
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 3 
วันท่ี  28  สิงหาคม  2558  เวลา  10.30  น. 
ณ   ห้องประชมุสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผู้มาประชุม 1. นายประวัติ ดําริห์อนันต์ ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นายวัลลภ วุฒิภูมิ รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นางกรกมล   อาจณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 5. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 6. นายฆัมพร อุเทนพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 7. นายเจิมศักดิ์ หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายชาคริต   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายเชาว ์ สุชลสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 11.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. นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายอนุสรณ ์ โค่ยสัตยา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นางสาววลัยรัตน ์ ตันติเศรณ ี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นายธาน ี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายโสภณ สุขโข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายภษูิต ตันรัตนพงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายปราณ ี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายรัฐชัย สงประสพ รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายนิทัศน ์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 12. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 13. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 14. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้
 15. นายประจวบ มณีโชติ ผอ.สํานักการชา่ง 
 16. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 17. นางตวงพร วิจิตรพันธ์ ผอ.สํานักการศึกษา 
 18. นางสาววรารัตน์ นันทวราพิทักษ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
 19. นางสิริวรรณ บูรณสิงห ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 20. นายศักดา มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 21. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวชิาการและแผนงาน 
 22. นายเจษฏา ชัยฤกษ ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 23. นายสมหมาย   สมศักดิ ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 24. นางวรกานต์ เรืองศรี เจ้าพนกังานธุรการ 6ว 
 25. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายดํารงเดช ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ลากิจ 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

 เ ม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว นางกัลยา  บุญญามณี  ปลัดเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
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นางกัลยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2558 คร้ังท่ี 3 
 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 3 ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2558 บัดนี้สมาชิกสภา
เทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 1  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมสภา จํานวน 1 

ท่านนะครับ คือนายดํารงเดช  ทองคํา  ขอลากิจ  สมาชิกท่านใดท่ีติดธุระ ก็ได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า แต่ถ้าหากสมาชิกบางท่านท่ีมาลงช่ือแล้วแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุม ก็
ถือว่าผิดระเบียบ เพราะฉะน้ันก็ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบว่า 
การประชุมสภาเทศบาลท่ีท่านมีหน้าท่ีอยู่นั้นมีความสําคัญเป็นอันดับ 1 ถ้าหากว่า
มีกิจธุระท่ีมันจําเป็น สําคัญ หรือว่าป่วย หรือมีอุบัติเหตุ หรือมีการว่าความท่ีศาล 
ก็ว่ากันไป แต่อย่ามาเซ็นช่ือแล้วทําเป็นออกไปธุระท่ีอ่ืน อันนี้มันผิดข้อบังคับการ
ประชุม นะครับ ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบแล้วก็จะมีผลตามกฎหมายด้วย 
สมมุติว่าไม่ได้ลาการประชุม ขาดหายไปเฉย ๆ 3 คร้ังติดต่อกันนั้น จะขาดความ
เป็นสมาชิกนะครับ ขอแจ้งให้ทรารบ  

   เร่ืองท่ี 2  ผมขอเปล่ียนระเบียบวาระการประชุมท่ีได้แจกไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม ท่ีส่งไปพร้อมกับแฟ้มเอกสาร ผมขอเปล่ียนเป็นระเบียบวาระ
การประชุมฉบับใหม่ ท่ีเจ้าหน้าท่ีได้แจกให้ท่ีอยู่ในมือของสมาชิกสภาทุกท่าน
เพราะผมได้เปล่ียนในวาระท่ี 12 เร่ือง พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ข้ึนมาเป็นวาระท่ี 3 
ให้มันถูกต้องตามข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล ข้อท่ี 27 (4) คือการจัด
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ระเบียบวาระการประชุมนั้นต้องเอาเร่ืองท่ีคณะกรรมการที่สภาต้ังข้ึนพิจารณา
แล้วเสร็จ ข้ึนมาพิจารณาก่อนเร่ืองท่ีเสนอใหม่ ก็ขอแจ้งให้ทราบ  

   เร่ืองท่ี 3  ท่ีประธานสภาจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ วันนี้เป็นการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครบระยะเวลาการประชุมตามท่ีกําหนดไว้ 30 
วัน คือในวันท่ี 30 สิงหาคม 2558 เป็นวันปิดสมัยประชุม นะครับ แต่ว่ามีภาระกิจ
ของเทศบาลที่จํ า เ ป็นจะต้องขออนุ มั ติ ต่อสภาอยู่ อีกเกี่ ยวกับการกันเ งิน
งบประมาณ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ฯลฯ เพราะเดือนกันยายน นี้ก็
เป็นเดือนท่ีจะส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผมก็เลยทําหนังสือถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลา ขอขยายระยะเวลาการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ออกไปอีกเป็นเวลา 30 วัน คือต้ังแต่วันท่ี 31 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 29 กันยายน 
2558  ก็จะยังอยู่ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 อยู่ หากมีเร่ืองท่ีจะต้อง
พิจารณากันอีกผมก็จะมีหนังสือนัดประชุมสภา เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป ผมก็
ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้า นะครับ 

   เร่ืองท่ี 4  ประธานสภาจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีหนังสือท่ี สข 
52002.2/2789 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558  เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
เทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 4  แจ้งว่า ได้
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) 
เพิ่มเติม คร้ังท่ี 4 ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 4 ข้อ 22 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 4 ข้อ 24 “ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งให้สภาท้องถ่ินทราบ”  
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว ผมจะอ่านประกาศให้ท่ีประชุมทราบ      นะ
ครับ 

   ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
นครสงขลา (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 4   

   ด้วยเทศบาลนครสงขลา ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
นครสงขลา  (พ .ศ .  2558 - พ .ศ .  2560)  เพิ่ม เ ติม  คร้ัง ท่ี  4  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 หมวดท่ี 4 ข้อ 22 ซ่ึงนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น เพื่อ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 24 เทศบาลนครสงขลา จึงได้
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ประกาศใช้แผนพัฒนาสามพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 
2560) เพิ่มเติม คร้ังท่ี (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)  

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน   
   ประกาศ  ณ วันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
   นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมก็แจ้งให้ ท่ีประชุมสภาแห่งนี้ ได้ รับทราบแล้วนะครับ  ส่วนใน

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ สมาชิกสภาเทศบาลมาขอดูท่ีผมได้นะครับ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   คุณวัลลภ  วุฒิภูมิ  มีอะไรครับ  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ท่านประธานครับ  ประเด็นท่ีท่านประธานบอกเกี่ยวกับการลงรายช่ือ

ของสมาชิกสภา ผมอยากให้ประธานช้ีขาดเลยนะครับว่าอยู่ในสถานะอย่างไร เช่น 
ขาด ลา ไม่มา เพราะมันจะมีผลต่อการลงมติ  ช่วยช้ีขาดด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ผมขอเรียนให้ทราบว่า การประชุมสภา เราถือเอาว่ามีสมาชิกสภาได้มา 
ประธานสภาเทศบาล    ครบองค์ประชุม สภาเทศบาลนครสงขลา มีสมาชิก 23 คน เพราะฉะน้ันครบองค์

ประชุมก็ต้องเกินกึ่งหนึ่ง ก็คืออย่างน้อย 12 คน ก็ครบองค์ประชุม ก็สามารถ
พิจารณาได้ แต่ถ้าหากว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ไม่ครบองค์ประชุมก็ไม่สามารถประชุมได้ 
ประชุมไปก็ไม่มีผล ในการประชุมนั้น สมาชิกสภาผู้ใดท่ีมาลงช่ือไว้แล้ว แต่ไม่ได้
เข้าร่วมประชุม ให้ถือว่าขาดประชุม แต่ถ้าสมาชิกสภาผู้ใดไม่ได้ลงช่ือไว้ แต่ได้เข้า
ร่วมประชุมถือว่ามาประชุมสภาท้องถ่ินคร้ังนั้น  

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําปี   
  พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี  6 สิงหาคม 2558 และรับรองรายงานการประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2558  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําปี  พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี  6 สิงหาคม 2558 และรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15 
สิงหาคม 2558  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญ นายเชาว์    
สุชลสถิตย์   เชิญครับ 
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นายเชาว์  สุชลสถิตย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว์  สุชลสถิตย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 3  

ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา  
 เม่ือวันท่ี  20 สิงหาคม 2558  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ประกอบด้วย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจันทร์  ประธานกรรมการ  

  2. นางเสงี่ยม  โกมลนาค   กรรมการ 
  3. นายมนูญ  จิตตะเสโณ   กรรมการ 
  4. นายสุพล  ชุ่มเย็น   กรรมการ 
  5. นายสุระ  รักเจียม   กรรมการ 
  6. นายชาคริต  นิยมเดชา   กรรมการ 
  7. นายเชาว์  สุชลสถิตย์   กรรมการและเลขานุการ 
  ได้มาประชุมร่วมกัน  ณ งานกิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล เพื่อตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 เม่ือ
วันท่ี 6 สิงหาคม 2558  ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยดังกล่าว 
ไม่มีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขแต่อย่างใด ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ นายเชาว์  สุชลสถิตย์  มากครับ  มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวนี้ บ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีการแก้ไข

รายงานการประชุมฉบับนี้ ก็เป็นอันว่า สภาแห่งนี้ได้รับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 
โดยปริยายแล้วนะครับ 

   ต่อไป เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2558 คร้ังท่ี 2  เม่ือ
วันท่ี 15 สิงหาคม 2558  เชิญนายเชาว์  สุชลสถิตย์  ครับ 

นายเชาว์  สุชลสถิตย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว์  สุชิลสถิตย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 3  

ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา  
 เม่ือวันท่ี  20 สิงหาคม 2558  เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ประกอบด้วย 
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 1. นายวรชาติ  ธารพระจันทร์  ประธานกรรมการ  
  2. นางเสงี่ยม  โกมลนาค   กรรมการ 
  3. นายมนูญ  จิตตะเสโณ   กรรมการ 
  4. นายสุพล  ชุ่มเย็น   กรรมการ 
  5. นายสุระ  รักเจียม   กรรมการ 
  6. นายชาคริต  นิยมเดชา   กรรมการ 
  7. นายเชาว์  สุชลสถิตย์   กรรมการและเลขานุการ 
  ได้มาประชุมร่วมกัน  ณ งานกิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล เพื่อตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 2 
เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2558  ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
ดังกล่าว ไม่มีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขแต่อย่างใด ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ นายเชาว์  สุชลสถิตย์  มากครับ  มีท่านสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวนี้ บ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีสมาชิก

สภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ก็เป็นอันว่า สภาแห่งนี้ได้รับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 
2  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2558  โดยปริยายแล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยท่ี 3 ประจําปี 
พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2558   

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ เร่ือง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2559  วาระท่ี 2   และวาระที่ 3     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ในวาระนี้ เป็นเร่ืองของ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ซ่ึงในคราว
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี 15 
สิงหาคม 2558  สภาเทศบาลนครสงขลา ได้ลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้ว 
การประชุมสภาในวันนี้ สภาเทศบาลพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  คณะกรรมการแปร
ญัตติได้ทําการแปรญัตติหลังจากท่ีผ่านข้ันตอนรับหลักการ ขอเชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติ  เสนอรายงานคําแปรญัตติต่อท่ีประชุมสภา  เชิญนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  
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นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4   
  ในฐานะกรรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายฯ  ขอรายงานคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

   ตามท่ีสภาเทศบาลนครสงขลา ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี  2558 คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2558 รับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในวาระท่ี 1 
แล้ว และในการพิจารณาวาระท่ี 2 สภาได้มีมติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ไว้ 5 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 16 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ถึงวันท่ี 21 สิงหาคม 
2558 เวลา 10.00 น. และกําหนดสถานท่ีรับคําขอแปรญัตติฯ  ณ ห้องกิจการสภา 
เทศบาลนครสงขลา นั้น    

   ปรากฏว่าในระหว่างวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารท้องถ่ิน มายื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

   ดังนั้น ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ตามเวลาที่กําหนดนัด
ประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถ่ิน 
คณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติฯ ประกอบด้วย  

   1. นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  ประธานกรรมการ 
   2. นายสุรสิทธ์ิ  สังโคมินทร์ กรรมการ 
   3. นายวัลลภ  วุฒิภูมิ    กรรมการ 
   4. นายพิทักษ์  ทองสุกใส  กรรมการ 
   5. นางกรกมล  อาจณรงค์  กรรมการ 
   6. นายฆัมพร  อุเทนพันธ์  กรรมการ 
   7. นายเอกชัย  กิ้มด้วง  กรรมการและเลขานุการ 
   ได้มาพร้อมกัน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ก่อนการ

พิจารณาฯ ท่ีประชุมมีมติให้คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  แล้วเห็นว่า 

   1. การต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ฉบับนี้ 
เป็นไปโดยถูกต้อง ตามระเบียบวิธีการงบประมาณทุกประการ 

   2. การตั้งจ่ายได้ต้ังจ่ายไว้โดยประหยัด และเพื่อใช้จ่ายไปตามอํานาจหน้าท่ี
ของเทศบาลเองท้ังส้ิน  
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   จึงให้เป็นไปตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถ่ินทุกประการ  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอขอบคุณ  นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มากครับ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้ส่งเอกสารมาให้ประธานสภา 

ผมก็ได้ตรวจดูแล้วว่าญัตติท้ังหมดไม่มีการแก้ไขและไม่มีการแปรญัตติ  เป็นอัน
สรุปว่ายังคงใช้ตามร่างเดิมท้ังหมด เม่ือไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง ก็ถือว่าในวาระ
ท่ี 2 นี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ อันนี้เป็นไปตามระเบียบฯ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ในวาระท่ี  3  เป็นข้ันลงมติ ไม่มีการอภิปราย  ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล   ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกลงมติ  สมาชิกสภาท่าน

ใดเห็นว่าจะให้ตราร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมือลงมติใน
วาระท่ี 3 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมต ิให้ผ่านวาระที ่2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3  ขั้นลงมติ
โดยให้ตราเปน็เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559  
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เร่ือง  ขออนุญาตใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 9  แห่งประมวล 
   กฎหมายท่ีดิน     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง  ขออนุญาตใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 9 
ประธานสภาเทศบาล  กฎหมายท่ีดิน  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านนายกสมศักดิ์  ตันติเศรณี  

เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผม  นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ผมขอถอนญัตติ  เร่ือง ขออนุญาตใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 9 

แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินออกจากระเบียบวาระการประชุม ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  ท่านนายกเทศมนตรี   ก็ได้ขอ 
ประธานสภาเทศบาล  ถอนญัตติ  ขออนุญาตใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 9 แห่งประมวล

กฎหมายท่ีดิน ผมจะขอมติจากท่ีประชุมแห่งนี้ สมาชิกท่านใดอนุญาตให้ถอน
ญัตตินี้ออกจากระเบียบวาระการประชุม โปรดยกมือข้ึน (สมาชิกสภาเทศบาลยก
มือ อนุญาตให้ถอนญัตติ  เร่ือง ขออนุญาตใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 9 
แห่งประมวลกฎหมายท่ีดินออกจากระเบียบวาระการประชุมเป็นเอกฉันท์) 
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ ให้ถอนญัตติ  เร่ือง ขออนุญาตใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ 
ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายท่ีดิน  ออกจากระเบียบวาระการประชุม   
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2558 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน (สํานักการคลัง)     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน ของ

สํานักการคลัง  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  เ ป็นค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 ชุด เป็นเงิน 80,000 บาท (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 

   เหตุผล   เพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตาม
คุณลักษณะและเกณฑ์มาตรฐานราคากลางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร พ.ศ. 2558  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดได้ประชุมพิจารณา คร้ังท่ี 3 ประจําปีงบประมาณ 2558 
เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 ได้มีความเห็นว่าคุณลักษณะไม่ชัดเจน  ให้ปรับราคา 
ตามข้อ 7 สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และตามข้อ 44 สําหรับเคร่ืองพิมพ์  จึงขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
ใหม่ ดังนี้  

    คําชี้แจงเดิม 
   1. ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จํานวน 4 ชุด ตามคุณลักษณะดังนี้    
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU Corei3-3240 โดยมีความเร็วสัญญาณ

นาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHZ    
   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแบบ Intel HD Graphics 2500 ในตัว 
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   - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA    
   - มีจอภาพ LCD มี Contart Ratio 600:1 ขนาดไม่น้อยกว่า 20” 
   - เมาส์และคีย์บอร์ดแบบไร้สาย   
   2. ค่าเคร่ืองพิมพ์ จํานวน 1 เคร่ือง มีคุณลักษณะดังนี้ 
   - เคร่ืองพิมพ์แบบ inkjet all in one ความละเอียดพิมพ์ภาพสี 1,200 x 

6,000 dpi, ความเร็วพิมพ์ขาวดํา 35 แผ่นต่อนาที,ถ่ายเอกสารสี 20 แผ่นต่อนาที 
ถ่ายเอกสารขาวดํา 22 แผ่นต่อนาที  

   คําชี้แจงใหม่ 
   ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 

นิ้ว) 4 ชุด เป็นเงิน  64,000 บาท มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) มี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
   - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย

กว่า 4 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100GB 
จํานวน 1 หน่วย 

   - มี DVD-RW  หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ

มีขนาดไม่น้อยกว่า    18.5  นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
   - เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 4 เคร่ือง เป็นเงิน 8,400 บาท มี

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 watts) 
   - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
   - เคร่ืองพิมพ์ (Multifunction) แบบฉีดหมึก(Inkjet) จํานวน 1 เคร่ือง 

ราคา  7,600 บาท  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
   - เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX 

ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
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   - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที 
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สีได้) 
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวดํา 
   - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา 
   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100    

Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้

ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
   ระเบียบ  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2, ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 “การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทําให้ ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถ่ิน 

   จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาในการแก้ไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็น
อํานาจของสภาเทศบาลนครสงขลา   

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีใครอภิปราย ผมจะขอมติ

จากสภาเทศบาลแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง
คํา ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  2558 ค่า เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์สํานักงาน โปรดยกมือข้ึน (สมาชิกสภายกมือเป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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   (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 6  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินประจําปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2558  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญ

รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้า
หม่ืนบาทถ้วน) 

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

    โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  หมวดค่าวัสดุ 
   - วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน งบประมาณต้ังไว้ 4,000,000 บาท ขอโอน

เพิ่ม คร้ังท่ี 1 เป็นเงิน 750,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,750,000 บาท ขณะน้ีคงเหลือ 
859,008.20 บาท ขอโอนเพิ่ม 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

   โอนลด   กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์  

   - ครุภัณฑ์อ่ืน 
   - จัดช้ือโรงเรือนกรีนด์เฮาส์สําเร็จรูป จํานวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์การให้

ปุ๋ยให้น้ําอัตโนมัติ งบประมาณต้ังไว้  450,000 บาท ขณะน้ีคงเหลือ 450,000 บาท 
ขอโอนลด 350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และท่ี 3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้า
หม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล    เทศบาลท่านใด  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างไหมครับ  เชิญนายชาคริต  นิยมเดชา   
   เชิญครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ผมอยากถามว่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ผมเข้าใจว่าเป็นน้ํามันเช้ือเพลิง

และน้ํามันเครื่อง งบประมาณต้ังไว้ท้ังหมด 4,750,000 บาท เราใช้ไป 3,890,992 
บาท และยังมีงบเหลืออยู่ 859,008.20 บาท เรามีเวลาเหลือแค่เดือนเดียวน่าจะพอ 
แล้วทําไมต้องโอนอีก 350,000 บาท  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายชาคริต  นิยมเดชา  มากครับ  ขอเชิญผู้บริหารครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเรียนช้ีแจงผ่านประธานสภาเทศบาล ไปยังสมาชิกสภาเทศบาลนคร

สงขลา  คําว่าน้ํามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เป็นภาษาราชการซ่ึงหมายรวมถึง 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเคร่ือง น้ํามันเกียร์ ฯลฯ ก็เป็นภาษาราชการ ส่วน
ประเด็นท่ีสมาชิกสภาสงสัยในเร่ืองวงเงินคงเหลือ 859,008 บาท  จริง ๆ แล้ว
งบประมาณท่ีคงเหลือในจํานวนดังกล่าว เกิดจากตอนท่ีเราทําญัตตินี้อยู่ ได้ไป
ตรวจสอบท่ีสํานักการคลัง ตามระบบ e laas มียอดเงินคงเหลือเท่านนั้นจริง ซ่ึง
จากการตรวจสอบพบว่า กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมได้จัดทําฎีกาเบิกจ่ายไป
แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างทําการตัดบัญชี ทําให้มียอดเงินคงเหลือสูงกว่าความจริง แต่
ขณะน้ีจริง ๆ แล้วมียอดเงินคงเหลือเพียง 65,640.68 บาท ซ่ึงไม่เพียงพอจึงต้องขอ
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โอนเพิ่ม ตรงน้ีผมได้เตรียมข้อมูลไว้เพราะคิดว่าสมาชิกสภาจะต้องสงสัยแน่นอน  
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  เชิญนายชาคริต  นิยมเดชา  เชิญครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ผมยังมีข้อสงสัยอยู่อีกนิดหนึ่งว่า เงินสําหรับจัดซ้ือโรงเรือนกรีนด์เฮาส์

สําเร็จรูป จํานวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์การให้ปุ๋ยให้น้ําอัตโนมัติ งบประมาณต้ังไว้  
450,000 บาท ถามว่าทําไมต้ังงบประมาณไว้แล้วจึงไม่นํามาใช้  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ผมขอเรียนช้ีแจงผ่านท่านประธานสภา ไปยังสมาชิกสภาท่ีมีความสงสัย

เกี่ยวกับงบประมาณท่ีต้ังไว้ จํานวน 450,000 บาท สําหรับจัดซ้ือโรงเรือนกรีนด์
เฮาส์สําเร็จรูป  ปีท่ีผ่านเราตั้งงบงบประมาณ ปี 2558 ซ่ึงเป็นงบประมาณท่ีต้ังเม่ือ
ปลายปี 2557 เราคาดหมายว่าจะดําเนินการจัดซ้ือกรีนด์เฮาส์สําเร็จรูป เพื่อมาเพิ่ม
ในส่วนท่ีเราทําเป็นศูนย์พัฒนาอาชีพของชุมชน ท่ีหน้าโรงฆ่าสัตว์ แต่จากการ
ดําเนินงานโรงเรือนผักไร้ดิน 7 โรง ปรากฏว่ายังมีการใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ี มี
ชาวชุมชนหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์กันน้อย และจากการสอบถามผู้ประกอบการ
ซ่ึงทําโรงเรือนกรีนด์เฮ้าส์สําเร็จรูป ซ่ึงอยู่จังหวัดนครสวรรค์ เขาก็ไม่สามารถมา
ติดต้ังให้เราใด้  ในส่วนภาคใต้ก็ยังไม่มีผู้ใดท่ีจะสามารถประกอบโรงเรือน  กรีนด์
เฮ้าส์สําเร็จรูปได้ นี่เป็นการจัดซ้ือครุภัณฑ์ไม่ใช่จัดสร้าง เพราะถ้าจัดสร้างก็
สามารถที่จะให้สํานักการช่างเขียนแบบแล้วก็หาคนมาทําตามแบบได้ แต่นี่เป็น
การจัดซ้ือสําเร็จรูปเราจึงไม่สามารถหาผู้ประกอบการท่ีมาเสนอราคาได้ จึงไม่
อยากให้งบประมาณสูญเปล่าไป ผมคิดว่าในการทําศูนย์พัฒนาอาชีพยังต้องพัฒนา
อาชีพ และยังต้องสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนให้หันมาให้ความสนใจในการทํา
โรงเรือนกรีนด์เฮ้าส์ ทางผู้บริหารก็เลยคิดว่าในปีงบประมาณปีนี้ ถ้าดําเนินการ
จัดซ้ือไปก็ยังมีปัญหากับผู้ท่ีนํามาใช้ ก็อาจจะต้องทําให้ส้ินเปลืองงบประมาณโดย
เปล่าประโยชน์ เลยขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาในการขอโอนมาต้ังจ่าย
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เป็นค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนซ่ึงมีความจําเป็น และยังขาดอยู่ ขอบคุณ
ครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 

ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ผมเห็นด้วยกับรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  ท่ีเล็งเห็นประโยชน์และได้มี

โครงการนี้ข้ึนมา  แต่ก่อนท่ีจะต้ังงบประมาณในคร้ังต่อไปผมอยากให้สํารวจ
เสียก่อน จะได้ไม่ต้องออกมาแบบนี้  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ ผู้บริหารไม่ต้องตอบนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล  นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เสนอแนะเท่านั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่มีนะครับ 

เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติ
ให้โอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม ตามท่ีได้เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมือเป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2558  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
   กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส่วนการโยธา สํานักการช่าง)     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 7  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ประธานสภาเทศบาล  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส่วนการโยธา สํานักการช่าง  เชิญผู้บริหารเสนอ

ญัตติ  เชิญรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 
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โครงการถนนปลอดภัย กรณียังมิได้ก่อหนี้ ผูกพัน จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 
1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

   เหตุผล   ตามท่ี มติท่ีประชุม สภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยท่ี 
2 ประจําปี พ.ศ.2558 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จากแผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน งบดําเนินงาน 
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
หมวดอ่ืน ๆ   ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน ต้ังไว้ 6,000,000 บาท ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง โครงการถนนปลอดภัย งบประมาณต้ังไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตีเส้นจราจรชนิดร้อน (Thermo Plastic) ถนนสายต่าง ๆ ให้ได้พื้นท่ีอย่างน้อย 
3,493.00 ตารางเมตร แต่เนื่องจากขณะน้ีใกล้จะส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แล้ว แต่
ยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการและใช้จ่ายเงินอีก จึงรายงานขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลนครสงขลา เพื่อขอกันเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 ไว้ใช้จ่าย
ในปีถัดไป จํานวน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 

   ระเบียบ  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 หมวด 5  ข้อ 59 “ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
โครงการถนนปลอดภัย งบประมาณตั้งไว้ 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสน
บาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าตีเส้นจราจรชนิดร้อน (Thermo Plastic) ถนนสาย
ต่าง ๆ ให้ได้พื้นท่ีอย่างน้อย 3,493.00 ตารางเมตร ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติของสภา
เทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกไหมครับ  เชิญนายพทัิกษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 
 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
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   ในญัตตินี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเร่ืองของความปลอดภัย
ในการใช้ถนน คณะผู้บริหารได้เสนอในเร่ืองของเส้นจราจร ในเร่ืองนี้ผมจําได้ว่า
ผมก็เคยได้คุยในสภานี้หลายคร้ังแล้ว ในเขตเทศบาลนครสงขลาก็ยังมีถนนหลักท่ี
เส้นจราจรได้เลือนหายไป เม่ือคืนก็เช่นกัน ประมาณ 19.00 น. ท่ีถนนราษฎร์อุทิศ 
1 ได้เกิดอุบัติเหตุ ผมกลับจากราชภัฏไปงานถนนวัฒนธรรมผ่านทางถนนราษฎร์
อุทิศ 1 เจอเข้าพอดี รถยนต์ขับมาทางด้านทิศใต้ ได้แซงข้ันมาแล้วชนเอา
รถจักรยานยนต์ 3 คันรวด บริเวณหน้าร้านโรตี ก็ตกลงกันไม่ได้รถยนต์ท่ีชนก็หนี
แล้วไปชนทางเท้าท่ีหน้าร้านขายยาไปต่อไม่ได้เลยโดนจับ คนขับรถยนต์ให้การว่า
ไม่ได้แซงแต่พยานท่ีเห็นเหตุการณ์บอกว่าแซง ก็ทางสารวัตรจราจรก็ได้ไปในท่ี
เกิดเหตุปรากฎว่าไฟของรถยนต์นั้นแตกแล้วไปตกอยู่อีกด้านหน่ึงคือด้านของ
รถจักรยานยนต์ ซ่ึงได้รับบาดเจ็บ และทราบข่าวว่าเป็นพนักงานเทศบาลด้วย 
ได้รับบาดเจ็บกระดูกแตกและหัก  ผมจึงเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในเร่ืองของการตี
เส้นจราจรเพราะถนนสายนั้นมันแคบและทางเท้าก็ไม่มีแล้วเนื่องจากหลักโฉนด
ท่ีดินอยู่ติดกับคูระบายนํ้าเกือบตลอดท้ังสายเลย ถ้ามีเส้นจราจรแบ่งอย่างชัดเจนก็
จะทําให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากข้ึน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ ผมขออนุญาตนอกเร่ืองสักนิด  
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ การประชุมของสภาชิกสภาของสมาชิกท้ังหลาย การแต่งกายได้กําหนด

ไว้ว่ า  ให้แ ต่ง เค ร่ืองแบบ  แต่งชุดสากล  หรือชุดท่ีประธานสภากํ าหนด 
เพราะฉะน้ันแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับด้วยนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายอีกไหมครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ีรปะชุมสภาแห่งนี้  
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส่วนการโยธา สํานักการช่าง ตามท่ีได้เสนอ โปรดยกมือ
ข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงประมาณ  พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน  ของส่วนการโยธา สํานักการช่าง เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
   (สํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล)     
 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 8  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  กรณียังมิได้ก่อหนี้ 
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ประธานสภาเทศบาล  ผูกพัน  ของสํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรอง
นายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกันเงินงบประมาณ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ  รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท 

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 ได้ต้ังงบประมาณ แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบลงทุน ค่า
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง และขณะน้ีใกล้จะส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว แต่
ยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามปีงบประมาณท่ีได้ต้ังไว้ ซ่ึง
จะต้องดําเนินการกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังรายการต่อไปนี้ 

   - โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนเตาหลวง ซอย 6   เป็นเงิน  
  4,000,000 บาท 
   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถ่ินได้ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ีรปะชุม

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ของส่วนช่างสุขาภิบาล สํานักการช่าง ตามที่เสนอ โปรดยกมือข้ึน 
(สมาชิกสภายกมือเป็นเอกฉันท์) 
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ของส่วนช่างสุขาภิบาล สํานักการช่าง เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  9  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
   (สํานักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ)     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 9  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  ผูกพัน  ของสํานักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  

เชิญนายกเทศมนตรีเสนอ  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกันเงินงบประมาณ  

หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน  4  
โครงการ  รวมเป็นเงิน  14,420,900.-บาท 

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  สํานักการช่างได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างและขณะน้ีใกล้จะส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  แล้ว  แต่
ยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้จัดต้ังไว้  ซ่ึง
จะต้องดําเนินการกันเงิน  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ดังรายการต่อไปนี้ 

   1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลน และประมง
พื้นบ้าน (สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี)  ระยะท่ี 1  จํานวน  
2,126,000.- บาท 

   2. โครงการ Chinese Historic Center จํานวน  4,794,900.- บาท 
   3. โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา  จํานวน  5,000,000.- บาท 
   4. โครงการศูนย์การเรียนรู้สถานีรถไฟสงขลา  จํานวน  2,500,000.- บาท 
   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณีท่ีมีรายจ่าย  หมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถ่ินได้ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  
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   จึงขอเสนอญัตติ  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา   

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

สงขลา ท่ีท่านนายกได้มีโครงการดี ๆ ให้แก่พี่น้องประชาชน และได้กันเงินไว้ใช้
จ่ายในโครงการนี้เนื่องจากยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  

   โครงการที่ 1 เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ป่าชายเลนและ
ประมงพ้ืนบ้านบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ตัวผมเองได้ใช้
เส้นทางผ่านทางน้ัน เป็นประจํา ท่ีตรงน้ันท่านนายกได้ทําโครงการตลาดนัดสี
เขียวพี่น้องประชาชนก็ช่ืนชม ได้รับรางวัล  และตอนนี้นายกก็กําลังจะต่อยอด
เพราะว่าพื้นท่ีตรงนี้มีป่าโกงกางป่าชายเลน  ซ่ึงเป็นท่ีอนุบาลสัตว์น้ําอนุบาล  
พันธ์ุปลา สามารถที่จะต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชนให้นักเรียนได้ไปศึกษา 
อย่างท่ีสิงหนคร อย่างท่ีสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ป่าโกงกาง
นั้นมันให้ชีวิตสัตว์น้ําซ่ึงพื้นท่ีทะเลสาบสงขลาน้ัน เป็นพื้นท่ีท่ีมีสัตว์ทะเลท่ีมี
รสชาติอร่อยท่ีสุดใน ประเทศไทย ผมช่ืนชมท่านนายกเทศมนตรีท่ีได้เล็งเห็น
ความสําคัญตรงนี้ ให้ชาวสงขลาได้กินปลาท่ีมีรสชาติอร่อย และให้พี่น้อง
ประชาชนนักเรียน และเยาวชนได้ศึกษาในเร่ืองวงจรชีวิตและการเจริญเติบโตของ
สัตว์ทะเลในทะเลสาบสงขลา แต่ท่ีผมสงสัยมีอยู่นิดหนี่ง ท่ีว่าโครงการระยะท่ี 1 
ผมจึงอยากทราบว่าจริง ๆ แล้วโครงการนี้มีกี่ระยะ และตรงนั้นมีข้อเสียอยู่คือมี
กล่ิน บางคร้ังมีกล่ินเหม็น อยากเรียนถามผู้บริหารผ่านไปทางประธานสภาว่าเร่ือง
นี้เราสามารถแก้ไขได้หรือไม่ เพราะถ้าเราจะทําเป็นแหล่งเรียนรู้แต่กล่ินไม่โสภา
มันก็ไม่น่าเท่ียวนะครับ และท่ีตรงนี้เราสามารถจะต่อยอดได้อีก สามารถจะทํา
เป็นตลาดน้ํา มันเป็นคลองสําโรงถ้าน้ําในคลองสะอาดทะเลสาบไม่มีกล่ินก็
สามารถจะต่อยอดเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้เลยมันจะเช่ือมต่อกับตลาดนัด โครงการ
นี้ผมเห็นด้วย   

   โครงการท่ี 2 โครงการ Chinese Historic Center ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษ
แต่เขาเขียนภาษาอังกฤษมาผมก็ต้องอ่าน แต่แปลได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของชน
ชาติจีน ไม่รู้จะผิดหรือถูกผมเพิ่งจะเปิดพจนาณุกรมภาษาอังกฤษอ่านเม่ือเช้านี้เอง 
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ผมไปกินน้ําชาท่ีร้านหน่ําหลี มันอยู่ตรงข้ามท่ีตรงนั้นใช่ไหมครับ ประชาชนถาม
ทุกวันเลยว่าเทศบาลซ้ือท่ีดินตรงนี้ กู้แบงค์กรุงไทยซ้ือมา 3 – 4 ปีแล้ว ตอนน้ียัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่เม่ือ 2 – 3 วันนี้ผมผ่านไปก็ได้เห็นว่าท่านนายกได้ร้ือแล้ว
ปรับใหม่เร่ิมจะเห็นแสงสว่างมีเค้าโครงเป็นรูปเป็นร่างข้ึนมาแล้ว ฤดูมรสุมนี้
หลังคาคงจะไม่ปลิวใส่หลังคาบ้านของพี่น้องประชาชนแล้ว พี่น้องประชาชนฝาก
มาขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ท่ีโครงการนี้จะได้เกิดข้ึนเสียที  

   โครงการท่ี 3 โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา สุดยอดมากครับโครงการนี้
ชาวบ้านเรียกร้องมาหลายปีแล้ว หอนาฬิกาท่ีพี่น้องเรียกร้องมานั้นไม่ใช่เพราะเขา
ไ ม่ มี เ งิน ซ้ือนาฬิกาหรอกครับ  แต่หอนาฬิกา เ ป็นสัญลักษณ์ของ เ มือง 
นายกเทศมนตรีได้เปิดการประกวดออกแบบหอนาฬิกา ให้มีการประกวดการ
เขียนแบบแปลนข้ึน ตอนน้ีเราได้ผู้ชนะแล้วได้รูปแบบแล้วและได้จ่ายเงินรางวัล
ไปแล้ว ตอนนี้พี่น้องประชาชนถามผมว่าหอนาฬิกานี้สร้างท่ีไหน และฝากขอบ
คุณท่านนายกเทศมนตรีมา  

   โครงการที่ 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้สถานีรถไฟสงขลา เป็นโครงการ
ท่ีสุดยอดเหมือนกัน เป็นโครงการท่ีกรมศิลปากรลงมาดูแล สถานีรถไฟของเมือง
ต่าง ๆ  ไม่ว่าท่ีชุมพร ท่ีหัวหิน เขาอนุรักษ์กันไว้เป็นอย่างดี เราก็เคยไปดู เราแวะไป
ถ่ายรูปกัน ตอนน้ีจะมาเกิดท่ีเมืองสงขลาแล้ว นายกเทศมนตรีของเราท่านเป็นคน
มีวิสัยทัศน์ ผมเห็นท่านไปดูเกือบทุกวัน แต่ท่านนายกครับ ป้ายของสถานีรถไฟ
มันไปอยู่ในพื้นท่ีของเอกชน ป้ายท้ัง 2 ป้าย ท้ังซ้ายท้ังขวา พยายามให้เห็นชัด ๆ 
ประชาชนเขาจะได้ไปถ่ายรูป ประชาชนเขาชอบถ่ายรูปมาก เหมือนที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้ทํา  Street art  เอาไว้ ประชาชนก็ชอบมาถ่ายรูปกันมาก ถือว่า
เพิ่มเป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ ของสงขลาเรา โครงการนี้ผมเห็นด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  ท่านก็ได้อภิปรายซักถาม 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ตามญัตติขอกันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 1 

โครงการ รวม 14,420,900.- บาท  
   โครงการท่ี 1 ตอนน้ีอยู่ ท่ีพัสดุแล้ว โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ

อนุรักษ์ป่าชายเลน และประมงพื้นบ้าน (สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี)  
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ระยะท่ี 1  จํานวน 2,126,000.- บาท นั่นคือการเพ่ิมเติมในเร่ืองของพ้ืนท่ีทางเดิน
ต่อจากตลาดนัดชุมชนท่ีทางเทศบาลนครสงขลาได้เอาเศษวัสดุท่ีเกิดจากการขุดคู
ระบายน้ําเพื่อสร้างคูระบายน้ําใหม่ของผู้รับเหมาไปถมที่ไว้ เป็นการประหยัด
งบประมาณท่ีจะต้องไปซ้ือดินใหม่มาถม นั่นคือการทําตลาดนัดหรือท่ีพักผ่อน
เพิ่มเติม เป็นโครงการระยะท่ี 1 แล้วจะมีโครงการต่อไปน่ันคือการเรียนรู้ป่าชาย
เลน ซ่ึงเรามีเกาะท่ีมีป่าโกงกางเกิดข้ึนพื้นท่ีประมาณ 3-4 ไร่ เราจะทําสะพาน
ทางเดินล้อมรอบบริเวณป่าโกงกางน้ัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนหรือเยาวชนได้มา
เรียนรู้หรือมาพักผ่อน นั่นคือโครงการระยะท่ี 2 ท่ีสมาชิกถามว่าเนื่องจากบริเวณ
ตรงนั้น เม่ือน้ําแห้งหรือน้ําลงจะส่งกล่ิน หรือเกิดสภาวะกระทบต่อนักท่องเท่ียว
ท่ีมาเท่ียว ในระยะต่อไปหลังจากท่ีเราได้ทําทางเดินแล้วก็จะมีการขุดลอกบริเวณ
รอบ ๆ ตรงนั้น ตอนน้ีช่วงน้ําลงดินหรือโคลนตมท่ีเกิดจากการหมักหมมของของ
ส่ิงต่าง ๆ ท่ีระบายมาจากคูระบายนํ้า ดินหรือโคลนเหล่านั้นก็จะโผล่ข้ึนมาและส่ง
กล่ินเหม็น ต่อไปก็จะมีการดูด มีการลอกดินท่ีเกาะนั้นออกไปอีกทีหนึ่ง  

   โครงการท่ี 2 โครงการ Chinese Historic Center เป็นโครงการท่ีได้รับ
งบประมาณมาจากการกีฬาและท่องเท่ียวของจังหวัด ประมาณเกือบ 7 ล้านบาท 
ในการท่ีจะปรับปรุงเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ีให้นักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนท่ีมา
เท่ียวในเขตเมืองเก่าให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองราวต่าง ๆ และประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาของบ่อยาง เทศบาลกันเงินไว้ในการสนับสนุนจํานวน 4,794,900.- บาท 
เพื่อไปสบทบหรือว่าเป็นการตกแต่งภายในไม่ว่าจะเป็นส่ือมัลติมีเดียหรือว่า
ครุภัณฑ์ในส่วนนั้น เพราะว่าตอนนี้โครงการ Chinese Historic Center ในส่วน
ของจังหวัดได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว ในส่วนของเทศบาลนั้นคงจะไม่ทันก็
ต้องกันเงินส่วนนี้ไว้ก่อนเพื่อจะเอาครุภัณฑ์หรือส่ือมัลติมีเดียเข้าไปหลังจากที่
โครงสร้างของอาคารเรียบร้อยแล้วนะครับ 

   โครงการท่ี  3  โครงการก่อสร้างหอนาฬิกางบประมาณ  จํานวน  
5,000,000.- บาท การที่เมืองใดประเทศใดมีหอนาฬิกานั่นแสดงถึงจุด Center 
Point ของเมืองท่ีทําให้พี่น้องประชาชนท่ีสัญจรไปมาได้เห็นเวลา ว่าขณะนี้เป็น
เวลาเท่าไรและอีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเมือง ซ่ึงเราได้เชิญ
สถาปนิกหรือว่าผู้ท่ีมีความสามารถได้ส่งแบบเข้ามาประกวดและเทศบาลได้
คัดเลือกแบบที่ดีท่ีสุด ท่ีเหมาะสมกับบริบทของเมืองสงขลา และก็ได้แบบซ่ึง
ตอนนี้ก็อยู่ท่ีพัสดุเรียบร้อยแล้วเหมือนกันได้สร้างแน่นอน ท่ีถามว่าสร้างท่ีไหน 
สร้างท่ีบริเวณส่ีแยกอนุบาลแต่ไม่ใช่กลางส่ีแยกเลยเพราะปัญหาตอนนี้ในเร่ือง
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ของการเพ่ิมข้ึนของรถยนต์การเล้ียว การกลับรถอะไรต่าง ๆ มันลําบาก เลยต้อง
สร้างท่ีตรงเกาะกลาง ปากทางเข้าถนนคนเดินตรงนั้นนะครับ 

   โครงการท่ี 4 โครงการศูนย์การเรียนรู้สถานีรถไฟสงขลา โครงการนี้ก็
ได้รับงบประมาณจากจังหวัดมาเหมือนกัน เป็นการบูรณะซ่อมแซมสถานีและการ
ร้ือสันรางรถไฟเข้ามาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการท่องเที่ยวของชุมชนรถไฟ 
เทศบาลได้สมทบงบประมาณ จํานวน 2,500,000.- บาท เพื่อเป็นส่ือมัลติมีเดีย
ภายใน และการรถไฟได้จ้างท่ีปรึกษา เม่ือวานนี้ได้มาประชุมร่วมกันหลาย
หน่วยงาน ท้ังการรถไฟ ท่ีปรึกษาและเทศบาลนครสงขลา และจะแจ้งข่าวดีให้
ทราบว่าการรถไฟได้ร้ือรางเก่าเพื่อทํารถไฟรางคู่จากสถานีสุราษฎร์ธานีมาสถานี
หาดใหญ่ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในอนาคตคงจะได้มีรถไฟวิ่งระหว่างหาดใหญ่ – 
สงขลาอีกตอนนี้ควรจะทําท่ีรองรับไว้โดยเฉพาะสันรางท่ีเราร้ือมานั้นจะต้อง
รองรับให้รถไฟเขามาเทียบชานชลาได้ในโอกาสต่อไปด้วย  นอกจากเป็น
พิพิธภัณฑ์แล้วจะต้องเป็นสถานีรถไฟในอนาคต ท่ีตอนน้ีการรถไฟกําลังร้ือฟื้นให้
บริษัทท่ีปรึกษาลงมาสํารวจ ถือว่ามีความเป็นไปได้สูง ก็ได้นําเรียนให้ท่ีประชุม
ได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรี  มากครับ  ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  โครงการทั้ง 4 โครงการที่สมาชิกได้ซักถามแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ

อภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสง  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และเพื่อนสมาชิกสภาทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ญัตติดังกล่าวท่ีเรากําลังอภิปรายกันอยู่ในขณะนี้ ผมยอมรับในวิสัยทัศน์

ของท่านนายกเทศมนตรี ในความต้ังใจจริงของท่านท่ีจะนําพาเทศบาลนคร
สงขลาของเราไปสู่ความม่ันคงและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ท่ีท่านได้เขียนเอาไว้ แต่
การกันเงินงบประมาณในแต่ละคร้ังเพื่อท่ีจะเก็บไว้ใช้จ่ายหรือเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป บางโครงการเป็นโครงการท่ีค่อนข้างจะเร่งด่วน สําคัญ และ
เป็นโครงการท่ีประชาชนคาดหวังท่ีจะได้เห็น หวังท่ีจะให้เกิดข้ึนในเร็ววันนี้ แต่
หลาย ๆ โครงการก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพราะยังไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง ทุก ๆ 
โครงการท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เขียนไว้ในนโยบายเป็นโครงการท่ีดีท้ังหมด ท่ี
ผ่านมาท่านนายกเทศมนตรีได้ทุ่มเทท้ังกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปัญญาทุกอย่าง
เพื่อท่ีจะทําให้เทศบาลนครสงขลามีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี ผมให้
กําลังใจท่านนายกเทศมนตรีมาตลอด ผมค่อนข้างจะประทับใจในการทํางานของ
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ท่านเป็นอย่างมาก เพราะว่าท่านมีความคิดท่ีจะใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์
ท่ีมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนให้คุ้มค่าท่ีสุดตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง 
หลาย ๆ ส่ิง หลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ โครงการ และหลาย ๆ ความคิดท่ีท่าน
นายกเทศมนตรีได้คิดริเร่ิมข้ึนมาผมให้เครติดท่านครับ ผมยกนิ้วให้ท่านว่าท่านมี
ความต้ังใจจริง แต่ในรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ท่ีได้ล่าช้าออกไปผมอยากให้ท่าน
ได้ช้ีแจงว่าท่ีต้องล่าช้าออกไป ยังไม่ได้จัดซ้ือจัดจ้างเพราะเหตุใด ยังหาผู้รับเหมา
ไม่ได้ ผู้ รับเหมาไม่มีคุณสมบัติ หรืออย่างไร ขอให้ช่วยช้ีแจงเพื่อให้พี่น้อง
ประชาชนได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  มากครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  ช้ีแจง  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอช้ีแจงข้อสงสัย ในกรณีท่ีว่าทําไมงบประมาณท่ีสมาชิกได้อนุมัติผ่าน

สภาไปแล้วยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ก็ขอช้ีแจงให้ท่านสมาชิกได้ทราบ โดยเฉพาะใน
ระเบียบวาระท่ี 8 โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ําถนนเตาหลวง งบประมาณจํานวน 
4,000,000 บาท ได้ประกาศขายซองไปแล้วเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2558 ปรากฏว่า
ไม่มีผู้มาซ้ือซอง เม่ือไม่มีผู้มาซ้ือซองเราก็จําเป็นต้องประกาศคร้ังท่ี 2 ก็ได้ข่าวว่ามี
ผู้สนใจอยู่ 2 ราย ท่ีจะมาซ้ือซองก็รออยู่ก็คิดว่าน่าจะได้ และในเร่ืองของโครงการ
หลาย ๆ โครงการในเร่ืองของการออกแบบผมก็ได้คุยกับสถาปนิก เนื่องจากผมก็
ได้เรียนมาทางด้านนี้ ในการออกแบบนั้นต้องพิถีพิถันต้องคํานึงถึงประโยชน์ใช้
สอย คํานึงถึงงบประมาณท่ีลงไปก็อาจจะเกิดความล่าช้าสักนิดหนึ่ง ออกแบบ
เสร็จก็ส่งให้ช่างประมาณการ ประมาณราคา ต้องเทียบราคาวัสดุต่าง ๆ กับบริษัท
หลาย ๆ บริษัท ต้องส่งหนังสือไปสอบถามราคาวัสดุจากเขา ต้องให้ถูกต้องและ
ตรงตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ด้วย
เพราะถ้าราคาสูงเกินกว่าราคาท้องตลาดนั้นไม่ได้ จะต้องสอบถามราคาจากหลาย 
ๆ ห้างร้านหลายบริษัท ก็เกิดความล่าช้าบางโครงการก็ตามท่ีผมได้ช้ีแจงไปแล้วว่า
ประกาศไปแล้วก็ไม่มีใครมาซ้ือซอง ก็ต้องประกาศครั้งท่ี 2 คร้ังท่ี 3 ผมต้อง
ขอขอบคุณสมาชิกสภาท่ีได้ถามเร่ืองนี้มา ก็ถือว่าเป็นการให้ทางผู้บริหาร
ดําเนินการให้รวดเร็วเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์ในโอกาสต่อไป ก็ขอ
นําเรียนช้ีแจงให้ทราบ ขอบคุณครับ 
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นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  ให้ทราบแล้วนะครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ 

เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติ
ให้กันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส่วนควบคุมการ-    ก่อสร้าง
ฯ  สํานักการช่าง ตามที่ได้เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภา  ยกมือเป็นเอก
ฉันท์) 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ของส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ  สํานักการช่าง เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  10  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
   (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม)     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 10  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ 
ประธานสภาเทศบาล  ก่อหนี้ผูกพัน  ของสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรอง

นายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  2558 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง งบลงทุน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 496,630 บาท (ส่ีแสนเก้าหม่ืนหกพันหกร้อย
สามสิบบาทถ้วน) 

   เหตุผล ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2558 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ได้ต้ังงบประมาณแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล งบลงทุน ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แต่เนื่องจากขณะน้ีใกล้
จะส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  แล้ว แต่ยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการและ
ใช้จ่ายเงินอีก เพื่อจ้างซ่อมรถดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน 81 - 8291 สงขลา ซ่ึงได้
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รับมาเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2550 มีอายุการใช้งานประมาณ 8 ปี ปัจจุบันมีสภาพ
ชํารุด ไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ  จึงรายงานขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
นครสงขลา เพื่อขอกันเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ไว้ใช้จ่ายในปีถัดไป 
เพื่อจ้างซ่อมรถดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน 81 - 8291 สงขลา จํานวน  496,630 บาท 
(ส่ีแสนเก้าหม่ืนหกพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก      
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจ้างซ่อมรถดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน 81 - 8291 สงขลา  เป็นเงิน 
496,630 บาท  (ส่ีแสนเก้าหม่ืนหกพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์   ทองสุกใส  ครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ในญัตตินี้ในส่วนตัวของผมเห็นความสําคัญมาก รถดูดฝุ่นดูจากตัวเลขใช้

งานไปประมาณ 8 ปีแล้วและค่าซ่อมนั้นมันเป็นเคร่ืองกลพิเศษไม่เหมือนกับรถ
ท่ัวไป ประมาณส่ีแสนเศษ ผมขอเวลานิดหนึ่งพอดีผมสนใจเร่ืองนี้มานานได้ไปดู
งานจากเทศบาลใหญ่ ๆ ซ่ึงเขามีรถมากกว่าเรานั้นเขาเจอปัญหาเหมือนกันคือรถ
เส่ือมสภาพ แล้วสภาพการใช้งานในเทศบาลนครสงขลานั้น ผมรู้จักรถคันนี้ต้ังแต่
ซ้ือมาใหม่ ๆ แล้วเป็นรถท่ีทันสมัย เพิ่งเห็นยอดในการซ่อมบํารุงก็ในครั้งนี้ 
ปัญหาของฝุ่นละอองน้ันนํามาซ่ึงปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจมี
ปัญหาสูงมาจากมลภาวะท่ีเกิดจากฝุ่นละออง เพราะฉะน้ันเงินค่าซ่อมบํารุงรถ  
ดูดฝุ่นจํานวนส่ีแสนกว่าบาทผมมองว่าเหมาะสมแล้ว รถคันนี้ราคาหลายล้าน ผม
เคย Search เข้าไปดูของท่ีนิวยอร์ก ทางยุโรปท่ีเขาให้ความสําคัญในเร่ืองของ
สุขภาพของประชาชนนั้น เขาใช้กันไม่เกิน 5 ปี และในประเทศญ่ีปุ่นรถพวกนี้เขา
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ใช้กันประมาณ 4 ปี เพราะฉะน้ันก็เป็นความเหมาะสมท่ีทางผู้บริหารคณะ
ผู้บริหารเห็นความสําคัญ และก็ผมอยากจะฝากท่านประธานไปยังคณะผู้บริหาร
นะครับว่ารถพวกนี้ถ้าเราดูแลรักษาซ่อมแซมในระยะที่เหมาะสมอย่าให้ชํารุดมาก
เกินไปก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากกว่านี้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ ผมฟังดูแล้วท่านแนะนําไม่ได้   
ประธานสภาเทศบาล  ถาม แต่แนะนําสนับสนุน ไม่ได้ขอให้ผู้บริหารชี้แจง ผู้บริหารจึงไม่ต้องตอบ มี

สมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ เม่ือไม่มีผม
ก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
ตามท่ีได้เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภา  ยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  11  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
   (สํานักการช่าง  ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ)     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 11  เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  กรณียังมิได้ 
ประธานสภาเทศบาล  ก่อหนี้ผูกพัน  ของสํานักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง เชิญผู้บริหารเสนอ

ญัตติ  เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  กรณียังมิได้ก่อหนี้

ผูกพัน 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอขยายเวลาเบิก

จ่ายเงิน  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2557  เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
จํานวน  3  โครงการ  เป็นเงิน  10,000,000.-บาท  (สิบล้านบาทถ้วน) ดังรายการ
ต่อไปนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์จุดชมวิวทะเลสาบสงขลา   เป็นเงิน   

4,000,000.- บาท 
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   2. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเท่ียวบ้านพธํามะรงค์            
  เป็นเงิน   5,000,000.- บาท 
   3. โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล.สวน 72 พรรษา เป็นเงิน 1,000,000.- บาท 
   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถ่ินได้ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เง่ือนไขในวรรคหน่ึง  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีทํา
ให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้ขอ
อนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถ่ินแล้วแต่กรณี” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  ขอขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ผมนั่งฟังสมาชิกสภาได้อภิปรายมาหลายท่าน โดยเฉพาะในระเบียบวาระ

ท่ี 11 การขออนุมัติขยายเวลาการใช้จ่ายเงิน ตรงนี้ถ้าเราสังเกตุมันเป็นงบประมาณ
ของปี พ.ศ. 2557 นั่น 1 ปีผ่านไป ย่างเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เข้าใจว่าอีก 6 
เดือนก็คงจะอยู่ในช่วงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต้องใช้ให้หมดภายใน 6 เดือน 
โครงการท้ังหมดเรามองว่าเป็นโครงการท่ีดีผมไม่ปฏิเสธการท่ีจะต้องกันเงินมาใช้
จ่ายในโครงการให้มันดําเนินการต่อไป เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโครงการท้ังหมดถ้า
หากเราใช้จ่ายไม่ทันและไม่กันเงินไว้เงินนั้นก็จะต้องตกเป็นเงินสะสมและ
โครงการนั้นก็จะต้องเลิกไป แต่เห็นว่าโครงการท้ังหมดนี้เป็นโครงการท่ีดี ผมนั่ง
รวมงบประมาณมาตั้งแต่ระเบียบวาระท่ี 7, 8, 9, และถึงระเบียบวาระท่ี 10 ใน
เร่ืองของการกันเงิน รวมเงินงบประมาณแล้วเป็นเงินประมาณ 20 ล้านกว่าบาท 
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ซ่ึงเป็นเงินท่ีมากพอสมควร แต่ก็เข้าใจในเหตุผล อาจจะติดในเง่ือนไขและระเบียบ
ต่าง ๆ เราไม่สามารถทําให้สําเร็จลุล่วงได้ ถ้าเราสังเกตเห็นท่านสมาชิก นาย
สมชาย  จินเดหวา  ขออนุญาตท่ีเอ่ยนาม หรือว่านายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ได้ยก
ประเด็น ข้ึนมาให้ เห็นถึงประโยชน์ของโครงการแต่ละโครงการที่ ท่าน
นายกเทศมนตรีได้คิดจะพัฒนาสงขลาเรา ก็ล้วนแต่เกิดประโยชน์ ตรงนี้ผมก็เลย
ฝากเป็นข้อกังวลหลายส่ิงหลายอย่าง ระเบียบวาระท่ี 7 ในเรื่องของการตีเส้น
จราจรก็ดี ถ้าไม่มีมันก็ก่อให้เกิดอันตรายข้ึนมาได้ เม่ือเกิดเหตุข้ึนมาแล้วมันก็หา
ข้อยุติได้ยาก อย่างท่ีท่านสมาชิกสภา นายพิทักษ์  ทองสุกใส  ได้กรุณาอภิปราย 
ทุกส่ิงทุกอย่างตรงน้ีเป็นข้อสรุปว่าท้ังหมดท้ังส้ิน ทุกคนทุกกลุ่มไม่ว่าฝ่ายบริหาร
ก็ดี ฝ่ายข้าราชการก็ดี ต่างต้ังใจท่ีจะทํางานแต่ก็ติดขัดต่าง ๆ นา นา เราก็เข้าใจ 
เพราะฉะน้ันในประเด็นท้ังหมดในฐานะท่ีเป็นฝ่ายนิติบัญญัติจําเป็นท่ีจะต้อง
ติดตามและตรวจสอบงบประมาณ ฉะนั้นฝากท่านประธานเพราะว่าในปี พ.ศ. 
2559 ในเดือนตุลาคมท่ีจะถึง ก็มีงบประมาณอีกมากมายท่ีจะต้องเข้ามาในปี พ.ศ. 
2559 ประกอบกับส่ิงที่เกิดข้ึนแล้ว  เรายังไม่ทําจะต้องไปทําในปี พ.ศ. 2559 อีก ถ้า
เราไม่จัดความสําคัญให้ดีจะทําให้ประชาชนเสียโอกาส ฉะนั้นฝากท่านประธาน
ตรงนี้ ผ่านไปยังฝ่ายบริหาร ยังไงก็ให้ดูแลโครงการดี ๆ ไม่ต้องขยายต่อไป
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อีก  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ งบประมาณตรงนี้ถ้ามันส้ินสุดแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน มันก็จะกันเงินไว้ 1 ปี กันไว้หนึ่งปีแล้วถ้ายังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน

อีกก็ขอขยายไปอีก 1 ปี เพราะฉะนั้นท่ีท่านพูดก็ถูกแล้ว หมายความว่าของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กันไว้มาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2558 ยังมิได้
ก่อหนึ้ผูกพันอีกก็ขอขยายได้อีก 1 ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ก็จบกัน อันนี้ผม
ไม่ได้ตอบแทนท่านนายกเทศมนตรี นะครับ แต่ช้ีแจงให้เข้าใจในฐานะท่ีเป็น
ข้าราชการมาก่อนและทราบเรื่องวิ ธีการงบประมาณอะไรต่ าง  ๆ  ท่าน
นายกเทศมนตรีมีอะไรจะช้ีแจงไหมครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ตามท่ีท่านสมาชิกสภาได้ต้ังข้อสังเกตว่างบประมาณของโครงการต่าง ๆ 

ท่ีได้ผ่านการอนุมัติจากสภาแห่งนี้เรียบร้อยแล้วว่าทําไมยังไม่ก่อหนี้หรือว่าก่อหนี้
ผูกพันช้าเพราะอะไร ตามท่ีผมได้นําเรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับว่า ในเร่ืองของ
การออกแบบต่าง ๆ หรือว่ากฎระเบียบในการจัดซ้ือจัดจ้างก็เหมือนกันต้อง
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คํานึงถึงข้อระเบียบต่าง ๆ ของการประหยัดงบประมาณและความเป็นไปได้ของ
โครงการ อีกท้ังในเร่ืองของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ได้นําเรียนว่ามันต้องมีความ
เป็นไปได้หรือว่าในบริบทต่าง ๆ ของการก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยของพี่น้อง
ประชาชนด้วย ไม่ใช่ว่าเม่ือสถาปนิกออกแบบมาแล้วจะต้องเป็นไปตามนั้น 
จะต้องมาเสนอผมก่อน ผมจะต้องมีการคอมเม้นท์ มันก็อาจจะช้าตรงนั้นเพราะถ้า
ไม่ถูกใจผม ผมจะไม่ให้ผ่านไป ในจุดนี้ถือว่ามีความสําคัญเพราะผมก็มีความรู้ใน
เร่ืองของงานด้านสถาปัตยกรรม เพราะเป็นวิชาชีพท่ีผมได้รํ่าเรียนมา ไม่ใช่ว่าผ่าน
ไปโดยไม่คํานึงถึงเร่ืองของการประหยัด ในเร่ืองของประโยขน์ใช้สอยต่าง ๆ ส่ิง
เหล่านี้ ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีจะต้องมาคิดคํานึง และก็โครงการต่าง ๆ ท่ีกันเงิน
งบประมาณไว้ ท้ัง  29 ล้าน  ได้ดําเนินการไปแล้ว  ข้ันตอนอยู่ ท่ีพัสดุ  คิดว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ได้ดําเนินการแน่นอน ก็ขอนําเรียนให้สมาชิกได้ทราบ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรี  มากครับ  ท่านก็เรียนให้สมาชิกได้ทราบว่า 
ประธานสภาเทศบาล  กําลังดําเนินการอยู่ คงจะเสร็จในไม่ช้า ท่านรอบคอบ ละเอียดละออ เพราะว่าการ

ออกแบบ ไม่ใช่ว่าเขียนมาให้มันเสร็จ ๆ มันจะต้องมีความละเอียดมีความ
ประหยัดมีความแข็งแรงอะไรต่าง ๆ ประกอบกันด้วย มีสมาชิกสภาท่านใดจะ
อภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างไหมครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ขออภิปรายในระเบียบวาระท่ี 11 ในโครงการที่ 1 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์จุดชมวิวทะเลสาบสงขลา ท้ังนี้ผมเข้าใจว่าเป็นจุดชมวิวท่ีถนนยะลา ถ้าเรา
มองว่าเทศบาลนครสงขลาของเรามีจุดชมวิวติดทะเลสาบหลายจุดมาก เป็นช่อง 
เป็นช่องไป ณ วันนี้ผมไปตลาดทรัพย์สินตรงท่ีหลังไปรษณีย์เรามีท่าน้ําตอนนี้
ท่านนายกเทศมนตรีทุบท้ิงหมด  พี่น้องประชาชนผ่านไปมาแวะไปดูทะเลสาบ 
ทะเลสาบของเราเป็นจุดขาย ไม่ต้องไปสร้างสรรค์อะไรไม่ต้องทําเป็นเข่ือน     มัน
สวยโดยธรรมชาติ เพียงแค่เราปรับปรุงเล็กน้อย ผมเห็นด้วยกับโครงการของท่าน
นายกเทศมนตรีท่ีจะสร้างจุดชมวิวท่ีถนนยะลา และท่านนายกครับท่ีถนนนคร
นอกเรามีจุดชมวิวหลายจุดท่ีเอกชนบุกรุกไปถือสิทธิครอบครองอยู่ตรงนี้ผมถือว่า
เป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชน ใช้ท่ีดินของรัฐทํากิจการส่วนตัว อย่างไรฝาก
ท่านนายกเทศมนตรีช่วยดูแลในส่วนนี้ไม่ให้คนเราเอาเปรียบคนจน ของสวย ๆ 
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งาม ๆ ให้คนท้องถ่ินได้ดูแล ให้พี่น้องประชาชนได้มาเท่ียวได้ลงไปชมทะเล ผมขอ
ฝากตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  นายสมชาย  จินเดหวา 
ประธานสภาเทศบาล  บอกว่าอะไรท่ีเป็นของสาธารณะบุคคลใช้เป็นของส่วนรวมเอกชนคนใดจะมา

ครอบครองใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนมิได้ ท่ีท่านพูดนั้นผมก็เห็นด้วยนะครับ ญัตติ
นี้เป็นญัตติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ท่ีท่านได้อภิปรายไปเม่ือสักครู่ผมก็ยินยอมให้ 
เพราะว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวม ท่านนายกเทศมนตรีไม่ต้องตอบ   นะครับ เพราะ
ท่านสมาชิกท่านเสนอเท่านั้นเอง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีก
บ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ีประชุมแห่งนี้  สมาชิกสภาท่าน
ใด อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสํานักการช่าง 
ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภา ยกมืออนุมัติเป็นเอก
ฉันท์ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
ของสํานักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  12  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 
   (สํานักการช่าง  ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ)     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  12  เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีได้ก่อหนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  ผูกพันไว้แล้ว ของสํานักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ เชิญผู้บริหารเสนอ

ญัตติ  เชิญนายกเทศมนตรี   เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ผมขอถอนญัตติ เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีได้ก่อหนี้

ผูกพันไว้แล้ว ของสํานักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ หมวดครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเก้าเส้ง เป็นเงิน 1,196,800 บาท 
เนื่องจากได้ทําการตรวจสอบแล้วพบว่าสามารถดําเนินการได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ จึงไม่จําเป็นต้องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินออกไปอีก 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  ก็คือว่าญัตตินี้ไม่ต้องขอขยาย 
ประธานสภาเทศบาล  เวลาออกไปแล้วนะครับ  สามารถดําเนินการได้ทันตามกําหนดเวลา  เ ม่ือ

นายกเทศมนตรีขอถอนญัตติ  ผมก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภา
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ท่านใดอนุญาตให้นายกเทศมนตรีถอนญัตตินี้ออกจากระเบียบวาระการประชุม 
โปรดยกมือข้ึน (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ อนุญาตให้ถอนญัตติ  เร่ือง ขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ออกจากระเบียบวาระการ
ประชุม เป็นเอกฉันท์) 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ ให้ถอนญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน   
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ออกจากระเบียบวาระการประชุม  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  13   เร่ือง อ่ืน  ๆ  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์    ระเบียบวาระท่ี 13  เร่ืองอ่ืน ๆ ตอนนี้เวลาก็เท่ียงกว่านิดหน่อย  ผมก็จะ  
ประธานสภาเทศบาล  ให้เวลาอภิปรายสักเล็กน้อย  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  มีอะไรจะอภิปรายใน

ญัตตินี้บ้าง เชิญนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  เชิญครับ 

นายฆัมพร  อุเทนพันธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ผมขอนําเรียนว่ามีพี่น้องประชาชนในเขตเลือกต้ังท่ี 2 ได้สอบถามมายัง

คณะผู้บริหารว่า โครงการสายไฟฟ้าลงดินถนนนครในเช่ือมต่อบริเวณตลาด
ทรัพย์สินได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว ผมอยากให้คณะผู้บริหารได้ตอบให้พี่น้อง
ประชาชนได้ทราบว่าจะแล้วเสร็จเม่ือไหร่ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์    ขอบคุณ นายฆัมพร  อุเทนพันธ์  ครับ  ต่อไปเชิญนายสมชาย  จินเดหวา  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ  

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ผมจะอภิปรายเร่ืองเดียวกับนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  เป็นทุกข์ของพ่ีน้อง

ประชาชนเขตเลือกต้ังท่ี 2 จริง ๆ ถนนนครในเร่ืองสายไฟฟ้าลงดิน ณ วันนี้ตาม
ประกาศของจังหวัดสงขลา ผมถ่ายประกาศมาด้วย เร่ิมสัญญาวันท่ี 13 ตุลาคม 
2557 ส้ินสุดวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 นี้มันเดือนสิงหาคมแล้ว ณ วันนี้พี่น้อง
ประชาชนถามว่า จะเอาสายไฟฟ้าลงดินและจะถอนเสาไฟฟ้าออกเมื่อไหร่ ตอนน้ี
ท่ีถนนนครในมีการตั้งวัสดุก่อสร้างท่ีอาคาร 4 ช้ันท่ีทําการก่อสร้างอยู่มีกองหิน
กองอยู่ เร่ืองนี้ผมเคยฝากท่านท่ีปรึกษาให้ช่วยถามว่ากองหินกองนั้นต้ังอยู่เม่ือไหร่ 
และเม่ือไหร่จะเอาออกไปเพราะพ่ีน้องประชาชนใช้เส้นทางสัญจรไปมาไม่สะดวก 
อยู่ระหว่างถนนยะหร่ิงกับถนนหนองจิก ตรงนั้นมีต้นไม้ข้ึนอยูเต็ม ผมไปรับส่ง
ลูกเรียนพิเศษ พี่น้องประชาชนบอกว่า ท่านสมาชิกครับช่วยดูแลพี่น้องประชาชน
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หน่อย ถนนนครในแคบอยู่แล้วเอาวัสดุก่อสร้างมาต้ังกองไว้ แล้วก็ปลูกต้ันไม้อีก 
กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเด็ก ๆ ท่ีเรียนหนังสือ ผมฝากท่านประธานผ่านไปยัง
ผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ  

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ขออนุญาตใช้เวลาส้ัน ๆ 3 ประเด็นนะครับ  เร่ืองแรก เป็นเร่ืองท่ีพี่น้อง

ประชาชนฝากขอบคุณคณะผู้บริหารผ่านท่านประธานในเร่ืองการส่งเสริมอาชีพ
ของชุมชนอย่างท่ีทุกท่านได้เห็นอยู่ ก็ได้มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาให้
ความรู้ ตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เร่ิมมีรายได้แล้ว ก็ขอขอบคุณ อยากให้มีโครงการ
อย่างนี้เพิ่มอีกนะครับ  เร่ืองท่ี 2 วันนี้เป็นวันท่ีเราผ่านงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เวลา 12 เดือนเต็ม มีความเป็นห่วงอยู่นิดหนึ่งมีคนคุยให้ฟังเกี่ยวกับเร่ืองคลอง
สําโรง ตอนน้ีผู้บริหารได้ดําเนินการหลายโครงการและสร้างความต่ืนตัวให้กับพี่
น้องริมคลองสําโรง มีอยู่หลายคร้ังท่ีทางเทศบาลนครสงขลาได้รับการอนุเคราะห์
ในเร่ืองของ EM บอลจากทางวัดโคกเปี้ยวมาช่วยเรา ผมมองว่าปัญหาของคลอง
สําโรงนั้นมันเป็นปัญหาท่ีเช่ือมต่อไปยังเทศบาลข้างเคียงด้วย เช่นเทศบาลเมือง
เขารูปช้าง และดูจากภูมิทัศน์แล้วพื้นท่ีเขาสูงกว่าเรา น้ําก็มาจากต้นน้ําท่ีโน่นมาลง
ในพื้นท่ีของเราซ่ึงสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุเช้ือโรคด้วย ก็อยากจะฝากว่าในเวลา 12 เดือนท่ีจะถึงนี้เราน่าจะเป็นฝ่าย
บูรณาการหรือว่าเป็นฝ่ายท่ีขอร่วมมือในการท่ีจะพัฒนาคลองสําโรงเอง ผมได้รับ
เสียงสะท้อนมาจากส่ือมวลชน จากวิทยุ จากองค์กรท่ีเขารักส่ิงแวดล้อม เขาก็ได้
พาดพิงมาถึงเทศบาลนครสงขลาของเราเหมือนกัน ว่าเราเป็นเทศบาลใหญ่ได้รับ
สนับสนุน EM บอลจากทางโครงการของวัด เป็นแสน ๆ ก้อน ถ้าหากเราทําเอง 
เรามีบุคลากรเยอะไม่ว่าจะเป็นชุมชน  โรงเรียนก็ดีจิตสํานึกในเ ร่ืองของ
ส่ิงแวดล้อมมันก็น่าจะเกิดข้ึน เร่ืองท่ี 3 พี่น้องประชาชนฝากถามมาเร่ืองของ
โครงการดูแลแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ัง ชายหาดชลาทัศน์ หลายคนก็ยังไม่
เข้าใจ ผมฝากเรียนผ่านท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารนะครับว่าพอจะช้ีแจง   
ได้ไหมว่าโครงการตรงน้ันเรามีวิธีการอย่างไรท่ีจะดําเนินการหรือมีเทคนิคต่าง ๆ 
อย่างไรบ้าง ขอบคุณครับ 
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นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  เชิญนายกเทศมนตรี ตอบข้อ 
ประธานสภาเทศบาล  ซักถามของสมาชิกสภา เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตินติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอทําความเข้าใจกับสมาชิกสภาเทศบาล โดยเฉพาะในเร่ืองแรกคือเร่ือง

สายไฟฟ้าลงดิน ก็มีงบประมาณ 2 ส่วน จังหวัดสงขลาสนับสนุนมา 30 ล้านบาท 
ทางจังหวัดเป็นผู้จัดซ้ือจัดจ้างเอง และจากการไฟฟ้าอีก 30 ล้านบาท ในระยะแรก
ของโครงการนั่นคือการเอาท่อลงดิน สัญญาจบแล้วก็คือวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 
คือท่อลงไปอยู่ในดินเรียบร้อยแล้ว แล้วต่อมาก็เป็นโครงการของการไฟฟ้าคือเป็น
งานระบบที่จะต้องทําการร้อยสายเข้าในท่อ ก็เป็นหน้าท่ีของการไฟฟ้า ตอนน้ี
กําลังดําเนินการอยู่เหมือนกัน ในรายละเอียดต่าง ๆ นั้นต้องให้การไฟฟ้าส่ง
รายงานมาว่ามันจะส้ินสุดหรือว่าเสร็จเม่ือใด ไม่ใช่ว่าเฉพาะสมาชิกสภาท่ีได้รับ
การร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ผมก็ได้รับการร้องเรียนมาเหมือนกัน ผมก็ได้
รับมาเพ่ือท่ีจะไปเร่งให้การไฟฟ้ารีบดําเนินการ หลังจากเม่ือการไฟฟ้าได้ร้อย
สายไฟเข้าท่อเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นน่าท่ีของเทศบาลท่ีจะต้องดําเนินการปรับผิว
จราจรและตกแต่งไฟประดับเมืองอีกคร้ังหนึ่ง ในเร่ืองของคลองสําโรงตามท่ี
สมาชิกสภา นายพิทักษ์  ทองสุกใส  จะให้ผลิตน้ํา EM หรือว่า EM บอล ในส่วนนี้
ผมเห็นว่าไม่ควรจะให้เป็นภาระของเทศบาล เพราะผมได้คุยกับสํานักงานพัฒนา
ท่ีดิน เขาบอกว่าเทศบาลจะเอาเท่าไหร่มาขนเอาไปเลย เขามีไม่อ้ันเพราะถือว่าเป็น
การสนับสนุนในเร่ืองของการท่ีจะบําบัดน้ําในคลองสําโรงให้มีความใสสะอาด 
และท่ีวัดโคกเป้ียวก็เหมือนกันท่านเจ้าอาวาสบอกว่ายินดี มาเอาได้เลยเป็นพันเป็น
หม่ืนลูกมาเอาได้ทุกเวลาเหมือนกัน ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสได้
เล็งเห็นความสําคัญและความจําเป็นท่ีจะร้ือฟื้นคลองสําโรงให้กลับมาใสสะอาด 
และในเร่ืองของคล่ืนกัดเซาะชายหาด เราได้รับงบประมาณมาจากจังหวัดสงขลา
เกือบ 20 ล้าน มาใช้ในการป้องกันคล่ืนกัดเซาะชายหาด ก็ถือว่าหาดสมิหลาของ
เราในทุก ๆ ปีโดยเฉพาะในหน้ามรสุมมันจะโดนคล่ืนกัดเซาะไปเป็นระยะความ
ยาวหลายร้อยเมตรเหมือนกันต้นสนอายุประมาณ 70 - 80 ปี ได้โค่นล้มไป จากการ
วิ จั ย ไ ม่ว่ าจะ เ ป็นมหาวิทยา ลัย เกษตร  มหาวิทยา ลัยจุฬาลงกรณ์  หรือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถือว่าการใช้โครงสร้างแข็งหรือโครงสร้างทาง
วิศวกรรม มันไม่เหมาะสําหรับพื้นท่ีนี้ จึงทําให้เม่ือเราวางโครงสร้างแข็งตรงไหน
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บริเวณด้านเหนือถัดออกมาก็จะทําให้เกิดการกัดเซาะชายหาด เพราะฉะน้ันไม่ค
วารที่จะเอาโครงสร้างแข็งหรือว่าโครงสร้างทางวิศวกรรมมาใช้กับชายหาดสมิ
หลา วิธีการที่สมควรใช้คือการเติมทรายชายหาด ซ่ึงตอนนี้ผู้รับเหมาได้ดําเนินการ
ไปสักระยะหน่ึงแล้วเห็นว่าทรายในทะเลนั้นมีขนาดเม็ดทรายไม่เท่ากับทรายท่ีอยู่
บริเวณท่ีเดิม จําเป็นจะต้องไปเอาทรายท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันโดยเฉพาะท่ีบริเวณ
แหลมสน ตอนน้ีก็ได้ดําเนินการขนย้ายเอาทรายในบริเวณป่าแหลมสนมากอง
แล้วถมเกล่ียลงไป ก็ถือว่าเป็นการป้องกันดีกว่าท่ีเราจะไม่ทําอะไรเลย หน่วยงาน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทสจ. จังหวัด หรือว่าอนุรักษ์ชายฝ่ังท่ีได้ดําเนินการอยู่เพื่อเป็น
การป้องกันคล่ืนกัดเซาะชายหาดในหน้ามรสุมท่ีกําลังจะถึง  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี มากครับ ก็พอจะทําความเข้าใจกันนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล   บอกนิดหนึ่งนะครับท่านสมาชิกสภาท้ังหลาย ท่านอย่าได้ยึดม่ันถือม่ันในเขต

เลือกต้ังของท่านมากนะครับ แว่วข่าวว่าการเลือกตั้งคร้ังต่อไปจะเป็นการรวมเขต
เทศบาลนครสงขลานะครับ แว่วข่าวว่าอย่างนั้น เตรียมตัวไว้หน่อยนะครับ  ท่าน
นายกเทศมนตรีมีอะไร  เชิญครับ  

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตินติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมขอเวลานิดหนึ่งเนื่องจากการผ่านงบประมาณมาด้วยท่ีว่าวิสัยทัศน์

ของเทศบาลนครสงขลาที่ว่า เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนม่ันคง 
คุณภาพชีวิตท่ีดีด้วยบริการใหม่ท่ียั่งยืน ด้วยพันธกิจท่ีจะต้องคอยดูแลพี่น้อง
ประชาชนให้เกิดประโยชน์ แก้ไขปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน 
โครงการต่าง ๆ ท่ีได้ทําแผนข้ึนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบจาก
สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาทุกท่าน ผมต้องขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชน
ทุกคน ท่ีได้เล็งเห็นความจําเป็นและความสําคัญของโครงการต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนแทบท้ังส้ิน ก็ขอขอบคุณอีกคร้ังหนึ่งครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี มากครับ ท่านได้ขอบคุณสมาชิกสภาท่ีได้ 
ประธานสภาเทศบาล   ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นะครับ 

   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาทุกท่านครับ บัดนี้ก็ถึงเวลาอันสมควร  
ผมก็ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และการประชุมสภาก็
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ผ่านไปด้วยดี  ผมขอปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 
2558 คร้ังท่ี 3   ณ บัดนี้   
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