
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําปี พ.ศ. 2558 

วันท่ี  11  พฤศจิกายน  2558  เวลา  13.30  น. 
ณ   ห้องประชมุสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมศักดิ ์ ตันติเศรณ ี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายอนุสรณ ์ โค่ยสัตยา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นางสาววลัยรัตน ์ ตันติเศรณ ี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 6. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายโสภณ สุขโข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายภษูิต ตันรัตนพงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายปราณ ี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายนิทัศน ์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 11. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 12. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 13. นายประจวบ มณีโชติ ผอ.สํานักการช่าง 
 14. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 15. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 16. นายเสริมศักดิ ์ โสมสงค์ ผอ.สํานักการศึกษา 
 17. นางสิริวรรณ บูรณสิงห ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 18. นายศักดา มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 19. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 20. นางสกุลวรรณ ดวงแข ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 21. นางวรกานต์ เรืองศรี เจ้าพนกังานธุรการ 6ว 
 22. นายวฒิุชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 23. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
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เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น. 

 เ ม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว  นางกัลยา  บุญญามณี ปลัดเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

นางกัลยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายก   
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีป รึกษา

นายกเทศมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี 2558    
 บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  
สมาชิกสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และขอเชิญประธานสภา
เทศบาล ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้า 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี      

4 ประจําปี พ.ศ. 2558 ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล  
มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  
และขอดําเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 1  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ขอลาการประชุมสภาฯ 

จํานวน  2 ท่านคือ 
   1. นายสุพล  ชุมเย็น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลาป่วย 
   2. นายดํารงเดช  ทองคํา  สมาชิกภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
   เร่ืองท่ี 2 ประธานสภาจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เทศบาลนครสงขลา 

ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 
2561) เพิ่มเติมคร้ังท่ี 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 4 ข้อ 22  แล้ว
เสร็จ และ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 5 ข้อ 24 “ให้
ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว  และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้ง
ให้สภาท้องถ่ินทราบ” ผมขออ่านประกาศให้ทราบนะครับ 
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   ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
นครสงขลา (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 

   ด้วยเทศบาลนครสงขลา ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา 
(พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 22  ซ่ึง
นายกเทศมนตรีนครสงขลาได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ข้อ 24 เทศบาลนครสงขลา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาล
นครสงขลา  (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561)  เพิ่มเติม คร้ังท่ี 1 (รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ) 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2558 

   ลงช่ือ  นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมก็แจ้งให้ท่ีประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี 
   พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 6  เม่ือวันท่ี  29  กันยายน  2558  และรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี  
14  ตุลาคม  2558   

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2558  และ 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2558       

เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม  2558  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญ    
นายเชาว์  สุชลสถิตย์  เชิญครับ 

นายเชาว์  สุชลสถิตย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว์  สุชลสถิตย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 3  ใน

ฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  
 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2558  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ประกอบด้วย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจันทร์  ประธานกรรมการ  
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  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 6 
ซ่ึงประชุม เม่ือวันท่ี  29 กันยายน 2558 ปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขแต่
อย่างใด  

  และเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ตามรายช่ือดังกล่าวข้างต้น ก็ได้มา
ประชุมร่วมกัน  ณ งานกิจการสภา  สํานักปลัดเทศบาล เพื่อตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2558  ซ่ึงประชุม เม่ือ
วันท่ี  14  ตุลาคม  2558  ปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไขแต่อย่างใด 
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นยิมเดชา   ขอบคุณ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 6  บ้างครับ เชิญครับ เชิญนายประวัติ  ดําริห์อนันต์ 
เชิญครับ 

นาประวัติ  ดําริห์อนันต์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวัติ  ดําริห์อนันต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ท่านประธานสภาถามมติท่ีประชุมว่า จะรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 
2558 แต่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานการตรวจรายงานการ
ประชุม 2 คร้ังควบกันไปเลย เพราะฉะน้ันก็เป็นหน้าท่ีของประธานท่ีจะถามมติว่า
จะรับรองรายงานท้ัง 2 คร้ังพร้อมกันหรือไม่ ถ้าประธานถามอย่างนั้นผมขอเรียน
ท่านประธานก่อนว่า ผมจะรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2558 ส่วนการประชุมสมัย
วิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2558 ผมไม่รับรอง
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รายงานการประชุม เพราะในการประชุมคราวน้ัน ผมลาการประชุมจึงไม่มีสิทธิ
รับรองรายงานการประชุม จึงเรียนประธานเพ่ือทราบนะครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ผมจะถามทีละคร้ังนะครับ สําหรับรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล  สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 6 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2558 ไม่มีสมาชิกสภา

เทศบาลท่านใดอภิปรายขอแก้ไขรายงานการประชุมนะครับ เม่ือไม่มีก็เป็นอันว่า
สภาเทศบาลแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา คร้ังนี้โดยปริยายแล้ว
นะครับ 

   ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัย
ท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2558  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือขอแก้ไข
รายงานการประชุมฉบับนี้บ้าง เชิญครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิยครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ในระเบียบวาระท่ี 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมซ่ึงมีคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม เป็นผู้ตรวจรายงานการประชุม ได้รายงานการตรวจ
รายงานการประชุมต่อท่ีประชุมแล้ว ส่ิงท่ีสภาแห่งนี้จะต้องทําต่อก็การรับรอง
รายงานการประชุม สมาชิกสภาคนใดเห็นว่าจะต้องแก้ไขรายงานการประชุมนี้อีก
หรือไม่ ไม่ใช่มาอภิปรายกันในเร่ืองรายงานการประชุม ถ้าหากว่าไม่มีผู้ใดจะแก้ไข
ก็แสดงว่ารายงานการประชุมนี้ถูกต้องแล้ว ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2558 นี้บ้าง

ไหมครับ  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไข ก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ได้
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2558 
ฉบับนี้โดยปริยายแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ประจําปี พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 6  เม่ือวันท่ี  26  กันยายน  2558  และรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2558 เม่ือวันท่ี 14 
ตุลาคม  2558 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง   เลือกรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  แทนตําแหน่งท่ีว่าง 
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นายชาคริต  นยิมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง  เลือกรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา   
ประธานสภาเทศบาล  แทนตําแหน่งท่ีว่าง เนื่องจากเม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2558  นายวัลลภ  วุฒิภูมิ ได้ยื่น

หนังสือขอลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา ต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 สภาแห่งนี้จึงต้อง
เลือกรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา แทนตําแหน่งท่ีว่างลง  เชิญท่านปลัด
กัลยา  บุญญามณี  ในฐานะเลขานุการสภา ช้ีแจงระเบียบ  เชิญครับ 

นางกัลยา  บุญญามณี     เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล  ดิฉันนางกัลยา  บุญญามณี  ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาลนครสงขลา  
เลขานุการสภา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
   ข้อ  15  เ ม่ือประธานสภาท้องถ่ิน  รองประธานสภาท้องถ่ิน  หรือ

เลขานุการสภาท้องถ่ินพ้นจากตําแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถ่ิน ให้สภา
ท้องถ่ินเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือเลขานุการสภา
ท้องถ่ิน แล้วแต่กรณีแทนตําแหน่งท่ีว่างดงันี้ 

   ข้อ 15 (1) กรณีประธานสภาท้องถ่ิน หรือรองประธานสภาท้องถ่ิน ให้
สภาท้องถ่ินเลือกประธานสภาท้องถ่ิน หรือรองประธานสภาท้องถ่ินแทน
ตําแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง  

   ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภา
ท้องถ่ิน การเสนอน้ันต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนรับรองได้เพียงคร้ังเดียว ช่ือท่ีเสนอไม่จํากัดจํานวน   

   ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน รองประธานสภาท้องถ่ิน หรือ
เลขานุการสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการแต่งต้ังเพียงตําแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ขอบคุณค่ะ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ท่านปลัดกัลยา  บุญญามณี เลขานุการสภามากครับ สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด  จะเสนอช่ือผู้สมควรให้เป็นรองประธานสภาเทศบาล  เชิญเสนอข้ึนมา

เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภมิู  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   เขตเลือกต้ังท่ี 1 
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   ผมขอเสนอ  นายเชาว์  สุชลสถิตย์   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
เขตเลือกต้ังท่ี 3  เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นยิมเดชา   ขอผู้รับรองด้วยครับ รับรอง 2 คน นะครับ (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง) 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอช่ือผู้อ่ืนเป็นรองประธานสภาเทศบาล อีก

หรือไม่ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีแสดงว่าสภานี้เสนอช่ือนายเชาว์  สุชลสถิตย์  เป็น
รองประธานสภาเทศบาล เพียงช่ือเดียว นะครับ ตามระเบียบฯ ท่ีท่านเลขานุการ
สภาได้ช้ีแจง ในการเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอช่ือผู้สมควร
ได้รับการแต่งต้ังเพียงตําแหน่งละหน่ึงคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ก็เป็นอันว่า
นายเชาว์  สุชลสถิตย์  ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา และ
จะได้เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแต่งต้ังต่อไป 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเลือก  นายเชาว์  สุชลสถิตย์  เป็นรองประธานสภาเทศบาล
นครสงขลา 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบในการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
   รถยนต์ตรวจการณ์   

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเร่ือง  ขอรับความเห็นชอบในการจัดทําบันทึก 
ประธานสภาเทศบาล  ข้อตกลงความร่วมมือรถยนต์ตรวจการณ์  ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่าน  
  นายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

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

ความร่วมมือรถยนต์ตรวจการณ์ 
   หลักการ  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการจัดทํา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือรถยนต์ตรวจการณ์ 
   เหตุผล   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนรถยนต์สาย

ตรวจ ให้เทศบาลนครสงขลา เพื่อบูรณการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยได้ลงนามใน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2558 และในการจัดทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือตามประกาศและหนังสือส่ังการให้องค์ปกครองส่วน
ท้องถ่ินและนําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเสนอสภาท้องถ่ินพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ท้ังนี้ให้รายงานและจัดส่งสําเนาบันทึกข้อตกลงให้ ผู้กํากับดูแลองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินทราบด้วย ดังนั้นเทศบาลนครสงขลาขอเสนอญัตติเพื่อขอ
ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรถยนต์ตรวจการณ์ 

   ระเบียบ  1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0808.2/ว 1734  ลงวันท่ี 6 กันยายน 2558 เร่ือง การจัดระบบการบริหารเพื่อ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ  3.3 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอผลการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือตลอดจน
ภาระค่าใช้จ่ายขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ินในการใช้งบประมาณ เพื่อ
จัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามข้อตกลงต่อไป 

   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.4/ว 4524 ลงวันท่ี 27 
ธันวาคม  2549  เร่ือง แนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รูปแบบที่หนึ่ง การจัดบริการสาธารณะร่วมกันภายใต้
ระเบียบกฎหมายท่ีองค์กรปกครองท้องถ่ินปฏิบัติอยู่ โดยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินการได้ทันทีโดยได้รับความ
เห็นชอบของสภาท้องถ่ินแต่ละแห่ง 

   3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน เร่ืองการทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 2.วรรคสองในการจัดทําบันทึกข้อตกลงตามวรรคหน่ึง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดทําบันทึก
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และนําเสนอสภาท้องถ่ินของแต่ละองค์กรพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น ท้ังนี้ให้
รายงานและจัดส่งสําเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทราบด้วย 

   จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา
ในการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรถยนต์ตรวจการณ์  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 
 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
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   ผมได้ฟังคณะผู้บริหาร อ่านญัตติ เร่ือง ขอรับความเห็นชอบในการจัดทํา
บันทึกข้อตกลงความาร่วมมือรถยนต์ตรวจการณ์  ส่วนตัวผมมีความเห็นด้วยเป็น
อย่างมาก และขอขอบคุณไปยังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ท่าน
นายกนิพนธ์  บุญญามณี  ท่ีเห็นความสําคัญ ในส่วนของเทศบาลเราท่ีผมได้ดู
รายละเอียดของข้อตกลงน้ี ตามท่ีผมเข้าใจหมายถึงว่าได้รถมาแล้วแต่ยังขาด
อุปกรณ์เคร่ืองมือ หรือบุคคล รวมท้ังเช้ือเพลิงในการใช้รถ ก็เห็นด้วยเป็นอย่าง
มากเพราะปัญหาของพี่น้องประชาชน ถ้าเรามีรถยนต์ตรวจการณ์ทํางานอย่างเต็ม
เวลา ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการได้นั้น ประชาชนก็จะได้ประโยชน์
สูงสุด ประกอบกับช่วงนี้ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ก็เกิดข้ึนบ่อย ทางตํารวจท่ี
ได้มาทํางานร่วมกับเทศบาลนั้นก็พูดอยู่เสมอว่ามีกําลังไม่เพียงพอท่ีจะดูแลพี่น้อง
ประชาชนท่ีมีอยู่เป็นจํานวนมากได้อย่างท่ัวถึง บางคร้ังผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเพียง
ลําพัง คนร้ายก็ได้เข้าไปทําร้ายร่างกายและเอาทรัพย์สินมีค่าไป ผมอยากจะบอกว่า
รถตรวจการณ์ชุดนี้นอกจากจะดูแลความปลอดภัยท่ัวไปแล้ว ผมอยากให้ดูแล
เร่ืองของการจราจรด้วย เพื่อจะได้ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนท่ีใช้
รถใช้ถนนด้วย ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  ครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบ้างครับ  เชิญนายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เชิญครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวัติ  ดําริห์อนันต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ผมอ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สงขลา กับเทศบาลนครสงขลา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือท่ี 025/2558 เม่ือวันท่ี 
10 กุมภาพันธ์ 2558 ตามข้อ 1 นั้น ได้มอบรถยนต์ตรวจการณ์ให้แก่เทศบาลนคร
สงขลา มีกําหนดระยะเวลาแค่เพียง 1 ปีเท่านั้นเอง ให้มาต้ังแต่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 
2558 ถึงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559 เหลือเวลาเพียงแค่ 2-3 เดือนแค่นั้นก็จะหมด
พันธสัญญาต่อกันแล้ว แล้วทําไมเพิ่งมาขอความเห็นชอบจากสภาวันนี้ มันช้าไป
เกือบปี ผมสงสัยเพียงเท่านี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายประวัติ  ดําริห์อนันต์ ครับ  มีสมาชิกสภาผู้ใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบ้างเชิญครับ ไม่มีนะครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ  

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
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   ขอช้ีแจงทําความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ได้เข้าใจนะ
ครับว่าทําไมเราเพิ่งนําเร่ืองนี้มาเข้าสภา  ก็เนื่องจากหลังจากท่ีเราได้ทําบันทึก
ข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาแล้ว หลังจากนั้นคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ก็ได้ออกประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กําหนดให้
การจัดทําบันทึกข้อตกลงตามญัตติดังกล่าว ต้องนําเสนอสภาท้องถ่ินของแต่ละ
แห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย  และประกาศดังกล่าวได้ลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 ท่ีผ่านมาซ่ึงก่อนนี้เราได้ทําบันทึก
ข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาไปก่อนแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ เราจึงได้ทําญัตตินี้ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาอีกคร้ังหนึ่ง 
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิก

สภาท่านใด เห็นชอบในการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรถยนต์ตรวจการณ์  
โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) 
เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติให้ความเห็นชอบในการจัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือรถยนต์ตรวจการณ์  ตามญัตติท่ีผู้บริหารได้เสนอมาแล้ว  นะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบในการจัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือรถยนต์ตรวจการณ์  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2559  ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  
  ตันติเศรณี   เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 
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   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม
ประจําปีงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 826,863.66 บาท 
(แปดแสนสองหม่ืนหกพันแปดร้อยหกสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์) เพื่อชําระ
หนี้ตามคําพิพากษาศาลฎีกาให้กับบริษัท ลิงค์เกจ จํากัด 

   เหตุผล  ตามท่ีสํานักงานอัยการจังหวัดสงขลา แจ้งผลคดีช้ันฎีกาในคดี
หมายเลขดําท่ี 594/2556 คดีหมายเลขแดงท่ี 1198/2556 ระหว่างบริษัท ล้ิงค์เกจ 
จํากัด โจทก์ เทศบาลนครสงขลา จําเลย โดยศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามคําพิพากษา
ของศาลช้ันต้นให้เทศบาลนครสงขลาชําระเงิน 10,645,697.11 บาท พร้อม
ดอกเบ้ียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น ต้ังแต่วันท่ี 24 พฤษภาคม 2556 ถึงวันท่ี 
16 ตุลาคม 2558 เป็นเงิน 1,098,109.94  บาท  รวมเป็นเงิน 11,743,807.05 บาท 
และเทศบาลได้นําเงินไปชําระผ่านทางสํานักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลาเรียบร้อย
แล้วเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 แต่เนื่องจากธนาคารคิดดอกเบ้ียผิดไปจํานวน 374 
วัน และบวกเพ่ิมอีก 4 วัน คือต้ังแต่วันท่ี 17 – 20 ตุลาคม 2558 รวมเป็น 378 วัน 
ซ่ึงจะต้องชําระวันละ 2,183.47 บาท เป็นเงิน 826,863.66 บาท  

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

    (1) “ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ี
เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด” 

   ปัจจุบันเทศบาลนครสงขลา มียอดเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ จํานวน 
61,409,498   บาท  

   จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา ขอใช้จ่ายเงินสะสมประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 826,863.66 บาท (แปดแสนสองหม่ืนหกพันแปด
ร้อยหกสิบสามบาทหกสิบหกสตางค์) ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนคร
สงขลา   

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 



13 
 

  

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ในระเบียบวาระท่ี 6 นี้ ผมจําเป็นต้องอภิปรายต่อจากการประชุมสภา

เทศบาลคร้ังท่ีแล้ว  เม่ือคร้ังก่อนญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเม่ือวันท่ี 14 
ตุลาคม 2558 ผมได้อภิปรายไว้แล้วว่าดอกเบ้ียคิดวันผิดไปคลาดเคล่ือนอยู่
ประมาณ 8 - 9 แสนบาท ถึงอนุมัติไปเราก็ไม่สามารถชําระหนี้ได้หรอกถ้าเราไม่มี
การตกลงกับบริษัท ลิงค์เกจ ก็เป็นไปตามท่ีผมอภิปรายไว้ เราต้องมาขออนุมัติ
เพิ่มเติมในวันนี้อีก  ท่านประธานครับดูจากรายงานการประชุมท่ีผมอภิปรายไว้ 
ในวันท่ี 14 ดอกเบ้ียผิดไปผลสุดท้ายต้องมาขออนุมัติในวันนี้อีก เหตุผลท่ีคิดผิด
นั้น เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของเราไม่ได้คิดดอกเบ้ียเอง เราเป็นลูกหนี้ 
บริษัท ล้ิงค์เกจ เป็นเจ้าหนี้ เราต้องรักษาผลประโยชน์ของเทศบาล เราต้องคิด
ดอกเบ้ียเอง แต่เราไปให้ธนาคารคิดให้ ธนาคารไม่มีหน้าท่ีท่ีจะมาคิดให้เรา เรามี
เจ้าหน้าท่ีการเงิน มีนิติกร เราต้องใช้บุคลากรของเราเพราะว่าบุคคลเหล่านี้กว่าจะ
เข้ามาได้ต้องสอบแข่งขันเข้ามา ใช้องค์ความรู้ท่ีได้เล่าเรียนมา ไม่เหมือนพวกผม
ประชาชนเลือกเข้ามา สรุปแล้วความแตกต่างในร่ืององค์ความรู้มันเทียบกันไม่ได้ 
ดอกเบ้ียตรงนี้เจ้าหน้าท่ีของเราต้องคิดเอง ผมอภิปรายไปนั้นไม่มีใครสนใจ ไม่มี
ใครดู ท่ีจริงต้องไปคิดดูใหม่ว่าคิดถูกต้องไหม คราวนี้เรามาดูญัตติขออนุมัติใช้
จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 826,863.66 บาท ตัวเลข
ตรงน้ีมาจากบริษัท ล้ิงค์เกจ เป็นผู้คิดข้ึนมาตามตารางตัวนี้ ตามคําพิพากษาศาล
ฎีกาในหน้า 3 บอกว่าศาลช้ันต้นพิพากษาให้ชําระเงิน 10,645,637.11 บาท พร้อม
ด้วยดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี คําพิพากษาบอกว่าให้คิดชําระหนี้เป็นปี ผมมานั่งดู
แล้ว บริษัท ล้ิงค์เกจ คิดมาเป็นวัน 880 วันคิดเป็นดอกเบ้ีย 1,924,973.60 บาท แต่
ผมคิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ท่ีผมถืออยู่ ตามที่ผมได้เล่าเรียนมา 
บรรพ 1 ว่าด้วยบททั่วไปในลักษณะว่าด้วยระยะเวลาซ่ึงมาตรา 193/6 บอกว่าถ้า
ระยะเวลากําหนดให้เป็นปี ก็ให้ชําระเป็นปี ส่วนของปีให้คิดเป็นเดือน ส่วนเดือน
นั้นให้คิดเดือนละ 30 วัน ถ้ามีส่วนของเดือนอีกก็ให้คิดเป็นวัน แต่บริษัท ล้ิงค์เกจ 
คิดเป็นวัน ท่านประธานคิดดูสิครับ การคิดเป็นปี และการคิดเป็นวันนั้นมัน
ต่างกัน เดือนตุลาคมนั้นตามกฎหมายบอกว่าให้คิด 30 วัน แต่บริษัท ล้ิงค์เกจ คิด 
31 วัน เพราะฉะน้ันมันจะขาดเหลือกันอยู่  ถ้าเงินเป็นพันล้าน มันจะตกเป็นเงิน
เท่าไหร่ลองคิดดูจะขาดทุนสักเท่าไร อันนี้เราจะต้องรักษาผลประโยชน์ให้แก่
เทศบาลซ่ึงเป็นองค์กรของเรา ผมจะคิดเร่ืองระยะเวลาตามมาตรา 193/6 ให้เร่ิม
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นับต้ังวันท่ี 24 พฤษภาคม 2556 ถึง 23 พฤษภาคม 2557 เป็น 1 ปี 24 พฤษภาคม 
2557 ถึง 23 พฤษภาคม 2558 เป็น 1 ปี รวมเป็น 2 ปี เวลาคิดเป็นปีก็เอาเงินต้นคูณ 
7.5 เปอร์เซ็น ออกมาเป็นปี เม่ือออกมาเป็นปีแล้วถ้าจะคิดเป็นเดือนก็เอา 12 หาร
เพราะปีหนึ่งมี 12 เดือน ถ้าคิดเป็นวันก็เอา 30 วันหารออกมา สรุปแล้วเป็นหนี้
บริษัท ล้ิงเกจ 2 ปี 4 เดือน กับ 27 วัน ไม่ใช่ 880 วัน ผมคิดดอกเบี้ย ได้ท้ังหมด 
1,922,879 บาท ส่วนบริษัท ล้ิงค์เกจ คิดได้ 1,924,974 บาท ต่างกัน 2,095 บาท นับ
แต่วันท่ี 20 ตุลาคม 2558  แต่  ณ วันนี้ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 แต่ไม่เป็นไรถ้า
เราดูตามรายงานกระบวนการพิจารณาท่ีท่านนายกไปฟังในวันนั้น เป็นประโยชน์
กับเทศบาล นายกเทศมนตรีได้ไปไกล่เกล่ียจนบริษัท ล้ิงค์เกจ บอกว่าถ้าเทศบาล
ชําระภายในส้ินเดือนพฤศจิกายน 2558 จะไม่คิดดอกเบ้ียเพิ่ม คือต้องชําระ
ดอกเบ้ียถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 เท่าท่ีบริษัท ล้ิงค์เกจ คิดมาถือว่าเทศบาลได้
ประโยชน์จากการท่ีนายกเทศมนตรีไปเจรจา แต่ว่าลึก ๆ แล้วบริษัท ล้ิงค์เกจ ตาม
คดีนั้นฟ้องเทศบาลเป็นจําเลยท่ี 1 จําเลยท่ี 2 ไม่ทราบว่าฟ้องการไฟฟ้าหรือใคร ถ้า
ข้อมูลผิดผมต้องขอโทษด้วย มีจําเลย 2 คน รู้สึกว่าคดีนี้ได้ถอนฟ้องจําเลยท่ี 2 ไป
แล้วเนื่องจากบริษัท ล้ิงเกจ  ได้ค้างค่าไฟฟ้าอยู่ 3,600,000 บาท ส่วนของเทศบาล
เราได้ชําระไปบางส่วนแล้ว ยังค้างเพียงดอกเบ้ีย จํานวน826,863.66 บาท ตอนแรก
บริษัท ล้ิงเกจ ไม่ยอมเอา  แต่การไฟฟ้าบอกว่าถ้าบริษัท ล้ิงค์เกจ ตกลงกับเทศบาล
ได้ การไฟฟ้าจะไม่คิดดอกเบ้ียจากต้นเงิน 3,600,000 บาท ดูซิครับเขาคิดไกลไป
กว่าเราอีกแล้ว จากรายงานกระบวนการพิจารณาในหน้าท่ี 3 นะครับ สรุปแล้วคดี
นี้ยืดเยื้อมายาวนานถ้านายกเทศมนตรีไม่ไปเจรจาในวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 มันยัง
ไม่จบ ดอกเบ้ียก็ยังจะเดินอยู่ต่อไป เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอนุมัติเงิน 826,863.66 
บาท ตามท่ีบริษัท ล้ิงค์เกจ บอกว่าวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 เร่ืองมันก็จบ ผมคิดว่า
บริษัท ล้ิงค์เกจ คิดเป็นวัน เราคิดเป็นปี ก็ไม่เป็นไรเพราะเรายังมีผลประโยชน์เกิด
แก่เทศบาล เกิดแก่องค์กรของเรา บริษัท ล้ิงค์เกจ ถ้าเขามีเงินเขาคงไม่ค้างค่าไฟฟ้า
หรอก เขาอยากได้เงินไปชําระค่าไฟฟ้าให้เร็จท่ีสุด ผมอยากบอกสมาชิกว่าในญัตติ
นี้เราควรอนุมัติให้มันจบไป  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา   มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ ถ้าไม่มีก็เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
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   ผมขอทําความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าใจถึงเร่ืองส่วนต่าง
หรือว่าการชําระเงินให้กับ บริษัท ล้ิงค์เกจ ยังไม่ครบตามจํานวนจากคําพิพากษา
ของศาลฎีกา ก็อยากทําความเข้าใจว่าในส่วนของดอกเบี้ยตามคําพิพากษาน้ัน ทุก
คร้ังท่ีมีคดีความกับคู่กรณีต้ังแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราให้ทางธนาคารเป็นผู้คิด
ดอกเบ้ียให้เพราะถือว่ามีความแม่นยํา มีความถูกต้องมากกว่าเจ้าหน้าท่ี เหมือน
กรณีของบริษัท ขจรการโยธา ท่ีผ่านมา ตามท่ีท่านเคยรู้ว่าเราจ่ายให้ บริษัท ขจร
การโยธา เราก็ให้ทางเจ้าหน้าท่ีธนาคารคิดให้ จะให้เจ้าหน้าท่ีของเราคิดไม่ได้ เพื่อ
ความถูกต้องแม่นยําเราก็จะให้ทางธนาคารคิดให้ เพราะทางธนาคารเขาทํา
เกี่ยวกับการเงินอยู่ทุก ๆ วัน ความมีประสบการณ์ในเร่ืองการคิดดอกเบ้ียหรือว่า
การนับวัน เราต้องอาศัยธนาคารแทบท้ังส้ิน ในเร่ืองของการไฟฟ้าก็เหมือนกัน 
ไม่ใช่การไฟฟ้าไม่คิดดอกเบี้ยนะครับ วันนั้นผมไปเองด้วย ท่ีจําเป็นต้องตัด
กระแสไฟฟ้าก็เพราะ ทางบริษัท ล้ิงค์เกจ ไม่จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า เลยจําเป็นต้องให้
ทางการไฟฟ้าตัดกระแสไฟฟ้า และทางบริษัท ล้ิงเกจ ได้ขออนุญาตให้ทางเทศบาล
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า แต่ผมก็ยังไม่อนุญาตเพราะว่าหม้อแปลงไฟฟ้าตรงนั้นขอ
ในนามของเทศบาลนครสงขลาอยู่ ถ้าอนุญาตไปจะเกิดผลเสียแก่ทางเทศบาลเอง 
เพราะถ้าหากทางบริษัท ล้ิงค์เกจ ไม่ไปจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า การไฟฟ้าก็ต้องมาเรียก
เก็บกับเทศบาลอีก วันนั้น 3,600,000 บาท ท่ีบริษัท ล้ิงค์เกจ ค้างค่ากระแสไฟฟ้า
อยู่ ทนายของการไฟฟ้าพูดว่าถ้าคุณไม่จ่ายค่ากระแสไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าก็จะคิด
ดอกเบ้ียบ้าง ก็เหมือนกับท่ีทางบริษัท ล้ิงเกจ มาคิดดอกเบ้ียกับทางเทศบาล วัน
นั้นผมได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย และตอนนี้เขากําลังจะขออนุมญาตทางเทศบาลเพื่อ
ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าในนามบริษัท ล้ิงค์เกจ แต่ผมไม่อนุญาตเพราะว่าตอนนี้ผม
ได้ฟ้องขับไล่บริษัท ล้ิงค์เกจ ให้ออกจากพื้นท่ีตรงน้ัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ทางเทศบาล ผมต้องฟ้องเรียกค่าเช่า ค่าภาษีบํารุงท้องท่ี และค่าภาษีโรงเรือน ท่ีเรา
ต้องจ่ายไป 10 กว่าล้านในวันนี้ ทางเทศบาลนครสงขลาจะต้องฟ้องกลับคืนมา  
ผมก็ขอทําความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ  สมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  นายสมชาย  จินเดหวา  มีอะไรครับ  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
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   ท่านประธานครับ ผมไม่เข้าใจครับ จริง ๆ แล้วหน้าท่ีของการคิดดอกเบ้ีย
นั้นมันเป็นหน้าท่ีของเจ้าหนี้กับลูกหนี้ท่ีจะต้องคิดกัน การท่ีเราขอความร่วมมือ
ไปทางธนาคารในฐานะท่ีเขามีประสบการณ์ก็จริง แต่เราก็ต้องกลับมาคิดเองด้วย 
ท่ีบอกว่าเขามีความเช่ียวชาญ ผมถามว่าเช่ียวชาญอย่างไรเห็นคิดผิดไปต้ัง 300 กว่า
วันนะครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอเชิญ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  เชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   เร่ืองดอกเบ้ียผมขอช้ีแจงอีกคร้ังหนึ่งว่า เราก็คิดทางบริษัท ล้ิงเกจ ก็คิด

แล้วเอาท้ังท่ีเทศบาลและ บริษัท ล้ิงเกจ คิดไปหารือกับทางธนาคารท่ีเราใช้บริการ
อยู่เพื่อดูความถูกต้อง ไม่ใช่ว่าดอกเบ้ีย 800,000 นี้บริษัท ล้ิงค์เกจ คิดมาเองไม่ใช่ 
เราเอาไปให้ทางธนาคารตรวจสอบและเราก็ตรวจสอบด้วย ขอทําความเข้าใจ    
แค่นี้ครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ  สมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   จากญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในกรณีท่ีเราต้องใช้จ่ายตามท่ีศาล

ฎีกาพิพากษาให้จ่ายตามศาลช้ันต้น ถ้าเราดูตามหลักการและเหตุผลแล้ว บอกว่า
ศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้น ให้เทศบาลนครสงขลา
ชําระเงิน 10,645,697.11 บาท พร้อมดอกเบ้ียอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินต้น 
ต้ังแต่วันท่ี 24 พฤษภาคม 2556 ถึงวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 แล้วเราก็พูดถึงเร่ือง
ธนาคารที่เราไปขอความอนุเคราะห์คํานวณดอกเบ้ีย คือธนาคารกรุงไทย เราบอก
ว่าให้คิดดอกเบ้ียต้ังแต่วันท่ี 24 พฤษภาคม 2556 ถึงวันท่ี 16 ตุลาคม 2558 
เหมือนกัน ผมก็เลยแปลกใจว่าศาลฎีกาบอกว่าให้ชําระดอกเบ้ียถึงวันท่ี 16 ตุลาคม 
2558 อยู่ ๆ มาบอกว่าบวกเพิ่มอีก 4 วัน คือวันท่ี 17 ถึงวันท่ี 20 มันนอกเหนือจาก
กําพิพากษาศาลฎีกา ก็เลยสงสัยว่า 4 วันคืออะไร พอเปิดอ่านต่อไปเป็นหนังสือ
ของบริษัท ล้ิงค์เกจ บอกว่าให้ชําระถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 ผมก็เลยสงสัยว่าเรา
จะยึดตามคําพิพากษาของศาลฎีกาใช้ชําระถึงวันท่ี 16 ตุลาคม หรือตามบริษัท 
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ล้ิงค์เกจ ให้ชําระถึงวันท่ี 20 ตุลาคม กันแน่ 4 วันมันก็ไม่มากหรอกเงินก็ไม่เท่าไหร่ 
แต่ถ้าผมอ่านตามนี้ ผมเป็นคนไม่รู้กฎหมายแต่อ่านตามคําพิพากษาของศาลฎีกา ก็
เลยอยากเรียนถามท่านประธานว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีล่ิน  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกครับ     
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ  

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   เร่ืองการชําระหนี้ว่าเม่ือไหร่มันจะเสร็จส้ินนั้นมันบอกไม่ได้ ต้องจนกว่า

ลูกหนี้จะชําระหนี้แล้วเสร็จ แต่ข้อตกลงระหว่างเทศบาลกับบริษัท ล้ิงค์เกจ ตกลง
กันว่าวันท่ี 16 ตุลาคม 2558  แต่ยอดเงินไม่ตรงกันก็เลยชําระหนี้ท้ังหมดยังไม่ได้ 
ตกลงกันไม่ได้ วันท่ี 20 ตุลาคม 2558 นายกเทศมนตรีก็เลยไปท่ีศาล ก็เลยตกลงกัน
ใหม่ว่าใช้คิดดอกเบี้ยถึงวันท่ื 20 ตุลาคม 2558 ถ้าชําระเงินภายในส้ินเดือน
พฤศจิกายน 2558 ก็จะคิดดอกเบ้ียเพียงวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 แค่นั้น คําพิพากษา
ของศาลไม่ได้ระบุว่าต้องชําระ  ณ วันไหน เพียงบอกว่าให้ชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี จนกว่าจะชําระเสร็จ เพราะฉะนั้นไม่ว่าเป็นเวลาก่ีปี 
ดอกเบ้ียก็จะเดินต่อไป เราต้องรีบอนุมัติเพื่อจะหยุดดอกเบ้ียไว้แค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา   มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด     
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายประวัติ  ดําริห์อนันต์  เชิญครับ  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวัติ  ดําริห์อนันต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ในการประชุมวิสามัญ เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2558 ผมไม่ได้เข้ามาประชุม 

ผมขอลาการประชุมในคราวน้ัน แต่ผมได้อ่านรายงานการประชุมในญัตติเร่ืองนี้ท่ี
ขอใช้จ่ายเงินสะสมไปชําระหนี้ให้แก่บริษัท ล้ิงค์เกจ นี้ผมอ่านรายงานการประชุม
แล้ว ผมขออนุญาตเอ่ยช่ือ สท.สมชาย  จินเดหวา นะครับ ท่านได้อภิปรายไว้และ
ผมก็อ่านดูท่านบอกว่าการคิดดอกเบี้ยขาดไปจํานวนเท่าไหร่ ผมอยากบอกว่านี่
แหละครับสมาชิกสภาของเราจําเป็นจะต้องรักษาผลประโยชน์ของเทศบาล มันก็
ขาดไปจริง ๆ ก็เลยต้องมาขอวันนี้อีก 8 แสนกว่า ถ้าสภาอนุมัติในวันนี้ก็ไม่มี
ปัญหาอะไรก็เพราะว่าจําเป็นจะต้องชําระให้มันจบไป แต่ผมขอบอกว่าต่อไปนี้
ผู้บริหารก็จําเป็นจะต้องจําเอาไว้เป็นบทเรียน กรณีอย่างนี้ผมเดานะครับ จะถูก
หรือผิดไม่ทราบ อาจจะเป็นเพราะว่าผู้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท ล้ิงค์เกจ ก็
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ต้องเป็นนายกเทศมนตรีแหละครับ นายก... เป็นผู้ลงนามว่าจ้างในนามของ
เทศบาล ว่าจ้างบริษัท ล้ิงค์เกจ สร้าง อควาเรียม เป็นเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ใน
ระหว่างการก่อสร้างผู้ว่าจ้างโดยเทศบาลก็จําเป็นจะต้องต้ังกรรมการควบคุมงาน
ก่อสร้าง กี่คนไม่ทราบ ต้ังกรรมการตรวจรับการจ้าง กี่คนไม่ทราบ ควบคุมการ
ก่อสร้างนี้มันก็มาเป็นระยะ ๆ จ่ายเงินกันไปเป็นงวด ๆ แต่ท่ีมันเกิดเหตุก็คืองวด
สุดท้าย ก็เพราะว่างานไม่เรียบร้อย ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน คณะกรรมการตรวจ
การจ้างเขารายงานข้ึนมา แต่ปรากฏว่าผู้บริหารไปรับเอางานเขามาโดยท่ีไม่
เรียบร้อยไม่ถูกต้องครบถ้วน ไปรับเอา อควาเรียม มาใช้ ถามนักกฎหมายท่ัว
ประเทศเขาบอกว่าผู้ว่าจ้างผิดเต็มประตู กฎหมายบอกไว้ว่ารับเอางานจ้างไว้ท้ังท่ี
เห็นว่าชํารุดบกพร่อง ถือว่าเป็นการรับเอาด้วยความยินดีด้วยความเต็มใจ เพราะ 
ฉะนั้น สมควรแล้วท่ีเขาฟ้องเอา แต่คนท่ีรับกรรมไม่ใช่นายก... แต่ประชาชนใน
เขตเทศบาลนี้ เป็นผู้กรรม จําเป็นจะต้องไปจ่ายดอกเบ้ียให้เขาต้ัง 2-3 ล้าน 
เพราะฉะน้ันอันนี้ต่อไปคนท่ีเป็นผู้บริหารต้องระวังเอาไว้นะครับว่า ถ้างานเขาไม่
ถูกต้องไม่ครบถ้วนก็อย่ารับเอาไว้ เพราะถ้ารับเอาไว้ก็ต้องจ่ายเงินเขามันผิด
กฎหมายแน่นอน  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   มากครับ   มีสมาชิกสภาท่านใด     
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  ไม่มีแล้วนะครับ  เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุม  

สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้
ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามญัตติท่ีผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       
 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ขอเชิญผู้บริหาร

เสนอญัตติ  เชิญรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับมอบหมาย
จากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลงคํา
ช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

   เหตุผล   ตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 6 เม่ือ
วันท่ี 29 กันยายน 2558  ได้อนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อใช้ในโครงการ
จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครสงขลา จํานวน 5 รายการ เป็นเงิน 739,200.00 บาท 
แต่เนื่องจากโครงสร้างของอาคาร ไม่สามารถรองรับน้ําหนัก ของครุภัณฑ์เดิมได้ 
จึงขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดของครุภัณฑ์ ตามมติสภาดังกล่าว 
รายละเอียด ดังนี้   

   ครุภัณฑ์เดิม   
   1. โต๊ะทํางาน  ขนาด 100 x 180 x 75 ซม.  จํานวน 10 ชุด    
  จํานวน   240,000 บาท 
   2. เก้าอ้ีโต๊ะทํางาน  ขนาด 55.50 x 53.50 ม.  จํานวน 44 ตัว  
  จํานวน   255,200  บาท 
   3. ช้ันวางหนังสือเลียนแบบตู้ไม้โบราณ ขนาด 2.20 x 3.00 ม. จํานวน 4 ชุด   
  จํานวน   100,000 บาท 
   4. โต๊ะทํางานทรงกลม  ขนาด Ø 30"  จํานวน 2 ชุด     
  จํานวน   40,000 บาท 
   5. เบาะนุ่ม ขนาด 100 x 40 x 20 ซม. จาํนวน 8 ช้ิน      
  จํานวน   104,000 บาท 
 
   ครุภัณฑ์ใหม่ 
   1. โต๊ะอ่านหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 100 x ยาว 100 X สูง 75 ซม.  
  วัสดุขาไม้ และวัสดุแผ่นพื้นโต๊ะไม้ หรือเทียบเท่า  จํานวน 2 ตัว    
  จํานวน   19,980 บาท 
   2. โต๊ะอ่านหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 210 x ยาว 100 x สูง 75 ซม. 

  วัสดุขาโครงสร้างไม้ และวัสดุแผ่นพื้นโต๊ะไม้โอ๊ค หรือเทียบเท่า จํานวน 1 ตัว  
  จํานวน     18,900 บาท 
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   3. โต๊ะอ่านหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 150 x ยาว 80 x สูง 75 ซม. 
  วัสดุขาเหล็กพน่สี EPOXY POWDER COATED  ป้องกนัสนิม วัสดแุผ่นพืน้โต๊ะไม้  
  พาทิเกิลบอร์ด พ่นสีไฮกรอส หรือเทียบเท่า จํานวน 5 ตัว  จํานวน     24,950 บาท 
   4. เก้าอ้ีไม้ ขนาดไม่นอ้ยกว่า กว้าง 43 x ยาว 45 x สูง 88 ซม. 
  วัสดุขาโครงสร้างไม้ เบาะรองนั่งฟองน้ํา หรือเทียบเท่า จาํนวน 20 ตัว  
  จํานวน     69,800 บาท 
   5. เก้าอ้ี ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 46 x ยาว 49 x สูง 90 ซม. 
  วัสดุขาเหล็ก พนักพงิและท่ีนัง่เป็นพลาสติก หรือเทียบเท่า  จํานวน 28 ตัว  
  จํานวน     27,720 บาท 
   6. โต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 127 x ยาว 43 x สูง 85 ซม. 
  วัสดุขาเหล็กชุปโครเม่ียม วัสดุพื้นโต๊ะกระจกนิรภยั หรือเทียบเท่า จํานวน 9 ตัว  
  จํานวน     43,110 บาท 
   7. ตู้วางหนังสือ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ กวา้ง 120 x ยาว 37 x สูง 200 ซม. 
  วัสดุโครงสร้างไม้ หรือเทียบเท่า จํานวน 8 ตัว  จํานวน   103,200 บาท 
   8. ตู้วางหนังสือ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ กวา้ง 150 x ยาว 33 x สูง 80 ซม. 
  วัสดุโครงสร้างไม้ หรือเทียบเท่า จํานวน 3 ตัว  จํานวน     19,770 บาท 
   9. โต๊ะอ่านหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 100 x ยาว 35 x สูง 73 ซม. 
  วัสดุ ไม้พาทิเกลิบอร์ด พ่นสีไฮกรอส หรือเทียบเท่า จํานวน 4 ตัว   
  จํานวน  10,760 บาท 
   10. โต๊ะทํางาน ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 140 x ยาว 70 x สูง 78 ซม. 
  วัสดุขาโครงสร้างไม้ วัสดแุผ่นพืน้โต๊ะไม้โอ๊ค หรือเทียบเท่า จํานวน 2 ตัว 
  จํานวน     29,800 บาท 

 11. โต๊ะกลม พร้อมเกา้อ้ี (1 ชุด ประกอบดวัย) – โต๊ะกลม เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางไม่นอ้ยกวา่ง 20 นิว้ วัสดพุื้นโต๊ะหนิเทียม ขาไม้ หรือเทียบเท่า  

  จํานวน 1 ตัว – เกา้อ้ีไม้ แบบมีพนกัพิง หรือเทียบเท่า จาํนวน 4 ตัว จาํนวน 2 ชุด 
  จํานวน    44,000 บาท 
 
   12. เบาะนุ่ม ขนาดไม่นอ้ยกวา่ กว้าง 100 x ยาว 40 x สูง 20 ซม.  
  วัสดุ ภายในเป็นฟองน้าํ หุม้ดว้ย PVC หรือเทียบเท่า จํานวน 10 ช้ิน  
  จํานวน     80,000 บาท 
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 รวมเป็นเงิน   491,990  บาท  (ส่ีแสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบ 
บาทถ้วน) 
 ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้คุณลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  
 จึ งขอเสนอญัตตินี้  เพื่ อขออนุ มั ติจากสภาเทศบาลนครสงขลา 
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงในหมวด  ค่าครุภัณฑ์สํานักงานโครงการจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้เทศบาลนครสงขลา  ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ีประชุม

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง
คําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามท่ี
เสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  8   เร่ือง อ่ืน  ๆ  

นายชาคริต  นยิมเดชา   ระเบียบวาระท่ี  8   เร่ือง อ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเร่ืองท่ีจะ 
ประธานสภาเทศบาล  แจ้งให้ผู้บริหารทราบ หรือว่าต้องการความช่วยเหลือจากผู้บริหาร ท่ีจะช่วยเหลือ 
  ประชาชน เชิญครับ  เชิญนายเชาว์   สุชลสถิตย์   เชิญครับ 

นายเชาว์   สุชลสถิตย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว์  สุชลสถิตย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 3 
    ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ท่ีได้เลือกผมเป็นรอง

ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายในวาระอ่ืน ๆ อีกบ้างไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 



22 
 

  

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   เห็นว่ายังพอมีเวลา ผมขออนุญาตใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียน

ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร และทางสํานักการศึกษา ผู้ปกครองเป็นห่วง
เร่ืองของร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทรงามว่าน่าจะเสร็จได้แล้ว  กรุณาช่วยตามเร่ืองให้
หน่อยนะครับ  อีกเร่ืองหนึ่งคือตอนนี้โรงเรียนเราเปิดมาหลายวันแล้ว ก็เข้าช่วย
หน้าฝนพอดี ผมได้รับคําร้องเรียนมาจากผู้ปกครองและเพ่ือให้เกิดประโยชน์ก็ขอ
ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ทางสํานักการศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษา มีผู้ปกครองร้องเรียนมาว่ามีเด็กนักเรียนช้ันท่ีโตกว่ารังแกนักเรียนช้ัน
ท่ีเล็กกว่า หรือเด็กท่ีโตกว่ารังแกเด็กท่ีอ่อนแอและด้อยโอกาสกว่า ฝากให้ช่วย
กําชับและดูแลในเร่ืองนี้ด้วย  และประการสุดท้ายคือกรณีท่ีทางโรงเรียนกําหนดท่ี
จะโยกย้ายเด็กหรือให้เด็กต้องออกจากการศึกษาไป ผมว่าเป็นไปได้ไหมว่าให้ทํา
เป็นบันทึกและมาแจ้งให้ท่ีสภาแห่งนี้ได้ทราบด้วย เพื่อจะได้ตอบคําถามให้
ผู้ปกครองของเด็กทราบเป็นกรณี ๆ ไป เพราะสมาชิกสภาของเราไม่ได้เป็น
กรรมการสถานศึกษากันทุกคน ก็ขอเรียนท่านประธานให้ทราบ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  เชิญครับ 

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

ยินดียิ่ง และผมฝากท่านประธานสภาไว้นิดหนึ่งว่า  ตอนน้ีท่านเป็นประมุขของ 
พวกเรา มีกิจการอะไรท่ีจะให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการบริหารราชการ
เทศบาลของเรา เราก็ยินดีร่วมกิจกรรม ก็มีอยู่หลาย ๆ เร่ืองท่ีเรามารู้เอาทีหลังมัน
เกิดปัญหาแล้วก็แก้ไม่ทัน จริง ๆ แล้วสมาชิกของเราก็มีวุฒิภาวะพอสมควร ถึงจะ
ไม่จบปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็ตาม แต่หลายคนก็มีประสบการณ์ชีวิตท่ีผ่าน
มาพอสมควร อาจจะรู้ในส่ิงท่ีผู้บริหารไม่รู้ก็ได้ หรืออาจจะไม่รู้หรือว่ารู้น้อยแต่ก็รู้
บ้าง ถ้าเราได้มีเร่ืองปรึกษาหารือกันบ้างอย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ังหรือสองคร้ัง มัน
ก็จะเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนนะครับ ผมขอฝากไว้ด้วย อีกนิดหนึ่งผมขอ
ฝากไปยังคณะผู้บริหารว่าผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในเขตเลือกต้ังท่ี 2 
ผมจําเป็นต้องดูแลพี่น้องประชาชนในเขตของผมก่อน ร้องเรียนว่าต้นไม้ใน
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บริเวณมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยซ่ึงติดกับร้ัวของชาวบ้าน บริเวณสุดซอย
ถนนวุฒิภูมิ 1 ถนนวุฒิภูมิ 2 ต้นไม่ใหญ่ ช่วงนี้หน้ามรสุมลมแรง กิ่งก้านของ
ต้นไม้ก็ยื่นออกมาก็กลัวจะหล่นใส่หลังคาบ้านของประชาชน ก็ขอฝากรองนายก
ไว้ด้วย เคยแจ้งไว้คร้ังหนึ่งแล้วนะครับ และอีกเร่ืองหน่ึงคูน้ําในซอยถนนเพชร
มงคล ท่ีติดกับโรงเรียนเทศบาล 2 ไม่ทราบว่าเสร็จแล้วหรือยัง เสร็จหรือไม่เสร็จ
หรือจะทําอย่างไรก็ช่วยแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบด้วย เท่าท่ีดูข้อต่อของคูท่ี
สร้างกับถนนยังเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะ ก็ขอฝากไว้ด้วยว่าจะทําอย่างไร  ขอบคุณ
ครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายฆัมพร  อุเทนพันธ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   วันนี้เราประชุมกันบ่ายโมงคร่ึง (13.30 น.) หรือเป็นเพราะประธานสภา

คนใหม่ก็ไม่ทราบนะครับ ปกติเราประชุมกันสิบโมงเช้า (10.00 น.) แต่ก็ดี
เหมือนกันประชุมกันช่วงบ่ายเราก็มีเวลามากพอสมควร  ในเร่ืองอ่ืน ๆ ก็มีเร่ือง
ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ก็เรียนท่านประธานว่าใกล้หน้าฝน ตรงนี้ก็ต้อง
ขอขอบคุณคณะผู้บริหารก่อน ท่ีได้ดําเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ท่ีบริเวณถนน
เตาหลวง ซอย 6 ขยายท่อเป็นท่อใหญ่เพื่อรองรับน้ําต้ังแต่เตาหลวง ซอย 2 ซอย 4 
ซ่ึงทุกคร้ังถ้าฝนตกบริเวณตรงนั้น แยกถนนราษฎร์อุทิศน้ําจะเอ่อล้นข้ึนมามากไม่
มีทางที่จะระบายได้ทัน ฉะนั้นการที่เทศบาลนครสงขลาโดยท่านนายกเทศมนตรี 
ได้ไปก่อสร้างเป็นท่อระบายน้ําซ่ึงใหญ่พอสมควร ผมเช่ือว่าเม่ือเสร็จสมบูรณ์แล้ว
น้ําท้ังหมดตรงนั้นก็จะไม่ท่วม แต่ส่ิงหนึ่งผมอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยัง
ผู้บริหารว่า บ่อท่ีใช้เป็นตัวต้ังสําหรับรับน้ําและต้ังเครื่องสูบน้ําถาวรตรงที่ปลาย
ซอย 6 เพื่อท่ีจะให้นําน้ําต้ังแต่ซอยเตาหลวง 1 เตาหลวง 2 ท้ังหมดในบริเวณนั้น
มาลงคลองสําโรงได้เร็ว ผมเช่ือม่ันเหลือเกินว่าส่ิงท่ีผู้บริหารได้คิดในวันนี้ เป็นส่ิง
ท่ีถูกต้องแล้ว แต่ยังขาดอยู่นิดเดียวคือถ้าหากทําได้ทันในช่วงนี้จะเป็นพระคุณต่อ
พี่น้องประชาชน ก็เลยอยากจะนําเรียนส่ิงท่ีชาวบ้านได้ฝากมา  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายประวัติ  ดําริห์อนันต์  เชิญครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวัติ  ดําริห์อนันต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ท่านประธานครับ ผมขอเอ่ยนาม สท.ฆัมพร  อุเทนพันธ์  ไม่ได้พาดพิง

ผมครับ ผมเป็นอาจารย์เก่าของราชมงคลก็จริง ณ วันนี้ผมก็อยู่ตรงเทศบาล พูด
แทนเทศบาลได้ครับ คือต้นไม้ของราชมงคลท่ีชาวบ้านร้องทุกข์มา เม่ือก่อนก็
หลายคร้ัง ผมก็ไปบอกผู้ใหญ่ของราชมงคลเขาบอกว่าให้เทศบาลไปตัด เทศบาลก็
บอกว่าไม่ได้ไปตัดทรัพย์สินของราชมงคลนั้นตัดไม่ได้ ถ้าอยากให้ไปตัดก็ต้องให้
ราชมงคงทําหนังสือแจ้งมาเทศบาลก็จะไปตัด แต่ถ้าราชมงคลแจ้งมาเทศบาลก็
ต้องคิดค่าใช้จ่ายนะ เป็นระเบียบฯ เพราะระเบียบฯว่าอย่างนั้น มันก็เลยคาราคาซัง
มาอย่างนั้น ผมก็ไปบอกผู้บริหารของราชมงคลว่าระวังนะถ้าต้นไม้เกิดล้มไปทับ
ชาวบ้าน เขาฟ้องร้องเอาแล้วจะเดือดร้อนเขาก็เฉย เพราะฉะนั้นถ้าวันนั้นเขาเฉย
มาถึงวันนี้ก็กรรมใครก็กรรมมันนะ ล้มทับชาวบ้านตายเขาก็ฟ้องเอาแหละครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายประวัติ  ดําริห์อนันต์  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ผมก็ได้รับการร้องเรียนมาเหมือนกัน คือถนนวุฒิภูมิ 1 ดั้งเดิมท่ีตัดถนน

ไว้แทบจะเป็น 4 เลนเลยครับ รถจอด 2 ข้างทางแล้ว รถก็ยังวิ่งสวนกันได้อยู่ ถ้าเข้า
จากปากซอยวุฒิภูมิ 1 ด้านซ้ายมือจะเป็นคูน้ํา คูน้ําจะสุดขอบถนน แต่ถ้าด้าน
ขวามือเว้นมา 1 เมตรจากขอบถนนจะเป็นคูน้ํา นึกภาพออกใช่ไหมครับจะมีถนน
ก่อนแล้วจะเป็นคูน้ําบ้านรุ่นเก่าสร้างไว้ห่างจากคูน้ํา 1 เมตรทุกหลังเพราะมันเป็น
ถนน แต่บ้านรุ่นใหม่ท่ีเพิ่งสร้างไปประมาณ 4-5 หลัง สร้างบนถนนและทางขึ้น
บ้านเป็นคูน้ํา ใช้ฝาคูน้ําข้ึนบ้านประมาณ 4-5 หลัง จะแก้ไขยังไงก็คงไม่ได้เพราะ
สร้างเป็นตึกแล้ว ไม่แน่ใจว่าสร้างข้ึนมาได้อย่างไร ผมก็ไม่เข้าใจหรือว่าตอนหลัง
เขาเปล่ียนหลักเขตโฉนดหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ บ้านหลังใหญ่ ๆ อย่างนี้พอสร้าง
ข้ึนแล้วมันแก้ไขลําบาก มันยุ่งยาก เพราะไม่ใช่กระต๊อบ ผมไม่เข้าใจว่าสร้างข้ึนมา
ได้อย่างไร ช่วยแก้ไขให้หน่อยครับเพราะว่าท้ังซอยตอนน้ีจอดรถก็ไม่ได้แล้ว 
ขนาดจอดข้างเดียวก็ยังไม่ได้เลย เพราะบ้านท่ีสร้างมันขยับเข้ามามากเป็นเมตรเลย 
และทางข้ึนบ้านใช้ฝาคูน้ําร้ัวบ้านคือถนนครับ  ช่วยไปดูให้หน่อยครับ บ้าน
สร้างใหม่ท้ังนั้นเลย  ขอบคุณครับ 
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   เป็นเร่ืองท่ีพี่น้องประชาชน ฝากมาถามฝ่ายบริหารเทศบาลนครสงขลา  

ณ วันนี้เร่ืองการป่ันจักรยานออกกําลังกายเป็นท่ีนิยม วันก่อนผมไปรับประทาน
อาหารเห็นข่าวในโทรทัศน์ออกเร่ืองของเทศบาลนครสงขลา การตีเส้นทาง
จักรยานสีแดงสวยงามมาก ท่ีถนนสายแหลมสนอ่อน ชาวบ้านฝากมาถามว่าทาง
เทศบาลจะตีเส้นท้ังเมืองไหมครับ ฝากมาแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล  ใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ  ไม่มีผมจะให้คณะผู้บริหารได้ตอบนะครับ  เชิญท่าน

รองสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   เร่ืองท่ีสมาชิกสภาถามมาก็คงเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสํานักการช่าง ผมขอ

อนุญาตตอบเป็นเร่ือง ๆ ไปนะครับ 
   เร่ืองท่ี สท.ฆัมพร  อุเทนพันธ์  สอบถามมาคือเร่ืองต้นไม้นั้นผมก็ได้

สอบถามมา 2 คร้ัง ก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ผมก็ได้ประชุมหารือกับทาง มทร.ศรีวิชัย 
ก็ได้แจ้งไปทางอาจารย์ท่ีเข้าร่วมประชุมไปแล้ว ซ่ึงทางอาจารย์ก็ยินดีท่ีจะไปตัด
เองเพราะเน่ืองจากว่าอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย แต่เขาก็ได้ประสานมาว่าขอให้
ทางเทศบาลไปช่วยจัดเก็บให้ ก็ได้คุยกันแล้วว่าไม่ใช่เป็นการตัดสัปดาห์ละคร้ัง
เพราะภารกิจของกองช่างหรือกองสาธารณสุขเองก็มีภารกิจท่ีจะต้องบริการพี่
น้องประชาชนอยู่มากแล้ว  จะให้ไปเก็บทุกสัปดาห์คงเป็นไปไม่ได้ เพราะ
เนื่องจากว่ากิ่งไม้ท่ีจะนําไปท้ิงนั้นจะต้องนําไปท้ิงท่ีเกาะแต้วเระยะเวลาไป-กลับ ก็
ต้องใช้เวลาเป็นช่ัวโมง ในหน่ึงวันนั้นนอกจากเราจะให้บริหารหน่วยงานใดหน่าย
งานหนึ่งแล้ว หลัก ๆ นั้นก็ต้องให้บริการประชาชนก่อน ในเรื่องท่ีท่านประสาน
มาผมก็ได้ประสานไปยัง มทร.ศรีวิชัยแล้ว เพราะทุกเดือนจะมีการประชุมระหว่าง
หน่วยงานท่ีเทศบาลประมาณต้นเดือนซ่ึงได้ประชุมไปแล้วเม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 
2558 ก็อยากเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลได้ทราบและก็นําเรียนพี่น้องประชาชนท่ี
อยู่บริเวณนั้นให้ทราบ 
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   ในส่วนเร่ืองของคูระบายนํ้าถนนเพชรมงคลนั้น ก็ได้ดําเนินการไปแล้ว
และแล้วเสร็จไปแล้วแต่เนื่องจากว่างบประมาณเราค่อนข้างจะจํากัด เราไม่ได้ต้ัง
งบประมาณในการคืนผิวจราจรเอาไว้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผมได้คุยกับ
ท่านนายกเทศมนตรีแล้ว ถ้าหากว่าพื้นผิวจราจรไม่พร้อมใช้และเกิดปัญหากับพี่
น้องประชาชน ก็จะขออนุมัติจากสภาเพ่ือขอใช้จ่ายเงินสะสมเป็นโครงการ
เร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแก่พี่น้องประชาชนนะครับ 

   ในส่วนของ สท.วัลลภ  วุฒิภูมิ  ท่ีสอบถามมาเร่ืองถนนวุฒิภูมิ 1 ผมจะให้
เจ้าหน้าท่ีส่วนควบคุมการก่อสร้างลงไปดูว่ามีการก่อสร้างผิดแบบหรือไม่เพราะ
จริง ๆ แล้วการขออนุญาตก่อสร้าง เราจะอนุญาตไปตามแบบท่ีกําหนดมา แต่เม่ือ
สร้างเสร็จแล้วเราจะให้เจ้าหน้าท่ีไปตรวจอาคารก่อนท่ีจะออกบ้านเลขที่ บ้านนั้น
อาจจะก่อสร้างตามแบบท่ีขออนุญาตแต่เม่ือสร้างเสร็จแล้วก็อาจจะมีการต่อเติม
ออกไปอีก เดี๋ยวจะให้ส่วนควบคุมการก่อสร้างลงไปดู 

   ในส่วนของเร่ืองเส้นทางจักรยานต้องขออนุญาตนําเรียนว่างบประมาณนี้
เป็นงบประมาณของสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้รับงบประมาณจาก
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาซ่ึงเทศบาลนครสงขลาได้ขอไปจํานวน 3 สาย คือ
เขาเรียกว่า เส้นทางครอบครัว เส้นทางการท่องเที่ยว เส้นทางเพ่ือสุขภาพ ท่ีเลือก
เส้นทางท่ีแหลมสนอ่อนนั้นเพราะว่าเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางท่ีพร้อมท่ีสุด
เนื่องจากมีการแบ่งเลนช่องทางจักรยานชัดเจน แต่ว่าอีก 2 ส่วนก็คือบริเวณ    
สระบัว เขาน้อยรวมไปถึงหน้าโรงเรียนมหาวชิราวุธ ท่ีเรายังไม่ได้ดําเนินการเรา
คิดว่างบประมาณท่ีเราขอไป 3 ส่วน เป็นงบประมาณ 45 ล้าน เส้นทางละ 15 ล้าน 
เราเลือกเส้นทางนั้นก่อนก็เพราะงบประมาณท่ีการท่องเท่ียวให้เรามาได้แค่เพียง 1 
เส้นทาง ทางเทศบาลก็ขอเป็นเส้นทางท่ีแหลมสนอ่อนไปก่อนเนื่องจากว่าเป็น
เส้นทางท่ีแยกจากช่องจราจรชัดเจนก็มีความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชน ใน
ส่วนของเร่ืองสีนั้น ก็ต้องฝากนําเรียนพี่น้องประชาชนด้วยว่าจริง ๆ แล้วทาง
เทศบาลเราได้เลือกสีอ่ืนไป  แต่เนื่องจากผู้หลักผู้ใหญ่เขาขอว่าไม่ใช้เป็นสีฟ้าได้
ไหม เนื่องจากมีกิจกรรมป่ันภายในประเทศของเรา ก็ขอเปล่ียนเป็นสีอ่ืน แต่
เนื่องจากการจัดซ้ือจัดจ้างนั้นทางอําเภอเป็นผู้ดําเนินการและทางอําเภอก็มีการ
เลือกสีอย่างท่ีท่านเห็นนะครับ ก็มีการถามว่าในอนาคตจะทําต่อไหม ถ้าทาง
เจ้าของงบประมาณท่ีเราขอไปอนุมัติมา ก็คงทําต่อ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีใครจะอภิปราย   
ประธานสภาเทศบาล  อีกไหมครับ   เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 
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นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ผมขอรบกวนเวลาสภาสักนิดหนึ่งนะครับ สืบเนื่องจากพี่น้องประชาชน

ได้พูดเร่ืองถนนทะเลหลวง เม่ือสักครู่เราก็ได้ทํา MOU กับทางองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลาไปแล้ว เราก็น่าจะขอรถเพิ่มอีกสักคันสองคัน ช่วงเย็น ๆ 
เนื่องจากว่าเรามีตลาดทุกวันมีแม่ค้าพ่อค้ามากมาย ก็เป็นนโยบายของผู้บริหารเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนได้ทําอาหารมาบริการพี่น้องประชาชนท้ังใน
เขตและนอกเขต แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตอนนี้รถจอดซ้อนคันและก็เกิดอุบัติเหตุ วัน
ศุกร์ท่ีผ่านมาผมผ่านไปก็เห็นชนกันรวดเดียว 3 คัน มองไปก็ไม่เห็นมีเจ้าหน้าท่ี
ของเรา มีแต่ รปภ.ในเครือโรงเรียนวชิราคนเดียวเท่านั้นเอง และก็สายนั้นมีรถเข็น
ไม่ตํ่ากว่า 50-60 คัน อยากจะเรียนประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า จัดชุดพิเศษ
ไว้ตรงน้ันสักชุดได้ไหมครับ เพื่อดูแลความปลอดภัยและรถก็จะได้ไม่ติดด้วย ท่ี
สําคัญตรงนั้นมีนักเรียนนักศึกษามาเดิน โดนรถชนก็จะทําให้เสียการเรียนอะไร
ต่าง ๆ ด้วย ขอเรียนไว้แค่นี้  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส มากครับ  มีใครจะอภิปรายอีกไหมครับ   
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มีนะครับ  ผมขออภิปรายในนามของสมาชิกสภาเทศบาล นะครับ 
   ผมเห็นด้วยกับ สท.ฆัมพร  อุเทนพันธ์  สมาชิกสภาของเราหลายท่านมี

วุฒิภาวะและมีประสบการณ์ชีวิตพอสมควรท่ีจะไปร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาล 
ยกตัวอย่างเม่ือมีการแข่งขันกีฬาระดับภาคใต้ท่ีชุมพร มีสมาชิกได้ไปกันประมาณ 
11 คน ก็เห็นเหตุการณ์อะไรหลาย ๆ อย่าง การเป็นอยู่ของนักกีฬาของเรา ตรงนี้
เราน่าจะเพิ่มงบประมาณให้กับพวกเขา ชุดเราก็เป็นเทศบาลนครแต่ก็ด้อยกว่าเขา 
แม้กระท่ังตอนกลับเราได้เหรียญรางวัลมามากนะครับ เราได้มาถึง 90 กว่าคน     ท่ี
จะต้องไปแข่งระดับประเทศ  ตอนกลับมาผมได้ข่าวว่าถ้วยรางวัลฝากมากับ
รถทัวร์มาก็มีเพราะว่าไม่สามารถขนมากับรถของเราได้ แน่นมาก ก็ขอรับการ
สนับสนุนจากคณะผู้บริหาร ในการเพ่ิมงบประมาณในการแข่งขันระดับประเทศ
ท่ีกรุงเทพมหานคร ในต้นปีหน้า   

   และอีกเร่ืองหนึ่งผมได้รับหนังสือจากกองวิชาการและแผนงาน แจ้งว่า 
ด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา กําหนดบันทึกเทป
โทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียติและแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีในโอกาสอันเป็นมงคล และกําหนดให้เทศบาลนครสงขลาบันทึกเทป
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รายการพิเศษถวายพระพรในวันพุธท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น.  ณ 
ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผมขอ
เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร ในวันเวลา
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ข้ึนรถหน้าเทศบาลนครสงขลา เวลา 11.30 น. การ
แต่งกายชุดปกติขาวนะครับ   

   มีสมาชิกสภาหรือว่าผู้บริหารจะอภิปรายอะไรเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  เชิญ
ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอนําเรียนเร่ืองการสํารวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัยหรือมีท่ี

อยู่ อา ศัยไ ม่ ถูกสุขลักษณะ  ด้วยกรมส่ง เสริมการปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทยได้ส่ังการให้ อปท.ท่ัวประเทศให้ความร่วมมือในการสํารวจ
ข้อมูลท่ีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยคือผู้ท่ีมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ผู้
พิการ ผู้สูงอายุท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัย หรือมีท่ีอยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ เช่นหลังคาร่ัว
อะไรทํานองนี้ เขาให้เราสํารวจและส่งข้อมูลไปให้พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ไปทําแผน 10 ปี แผน 10 มันเป็นแผนใหญ่ ผมเกรงว่าว่าถ้าเราพลาด
โอกาสนี้ก็จะพลาดไปเลย ผมได้ส่ังการไปให้ทางกองสวัสดิการสังคมส่งเร่ืองไปให้
ประธานชุมชนและศูนย์พัฒนาครอบครัวดําเนินการโดยเร่งด่วนแล้ว แต่อย่างไรก็
ตามผมถือว่าสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา มีส่วนใกล้ชิดกับประชาชน ถ้าท่าน
พบเห็นประชาชนในเขตของท่าน คนใดท่ีเข้าข่ายไม่มีท่ีอยู่อาศัย หรือท่ีอยู่อาศัยไม่
ถูกสุขลักษณะจําเป็นต้องซ่อมแซม ท่านเสนอมาท่ีกองสวัสดิการสังคมภายใน
วันท่ี 15 นี้ จริง ๆ แล้วน่าจะเล่ือนได้ เพราะเขาให้ส่งไปที่กระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ภายในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558  ส่งเป็นโทรสารไป
นะครับ ข้อมูลท่ีท่านต้องหามาก็ไม่มีอะไรมาก ข้อมูลก็ขอได้จากกองสวัสดิการ
สังคมนะครับ ก็มีช่ือผู้ท่ีมีความเดือดร้อนทางด้านท่ีอยู่อาศัย จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน บ้านเลขท่ี แล้วก็ลักษณะของผู้เดือดร้อน คือรายได้น้อย สูงอายุ หรือผู้
พิการอย่างใดอย่างหน่ึง มันจะมีช่องให้กรอก รายได้น้อยก็ไม่เกิน 30,000 บาทต่อ
ปีนะครับ  แล้วลักษณะความเดือดร้อนก็คือไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือมีท่ี
อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ ลักษณะท่ีดินอาศัยคือท่ีดินของตนเอง หรือไม่ใช่ท่ีดิน
ของตนเอง และก็บอกข้อมูลงบประมาณท่ีจะใช้อย่าให้เกิน 20,000 บาท นะครับ 
เพราะกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เขาอนุมัติได้ไม่เกิน 
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20,000 บาท ท่ีผมนําเรียนเพราะว่าจากการลงพ้ืนท่ีพบว่ามีพี่น้องประชาชนในเขต
ของเราท่ีเดือดร้อนในเร่ืองท่ีอยู่อาศัยอยู่มาก และระเบียบของเราเราช่วยได้คร้ังละ
ไม่เกิน 3,000 บาท ซ่ึงมันน้อยมาก เพราะฉะน้ันถ้าท่านพบเห็นก็แจ้งมาที่กอง
สวัสดิการสังคม ตามแบบฟอร์มนะครับ มันเป็นแผน 10 ปีนะครับ ถ้าพลาดคร้ังนี้
ก็คงอีกนาน ถ้าท่านขอมาเป็น 100 หลัง ก็อาจจะได้คร้ังละ 5 หลัง หรือ 10 หลังก็
แล้วแต่เขาจะบรรจุมาตามลําดับความสําคัญ นี่เป็นการขอข้อมูล อปท.ท่ัวประเทศ
ผมเกรงว่าหากไม่นําเรียนสมาชิกสภาเทศบาล เราก็อาจจะพลาดโอกาสไป เพราะ
พวกท่านอยู่ใกล้ชิดประชาชนคนของท่าน กรุณาช่วยดําเนินการด้วย อาจจะซํ้ากับ
ประธานชุมชนก็ไม่เป็นไร ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่ง แต่ถ้าบางทีชุมชนแจ้งมาไม่ครบ 
ท่านแจ้งมาอีกทีมันก็ทําให้เรามีโอกาสเพ่ิมข้ึนท่ีจะช่วยเหลือ พี่น้องประชาชนท่ีมี
ความเดือดร้อนในเรื่องท่ีอยู่อาศัยจะได้ประโยชน์จากการสํารวจข้อมูลในคร้ังนี้  
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีใครจะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล  อีกไหมครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ  เวลายังมีครับ  

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ผมขออนุญาตต่อจากรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  ครับ ขอเรียนถามว่า

กรณีนี้มันจะเข้าข่ายไหมครับ  คือครอบครัวนี้ไม่มีท่ีอยู่อาศัย และในตอนกลางคืน
ทุกคืนนั้นเขาจะมาอยู่ท่ีคิวรถ ซ่ึงคิวรถนี้ไม่ได้เป็นคิวถาวรแล้วรถประจําไม่มีแล้ว
มีแต่รถมาวิ่งรับส่งท่ัว ๆ ไป ก็คนนําลูกมานอน ก็คือปูผ้านอนในตอนกลางคืน 
แล้วพอตอนเช้าก็เก็บไปฝากในชุมชน อย่างนี้เข้าข่ายไหมครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ เชิญ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  ครับ    
ประธานสภาเทศบาล   

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   คือกรณีนี้  ถ้าได้เงินมาก็ไม่รู้จะไปสร้างตรงไหน มันต้องมีท่ีด้วยครับ มัน

มีปัญหาตรงนั้น นายกเทศมนตรีจะให้ผมไปเซ็น MOU กับกระทรวงพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ด้านคนเร่ร่อน วันท่ี 18 นี้เราจะได้ทราบว่าเราจะช่วย
อะไรได้บ้าง แต่ในกรณีนี้ท่ีจริงมันก็น่าจะเข้าข่ายไม่มีท่ีอยู่อาศัยนะครับ ลองส่ง
ข้อมูลมาก่อนนะครับ อาจจะมีแนวทางว่าเขาอาจจะหาท่ีหาทางให้ได้  
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ  วันนี้ผมขอขอบคุณ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี  เลขา นุการนายก เทศมนตรี  ท่ีป รึกษา
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้า
ประชุมทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และการประชุมสภาก็ผ่านไปด้วยดี  
ผมขอปิดการประชุม  ณ บัดนี้   

ปิดประชุมเวลา      15.10  น. 
 
 
 
   (ลงช่ือ)    นางวรกานต์  เรืองศรี    ผู้บันทึกการประชุม 
 
                                                              (ลงช่ือ)     นางกัลยา  บุญญามณี    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
        สําเนาถูกต้อง 
 
      
 (นางกัลยา  บุญญามณี) 
ปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


