
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 2 
วันท่ี  15  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. นายดํารงเดช ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 11. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12.นายพิทักษ ์ ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 13. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 14. นายวรชาติ ธารพระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 15. นายสมชาย   จินเดหวา 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 
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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. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 15. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้
 16. นายประจวบ มณีโชติ ผอ.สํานักการช่าง 
 17. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 18. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 19. นายพิษณ ุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 20. นางตวงพร วิจิตรพันธ์ ผอ.สํานักการศึกษา 
 21. นางสาววรารัตน์ นันทวราพิทักษ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
 22. นางสิริวรรณ บูรณสิงห ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 23. นายศักดา มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 24. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 25. นายเจษฏา ชัยฤกษ ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 26. นายสมหมาย   สมศักดิ ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 27. นางวรกานต์ เรืองศรี เจ้าพนกังานธุรการ 6ว 
 28. นางวาสนา ศรีกรด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 29. นายวฒิุชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 30. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายรุ่น   จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลาป่วย 
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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 คร้ังท่ี 2 
 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 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2558 บัดนี้สมาชิกสภา
เทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 1  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมสภา จํานวน 1 

ท่านนะครับ คือนายรุ่น  จันทนะ  ขอลาป่วย  
   เร่ืองท่ี 2  จะแจ้งให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลาทราบ คือในการ

ประชุมสภาเทศบาลในวันนี้มีประธานชุมชน ขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
เทศบาล จํานวน 2 ท่านคือ 

   1. ด.ต.บรรเทิง  ยี่รงค์  ประธานชุมชนสมหวัง 
   2. นายวิชัย  พงศ์สมุทร  ประธานชุมชนร่วมใจพัฒนา 
   เร่ืองท่ี 3  ท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ คือ สํานักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถ่ินจังหวัดสงขลา ได้มีหนังสือเชิญประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ทุกแห่ง มาประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2559 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. ท่ีห้องประชุม 1 
ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา เขาเชิญไปเพื่อซักซ้อมทําความเข้าใจในเร่ืองการ
จัดทํางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายและก็มีประสิทธิภาพตามหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยส่ังการมาเม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2558 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดกําชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกท่ี เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม และการทํางบประมาณนั้น 
ต้องตอบสนองความต้องการ แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน เป้าหมายเพื่อ
ความผาสุข สงบ และปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ และต้องทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ก็ให้ซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีอยู่ 4 ข้อ มี
แนวทางปฏิบัติดังนี้  

   1. การเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง  จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีในรูปแบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e laas) ซ่ึงได้ส่ังการมาโดยกระทรวงมหาดไทยแล้ว และให้
เจ้าหน้าท่ีรีบจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้แล้วเสร็จและเสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ินโดยเร็ว
และผู้บริหารต้องเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาท้องถ่ิน
ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายประจําปีสามารถประกาศใช้
ได้ทันในวันท่ี 1 ตุลาคม และการจัดทํางบประมาณให้ประมาณการใกล้เคียงกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาและให้ต้ังประมาณการรายรับท้ังปีให้ครบทุกหมวด ส่วน
รายจ่ายประจําปีให้จ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนท่ัวไป ให้ต้ังจ่ายตามอํานาจ
ภาระหน้าท่ีและตามภารกิจท่ีถ่ายโอน ส่ังไว้อย่างนี้เลยนะครับ การตั้งงบประมาณ
สนับสนุนอุดหนุนหน่วยงานอ่ืนให้ปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์  วิ ธีการของ
กระทรวงมหาดไทย การตั้งงบประมาณรายจ่ายสําหรับโครงการกิจการอ่ืนต้องต้ัง
จ่ายจากงบประมาณเต็มจํานวน โดยมิได้ต้ังจ่ายจากงบประมาณส่วนใดส่วนหน่ึง
และเงินสะสมอีกส่วนหนึ่ง  คือต้ังก็ต้ังงบประมาณตัวเองเลยอย่าเอาเงินสะสมมา
บวกด้วย เงินสํารองจ่ายให้ต้ังจ่ายเพียงพอท่ีจะเผชิญต่อสาธารณภัยตลอดปี ต้องมี
เงินสํารองไว้ด้วย การต้ังงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กร
ปกครอง  ส่วนท้องถ่ินให้กระทําตามกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง คําส่ัง ของ
กระทรวงมหาดไทย อันนี้ก็ส่ังมาบอกว่าการต้ังจ่ายนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
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เพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรม เร่ืองของการละเมิดสิทธิเด็ก สตรี เร่ืองโรคเอดส์ เร่ือง
การขยายตัวทางการค้า ธุรกิจ บริการทางเพศ อะไรต่าง ๆ นี้ ให้ต้ังตามความ
จําเป็นและสถานะการคลัง 

   2. การต้ังงบประมาณเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความปรองดองแห่งชาติ 
เกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬา การรักษาซ่ึงความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
การจัดฝึกอบรม ประชุม กิจกกรรมต่าง ๆ ในการปกป้องสถาบันความสําคัญของ
ชาติ การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ อันนี้ก็จ่ายได้เร่ืองป้องกันยาเสพติด เร่ืองตามพระราชดําริ การจัดอบรม
โครงการเฉลิมพระเกียรติ หรือโครงการเกี่ยวกับพระราชดําริของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ก็สามารถจ่ายได้ การวางแผนปรับปรุงผังเมืองก็ต้องทํา การ
ดําเนินการตามโครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล การส่งเสริมดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว การส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิต
คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง การ
กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การบํารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน การจัดการบริการหรือปรับปรุงห้องสุขาสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อนี้นะครับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายตามแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น การจัดทํางบประมาณให้สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของการแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐบาลให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม 
การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ไฮไลท์
อยู่ตรงท่ีว่าโดยโครงการประเภทการก่อสร้าง ปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง ให้จัดทํา
ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการโดยแสดงราคากลางวัสดุ ราคาคุรภัณฑ์ ค่าแรงงาน
และราคาต่อหน่วย ให้จัดทําเป็นเอกสารแยกต่างหากจากร่าง           เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และจัดส่งให้สภาท้องถ่ิน ท่ีเจ้าหน้าท่ีส่งให้เราเป็น
ปึก ๆ นั่นเอง อันนี้เป็นระเบียบใหม่มีหนังสือส่ังการมาเลยว่าโครงการต่าง ๆ ต้อง
มีราคากลางมีประมาณการอะไรเรียบร้อย หนังสือมันมีหลายหน้าด้วยกัน แต่ผม
เอาเฉพาะส่วนท่ีสําคัญ ๆ ส่วนในเร่ืองเงินเดือนค่าตอบแทน ค่าจ้างพนักงานให้ต้ัง
จ่ายให้ครบท้ัง 12 เดือนหรือหนึ่งปี  

   3. การกํากับดูแลการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและนายอําเภอเข้ากํากับดูแลการปฏิบัติเพื่อให้การเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไป
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ข้อ 24 หรือขอขยายเวลา
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แล้วแต่สภาไม่อนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอต้ังคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง ผู้รับผิดชอบในการทําร่างงบประมาณและเหตุผลของฝ่ายสภาท่ีไม่
อนุมัติ (กรณีสภาไม่อนุมัติให้ขยายเวลาการจัดทํางบประมาณฯ) พร้อมให้เร่งรัด
ผู้บริหารท้องถ่ินร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ทันภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
เพื่อให้สภาท้องถ่ินก่อนส้ินปีงบประมาณ ฯลฯ 

   4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดส่งข้อบัญญัติและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและเพิ่มเติม จํานวน 1 ชุด ไปให้ทางจังหวัด และ
บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่น ซีดี จัดส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายใน
ระยะเวลา 15 วัน หลังจากประกาศใช้แล้วเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
และขอรับข้อมูลได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ให้สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดรายงานการจัดทํางบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามแบบท่ีกําหนด 

   ให้สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด รายงานการจัดทํา
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามแบบที่กําหนด และส่งให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินภายในกําหนด นี่เป็นหนังสือส่ังการมาทางเจ้าหน้าท่ี
ก็ได้ปฏิบัติตามน้ีแล้ว และก็เป็นไปตามนโยบายของนายก ก็ได้จัดทําร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอต่อสภาเทศบาล
ในวันนี้ นี่เป็นเร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุม   

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม  ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล     

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ เร่ือง  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2559 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ เร่ือง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซ่ึงในการเสนอร่างเทศบัญญัตินี้ได้เสนอมา

ถูกต้องตามระเบียบฯ นะครับ คือท่านนายกเทศมนตรี ได้ทําหนังสือส่งให้ผมเพ่ือ
เสนอเข้าท่ีประชุมสภา และผมก็ได้อนุญาตเรียบร้อยแล้ว เป็นการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบฯ วันนี้เป็นวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ ขอเชิญผู้บริหารเสนอ  
ญัตติ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 
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นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสขลา 
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 
   บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลนครสงขลา จะได้เสนอร่าง   

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาเทศบาลนครสงขลาอีกคร้ังหนึ่ง 
ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลาจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้ 

   สถานการณ์คลัง 
   งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1. เงินฝากธนาคาร จํานวน 561,779,810.54 บาท (ห้าร้อยหกสิบเอ็ดล้าน-

เจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันแปดร้อยสิบบาทห้าสิบส่ีสตางค์) 
   2. เงินสะสม จํานวน 318,999,256.38 บาท (สามร้อยสิบแปดล้านเก้า-

แสนเก้าหม่ืนเก้าพันสองร้อยห้าสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์) 
   3. ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 155,484,396.51 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบ-

ห้าล้านส่ีแสนแปดหม่ืนส่ีพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) 
   4. รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 

โครงการ รวม 0.00 บาท 
   5. รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ         

รวม 0.00 บาท 
   6. เงินกู้คงค้าง จํานวน 89,151,563.65 บาท  (แปดสิบเก้าล้านหน่ึงแสน-

ห้าหม่ืนหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสามบาทหกสิบห้าสตางค์) 
   การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2558 
   1. รายรับจริง จํานวน 711,547,902.05 บาท  (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านห้า-

แสนส่ีหม่ืนเจ็ดพันเก้าร้อยสองบาทห้าสตางค์) ประกอบด้วยหมวดภาษีอากร  
จํานวน  38,329,874.66 บาท (สามสิบแปดล้านสามแสนสองหม่ืนเก้าพันแปดร้อย
เจ็ดสิบส่ีบาทหกสิบหกสตางค์) 

   - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน  
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  19,627,114.55  บาท (สิบเก้าล้านหกแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบส่ีบาทห้า
สิบห้าสตางค์) 

   - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จํานวน  30,586,644.53  บาท (สามสิบ- 
  ล้านห้าแสนแปดหม่ืนหกพันหกร้อยส่ีสิบส่ีบาทห้าสิบสามสตางค์ 
   - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จํานวน  0.00  บาท 
   - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จํานวน  4,896,976.45  บาท (ส่ีล้านแปดแสน-
  เก้าหม่ืนหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทส่ีสิบห้าสตางค์) 
   - หมวดรายได้จากทุน   จํานวน  0.00  บาท 

 - หมวดภาษีจัดสรร  จํานวน  194,774,657.59  จํานวน (หนึ่งร้อยเก้าสิบ-
ส่ีล้านเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนส่ีพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 
 - หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  จํานวน  423,332,634.27  บาท  (ส่ีร้อยยี่สิบ-
สามล้านสามแสนสามหม่ืนสองพันหกร้อยสามสิบส่ีบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) 
 2. เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 1,000,000.00 
บาท  (หนึ่งล้านบาท) 
 3. รายจ่ายจริง  จํานวน  376,155,234.55  บาท (สามร้อยเจ็ดสิบหกล้าน
หนึ่งแสนห้าหม่ืนห้าพันสองร้อยสามสิบส่ีบาทห้าสิบห้าสตางค์)  ประกอบด้วย 
 - งบกลาง  จํานวน  17,928,349.53  บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหม่ืน-
แปดพันสามร้อยส่ีสิบเก้าบาทห้าสิบสามสตางค์) 
 - งบบุคลากร  จํานวน   196,017,400.29  บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้าน-
หนึ่งหม่ืนเจ็ดพันส่ีร้อยบาทยี่สิบเก้าสตางค์) 
 - งบดําเนินงาน  จํานวน  130,628,933.73  บาท  (หนึ่งร้อยสามสิบล้าน-
หกแสนสองหม่ืนแปดพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 
 - งบลงทุน  จํานวน  4,554,551.00  บาท (ส่ีล้านห้าแสนห้าหม่ืนส่ีพันห้า-
ร้อยห้าสิบเอ็ดบาท) 
 - งบรายจ่ายอ่ืน  จํานวน  0.00  บาท 
 - งบเงินอุดหนุน  จํานวน  27,026,000.00  บาท  (ยี่สิบเจ็ดล้านสองหม่ืน-
หกพันบาท) 
 4. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน  
115,838,833.09  บาท  (หนึ่งร้อยสิบห้าล้านแปดแสนสามหม่ืนแปดพัน-แปดร้อย
สามสิบสามบาทเก้าสตางค์) 
 5.  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จํานวน  14,349,115.00  บาท (สิบส่ีล้าน-
สามแสนส่ีหม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาท) 
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 6. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  0.00  บาท 
 งบเฉพาะการ 
 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล  กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
สงขลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วันท่ี  8  มิถุนายน  2558 
 - รายรับจริง  จํานวน  19,078,929.75  บาท (สิบเก้าล้านเจ็ดหม่ืนแปด-
พันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) 
 - รายจ่ายจริง  จํานวน  4,910,749.49 บาท (ส่ีล้านเก้าแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ด-
ร้อยส่ีสิบเก้าบาทส่ีสิบเก้าสตางค์) 
 - กําไรสะสม  จํานวน  14,168,180.26  บาท  (สิบส่ีล้านหนึ่งแสนหก-
หม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทยี่สิบหกสตางค์) 
 - เงินสะสม  จํานวน  0.00  บาท 
 - ทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  0.00  บาท 
 - กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อ่ืนๆ  จํานวน  77,291,668.71 บาท (เจ็ดสิบ-
เจ็ดล้านสองแสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
 - ยืมเงินสะสมจากเทศบาล   จํานวน  0.00  บาท 
 - เงินฝากธนาคาร  จํานวน 4,377.02  บาท (ส่ีพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท-
สองสตางค์) 
 - ทรัพย์รับจํานํา   จํานวน  195,734,800.00  บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้า-
ล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนส่ีพันแปดร้อยบาท) 
 ประมาณการรายรับประจําปี งบประมาณ  พ .ศ . 2559   จํ านวน  
599,999,900  บาท (ห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาท-
ถ้วน) ประกอบด้วย 
 รายได้จัดเก็บ  
 - หมวดภาษีอากร  จํานวน  39,800,600.00  บาท (สามสิบเก้าล้านแปด-
แสนหกร้อยบาท) 
 - หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จํานวน  19,945,300.00 
บาท  (สิบเก้าล้านเก้าแสนส่ีหม่ืนห้าพันสามร้อยบาท) 
 - หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 30,722,000.00  บาท  (สามสิบล้าน-
เจ็ดแสนสองหม่ืนสองพันบาท) 
 - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จํานวน  6,340,000.00  
บาท (หกล้านสามแสนส่ีหม่ืนบาท) 
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 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จํานวน  11,642,000.00  บาท (สิบเอ็ดล้านหก-
แสนส่ีหม่ืนสองพันบาท) 
 - หมวดรายได้จากทุน จํานวน  50,000.00  บาท (ห้าหม่ืนบาท) 
 รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 - หมวดภาษีจัดสรร  จํานวน  226,500,000.00  บาท (สองร้อยยี่สิบหก-
ล้านห้าแสนบาท)  
 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
 จํานวน  265,500,000.00  บาท  (สองร้อยหกสิบห้าล้านห้าแสนบาท) 
 ประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  2559  จํานวน  
599,999,900  บาท  (ห้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาท-
ถ้วน) ประกอบด้วย 
 ด้านบริหารท่ัวไป ประกอบด้วย 
 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป  จํานวน  84,558,380  บาท (แปดสิบส่ีล้าน-
ห้าแสนห้าหม่ืนแปดพันสามร้อยแปดสิบบาท) 
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน 6,497,400  บาท  (หกล้าน-
ส่ีแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันส่ีร้อยบาท) 
 ด้านบริการชุมชนและสังคม  ประกอบด้วย 
 - แผนงานการศึกษา  จํานวน  272,186,980  บาท  (สองร้อยเจ็ดสิบสอง-
ล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนหกพันเก้าร้อยแปดสิบบาท) 
 - แผนงานสาธารณสุข  จํานวน  28,240,000  บาท  (ยี่สิบแปดล้านสอง-
แสนส่ีหม่ืนบาท) 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์  จํานวน  6,586,400  บาท  (หกล้านห้าแสน-
แปดหม่ืนหกพันส่ีร้อยบาท) 
 - แผนงานเคหะและชุมชน  จํานวน  118,181,200  บาท (หนึ่งร้อยสิบ-
แปดล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาท) 
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จํานวน  1,460,000  บาท    
(หนึ่งล้านส่ีแสนหกหม่ืนบาท) 
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จํานวน  16,891,000  
บาท  (สิบหกล้านแปดแสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันบาท) 
 ด้านการเศรษฐกิจ  ประกอบด้วย 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จํานวน  26,522,900  บาท (ยี่สิบ-
หกล้านห้าแสนสองหม่ืนสองพันเก้าร้อยบาท) 
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 - แผนงานการพาณิชย์   จํานวน  25,000  บาท (สองหม่ืนห้าพันบาท) 
 ด้านการดําเนินงานอ่ืน 
 - แผนงานงบกลาง  จํานวน  38,850,640  บาท  (สามสิบแปดล้านแปด-
แสนห้าหม่ืนหกร้อยส่ีสิบบาท) 
 เหตุผล   เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร           ท่ี
ได้วางแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
พิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ท่านสมาชิกสภาฯ        ทุก
ท่านแล้ว 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีสมศักดิ์  ตันติเศรณี  มากครับ  เนื่องจาก 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี  3  เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซ่ึงเป็นเทศบัญญัติ

ท่ีเกี่ยวกับงบประมาณ ท่ีประชุมต้องพิจารณาเป็นสามวาระ วาระท่ี 1 รับหลักการ 
วาระท่ี 2 แปรญัตติ  วาระท่ี 3  ลงมติเพื่อตราเป็นเทศบัญญัติ  ฉะนั้น มีสมาชิกสภา
ท่านใด จะอภิปรายในญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นี้บ้าง เชิญครับ เปิดโอกาสให้สมาชิก
สภาเทศบาล ได้อภิปรายก่อน ผมต้ังข้อสังเกตดังนี้นะครับ ให้สมาชิกสภาเทศบาล
ฟังเพื่อนสมาชิกท่ีได้อภิปรายไปก่อนนั้น ว่าได้อภิปรายเร่ืองอะไรไปบ้าง เพราะว่า
ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณนี้มีต้ัง 4 ด้าน และมีหลายแผนงาน เพราะฉะน้ันคน
แรกอาจจะอภิปรายเร่ืองใดไปแล้ว คนท่ีสองจะได้ไม่ต้องอภิปรายซํ้ากัน ก็ควรงด
อภิปรายเร่ืองนั้น แล้วไปอภิปรายในเร่ืองอ่ืนแทน ขอให้สนใจในเร่ืองของการ
อภิปรายด้วยเพราะว่าขณะนี้มีการถ่ายทอดเสียง มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
มีไหมครับ เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ผมขอหารือท่านประธานนะครับ  ถ้าผมดูในหมวดท่ี 5 ในเร่ืองของการ

อภิปราย ข้อ 63 วรรคสอง ประธานสภาท้องถ่ินต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือ
ผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้
ประธานสภาท้องถ่ินอนุญาตให้อภิปรายได้ทีละคน  

   ตรงน้ีท่านดําเนินการถูก แต่ท่ีผมจะขอหารือกับท่านประธานคือ ฝ่าย
บริหารเป็นผู้เสนอญัตติ ผมมองว่าถ้าหากผู้บริหารอยากจะอภิปรายก่อนเพื่อ
เพิ่มเติมประเด็นให้ความกระจ่างญัตติในเร่ืองงบประมาณซ่ึงงบประมาณถึง 
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599,000,000 บาท หลังจากนั้นเม่ือฝ่ายบริหารได้อภิปรายไปพอสมควร ท่าน
ประธานจะได้อนุญาตให้ทางฝ่ายสภาได้อภิปรายเสริมหรือคัดค้าน นั่นอีกประเด็น
หนึ่ง แต่ท่ีผมอยากจะหารือนี้เพื่อพวกเราจะได้เกิดความกระจ่างในเร่ืองนี้ ขอบคุณ
ครับ  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  คืออย่างนี้นะครับ เร่ืองนี้มันเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  เร่ืองของงบประมาณในหมวดท่ี 4 นะครับ ต้ังแต่ข้อ 58 จนถึงข้อ 62 นะครับ เป็น

เร่ืองของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ สมชิกสภาจะอภิปรายไปกี่คนก็ได้ แต่ใน
ข้อบังคับการประชุมสภาในหมวด 4 เร่ืองงบประมาณต้ังแต่ข้อ 58 จนถึงข้อ 62 
คือผู้บริหารจะไม่มีการชี้แจงในเร่ืองของงบประมาณ สมาชิกสภาท่านใดเห็นว่า
งบประมาณอะไรต่าง ๆ เป็นอย่างไร จะแปรญัตติเป็นอย่างไรก็ใช้ตามสิทธิในการ
แปรญัตติในวาระท่ี 2 ในวาระแรกอภิปรายเร่ืองจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการ
เท่านั้นเองครับ  เชิญครับสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้  เชิญนายพิทักษ์  
ทองสุกใส  เชิญครับ 

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

เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่าน
ประธานท่ีเคารพครับ งบประมาณปี พ.ศ. 2559 นั้นประมาณ 600 ล้านบาท ผมได้
ศึกษาแผนงานโครงการ ได้ดูและเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา ปรากฏว่า
ผู้บริหารได้ทํางบประมาณท่ีเราเรียกันว่างบสมดุลนะครับ ไม่ขาดดุล เพราะว่า
ประมาณการรายรับปี พ.ศ. 2559 นั้นประมาณ 599 ล้านเศษ ทีนี้มาดูยอดของ
ประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็ใกล้เคียงกัน ก็ถือว่าคณะ
ผู้บริหารได้เห็นความสําคัญและก็ไม่อยากทํางานให้เกินงบประมาณหรือเกินตัว 
ตรงน้ีขอช่ืนชมในเบ้ืองต้น ผมขอลงมาในเร่ืองของรายละเอียดนิดหนึ่ง ในเร่ือง
ของการจัดงบประมาณด้านต่าง ๆ ซ่ึงทุกท่านก็ทราบนะครับว่าพี่น้องประชาชน
นั้นรอคอยในเร่ืองของการท่ีจะได้งบประมาณต่อเนื่องในการพัฒนาเทศบาลในแต่
ละด้าน ผมดูแผนงานของแต่ละด้านแล้วตัวเลขรวมแล้วเกือบ 600 ล้านบาท ส่วน
ค่าใช้จ่ายในวาระที่ท่านประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ โดยเฉพาะหมวด
ค่าตอบแทนน้ัน คณะผู้บิรหารได้ต้ังไว้ครบท้ัง 12 เดือน ตรงนี้ก็ขอช่ืนชมนะครับ 
ผมขอลงในรายละเอียดของแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการนะ
ครับ ส่วนอ่ืน ๆ ก็ดูเหมาะสมแล้ว อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะ
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ผู้บริหารนะครับว่า งบประมาณ 16 ล้านเศษ ๆ ท่ีผู้บริหารได้จัดเอาไว้ในแผนงาน
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เม่ือดูกิจกรรมท้ังปีในปฏิทินของเทศบาล 
หรืองานท่ีต้องร่วมกับทางจังหวัดหรือร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ผม
มองว่าตัวเลข 16 ล้านเศษ ๆ ดูแล้วอาจจะน้อยเกินไป ฉะนั้นขอฝากท่านประธาน
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าเร่ืองของศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการนั้นเป็นส่ิง
สําคัญเพราะว่าผลสืบเนื่องจาก 11 เดือนกว่า ๆ ท่ีผ่านมานั้นพี่น้องประชาชนได้รับ
ประโยชน์ค่อนข้างจะสูง คณะผู้บริหารค่อนข้างท่ีจะใส่ใจดูแลประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องและก็มวลความสุขของพี่น้องชาวนครสงขลา เท่าท่ีผมได้สัมผัสและได้
ร่วมงานกนัอยู่นั้นมีความสุขจากการจัดงบประมาณทํากิจกรรมของคณะผู้บริหาร 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ครับ ท่ีนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาได้พูดมา 
ประธานสภาเทศบาล  ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา ว่าด้วยงบประมาณข้อท่ี 59 ข้อท่ี 60 ถ้าท่าน

จะแปรญัตติ หรือแปรญัตติร่วมกับผู้บริหาร เขาห้ามไม่ให้เพิ่มเงินหรือไม่ให้เพิ่ม
รายจ่ายลดรายจ่ายหรือลดรายการได้ ตรงนี้เป็นหัวใจนะครับ ในข้อนี้ท่านพึงเข้าใจ
ไว้ด้วย ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมบอกไว้เสร็จนะครับ มีสมาชิกสภาท่าน
อ่ืน มีไหมครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน ครับ  

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   งบประมาณในเร่ืองของข้ันรับหลักการ เป็นความเข้าใจว่าน่าจะพอ

อภิปรายได้ในเร่ืองเพ่ิมหรือลดเพราะว่าอยู่ในข้ันรับหลักการ เพื่อจะต้องต้ัง
ข้อสังเกตให้กับฝ่ายบริหารที่จะนําไปปรับปรุงเพิ่ม เ ติมหรือแก้ ไขต่อได้ 
เพราะฉะน้ันในงบประมาณปี พ.ศ. 2559 จํานวน 599,999,900 บาท มาก
พอสมควร แต่ถ้าเราลงไปดูข้อย่อยทําให้เราเข้าใจว่าเรามีรายจ่ายท่ีต้องจ่ายประจํา
อยู่เยอะพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นงบกลางจ่ายไปแล้ว 38 ล้าน ส่วนบุคลากร ผม
เข้าใจว่าน่าจะเป็นเร่ืองของเงินเดือนประจํา ซ่ึงจะต้องจ่ายอยู่แล้วอย่าแน่นอน 
269,000,000 บาท ตัวเลขกลม ๆ แต่ถ้าเรามาดูในปี พ.ศ. 2558 รายจ่ายในด้าน
บุคลากรเพียง 245,000,000 บาท เพิ่มข้ึนมามากทําให้รายจ่ายในการพัฒนาต้อง
ลดลงมาอีก เรามาดูในส่วนของการดําเนินการตรงนี้พยายามท่ีจะลดในส่วนของปี 
พ.ศ. 2559 ก็เหลือ 203,000,000 บาท เป็นตัวเลขกลม ส่วนในปี พ.ศ. 2558 
212,000,000 บาท ตรงนี้ ประหยัดงบประมาณลงมาได้ มาถึงส่วนของการลงทุน
ตามระเบียบต้องบอกว่าให้จัดงบประมาณเร่ืองของการลงทุนให้ไม่น้อยกว่า 10 %
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ของงบประมาณ งบประมาณในด้านของการลงทุนต้ังไว้ 60 กว่าล้านบาท ในปี 
พ.ศ. 2558 ต้ังงบประมาณรายจ่ายในด้านของการลงทุนไว้ 46 ล้าน ไม่ถึง 10 % 
จากงบประมาณของปี พ.ศ. 2558 จํานวน 576 ล้านบาท ฉะนั้นเป็นความพยายาม
ของฝ่ายบริหารท่ีเล็งเห็นถึงเร่ืองการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานท่ีส่งลง
ไปถึงพี่น้องประชาชนโดยตรง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ ฉะนั้น 60 
ล้านบาทก็สามารถท่ีจะทําในเร่ืองคูระบายน้ํา เร่ืองสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้
มากมายพอสมควร ตรงน้ีผมขอช่ืนชมในการทํางบประมาณและก็ทําได้ตาม
ระเบียบท่ีกําหนดไว้ไม่ให้น้อยกว่า 10 % ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล เขต
เลือกต้ังท่ี 4 เขตนี้ในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานยังต้องทําอีกมากเพราะว่าเป็นเขต
ท่ีชายขอบพอสมควรในเรื่องของคูระบายน้ําก็ดี แต่ก็ต้องขอบคุณทางฝ่ายบริหาร
ท่ีได้ต้ังงบประมาณทําคูระบายนํ้าท่ีถนนราษฎร์อุทิศ 1 ไม่ว่าจะเป็นซอย 19 ใน
ชุมชนภราดร ซอย 2 แต่ความเป็นจริงแล้วยังมีอีกมาก สะพานดําเป็นซอยท่ีควร
จะต้องทําอีกซอยหนึ่ง อันนี้ไม่ใช่ผมอภิปรายเพ่ิมนะครับ แต่อภิปรายให้ได้ทราบ 
ซอยสะพานดําเป็นซอยท่ีเช่ือมต่อเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างกับเทศบาลนคร
สงขลา ถ้าเราทําตรงนั้นการสัญจรก็ต้องสะดวก เป็นการร่นระยะทางไม่ต้องไปถึง
ปากซอย 1 ของซอยพาณิชย์ นี่ยกตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตามท่ีสังเกตในเร่ืองของ
การระบายนํ้าถ้าเรามองในชุมชนพาณิชย์สําโรงต้ังแต่ทางพาดรถไฟลงไปเช่ือม
คลองสําโรงตรงนั้นเป็นแหล่งรับน้ําส่วนหนึ่งจากชุมชนกุโบร์แต่ถ้าหากว่าเราเปิด
คูระบายนํ้าตรงนั้นให้กว้างเพ่ือรับน้ําและพาน้ําลงไปคลองสําโรงเพื่อแก้ปัญหาน้ํา
ท่วมตรงนั้นได้ อาจจะต้องหางบประมาณเพิ่มเติม ในข้ันรับหลักการตรงนี้ก็
เช่นกัน ถ้าเราเริ่มต้นจากซอย 27 ถนนไทรบุรี ถ้าเรามาทางชุมชนกุโบร์ท่ีตลาด
โก้งโค้งลงมาเช่ือมกับถนนราษฎร์อุทิศ 1 ก็เช่นกันถนนราษฎร์อุทิศ 1 เป็นท่ีตํ่า
เป็นท่ีรับน้ําจากท่ีสูงจําเป็นต้องระบายนํ้าให้เร็วท่ีสุดเพื่อแก้ปัญหานํ้าท่วมเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ท่ีตรงน้ันถ้าฝนตกนํ้าจะเต็มคู ต้อง
แก้ปัญหาระหว่างซอย 2 กับถนนราษฎร์อุทิศ 1 ให้น้ําไหลได้เร็วผมเช่ือว่าปัญหา
การเอ่อล้นของน้ําก็จะลดน้อยลง ฉะนั้นในงบประมาณปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงต้ังไว้แล้ว
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ฝากเรียนท่านประธานเผ่ือท่ีจะปรับปรุง
เปล่ียนแปลงแก้ไขได้ในข้ันรับหลักการ ก่อนท่ีเราจะลงมติการใช้งบประมาณ ผม
ขอฝากไว้ตรงนี้ และผมขอช่ืนชมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีได้นํา
งบประมาณตรงนี้มาใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  ตามท่ีท่านได้อภิปรายมา ในฐานะ 
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ประธานสภาเทศบาล  ท่ีผมก็เป็นสมาชิกสภาคนหนึ่ง วิธีการที่จะทําได้เม่ืองบประมาณนี้ได้ผ่านไปแล้ว ก็
คือการต้ังงบประมาณเพ่ิมเติมในระหว่างปีงบประมาณ หากว่าเป็นโครงการท่ี
ประชาชนเดือดร้อนต้องรีบดําเนินการเพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชน ก็จัดทํา
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี หรือขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ซ่ึงตรงนี้เป็นท่ี
ทราบกันอยู่ท้ังสมาชิกสภาและทางผู้บริหารก็สามารถทําได้ อีกประการหนึ่งก็คือ
ว่าในข้ันแปรญัตติ ท่านก็ไปคุยกับผู้บริหาร รายการในงบประมาณใดท่ีผู้บริหาร
เห็นชอบให้สมาชิกแปรญัตติเปล่ียนแปลงรายการสามารถทําได้ ไม่ใช่ว่าวันนี้ส่ง
มาเท่านี้ จะปรับปรุงอะไรไม่ได้ ฉะนั้นในข้ันแปรญัตติท่านไปปรึกษากับผู้บริหาร
ขอลดรายการอะไรต่าง ๆ ก็สามารถท่ีจะทําได้ผมขอทําความเข้าใจตรงน้ีนะครับ  
มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ มีไหมครับ  ขอเชิญนางกร
กมล  อาจณรงค์  เชิญครับ   

นางกรกมล  อาจณรงค์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางกรกมล  อาจณรงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ขอเสนอให้ปิดการอภิปรายตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน ข้อ 62 

เนื่องจากได้มีผู้อภิปรายมาพอสมควรแล้ว  ขอบคุณค่ะ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม  มีผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  8 คน  ก็หนึ่งในสามพอดีตามข้อบังคับนะครับ  ต่อไปผมจะขอมติจากที่ประชุม 

แห่งนี้นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวาระท่ี 1  
โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ในวาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ   เป็นเอกฉันท์   

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ต่อไปผมจะขอหารือสมาชิกสภาเทศบาล  ในเร่ืองการคัดเลือกคณะ 
ประธานสภาเทศบาล  กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เพื่อทําหน้าท่ีพิจารณาร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขอเชิญเลขานุการสภาช้ีแจง
ระเบียบ เชิญครับ 

 

นางกัลยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.  
เลขานุการสภาเทศบาล  พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 (1) คณะกรรมการสามัญ  
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  ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถ่ินมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน 7 คน 
และข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติท่ีสภาท้องถ่ินลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัตินั้น
ไปให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน
จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

   ข้อ 45 วรรค 2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ี 2 ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น  

   หมวด 8 ข้อ 115 คณะกรรมการสภาท้องถ่ินจะกําหนดนัดประชุมเม่ือใด 
ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบส่ีช่ัวโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณท่านเลขานุการสภา  มากครับ  ผมขอหารือท่ีประชุม และขอให้ 
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอช่ือสมาชิกสภาเพ่ือคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอผู้ใดเป็น

คณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติ  เชิญครับ สมาชิกสภาเทศบาล 1 คน เสนอช่ือ
ได้ 1 คน นะครับ  เชิญนายพทัิกษ์  ทองสุกใส   เสนอครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพทัิกษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1   
  ขอเสนอนายสุรสิทธ์ิ  สังโคมินทร์  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก เป็นคนท่ี 2  เชิญนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  เสนอครับ 

นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี  4   
  ขอเสนอนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 
 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  เสนอครับ 

นายฆัมพร  อุเทนพันธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี  2   
  ขอเสนอนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายเอกชัย  กิ้มดว้ง  เสนอครับ 

นายเอกชัย  กิม้ด้วง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชัย  กิ้มด้วง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2   
  ขอเสนอนางกรกมล  อาจณรงค์  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอคนท่ี 5  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ เชิญนายวัลลภ  วฒิุภูมิ  เสนอครับ 

นายวัลลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภมิู  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี  1   
  ขอเสนอนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอคนท่ี 6  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายชาคริต  นิยมเดชา   เสนอครับ 

นายชาคริต  นยิมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี  4   
  ขอเสนอนายเอกชัย  กิ้มด้วง  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนางกรกมล  อาจณรงค์  เสนอครับ 

นางกรกมล  อาจณรงค์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางกรกมล  อาจณรงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี  1   
  ขอเสนอนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  ไหมครับ  ไม่มีนะครับ  ตามระเบียบเสนอได้ไม่เกิน 7 คน นี่ก็ครบ 7 คนแล้ว ก็

เป็นอันว่าท้ัง 7 คนท่ีเสนอมานี้เป็นคณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ท้ัง 7 คนก็ไปประชุมกันเองเพื่อเลือก
ประธานและเลขานุการ นะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดังนี้ 
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   1. นายสุรสิทธ์ิ  สังโคมินทร์   
   2. นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   
   3. นายพิทักษ์  ทองสุกใส   
   4. นางกรกมล  อาจณรงค์   
   5. นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   
   6. นายเอกชัย  ก้ิมด้วง   
   7. นายฆัมพร  อุเทนพันธ์      

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ต่อไปผมขอหารือเร่ืองการกําหนดระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขอ ใ ห้ ท่ านสมาชิ ก เ สนอ 

ระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
เชิญนายเอกชัย  กิ้มด้วง เสนอครับ 

นายเอกชัย  กิ้มด้วง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชัย  กิ้มด้วง   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2  
   ผมขอเสนอระยะเวลาแปรญัตติ เป็นเวลา 5 วัน ต้ังแต่วันท่ี 16 สิงหาคม 

2558  เวลา 10.00 น. จนถึงวันท่ี  21  สิงหาคม 2558  เวลา  10.00  น.  และกําหนด
สถานท่ีรับคําแปรญัตติในวันดังกล่าว  ณ  ห้องกิจการสภา เทศบาลนครสงขลา  
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอันว่า ระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นเวลา 5 วัน  ต้ังแต่วันท่ี  16  สิงหาคม 2558 เวลา  
10.00 น. จนถึงวันท่ี  21  สิงหาคม  2558  เวลา  10.00  น.  และกําหนดสถานท่ี
รับคําแปรญัตติในวันดังกล่าว  ณ  ห้องกิจการสภา เทศบาลนครสงขลา  ตามท่ี
นายเอกชัย  กิ้มด้วง  เสนอนะครับ 

   หลังจากนี้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติก็จะแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนการงานทราบ เพื่อช้ีแจงข้อมูลต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้บริหารท่านใดจะแปรญัตติขอให้ทําหนังสือยื่นต่อ
กรรมการแปรญัตติตามรายช่ือท่ีผมเรียนมาแล้วนะครับ เพราะฉะน้ันหลังจากแปร
ญัตติ ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 
พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 3 ในวันท่ี  28  สิงหาคม  2558  เวลา 10.00 น.  เพื่อพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในวาระท่ี 2  และ



19 
 

  

วาระท่ี 3  ขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบด้วยวาจาก่อนนะครับ และจะทําหนังสือ
แจ้งนัดประชุมแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหนึ่งนะครับ  ต่อไปเชิญ กรรมการแปรญัตติ  
เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  และ  
สมาชิกสภาเทศบาล  ส่วนการงานทุกท่าน  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
กรรมการแปรญัตติฯ  เขตเลือกต้ังท่ี 1  ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอเรียนให้

ทราบว่า  
   ตามท่ีสภาแห่งนี้ กําหนดระยะเวลาแปรญัตติ เป็นเวลา 5 วัน คือต้ังแต่

วันท่ี 16  สิงหาคม 2558  เวลา 10.00 น. จนถึงวันท่ี 21 สิงหาคม 2558  เวลา  
10.00  น.  และกําหนดสถานท่ีรับคําแปรญัตติในวันดังกล่าว  ณ  ห้องกิจการสภา 
เทศบาลนครสงขลา  หากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์
จะยื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ดังกล่าว ก็มายื่นได้ตามวันเวลา 
และสถานท่ี ท่ีแจ้งมานี้นะครับ  และผมขอกําหนดเวลาประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวันท่ี  22 สิงหาคม  2558 
เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ช้ัน 3  หากผู้ใดประสงค์จะเข้ารับฟัง
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ก็ขอเชิญได้  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เป็นอันว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ กําหนดนัดประชุม  
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น.   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครสงขลา ช้ัน 3 ก็คือคณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมสรุปรายงานการประชุม
เสนอให้แก่ประธานสภาและประธานสภาจะส่งเร่ืองดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อประกอบการประชุมในวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 นะครับ 

 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3   เร่ือง อ่ืน  ๆ  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์    ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองอ่ืน ๆ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีอะไรจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญัตตินี้ บ้าง  มีไหมครับ  ไม่มีนะครับ   เ ม่ือไม่มีผมก็ขอขอบคุณ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา
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นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และการประชุมสภาก็ผ่าน
ไปด้วยดี  ผมขอปิดประชุม  ณ บัดนี้   

ปิดประชุมเวลา      11.30  น. 
 
 
 
   (ลงช่ือ)    นางวรกานต์  เรืองศรี    ผู้บันทึกการประชุม 
 
                                                              (ลงช่ือ)     นางกัลยา  บุญญามณี    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
        สําเนาถูกต้อง 

 
  
 

 (นางกัลยา  บุญญามณี) 
ปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


