต็มรูปแบบ 
   ระเบียบ  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  

   จึง เสนอญัตตินี้  ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่ อขออนุ มั ติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
ต่อไป 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  ไม่มีนะครับ ผมจะขอมติจากสภา

แห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสถานธนานุบาล โปรดยก
มือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็น เอกฉันท์) เป็นอันว่าสภานี้อนุมัติให้  โอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ของสถานธนานุบาล ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2558  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (สํานักการช่าง) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 8 เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการช่าง  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  

เชิญท่านรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  เชิญครับ 
 
 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญัตติ    เ ร่ือง    ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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   หลักการ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอเสนอญัตติ    
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  

   เหตุผล   ตามท่ีเทศบัญญัติเร่ืองงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 จากแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน  งบดําเนินงาน  ประเภทค่าใช้สอย  เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
งบประมาณต้ังไว้  6,000,000.-บาท  (หกล้านบาทถ้วน)  แต่เนื่องจากเทศบาลนคร
สงขลาได้เล็งเห็นความสําคัญและต้องการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์วิถีชีวิต
ของการทําอาชีพประมงพื้นบ้าน  เป็นการช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ระบบนิเวศของป่าชายเลน  และเป็นการอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงป่าชาย
เลนบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา มหาราชินี และบริเวณใกล้เคียง  
ดังนั้นจึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่  ดังนี้ 

   ขอโอนจาก  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน  งบดําเนินงาน  ประเภทค่าใช้สอย  

   -  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถ่ิน งบประมาณต้ังไว้  6,000,000.-บาท  

   ไปต้ังจ่ายเป็น  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   

   - โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน และประมงพ้ืนบ้าน 
(สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี)  ระยะท่ี  1  ต้ังไว้  2,126,000.-  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมงพ้ืนบ้านกว้าง 7.25 
เมตร  ยาว 61  เมตร  พื้นท่ี 442.2 ตารางเมตร  พร้อมติดต้ังแสงสว่างเป็นเสาไฟฟ้า
ขนาด  110x110 มม.  และขนาด 70x70 มม. สูง 3 เมตร จากฐานถึงยอดพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 7 ต้น (รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด) 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2 และฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 
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   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 

  ในญัตตินี้ ผมอยากทราบว่างบประมาณท่ีโอนมา 2,126,000 บาท  
งบประมาณท้ังหมดที่ต้ังไว้ 6,000,000 บาท  ก็ยังมีงบประมาณเหลืออยู่ผมอยาก
ทราบว่าโครงการเดิมยังจะดําเนินการต่ออีกไหม และจะดําเนินการอย่างไรบ้าง 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ นายวลัลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ  เชิญผู้บริหารตอบข้อสงสัยของ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีได้สอบถามมา  เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา 

เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี ให้กับกับดูแลกองสวัสดิการสังคม 

เจ้าของโครงการเดิมท่ีได้ต้ังงบประมาณไว้  ก็ขอให้ความกระจ่างแก่สมาชิกสภาท่ี
ได้ซักถาม งบประมาณนี้อยู่ในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
และสนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน ซ่ึงมีความปรารถนาท่ีจะพัฒนาเครือข่ายภาค
ประชาชน เป็นความปรารถนาดีของท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาท่ีจะให้มีการ
พัฒนาเครือข่าย  ในข้ันต้นเราก็มีแผนงานท่ีชัดเจน โดยจะจ้างท่ีปรึกษามา
ดําเนินการสร้างเครือข่าย จัดซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการสื่อสารระหว่างภาค
ประชาชน แต่ด้วยการที่กระทรวงมหาดไทยมีการเปล่ียนแปลงระเบียบ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลก็คงจะทราบดีว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยมีการ
เปล่ียนแปลงไปมาก และมีการท้วงติงจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. 
ในหลายโครงการด้วยกัน ทางคณะผู้บริหารก็พยายามท่ีจะสอบถามไปทาง
เทศบาลต่าง ๆ ท่ีเคยทําโครงการลักษณะน้ี เช่นท่ีทุ่งสง ท่ีสตูล หรือท่ีภูเก็ต ก็ไม่มี
ลักษณะใกล้เคียงท่ีสามารถจะเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 6,000,000 บาท นี้ได้ ก็
เป็นเร่ืองท่ีเราต้องระมัดระวังในการท่ีจะถูกเรียกเงินคืนจากการท่ีเราใช้เงินผิด



18 
 

  

ประเภท เพราะฉะน้ันท่านนายกเทศมนตรี จึงได้คิดว่าน่าจะนําเงินจํานวนนี้ไปใช้
ประโยชน์ด้านอ่ืน ซ่ึงในคร้ังแรกก็ได้ขอโอนไปคร้ังหนึ่งแล้วในการใช้ตีเส้นจราจร
ถนนราษฎร์อุทิศ และยังมีเหลืออยู่ส่วนหน่ึงก็คิดว่าน่าจะใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านซ่ึงใกล้กับบริเวณตลาดนัดชุมชนบ่อยาง ซ่ึงอยู่
ท่ีสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ก็ขอเรียนช้ีแจงว่าจริง ๆ แล้วทาง
ผู้บริหารก็อยากจะให้เป็นไปตามโครงการเดิมนะครับ แต่ว่าดําเนินการไปไม่ได้
เนื่องจากติดขัดกับระเบียบ เลยขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาในการที่จะ
โอนงบประมาณท่ีต้ังไว้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาท่าเทียบเรือประมง
พื้นบ้านและพัฒนาตลาดนัดชุมชนบ่อยาง ซ่ึงเป็นการพัฒนาเครือข่ายของ
ประชาชนท่ีนําสินค้ามาจําหน่ายเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นกัน ก็
ขอเรียนช้ีแจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ ท่านก็ได้ตอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ข้อสงสัยของนายวัลลภ  วุฒิภูมิแล้ว  มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติม  ไหม

ครับ ไม่มีแล้วนะครับ เม่ือไม่มี  ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภา
เทศบาล ท่านใด  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการช่าง โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิก
ยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  เป็นอันว่าสภานี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ตามท่ีเสนอ แล้วนะ
ครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุ มัติ ใ ห้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  9  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2558  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (สํานักปลัดเทศบาล) 
 
 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 9 เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักปลัดเทศบาล  เชิญผู้บริหารเสนอ

ญัตติ  เชิญท่านรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอเสนอญัตติ   โอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   เหตุผล   ด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้ดังนี้  

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบดําเนินงาน        
  ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย    

หมวดอ่ืนๆ 

   - โครงการพัฒนาศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลา     
  ต้ังไว้  300,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์บริการร่วมเทศบาลนคร
สงขลา เช่น เตรียมบุคลากร สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง แต่
ในลักษณะของโครงการตามเทศบัญญัติฯ มีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จัดซ้ือคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล 
เคร่ืองสํารองไฟ ตู้ เก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  และชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อรองรับกับโปรแกรม
ประยุกต์ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ และรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลงานของแต่
ละกอง โดยแต่ละสํานัก/กอง สามารถเช่ือมต่อข้อมูลได้ ซ่ึงทําให้โครงการตามเทศ
บัญญัติฯดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ต้องเบิกจ่ายจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

   ดังนั้นจึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
จํานวน 192,200 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ดังนี ้

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

     - เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต้ังไว้   120,000.-  บาท 
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 เพื่อรองรับกับโปรแกรมประยุกต์ระบบเร่ืองราวร้องทุกข์ และรองรับกับ
ปริมาณการใช้บริการของประชาชนทางเว็บไซต์ท่ีเพิ่มมากข้ึน และรองรับข้อมูล
งานแต่ละกอง โดยแต่ละสํานัก/กอง สามารถเช่ือมต่อข้อมูลกันได้ 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล  ต้ังไว้   23,000.-  บาท 

 เพื่อนํามาใช้งานเช่ือมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

 - เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 กิโลโวลต์แอมป์ ( 1kVA)   
ต้ังไว้  6,100.-บาท 

 เพื่อใช้ในการสํารองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขณะไฟดับ
หรือเกิดไฟฟ้าขัดข้อง และมีอายุการใช้งานยาวนานข้ึน 

 - เคร่ืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 โวลต์แอมป์ (800 VA)   

ต้ังไว้   3,100.-  บาท 

 เพื่อใช้ในการสํารองไฟฟ้าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผลจะไม่เกิดการเสียหายขณะไฟดับ หรือไฟฟ้า
ขัดข้อง และมีอายุการใช้งานยาวนานข้ึน 

 - ตู้เก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ขนาด 36 umic rack  (36 U) 

ต้ังไว้  20,000.- บาท 

 เพื่อใช้ในการจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับแม่ข่ายและจัดเก็บ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

 - ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   

ต้ังไว้  20,000.- บาท 

 เพื่อใช้ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายท่ีมี
ลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 

 ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2 และ ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 

 จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่
ต่อไป 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกวลัยรัตน ์ ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
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ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี  ผมจะขอมติจากท่ี
ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานัก
ปลัดเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  เป็นอันว่า
สภานี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุ มัติ ใ ห้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  10  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2558  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 10  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองวิชาการและแผนงาน  

เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อโอนงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   เหตุผล  ด้วย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย ไว้ดังนี้ 
 
 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบดําเนินงาน 
  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
    - โครงการพัฒนาและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ตั้งไว้ 100,000 บาท 
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   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและรักษาความปลอดภัยระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดต้ัง
ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยและจัดเก็บ Log File ของระบบเครือข่ายและ
ติดต้ัง Proxy Server ปรากฏในแผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีความจําเป็นต้องจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย เพื่อใช้สําหรับการติดต้ังซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยและจัดเก็บ Log 
File การใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แต่ในลักษณะของโครงการตาม
เทศบัญญัติฯ ไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะโครงการพัฒนาและรักษาความ
ปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบิกจ่ายจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
วางแผนสถิติและวิชาการ งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ แต่การจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ต้องเบิกจ่ายจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงมีความจําเป็นต้องนํา
งบประมาณ จํานวน  100,000 บาท โอนมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    - โครงการพัฒนาและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

ตั้งไว้  100,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาและรักษาความปลอดภัยระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สําหรับจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดต้ัง
ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยและจัดเก็บ Log File ของระบบเครือข่ายและ
ติดต้ัง Proxy Server  

   ระเบียบ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ       
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ
ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
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ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี  ผมจะขอมติจากท่ี
ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกอง
วิชาการและแผนงาน โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  
เป็นอันว่าสภานี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุ มัติ ใ ห้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเอกฉนัท์ 

ระเบียบวาระท่ี  11  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2558  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 11  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา     
เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอเสนอญัตติโอน

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน 2 
รายการ เป็นเงิน  135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เร่ืองงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไว้ในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน เพื่อ
จัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร – เคร่ืองป๊ัมน้ํา งบประมาณ 100,000 บาท และครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ – เคร่ืองวัดความดันโลหิต งบประมาณ 35,000 บาท 
แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์   ไม่ตรงกับรายการที่จะดําเนินการ และเนื่องจาก
ห้องน้ําเจ้าหน้าท่ีได้ใช้งานเป็นเวลานาน และมีสภาพชํารุดทรุดโทรม  อาคาร
อเนกประสงค์ ยังไม่มีเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จึงมีความจําเป็นต้อง
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ขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

   ขอโอนจาก  แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ์ 
   1. ครุภัณฑ์การเกษตร –  เคร่ืองป๊ัมน้ํา งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่ง

แสนบาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองป๊ัมน้ํา    จํานวน   1   เคร่ือง   ตามคุณลักษณะดังนี้   

เคร่ืองป๊ัมน้ํา ขนาดปริมาณนํ้าไม่น้อยกว่า 280 ลิตร/นาที แรงดัน ไม่น้อยกว่า 5 
บาร์ ระยะทางส่ง 50 เมตร ขนาดมอนิเตอร์ไม่น้อยกว่า 220 V  

   2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ – เคร่ืองวัดความดันโลหิต 
งบประมาณ 35,000 บาท(สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา
เคร่ืองวัดความดันโลหิต   จํานวน  1  เคร่ือง  ตามคุณลักษณะดังนี้ เคร่ืองวัดความ
ดันโลหิตชนิดสอดแขนแบบดิจิตอล  

   ไปต้ังจ่ายเป็น  แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
  งบลงทุน 
   1. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
   - ปรับปรุงห้องน้ําเจ้าหน้าท่ี (ศูนย์บริการสาธารณสุข เตาหลวง) ขนาดไม่

น้อยกว่า 3.80x2.70  เมตร จํานวน 1 แห่ง   งบประมาณ  100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) (รายละเอียดตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด) 

   2. หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   - เคร่ืองขยายเสียงพร้อมลําโพงและอุปกรณ์ครบชุด (ติดต้ังท่ีอาคาร

อเนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง) จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 
35,000 บาท (สามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย เคร่ืองขยายเสียง กําลังไม่
น้อยกว่า 250 วัตต์, เพาเวอร์มิกซ์, ไมค์ลอยคู่สายยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร,  ลําโพง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว และขาตั้งไมค์  (ราคาท้องถ่ิน) 

   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  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน  2  
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รายการ  เป็นเงิน  135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ซ่ึงเป็น
อํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี  ผมจะขอมติ

จากท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใด   อนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติ
เป็นเอกฉันท์)  เป็นอันว่าสภานี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุ มัติ ใ ห้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  12  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2558  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (สํานักการศึกษา) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 12  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการศึกษา  เชิญ

ผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงินงบประมาณไป

ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวนเงิน 698,000 บาท (หกแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาท
ถ้วน) เพื่อจัดต้ังศูนย์การเรียนเทศบาลนครสงขลา TK Park ในเฟสที่ 1 

   เหตุผล  จากการประชุมเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2558 ระหว่างสํานักงาน
อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) บริษัท ปตท.สผ. จํากัด และเทศบาลนครสงขลา หา
ข้อสรุปในการปรับปรุงพื้นท่ีโรงสีแดงเพื่อจัดทําศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนคร
สงขลา TK Park ในเฟสที่ 1 กําหนดให้เทศบาลนครสงขลาสนับสนุนวัสดุ 
ครุภัณฑ์ และจัดต้ังโครงการ วงเงิน 698,000 บาท (หกแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาท
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ถ้วน) ในการน้ีงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวยังไม่ได้ต้ังไว้ จึงจําเป็นจะต้องโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่
กําหนดระดับ ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  

   1. โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครสงขลา TK Park เฟสที่ 1 
เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และอ่ืน ๆ  

   2. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ศูนยการเรียนรู้เทศบาลนคร
สงขลา TK Park เฟสที่ 1 เป็นเงิน 688,000 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้  

   1. อ่างบัวหลวง  ขนาด Ø 22”  สูง 60 ซม. จํานวน 3 ชุด  เป็นเงิน  

  24,000 บาท 

   2. กระสอบใส่โฟมและตราประทับโรงสีแดง ขนาด 29” x 43” จํานวน 85 

กระสอบ  เป็นเงิน 58,700 บาท 

   3. ตะกร้าสานใส่ตอกข้าวแห้ง ขนาด  Ø 16”  สูง 15.5”  จํานวน 2 ชุด  

เป็นเงิน 7,200 บาท 
   4. โต๊ะเคาท์เตอร์ ขนาด ยาว 5 เมตร กว้าง 60 ซม. สูง 85 ซ.ม.  
  จํานวน 1 ตัว  เป็นเงิน  80,200 บาท 
   5. เก้าอ้ี  ขนาด 55.5 x 53.5 ซม.  จํานวน 2 ตัว เป็นเงิน 10,700 บาท 
   6. ช้ันวางหนังสือตู้ไม้โบราณ  ขนาด ยาว 3 เมตร สูง 2.20 เมตร จํานวน 6 

ชุด เป็นเงิน 147,600 บาท 
   7. โต๊ะทํางาน 8 ท่ีนั่ง + เก้าอ้ี 8 ตัว ขนาด 1.00 x 3.60 x 0.75 เมตร 

จํานวน 2 ชุด เป็นเงิน 181,900 บาท 
   8. โคมไฟต้ังโต๊ะ  ขนาด สูง 41 ซม. จํานวน 2 ชุด เป็นเงิน 3,100 บาท 

   9. โต๊ะทํางานทรงกลม + เก้าอ้ี 8 ตัว ขนาด Ø 30”  จํานวน 2 ชุด เป็นเงิน 

81,300 บาท 
   10. โต๊ะไม้ประชุม 10 ท่ีนั่งและเก้าอ้ี 10 ตัว ขนาด 1.00 x 3.60 x 0.75 

เมตร  จํานวน 1 ชุด เป็นเงิน 67,300 บาท 
   11. โต๊ะไม้จํานวน 2 ชุดและเก้าอ้ี 8 ตัว ขนาด 40 x 120 x 75 ซม. จํานวน 

4 ชุด  เป็นเงิน 26,000 บาท   
   รวมเป็นเงิน  688,000 บาท  รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 

698,000 บาท (หกแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
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   โอนลด   
   แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  งบดําเนินงาน  
   ค่าตอบแทน 
   - ค่าตอบแทนผู้บฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  ต้ังไว้  410,000 บาท  เบิกจ่ายไปแล้ว 212,650 บาท คงเหลือ 197,000 
บาท ขอโอนลด 90,000 บาท 

   ค่าใช้สอย 
   - วัสดุสํานักงาน  ต้ังไว้ 250,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 139,239.50 บาท 

คงเหลือ 110,360.50 บาท  ขอโอนลด 40,000 บาท  
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน  
   ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อ่ืน 

ๆ  
   - ค่าใช้จ่ายโครงการชุมนุมลูกเสือ – ยุวกาชาดสัมพันธ์  ต้ังไว้ 320,000 

บาท เบิกจ่ายแล้ว 214,545 บาท คงเหลือ 105,455 บาท ขอโอนลด 100,000 บาท 
   งานการศึกษาไม่กําหนดระดับ  งบดําเนินงาน 
   ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อ่ืน 

ๆ  
   - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก  ต้ังไว้ 200,000 บาท 

เบิกจ่ายแล้ว 80,900 บาท คงเหลือ 119,100 บาท ขอโอนลด 101,000 บาท 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและ

นันทนาการ  งบดําเนินงาน 
 
 
   ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อ่ืน 

ๆ  
   - ค่าใช้จ่ายท้องถ่ินสามัคคีเกมส์  ต้ังไว้ 100,000 บาท  ขอโอนลด 100,000 

บาท 
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายภาคฤดูร้อน  ต้ังไว้ 100,000 บาท  ขอโอนลด 

100,000 บาท 
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   งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน  งบดําเนินงาน 
   ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อ่ืน 

ๆ  
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหล่อเทียนพรรษา  ต้ังไว้  70,000 บาท  ขอโอน

ลด 70,000 บาท 
   รวมโอนลด เป็นเงิน 698,000 บาท (หกแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
   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  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ซ่ึงเป็น
อํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  มากครับ  ผมขอใช้สิทธิสักนิด  
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ สิทธิของสมาชิกสภาเทศบาล ผมสงสัยในรายการที่ 4 โต๊ะเคาน์เตอร์ 1 ตัว 

ยาว 5 เมตร โต๊ะนั้นต้องมีความกว้าง มีความยาว มีความสูงนะครับ ถ้าเขียนว่าโต๊ะ 
1 ตัว ยาว 5 เมตรนั้น กว้างสัก 1 นิ้ว ยาว 5 เมตร ก็เป็นเร่ือง เพราะฉะน้ันตรงนี้ 
ขอให้ท่านไปกรอกรายการให้มันถูกหน่อยนะครับ แต่ถ้าอย่างโต๊ะทํางานทรงกลม 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 นิ้ว นี่โอเคครับ ประธานอาศัยสิทธิสมาชิกสภาเทศบาลหน่อย
นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ เชิญ
นายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ในญัตติเพื่อขอโอนงบประมาณไปทําเป็น TK Park ในเฟสที่ 1 ส่ิงนี้

ประการแรกไม่ขัดข้องครับ ผมเห็นด้วยเพราะว่าสงขลาของเราก็เป็นท่ีทราบกัน
อยู่ว่าเป็นเมืองของการท่องเท่ียว ในเขตเทศบาลนครสงขลา มีแหล่งท่องเท่ียว
มากมายไม่ว่าจะเป็นทะเล แหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ๆ แต่ส่ิงสําคัญท่ีข้ึนช่ือ  ณ วันนี้ก็
คือย่านเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นถนนนครนอก นครใน และเรามีเพชรเม็ดงามอยู่ นั่น
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คือโรงสีแดง การท่ีมีข้อสรุปจะใช้โรงสีแดงเป็น TK Park แล้วจะเอางบประมาณ
ไปปรับปรุงพื้นท่ีในโรงสีแดง ตรงน้ีสภาแห่งนี้โดยเฉพาะผมยังไม่ทราบว่าโรงสี
แดง  ณ วันนี้ถ้าตามความเข้าใจของผมน่าจะเป็นส่วนของเอกชนอยู่ก็ยังไม่แน่ใจ
ว่าก่อนท่ีสภาแห่งนี้จะอนุมัติ อยากจะทราบรายละเอียดว่าทางเทศบาลได้ทําการ
เช่าพื้นท่ีของโรงสีแดงเพื่อใช้เป็น TK Park อย่างถูกต้องแล้วหรือยัง ซ่ึงเป็นท่ีรู้กัน
ว่าโรงสีแดงเป็นส่วนของเอกชนอยู่ ผมไม่แน่ใจว่าการจะนํางบประมาณ จํานวน 
698,000 บาท ไปปรับปรุงพื้นท่ีโรงสีแดงนั้นถูกต้องหรือไม่ อีกประการหนึ่งการ
ขอโอนงบประมาณในคร้ังนี้ถ้าเราดูท้าย ๆ จะเห็นอยู่ 2-3 ส่วน แต่ผมเช่ือว่าน่าจะ
มีเหตุผลในการขอโอนงบประมาณออกไป เช่น ค่าใช้จ่ายท้องถ่ินสามัคคีเกมส์ ซ่ึง
ต้ังไว้ 100,000 บาท ขอโอนลดไปท้ังหมด 100,000 บาท ยังไม่ได้ใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
ในการจัดค่ายภาคฤดูร้อนก็เช่นกัน ต้ังไว้ 100,000 บาท สังเกตดูเรายังไม่ได้ใช้
จ่ายเงิน แต่เรามาโอนลดไป 100,000 บาท เข้าใจว่าน่าจะไม่ได้ใช้งบประมาณใน
ส่วนนี้ แต่เอางบประมาณมาใช้ในการปรับปรุงโรงสีแดง อีกส่วนหนึ่งในเร่ืองของ
การหล่อเทียนพรรษา ซ่ึงเป็นธรรมเนียมทุกปีท่ีเราทําอยู่แต่ว่าในปีนี้ต้ังไว้ 70,000 
บาท เราก็โอนลดไป 70,000 บาท เช่นกัน ตรงนี้เลยอยากเรียนถามท่านประธาน
เพื่อให้มีความเข้าใจท่ีกระจ่างก่อนท่ีจะขอมติ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  ขอเชิญท่านรองนายกอนุสรณ์   
ประธานสภาเทศบาล  โค่ยสัตยา  ช้ีแจงข้อสงสัยของสมาชิกสภา  เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ตามปกติแล้วการท่ีเราจะใช้งบประมาณเพ่ือดําเนินการต่าง ๆ ของ

ภาคเอกชนต้องได้รับการอนุมัติหรือมอบพื้นท่ีให้กับทางเทศบาลหรือทางภาครัฐ
นั้นก่อน ซ่ึงเร่ืองนี้ทางคุณรังสี  รัตนปราการ  ซ่ึงเป็นเจ้าของโรงสีแดงและท่าน
เป็นนายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม ซ่ึงท่านก็มีจิตใจรักเมืองสงขลา และก็ได้
ให้ใช้โรงสีแดงเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นอันดับแรกเนื่องจากเรายังไม่พร้อมท่ีจะสร้าง 
TK Park ท่ีเราจะดําเนินการท่านก็เลยมีหนังสือถึงเทศบาลนครสงขลา เม่ือวันท่ี 9 
กุมภาพันธ์ 2558  เร่ือง ขอมอบพื้นท่ีโรงสีแดงเพิ่มเติมให้เทศบาลนครสงขลา ก็มี
หนังสือมอบอย่างถูกต้อง และในการมอบตรงน้ีเราก็จะมีการทําสัญญาเช่า
เพื่อท่ีจะให้โรงสีแดงเป็นส่วนของทางราชการท่ีทางราชการจะได้ใช้งบประมาณ
ในการเข้าไปดําเนินการในเร่ืองของกิจกรรมต่าง ๆ ใน TK Park  ซ่ึงตอนนี้ทาง
เทศบาลก็กําลังขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าเช่าพื้นท่ีของโรงสีแดง ตรงนี้มี
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หนังสือถูกต้อง ซ่ึงทางเทศบาลจะต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ค่าเช่า 
50,000 บาท ตอนนี้เทศบาลกําลังทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในการท่ีจะขอ
อนุมัติเช่าโรงสีแดงจากคุณรังสี  รัตนปราการอยู่  ก็จะดําเนินการให้เสร็จภายใน
ปีงบประมาณนี้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ท่านรองนายกยังไม่ได้ตอบปัญหาของสมาชิกสภา ในเร่ืองของการโอน 
ประธานสภาเทศบาล  ลดงบประมาณท่ีได้ต้ังเอาไว้ แล้วโอนลดไป ยังไม่ได้ตอบเลยว่างบประมาณท่ีต้ัง

เอาไว้ยังไม่ได้ใช้จ่าย ทําไมจึงได้เอามาโอนลด  

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
    ในส่วนของงบประมาณท่ีได้ต้ังไว้และยังไม่ได้ใช้จ่าย แต่นํามาโอนลดนั้น 

เนื่องจากโครงการเหล่านี้ต้ังไว้แล้วไม่สามารถดําเนินโครงการได้ เพราะขัดกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีได้เปล่ียนแปลง และทางสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ก็ได้ทักท้วงมา พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถดําเนินการตามโครงการเดิมได้ ก็เลย
นํามาโอนไปต้ังจ่ายรายใหม่ เพื่อใช้ทํา TK Park ในเฟสที่ 1 นะครับ  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณครับ  นายสมโชค  ดล่ิีน  มีปัญหาอะไรอีกไหมครับ  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
    ก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารผ่านไปทางประธานสภาเทศบาล ท่ีได้ให้

ความกระจ่าง ผมไม่สงสัยประเด็นใดแล้ว ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณครับ  นายสมโชค  ดล่ิีน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก   
ประธานสภาเทศบาล  บ้างครับ  เชิญนายชาคริต  นิยมเดชา  เชิญครับ 
 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   คือมีสมาชิกสภาเทศบาลหลายคนสงสัยว่า ในอัตราค่าเช่า 50,000 บาท 

ตรงนี้ เป็นค่าเช่าต่อเดือนหรือต่อปี ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   เชิญรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
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นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเรียนว่าค่าเช่าในอัตรา 50,000 บาท นั้นเป็นค่าเช่าต่อเดือน ปีหนึ่งก็  12 

เดือน เป็นเงิน 600,000 บาท  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   เข้าใจแล้วนะครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง 

นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ตามท่ีผมได้นั่งฟังอยู่ คนท่ีให้ใช้พื้นท่ีโรงสีแดงเป็นนายกภาคีคนรักเมือง

สงขลา การให้ใช้พื้นท่ีตรงน้ีคิดอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท ในความรู้สึก
ของผมน้ันเป็นราคาท่ีสูงเกินไปควรจะลดหย่อนลงมาอีก ถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าเป็น
การทําธุรกิจกันแล้ว ไม่ใช่การให้ใช้พื้นท่ีเพื่อท่ีจะส่งเสริมเทศบาลนครสงขลา  
ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  ครับ เชิญท่านผู้บริหารครับ  เชิญท่าน   
ประธานสภาเทศบาล  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์   สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ท่ีผมลุกข้ึนมาตอบเพราะว่าผมค่อนข้างจะคุ้นเคยกับภาคี ผมเป็นสมาชิก

ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม คนหนึ่ง จริง ๆ แล้วพื้นท่ีตรงนั้นเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นไข่
แดงของเมืองเก่า และก็มีการก่อสร้างมีการพัฒนามีการปรับปรุงเป็นอย่างดี ซ่ึง
เทศบาลไม่ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอะไรเท่าไหร่ ในส่วนของ
งบประมาณท่ีเราจะเช่าเดือนละ 50,000 บาท ดูเหมือนว่าจะแพงผมนําเรียนว่าการ
เช่าพื้นท่ีตรงนั้นคงจะต้องนําไปเปรียบเทียบกับบริเวณใกล้เคียงด้วย ยังไม่ยุติว่าจะ
เป็น 50,000 บาท ชัดเจนนะครับ แต่เรามองว่าในเบ้ืองต้นนั้นคงจะเป็นราคา
ประมาณนี้ เพราะว่าเป็นพื้นท่ีท่ีก่อสร้างเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งในการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเป็นการลงทุนโดยภาคีคือคุณรังสี  รัตนปราการ  เอง ผมขอ
อนุญาตท่ีเอ่ยนามท่าน ผมก็ยอมรับว่าข้อท่ีท่านสมาชิกสภาได้ต้ังข้อสงสัยไว้นั้น 
ผมก็จะเอามาเป็นข้อสังเกตในการเทียบเคียงราคา แต่อยากจะนําเรียนว่าในการ
ปรับปรุงนั้นเราไม่สามารถไปปรับปรุงอะไรเลย คุณรังสี  รัตนปราการ  ได้
ดําเนินการปรับปรุงและก่อสร้างไปมากแล้วโดยใช้เงินส่วนตัวของนายกภาคีคน
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รักเมืองสงขลาสมาคมเอง ยังดําเนินการอยู่ครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงแต่ถ้าจะต้อง
เช่า 50,000 บาท ถ้าเราเปรียบเทียบกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีเนื้อท่ี
กว้างมาก และมีการปรับปรุงให้เป็นพื้นท่ีท่ีดึงดูดคนมากมายมาเยี่ยมชมท่ีนั่น มัน
ไม่ใช่ห้องแถวเล็ก ๆ ไม่ใช่เป็นพื้นท่ีท่ีไม่มีใครรู้จักเลย เพราะฉะนั้นมูลค่าในการ
เช่าก็จะดูสูงไปนิดหนึ่ง แต่ทางผู้บริหารขอนําเรียนว่าพยายามท่ีจะเปรียบเทียบอยู่
ว่าจะเป็นอย่างไร ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  เชิญท่านนายก   
ประธานสภาเทศบาล  เทศมนตรีนครสงขลา  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอช้ีแจงเพิ่มเติมจากรองนายกเทศมนตรี  นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา ใน

เร่ืองของการเช่าพื้นท่ีโรงสีแดงเพื่อทําเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้หรือว่า  TK Park  ท่ี
จะใช้บริเวณพ้ืนท่ีของโรงสีแดงซ่ึงมีพื้นท่ีหลายตารางเมตรด้วยกัน ซ่ึงถือว่าโรงสี
แดงเป็นท่ีทําการของภาคีคนรักเมืองสงขลาท่ีจะร่วมกับเทศบาลนครสงขลาใน
เร่ืองของการอนุรักษ์และการพัฒนา โดยเฉพาะย่านเมืองเก่าของสงขลา และอีก
อย่างหน่ึงถือว่าเป็นท่ีรู้จักคุ้นเคยของนักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียวใน
ท้องถ่ินหรือว่านักท่องเท่ียวจากที่อ่ืนท่ีมาเท่ียวชม ท่ีแรกท่ีนักท่องเท่ียวจะไปนั่น
คือไปโรงสีแดงก่อนและไปฟังวิทยากรเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของเมืองสงขลา 
ตรงนั้นก็จะมีสํานักงาน มีเจ้าหน้าท่ีอยู่ ซ่ึงถือว่าตามความเป็นจริงเป็นตัวแทนของ
เทศบาลนครสงขลา แต่ด้วยเทศบาลนครสงขลาต้องการใช้พื้นท่ีท่ีจะตรงนั้นเป็น
ศูนย์รวมของนักท่องเที่ยว ของเด็กและเยาวชนต่าง ๆ ท่ีจะมาถ่ายรูปหรือว่าทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงสีแดง  และอีกอย่างหนึ่งพื้นท่ีตรงน้ันนอกจากจะมีการ
ปรับปรุงในเร่ืองของเอกสารต่าง ๆ ในเร่ืองของเทคโนโลยี เราก็ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนมาจาก TK Park  และ ปตท.สผ. สิบกว่าล้าน และเทศบาลได้ต้ังงบไว้ใน
การที่จะทําศูนย์แห่งการเรียนรู้หรือว่า TK Park  เฟสที่ 1 ท่ีเราจะรอการทําเฟส
ใหญ่ท่ีจะเร่ิมในปี 2559 เราได้รับงบประมาณมาจาก อบจ.สงขลา ในส่วนนี้เพื่อ
ดําเนินงานเพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนของพี่น้องในเขตเทศบาลนคร
สงขลาและบริเวณใกล้เคียงท่ีจะมาใช้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ผมคิดว่ามีความจําเป็น
และเร่งรีบ ส่วนในเรื่องพื้นท่ีหรือค่าเช่าก็คงจะต้องไปหารายละเอียดตามที่รอง
ไพโรจน์  สุวรรณจินดา  ได้เรียนไว้แล้วว่าในพ้ืนท่ีตรงนั้นเขาเช่ากันเท่าไหร่ เอา
ตามความเป็นจริงกัน เพราะตอนนี้ พื้นท่ีท่ีธุรกิจประมงได้มาเช่าท่าเรืออยู่ว่าเป็น
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ราคาเท่าไหร่ เราก็จะมาเปรียบเทียบกับเขามันก็คงใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นต้อง
ไปหาข้อมูลมาก่อน ก็นําเรียนให้สมาชิกสภาได้ทราบ และอีกอย่างหนึ่งโรงสีแดง
นั้นจะมีเวทีในร่มอยู่  ซ่ึงทางเทศบาลนครสงขลา ได้ไปใช้ทํากิจกรรมไม่ว่าในเร่ือง
ของดนตรี  เร่ืองของศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ เทศบาลก็จะมาใช้โรงสีแดง และท่ีผ่าน
มาทางโรงสีแดงไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ิงส้ินก็ถือว่าให้เทศบาลเข้าไปใช้ ก็ขอนํา
เรียนให้สมาชิกสภาทราบ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ  มีใครจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกไหมครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี  4 
   ขออนุญาตเพ่ือทําความเข้าใจ ในญัตตินี้ส่ิงท่ีผมได้สอบถามไปทางฝ่าย

ผู้บริหารในเร่ืองของสัญญาเช่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายในการท่ีเราจะนําเงิน
งบประมาณลงไปทําในพ้ืนท่ีของเอกชน แต่ในเร่ืองของค่าเช่านั้นอาจจะเป็นการ
เข้าใจผิดทําให้คลาดเล่ือนกันไปได้ในเร่ืองของภาคีคนรักเมืองสงขลา ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ท่ารักเมืองสงขลาอย่างแท้จริง  ทุ่มเทพัฒนาเมืองเก่าจนวันนี้เป็นท่ีข้ึนช่ือไปทั่ว
ประเทศ และก็มีแขกบ้านแขกเมืองมาท่องเท่ียวมากมายโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีโรงสี
แดง เพราะฉะน้ันในพ้ืนท่ีโรงสีแดงโดยท่าน ขออนุญาตเอ่ยนามคุณรังสี  รัตนปรา
การ  ท่านก็มีเจตนาดีต่อเทศบาลนครสงขลาซ่ึงเป็นบ้านเกิด ท่านก็ให้ใช้พื้นท่ีนี้มา
โดยตลอด แต่ถ้าเรามองถึงศักยภาพของพื้นท่ีโรงสีแดงเอง ถ้าเราหาประโยชน์โดย
ส่วนตัวในฐานะเป็นเจ้าของ ก็จะมีราคามูลค่าค่อนข้างท่ีจะมากมายพอสมควร จะ
เปิดเป็นพิพิธภัฒฑ์ส่วนตัวเก็บค่าเช่าก็ยังได้แต่ส่ิงนี้ภาคีไม่ได้คิด ก็ยังทุ่มเทกําลัง
กายกําลังใจให้กับนครสงขลา แต่ประเด็นเร่ืองค่าเช่าผมมองว่าส่ิงนี้ สภาเองก็
ไม่ได้ขัดข้อง เรียนทําความเข้าใจผ่านไปทางภาคีด้วยนะครับ แต่ประเด็นมันอยู่
ท่ีว่าเราทําอย่างไรให้เกิดความถูกต้องเท่านั้นเองครับ ขอบคุณครับ 

 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  ให้สภาได้ทราบว่าจะไปพิจารณา  และท่ีท่านพูดมาท่านก็ได้สนับสนุนโครงการนี้ 

นะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกไหมครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอ
มติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
ของกองสํานักการศึกษา โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  
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เป็นอันว่าสภาน้ีอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ตามท่ีเสนอ แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุ มัติ ใ ห้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 13    เร่ือง อ่ืน  ๆ  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 13  เร่ือง   อ่ืน ๆ มีเวลาอีกเล็กน้อย ผมขอแจ้งให้ทราบว่า 
ประธานสภาเทศบาล  วันนี้เวลา 13.00 น. ผมต้องไปประชุมท่ีสํานักงานท้องถ่ินจังหวัดสงขลา เขาเชิญ

ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปประชุม เวลาบ่ายโมงตรง ขณะน้ีเวลา
11 โมงเศษ ๆ ก็คงจะมีเวลาประมาณคร่ึงช่ัวโมงนะครับ และก็ตอนปิดประชุมแล้ว 
รองวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  จะมีเร่ืองคุยนอกรอบอีกเล็กน้อย เพราะฉะน้ัน ผมให้
เวลา 15 นาที นะครับ  สมาชิกท่านใดมีเร่ืองท่ีจะคุยในระเบียบวาระนี้ เชิญครับ  
เชิญนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  ครับ 

นายฆัมพร  อุเทนพันธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สําหรับไมค์โครโฟนตัวใหม่แต่ก็

ยังเต้ียอยู่ดีนะครับ ผมเห็นรองไพโรจน์  และรองอนุสรณ์  ยังต้องยืนก้ม ๆ ตอน
พูดอยู่ถ้าเป็นไปได้ช่วยเปล่ียน ให้ก้านยาวกว่านี้นะครับ ผมเข้าใจว่าไมค์แบบน้ี ใช้
สําหรับคนน่ังนะครับ ถ้าไมค์ยืนมันจะต้องยาวกว่านี้ ไมค์แบบนี้มันเหมาะกับท่าน
ประธานนะครับ เร่ืองท่ี 2 ฝากไปถึงท่านท่ีเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเลือกต้ังท่ี 2 
ฝากมา เร่ืองถนนเพชรมงคลที่กําลังก่อสร้างคูระบายนํ้าอยู่ พี่น้องในเขตเลือกต้ัง
ของผมเขาเดือดร้อนมาก เพราะว่าได้ดําเนินการมานานเหลือเกิน ก็ยังไม่เสร็จ 
อยากให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้อธิบายให้พี่น้องประชาชนท่ีกําลังรับฟังการถ่ายทอดเสียง
อยู่ตอนนี้ได้ทราบว่าจะแล้วเสร็จเม่ือไหร่ แล้วจะคืนพื้นท่ีผิวจราจรท่ีสมบูรณ์
ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเลือกต้ังท่ี 2 ได้เม่ือไหร่ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายฆัมพร  อุเทนพันธ์  มากครับ  ผู้บริหารจะตอบไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอช้ีแจงในเร่ืองของถนนเพชรมงคล ผมก็ได้รับการร้องเรียนว่าผู้รับเหมา

ทํางานช้า อืดอาดยืดยาดมาก ก็ได้ไปติดตามทางสํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล 
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และกําชับว่าจะต้องทําให้เสร็จ ผมเองก็ได้ลงพื้นท่ีไปดูอยู่บ่อย ๆ เหมือนกัน ก็ได้
เห็นปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้าน ผมได้มอบให้ทางสํานักการช่าง ช่วย
กําชับผู้รับเหมาให้รีบดําเนินการและปรับผิวถนนคืนให้ประชาชนโดยเร็วท่ีสุด 
เพื่อให้ชาวบ้านได้สัญญาจรไปมาได้อย่างสะดวก ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดมีปัญหาอะไรจะพูดอีกไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ  เม่ือไม่มี ก็สมควรแก่

เวลาแล้ว ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน นายกเทศมนตรี  รอง
นายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2558   ณ บัดนี้   

ปิดประชุมเวลา      11.40  น. 
 
 
 
 
 
 
   (ลงช่ือ)    นางวรกานต์  เรืองศรี    ผู้บันทึกการประชุม 
 
                                                              (ลงช่ือ)     นางกัลยา  บุญญามณี    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
        สําเนาถูกต้อง 

 
  

 (นางกัลยา  บุญญามณี) 
ปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 
 


