
    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 6 
วันท่ี  29  กันยายน  2558  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชมุสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผู้มาประชุม 1. นายประวัติ ดําริห์อนันต์ ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นายวัลลภ วุฒิภูมิ รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นางกรกมล   อาจณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 5. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 6. นายฆัมพร อุเทนพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 7. นายเจิมศักดิ์ หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายชาคริต   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายเชาว ์ สุชลสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายดํารงเดช ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12.นายพิทักษ ์ ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 13. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 14. นายรุ่น   จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 15. นายวรชาติ ธารพระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 17. นายสมโชค ดีล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นายสุรสิทธ์ิ สังโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นางเสงี่ยม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นายเอกชัย   กิ้มด้วง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 23. นางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมศักดิ ์ ตันติเศรณ ี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายอนุสรณ ์ โค่ยสัตยา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นางสาววลัยรัตน ์ ตันติเศรณ ี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 6. นายธาน ี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 8. นายภษูิต ตันรัตนพงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายปราณ ี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายรัฐชัย สงประสพ รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายนิทัศน ์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 12. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 13. นายธํามรงค์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สํานักการคลัง 
 14. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 15. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้
 16. นายประจวบ มณีโชติ ผอ.สํานักการช่าง 
 17. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 18. นายพิษณ ุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 19. นางตวงพร วิจิตรพันธ์ ผอ.สํานักการศึกษา 
 20. นางสาววรารัตน์ นันทวราพิทักษ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
 21. นางสิริวรรณ บูรณสิงห ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 22. นายศักดา มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 23. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 24. นางสกุลวรรณ ดวงแข ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 25. นายวนิดา รักด ี แทน ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 26. นางวาสนา ศรีกรด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 27. นางวรกานต์ เรืองศรี เจ้าพนกังานธุรการ 6ว 
 28. นายวฒิุชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 29. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายสุพล ชุ่มเย็น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 

 



3 
 

  

 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

 เ ม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว นางกัลยา  บุญญามณี ปลัดเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

นางกัลยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
เลขานุการสภาเทศบาล  ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษา

นายกเทศมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2558 คร้ังท่ี 6  
 บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดําเนินการประชุมสภา
เทศบาล  ตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

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

ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 6 ในวันท่ี 29  กันยายน 2558  บัดนี้ สมาชิกสภา
เทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา  ณ  บัดนี้ และขอดําเนินการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 1  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล ขอลาการประชุมสภาเทศบาล 

จํานวน 1 ท่าน คือนายสุพล  ชุ่มเย็น  ขอลากิจ   
   เร่ืองท่ี 2  ขอแจ้งให้ทราบว่า เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2558 ท่ีผ่านมาผมได้

ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขอลาออกจากตําแหน่งประธานสภา
เทศบาลนครสงขลา โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จึงแจ้งให้ท่ี
ประชุมได้ทราบโดยท่ัวกัน  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี 
   พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 3  เม่ือวันท่ี  28  สิงหาคม  2558  
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นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ  สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2558  ขอเชิญ 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญนายเชาว์  สุชลสถิตย์  เชิญครับ 

นายเชาว์  สุชลสถิตย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว์  สุชลสถิตย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 3    

ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลา  
 เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 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 คร้ังท่ี 3 
ซ่ึงประชุม เม่ือวันท่ี  28 สิงหาคม  2558 ปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไข    
แต่อย่างใด ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ขอบคุณ กรรมการตรวจรายงานการประชุมมากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฉบับนี้อีกบ้างไหมครับ 

เชิญครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดขอแก้ไข ก็เป็นอันว่า  
สภาแห่งนี้ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  
ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี  28 สิงหาคม  2558 โดยปริยายแล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3  
ประจําปี พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 3  เม่ือวันท่ี  28  สิงหาคม  2558 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 4  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558  
   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
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นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการศึกษา 

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญนายกเทศมนตรีนครสงขลา เชิญครับ  
นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา ขอยกเลิกมติโอนเงิน

งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  
698,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครสงขลา 
TK Park  เฟส 1 ซ่ึงสภาเทศบาลนครสงขลาได้ให้ความเห็นชอบในการประชุม
สภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม  2558 และขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2558  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน  1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดต้ัง
ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครสงขลา TK Park เฟส 1  

   เหตุผล  ตามที่สภาเทศบาลนครสงขลา ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เทศบาล
นครสงขลา TK Park เฟส 1 วงเงิน 698,000 บาท แล้วนั้น   แต่เนื่องจากรายการ
ต่าง ๆ ท่ีสํานักการช่างได้ประมาณการ ไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ีสํานักงานอุทยาน
การเรียนรู้ (สอร.) กําหนด จึงขอยกเลิกมติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลนครสงขลา และ
ขออนุมัติต่อสภาขอเสนอญัตติ  โอนเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน  1,000,000 บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครสงขลา TK Park เฟส 1  จํานวน  200,800  บาท  และ
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครสงขลา TK Park เฟส 1  เป็นเงิน 
799,200  บาท รวมเป็นเงิน  1,000,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
   1. โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครสงขลา TK Park เฟส 1 เป็น

เงิน 200,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และอ่ืน ๆ 
   2. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลนครสงขลา TK Park 

เฟส 1 เป็นเงิน 799,200 บาท  ดังนี้ 
   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน 
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   - โต๊ะทํางาน ขนาด 100 x 180 x 75 ซม. จํานวน 10 ชุด   
  จํานวน  240,000 บาท 
   - เก้าอ้ีโต๊ะทํางาน ขนาด 2.20 x 3.00 ม. จํานวน 44 ตัว    
  จํานวน  255,200 บาท 
   - ช้ันวางหนังสือเลียนแบบตู้ไม้โบราณ ขนาด 55.5 x 53.50 ซม.  
  จํานวน 4 ชุด  จํานวน  100,000 บาท 
   - โต๊ะทํางานทรงกลม ขนาด Ø 30" จํานวน 2 ชุด  จํานวน  40,000 บาท 
   - เบาะนุ่ม ขนาด 100 x 40 x 20 ซม. จํานวน 8 ช้ิน จํานวน 104,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
   - คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เคร่ือง  จํานวน    60,000 บาท 
   รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน   1,000,000  บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
   โอนลด   แผนงานการศึกษา   งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา          

งบบุคลากร  เงินเดือนพนักงาน  (ฝ่ายประจํา) 
   - เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้ 117,549,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 94,946,821.46 

บาท คงเหลือ 22,602,178.54 บาท ขอโอนลด 302,000 บาท  
   งบดําเนินงาน  ค่าตอบแทน 
   - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ต้ังไว้  410,000  บาท  เบิกจ่ายแล้ว  212,650  บาท  คงเหลือ 197,350 บาท ขอโอนลด 
90,000 บาท  

   ค่าใช้สอย 
   - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ  ต้ังไว้  1,300,000  บาท  เบิกจ่ายแล้ว 

1,119,224.79  บาท  คงเหลือ 180,775.21  บาท ขอโอนลด 97,000 บาท  
   ค่าวัสดุ 
   - วัสดุสํานักงาน ต้ังไว้ 250,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 139,239.50 บาท 

คงเหลือ 110,760.50 บาท ขอโอนลด 40,000 บาท  
   งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
   - ค่าใช้จ่ายโครงการชุมนุมลูกเสือ – ยุวกาชาดสัมพันธ์   
  ต้ังไว้ 320,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 214,545 บาท คงเหลือ 105,455 บาท ขอโอนลด 

100,000 บาท  
   งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
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   - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก ต้ังไว้ 200,000 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 80,900 บาท คงเหลือ 119,100 บาท ขอโอนลด 101,000 บาท  

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    
  งานกีฬาและนันทนาการ  งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
   -  ค่าใช้จ่ ายท้องถิ่นสามัคคี เกมส์   ตั้ ง ไว้  100 ,000  บาท  ขอโอน

ลด  100,000 บาท   
   -  ค่าใช้จ่ ายในการจัดค่ายภาคฤดูร้อน   ตั้ งไว้  100,000 บาท  ขอ

โอนลด  100,000 บาท   
   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน  งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
   - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหล่อเทียนพรรษา  ต้ังไว้ 70,000 บาท ขอโอนลด 

70,000 บาท  
   รวมโอนลด เป็นเงิน  1,000,000 บาท  (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ .ศ .  2541 หมวด  4 ข้อ  27  “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ซ่ึงเป็นอํานาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

 
 
นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอขอบคุณ  นายกเทศมนตรี  มากครับ ท่านสมาชิกครับ ในญัตตินี้ขอให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกแก้หน่อยนะครับ ในแผ่นท่ี 1 นับจากข้างล่างข้ึนไปบรรทัดท่ี 5  ช้ัน

วางหนังสือเลียนแบบตู้ไม้โบราณ ขนาด 55.5 x 53.5  เซนติเมตร จํานวน 4 ชุด ใน
ญัตติพิมพ์เป็น ขนาด 55.5 x 53.5 เมตร 2 ตัวต่อกันวิ่ง 100 เมตรได้พอดี ไม่ใช่นะ
ครับ และหน้าท่ี 2 โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
งบบุคลากร เงินเดือนพนักงาน ฝ่ายประจํา เงินเดือนพนักงานต้ังไว้ ตรงนั้นให้เติม 
0 อีก 3 ตัว ตรงนั้นมันเพียง 117,549 บาท ท่ีจริงเป็น 117,549,000 บาท มันผิดไป
เยอะนะครับ  ญัตตินี้มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายไหมครับ  เชิญนาย
สมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 
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นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ตามญัตตินี้ หน้าท่ี 2 เงินเดือนพนักงานบรรทัดท่ี 6 นับจากข้างบน พิมพ์

เป็น 117,549 บาท นั้นท่านนายกเทศมนตรีได้อ่านถูกต้องแล้วนะครับ อ่านเป็น 
117,549,000 บาท ท่านนายกเป็นเจ้าของญัตติท่านแก้ไขเอง แต่ส่วนอ่ืน ๆ ท่าน
ประธานมาแก้ไขเสียเองผมว่าไม่ชอบด้วยข้อบังคับนะครับ เพราะท่านประธาน
ไม่ใช่เจ้าของญัตติ ต้องให้เจ้าของญัตติแก้ไขเองจึงจะถูกต้องนะครับ  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอแก้ไขญัตตินี้ หน้าท่ี 1 ตรงท่ี ช้ันวางหนังสือเลียนแบบตู้ไม้โบราณ จาก

ขนาด 55.5 x 53.5  เมตร ขอแก้เป็นขนาด 55.5 x 53.5  เซนติเมตร และหน้าท่ี 2 
ตรงท่ีเงินเดือนพนักงานต้ังไว้  จาก 117,549 บาท ขอแก้เป็น 117,549,000  บาท 
เม่ือสักครู่นี้ผมอ่านถูกต้องแล้วนะครับ แต่ตามเอกสารมันผิดอยู่ก็ขอแก้ให้ถูกต้อง
ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  เป็นอันว่าเจ้าของญัตติได้แก้ไข  
ประธานสภาเทศบาล   ให้ถูกต้องแล้วนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้าง

ครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 
 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ผมเห็นด้วยกับญัตติของผู้บริหารนะครับ  ท่ีได้ เสนอญัตติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ซ่ึงได้ดูค่าใช้
สอยต่าง ๆ ก็เป็นเหตุเป็นผล ท่านประธานครับผมขออนุญาตหารือนิดหนึ่ง ผม
ได้รับฝากมาจากคณะกรรมการสถานศึกษา ในเร่ืองของประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนใน
เร่ืองของงบประมาณของสํานักการศึกษา เรียนท่านประธานว่าผมขออนุญาต
อภิปรายตอนน้ีเลยได้ไหม หรือว่าจะให้อภิปรายในเร่ืองอ่ืน ๆ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เอาไว้ไปอภิปรายในเร่ืองอ่ืน ๆ ดีกว่านะครับ เพราะตรงนี้เป็นญัตติเร่ือง  
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ประธานสภาเทศบาล   โอนงบประมาณ ถ้าจะอภิปรายต้องเกี่ยวข้องกับญัตตินี้นะครับ  มีสมาชิกสภา
ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มี ผมจะขอมติจากท่ี
ประชุมแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการศึกษาตามท่ีเสนอ โปรดยกมือ
ข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   คุณสมโชค  ดีล่ิน  มีอะไรครับ   
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมโชค  ดล่ิีน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ถ้าเรามองในญัตตินี้ มันเป็นญัตติท่ีซ้อนกันอยู่ เม่ือสักครู่นี้ท่านประธาน

ทําถูกแล้วครับ ขออนุมัติใหโ้อนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เร่ืองนี้
เป็นเร่ืองขอโอนเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   คุณสมโชค  ดีล่ิน ครับ  ผมไม่อนุญาตนะครับ  ผมได้ขอมติจากท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  ไปแล้วนะครับ ท่านมาทีหลังครับ 

นายสมโชค  ดล่ิีน   ถ้าอย่างนั้น ผมขอประท้วงท่านประธาน ตามข้อ 78 ในญัตติท่ีซ้อนกัน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านสามารถท่ีจะให้ได้ ท่านลองดูเดี๋ยวญัตตินี้จะไม่สมบูรณ์ ขออนุญาตนิดเดียว 

ในญัตติ  หลักการ บอกว่า ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา ขอยกเลิกมติ คือ
แปรว่าญัตติเดิมจํานวนเงิน 698,000 บาท ซ่ึงอ้างว่าสภาได้อนุมัติไปแล้วเม่ือวันท่ี 
6 สิงหาคม 2558 มาวันนี้บอกว่าขอยกเลิกมติเดิม ตรงนี้ผมจะเรียนปรึกษากับท่าน
ประธานว่าสภาได้อนุมัติไปแล้วนั้น ไม่ถามสภาสักนิดเลยหรือว่าจะอนุญาตให้
ยกเลิกได้หรือไม่  เพราะฉะน้ันถ้าไม่ยกเลิกเงิน 698,000 บาท  ก็ยังอยู่ใช่ไหมครับ 
ท่านลองอ่านญัตติดู มาถึงเหตุผลก็เช่นกัน จึงขอยกเลิกมติดังกล่าวต่อสภา
เทศบาลนครสงขลา แต่ท่านไม่ได้ถามสภาในมติตรงนี้ ผมว่าถ้าท่านจะถามก็ถาม
ได้นะครับ  ท่านลองดู ข้อ  79 นะครับ  ถ้า เ ป็นปัญหาซํ้าซ้อนท่ี เ ข้าใจยาก 
ประธานสภาท้องถ่ินหรือท่ีประชุมสภาท้องถ่ินอาจแยกประเด็นออกให้ลงมติเป็น
ตอน ๆ ไปก็ได้  ผมมองว่ามันอาจจะเป็นประเด็นอยู่นะครับ  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณมากครับ  เม่ือสักครู่ตอนท่ีท่านนายกเทศมนตรี อ่านญัตติต่อท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุม  ผมก็คิดอยู่ว่าญัตติท่ีท่านขอยกเลิกก่อน 1 และมาเร่ืองท่ี 2 ก็คือขอนุมัติ

ผมว่ามันเข้าใจยาก ซํ้าซ้อนกันอยู่ เพราะฉะน้ันผมจะขอให้เลขานุการสภาได้ช้ีแจง 
เชิญเลขานุการสภา ท่านปลัดกัลยา  บุญญามณี  เชิญครับ 
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นางกัลยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล  ดิฉันนางกัลยา  บุญญามณี  ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาลนครสงขลา   
   สืบเนื่องจากญัตติในระเบียบวาระท่ี 4 เป็นญัตติท่ีนําเข้าสภาในคราวนี้คือ

ขออนุมัติโอนเงินงบระมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพราะฉะน้ันเป็นอํานาจของสภาเทศบาลท่ีจะอนุมัติตามกฎหมาย แต่เนื่องจากว่า
ญัตตินี้เป็นการเล่าถึงเร่ืองเก่าของสํานักการศึกษาเคยขอมติจากสภาขอโอนเงินไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่แล้วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 
2558 เป็นเงินท้ังหมด 698,000 บาท แต่เนื่องจากว่าในเร่ืองของวัสดุครุภัณฑ์ท่ีเรา
ได้โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ท่ีได้ขออนุมัติสภาไปแล้วเม่ือคราวประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 นั้น ทาง TK Park ได้เปล่ียนแปลง
รูปแบบใหม่ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ เม่ือไม่สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้างก็ถือว่างบประมาณท่ีเราโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ก็ถือว่าตกไป ก็ไม่ต้อง
เป็นอํานาจของสภาท่ีจะมายกเลิก แต่ในส่วนท่ีจะมาต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ใน
คราวนี้ ซ่ึงเป็นการโอนงบประมาณของเดิมก็ถือว่าเป็นอํานาจของสภาท่ีจะต้อง
อนุมัติให้โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซ่ึงไม่ต้องยกเลิกญัตติเก่าก็ได้ แต่ในส่วน
ของหลักการและเหตุผลท่ีทางสํานักการศึกษาได้เขียนมาเป็นการอ้างถึงหลักการ
และเหตุผลเดิมท่ีเคยขออนุมัติสภาไปแล้ว เพราะฉะนั้นในญัตตินี้ก็ถูกต้องแล้วท่ี
ประธานสภาได้ขอให้สมาชิกสภาได้ลงมติใหม่ เพื่อขออนุมัติโอนเงินไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติของสภา ก็ถือว่าเป็นมติเดียว ไม่ต้องยกเลิก  
ขอบคุณค่ะ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ เลขานุการสภา  มากครับ  สมาชิกสภาท่านใด มีข้อคัดค้านหรือ 
ประธานสภาเทศบาล  ว่ายังสงสัยอะไรอยู่ไหมครับ เม่ือไม่มีผมขอมติใหม่อีกคร้ังนะครับ เดี๋ยวจะสับสน  
 
  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ไปต้ัง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการศึกษาตามท่ีเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมต ิอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจําปงีบประมาณ     
พ.ศ. 2558 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการศึกษา  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558  
   กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (สํานักการศึกษา) 
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นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสํานักการศึกษา ขอ

เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  เชิญครับ  

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (สํานักการศึกษา) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกันเงินงบประมาณ 

หมวดค่าครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
   เหตุผล   ตามท่ีสภาได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณไปต้ังจ่ายรายการใหม่ 

เป็นค่าครุภัณฑ์สํานักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในโครงการจัดต้ังศูนย์
การเรียนรู้เทศบาลนครสงขลา TK Park เฟส 1 จํานวน 6 รายการ นั้น แต่เนื่องจาก
ขณะนี้ใกล้ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และสํานักการศึกษามีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ดังกล่าวอีกในปีถัดไป จึงขออนุมัติกันเงิน ดังรายละเอียดดังนี้   

   แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  งบดําเนินงาน  ค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์สํานักงาน 
   - โต๊ะทํางาน ขนาด 100 x 180 x 75 ซม. จํานวน 10 ชุด   
  จํานวน  240,000 บาท 
   - เก้าอ้ีโต๊ะทํางาน ขนาด 2.20 x 3.00 ม. จํานวน 44 ตัว    
  จํานวน  255,200 บาท 
 
   - ช้ันวางหนังสือเลียนแบบตู้ไม้โบราณ ขนาด 55.5 x 53.50 ซม.  
  จํานวน 4 ชุด  จํานวน  100,000 บาท 
   - โต๊ะทํางานทรงกลม ขนาด Ø 30" จํานวน 2 ชุด  จํานวน  40,000 บาท 
   - เบาะนุ่ม ขนาด 100 x 40 x 20 ซม. จํานวน 8 ช้ิน จํานวน 104,000 บาท 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
   - คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เคร่ือง  จํานวน    60,000 บาท 
   รวมเป็นเงิน  799,200 บาท  (เจ็ดแสนเก้าหม่ืนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี”  

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอขอบคุณ  รองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญนายวัลลภ  วุฒิภมิู  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วฒิุภูมิ     เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภมิู  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ขอเรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ผมดูแล้วรายการอื่น ๆ 

ยังพอมีรายละเอียดอยู่บ้าง แต่ผมขอรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ดว้ยครับ เขียน
มาส้ัน  ๆ ว่าคอมพิวเตอร์จํานวน 2 เคร่ืองแค่นั้นเอง  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริหอ์นันต์   ขอบคุณ  มากครับ  เชิญท่านคณะผู้บริหารครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอช้ีแจงต่อสมาชิกสภาเทศบาลในเรื่องของคอมพิวเตอร์ ด้วยระเบียบ

ของการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์นั้น ก่อนท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง เราจะต้องส่ง
เร่ืองขออนุมัติจากทางจังหวัดก่อน เป็นระเบียบของทางราชการไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานท้องถ่ินท่ีจะซ้ือคอมพิวเตอร์ก็ต้องขออนุมัติไปเพื่อจัดซ้ือจัดจ้างให้
เป็นไปตามคุณสมบัติของกระทรวง ICT ก็ขอนําเรียนให้ทราบ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  มีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอ

มติจากท่ีประชุมแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสํานักการศึกษา ตามท่ี
เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสํานักการศึกษา  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558  
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   กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (สถานธนานุบาล) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสถานธนานุบาล 

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญนายกเทศมนตรีนครสงขลา เชิญครับ  
นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

   เหตุผล  เทศบาลนครสงขลาได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา ให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซ้ือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล  จํานวน 1 ระบบ จํานวนเงิน 50,000 บาท 
ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2558 เม่ือวันท่ี 6 
สิงหาคม 2558  แต่เนื่องจากขณะน้ีใกล้จะส้ินปีงบประมาณ ไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างและใช้จ่ายเงินอีกในปีงบประมาณถัดไป จึงขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   แผนงานงบกลาง  เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
  สถานธนานุบาล  ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล จํานวน 1 

ระบบ จํานวนเงิน 50,000 บาท ประกอบด้วย 
   - งานรับจํานําทรัพย์สินประจําวัน, ต่อดอก, ไถ่ถอน, ประมูลทรัพย์หลุด 
   - รายงานการรับจํานํา, ต่อดอก,ไถ่ถอนและทรัพย์หลุด ฯลฯ 
   - ระบบงานบัญชีเต็มรูปแบบ 
   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี”  
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   จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 
50,000 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากท่ีประชุมแห่ง

นี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสถานธนานุบาล ตามที่เสนอ โปรดยกมือขึ้น
ครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสถานธนานุบาล  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558  
   กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (กองสวัสดิการสังคม) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองสวัสดิการ

สังคม  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา    เชิญ
ครับ  

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้รับ 
  มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร

สงขลา 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองสวัสดิการสังคม) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 2 รายการ เป็นเงิน 
112,000 บาท (หนึ่งแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  

   เหตุผล  ตามท่ีสภาเทศบาลนครสงขลา ได้มีมติเม่ือคราวประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2558 คร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 16 
กันยายน 2558 ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ เป็น
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เงิน 112,000 บาท  (หนึ่งแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน)  แต่เนื่องจากขณะน้ี
ใกล้จะส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วแต่ยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการ
และใช้จ่ายเงินอีก จึงรายงานขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอกันเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ไว้ใช้ในปีถัดไป จํานวน 112,000 บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 รายการ งบประมาณ  112,000 บาท  
(หนึ่งแสนหน่ึงหม่ืนสองพันบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนคร
สงขลา 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากท่ี

ประชุมแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองสวัสดิการสังคม ตามท่ี
เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ของกองสวัสดิการสังคม  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558  
   กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (สํานักปลัดเทศบาล) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสํานักปลัดเทศบาล 

ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญนายกเทศมนตรีนครสงขลา เชิญครับ  
นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
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   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (สํานักปลัดเทศบาล) 

   หลักการ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันจํานวน 1 รายการ  เป็นเงิน 192,200.- บาท 
(หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

   เหตุผล   ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําปี พ.ศ.2558  เม่ือวันท่ี 6  สิงหาคม  2558  ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จากแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการพัฒนาศูนย์บริการ
ร่วมเทศบาลนครสงขลา  ต้ังไว้  300,000.- บาท ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์งบประมาณต้ังไว้ 192,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลา  แต่
เนื่องจากขณะน้ีใกล้จะส้ินงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วแต่ยังมีความจําเป็นท่ี
จะต้องดําเนินการและใช้จ่ายเงินอีก จึงรายงานขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนคร
สงขลาเพ่ือขอกันเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 ไว้ใช้จ่ายในปีถัดไป  จํานวน 
192,200.- บาท  (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2547 หมวด 5  ข้อ 59 “ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไป
อีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาได้ไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลากันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันงบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณต้ังไว้  192,200.- บาท  
(หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์สําหรับใช้ในโครงการพัฒนาศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลา ซ่ึง
เป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา 
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นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมแห่งนี้ สมาชิก

สภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558  
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสํานักปลัดเทศบาล ตามท่ีเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ของสํานักปลัดเทศบาล  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 9  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี  
   พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (ส่วนการโยธา  สํานักการช่าง ) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  9  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ของส่วนการโยธา  สํานักการช่าง  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายก
สมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ  

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับ

ท่ี  2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน 
ค่าที ่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟสัญญาณ
จราจรในเขตเทศบาลนครสงขลา  กรณีย ังมิได้ก ่อหนี ้ผ ูกพัน  จํานวน  1 
รายการ เป็นเงิน 6,750,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

   เหตุผล   ตามท่ี มติท่ีประชุม สภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยท่ี 
3 ประจําปี พ.ศ.2558 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558 ได้มีมติให้เพิ่มเติมงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟสัญญาณ
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จราจร ในเขตเทศบาลนครสงขลา งบประมาณต้ังไว้ 6,750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจรในเขตเทศบาลนครสงขลา เป็น
หลอดประหยัดไฟ LED และใช้ระบบไฟนับถอยหลัง โดยติดต้ังตามแยกต่างๆ 
จํานวน 15 จุด แต่เนื่องจากขณะน้ีใกล้จะส้ินปี งบประมาณ พ.ศ.2558 แล้ว แต่ยังมี
ความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการและใช้จ่ายเงินอีก จึงรายงานขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลนครสงขลา เพื่อขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี  2 
ประจําปี พ.ศ.2558 ไว้ใช้จ่ายในปีถัดไป จํานวน 6,750,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสน
ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

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

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร ในเขต
เทศบาลนครสงขลา งบประมาณต้ังไว้ 6,750,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสน 
ห้าหม่ืนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจรใน
เขตเทศบาลนครสงขลา เป็นหลอดประหยัดไฟ LED และใช้ระบบไฟนับ       ถอย
หลัง โดยติดต้ังตามแยกต่างๆ จํานวน 15 จุด  ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติของสภา
เทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติ

จากท่ีประชุมแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของ
ส่วนการโยธา สํานักการช่าง ตามท่ีเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมือ
อนุมัติเป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ของส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง  เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 10  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558  
   กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  10  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกไพโรจน์  
สุวรรณจินดา  เชิญครับ  

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้รับ 
  มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร

สงขลา 
   ขอเสนอญัตติ  เ ร่ือง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ  พ .ศ .  2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ ผูกพัน  (กองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม) 

   หลักการ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอกันเ งิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด 
(CCTV) กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 160,000 บาท (หนึ่ง
แสนหกหม่ืนบาทถ้วน)  

   เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครสงขลา ได้มีมติเม่ือคราวประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลาสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2558 คร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 16 
กันยายน 2558 ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด 
(CCTV) เป็นเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากขณะน้ี
ใกล้จะส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วแต่ยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการ
และใช้จ่ายเงินอีก จึงรายงานขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ไว้ใช้ในปีถัดไป จํานวน 160,000 บาท 
(หนึ่งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก    
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 
160,000 บาท  (หนึ่ งแสนหกหม่ืนบาทถ้วน )  ซ่ึ ง เ ป็นอํานาจอนุ มั ติของ                  
สภาเทศบาลนครสงขลา ต่อไป 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากท่ี

ประชุมแห่งนี้ นะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดล้อม  ตามท่ีเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็น     
เอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  เป็น
เอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี 11  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี  
   พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (สํานักการคลัง ) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  11  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ของสํานักการคลัง  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  
ตันติเศรณี   เชิญครับ  

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

สงขลา 
   ก่อนอ่ืนดิฉันขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านช่วยแก้ไขญัตติท่ีท่านถือ

อยู่ในมือให้ถูกต้องตามท่ีดิฉันจะเสนอดังต่อไปนี้ 
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   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) 
ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (สํานัก       
การคลัง) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 งานบริหารงานคลัง  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซ้ือรถบริการเคล่ือนท่ี
เพื่อจัดเก็บรายได้  เป็นเงิน  2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) กรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

   เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครสงขลาได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) 
ฉบับท่ี 2  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จัดซ้ือรถบริการเคล่ือนท่ีเพื่อจัดเก็บ
รายได้ จํานวน 1 คัน ต้ังไว้ 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และบัดนี้
ใกล้ส้ินปีงบประมาณแล้ว แต่งานบริหารงานคลังมีความเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครสงขลากันเงินงบประมาณดังกล่าวตาม
ระเบียบฯ 

   ระเบียบ  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 ข้อ 59 วรรค
แรก “ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”   

   จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซ่ึงเป็น
อํานาจของสภาเทศบาลนครสงขลา     

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากท่ี

ประชุมแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
(เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของสํานักการ
คลัง ตามท่ีเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ของสํานักการคลัง  
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 12  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี  
   พ.ศ.  2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   (ส่วนช่างสุขาภิบาล  
   สํานักการช่าง ) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  12  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ของส่วนช่างสุขาภิบาล สํานักการช่าง ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรอง
นายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ  

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม)     
ฉบับท่ี 2  ประจําปี พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส่วนช่างสุขาภิบาล   
สํานักการช่าง) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกันเงินงบประมาณ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 
3,800,000 บาท 

   เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครสงขลาได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย
(เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ให้ต้ังงบประมาณ  แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง และขณะน้ีใกล้จะส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้ว แต่ยังมีความจําเป็น
ท่ีจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามปีงบประมาณท่ีได้ต้ังไว้ ซ่ึงจะต้องดําเนินการกัน
เงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ดังรายการต่อไปนี้ 

   - โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ํา 6 ล้อ   เป็นเงิน   3,800,000  บาท 
   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 

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

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากท่ี

ประชุมแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
(เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส่วนช่าง
สุขาภิบาล  สํานักการช่าง ตามที่เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมือ
อนุมัติเป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ของส่วนช่าง
สุขาภิบาล  สํานักการช่าง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 13  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี  
   พ.ศ.  2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   (ส่วนควบคุมการก่อสร้างและ  
   ผังเมือง  สํานักการช่าง ) 
 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  13  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ของส่วนควบคุมการก่อสร้างและผังเมือง สํานักการช่าง ขอเชิญคณะผู้บริหาร
เสนอญัตติ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ  

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) 
ฉบับท่ี 2  ประจําปี พ.ศ.2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (สํานักการช่าง ส่วน
ควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง) 
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   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกันเงินงบประมาณ  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน  ค่า
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ และค่า
ครุภัณฑ์ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ  รวมเป็นเงิน  13,850,900.- 
บาท 

   เหตุผล   ตามท่ีเทศบาลนครสงขลาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) 
ฉบับท่ี  2  ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  2558 ให้ ต้ังงบประมาณ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์  แต่ขณะนี้ใกล้จะส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
แล้ว  ซ่ึงยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้ จัดต้ัง
ไว้  โดยจะต้องดําเนินการกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ดังรายการต่อไปนี้ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  จํานวน  3  โครงการ  ดังนี้ 

   1. โครงการจัดภูมิทัศน์สวนเสรีสู่การท่องเท่ียวระดับสากล ระยะท่ี 3   
  ต้ังไว้  5,000,000 บาท  
   2. โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนทะเลหลวง  ต้ังไว้  5,500,000  บาท 
   3. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนเตาหลวง ซอย 6 ต้ังไว้  2,680,900 บาท  
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน     งบ

ลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  เป็นค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โครงการศูนย์อาหารหาดสมิหลา  
งบประมาณ  670,000 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”  

   จึงขอเสนอญัตติ  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากท่ี

ประชุมแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
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(เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส่วน
ควบคุมการก่อสร้างและผังเมือง  สํานักการช่าง ตามที่เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ของส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างและผังเมือง  สํานักการช่าง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 14  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี  
   พ.ศ.  2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   (กองวิชาการและแผนงาน ) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  14  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

ของกองวิชาการและแผนงาน ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายก
อนุสรณ์  โค่ยสัตยา  เชิญครับ  

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับมอบหมาย

จากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 

(เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
(กองวิชาการและแผนงาน) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกันเงินงบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย(เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 

   เหตุผล  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 ชุด เป็นจํานวนเงิน 55,000 บาท (ห้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ซ่ึง
ขณะน้ีใกล้จะส้ินปีงบประมาณ แต่ไม่สามารถดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้แล้วเสร็จ 
และยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องใช้จ่ายงบประมาณนี้ต่อไปอีก จึงขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลนครสงขลากันเงินงบประมาณดังกล่าวตามระเบียบฯ  
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   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถ่ินได้ อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ซ่ึงเป็นอํานาจของสภาเทศบาล
นครสงขลา 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  มากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากท่ี

ประชุมแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
(เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกอง
วิชาการและแผนงาน ตามที่เสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติ
เป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ของกองวิชาการและ
แผนงาน  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 15  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 
    กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว   (ส่วนควบคุมการก่อสร้างและผังเมือง  
   สํานักการช่าง ) 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 15 ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ของส่วนควบคุมการ

ก่อสร้างและผังเมือง สํานักการช่าง ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรอง
นายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ  

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนคร
สงขลา 
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   ขอเสนอญัตติ   เ ร่ือง   ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ ายเ งิน  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2557  กรณีก่อหนี้ผูกพัน (สํานักการช่าง  ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารและผังเมือง) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเก้าเส้ง  เป็นเงิน  
1,196,800.- บาท 

   เหตุผล   ตามท่ีสภาเทศบาลนครสงขลา  ได้มีมติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557  โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ชุมชนเก้าเส้ง บริเวณถนนชลาทัศน์  งบประมาณ  3,000,000.-บาท ซ่ึงได้กัน
เงินงบประมาณปี 2557  ไว้แล้ว และได้เบิกจ่าย เป็นเงิน 1,803,200.- บาท  
คงเหลือ  1,196,800.-บาท  ขณะน้ีใกล้ส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2558  แล้ว  และ
ยังดําเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  แต่ยังมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามงบประมาณท่ีได้จัดต้ังไว้  จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องขอขยายเวลา
เบิกจ่ายต่อไปอีก  

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 57 “กรณีท่ีองค์ปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนส้ินปี โดยส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน 
ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม่ทันส้ินปี ให้ผู้บริหารท้องถ่ินอนุมัติให้
กันเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”   

   “หากดําเนินการตามวรรคหน่ึงไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินหกเดือน” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา ขอขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมจะขอมติจากท่ี

ประชุมแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ของส่วนควบคุมการก่อสร้าง
และผังเมือง  สํานักการช่าง ตามท่ีเสนอ โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมือ
อนุมัติเป็นเอกฉันท์)  
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558  กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ของส่วนควบคุมการก่อสร้างและผังเมือง  
สํานักการช่าง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  16    เร่ือง อ่ืน  ๆ  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 16 เร่ือง อ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในเร่ือง อ่ืน ๆ บ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ตามผมได้เรียนประธานสภาเทศบาล ไปเม่ือญัตติต้น ๆ ว่าได้รับฝากจาก

คณะกรรมการสถานศึกษา สืบเนื่องจากเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2558 ผมได้นั่งดู
ญัตติต่าง ๆ เพื่อเตรียมจะอภิปรายในวันนี้ มีโทรศัพท์เข้ามาและจากการท่ีไปรับ
คณะทัศนศึกษาดูงานจากจังหวัดตรัง ก็ได้พูดกันถึงเร่ืองท่ีทางโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครสงขลาน้ัน  เงินได้หายไป 5,000,000 บาท คือโครงการการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง หรือเรียกกันว่า School – Based 
Management (SBM) ตอนแรกผมก็ไม่อยากจะคุยในเร่ืองนี้เพราะมันจะส้ิน
ปีงบประมาณอยู่แล้ว ก็อยากจะขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารถึงสํานัก
การศึกษานะครับว่าเงินนี้เป็นเงินท่ีนอกเหนืองบประมาณท่ีทางเทศบาลนคร
สงขลาจะต้องหามา  ผมอยู่ในสภาน้ีมา 10 กว่าปีแล้ว ได้มีโอกาสพิจารณา
งบประมาณไปเกือบหม่ืนล้านบาท ต้ังแต่ร้อยกว่าล้านมาห้าร้อยกว่าล้าน ปีนี้ก็หก
ร้อยล้าน ก็ขอฝากนิดหนึ่งว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ได้จัดสรรให้กับโครงการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลท้ังประเทศ ไม่ใช่เฉพาะแต่
เทศบาลนครสงขลา และเงินก้อนนี้ทางคณะกรรมการสถานศึกษาก็ฝากมาว่าพอ
ไปทํายุทธศาสตร์ในเร่ืองของการท่ีจะอนุมัติให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ทําแผน
งบประมาณของโรงเรียนนั้นมันกระทบถึงเงินก้อนนี้ด้วยเพราะได้อนุมัติมาหลาย
ปีแล้วแต่ปีท่ีผ่านมานั้นเราไม่ได้ ก็ขอฝากไว้ว่าต้องช่วยกันดูแลเพราะบางส่วนนั้น
ใช้ในการจ้างครูพิเศษมาสอน ก็จะมีผลกระทบต่อนักเรียนในสถานศึกษาของเรา 
ผมอยากถามว่าเงินท่ีตกไปนั้นปีต่อไปเราจะได้อีกหรือเปล่าหรือว่าตัดไปแล้วก็
ผ่านไปเลย  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   คุณพิทักษ์  ทองสุกใส  ครับ  ผมว่าอันท่ีจริงเร่ืองนี้ควรจะทําเป็นเอกสาร 
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ประธานสภาเทศบาล  ทําเป็นกระทู้ถามมาก่อนนะครับ ทางผู้บริหารเขาจะได้ทราบว่าท่านจะถามเร่ือง 
อะไร เขาจะได้เตรียมข้อมูลท่ีจะตอบให้เรียบร้อย เพราะว่าเป็นเร่ืองของการเงิน 
อยู่ ๆ ท่านมาถามในสภาว่าเงินมันหายไป มันเป็นเร่ืองใหญ่นะครับ ไม่ใช่เร่ืองเล็ก 
ๆ ท่านมาถามในสภาบอกว่าเงินหายมันไม่ถูกนะครับ เพราะฉะนั้นท่านต้องทํา
เป็นกระทู้ถามผู้บริหารจะได้เตรียมหาข้อมูลมาช้ีแจงท่านได้ถูกครับ  เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอช้ีแจงท่านสมาชิกสภาเทศบาล ในเร่ืองของ SBM ท่ีทางกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถ่ินโอนมาให้โรงเรียน นําเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลได้รับ
ทราบว่าเงินส่วนนี้ไม่ได้ไปไหนหรอก แต่เนื่องจากทางโรงเรียนทําโครงการไปไม่
ทันกรมส่งเสริมฯ ก็เลยตัดงบประมาณไป เงินส่วนนี้นั้นเขาให้มาทุกปี ปัญหาอยู่
ท่ีว่าทางโรงเรียนไม่สามารถท่ีจะทําโครงการเพ่ือจะขอรับเงินสนับสนุนจากกรม
ได้ทัน ทางกรมส่งเสริมฯ ก็เลยตัดเงินงบประมาณส่วนนี้ไป  ก็ขอเรียนช้ีแจงให้
สมาชิกสภาได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  ท่านสมาชิกสภาท่านใดมีเร่ือง 
ประธานสภาเทศบาล   อะไรจะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ผมมีเร่ืองเกี่ยวกับการช่ืนชมทางเทศบาลนครสงขลา โดยพ่ีน้องอําเภอ

สะเดา จังหวัดสงขลา ฝากช่ืนชมเทศบาลโดยเฉพาะหน่วยงานเทศกิจ สืบ
เนื่องมาจากพี่น้องอําเภอสะเดาได้เข้ามาท่องเท่ียวในนครสงขลา และก็มานั่ง
รับประทานอาหารตอนนั้นก็ประมาณ 3 ทุ่ม นั่งรับประทานอาหารอยู่ก็ได้ยินเสียง
เล็ก ๆ ร้องอยู่ใต้ท้องรถยนต์ ฟังดูเป็นเร่ืองเล็ก แต่มันเป็นเร่ืองใหญ่นะครับ แมว
ติดอยู่ใต้ท้องรถเอาออกไม่ได้ พยายามอยู่ต้ังนานทําอย่างไรก็หาแมวไม่เจอ แมวก็
ยังคงร้องอยู่ คนขับรถจะขับรถซ่ึงเป็นรถเบนซ์ออกไปก็ไม่กล้าขับกังวลอยู่ 2 เร่ือง 
คือ 1 แมวจะเสียชีวิต 2 ถ้าเกิดแมวไปติดอยู่ในส่วนไหนของรถกลัวรถจะเสียหาย 
เขาก็คิดมากบังเอิญรู้จักกับผมก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือ ผมก็เลยประสานมา
ทางเจ้าหน้าท่ีเทศกิจท่ีศูนย์บริการชาวบ้าน 24 ช่ัวโมงของเทศบาล เพื่อขอความ
ช่วยเหลือ เจ้าหน้าท่ีเทศกิจก็ออกไปด้วยความเต็มใจ นําเคร่ืองมือไปพร้อม ยกรถ
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ข้ึนแล้วก็พยายามหาแมวและในที่สุดก็เจอ ทุกส่ิงทุกอย่างก็เลยจบลงด้วยดี ก็เลย
ฝากช่ืนชมมา  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีล่ิน มากครับ  สุภาษิตโบราณเขากล่าวไว้ว่าดื้อ 
ประธานสภาเทศบาล   เหมือนแมว  แมวน้ันถ้าเราดันไปข้างหน้ามันก็จะถอยหลัง แต่ถ้าเราดึงกลับหลัง

มันก็จะไปข้างหน้า  แต่ถ้าเป็นสัตว์อ่ืนเราไล่มันไปมันก็จะไปข้างหน้า แต่แมวน้ัน
ลําบากหน่อยครับ  ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีเทศกิจนะครับ เร่ืองเล็กเร่ืองน้อยก็
ทําให้ได้นะครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ  เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  
เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ในญัตติต่าง ๆ ท่ีได้ผ่านมาในวันนี้ ได้ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุชุมชน

ของเทศบาลนครสงขลา เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวบ่อยางของเราได้รับฟังและ
รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นญัตติในเร่ืองของการขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณไว้เบิกจ่ายในปีถัดไป ต้องอธิบายว่าการท่ีเราได้งบประมาณมา
โครงการต่าง ๆ ซ่ึงผู้บริหารได้คิดโครงการข้ึนมาเป็นโครงการที่ดี ๆ เม่ือเราได้
งบประมาณมาเพ่ิมเติม ทางผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านได้กันเงินเพื่อเอาไป
ทําประโยชน์ในงบประมาณปีถัดไป ก็ขอขอบคุณผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านท่ีได้เห็นด้วยกับโครงการดี ๆ เหล่านี้และเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา  ขอบคุณครับ   

 
นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ  ท่ีท่านพูดมาก็ถูกต้องแล้วนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผู้บริหารไม่จําเป็นต้องตอบนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายใน

เร่ืองอ่ืน ๆ อีกไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ  ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และการประชุมสภาก็ผ่านไปด้วยดี  ผมขอปิด
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี  6  ณ บัดนี้   

ปิดประชุมเวลา      11.40  น. 
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