
    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 4 
วันท่ี  16  กันยายน  2558  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชมุสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผู้มาประชุม 1. นายประวัติ ดําริห์อนันต์ ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นายวัลลภ วุฒิภูมิ รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นางกรกมล   อาจณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 5. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 6. นายฆัมพร อุเทนพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 7. นายเจิมศักดิ์ หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายชาคริต   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายเชาว ์ สุชลสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 11.นายพิทักษ ์ ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 12. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 13. นายรุ่น   จันทนะ 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. นายสมชาย  จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นางสาววลัยรัตน ์ ตันติเศรณ ี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นายธาน ี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายภษูิต ตันรัตนพงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 7. นายนิทัศน ์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 8. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 9. นายธํามรงค์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สํานักการคลัง 
 10. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 11. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้
 12. นายประจวบ มณีโชติ ผอ.สํานักการช่าง 
 13. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 14. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 15. นายพิษณ ุ เจจิญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 16. นางตวงพร วิจิตรพันธ์ ผอ.สํานักการศึกษา 
 17. นางสาววรารัตน์ นันทวราพิทักษ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
 18. นางสิริวรรณ บูรณสิงห ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 19. นายสุระ บิลสมล แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 20. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 21. นางสกุลวรรณ ดวงแข แทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 22. นายสมหมาย   สมศักดิ ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 23. นางวาสนา ศรีกรด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 24. นางวรกานต์ เรืองศรี เจ้าพนกังานธุรการ 6ว 
 25. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายดํารงเดช ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ลากิจ 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
 เ ม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว นางกัลยา  บุญญามณี ปลัดเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

นางกัลยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2558 คร้ังท่ี 4  
 บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดําเนินการประชุมสภา
เทศบาล  ตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้า 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 4 ในวันท่ี 16  กันยายน 2558  บัดนี้ สมาชิกสภา
เทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 1  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมสภา จํานวน 1 

ท่านนะครับ คือนายดํารงเดช  ทองคํา  ขอลากิจ  ติดธุระว่าความท่ีอําเภอทุ่งสง 
   เร่ืองท่ี 2  มีบันทึกข้อความของ สํานักปลัดเทศบาล  ถึงประธานสภา

เทศบาล  เร่ือง  ขอรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการให้สภาท้องถ่ินทราบ  

   ตามหนังสือจังหวัดสงขลาท่ี สข 0023.2/ว 4147 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 
2558 เร่ือง การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดใน
การประเมินผลคะแนน Core team ดังนี้ 
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   1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
องค์ประกอบตามข้อ 4 ของหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลง
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2548 (ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 และหมายเลข 2) 

   2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล โดยนําคะแนน Core 
team มาทําการวิเคราะห์เพื่อค้นหาปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานท่ีผ่านมา 
และเสนอแนะแนวทางแก้ไข (ตามเอกสารแนบหมายเลข 3 และหมายเลข 4) 

   3. นําข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขท่ีได้จากการประชุม ไปจัดทํา
เป็นแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2559 (ตามเอกสารแนบ
หมายเลข 5) 

   4. รายงานให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อพิจารณาส่ังการ
ตามท่ีเห็นสมควร (ตามเอกสารแนบหมายเลข 6) 

   5. นําโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ประจําปี 2559 ไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2559 (ตามเอกสารแนบหมายเลข 7) 

   6. นําเสนอผลงานตามข้อ 1-5 ให้สภาท้องถ่ินได้รับทราบ  
   ในการนี้ สํานักปลัดเทศบาลได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการและจัด

ประชุม นําคะแนน Core team มาวิเคราะห์เพื่อค้นหา ปัญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินงานท่ีผ่านมา และนําเสนอแนวทางแก้ไขในท่ีประชุมคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เม่ือวันท่ี 5 
สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสารภี 1 ( ช้ัน 2) และนําไปจัดทําแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2559 และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
แล้ว และได้นําโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปี 2559 ไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะดําเนินการเพื่อรายงานจังหวัดต่อไป 

   ลงช่ือ  นางบุษกร  จันทร์แป้น  หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลนครสงขลา   
ก็ขอแจ้งให้ทราบ  

   เร่ืองท่ี 3  ประธานสภาจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีหนังสือท่ี สข 
52002.2/2939 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2558  เร่ือง  การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 2557-2562 (ทบทวน พ.ศ. 2559-2562) และ
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 2559-2561 มาถึงประธานสภาเทศบาล 
เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลแจ้งให้ท่ีประชุมสภาทราบว่า 
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   เทศบาลนครสงขลา ได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
นครสงขลาพ.ศ. 2557 – 2562  (ทบทวน พ.ศ. 2559 - 2562) และแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 2559 -พ.ศ. 2561 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 ไปแล้ว 
และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 5 ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งให้สภาท้องถ่ิน
ทราบ ผมขออ่านประกาศให้ทราบนะครับ 

   ฉบับท่ี 1  ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์     
การพัฒนาเทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2562 (ทบทวน พ.ศ. 2559 – 
พ.ศ. 2562) 

   ด้วยเทศบาลนครสงขลา ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2562 (ทบทวน พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561) 
ตามข้ันตอนและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  พ .ศ .  2548  โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี  18 มิถุนายน 
พ.ศ.  2558 

   อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม ค ว า ม ในหมวด ท่ี  5  ข้ อ  2 4  แห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548  จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครสงขลา พ.ศ.
2557 – พ.ศ. 2562 (ทบทวน พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562) เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดําเนินการพัฒนาเทศบาลนครสงขลาต่อไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
   ลงช่ือ  นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ฉบับท่ี 2  ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี

เทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 
   ด้วยเทศบาลนครสงขลา ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาล

นครสงขลา พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 ตามข้ันตอนและระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ในคราวประชุมเม่ือ
วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

   อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม ค ว า ม ในหมวด ท่ี  5  ข้ อ  2 4  แห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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พ.ศ. 2548  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 2559 –    
พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินการพัฒนาเทศบาลนครสงขลาต่อไป 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
   ลงช่ือ  นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมก็แจ้งให้ท่ีประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติ เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี  2 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ        

ขอเชิญผู้บริหารเสนอ  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสขลา  
   ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   ตามที ่ สภาเทศบาลนครสงขลา  ได ้พ ิจารณาอนุม ัต ิเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าใน
ขณะนี้เทศบาลนครสงขลามีรายได้เกินยอดรวมทั้งสิ้นของประมาณการ
รายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จึงมีความจําเป็นต้องตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

   ประมาณการรายรับรวมท้ังส้ิน 27,699,018  บาท     แยกเป็น 
   รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   หมวดภาษีจัดสรร 
   ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ   จํานวน   27,699,018  บาท  
   ประมาณการรายจ่าย รวมท้ังส้ิน 27,699,018  บาท     แยกเป็น 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  เป็นเงิน  55,000  บาท 
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   งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   - จัดซ้ือรถบริการเคล่ือนท่ีเพื่อจัดเก็บรายได้  เป็นเงิน  2,700,000  บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน   
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   - โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจรในเขตเทศบาลนคร

สงขลาเป็นหลอดประหยัดไฟ LED และใช้ระบบไฟนับถอยหลัง 
  เป็นเงิน   6,750,000   บาท 
   งานบําบัดน้ําเสีย  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   - จัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา 6 ล้อ    เป็นเงิน   3,800,000  บาท 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน 
   - จัดซ้ือเก้าอ้ีนอนพลาสติก  เป็นเงิน  291,856  บาท  
   - จัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ี    เป็นเงิน  321,000  บาท 
   - จัดซ้ือโต๊ะพลาสติก   เป็นเงิน    57,144  บาท  
   ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ   
   - โครงการจัดภูมิทัศน์สวนเสรีสู่การท่องเท่ียวระดับสากล ระยะท่ี 3 

  เป็นเงิน  5,000,000  บาท  
   ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
   - โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนทะเลหลวง  เป็นเงิน  5,500,000  บาท 
   - โครงการปรับปรุงผิวทางถนนเตาหลวง ซอย 6   

เป็นเงิน  2,680,900  บาท  
เหตุผล  เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้

วางแผนพัฒนา  สามปี พ.ศ. 2558 – 2560 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาล
นครสงขลาพิจารณาเห็นชอบ  รายละเอียดตามเอกสารที่ได้ส่งให้แก่ท่านสมาชิก
สภาฯ ทุกท่านแล้ว 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  สมศักดิ์  ตันติเศรณี  มากครับ  เนื่องจาก 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระท่ี 4 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  ซ่ึงเป็นเทศบัญญัติ

ท่ีเกี่ยวกับงบประมาณ  ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา ท่ีประชุมต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ วาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ วาระท่ี 3 
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ข้ันลงมติเพื่อตราเป็นเทศบัญญัติ  ฉะนั้น มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายในญัตติ
นี้ก่อนท่ีจะขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 นี้ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย
เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายก่อน  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ตามร่างเทศบัญญัติท่ีผู้บริหารเสนอมา เป็นเงินภาษีท่ีทางรัฐบาลจัดสรร

มาให้ จํานวน 27,699,018 บาท เงินส่วนนี้เม่ือได้มาก็เป็นส่ิงท่ีดีท่ีทางเทศบาลจะ
ทําประโยชน์ให้แก่ท้องถ่ิน แต่ในการทําประโยชน์นั้นพี่น้องประชาชนต้องได้
ประโยชน์สูงสุด ต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่ีผมได้ดูมาท้ัง 6-7 รายการ
ก็อยู่ในกรอบภารกิจของเทศบาล ในเร่ืองของสาธารณูปโภคพื้นฐาน ในเร่ืองของ
ยานพาหนะต่าง ๆ ในเร่ืองของการทําคูระบายน้ําถนนเตาหลวง ซอย 6 เพื่อให้น้ํา
ไหลสะดวก เพื่อป้องกันน้ําท่วมในหน้ามรสุมท่ีจะเกิดข้ึน ผมเห็นด้วยเพราะพ่ี
น้องประชาชนได้ประโยชน์ในส่วนนี้ ส่วนในเร่ืองของการจราจร ในเร่ืองของไฟ
ส่องสว่างนั้นผมอยากบอกว่าท่ีอ่ืนเขาใช้ไฟ Led กันหมดแล้ว เพราะไฟ Led มัน
มองเห็นในระยะไกลช่วยลดอุบัติเหตุท่ีอ่ืนเขาใช้กันมานานแล้ว บ้านเราใช้กันแค่
ไม่กี่จุด และเร่ืองการใช้ระบบไฟจราจรถอยหลัง เขาใช้กันมานานเป็นการเตรียม
ตัวในการจอดในการขับเคล่ือนผมก็เห็นด้วยอยู่ในกรอบภารกิจท่ีเทศบาลจะต้อง
ทํา เทศบาลนครสงขลา เป็นเทศบาลที่เกิดข้ึนในอันดับต้น ๆ ถนนหนทางนั้น
สร้างมานานแล้วถึงคราวท่ีจะต้องดูแลปรับปรุงให้สะดวกสบายข้ึนก็เป็นส่ิงท่ีดี 
แต่ผมมีความกังวลสงสัยอยู่นิดหนึ่งในแผนงานอุตสาหกรรมการโยธา ซ่ึงมี
ครุภัณฑ์ สํานักงาน เป็นการจัดซ้ือเก้าอ้ีนอนพลาสติก จํานวน 68 ตัว เป็นเงิน 
291,856 บาท จัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ี จํานวน 30 ชุด เป็นเงิน 321,000 บาท จัดซ้ือโต๊ะ
พลาสติก จํานวน 15 ตัว เป็นเงิน 57,144 บาท ในงบประมาณตรงนี้ผมอยากทราบ
ว่าจัดซ้ือแล้วเอาไปใช้ในงานส่วนไหนและเกิดประโยชน์อย่างไร ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  ต่อไปเชิญนายสมโชค  ดีล่ิน 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   วันนี้ เรากําลังพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ซ่ึงจําเป็นท่ีเราจะต้องพิจารณา 3 วาระ ซ่ึงวันนี้
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ก็เป็นวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ ประเด็นต่อเนื่องมาจากคุณสมชาย  จินเดหวา  ใน
แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา เม่ือสักครู่นี้ได้ถามถึงเก้าอ้ีนอนพลาสติก ก็ยังไม่
แน่ใจ ว่าจะเอาไปใช้ในส่วนไหนก็ถูกต้อง แต่ผมกังวลในเร่ืองตัวเลขนิดหนึ่ง ว่า
จํานวน 68 ตัว ผมเกรงว่าตัวเลขจะผิดไหมถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไร ผมไม่ลงลึกใน
รายละเอียด ท่านลองไปหารดู ผมเกรงว่ามันจะผิด ผมขออนุญาตข้ามตรงนี้ไปใน
ส่วนของปรับปรุงผิวทางถนนทะเลหลวง ถนนทะเลหลวงวันนี้ผมไม่แน่ใจว่า
สภาพถนนท่ีชํารุด ท่ีต้องปรับปรุงมันอยู่บริเวณไหนของทะเลหลวงน่าจะเป็น
วชิรา แต่ส่วนไหนมันแบ่งออกเป็นย่อย ๆ 1,2,3,4,5 อยู่ ไม่ได้ต่อเนื่องแต่ถ้าเรามาดู
ในข้อท่ี 1 ขออนุญาตนะครับ ผมเข้าใจว่าพิมพ์ผิดแต่พอผิดแล้วมันจะเกิดการ
สับสน ขออนุญาตให้ท่านเปิดในหน้าท่ี 21 ดูนะครับ หน้า 21 ข้อท่ี 1 บอกว่าปู
ถาดผิวทางเดินถนนทะเลหลวงด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉล่ีย ประมาณ 
15.30 เมตร นั่นแปลว่าทางเดินนั้นกว้าง 15 เมตร 30 เซนติเมตร ผมเข้าใจว่าน่าจะ
เป็นทางเดิมแล้ว แต่ตรงน้ีพิมพ์เป็นทางเดิน แต่พอทางเดินมันกว้างเกินไปและไม่
รู้อยู่ตรงไหนของวชิรา และดูต่อมาว่า ยาว 433 เมตร หน้าเฉล่ีย 0.50 เมตร ถ้าหนา 
0.50 เมตร แปลว่าคร่ึงเมตร หนาคร่ึงเมตรนั้นเยอะนะครับ พอไปใช้งบประมาณ
มันก็จะลําบากอีก ให้ช่วยแก้ด้วย ในสภาตรงนี้เราแก้กันได้นะครับ คงจะเห็น
ตรงกันนะครับ ในส่วนของท้ังหมดตรงนี้มองว่าเกิดประโยชน์ในถนนทะเลหลวง
ก็ใช่ แต่งบประมาณ 5 ล้านกว่าบาทผมยังไม่แน่ใจในรายละเอียดข้อท่ี 1,2,3 
อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทําบริเวณไหน ย่านไหน ส่วนไหนของทะเล
หลวง ไม่ว่าจะเป็นข้อท่ี 3 และเร่ืองของสร้างคันหินเกาะกลาง ผมไม่ทราบว่า
ตรงไหน ช่วยให้รายละเอียดแก่สภาแห่งนี้สักนิดหนึ่ง ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้อีกไหมครับ  ผมจะได้ให้ท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงทีเดียวเลย     เชิญ

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ     เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ต่อยอดจากนายสมชาย  จินเดหวา  และนายสมโชค  ดีล่ิน ในร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ ในส่วนของแผนงานอุตสาหกรรมการโยธา ซ่ึง
รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติจะอยู่ในหน้า 21 รายละเอียดเกี่ยวกับการซ้ือเก้าอ้ี
นอนพลาสติก 68 ตัว ขนาดความกว้าง 96 เซนติเมตร ความยาว 190 เซนติเมตร 
ความสูง 45 เซนติเมตร ราคา 291,856 บาท ตกเฉล่ียตัวละ 4 พันกว่าบาท ตัวเลข
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อาจจะผิดได้ ดูในนี้แล้วเก้าอ้ีนอนตัวละ 4 พันกว่าบาท รายการท่ี 2 เป็นโต๊ะเก้าอ้ี
ไม้เต็งโมเดิร์นร่วมสมัย จํานวน 30 ชุด ราคา 321,000 บาท ตกชุดละ 10,700 บาท 
ผมเห็นว่าเหมาะสม รายการท่ี 3 โต๊ะพลาสติก จํานวน 15 ตัว ราคา 53,144 บาท 
ตัวละประมาณ 3 พันกว่าบาท ตัวเลขอาจผิดพลาดได้ ผมขอทักท้วงไว้แค่นี้ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกไหมครับ  ไม่มีแล้วนะครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณ ี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอช้ีแจงในเร่ืองของ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2  เก้าอ้ีท่ีอยู่ในงบประมาณของการ
จัดสรรจากรัฐบาลเป็นเร่ืองของภาษีท่ีเกินมา 27 ล้าน และมาใช้ในส่วนต่าง เช่น 
ซ้ือเก้าอ้ีนอนพลาสติก จัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ี และโต๊ะพลาสติก เนื่องจากโครงการจัด
ระเบียบชายหาดชลาทัศน์ ทุกท่านคงทราบแล้วว่าฟู้ดเซนเตอร์หรือว่าศูนย์อาหาร
ของเราในเร่ืองของครุภัณฑ์ในเร่ืองของโต๊ะอาหารเรายังไม่ได้ดําเนินการเนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอ มีแผนอยู่แล้วในเร่ืองงบประมาณการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นศูนย์อาหารหรือว่าร้านอาหารหาดชลาทัศน์ และเอาเก้าอ้ีหรือว่าครุภัณฑ์
ส่วนนี้ไปไว้ท่ีศูนย์อาหาร คือตามแบบแปลนท่ีสถาปนิกได้ออกแบบไว้จํานวนกี่ตัว 
ๆ ก็อยู่ในแบบ ถ้าท่านไปดูจะเห็นลักษณะรูปแบบการวางโต๊ะเก้าอ้ี และเก้าอ้ีนอน
พลาสติก มันจะมีส่วนกลางแจ้งและส่วนในร่ม ราคาก็ได้ไปสอบถามหรือว่าไปสืบ
ราคาตามร้านค้ามา จํานวนก็ซ้ือตามท่ีสถาปนิกได้ทําการออกแบบไว้ นั่นคือใน
ส่วนท่ีว่าทําไมต้องซ้ือต้องมี เพราะว่าศูนย์อาหารน้ันเราต้องเตรียมครุภัณฑ์ไม่ว่า
จะเป็นโต๊ะเก้าอ้ีหรือท่ีนั่งรับประทานอาหารให้กับผู้ท่ีมาใช้บริการ ก็ถือว่าร้านค้า
ท่ีเรานําไปจัดระเบียบในน้ันหรือหาบเร่แผงลอย จํานวน 24 คูหาท่ีอยู่ในศูนย์
อาหาร จําเป็นต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ไว้คอยบริการลูกค้า  และสําหรับในเร่ืองท่ีถาม
ว่าถนนปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซ่อมอยู่บริเวณไหน ก็จากลานดนตรีลงมาทางทิศ
ใต้ถึงบริเวณ 3 แยกศาลยาวประมาณ 433 เมตร โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซ่อมแซมพ้ืนผิวถนน  ความหนาจริง ๆ แล้วก็ประมาณ 5 เซนติเมตร หรือว่า 0.05 
เมตร ความกว้างของถนนก็ 15.30 เมตร ในเอกสารผิดนิดหนึ่งไม่ใช่ผิวทางเดิน แต่
เป็นผิวทางเดิม ต้องขออภัยด้วย ก็นําเรียนให้ทราบ ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ นายกเทศมนตรี  มากครับ  ท่านสมาชิกครับ นายกก็ได้ช้ีแจง 
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ประธานสภาเทศบาล  ข้อสงสัยท่ีท่านสมาชิกท้ัง 3 คนได้อภิปรายซักถาม มีสมาชิกสภาท่านใด จะ
อภิปรายอีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ  

   ผมจะขอมติจากท่ีประชุม ให้สมาชิกได้ลงมติในวาระท่ี 1 ข้ันรับหลักการ 
นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับ ท่ี 2 โปรดยกมือครับ 
(สมาชิกยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ในวาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ              
เป็นเอกฉันท์   

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ต่อไปผมจะขอหารือสมาชิกสภาเทศบาลในเร่ืองการเลือกคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เพื่อทําหน้าท่ีพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 หมวด 8 (1) คณะกรรมการสามัญ 
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 

   ฉะนั้นจึง ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอช่ือท่านใด
เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) คร้ังท่ี 2 ให้เสนอได้คร้ังละ 1 คน และมีผู้รับรอง 2 คน เชิญ
ครับ   เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

 

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

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายประจวบ  บุญเมือง  เสนอครับ 

นายประจวบ  บุญเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประจวบ  บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4   
  ขอเสนอนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  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  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายเจมิศักดิ์  หนูเมือง  เสนอครับ 

นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง     เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4  
  ขอเสนอนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอคนท่ี 5  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ เชิญนายวัลลภ  วฒิุภูมิ  เสนอครับ 

นายวัลลภ  วฒิุภูมิ     เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภมิู  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1   
  ขอเสนอนายประจวบ  บุญเมือง  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอคนท่ี 6  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนางกรกมล  อาจณรงค์   เสนอครับ 

นางกรกมล  อาจณรงค์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางกรกมล  อาจณรงค์สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1   
  ขอเสนอนายเอกชัย  กิ้มด้วง  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 
 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
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ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เสนอครับ 

นายสมโชค  ดล่ิีน     เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4   
  ขอเสนอนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  นายฆัมพร  อุเทนพันธ์  มีอะไร  เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล   

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

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   นายฆัมพร  อุเทนพันธ์  ขอสละสิทธ์ิ นะครับ   ต่อไปใครจะเสนอใคร  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นคนท่ี 7 เชิญครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เสนอครับ 

นายสมชาย  จนิเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
  ขอเสนอนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  สมาชิกสภาได้เสนอ  
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติฯ มาครบ 7 คนแล้ว ก็เป็นอันว่าท้ัง 7 คนท่ีสมาชิกสภา 

ได้เสนอมานี้เป็นคณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 โดยปริยายมีผู้รับรองถูกต้องและไม่มี
ผู้ใดคัดค้าน  ให้คณะกรรมการฯ ท้ัง 7 คนก็ไปประชุมกนัเองเพื่อเลือกประธาน
และเลขานุการ นะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) คร้ังท่ี 2  ดังนี้ 

   1. นายสุรสิทธ์ิ  สังโคมินทร์ 
   2. นายวัลลภ  วุฒิภูมิ 
   3. นางกรกมล  อาจณรงค์ 
   4. นายพิทักษ์  ทองสุกใส 
   5. นายประจวบ  บุญเมือง 
   6. นายเอกชัย  ก้ิมด้วง 
   7. นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง     
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นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ต่อไปผมขอหารือเร่ืองการกําหนดระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) คร้ังท่ี 2 ขอให้ท่าน

สมาชิกเสนอ ระยะเวลาในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ขอเชิญสมาชิก
เสนอครับ  เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เสนอครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1  
   ผมขอเสนอระยะเวลาแปรญัตติ เป็นเวลา  2 วัน ต้ังแต่วันท่ี 16  กันยายน  

2558  เวลา 14.00 น. จนถึงวันท่ี  18  กันยายน 2558  เวลา  14.00  น.  และกําหนด
สถานท่ีรับคําแปรญัตติในวัน เวลา ดังกล่าว  ณ  ห้องกิจการสภา เทศบาลนคร
สงขลา  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเป็น  
ประธานสภาเทศบาล  อย่างอ่ืนบ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า ระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) คร้ังท่ี 2 เป็นเวลา  
2 วัน ต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน 2558  เวลา 14.00 น. จนถึงวันท่ี 18 กันยายน 2558 
เวลา 14.00 น. และกําหนดสถานท่ีรับคําแปรญัตติในวัน เวลา ดังกล่าว  ณ ห้อง
กิจการสภา  เทศบาลนครสงขลา  ตามท่ีนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เสนอนะครับ 

   หลังจากนี้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติก็จะแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนการงานทราบ เพื่อช้ีแจงข้อมูลต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้บริหารท่านใดจะแปรญัตติขอให้ทําหนังสือยื่นต่อ
กรรมการแปรญัตติตามรายชื่อท่ีผมเรียนมาแล้วนะครับ เพราะฉะน้ันหลังจาก
แปรญัตติ ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 
พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 5 เป็นการเร่งด่วน เพราะระยะเวลามันกระช้ันชิด ผมขอนัดใน
วันท่ี 21 กันยายน 2558  เวลา 10.00 น.  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) คร้ังท่ี 2 ในวาระท่ี 2 และวาระ
ท่ี 3 และในการประชุมในวันท่ี 21 กันยายน 2558 นี้ ผมจะไม่บรรจุญัตติใด ๆ เข้า
พิจารณาในการประชุมคร้ังนี้ เพราะเรานัดประชุมเป็นการเร่งด่วน จะพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) คร้ังท่ี 2 
ในวาระท่ี 2  และวาระท่ี 3 เพียงอย่างเดียว เพื่อจะได้รีบเสนอร่างเทศบัญญัติฯ 
ฉบับนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ทัน และก็จะมีการ
ประชุมอีกคร้ังหนึ่งในวันท่ี 29 กันยายน 2558 เพื่อท่ีจะกันเงินงบประมาณ ตาม
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 
2 นี้ เพราะเราไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทัน ก็ต้องกันเงินงบประมาณไว้ใช้จ่ายใน
ปีถัดไปถ้าเราไม่กันเงินไว้งบประมาณท่ีได้มาในวันนี้ก็จะตกไปเป็นเงินสะสม 
โครงการต่าง ๆ ก็จะไม่ได้ทํา โต๊ะเก้าอ้ีของศูนย์อาหารก็จะไม่มี ก็ขอให้รับทราบ
ด้วยนะครับ หากมีญัตติอ่ืน ๆ ก็ให้เสนอมาผมจะนําเข้าระเบียบวาระการประชุม
ในคร้ังถัดไป ผมขอแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบด้วยวาจาก่อนนะครับ และจะทํา
หนังสือแจ้งนัดประชุมให้ทราบ อีกคร้ังหนึ่ง  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มีอะไร เชิญ
ครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ขออนุญาตหารือท่านประธานสักนิดหนึ่ง ผมกลัวว่าความเข้าใจผมจะ

คลาดเคล่ือนและกลัวว่าไม่คุยตรงนี้จะมีผลในเร่ืองงบประมาณ ท่านประธานนัด
ประชุมวันท่ี 21 กันยายน 2558 ส้ินปีงบประมาณวันท่ี 30 กันยายน 2558 เม่ือร่าง
เทศบัญญัติผ่านสภาฯ ท่านนายกนําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะลงนามภายในไม่เกิน 10 วัน วันท่ี 30 กันยายน 2558 จะส้ินปีงบประมาณ แล้ว
อย่างนี้จะมีผลหรือเปล่าครับ ผมขอหารือ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ผมขอเรียนสมาชิกสภาเทศบาลว่า  ในเร่ืองนี้เลขานุการสภาได้วางแผน 
ประธานสภาเทศบาล  ไว้แล้ว  และทางกองวิชาการก็ได้ประสานไปยังฝ่ายกฎหมายของสํานักงาน

ท้องถ่ินจังหวัดสงขลา เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วครับ  ท่านสมาชิกสบายใจได้ ต่อไปเชิญ
กรรมการแปรญัตติ  เชิญนายเอกชัย  กิ้มด้วง  เชิญครับ 

นายเอกชัย  กิ้มด้วง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชัย  กิ้มด้วง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
  ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ขอเรียนให้ทราบว่า  
   ตามท่ีสภาแห่งนี้ กําหนดระยะเวลาแปรญัตติ เป็นเวลา 2 วัน คือต้ังแต่

วันท่ี 16  กันยายน 2558  เวลา 14.00 น. จนถึงวันท่ี  18  กันยายน  2558  เวลา  
14.00  น.  และกําหนดสถานท่ีรับคําแปรญัตติในวันดังกล่าว  ณ  ห้องกิจการสภา 
เทศบาลนครสงขลา  หากคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์
จะยื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ดังกล่าว ก็มายื่นได้ตามวันเวลา 
และสถานท่ี ท่ีแจ้งมานี้นะครับ  และผมขอกําหนดเวลาประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวันท่ี  18 กันยายน 2558 
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เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ช้ัน 3  หากผู้ใดประสงค์จะเข้ารับฟัง
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ก็ขอเชิญได้ครับ ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เร่ือง การจัดร่างทําบันทึก 
  ข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงแหล่งโบราณสถานและสถานท่ี

สําคัญทางประวัติศาสตร์  (สงขลาสู่เมืองมรดกโลก)     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เร่ือง การ 
ประธานสภาเทศบาล  จัดทําร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงแหล่งโบราณสถานและ

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญนายกเทศมนตรี  
เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเร่ืองการจัดทํา

ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงแหล่งโบราณสถานและ
สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ (สงขลาสู่เมืองมรดกโลก)  

   หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณาร่าง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงแหล่งโบราณสถานและสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตร์ (สงขลาสู่เมืองมรดกโลก)   

   เหตุผล   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการกําหนดแนวทางการดําเนินการ
จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการโครงการปรับปรุงแหล่งโบราณสถานและ
สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ (สงขลาสู่เมืองมรดกโลก) เ ม่ือวันท่ี  27  
กรกฎาคม  2558 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  เทศบาลนครสงขลา  
เทศบาลเมืองสิงหนคร  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีใกล้เคียง ภาคีคนรัก
เมืองสงขลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความเห็นให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานหลัก ในการจัดทําแผนแม่บทการ 
บริหารจัดการโครงการปรับปรุงแหล่งโบราณสถานและสถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ (สงขลาสู่เมืองมรดกโลก)  เพื่อเป็นการพัฒนาจังหวัดสงขลาเข้าสู่
เมืองมรดกโลก  เป็นต้นแบบให้สามารถเก็บรักษาคุณค่าความโดดเด่นในระดับ
สากล  เพื่อพัฒนาเมืองสงขลาทางวิชาการภายใต้ระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม  รวมท้ังอนุรักษ์และผลักดันเมืองสงขลาสู่เมืองมรดกโลก  
และตามหนังสือของจังหวัดสงขลาท่ี สข 0023.3/ว 3816  ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม  
2558  เร่ืองประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถ่ินเร่ืองการทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้ประกาศ ก.ก.ถ. ลง
วันท่ี 22 พฤษภาคม  2558 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เร่ืองการทําความตกลงร่วมมือกันจัดทํา
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ลงวันท่ี  22  พฤษภาคม 2558  
ข้อ 2  การทําความตกลงร่วมมือกันในการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังแต่สองแห่งข้ึนไป  ซ่ึงอาจเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพื้นท่ีติดต่อกัน  
และประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นได้รับประโยชน์จากการจัดทําบริการสาธารณะน้ัน
โดยตรงโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

   (1)  เป็นอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่า
ด้วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือเป็น
ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

   (2)  เป็นภารกิจหรือโครงการท่ีเกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะดําเนินการเอง  หรือเป็นภารกิจหรือโครงการท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

   ในการจัดทําบันทึกข้อตกลงตามวรรคหน่ึง  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน  โดยจัดทําบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ  และ
นําเสนอสภาท้องถ่ินของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น  ท้ังนี้ให้รายงานและจัดส่งสําเนา
บันทึกข้อตกลงให้ผู้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบด้วย 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา
เ ร่ืองการจัดทําร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงแหล่ง
โบราณสถานและสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ (สงขลาสู่เมืองมรดกโลก) 
ต่อไป  ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างไหมครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 
 



18 
 

  

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงแหล่งโบราณสถาน

และสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ (สงขลาสู่เมืองมรดกโลก)   ผมมีความเข้าใจ
ว่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลกน้ันไม่ใช่เฉพาะเทศบาลนครสงขลาอย่างเดียวแต่เป็นท้ัง
จังหวัด ผมเข้าใจอย่างนั้นและร่างบันทึกนี้ทําท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
เพระเขียนท่ี บ้านเลขท่ี 900 ถนนสงขลา – ระโนด หมู่ท่ี 2 ตําบลพะวง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา โครงการนี้ดีมากท่ีมี อบจ. เป็นพี่ใหญ่ สนับสนุนเงินจํานวน 5 ล้าน
บาท แต่ว่าร่างบันทึกข้อตกลงนี้ผมสงสัยอยู่นิดหนึ่ง เขียนว่า 

   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทําข้ึนระว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา     

   1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
   2. เทศบาลนครสงขลา  ฝ่ายท่ีสอง 
   3. เทศบาลเมืองสิงหนคร  ฝ่ายท่ีสาม  
   4. องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะยอ  ฝ่ายท่ีส่ี 
   5. มหาวิทยาลัยเทศโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ฝ่ายท่ีห้า 
   สรุปแล้วร่างบันทึกนี้มี 5 ฝ่ายโดยมี อบจ. เป็นพี่ใหญ่คอยดูแลสนับสนุน

เงิน ในหน้าสุดท้ายก่อนท่ีจะลงลายมือช่ือเขียนว่าบันทึกข้อตกลงน้ีทําข้ึนเป็นห้า
ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยานและต่างฝ่ายต่างถือไว้ฝ่าย
ละฉบับ แต่ตรงที่ลงช่ือผู้ผูกพันมีเพียง 2 ฝ่าย และพยานอีก 2 คน นี่คือส่ิงท่ีผมไม่
เข้าใจ ก็ขอให้ฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ท่านประธานครับ ในเร่ืองการจัดทําร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการปรับปรุงแหล่งโบราณสถานและสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ 
(สงขลาสู่เมืองมรดกโลก) ผมคนหน่ึงท่ีติดตามเร่ืองนี้ และดูจากหน่วยงานอื่น ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ซ่ึงได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกไปแล้ว 
แม้กระท่ังเขาพระวิหารท่ีเรารู้อยู่ว่าเป็นของเราด้วยและมีปัญหาอยู่กับประเทศ
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เพื่อนบ้าน ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมขอช่ืนชมทางเทศบาลนครสงขลา ซ่ึงถือ
ว่าเป็นต้นเร่ืองท่ีได้ดําเนินการเร่ืองนี้มา ถ้าจําไม่ผิดก็ประมาณ 4-5 ปีท่ีผ่านมาและ
ก็มีองค์กรภาคีคนรักเมืองสงขลาและหน่วยงานอ่ืน ๆ และล่าสุดก็ต้องขอขอบคุณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ท่านนายกนิพนธ์  บุญญามณี  ท่ีได้อนุมัติ
งบประมาณ 5 ล้านบาทเพื่อท่ีจะได้ดําเนินการ ในเร่ืองนี้ของการท่ีจะนําเสนอนั้น
ต้องเสนอไปสู่กระทรวงวัฒนธรรมและก็องค์กรท่ีดูแลเร่ืองนี้โดยตรงก็คือองค์การ
ยูเนสโก ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ก็ขอเรียนท่านประธานว่าโครงการนี้ถ้าสําเร็จ
เรียบร้อยแล้ว สงขลาเรานั้นโดยเฉพาะย่านเมืองเก่าถนนนครนอก ถนนนครใน 
ถนนนางงาม อาจจะขยายไปสู่ทะเลสาบ ไปสู่สิงหนคร ตามท่ีเห็นส่วนราชการทุก
ส่วนท่ีได้ร่วมมือกันก็ขอช่ืนชมทางเทศบาล ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายใน 
ประธานสภาเทศบาล  ญัตตินี้แล้วนะครับ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอทําความเข้าใจกับสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เนื่องจากสงขลา

ของเราได้ประกาศจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2553 ให้สงขลาเป็น
เมืองมรดกแห่งชาติ เพราะฉะนั้นรากเหง้าของสงขลา พื้นท่ีจากหัวเขาแดง มา
แหลมสน และมาบ่อยางสงขลาในปัจจุบัน และไปท่ีเกาะยอก็มีความเป็นรากเหง้า
ของสงขลาอยู่จนถึงคาบสมุทรสทิงพระ จากท่ีผมกล่าวมาแล้ว การที่จะยกเป็น
มรดกแห่งชาติ หลายพื้นท่ีหลายส่วนท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของสถาปัตยกรรม เร่ืองของวิถีชีวิต เร่ืองของวัฒนธรรม ส่ิงเหล่านี้ทาง
คณะกรรมการต้องนํามาพิจารณาประกอบท่ีจะทําให้ความเป็นมรดกแห่งชาติคือ
สงขลา ในการประชุมเม่ือเดือนท่ีแล้วทางคณะกรรมการหลาย ๆ ภาคส่วน
โดยเฉพาะภาคีคนรักเมืองสงขลาได้เสนอให้บรรจุวาระการประชุมสงขลาเมือง
มรดกแห่งชาติ เพื่อท่ีผลัดดันสงขลาสู่เมืองมรดกของโลก ในฐานะท่ีกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพก็ได้บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อท่ีจะให้สงขลาเป็น
เมืองมรดกโลกต่อไปเป็นวาระแห่งชาติ ได้รับการประกาศวาระแห่งชาติ พวกเรา
ทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาคีคนรักเมืองสงขลา หรือว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เทศบาลนครสงขลา พี่น้องชาวสงขลาได้ร่วมกันผลัดดันให้เกิดเป็น
รูปธรรมในเร่ืองของการเข้าสู่มรดกโลกในโอกาสต่อไป ถือว่าวันนี้ท่ีพวกเราได้
จัดทําร่างบันทึกข้ึนมาถือว่า อบจ.เป็นองค์กรท่ีครอบคลุมพื้นท่ี 16 อําเภอ ถือว่า
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เป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพในเร่ืองของการดูแลพื้นท่ีในเรื่องของงบประมาณท่ีจะลง
มาดูพื้นท่ีต่าง ๆ และอีกอย่างหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมี
โบราณสถานหรือว่าความหลากหลายของประวัติศาสตร์ท่ีจะต้องมาร่วมกัน ไม่ใช่
เฉพาะเทศบาลนครสงขลา ก็ถือว่าเมืองเก่าของเทศบาลนครสงขลาเป็นส่วนหนึ่ง
ของสงขลาเราต้องรวมทั้งสงขลา ไม่ว่าจะเป็นคาบสมุทรสทิงพระหรือว่า  สิง
หนคร เกาะยอจนมาถึงบ่อยางของเรา ถือว่า ณ จุดนี้ถือว่าเป็นภาพรวมของสงขลา
ท่ีจะผลักดันให้เป็นเมืองมรดกของโลกในโอกาสต่อไป บันทึกตรงนี้เป็นแค่ร่าง 
เพราะหลาย ๆ อย่างต้องไปประชุมกันอีกคร้ังหนึ่งในส่วนผู้ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะเป็น ปตท.สผ.ท่ีได้สนับสนุนงบประมาณมา หรือว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินใดท่ีมีความสําคัญเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาหรือความเป็นรากเหง้าของ
คนในสมัยก่อน ก็ต้องดึงเข้ามามีส่วนร่วม เพราะฉะน้ันอยากนําเรียนให้สมาชิก
สภาเทศบาลได้เข้าใจว่านี่คือร่างบันทึกความร่วมมือและต่อไปเม่ือได้ประชุมอีก
คร้ังหนึ่งจะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง แก้ไขในส่วนท่ีมันตกหล่นไปบ้าง ก็ขอนํา
เรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี มากครับ  ก็เป็นอันว่าฉบับท่ีนายสมชาย 
ประธานสภาเทศบาล  จินเดหวา  สงสัยว่าร่างบันทึกฉบับนี้ทํากัน 5 ฝ่ายจะต้องมีการลงนามกัน 5 คน 

ท่านนายกบอกว่าไม่ใ ช่ เฉพาะ  5  ฝ่าย  อาจจะมีองค์กรอ่ืนเข้ามาร่วมอีก 
เพราะฉะน้ันองค์กรอ่ืนท่ีเข้ามาร่วมจะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้ด้วย ท่านก็
คงเข้าใจนะครับว่าร่างบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ยังจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมอีก ผมจะขอ
มติจากสภาเทศบาลแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ให้ความเห็นชอบ เร่ือง  
การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงแหล่งโบราณสถานและ
สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ (สงขลาสู่เมืองมรดกโลก) โปรดยกมือข้ึน 
(สมาชิกสภายกมือเป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  ให้ความเห็นชอบ  เร่ือง  การจัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือโครงการปรับปรุงแหล่งโบราณสถานและสถาน ท่ี สํ าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ (สงขลาสู่เมืองมรดกโลก)  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล เร่ือง การจัดร่างทําบันทึก 
  ข้อตกลงความร่วมมือโครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา (Songkhla 

Smart Center)     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  เร่ือง  การ 
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ประธานสภาเทศบาล  จัดทําร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา 
(Songkhla Smart Center)  เชิญนายกเทศมนตรี  เสนอญัตติ  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเร่ืองการจัดทํา

ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา 
(Songkhla Smart Center)   

   หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณาร่าง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา (Songkhla 
Smart Center)  

   เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครสงขลาจะดําเนินโครงการอุทยานการเรียนรู้
นครสงขลา (Songkhla  Smart Center) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  
บนท่ีดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี สข.28 อําเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา เนื้อท่ี 1-3-7.60 ไร่  เนื่องจากได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและประชาชนบนพ้ืนฐานความรู้  วัฒนธรรม  และเพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปเกิดการต่ืนตัวในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาด้านการศึกษา  มี
แหล่งพัฒนาด้านการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  จึงได้มีมติจากการประชุมร่วมกันเม่ือวันท่ี  
14 กรกฎาคม  2558  ให้จัดทําและพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU)  โครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา  (Songkhla  Smart Center) และ
ตามหนังสือของจังหวัดสงขลาท่ี สข 0023.3/ว 3816  ลงวันท่ี  9  กรกฎาคม  2558  
เร่ืองประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เร่ืองการทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้ประกาศ ก.ก.ถ. ลงวันท่ี 22 
พฤษภาคม  2558 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เร่ืองการทําความตกลงร่วมมือกันจัดทํา
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ลงวันท่ี  22  พฤษภาคม  2558  
ข้อ 2  การทําความตกลงร่วมมือกันในการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังแต่สองแห่งข้ึนไป  ซ่ึงอาจเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพื้นท่ีติดต่อกัน  
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และประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นได้รับประโยชน์จากการจัดทําบริการสาธารณะน้ัน
โดยตรงโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

   (1)  เป็นอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายว่า
ด้วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือเป็น
ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

   (2)  เป็นภารกิจหรือโครงการท่ีเกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจะดําเนินการเอง  หรือเป็นภารกิจหรือโครงการท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

   ในการจัดทําบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง  ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน  โดยจัดทําบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ  และ
นําเสนอสภาท้องถ่ินของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น  ท้ังนี้ให้รายงานและจัดส่งสําเนา
บันทึกข้อตกลงให้ผู้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทราบด้วย 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเร่ืองการจัดทํา
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา 
(Songkhla Smart Center) ขอบคุณครับ    

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะ 
ประธานสภาเทศบาล    อภิปรายในญัตตินี้บ้างไหมครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

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

สมาชิกให้ความเห็นชอบ ผมได้ดูหลักการและเห็นผลในการจัดทํา Songkhla 
Smart Center หรืออุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ก็ดีใจเพราะมันเป็นนวัตกรรม
ใหม่ท่ีจะให้กับประชาชน ให้กับนักเรียน เยาวชนจะได้ต่อยอดมากยิ่งข้ึน ผมขอ
เรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหารนิดหนึ่งว่าในส่วนท่ีเห็นกว้าง ๆ จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความรู้วัฒนธรรมเด็กเยาวชนและประชาชน
นั้น ด้านการพัฒนาการศึกษาและก็แหล่งพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อยากจะขอ
รายละเอียดว่ามันมีอะไรบ้าง เพราะว่าพี่น้องประชาชนท่ีฟังอยู่ทางบ้านบางที
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เท่าท่ีผมพูดบางคร้ังก็ไม่เข้าใจ ให้ช่วยบอกว่าศูนย์นี้เม่ือเสร็จแล้วจะมีอะไรอย่างไร
บ้าง ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีก็ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอช้ีแจงในเร่ืองของโครงการ Songkhla Smart Center หรือว่าอุทยานการ

เรียนรู้นครสงขลาให้ท่านได้ทราบว่าทําไม ท่ีมาท่ีไปของโครงการนี้มันเกิดข้ึน
เพราะอะไร คําว่าอุทยานการเรียนรู้ คําว่าอุทยานหมายถึงความหลากหลายไม่ว่า
ในเร่ืองของเทคโนโลยี เร่ืองของหนังสือ และเร่ืองของส่ือต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของเด็กเยาวชนและประชาชนท่ัวไป ก็จะเติมเต็มอยู่ในพื้นท่ีตรงนี้หมดเลย 
ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของศิลปะดนตรีต่าง ๆ ถ้าท่านเคยไปท่ี TK Park ท่ีกรุงเทพฯ TK 
Park มีอย่างไร ศูนย์การเรียนรู้นครสงขลาเราก็มีอย่างนั้น ถือว่าเป็นการเอ้ือให้กับ
เด็กเยาวชนและประชาชนได้มาเรียนรู้ถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ครบครันไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองเทคโนโลยี พูดง่าย ๆ ว่าเป็นห้องสมุดท่ีมีชีวิตชีวา ถ้าลูกหลานเรามีเวลาว่างก็
จะมาเรียนรู้ท่ีศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ มันจะมีคอมพิวเตอร์ มีอินเตอร์เน็ตสําหรับท่ี
จะค้นหาข้อมูลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนได้ 
ผมถือว่าสงขลาของเราเป็นนครแห่งการเรียนรู้ จะต้องเติมเต็มให้สมบูรณ์ในความ
เป็นนครแห่งการเรียนรู้ ก็ขอนําเรียนให้สมาชิกสภาได้ทราบ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก 
ประธานสภาเทศบาล  ไหมครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ในญัตติของนายกเทศมนตรี เร่ืองขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล

เร่ืองการจัดทําร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอุทยานการเรียนรู้นคร
สงขลา ในเหตุผลบรรทัดท่ี 2 จากบนท่ีดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนท่ี สข 28 
อําเภอเมืองจังหวัดสงขลา เนื้อท่ี 1-3-7.60 ไร่ ผมอยากให้ช้ีแจงให้ชาวบ้านทราบ
ว่าพื้นท่ีท่ีทํามันอยู่ตรงไหนของอําเภอเมืองสงขลา ขอให้ช้ีแจงด้วยครับ   

 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 
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ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอทําความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลนครสขลาและพ่ีน้อง

ประชาชนได้ทราบว่า พื้นท่ีท่ีจะก่อสร้างหรือท่ีจะทําโครงการอุทยานการเรียนรู้
นครสงขลา เป็นท่ีการไฟฟ้าเก่าเยื้อง ๆ กับวัดยางทอง ใกล้ ๆ กับศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครสงขลา ตรงนั้นนะครับ  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มากครับ ก็เป็นอันทราบกันนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ว่าท่ีดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนท่ี สข 28 อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื้อท่ี 1-

3-7.60 ไร่ ท่ีจะก่อสร้างโครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา อยูท่ีการไฟฟ้าเก่า 
ตรงข้ามกับวัดยางทอง ข้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาะรณภัยเทศบาลนคร
สงขลา นะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ เม่ือ
ไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ให้ความ
เห็นชอบ  เร่ือง การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอุทยานการเรียนรู้
นครสงขลา Songkhla Smart Center โปรดยกมือข้ึน (สมาชิกสภายกมือเป็นเอก
ฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  ให้ความเห็นชอบ  เร่ือง  การจัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือโครงการอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา Songkhla Smart Center  เป็น
เอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็น 
   รายการใหม่ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินประจําปี พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  

เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
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    หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอเสนอญัตติ    
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เร่ืองงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 งานศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ไม่ได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อจัดซ้ือกล้องวงจรปิด แต่เนื่องจาก
ศูนย์บริการสาธารณสุขท้ัง 2 แห่งยังไม่มีกล้องวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัย
และสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ภายในบริเวณศูนย์บริการ
สาธารณสุขโดยได้ตรวจสอบงบประมาณแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะโอนได้ 
ดังนั้นจึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครสงขลาเพ่ือโอนเงินงบประมาณประจําปี 
พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้  

   ขอโอนจาก  
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   - ประเภทครุภัณฑ์อ่ืนๆ จัดซ้ือโรงเรือนกรีนด์เฮาส์สําเร็จรูป จํานวน ๔ 

ชุด พร้อมอุปกรณ์การให้ปุ๋ยให้น้ําอัตโนมัติ งบประมาณต้ังไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
ขณะน้ีคงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

   แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  
  งบดําเนินงาน 
   - ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
งบประมาณตั้งไว้  200,000  บาท  ขณะน้ีคงเหลือ 200,000 บาท  ขอโอนลด 
60,000 บาท  รวมโอนลดเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืน
บาทถ้วน) 

   ไปตั้งจ่ายเป็น 
   แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
   - ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด (CCTV) จํานวน 

160,000 บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) 
ประกอบด้วย กล้องอินฟาเรดความละเอียด 1080P  จํานวน  16 ชุด  เคร่ือง
บันทึกภาพขนาด 16 ช่อง และหน่วยเก็บข้อมูลรวม ไม่น้อยกว่า 6TB จอรับภาพ 
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แบบ IPS ขนาดไม่น้อยกว่า 27” อุปกรณ์สํารองไฟฟ้า ขนาด ไม่น้อยกว่า 1000VA 
สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ ติดต้ังท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข (เตาหลวง)  
จํานวน 10 จุด และศูนย์บริการสาธารณสุข (สระเกษ) จํานวน 6 จุด ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุขงานศูนย์บริการสาธารณสุข  รวมโอนเพ่ิมเป็นจํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2 และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีสมาชิกสภาจะอภิปราย ผมก็จะขอ

มติจากท่ีปะชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติอนุมัติให้โอนเงินงบ
ประมารณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีได้เสนอ 
โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงประมาณ  พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็น 
   รายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินประจําปี พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นรายการใหม่  ของกองสวัสดิการสังคม เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรอง

นายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 
 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 
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   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

    หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอเสนอญัตติ   
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  

   เหตุผล  ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เร่ืองงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 งานธุรการ กองสวัสดิการสังคม ไม่ได้ต้ัง
งบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แต่เนื่องจากกองสวัสดิการ
สังคมมีภาระงานเพิ่มข้ึนมาก ประกอบกับการจัดต้ังชุมชนเพิ่มข้ึนจาก 37 ชุมชน 
เป็น 54 ชุมชน งานจัดทําโครงการต่าง ๆ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ฯลฯ ซ่ึงมีความจําเป็นจะต้องจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว สะดวก  รวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ โดยได้
ตรวจสอบงบประมาณแล้วมีเงินคงเหลือเพียงพอท่ีจะโอนได้ ดังนั้นจึงขออนุมัติ
ต่อสภาเทศบาลนครสงขลาเพ่ือโอนเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ดังนี้ 

   ขอโอนจาก 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์   
  งบดําเนินงาน 
   - ค่าใช้สอย รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนม์มายุครบ 60 พรรษา 
งบประมาณต้ังไว้ 200,000 บาท ขณะน้ีคงเหลือ 140,000 บาท ขอโอนลด  จํานวน 
112,000 บาท   

   รวมโอนลดเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 112,000 บาท  (หนึ่งแสนหน่ึงหม่ืน
สองพันบาทถ้วน) 

 
   ไปตั้งจ่ายเป็น  
   แผนงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์   งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
   - คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จํานวน 2 ชุด       เป็นเงิน     99,860   บาท 
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   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ เคร่ืองแม่ข่าย SERVER 
ไมโครคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผลแบบท่ี ๒ (หน้าจอไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

   1.  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)  
หรือ  8  แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 
GHz. และมีหน่วยความจําแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB  จํานวน 1 
หน่วย 

   2. มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีจํานวน
ความจําขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

   3. มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR 3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 

   4. มีหน่วยความจํา เก็บข้อมูล (Hard Disk) หรือ SCSI หรือ SAS หรือ 
SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย 

   5. มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดต้ังภายใน (internal) หรือภายนอก 
(External)  จํานวน  1  หน่วย 

   6. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

   7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 

   - เคร่ืองสํารองไฟ จํานวน 2 ชุด    เป็นเงิน   12,140   บาท  
    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 1400 VA 

จํานวน 2 ชุด มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   1. มีกําลังไฟด้านนอกไม่น้อยกว่า 1400 VA (700Watts) 
   2. สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที 
   รวมเป็นเงินจํานวน 112,000 บาท (หนึ่งแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2 และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  
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   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกสมชาย  จันทรประทิน มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ไหมครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาจะอภิปราย ผมก็

จะขอมติจากท่ีปะชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติอนุมัติให้โอน
เงินงบประมารณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ   
กองสวัสดิการสังคมตามท่ีได้เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมือ     เป็น
เอกฉันท์) 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงประมาณ  พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ของกองสวัสดิการสังคม  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  9   เร่ือง อ่ืน  ๆ  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์    ระเบียบวาระท่ี 9  เร่ืองอ่ืน ๆ ตอนนี้ยังมีเวลาประมาณ 15 นาที  ผมก็จะ  
ประธานสภาเทศบาล  ให้เวลาอภิปรายสักเล็กน้อย  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีอะไรจะอภิปรายใน

ญัตตินี้บ้าง เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   มีเวลาเพียง 10 กว่านาที เพื่อประโยชน์ของพ่ีน้อง เราเข้ามาประชุมสภา 3 

เดือนคร้ัง เม่ือตอนเช้าผมขับรถเวียนดูตามถนนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา 
ขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าถนนนครนอกตอน 08.00 น. รถ
ติดต้ังแต่องค์การโทรศัพท์ ไปธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ไปจนถึงโรงเรียน
เทศบาล 1 ถนนนครนอก ทุกวันนี้จราจรติดขัดมากเลยครับ ระยะทางประมาณ 2 
– 3 กิโลเมตร ขอให้เทศบาลช่วยดูแลหน่อยครับ ช่วงเช้า ๆ ผู้ปกครองได้พา
ลูกหลานไปส่งโรงเรียน อยากให้เทศกิจไปช่วยดูแลหน่อยเพราะรถติดมาก 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์    ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างเชิญครับ เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  ครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน     เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี  4 
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   ในฐานะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน การประชุมไม่มีกําหนดว่าจะ
พักกลางวันหรือไม่พัก ว่ากันต่อไปได้ตามเวลาท่ีเหมาะสม ประเด็นท่ีพี่น้องฝาก
กันมามากในเร่ืองของเส้นทางจราจร ไม่ว่าจะเป็นถนนราษฎร์อุทิศ 1 หรือว่าทาง
วชิรา จะว่าด้วยความคับแคบของถนนแต่ก็พอทําเนาถ้าหากไม่มีอะไรรุกลํ้ามาบน
ผิวจราจร ทุกวันนี้ถ้าพูดถึงเร่ืองแม่ค้าพอเข้าใจว่าจะต้องหาพื้นท่ีหรือทําเลสวย ๆ 
ดี ๆ เพื่อทําการค้าขายให้ได้กําไร แต่เม่ือเราเห็นใจแม่ค้าก็ต้องเห็นใจผู้ใช้รถใช้
ถนนเหมือนกัน ในภาวะเวลาเร่งด่วนหากผู้ท่ีอยู่ในรถเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย หรือว่า
ท้องแก่ใกล้คลอดอยู่ ส่ิงนี้ถ้าสะท้อนกลับไปก็จะเกิดการเข้าใจท้ัง 2 ฝ่าย แต่เพื่อให้
อยู่กันได้ บ้านเมืองต้องเป็นระเบียบ เพราะฉะน้ันในพ้ืนท่ีวชิราตามท่ีพี่น้อง
ประชาชนได้ร้องเรียนมาก็คือมีแม่ค้าส่วนหนึ่งมาขอเช่าพื้นท่ีหน้าร้านแต่บนถนน 
ไม่ใช่บนฟุตบาทนะครับบนถนน ถ้าพอบนฟุตบาทก็พอทําเนาแต่พอบนถนนก็
กินพื้นท่ีผิวจราจร ลองสํารวจดูนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนราษฎร์อุทิศ 1 ก็ดี ท่ีวชิรา
ก็ดี ก็น่าเห็นใจกันท้ัง 2 ส่วนนะครับท้ังผู้ประกอบการและผู้ใช้ถนน ผมฝากตรงนี้
ด้วย และในส่วนบริเวณแยกกรีนเวิลด์ ตรงนี้ก็จุดหนึ่งท่ีมีรถเข็นมากพอสมควร ก็
ต้ังข้อสังเกตให้เห็นว่า วันนี้อาจจะยังไม่เกิดปัญหาการจราจรมากนัก แต่ในวัน
ข้างหน้าถ้ามีแม่ค้าเพิ่มปริมาณมากข้ึน และท่ีตรงนั้นค้าขายดี พอรถขับมาก็จะ
จอดซ้ือของเม่ือซ้ือของบริเวณนั้นรถคันต่อไปก็จะติดคาอยู่บนถนนอยู่บริเวณไฟ
แดงเพราะไปต่อไม่ได้ ผมเจอสภาพแบบนี้บ่อย ก็ลองหาทางแก้ไขดู หาทางท่ีจะให้
อยู่ร่วมกันได้ ส่ิงท่ีสําคัญคือความเป็นระเบียบของบ้านเมือง    ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ  

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ผมขอรบกวนเวลานิดหนึ่งนะครับ พี่น้องประชาชนร้องเรียนมาเร่ือง

ความปลอดภัยของรถใหญ่ รถบรรทุกนั้นค่อนข้างจะขับรถประมาทหวาดเสียว ก็
ได้เกิดเหตุข้ึนแล้วเม่ือสัปดาห์ท่ีแล้วรถบรรทุกขับปาดหน้าหน้ารถจักรยานยนต์
ของเด็กนักเรียน ทําให้นักเรียนเสียชีวิต รถบรรทุกอยู่ในเมืองเราเยอะและจะขับ
รถค่อนข้างเร็ว ก็ขอฝากให้ช่วยดูเร่ืองนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกกครับ  เชิญนายชาคริต  นิยมเดชา   เชิญครับ 
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นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ผมขอพูดประเด็นเดียวกับ นายสมโชค  ดีล่ิน  ขอโทษท่ีเอ่ยนามนะครับ 

ตอนน้ี ท่ีถนนเก้ าแสนพี่น้องประชาชนได้ ร้อง เ รียนผมมาโดยตลอดว่ า
ผู้ประกอบการได้ต้ังวางโต๊ะและเก้าอ้ีขายของบนถนนเก้าแสนลํ้ามากันคร่ึงถนน 
ขายกันโต้รุ่ง แล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุรถชนคนแล้วใครจะรับผิดชอบ ผมขอฝากเร่ืองนี้
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายชาคริต  นิยมเดชา  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ เชิญนายกเทศมนตรี ตอบข้อซักถามของ

สมาชิกสภา เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตินติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ท่ีท่านได้ดูแลทุกข์สุข

ของพี่น้องประชาชนในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของชาวบ้านโดยเฉพาะในเร่ืองของ
ความเป็นระเบียบหรือว่าความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นท่ีท่ี
เรารับผิดชอบอยู่ ในเร่ืองปัญหาการจราจรช่วงเช้าถือว่าในปัจจุบันนี้การเพิ่มข้ึน
ของพ่ีน้องประชาชนและการเพิ่มข้ึนของยวดยานพาหนะนั้นได้เพิ่มข้ึนอย่าง
รวดเร็ว ในช่ัวโมงเร่งรีบในการรับส่งนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือ ช่วงเย็น 
เราจะเห็นว่าการจราจรจะติดขัดมาก ต้องขอเรียนสมาชิกสภาเทศบาลว่า เนื่องจาก
ถนนสายหลักในเขตเทศบาล เช่นสายถนนนครใน ปัญหาในเร่ืองการเอา
สายไฟฟ้าลงดินทําให้ในบางช่วงบางตอนถนนมันอาจจะขรุขระอยู่เพราะยังไม่
เรียบร้อยทําให้ความในการขับข่ีรถมันลดลง การสัญจรไปมาอาจจะลําบากสักนิด
หนึ่ง  ผมจะได้เร่งให้ผู้รับเหมาหรือว่าการไฟฟ้าได้รีบดําเนินการเพราะท่อได้เอาลง
ใต้ดินเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ข้ันตอนร้อยสาย ผมคิดว่าในส่วนนี้ก็คงจะอีกไม่นาน 
และอีกในส่วนหนึ่งได้ทําหนังสือขอความร่วมมือรถบรรทุก 10 ล้อ หรือรถเทล
เลอร์ว่าในช่วงเช้าหรือช่วงเวลาเร่งด่วนขอความร่วมมือว่าอย่าเอารถเข้ามา เดี๋ยว
ผมจะติดตามเร่ืองท่ีงานเทศกิจ สํานักปลัดเทศบาลอีกคร้ังหนึ่งว่าเร่ืองท่ีเราขอ
ความร่วมมือไปถึงไหนแล้ว ปีท่ีแล้วก็ให้เทศกิจไปบอกว่าในช่วง 8 – 9 โมงเช้ารถ 
10 ล้อหรือรถเทลเลอร์ไม่ควรจะเข้ามา หรือว่าเป็นความร่วมมือกัน เพราะถ้ารถ
ใหญ่เข้ามาทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่ารถใหญ่คือตัวปัญหาที่ทําให้การจราจรติดขัด 
เพราะฉะน้ันในบางช่วงโดยเฉพาะในช่วงเวลาราชการไม่ควรจะเข้ามา ในส่วนนี้ก็
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ได้ทําหนังสือไปเดี๋ยวผมจะตามเร่ืองให้ ส่วนในเร่ืองของการจัดระเบียบโดยเฉพาะ
ในเร่ืองของทางเท้าหลายท่ีตอนนี้ผมก็ได้มอบนโยบายคืนทางเท้าให้กับพี่น้อง
ประชาชนที่สัญจรไปมาให้ช่างเขตของสํานักการช่างแต่ละเขตได้ลงไปสํารวจ
ตรวจสอบดูว่าพื้นท่ีตรงไหนท่ีเอาทางเท้าไปทําประโยชน์ส่วนตนเราก็จะขอพื้นท่ี
ตรงนั้นคืน โดยเฉพาะถนนราษฎร์อุทิศมีอยู่หลายหลัง หลายพื้นท่ีและก็ได้ทํา
หนังสือขอความร่วมมือไปว่าอย่างไรเสียเราก็ขอพื้นท่ีตรงน้ันคืนให้พี่น้อง
ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก และในเร่ืองของความปลอดภัยในการสัญจร 
อยากให้พี่น้องประชาชนท่ีสัญจรไปมาต้องมาเดินบนถนนร่วมกับรถที่วิ่งอยู่ 
ตอนน้ีมีนโยบายอยู่แล้ว ในเดือนนี้เราต้องได้ข้อมูลตรงนั้นมาและตอนน้ีเราก็
ดําเนินการขอคืนพื้นท่ีหลายหลังแล้ว ท่ีวชิราและเก้าเส้งก็เหมือนกัน โดยเฉพาะท่ี
เก้าเส้งมีปัญหามากมีปัญหาท่ีผู้ประกอบการค้าขายเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ยอมเก็บ
โต๊ะเก้าอ้ีหรือว่าอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ผมก็จะมอบสํานักปลัด ให้เทศกิจรีบเข้าไป
ดําเนินการ ไม่ว่าตรงไหนพื้นท่ีใดถ้าค้าขายเสร็จเรียบร้อยแล้วรถเข็นหรืออุปกรณ์
ต่าง ๆ ต้องเก็บให้เรียบร้อย ไม่ใช่ขายแล้วไว้ท่ีเดิมอยู่อย่างไรก็อย่างนั้น แบบนี้ไม่
เอา วันนี้เราถ่ายทอดเสียงทางวิทยุชุมชน ก็ขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชน
ท่ีประกอบการอยู่ช่วยให้ความร่วมมือด้วย ก็ขอให้ดูว่าบ้านเมืองเรากําลังพัฒนา 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่ีถือว่าสงขลาของเราเป็นเมืองท่องเท่ียวดังนั้นในเร่ือง
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยต้องมาก่อน ดังนั้นก็ขอความร่วมมือ
จากท่ีพี่น้องประชาชนด้วย อีกหลาย ๆ ท่ีก็ขอความร่วมมือด้วยโดยเฉพาะในเร่ือง
ของทางเท้า  ก็ขอช้ีแจงให้สมาชิกสภาเทศบาลและต้องขอขอบคุณท่ีได้เห็นปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนแก่ประชาชนท่ีสัญจรไปมา ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี มากครับ  นายสมโชค  ดีล่ิน  มีอะไรครับ 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ผมขอเสนอเพ่ิมเติมสักนิดหนึ่งนะครับ บริเวณถนนนครนอกซ่ึงปัญหาก็

คือการจราจรติดขัดช่วงเช้าและช่วงเย็นในช่วงเร่งด่วน ผมมีความคิดท่ีอาจจะ
เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาการจราจรที่ถนนนครใน ถนนนครนอก โรงเรียนใน
สังกัดของเราคือโรงเรียนเทศบาล 1 ประตูทางเข้าโรงเรียนก็คือส่วนหน้าคือถนน
นครนอก เพื่อบรรเทาการจราจรท่ีติดขัด  เราลองหันประตูมาทางด้านข้างคือถนน
บ้านดอนในช่วงเช้าก็ดี ช่วงเย็นก็ดี ส่วนหนึ่งถ้าเป็นไปได้ให้ผู้ปกครองท่ีนํา
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รถจักรยานยนต์มาส่งบุตรหลานเข้ามาทางประตูถนนบ้านดอน รถจะได้ไม่ไป
กระจุกกันอยู่ท่ีถนนนครนอก ถ้าเป็นไปได้ผมว่าลองปรับปรุงดูว่าจะเป็นไปได้ไหม
ถนนบ้านดอนก็กว้างเราทําประตูด้านข้าง และปรับให้รถจักรยานยนต์ไปส่งบุตร
หลานทางนั้นในช่วงเช้าและเย็น ผมว่าน่าจะพอแก้ปัญหาการจราจรที่ถนนนครใน
ได้พอสมควร ขอบคุณมากครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์    ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  ข้อเสนอของท่านก็มีประโยชน์ 
ประธานสภาเทศบาล   ก็คิดว่าท่านนายกเทศมนตรี และทางสํานักการศึกษาก็ลองปรึกษากับโรงเรียนดูว่า

จะสามารถทําได้ตามท่ีสมาชิกสภา นายสมโชคดีล่ิน  เสนอมาได้หรือเปล่าครับ 
บัดนี้ก็ถึงเวลาอันสมควร  ผมก็ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  รอง
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้  และการประชุมสภาก็ผ่านไปด้วยดี  ผมขอปิดประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 4   ณ บัดนี้   

ปิดประชุมเวลา      12.15  น. 
 
 
 
   (ลงช่ือ)    นางวรกานต์  เรืองศรี    ผู้บันทึกการประชุม 
 
                                                              (ลงช่ือ)     นางกัลยา  บุญญามณี    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
        สําเนาถูกต้อง 
 
  
 (นางกัลยา  บุญญามณี) 
ปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 
 


