
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําปี พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 2 

วันท่ี  30  พฤศจิกายน  2558  เวลา  13.30  น. 
ณ   ห้องประชมุสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผู้มาประชุม 1. นายชาคริต นิยมเดชา ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นายเชาว ์ สุชลสถิตย์ รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นางกรกมล   อาจณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 5. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 6. นายฆัมพร อุเทนพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 7. นายเจิมศักดิ์ หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายดํารงเดช ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายประวติั ดําริห์อนันต์ 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. นายสุพล ชุ่มเย็น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นายสุรสิทธ์ิ สังโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นางเสงี่ยม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นายเอกชัย   กิ้มด้วง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 23. นางกลัยา บุญญามณี ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 
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ผู้ไม่มาประชุม 1. นายพิทักษ์   ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมศักดิ ์ ตันติเศรณ ี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นางสาววลัยรัตน ์ ตันติเศรณ ี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายธาน ี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายโสภณ สุขโข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายภษูิต ตันรัตนพงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายปราณ ี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายรัฐชัย สงประสพ รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายนิทัศน ์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 12. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 13. นายธํามรงค์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สํานักการคลัง 
 14. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 15. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนจัดเกบ็รายได ้
 16. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 17. นายจรูญ จันทร์มณ ี แทน ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 18. นายเสริมศักดิ ์ โสมสงค์ ผอ.สํานักการศึกษา 
 19. นางสิริวรรณ บูรณสิงห ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 20. นางเจริญศรี ดําแสงสวัสดิ ์ แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 21. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 22. นางสกุลวรรณ ดวงแข ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 23. นายสมหมาย สมศักดิ ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 24. นางวาสนา ศรีกรด นักบริหารงานท่ัวไป 7 
 25. นางวรกานต์ เรืองศรี เจ้าพนกังานธุรการ 6ว 
 26. นายวฒิุชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 27. 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 คร้ังท่ี 2  
 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 คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558  บัดนี้ สมาชิกสภา
เทศบาล  มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา  และขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 1  มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ขอลาการประชุมสภา

เทศบาล จํานวน 1 คน คือนายพิทักษ์  ทองสุกใส  ขอลาป่วย 
   เร่ืองท่ี 2  ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 

ประจําปี 2558 เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558 ได้เลือกนายเชาว์  สุชลสถิตย์  เป็น
รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา นั้น  บัดนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้
แต่งต้ังนายเชาว์  สุชลสถิตย์  เป็นรองประธานสภาเทศบาลแล้ว ตามคําส่ังจังหวัด
สงขลา ท่ี 10173/2558  เร่ือง  แต่งต้ังรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  ลง
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําปี 
   พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี  11 พฤศจิกายน  2558     
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ  สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2558  เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2558  ขอเชิญ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญนายวรชาติ  ธารพระจันทร์ เชิญครับ 

นายวรชาติ  ธารพระจันทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้ง

ท่ี 2  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา  
 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน  2558  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 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 4 ประจําปี พ.ศ. 2558 ซ่ึง
ประชุม เม่ือวันท่ี  11 พฤศจิกายน  2558 ปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไข แต่
อย่างใด ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นยิมเดชา   ขอบคุณ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 

ประจําปี พ.ศ. 2558 บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีก็เป็นอันว่าสภา
เทศบาลแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 
ประจําปี พ.ศ. 2558 โดยปริยายแล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ประจําปี พ.ศ. 2558   

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  
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ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เร่ือง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา 
  เทศบาลนครสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงานการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

นายชาคริต  นยิมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้   
ประธานสภาเทศบาล  แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา

เทศบาลนครสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 
2552  มาตรา 48 ทศ วรรคห้า ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี และวรรคหก 
คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยท่ีสํานักงานเทศบาล และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข้อ 30 (5) 
กําหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวไปอย่างน้อยปีละ
หนึ่งคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลนคร
สงขลา “นครสงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนม่ันคง คุณภาพชีวิตท่ีดี 
ด้วยบริการใหม่ ท่ียั่งยืน” เพื่อให้สภาเทศบาลนครสงขลา ทราบและประกาศให้
ประชาชนทราบ  
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   ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาการบริหารของกระผม คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกคน ได้ดําเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “นคร
สงขลา เมืองแห่งการเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนม่ันคง คุณภาพชีวิตท่ีดี ด้วยบริการ
ใหม่ ท่ียั่งยืน” โดยได้นํา “นโยบาย เปิด ปรับ เปล่ียน สร้างความสุขเพื่อชาว      บ่อ
ยาง” ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม อันเป็นกลไกท่ีจะพา “นคร
สงขลา” และ “คนสงขลา” ไปสู่ความสุข การสร้างความสุขเพื่อชาวบ่อยาง มี
ความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการเข้ามามีส่วน
ร่วมกับกิจกรรม/โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่
น้องประชาชน ซ่ึงบางกิจกรรม/โครงการที่ริเร่ิมจัดทําข้ึนใหม่และบางโครงการ
เป็นการต่อยอดมาจากโครงการเดิม ทุกกิจกรรม/โครงการของเทศบาลต้ังม่ันอยู่
บนพื้นฐานของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นสําคัญ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรมในการบริหารงาน มีความมุ่งม่ันในภารกิจอัน
สําคัญในการท่ีจะดูแลพี่น้องประชาชนตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด ด้วยความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายมุ่งหวังท่ีจะนําความต้องการของพ่ีน้องประชาชนไปสู่การปฏิบัติให้
เป็นรูปธรรม เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้มาก
ท่ีสุดและแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนได้ตรงกับความต้องการ ภายใต้อํานาจ
หน้าท่ี ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และงบประมาณของเทศบาล จึงใคร่ขอแถลง
ผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีได้แถลงต่อสภาเทศบาลนครสงขลาท้ัง 7 ด้าน  
ดังนี้ 

   1. นโยบายด้านการศึกษาใหม่ 
   นโยบายด้านการศึกษาใหม่ เทศบาลนครสงขลาได้พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดย
ให้ความสําคัญกับอนาคตของลูกหลานเป็นอันดับหนึ่ง เด็กทุกคนในเขตเทศบาล
จะต้องได้รับการศึกษาท้ังหมด เพราะถือว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่สําคัญ 
โดยได้จัดการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาในระบบ เร่ิมจากระดับก่อนวัยเรียน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์ 
กระจายอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ คือ ชุมชนบ่อนวัวเก่า ชุมชนเก้าเส้ง ชุมชนวัดไทร
งาม ชุมชนกุโบร์ และชุมชนท่าสะอ้าน ซ่ึงท้ัง 5 ศูนย์ สามารถรองรับลูกหลาน
ของประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในเร่ืองค่าใช้จ่าย
และเวลาท่ีต้องดูแลบุตรหลาน เทศบาลได้ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อนวัวให้
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เป็นศูนย์ต้นแบบโดยเน้นเร่ืองการดูแลเด็กท่ีได้มาตรฐาน ท้ังในเร่ืองอาหารการกิน 
อ า ค า ร ส ถ า น ท่ี แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  มี อ า จ า ร ย์ จ า ก ค ณ ะ พ ย า บ า ล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาช่วยเป็นพี่เล้ียง ส่วนอีก 4 ศูนย์ในอนาคตอาจยุบ
รวมแล้วสร้างใหม่ให้ได้มาตรฐานแบบเดียวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อนวัว โดย
แบ่งออกเป็น 4 เขต  ตามลักษณะพ้ืนท่ีชุมชน ในแต่ละเขตจะมี 1 ศูนย์ ส่วนเด็กโต
มีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 5 โรงเรียน รองรับเด็กในพื้นท่ีได้อย่างครบถ้วน ได้นํา
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทันสมัยมาใช้ มีโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยยกระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ช่วงช้ันท่ี 1-2 ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (Mini English Program = MEP) (ค่าใช้จ่าย
โครงการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานช่วงท่ี 1 โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ส่ือ (EP)) มีครูต่างประเทศเป็นผู้สอน มีโปรแกรมภาษาจีน ในส่วนการศึกษานอก
ระบบได้จัดห้องสมุดชายหาดเคล่ือนท่ี ห้องสมุดแห่งชาติวัดดอนรัก ไว้ให้บริการ 
อีกท้ังการศึกษาตามอัธยาศัยได้ให้ความสําคัญกับเด็กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อน 
โดยการลดช่องว่าง ขยายโอกาสและสร้างความเสมอภาคในทุกๆ ทางภายใต้
โครงการท่ีสนับสนุนนโยบายการศึกษาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 

   1. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
   2. ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุส่ือการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

ชุมชน   
   3. ค่าใช้จ่ายในการอบรมครูสอนเด็กเล็ก  
   4. ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
   5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
   6. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันคนเก่งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   7. โครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   8. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท่ีขาดแคลน 
   9. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
   10. ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
   11. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน

เทศบาล  
   12. ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานช่วงท่ี 1 

โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือ (EP) 
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   13. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ 
   14. จัดซ้ือเคร่ืองอุปกรณ์สิงโต 
   15. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานบริการห้องสมุดแห่งชาติวัดดอนรัก  
   16. ค่าใช้จ่ายในการจัดการห้องสมุดชายหาดเคล่ือนท่ี 
   17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อน  
   18. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาประจําปี 
   19. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรืองานประเพณีโรงเรียน 
   20. ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
   21. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนและผู้บริหาร

สถานศึกษา 
   22. ค่าใช้จ่ายในการจัดการสอนสามภาษา 
   23. ค่าใช้จ่ายโครงการชุมนุมลูกเสือ-ยุวกาชาดสัมพันธ์ 
   24. ค่าใช้จ่ายในการจดักจิกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ รุ่นใหญ่ 
   25. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
   26. โรงเรียนต้นแบบด้านการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถ่ินสําหรับโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหวัป้อมนอก) 
   27. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
   นอกจากนี้ ได้มีนโยบายเพ่ิมเติม  ซ่ึงไม่ได้กําหนดไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
   1. ให้โรงเรียนสังกัดเทศบาล 1-4 ได้จัดอาหารเช้าให้นักเรียนได้ทานตาม

นโยบาย “อ่ิมท้อง สมองดี” 
   2. จัดรถรางรับ-ส่งนักเรียนช่วงเช้า-บ่าย เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

และแก้ปัญหาจราจร 
   นโยบายการศึกษาใหม่หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาใหม่ มี

โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี จํานวนท้ังส้ิน 61 โครงการ นํามาบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน 41 
โครงการ  จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
44.26 ใช้งบประมาณท้ังส้ิน  28,266,181.65 บาท  (ยี่สิบแปดล้านสองแสนหก
หม่ืนหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)   
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   2. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจใหม่ 
   นโยบายด้านเศรษฐกิจใหม่ เทศบาลนครสงขลาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ท่ีเหมาะสมกับท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม มีการรวมตัวเพื่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ให้กับ
ประชาชนครบกระบวนการ โดยการเปิดโครงการอบรมสอนวิชาชีพ สร้าง
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง สนับสนุนเร่ืองการตลาดในหลักวิถีสีเขียว (Green Living) 
โดยเอาเสน่ห์เมืองสงขลา ไม่ว่าจะเป็น วิถีชีวิต วัฒนธรรม แบบคนบ่อยาง มา
ดําเนินการโครงการตลาดนัดชุมชนบ่อยาง เพื่อให้เป็นตลาดสีเขียวเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ผลการดําเนินงานตลาดดังกล่าวทําให้เทศบาลได้รับรางวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี  ปลอดโฟม จากกรมอนามัย และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ตามโครงการประกวดตลาดนัดชุมชนดีเด่นจังหวัดสงขลา ประจําปี พ.ศ. 
2558 นอกจากนี้เทศบาลนครสงขลายังมีเป้าหมายในการยกระดับถนนคนเดินให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับชาติ  เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสงขลาในภาพรวม 
ภายใต้โครงการที่สนับสนุนนโยบายด้านเศรษฐกิจใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ดังนี้ 

   1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อ
เพิ่มรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลและอาหารพ้ืนบ้าน 
   3. ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมโครงการสงขลาแต่แรก "ถนนคนเดิน 

เพลินกินของหรอย ย้อนรอยบ่อยาง" 
   4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง 
   5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารเผยแพร่แหล่งท่องเท่ียว 
   6. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
   7. ค่าใช้จ่ายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
   8. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว 
   9. โครงการเท่ียวท่ัวเมือง "นั่งรถชมเมือง เล่าเร่ืองสงขลา" 
   10. โครงการเทศกาลสงกรานต์ "ศรีสุดามหาสงกรานต์" (ชุมชนศรีสุดา) 
   11. โครงการย้อนรอยบ่อยาง 
   12. โครงการเทศกาลกินเจ 
   13. โครงการก่อสร้างศูนย์อาหารบริการนักท่องเท่ียวบริเวณ หลังสนามกอล์ฟ 
   14. เงินอุดหนุนสมาคมประมงพ้ืนบ้านจังหวัดสงขลา 
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   15. โครงการจัดระเบียบร้านอาหารบริเวณหน้าถํ้า ระยะท่ี 2 
   นโยบายเศรษฐกิจใหม่หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจใหม่ มี

โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี จํานวนท้ังส้ิน 24 โครงการ นํามาบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จํานวน 19 
โครงการ จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
62.50 ใช้งบประมาณท้ังส้ิน 14,536,537.77 บาท (สิบส่ีล้านห้าแสนสามหม่ืนหก
พันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 

   3. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ 
   นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ได้พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  ให้ประชาชนได้รับความสะดวก  ปลอดภัย  เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรับและระบายนํ้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ได้
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเดิมท่ีมีอยู่ให้สะดวกและปลอดภัยยิ่งข้ึนโดยเฉพาะเร่ือง
ระบบระบายน้ํา ได้วางแผนพัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วมในอนาคต เร่ืองไฟฟ้าส่อง
สว่าง เร่ืองปัญหาการจราจร รวมท้ังการสร้างส่ิงอํานวยความสะดวกให้กับผู้พิการ
และผู้สูงอายุ  อีกท้ังได้วางแผนพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆให้สอด
รับกับความเจริญในอนาคต ท่ีสงขลากําลังจะก้าวไปสู่เมืองมรดกโลก เป็นเมือง
ท่องเท่ียว เป็นเมืองศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ เช่นโครงการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดินถนนนครใน โครงการปรับปรุง
สายไฟฟ้าลงดินถนนนางงามและถนนนครนอก โครงการสร้างและปรับปรุง
ช่องทางจักรยาน โครงการขยายฟรีอินเทอร์เน็ต ให้คลอบคลุมพื้นท่ี ซ่ึงโครงการ
เหล่านี้เป็นโครงการท่ีเทศบาลกําลังเร่งดําเนินการเพื่อให้นครสงขลาเป็นเมืองท่ีคง
เอกลักษณ์ของเมืองเก่าและก้าวไปสู่เมืองมรดกโลกพร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียวได้
อย่างสมภาคภูมิ ภายใต้โครงการท่ีสนับสนุนนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

   1. ติดต้ังป้ายจุดจอดรถรางสําหรับรับส่งนักเรียน 
   2. ก่อสร้างคูระบายนํ้าถนนชัยมงคล ซอย 4 (ชุนชนวัดสระเกษ)  
   3. ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนนางงาม เป็นท่ีจอดรถราง 
   4. ก่อสร้างคูระบายนํ้าริมถนนไทรบุรี ซอย 41 ฝ่ังทิศใต้  (ชุมชนภราดร) 
   5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเมืองน่าอยู่คูน้ําสะอาด 
   6. ก่อสร้างคูระบายนํ้า แบบปิดถนนชลเจริญ ซอย 2 ฝ่ังทิศตะวันตก 
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   7. ก่อสร้างคูระบายน้ํา แบบปิดถนนเลียบทางรถไฟ หน้าวัดอุทัยฝ่ังทิศ
ตะวันตก 

   นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือยุทธศาสตร์โครงสร้าง
พื้นฐานใหม่มี โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี จํานวนท้ังส้ิน 77 โครงการ 
นํามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
จํานวน 9 โครงการ จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ    คิดเป็น
ร้อยละ 9.09 ใช้งบประมาณท้ังส้ิน  2,961,636 บาท (สองล้านเก้าแสนหกหม่ืน
หนึ่งพันหกร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)   

   4. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืนและภูมิทัศน์ใหม่ 
   นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์ใหม่ เทศบาลนครสงขลาได้จัด

ระเบียบต้ังแต่ระดับชุมชนสร้างชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ ไปจนถึงระดับภาพรวม
เมือง ในระดับชุมชนได้รณรงค์ให้ประชาชนทุกชุมชนรักษาความสะอาด รักษา
และปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรม
นันทนาการของประชาชน ตลอดจนฟื้นฟูและพัฒนาคลองให้น้ําใสสะอาด โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ มีความรู้ สึก รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกวิธีและเป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

   ในการจัดระเบียบภาพรวมของเมืองได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ
ให้มีความร่มร่ืนเหมาะแก่การออกกําลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ในเรื่องความสะอาดชายหาดมีรถเก็บขยะชายหาดอัตโนมัติทําความ
สะอาดชายหาดโดยการเก็บขยะพร้อมเกล่ียทรายไปในตัว  

   รณรงค์ดูแลส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนและร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
เช่น ลดการใช้พลังงานในสํานักงาน ภายใต้โครงการที่สนับสนุนนโยบายด้าน
ส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืนและภูมิทัศน์ใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 

   1. โครงการพัฒนาเนื่องในวันสําคัญ 
   2. โครงการเนื่องในวันส่ิงแวดล้อมโลก 
   3. โครงการเกาะกลางราชพฤกษ์ 
   4. ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ิมศักยภาพเมืองสงขลาน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
   5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขับเคล่ือนศูนย์ประสานงานเครือข่ายการ

เรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและส่ิงแวดล้อมภาคใต้ 
   6. ค่าใช้จ่ายโครงการลดใช้พลังงานเทศบาลนครสงขลาปี 2 
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   7. โครงการคลองสําโรงสวยใสไร้ขยะ  
   8. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าบําบัดน้ําเสีย 
   9. โครงการคัดแยกขยะ 
   10. ค่าใช้จ่ายโครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนตํ่า 
   นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืนและภูมิทัศน์ใหม่หรือยุทธศาสตร์ด้าน

ส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืนและภูมิทัศน์ใหม่ มีโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี 
จํานวนท้ังส้ิน 15 โครงการ นํามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 10 โครงการ จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้ว
เสร็จ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67 ใช้งบประมาณท้ังส้ิน  1,921,281 บาท 
(หนึ่งล้านเก้าแสนสองหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

   5. นโยบายด้านสุขภาพอนามัยใหม่ 
   นโยบายด้านสุขภาพอนามัยใหม่ ส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ

ของประชาชนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณสุขข้ันพื้นฐานได้ท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน โดยการดูแลในเชิงรับได้ทํางาน
ร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี และศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัด
เทศบาล  ท้ัง 2 ศูนย์ คอยบริการประชาชนดังสโลแกน “คนบ่อยางเราดูแล” และ
ในเชิงรุกมุ่งเน้นการป้องกันโดยส่งเสริมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ มี
การลงพ้ืนท่ีทํางานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข  เจ้าหน้าท่ีศูนย์บริการ
สาธารณสุข ในการลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม ดูแล ให้คําแนะนํา และตรวจสุขภาพ 
รณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ภายใต้โครงการท่ีสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพอนามัยใหม่ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558 ดังนี้ 

   1. ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
   2. ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมนมไข่ ห่วงใยแม่ลูก 
   3. ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารปลอดภัย 
   4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (ศสมช.)  
   5. ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซ้ืออาหารเล้ียงลิง 
   นโยบายด้านสุขภาพอนามัยใหม่หรือยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยใหม่ 

มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี จํานวนท้ังส้ิน 22 โครงการ นํามาบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 จํานวน 8 
โครงการ จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.73 
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ใช้งบประมาณท้ังส้ิน  686,602.00 บาท (หกแสนแปดหม่ืนหกพันหกร้อยสอง
บาทถ้วน)   

   6. นโยบายด้านชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
   นโยบายด้านชุมชนเข้มแข็ง ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน สถาบันครอบครัวและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีม่ันคง ให้
ความสําคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการ
รวมตัว ร่วมคิด ร่วมทําในรูปแบบท่ีหลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตาม
ความพร้อมของชุมชน การจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่คนยากจน คน
พิการ เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทุกประเภทให้ได้รับสวัสดิการ
อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริมและสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  

   ด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน และวันสําคัญทางศาสนา 
ภายใต้โครงการ ท่ีสนับสนุนนโยบายด้านชุมชนเ ข้มแข็ง  ส่ง เสริมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 

   1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชนในเขตเทศบาลนคร
สงขลา 

   2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ใน
ชุมชนในเขตเทศบาล  

   3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ครอบครัวในเขตเทศบาลนครสงขลา 

   4. ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพสตรีกับการพัฒนาชุมชนสู่สังคมใหม่ 
   5. ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสนับสนุนกิจกรรม

ผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล 
   6. ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลนคร

สงขลา 
   7. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน/ชุมชน 
   8. ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชน 
   9. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรี 
   10. ค่าใช้จ่ายในการอบรมคณะกรรมชุมชน ผู้นําชุมชนและกลุ่มสตรี 
   11. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังและสรรหาคณะกรรมการชุมชน 
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   12. ค่าใช้จ่ายในโครงการบําบัดรักษาฟืน้ฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
   13. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 
   14. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
   15. โครงการเทศกิจอาสาจราจร 
   16. โครงการฝึกอบรมและจัดระเบียบเครือข่ายรถจักรยานยนต์รับจ้าง

และรถยนต์สาธารณะ 
   17. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม “โครงการรักษาความปลอดภยัชายหาด (Life 

Guard)” 
   18. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม “โครงการนครสงขลาปลอดภัยร่วมใจลด

อุบัติเหตุ” 
   19. โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพนครสงขลา 
   20. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม “โครงการศูนย์บริการชาวบ้าน 24 ช่ัวโมง” 
   21. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานลากพระและตักบาตรเทโว 
   22. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
   23. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
   24. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
   25. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
   นโยบายด้านชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา หรือ

ยุทธศาสตร์สร้างชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา มีโครงการท่ี
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี จํานวนท้ังส้ิน 48 โครงการ นํามาบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 32 โครงการ จํานวน
โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.08 ใช้งบประมาณ
ท้ังส้ิน 10,769,675.42 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้า
บาทส่ีสิบสองสตางค์)   

   7. นโยบายการบริหารและการบริการเพื่อเป็นองค์กรรับใช้ประชาชน 
   นโยบายการบริหารและการบริการเพื่อเป็นองค์กรรับใช้ประชาชน ถือ

เป็นนโยบายภารกิจหลักของท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อ
การดํารงชีวิตของพ่ีน้องประชาชน การดูแลพื้นท่ีสาธารณะ การดูแลความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรฐานการให้บริการ   เชิงรับ
เพื่อเป็นองค์กรรับใช้ประชาชนและเป็นท่ีพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดย
พนักงานเทศบาลทุกคนต้องบริการประชาชนด้วยรอยยิ้ม บริการแบบมิตร มี
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มนุษยสัมพันธ์ท่ีดี ให้บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ  ถูกระเบียบ ถูกวิธี สร้างความ 
พึงพอใจให้กับพี่น้องประชาชนท่ีมาใช้บริการให้มากท่ีสุด ในการบริการเชิงรุก
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกคน จะลงพื้นท่ีรับทราบ
ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี เพื่อปรับใช้ในการ
พัฒนานครสงขลา มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อ
ให้บริการกับประชาชน โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ภายใต้โครงการ
ท่ีสนับสนุนนโยบายด้านการบริหารและการบริการเพื่อเป็นองค์กรรับใช้
ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดังนี้ 

   1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และการชําระภาษี 
   2. ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล  
  ประจําปี 2558  
   4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อส่งเสริมการ

จัดทําแผนชุมชน 
   5. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล 

พ.ศ. 2540 
   6. ค่าใช้จ่ายในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 
   7. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 
   8. ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลนคร

สงขลา 
   9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
   10. จัดซ้ือไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ประจําห้องประชุมสภาฯ 
   11. จัดซ้ือชุดตัดพร้อมถังลม ถังแก๊ส  
   12. จัดซ้ือเคร่ืองตัดโลหะ  
   13. จัดซ้ือสว่านแบบกระแทก  
   14. โครงการพัฒนาและรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ 
   15. อุดหนุนเครือข่ายสารสนเทศท้องถ่ินจังหวัดสงขลา 
   16. ค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน ประจําปี 2558 
   17. ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   18. จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
   19. จัดซ้ือครุภัณฑ์สํานักงาน 
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   20. จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
   21. โครงการปรับปรุงห้องน้ําเจ้าหน้าท่ี ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง 
   22. จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อม ลําโพงและอุปกรณ์ครบชุด 
   23. จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และรับภาพ พร้อมติดต้ัง 
   24. จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าสายสะพาย  
   25. จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําแบบคันชัก 
   26. จัดซ้ือสว่านไฟฟ้าแบบกระแทก ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
   27. จัดซ้ือเคร่ืองเจียแบบมือถือ 
   นโยบายการบริหารและการบริการเพื่อเป็นองค์กรรับใช้ประชาชนหรือ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อนําไปสู่ธรรมาภิบาลและการบริการเพื่อเป็น
องค์กรรับใช้ประชาชน มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี จํานวนท้ังส้ิน 58 
โครงการ นํามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  จํานวน 38 โครงการ จํานวนโครงการท่ีดําเนินการแล้วเสร็จ 27 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 46.55  ใช้งบประมาณท้ังส้ิน  7,241,168.60 บาท (เจ็ดล้านสอง
แสนส่ีหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)   

   ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 7 ด้าน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สรุป
รวมได้ดังนี้ โครงการท้ังหมดตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี จํานวนท้ังส้ิน 305 
โครงการ นํามาจัดทําเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  ท้ังหมดจํานวน  157  โครงการ  และสามารถดําเนินการแล้วเสร็จ 
จํานวน 116 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.03 ของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 
โดยใช้งบประมาณท้ังส้ิน 66,383,082.44 บาท (หกสิบหกล้านสามแสนแปดหม่ืน
สามพันแปดสิบสองบาทส่ีสิบส่ีสตางค์) แยกเป็น จ่ายจากงบประมาณตาม         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  2558 จํานวน 
65,145,482.44 บาท (หกสิบห้าล้านหนึ่งแสนส่ีหม่ืนห้าพันส่ีร้อยแปดสิบสองบาท
ส่ีสิบส่ีสตางค์) และจ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน 1,237,600.00 บาท 
(หนึ่งล้านสองแสนสามหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) แต่ถ้าหากคิดเป็นร้อยละ
ของ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีท้ังหมด 
157 โครงการ สามารถดําเนินการได้ท้ังหมด 116 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.89 
ของโครงการตาม เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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โดยมีรายละเอียดจากเอกสารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา       
เพื่อทราบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา    ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาเป็นอย่างสูงท่ีได้รายงานผลการ 
ประธานสภาเทศบาล   ดําเนินงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ซ่ึงครอบคลุมทุกด้าน 

ระเบียบวาระน้ีไม่มีการลงมติ เป็นการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่าน
มานะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแบ่งกลุ่ม 
   พื้นท่ีรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสงขลา   

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเร่ือง  ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความ 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมมือการแบ่งกลุ่มพื้นท่ีรองรับการจัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนคร

สงขลา ของสํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญ
รองนายกสมชาย  จันทรประทิน เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การแบ่งกลุ่มพื้นท่ีรองรับการจัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสงขลา 
   หลักการ  ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแบ่งกลุ่ม

พื้นท่ีรองรับการจัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสงขลา 
   เหตุผล   สืบเนื่องจากมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุม

คร้ังท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เสนอ โดยการวางระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ประกอบกับ
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดสงขลา ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด เม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2557 ซ่ึงมีรายละเอียดการประชุมเร่ืองการจัดการมูลฝอยแบบศูนย์รวม โดย
แบ่งกลุ่มพื้นท่ี (CLUSTER) ออกเป็น 5 กลุ่ม ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล
นครสงขลา ต้ังอยู่ในพื้นท่ีตําบลเกาะแต้ว อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็น
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หนึ่งใน   ห้ากลุ่ม ใช้ช่ือกลุ่มสงขลา ประกอบด้วย อําเภอเมือง สิงหนคร จะนะ 
เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย 

   ดังนั้น เพื่อให้การจัดต้ังศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรวมของเทศบาลนคร
สงขลา ในนามกลุ่มสงขลาดําเนินการไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องจัดทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการแบ่งกลุ่มพื้นท่ีรองรับการจัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนคร
สงขลา 

   ระเบียบ  อ้างถึงประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เร่ือง การทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา 
ในการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแบ่งกลุ่มพื้นท่ีรองรับการจัดต้ังศูนย์
จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติ

จากท่ีประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการแบ่งกลุ่มพื้นท่ีรองรับการจัดต้ังศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนคร
สงขลา ของสํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภา
เทศบาลยกมือให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแบ่งกลุ่มพื้นท่ีรองรับการจัดต้ังศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอย เทศบาลนครสงขลา ตามญัตติท่ีผู้บริหารได้เสนอ แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
แบ่งกลุ่มพื้นท่ีรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสงขลา   
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 
  ปรับปรุงและพื้นฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ  จังหวัดสงขลา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 29 แห่ง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเขต
จังหวัดสงขลา   
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความ 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมมือโครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลัก

วิชาการจังหวัดสงขลา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 29 แห่ง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตจังหวัดสงขลา 
ของสํานักการช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล  ขอเชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรอง
นายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลัก 
วิชาการ  จั งหวัดสงขลา  ระหว่ างอง ค์การบริหารส่วนจั งหวัดสงขลา                  
องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน 29 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตจังหวัด
สงขลา 

   หลักการ  ขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
ปรับปรุงและฟื้นฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จังหวัด
สงขลา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
29 แห่ง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตจังหวัดสงขลา 

   เหตุผล   สืบเนื่องจากมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการประชุม
คร้ังท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เสนอ โดยการวางระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ในการนี้ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดให้มีการประชุมคณะท่ีปรึกษาโครงการ
ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจังหวัดสงขลาข้ึนในวันท่ี 20 
ตุลาคม 2558 เพื่อพิจารณาการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
จังหวัดสงขลา (ดังเอกสารแนบ)  ซ่ึงเป็นการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2558   
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   ระเบียบ  อ้างถึงประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เร่ือง  การทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ
ปรับปรุงและฟื้นฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จังหวัด
สงขลา ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมก็จะขอ

มติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบทําบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือโครงการปรับปรุงและฟ้ืนฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ จังหวัดสงขลา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 29 แห่ง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเขตจังหวัดสงขลา 
ของสํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภาเทศบาล
ยกมือให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จังหวัดสงขลา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 29 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขต
จังหวัดสงขลา ตามญัตติท่ีผู้บริหารได้เสนอ แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ ให้ความเห็นชอบทําบันทึกข้อตกลงความโครงการ
ปรับปรุงและฟ้ืนฟูสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จังหวัด
สงขลา ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
29 แห่ง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในเขตจังหวัดสงขลา  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขอเชิญผู้บริหาร

เสนอญัตติ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเพื่อขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 

   เหตุผล   ตามท่ีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 ได้ต้ัง
งบลงทุน  ค่ายานพาหนะและขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์กระบะ 4 ประตู  
ตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งซ่ึงกองวิชาการและแผนงานได้
ดําเนินการสอบถามคุณลักษณะรถยนต์กระบะ 4 ประตู ไปยังบริษัทผู้จําหน่าย
รถยนต์ปรากฏว่าในขณะนี้ไม่มีสินค้าตามคุณลักษณะท่ีกําหนดไว้ เนื่องจากมีการ
เปล่ียนแปลงคุณลักษณะของรถยนต์เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์เพื่อให้สามารถจัดซ้ือรถยนต์กระบะ 4 ประตู
ดังกล่าวได้  จึงขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

   คําช้ีแจงเดิม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ต้ังไว้  900,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยกสูง (4 x 2)  รายละเอียดดังนี้ 

   1. เป็นรถยนต์ส่วนกลางแบบ 4 ประตูดับเบ้ิลแค็ป  มีประตูเปิด - ปิดได้  
4 บาน กระจกประตูท้ัง 4 บาน ปรับข้ึนลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า เซ็นทรัลล็อค ABS  
พร้อมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ  วิทยุ  พร้อมเคร่ืองเล่น CDMP3 ฟิล์มกรองแสง  
พ่นกันสนิมและยางปูพื้น 

   2. เคร่ืองยนต์เป็นชนิดเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 16 วาล์ว แถวเรียงระบาย
ความร้อนด้วยน้ําคอมมอนเรล ไดเร็คอินเจ็คช่ัน อินเตอร์คูลเลอร์  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อยกว่า  2,499  ซีซี  กําลังสูงสุดไม่ตํ่ากว่า  85  กิโลวัตต์ท่ีรอบ
เคร่ือง  3,600  รอบ/นาที  เคร่ืองยนต์และตัวรถต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน 
(มอก.2155 - 2546) 

   3. ช่วงล้อหน้า - หลัง  ไม่น้อยกว่า 3,050 มม. ความยาวของตัวรถไม่น้อย
กว่า 5,045 มม.  ความกว้างของตัวรถไม่น้อยกว่า  1,800  มม.  

   4. ความจุของถังน้ํามันเช้ือเพลิงไม่น้อยกว่า  76  ลิตร 
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   5. ระบบเกียร์  เป็นเกียร์ออโตเมติกเดินหน้า  5  เกียร์ 
   6. ระบบคลัตช์ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ 
   7. ระบบกันสะเทือน 
   - ล้อหน้าแบบอิสระปีกนก 2 ช้ัน พร้อมทอร์คช่ันบาร์ โช๊คอัพแก๊สและ

เหล็กกันโคลง 
   - ล้อหลังลีฟสปริงแผ่นรูปคร่ึงวงรี  ใช้วัสดุทําด้วยเหล็ก  โช๊คอัพแก๊ส 

(แหนบวางบนเพลา) 
   8. ระบบพวงมาลัย 
   - แบบแร็คแอนด์พีเนียน มีเพาเวอร์ช่วย แกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้ 
   - รัศมีวงเล้ียวแคบสุดไม่เกิน  6.1  เมตร 
   8. ระบบห้ามล้อ 
   - ล้อหน้าดิสเบรกคาลิปเปอร์แบบ  2  สูบ 
   - ล้อหลังดรัมเบรกปรับต้ังระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ 
   9. ล้อและยาง  ขนาด 7.0 JJx 17  ยางเรเดียล  ขนาด 255/65 R17 
   10. ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอร่ีขนาด  12  โวลล์  70  แอมแปร์ 
   11. ไฟหน้าแบบมีเลนส์นูน  ท่ีรวมแสงจากหลอดไฟให้พุ่งออกไปได้ไกล

และสว่างมากข้ึน 
   12. มีสัญญาณไฟเตือนระบบต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
   13. ด้านหลังติดต้ังหลังคาไฟเบอร์ชนิดเสมอเก๋ง 
   14. สีกําหนดภายหลัง 
   15. จะต้องเป็นผู้แทนจําหน่ายรถยนต์ท่ีมีอํานาจเต็มและมีศูนย์บริการ

รถยนต์เป็นของตนเองภายในจังหวัด 
   16. จะต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานตามปกติไม่

น้อยกว่า  1  ปี 
   คําช้ีแจงใหม่ 
   1. รถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  ขับเคล่ือน  2  ล้อ  ปริมาตรกระบอก

สูบไม่ตํ่ากว่า  2,400  ซีซี พร้อมหลังคาไฟเบอร์ 
   2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบ้ิลแค็บ  4  ประตู 
   3. เป็นกระบะสําเร็จรูป 
   4. เป็นราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ 
   5. ราคารวมภาษีสรรพสามิต  (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลกําหนด) 
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   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2  และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 29 “การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงต่อไป  ขอบคุณค่ะ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี   มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  เชิญครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 3 
   ผมมีข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่ง ในคําช้ีแจงข้อท่ี 2 เคร่ืองยนต์เป็นเคร่ืองยนต์

ชนิด 4 สูบ 16 วาล์ว แถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ําคอมมอลเรล ไดเร็คอิน
เจ็คช่ัน อินเตอร์คูลเลอร์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,499 ซีซี กําลังสูงสุด
ไม่ตํ่ากว่า 85 กิโลวัตต์ท่ีรอบเคร่ือง 3,600 รอบ/นาที ผมคิดว่าคุณลักษณะท่ีกําหนด
ตรงนี้เป็นคุณลักษณะเก่า เท่าท่ีผมจําได้มันเป็นเทคโนโยลีประมาณ 5-6 ปีแล้ว ถ้า
เป็นไปได้อย่ากําหนดคุณลักษณะนี้ได้ไหมครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบางครับ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอบคุณ  สท .โกสินทร์   เดชรุ่ง เ รือง  นะคะ  คําถามท่ีท่านถาม  คือ

คุณลักษณะท่ีท่านสงสัย เป็นคุณลักษณะเดิมท่ีเราต้ังไว้ก่อนเสนองบประมาณ แต่
ตอนน้ีได้มีประกาศของกรมสรรพสามิต ได้กําหนดถึงคุณลักษณะของรถที่เราจะ
ซ้ือ เพราะฉะนั้นจึงเป็นท่ีมาของคําช้ีแจงใหม่ เพราะคุณลักษณะเก่าเรากําหนดไว้
กว้าง ๆ ก่อนเพราะตอนนั้นกรมสรรพสามิตจะไม่ได้กําหนดคุณลักษณะมาอย่าง
ชัดเจน แต่ตอนนี้ได้กําหนดมาชัดเจนแล้วก็เลยต้องขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
จากเดิมเหมือนท่ี สท.โกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  สอบถามมาเป็นคําช้ีแจงใหม่ดังท่ีได้
ท่านให้ฟังแล้ว  ขอบคุณค่ะ 
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี   มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบางครับ  เชิญนายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เชิญครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวัติ  ดําริห์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ผมขอเรียนปรึกษาท่านประธาน ไม่ได้อภิปรายเกี่ยวกับญัตตินะครับ      ก็

คือ 2-3 ญัตติท่ีผ่านมา ท่านประธานขอมติจากท่ีประชุม ท่านประธานบอกว่า
สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ ยกมือข้ึนครับ คําพูดแบบนั้นมันเป็นการบังคับ หาก
เป็นโจรหรือเป็นไรเท่ากับการปล้นจี้กัน ยกมือข้ึน ท่านประธานครับใช้คําพูดท่ีฟัง
ดูละมุลละมัย ขอโทษนะครับผมไม่ได้สอนท่านประธานนะครับ ใช้คําพูดท่ีสุภาพ
หน่อย ถามว่าสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ หรือสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดอนุมัติโปรดยกมือข้ึนครับ  ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   มากครับ   มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ีประชุม

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลง
คําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามท่ี
เสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส่วนการโยธา 

สํานักการช่าง  ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน
เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
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   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  (ส่วนการโยธา  

  สํานักการช่าง) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลง

คําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองป้ัมน้ํา จํานวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) และ เคร่ืองป้ัมน้ําคันชัก จํานวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 60,000 บาท  
(หกหม่ืนบาทถ้วน)  

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ของเทศบาลนครสงขลา ได้ต้ังงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองป้ัมน้ํา จํานวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 65,000 บาท 
(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ เคร่ืองป้ัมน้ําคันชัก จํานวน 2 เคร่ือง เป็นเงิน 
60,000 บาท  (หกหม่ืนบาทถ้วน) เนื่องจากได้กําหนดรายละเอียดไม่ครอบคลุม ทํา
ให้ ไ ม่สามารถเลือกซ้ือครุภัณฑ์ได้หลากหลายและมีคุณสมบัติตรงตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนั้น เพื่อให้การจัดซ้ือครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครสงขลา 
แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ดังนี้ 

   คําชี้แจงเดิม  ครุภัณฑ์การเกษตร 
   - เคร่ืองป้ัมน้ํา จํานวน  65,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาป้ัมน้ํา PENTAX เข้า 3” ออก 2.5” ส่งสูง 35 เมตร 

จํานวน 2 เคร่ือง (ราคาท่ีต้ังไว้เป็นราคากลางท้องถ่ิน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)  

   - เคร่ืองป้ัมน้ําคันชัก   จํานวน  60,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาปั้มน้ําคันชัก ท่อเข้า 2” ออก 2” พร้อมมอเตอร์มิตซู 

220V 2HP จํานวน 2 เคร่ือง (ราคาท่ีต้ังไว้เป็นราคากลางท้องถ่ิน ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน)  

   คําชี้แจงใหม่  ครุภัณฑ์การเกษตร 
   - เคร่ืองป้ัมน้ํา  จํานวน  65,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาป้ัมน้ําหอยโข่ง เข้า 3” ออก 2.5” ส่งสูง 35 เมตร 

จํานวน 2 เคร่ือง (ราคาท่ีต้ังไว้เป็นราคากลางท้องถ่ิน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)  
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   - เคร่ืองป้ัมน้ําคันชัก จํานวน  60,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาป้ัมน้ําคันชัก ท่อเข้า 2” ออก 2” พร้อมมอเตอร์ 220V 2HP 

จํานวน 2 เคร่ือง (ราคาท่ีต้ังไว้เป็นราคากลางท้องถ่ิน ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน)  

   ระเบียบ  โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 
และ ฉบับท่ี  3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ  29 “การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถ่ิน” 

   จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาในการแก้ไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซ่ึงเป็น
อํานาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองนายกสมชาย  จันทรประทิน มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ  เชิญนายประวัติ  ดําริห์อนันต์  เชิญครับ  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวัติ  ดําริห์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ในญัตตินี้ท่ีคําช้ีแจงเดิมเร่ืองเคร่ืองป้ัมน้ําจํานวน 65,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซ้ือป้ัมน้ํา PENTAX นี่ 1 รายการนะครับ และก็รายการท่ี 2 เคร่ืองป้ัมน้ํา
คันชัก จํานวน 60,000 บาท เป็นการซ้ือเคร่ืองป้ัมน้ํา พร้อมมอเตอร์มิตซู และ
เปล่ียนมาเป็นคําช้ีแจงใหม่  คําช้ีแจงใหม่บอกว่าเป็นเคร่ืองป้ัมน้ําแบบหอยโข่ง 
และเคร่ืองป้ัมน้ําแบบคันชัก งบประมาณเท่าเดิม ตรงนี้คําช้ีแจงเดิมไม่ถูกต้องเหตุ
ท่ีไม่ถูกต้องเพราะไปเขียนเจาะจงยี่ห้อ PENTAX และก็ไปซ้ือป้ัมน้ําคันชักมอเตอร์
มิตซู อันนี้เป็นการล็อคสเป็ค ซ่ึงในการจัดซ้ือเขาไม่ทํากัน แต่ถ้าท่านอยากจะซื้อ
ป้ัมน้ํา PENTAX  หรือซ้ือป้ัมน้ําคันชักมอเตอร์มิตซู ท่านก็ระบุสเป็คได้แต่อย่าลืม
ต่อท้ายว่าหรือเทียบเท่า แบบนี้สามารถทําได้ก็คือเอาคุณภาพเอาลักษณะเอามา
เทียบกันเอาราคามาเทียบกัน ถ้าป้ัมน้ํา PENTAX เสนอมา และป้ัมน้ํายี่ห้ออ่ืน
เสนอมาเอามาเทียบกันได้ แต่ว่าพอท่านแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงอย่างนี้ก็
ถูกต้องเพราะไม่เป็นการล็อคสเป็ค แต่ผมช้ีให้เห็นว่าเราสามารถท่ีจะทําได้ในการ
ระบุยี่ห้อต่าง ๆ แต่อย่าลืมเขียนคําว่าหรือเทียบเท่า  ขอบคุณครับ  
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ีประชุม

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของส่วนการโยธา สํานัก
การช่าง โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่า
สภาแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามท่ีเสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  9  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 9  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  ขอเชิญผู้บริหาร

เสนอญัตติ  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ  

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน  84,000 บาท (แปด
หม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)  ดังรายการต่อไปนี้ 

   - ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง   
  ต้ังไว้  84,000 บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง โดย

เป็นงานร้ือถอนหลังคากระเบ้ืองซีแพคโนเนีย  42  ตารางเมตร ร้ือฝ้าเพดานยิปซ่ัม
บอร์ดฉาบเรียบ  42  ตารางเมตร  ร้ือผนังก่ออิฐคร่ึงแผ่น 11.40  ตารางเมตร และ
ร้ือครุภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมท้ังติดต้ังของเดิมและงานทาสีน้ําอะคลีลิคชนิดกึ่งเงา
ภายในอาคาร  320 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลนครสงขลา) 

   เหตุผล  ด้วยอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง ปัจจุบันมีสภาพ
ชํารุด หลังคาร่ัว ส่งผลให้ฝ้าเพดานชํารุด ร่ัว และทรุดตัวลงมา ประกอบกับเป็น
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ช่วงฤดูฝน ทําให้น้ําฝนตกลงมาภายในตัวอาคาร กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย
และมีข้อจํากัดในเร่ืองของพื้นท่ีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเพิ่มข้ึนตามปริมาณ
งานท่ีรับผิดชอบ ส่งผลให้เกิดความแออัดและไม่สะดวกในการปฏิบัติงานพร้อม
ท้ังสภาพสีภายในของอาคารมีสภาพเก่าไม่สวยงามตามรายละเอียดโครงการ
ข้างต้น  ดังนั้นจึงขออนุมัติใช้เงินสะสม จํานวน  84,000  บาท  (แปดหม่ืนส่ีพัน
บาทถ้วน) เพื่อดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการสาธารณสุข (เตาหลวง) 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 
ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก      
สภาท้องถ่ิน ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้ 

   (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

   เทศบาลนครสงขลา  มียอดเ งินสะสมท่ีสามารถจ่ายไ ด้  จํ านวน 
80,799,587.10 บาท  (แปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหม่ืนเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ด
บาทสิบสตางค์) 

   จึงขอเสนอญัตติ  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ี

ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามท่ีเสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ   อนุมัติ ให้ใช้ จ่ายเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2559   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  10  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559       
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 10  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2559  ของงานธุรการ  สํานักปลัดเทศบาล  ขอเชิญผู้บริหาร

เสนอญัตติ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติจ่ายเงิน

สะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมห้อง
ทํางาน ห้องน้ําและโรงอาหารสํานักงานเทศบาลนครสงขลา  จํานวน  12  รายการ  
เป็นเงิน  914,000.- บาท (เก้าแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)   

   เหตุผล   ตามท่ีได้สํารวจอาคารสํานักงาน สถานท่ีปฏิบัติงาน ห้องทํางาน 
ศูนย์บริการร่วม One Stop Service  ห้องน้ําและโรงอาหารสํานักงานเทศบาลนคร
สงขลา มีความจําเป็นต้องซ่อมแซม  เนื่องจากในขณะน้ีฝนตกทําให้มีน้ําร่ัวซึม  
ลงมา ฝ้าเพดานมีเช้ือรา ไม่สามารถนั่งทํางานได้ ประกอบกับห้องน้ําและโรง
อาหารสํานักงาน มีการชํารุดเส่ือมโทรมหลายจุดมีความจําเป็นในการซ่อมด่วน
เพื่อไม่ให้เกิดการชํารุดเพิ่ม และเพื่อให้มีความเหมาะสมในการต้อนรับประชาชน
ผู้มาติดต่อ ดังนี้ 

   1. ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องทํางานสํานักปลัดเทศบาล (นางบุษกร     
จันทร์แป้น) และหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นายวิชัย  มาเรือง) เนื่องจากมีน้ําร่ัวซึมลงมา 

   1.1 งานซ่อมแซมดาดฟ้า 
   -  ร้ือผิวปูนเก่าท่ีชํารุดและขนเศษปูนท้ิง 
   -  ปรับผิวปูนใหม่บางส่วน 
   -  อุดรอยร่ัวขอบท่อน้ําท้ิง 
   -  ทาน้ํายากันซึม 1 คร้ัง 
   -  ทาซิเมนต์เฟล็กช์ชิล 3 คร้ัง 
   1.2  ซ่อมรอยแตกร้าวตรงห้องหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
   -  สกัดเปิดร้อยร้าวแล้วฉาบปูนผสมกันซึม 
   -  ทาทับด้วยซิเมนต์เฟล็กช์ชิล 
   -  ทาสีชนิดเงาทับ 2 คร้ัง 
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   1.3  ซ่อมฝ้ารอยร่ัวห้องหัวหน้าฝ่ายปกครอง (นายวิชัย มาเรือง) 
   -  ฝ้ายิบซัม  1 แผ่น ตะปู ฝ้าฉาบ ยิบซัมฉาบ กระดาษทราย 
   -  ทาสีปิดฝ้าและผนังท่ีมีคราบน้ํา    
   รวมเป็นเงิน    67,400.-   บาท 
   2. ซ่อมท่อทางเดินน้ําและฝ้าเพดานห้องทํางานท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
   -  ซ่อมท่อและทาสีผนังท่ีมีคราบน้ํา ห้องท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
  (นายปราณี  กาเล่ียง) 
   -  ซ่อมท่อทางเดินน้ําและทาสีท่ีมีคราบน้ํา ห้องท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

(นายโสภณ  สุขโข)   
   รวมเป็นเงิน 4,940.- บาท     
   3. ซ่อมห้องทํางานเลขานุการนายกเทศมนตรี  
   -  ต้ังนั่งร้านเหล็ก 
   -  พลาสติกกันพื้นท่ี 
   -  เปล่ียนกระเบ้ืองซีแพค 
   -  เปล่ียนกระเบ้ืองครอบสันพร้อมอุปกรณ์ครอบ 
   -  เสริมไม้แปท่ีผุ 
   -  ทาซิเมนต์กันซึมเฟล็กช์ชิล 
   -  ซ่อมฝ้า 1 แผ่นพร้อมอุปกรณ์ 
   -  ทาสีฝ้า , ทําความสะอาด    
   รวมเป็นเงิน 21,800.- บาท 
   4. ซ่อมฝ้าเพดานห้องทํางานกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
   -  ร้ือกระเบ้ืองหลังคาของเก่า 
   -  เปล่ียนกระเบ้ืองซีแพค 
   -  เปล่ียนกระเบ้ืองครอบสันพร้อมอุปกรณ์ครอบ 
   -  ต้ังนั่งร้านไม้ไผ่และค่าแรง 
   -  อุปกรณ์คาดไม้ไผ่  (เชือก – ไม้ขัด) 
   -  เปล่ียนแผ่นฝ้าท่ีบาร์ห้องทํางาน   
   รวมเป็นเงิน 25,200.-   บาท 
   5. ซ่อมฝ้าเพดานห้องทํางานรองนายกเทศมนตรี นายไพโรจน์   
  สุวรรณจินดา  และ นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี 
   5.1  ห้องทํางานรองนายกเทศมนตรี นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา 
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   -  ต้ังนั่งร้านเหล็ก 
   -  เปล่ียนกระเบ้ืองซีแพค 
   -  เปล่ียนกระเบ้ืองครอบสันพร้อมอุปกรณ์ครอบ 
   -  ซ่อมไม้ระแนง 
   -  ทาซิเมนต์กันซึมเฟล็กช์ชิล 
   -  ทาสีฝ้าภายในห้องทํางาน 
   5.2  ห้องทํางานรองนายกเทศมนตรีนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี 
   -  ร้ือแผ่นโพลีท่ีชํารุดออก 
   -  ติดต้ังแผ่นโพลีตัน 
   -  ร้ือสังกะสีแล้วยิงกลับใหม่ 
   -  ซ่อมฝ้าภายใน 
   -  ทาสีฝ้าภายใน 
   รวมเป็นเงิน 143,479.80  บาท 
   6. ซ่อมฝ้าเพดานห้องทํางานสํานักการศึกษา 
   -  ต้ังนั่งร้านหลังห้องประชุมสภา 
   -  อุดรอยร่ัวข้อต่อแผ่นสาร์ทบอร์ดภายนอกห้องประชุมสภา 
   -  ทาน้ํายาขัดทําความสะอาดรองพ้ืนปูนเก่าแล้ว 
   -  ทาสีชนิดเงา 2 คร้ัง 
   -  เปล่ียนแผ่นฝ้าทีบาร์ห้องสํานักการศึกษา 
   รวมเป็นเงิน 28,200.-  บาท 
   7. ซ่อมรอยร่ัวโรงอาหารสํานักงานเทศบาล 
   -  ทําความสะอาดพื้นผิวท่ีมีตะไคร้น้ํา 
   -  แต่งผิวปูนท่ีชํารุดบางส่วน 
   -  ทาน้ํายากันซึม 
   -  ทากันซึมเฟล็กช์ชิล 2 คร้ัง 
   -  เดินท่อน้ําท้ิง 3 นิ้วแนบเสาเดิมต้ังบนผิวดิน 
   -  สกัดปูนฝังท่อ 3 นิ้ว 
   รวมเป็นเงิน 13,160.-   บาท 
   8. ซ่อมฝ้าเพดานห้องงานทะเบียนราษฎรและเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ 
   -  ทําความสะอาดพื้นระเบียงช้ัน 2 แล้วทาน้ํายากันซึม 
   -  อุดรูท่อแอร์ 
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   -  ทาซิเมนต์กันซึมเฟล็กช์ชิล 
   -  ซ่อมฝ้าภายในและทาสี 
   -  แต่งอุดรอยร้าวปูนแล้วทาสี 
   รวมเป็นเงิน 10,784.-   บาท 
   9. ซ่อมฝ้าเพดานและระบบท่อน้ําท้ิงห้องน้ําสํานักงานช้ัน 2 ฝ่ังกอง

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมติดกับห้องท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
   -  ซ่อมแซมฝ้าเพดาน 
   -  งานทาสีฝ้าเพดาน 
   -  ซ่อมระบบท่อน้ําท้ิง 
   รวมเป็นเงิน 29,100.-    บาท 
   10. ซ่อมแซมกระเบ้ืองลิฟต์ 
   -  ร้ือกระเบ้ืองเก่าและขนท้ิง 
   -  ปรับพื้นและความสะอาด 
   -  ปูกระเบ้ืองพร้อมยาแนว ขนาด 60 x 60 ซม. 
   รวมเป็นเงิน 2,260.-   บาท 
   11. เปล่ียนฝ้าฉาบเรียบห้องประชุมสารภี 2 ช้ัน 5 
   -  ร้ือฝ้าเก่าพร้อมขนท้ิง 
   -  ตกแต่งโครงและยิงแผ่นฝ้า 
   -  ฉาบยิบซัมและขัดกระดาษทราย 
   -  ถอดและติดต้ังโคมไฟฟ้าใหม่ 
   รวมเป็นเงิน 34,000.-   บาท 
   12. อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
   12.1  ซ่อมแซมห้องทํางาน งานวิศวกรรม 
   -  ซ่อมแซมฝ้าเพดาน 
   -  งานทาสีฝ้าเพดาน 
   -  ทาสีผนัง 
   -  ติดต้ังแผ่นวีว่าบอร์ด 
   -  ติดต้ังปล๊ักไฟฟ้า 
   12.2  ซ่อมแซมห้องน้ําชายหน้าห้องประชุมสภา 
   -  เปล่ียนฝ้าชํารุดหน้าห้องน้ํา 
   -  ทาสีฝ้าและผนังหน้าห้องน้ํา 
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   -  ซ่อมฝ้าในห้องน้ํา 
   -  ทาสีฝ้าและผนังห้องน้ํา 
   -  ทุบผนังกั้นโถปัสสาวะ 
   -  เปล่ียนโคมไฟในห้องน้ํา 
   -  เปิดผิวผนังให้เป็นแผล 
   -  ฉาบปูนกาวทับผิวกระเบ้ือง 
   -  ปูกระเบ้ืองผนัง 30 x 45 ซม. 
   -  ปูกุยเซง 7 x 30 ซม. 
   -  ปูนยาแนว 
   -  ร้ือกระเบ้ืองพื้นแล้วขนท้ิง 
   -  เทปูนทราย 
   -  ปูกระเบ้ืองพื้น 30 x 30 ซม. 
   -  ปูนกาวสําหรับปูกระเบ้ืองพื้น 
   -  ยาแนวพ้ืนกระเบ้ือง 
   -  ร้ือกระเบ้ืองอ่างล้างหน้า 
   -  ร้ืออ่างล้างหน้า 
   -  ปูหินเคาร์เตอร์ 0.70 x 1.00 เมตร 
   -  ปูหินหน้าช้ัน 1 x 0.20 เมตร 
   -  ปูนทรายติดหิน 
   -  ติดต้ังอ่างล้างหน้า  
   -  ก๊อกอ่างล้างหน้า 
   -  สายนํ้าดี 
   -  สะดืออ่างล้างหน้า 
   -  ท่อน้ําท้ิง 
   -  ติดต้ังกระจกเจียขอบ 
   -  ร้ือโถส้วมเก่า 
   -  ติดต้ังโถส้วมมีหม้อน้ํา 
   -  สายฉีดชําระ 
   -  สต๊อปวาล์ว 
   -  ฝาติดตั้งตะแกรงดับกล่ิน 
   -  ก๊อกน้ําล้างหน้า 
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   -  ติดต้ังตะขอแขวนผ้า 
   -  ติดต้ังท่ีใส่กระดาษชําระ 
   -  ร้ือวงกบประตู 
   -  ติดต้ังวงกบประตู 
   -  ติดต้ังบานประตู 
   -  ติดบานพับ 
   -  ลูกบิดประตู 
   -  ติดต้ังบัวฝ้า PVC 
   -  กาวติดบัวไม้ 
   12.3  ซ่อมแซมห้องน้ําหญิงหน้าห้องประชุมสภาฯ 
   -  ซ่อมฝ้า 
   -  ทาสีฝ้าและผนังหน้าห้อง 
   -  เปล่ียนโคมไฟในห้องน้ํา 
   -  เปิดผิวผนังให้เป็นแผล 
   -  ฉาบปูนกาวทับผิวกระเบ้ือง 
   -  ปูกระเบ้ืองผนัง  30 x 45 ซม. 
   -  ปูกุยเซ็ง  7 x 30 ซม. 
   -  ปูนกาวสําหรับปูกระเบ้ือง 
   -  ปูนยาแนว 
   -  ร้ือกระเบ้ืองเก่าแล้วขนท้ิง 
   -  เทปูนทราย 
   -  ปูกระเบ้ืองพื้น 30 x 30 ซม. 
   -  ปูนกาวปูกระเบ้ืองพื้น 
   -  ยาแนวพ้ืนกระเบ้ือง 
   -  ร้ือกระเบ้ืองอ่างล้างหน้า 
   -  ร้ืออ่างล้างหน้า 
   -  ปูหินเคาร์เตอร์ 0.70 x 3.30  เมตร 
   -  ปูหินหน้าช้ัน 
   -  ปูนทรายใช้ติดหิน 
   -  ติดต้ังอ่างล้างหน้า 
   -  ก๊อกอ่างล้างหน้า 
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   -  สายนํ้าดี 
   -  สะดืออ่างล้างหน้า 
   -  ท่อน้ําท้ิง 
   -  ติดต้ังกระจกเงาเจียขอบ 
   -  ร้ือโถส้วมเก่า 
   -  ติดต้ังโถส้วมมีหม้อน้ํา 
   -  สายฉีดชําระ 
   -  สต๊อปวาล์ว 
   -  ฝาติดต้ังตะแกรงดับกล่ิน 
   -  ก๊อกน้ําล้างหน้า 
   -  ติดต้ังตะขอแขวนผ้า 
   -  ติดต้ังท่ีใส่กระดาษทิชชู (เล็ก) 
   -  ติดต้ังท่ีใส่กระดาษทิชชู (ใหญ่) 
   -  ร้ือวงกบประตู 
   -  ติดต้ังวงกบประตู 
   -  ติดต้ังบานประตู 
   -  ลูกบิดประตู 
   -  ติดต้ังบัวฝ้า PVC 
   -  กาวติดบัวฝ้า 
   12.4  ซ่อมแซมห้องน้ําช้ัน 4 
   -  ร้ือกระเบ้ืองพื้น 
   -  ร้ือโถส้วม 
   -  ปรับพื้นด้วยปูนกาว 
   -  ซ่อมท่อน้ําท้ิงท่ีร่ัว 
   -  ปูกระเบ้ืองพื้น 
   -  เปล่ียนโถชักโครก 
   -  เปล่ียนก๊อกล้างพื้น 
   -  สายฉีดชําระ 
   รวมเป็นเงิน 338,273.15   บาท 
   รวมท้ัง 12 รายการ เป็นเงิน  718,596.95  บาท บวกค่า  Factor  F 1.2726 
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  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  914,486.48 บาท   คิดเพียง   914,000.-  บาท  (เก้าแสนหนึ่ง
หม่ืนส่ีพันบาทถ้วน) 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ข้อ 89  กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้เงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ินท่ีจะ
อนุมัติและตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3161 ลงวันท่ี  12 
ตุลาคม  2553  เร่ืองซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   ท้ังนี้ ได้ตรวจสอบยอดเงินสะสม  ณ  วันท่ี  19  พฤศจิกายน  2558  
ปรากฏว่ามีเงินคงเหลือจํานวน  80,793,862.10 บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนเก้า
หม่ืนสามพันแปดร้อยหกสิบสองบาทสิบสตางค์) 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาจ่ายเงิน
สะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นเงินจํานวน  914,000  บาท  (เก้าแสน
หนึ่งหม่ืนส่ีพันบาทถ้วน)  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมห้องทํางาน ห้องน้ําและโรง
อาหารสํานักงานเทศบาลนครสงขลา ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนคร
สงขลา ขอบคุณค่ะ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   อยากจะเรียนถามผู้บริหารผ่านประธานสภาเทศบาล เพื่อความแน่ใจ

ก่อนท่ีจะลงมติ  ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสมในญัตตินี้อ้าง ข้อ 89 แต่ไม่ได้ลง
รายละเอียดแต่เม่ือมาดูตามระเบียบท่ีแนบมาด้วย ข้อ 89 (1) ให้กระทําได้เฉพาะ
กิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเกี่ยวกับด้านการ
บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ 
ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมาย
กําหนด ในญัตตินี้ผมดูแล้วไม่น่าจะเข้าหลักเกณฑ์การขอใช้จ่ายเงินสะสม ท่ีจริง
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น่าจะต้ังงบประมาณไว้นะครับ  ผมอยากให้ท่านผู้บริหารช่วยอธิบายเร่ืองนี้ด้วย  
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ  เชิญคณะผู้บริหารได้ช้ีแจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ตามท่ี สท.วัลลภ  วุฒิภูมิ  ต้ังข้อสงสัยว่าการใช้จ่ายเงินสะสมตามญัตตินี้ 

ซ่ึงจริง ๆ แล้วระเบียบค่อนข้างจะกําหนดว่าต้องเป็นการใช้จ่ายเก่ียวกับความ
เดือดร้อนหรือทําประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชน เทศบาลนครสงขลาเป็นองค์กร
ท่ีบริการประชาชน เปรียบง่าย ๆ ก็เหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งท่ีคอยบริการ
ประชาชนให้มีความสุข และคอยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
วันนี้บ้านของเราหรือท่ีทํางานของเราเร่ิมท่ีจะมีปัญหา บ้านเรามีรอยร้าว มีรอยร่ัว 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีนั่งทํางานอยู่ในหน่วยงานที่เร่ิมจะชํารุด ถ้าเราไม่ได้ปรับปรุง
หรือซ่อมแซมบ้านของเราให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย แล้วเราจะสามารถอํานวย
ความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มท่ีได้อย่างไร การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวบ้านมาจากบุคลากรในสํานักงานเทศบาลนครสงขลา จึงถือว่า
การปรับปรุงซ่อมแซมหน่วยงานของเราให้อยู่ ในสภาพท่ีสมบูรณ์  พี่น้อง
ประชาชนเข้ามารับบริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน น่าจะเป็น
ส่วนหนึ่งของความสุขของพี่น้องประชาชน  และพี่น้องประชาชนก็จะได้
ประโยชน์จากการบริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพของเราเช่นกัน ท่ีท่านบอก
ว่าอาจจะไม่เข้าหลักเกณฑ์แต่ถ้าเราคิดดี ๆ มันเป็นส่วนประกอบในการบริการให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเช่นกัน  ขอช้ีแจงเพียงแค่นี้ ขอบคุณค่ะ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายประวัติ  ดําริห์อนันต์  เชิญครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวัติ  ดําริห์อนันต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ท่านประธานครับ  ผมได้ดูญัตติตรงนี้แล้ว  ผมเป็นช่าง มาสอนหนังสือ

เขาเรียกครูช่าง บางส่ิงบางอย่างผมไม่ทราบ แต่ด้วยความท่ีเป็นครูอาจารย์ก็
อยากจะใฝ่รู้ อะไรท่ีเราไม่รู้ก็อยากจะถามเพื่อจะได้รู้ในญัตตินี้ท้ัง 12 รายการผมก็
อ่านดูแล้ว มีอยู่คําหนึ่งท่ีเขียนบอกว่าปูกุยเซ็ง ผมก็ไม่ทราบว่า กุยเซ็ง 7 x 30 ซม. 
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มันเป็นอะไร ตรงนี้ฝากถามไว้ก่อน ทีนี้ดูท้ัง 12 รายการเป็นเงิน 700,000 กว่าบาท 
ท้ัง 12 รายการ แต่ละรายการก็มีข้อย่อย ๆ แต่ละหัวข้อย่อย ๆ นั้นผมมาพิจารณาดู
แล้วจะเป็นอะไร ผมขอเรียนท่านประธานผ่านไปให้ท่ีประชุมได้ทราบว่า การ
ก่อสร้างอะไรต่าง ๆ หลัก ๆ แล้วมันจะมีเอกสารอยู่ 4 อย่างประกอบกัน 1.แบบ
แปลน 2.รายการก่อสร้างท่ีเราเรียกว่าสเป็ค 3.ประมาณราคา 4.สัญญาว่าจ้าง
ก่อสร้าง 4 อย่างนี้มันจะประกอบซ่ึงกันและกัน ในงานก่อสร้าง 1 โครงการจะต้อง
มีเอกสารสําคัญ 4 อย่างนี้ แต่ถ้าหากว่างานก่อสร้างท่ีใหญ่โตไปกว่านี้อาจจะมี
เอกสารอีกเยอะแยะ แต่ผมมาดูท่ีท่านเขียนท้ัง 12 รายการนี้มันปนเปกันไปหมด 
จะเป็นสเป็คก็ไม่เชิง จะเป็นประมาณราคาก็ไม่ใช่ ยกตัวอย่างการเขียน สเป็คนั้น
มันจะต้องตอบคําถาม 3 คําถามให้ได้ คําถามท่ี 1 ใช้วัสดุอะไร คําถามท่ี 2 ใช้วัสดุ
นั้นอย่างไร คําถามท่ี 3 ใช้วัสดุนั้นตรงไหน ใน 12 ข้อนี้ผมเห็นเขาเขียนมาเป็น
วิธีการบ้าง เป็นวัสดุบ้าง ตอบได้คําถามท่ี 3 คําถามเดียวว่าใช้ท่ีห้องประชุมสภา 
อย่างอ่ืนเหมือนกันหมด แต่เป็นการเขียนสเป็คหละหลวมเกินไป ยกตัวอย่างเช่น 
บอกว่าติดต้ังอ่างล้างหน้า ผมเป็นผู้รับเหมาสบายผม ไม่ได้กําหนดลักษณะไม่ได้
กําหนดขนาด ไม่ได้กําหนดจํานวน อ่างล้างหน้ามีต้ังหลายขนาด ลักษณะกลมก็มี 
รีก็มี ส่ีเหล่ียมก็มี ราคามันก็แพงไปตามลักษณะไปตามขนาด ถ้าผมเป็นผู้รับเหมา
ผมก็เอาที่ถูก ๆ มาใส่ แล้วเร่ืองของราคาก็เหมือนกันท้ังหมดเท่าไหร่ สมมตินะ
ครับ  รายการท่ี 6 ซ่อมฝ้าเพดานห้องทํางานสํานักการศึกษา  1.ต้ังนั่งร้านหลังห้อง
ประชุมสภา  2. อุดรอยร่ัวข้อต่อแผ่นสาร์ทบอร์ดภายนอกห้องประชุมสภา  3.ทา
น้ํายาขัดทําความสะอาดรองพ้ืนปูนเก่าแล้ว  4. ทาสีชนิดเงา 2 คร้ัง  5. เปล่ียนแผ่น
ฝ้าทีบาร์ห้องสํานักการศึกษา รวมเป็นเงิน 28,200.-  บาท  แต่ละรายการไม่ได้บอก
ปริมาณของงาน เปล่ียบฝ้าเพดานทีบาร์กี่ตารางเมตร ตารางเมตรละเท่าไร่ ไม่บอก 
เขียนสเป็คอย่างนี้สรุปแล้ว เขียนเอง เสนอเอง อนุมัติเอง ในท้องถ่ินนั้นโอเค แต่
ถ้าท่านทํางานในระดับขอเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณ เขียนไปอย่างนี้ 
ถูกส่งกลับครับ เพราะฉะน้ันผมบอกนะครับว่าคนท่ีเขียนสเป็คหรือคนประมาณ
ราคานั้น ถ้าอย่างนี้มันเหมือนช่างรับเหมาที่จบ ป.4 เขียน มันไม่ใช่ช่างรับเหมาท่ี
จบ ปวช. หรือว่าจบสถาปนิกอะไรเขียน เป็นเหมือนคนท่ีไม่มีความรู้เขียนอย่างนี้
ก็โอเคครับว่ากันไป ตอนสุดท้ายอันนี้ของจริง ตอนสุดท้ายบอกว่ารวมท้ังหมด 
รวมท้ัง 12 รายการ เป็นเงิน  914,486.48 บาท ใจดีลดให้เหลือ  914,000  บาท ตรง
นี้ผมถามหน่อยครับท่านบอกว่าใช้สัญญาแบบปรับราคาได้นะเน่ีย เพราะเขาบอก
ว่ามี 12 รายการ เป็นเงิน  718,596.95  บาท บวกค่า  Factor  F 1.2726 รวมเป็นเงิน
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ท้ังส้ิน  914,486.48 บาท นี่ก็สงสัยอีกครับช่วยตอบผมด้วยนะครับ Factor F นี้
เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ใช่ไหมครับ สัญญาแบบปรับราคาได้ท่ีผมทราบมา 
มติ ครม.เม่ือปี 2517 ให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้สําหรับงานก่อสร้างอาคารท่ีมี
ค่าก่อสร้างต้ังแต่ 5,000,000 บาทข้ึนไประยะเวลาก่อสร้างต้ังแต่ 1 ปี ในปี 2538 ก็
ปรับมติอีกคร้ังหนึ่ง สัญญาแบบปรับราคาได้นั้นให้ใช้สําหรับอาคารท่ีมีค่า
ก่อสร้างต้ังแต่ 2,000,000 บาทข้ึนไป แต่วันนี้ผมถามท่านค่าก่อสร้างตรงน้ีมัน 
700,000 กว่าบาท ท่านมาใช้สัญญาแบบปรับราคาได้เพราะเห็นมีค่า Factor F ตรง
นี้ท่านเอามติ หรือเอาอะไรจากไหนมาใช้ นี่คําถามหนึ่ง แต่ถ้าท่านตอบผมได้ว่ามี
มติ ครม.เม่ือวันท่ีเท่านั้นเท่านี้บอกอนุญาตให้ใช้ได้ผมก็จะบอกท่านต่อไปว่าถ้า
วันนี้สภาอนุมัติเป็นเงิน 914,000 บาท ท่านจะไปลงนามในสัญญาเป็นเงิน 
914,000 บาท ไม่ได้ แต่จะลงนามในสัญญาได้เพียง 718,596.95  บาท เงินหายไป
ไหนเกือบ 200,000 บาท เหตุผลเพราะว่าสัญญาแบบปรับราคาได้เขาบอกว่าใน
ขณะท่ีทําการก่อสร้างอยู่ ในขณะท่ีทําสัญญาจ้างอยู่มีค่าวัสดุข้ึนราคา มีค่าแรงงาน
ข้ึนราคาผู้รับจ้างสามารถที่จะร้องขอปรับราคากับผู้ว่าจ้างได้ ร้องขอต่อผู้ควบคุม
งาน กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ว่าจ้าง แล้วจึงจะต้ังคณะกรรมการข้ึนมา 
เรียกว่าคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการขึ้นมาพิจารณาว่าสมควรท่ีจะให้ผู้รับจ้าง
ได้รับเงินตามราคาท่ีปรับหรือไม่ ภาษาอังกฤษเขาเรียก Escalation Factor 
(K) หรือค่า K ถ้าสัญญาท่ีมีค่า K ก็คือปรับราคาค่าก่อสร้างได้ แต่ปรับได้ช่วยใน
ระยะเวลาที่ทําการก่อสร้างอยู่ สมมติมีอยู่ 5 งวด ส่งงานไปแต่ละงวด ส่งงานงวด 
1 ไปแล้ว งวด 2 ไปแล้ว งวด 3 ไปแล้ว แต่ว่างวดท่ี 4,5 ของข้ึนราคา ค่าแรงข้ึน
ราคา ผู้รับเหมาจะขอปรับได้เฉพาะค่าจ้างงวดท่ี 4,5 ท่ีเหลือ เพราะฉะนั้นในญัตติ
นี้อย่างท่ีผมบอก เซ็นสัญญาว่าจ้างได้เพียง 700,000 กว่าบาท แต่ระยะเวลา
ก่อสร้างอาจจะเป็น 1 ปีก็ได้ ขอปรับราคาได้ ขอบคุณมากครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายประวัติ  ดําริห์อนันต์  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ  เชิญผู้บริหารตอบข้อซักถาม เชิญ 

ท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
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   ผมขออนุญาตจากท่านประธานสภา ได้อนุญาติให้ ผอ.ส่วนการโยธา 
ท่านผอ.ประเสริฐ  สุขคะโต ได้ตอบข้อซักถามให้สมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าใจ 
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ผมอนุญาตครับ  เชิญท่าน ผอ.ประเสริฐ  สุขคะโต  เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล   

นายประเสริฐ  สุขคะโต   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน คณะ 
ผอ.ส่วนการโยธา  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประเสริฐ  สุขคะโต  ผอ.ส่วน

การโยธา สํานักการช่าง 
   ในส่วนของการคํานวณราคาค่าก่อสร้าง ตรงนี้จริง ๆ แล้วผมขอช้ีแจง

แทน ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างและผังเมือง นะครับ  ท่ีท่านสมาชิกสภาได้
ซักถามเร่ืองการทําสัญญาการก่อสร้างแบบปรับราคา หรือค่า K นั้นผมขอเรียนให้
ทราบว่ามันเป็นคนละตัวกันกับ Factor  F นะครับ Factor  F เป็นการประมาณ
ราคาเป็นค่าวัสดุบวกค่าแรงงาน แล้วจะคูณ Factor  F เข้าไป ค่า Factor  F ตรงนี้
จึงเป็นค่ากําไรขาดทุนและค่าภาษีท่ีบวกเข้าไปให้แก่ผู้รับจ้าง ซ่ึงไม่ใช่ค่า K ท่ีใช้
ปรับราคาในสัญญาปรับราคาอย่างท่ีท่านสมาชิกเข้าใจ ขอบคุณครับ     

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ผอ.ประเสริฐ  สุขคะโต  มากครับ  นายประวัติ  ดําริห์อนันต์  
ประธานสภาเทศบาล  มีอะไร  เชิญครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวัติ  ดําริห์อนันต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ท่านประธานครับ  ผมเป็นคนท่ีว่าถ้าไม่เห็นอะไรแล้ว ผมตกลงไม่ได้ ท่าน

ประธานครับผมขอดูเอกสารครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ท่านสมาชิกสภาครับ เอกสารการประมาณการหรือประมาณราคาค่า

ก่อสร้างเบ้ืองต้นนั้น ก็มาจากการเขียนแบบของจุดต่าง ๆ ของตัวอาคารสํานักงาน
เทศบาลนครสงขลาท่ีเราจะทําการซ่อมบํารุง ในส่วนนี้มันจะมีแบบท่ีทางสํานัก
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การช่างได้เขียนแบบข้ึนมา เพราะฉะน้ันหลังจากเสร็จจากการประชุมสภานี้แล้ว 
ก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภาท่ีสํานักการช่าง เพื่อขอดูแบบได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ของงานธุรการ สํานักปลัดเทศบาล โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภา
ยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามท่ีเสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ   อนุมัติ ให้ใช้ จ่ายเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2559   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  11   เร่ือง อ่ืน  ๆ  

นายชาคริต  นยิมเดชา   ระเบียบวาระท่ี  11   เร่ือง อ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเร่ืองท่ีจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในเร่ืองอ่ืน ๆ นี้บ้าง เชิญครับ เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
    ผมขออภิปรายติดตาม เร่ือง ท่ีผมได้อภิปรายเม่ือการประชุมคร้ังท่ีแล้ว

เกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านรุกลํ้าถนนสายวุฒิภูมิ 1 ว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้ว   
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ครับ  เชิญท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   หลังจากการประชุมสภาวันนั้นแล้ว ผมก็ได้ให้ช่างเขตไปตรวจสอบและ

ให้ทํารายงานกลับมา ก็ขอเรียนว่าตอนนี้ก็ได้ข้อมูลบางส่วน และเราไม่ได้สํารวจ
แค่ซอยเดียว  ส่วนในเร่ืองรายละเอียดนั้นถ้าพบผู้กระทําความผิดเราก็จะ
ดําเนินการออก ค.ไว้ ออก ค. ก็คือระงับการก่อสร้างและก็ให้ทําการร้ือถอน นี่คือ
ข้อมูลในเบ้ืองต้นแต่ส่วนในรายละเอียดผมไม่ได้นําเข้าในท่ีประชุม แต่ว่าสามารถ
ติดตามท่ีสํานักการช่างได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  เชิญนายวัลลภ  
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ประธานสภาเทศบาล  วุฒิภูมิ   เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ผมอยากทราบว่าดําเนินการไปถึงไหน ขอทราบรายละเอียดเพราะผม

กําหนดจุดไว้  และไม่น่าจะยากเพราะว่ามันเห็นโจ่งแจ้งว่าผิดจริง  ๆ  คือข่ี
จักรยานยนต์ไป 5 นาทีก็ถึง ดูแล้วก็รู้ว่าผิดสามารถดําเนินการได้ทันทีเพราะมันมี
กฎมันมีระเบียบอยู่แล้ว จะบอกว่าเจ้าหน้าท่ีลงไปแล้ว ดูแล้วแต่ดูท่ัวไป ไม่ได้ดู
เป็นจุด และบอกว่ามีผลอย่างไรไปดูท่ีสํานักการช่างก็ได้ ทําอย่างนั้นไม่ได้ ไม่ถูก
นะครับ นี่ผมยังไม่เจาะลึกนะถ้าเจาะลึกจะหนักกว่านี้ ก่อสร้างกันบนถนน โดย
ปกติแล้วถนนเขาจะทําให้กว้างข้ึนถ้ามีโอกาส เหมือนถนนชายทะเลสมัยนายก
ประโชติ  เอกอุรุ  กับช่างโป่ง เขาคิดกันว่าถนนในสงขลาน้ีมันแคบแล้วการสัญจร
ลําบากก็เลยทําถนนริมทะเล คือถนนชลาทัศน์ สร้างกว้างมากจนสมัยนั้นตกใจว่า
เขาจะสร้างสนามบินหรือ แต่เขาก็สร้างมาจนปัจจุบันลูกหลานสบาย ลูกหลานได้
พูดถึงท่านว่าท่านนายกประโชติ  เอกอุรุ  ได้ทําไว้  ช่วงนี้ผมเดินทางไปเกาะแต้ว
บ่อยเห็นว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ไปสร้างถนนซ่ึงตอนนี้รถ
สิบล้อสวนกันได้สบาย แต่ก่อนรถกระบะสวนกันเกือบแทบไม่ได้ เขาทําให้เจริญ
ข้ึน ๆ เพราะเขาจะมีท่าเรือ จะมีโรงเรียนการกีฬา ก็เลยทําถนนให้กว้าง ๆ ถนนวุฒิ
ภูมิ 1 แต่ก่อนกว้างแต่ตอนนี้แคบลง ทุกท่านสังเกตไหมว่าเวลาฝนตกนํ้าท่วม เรา
ไปบริจาคของ ข้าวสารอาหารแห้งถ้าเราแจกคนละ 1 ชุดเหมือนกันหมด ถ้ามีอยู่
คนหนึ่ง ได้ 2 ชุด คนรอบข้างจะหันมองทันทีว่าทําไมคนนี้ได้ 2 ชุด ทุกคนจะทํา
ตามกันหมด บอกว่าจะเอา 2 ชุด ได้เยอะได้เปรียบ บ้านก็เหมือนกันสร้างมา
ถูกต้องทุกหลัง มามีไม่กี่หลังสร้างบนถนนคนข้าง ๆ บอกว่าเขาสร้างแบบนี้ได้ เรา
สร้างบ้างดีกว่า มันก็ยุ่งสิครับ ไม่ได้ครับต้องรีบไปดําเนินการเลยครับ ถ้าเป็นไปได้
เอารถ JCB ไปขุดเลย ท่ีขุดไม่ได้ขุดร้ือบ้านเขานะครับ ผมขอยืนยันว่าใต้ท่ีตรงนั้น
มีบ่อน้ําด้วย ถังน้ําใต้ถนนครับตอนก่อสร้างผมผ่านไปแล้ว ลึกกว่านั้นก็ได้บางส่ิง
บางอย่างคนก่อสร้างเขาอยากได้เนื้อท่ีเยอะ ๆ แต่ผมก็ไม่ใช่คนใจดํา เหมือนท่ีถนน
นครนอกมีบ้านอยู่หลังหนึ่งเป็นบ้านทนายความวันก่อนโดนไฟไหม้ เขามาขอ
อนุญาตก่อสร้างใหม่มีคนร้องเรียนว่าไม่เว้นผมก็ไม่ยอมเลยไปดูปรากฏว่าบ้านเขา
ส้ันครับ บ้านเขาแค่ 10 เมตร กว้าง 3 เมตร ถ้าเว้นอีกแทบอยู่ไม่ได้ถามว่าบ้านเดิม
เป็นอย่างไร เขาบอกว่าบ้านเดิมไม่ได้เว้นเพราะเป็นบ้านสมัยก่อน อนุโลมให้สร้าง
ได้กรณีแบบนี้ แต่กรณีท่ีถนนวุฒิภูมิ 1 บ้านท่ีรุกลํ้าทําสนามเด็กเล่นยังได้เลย พื้นท่ี
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เขามีมากแต่เขายังลํ้าออกมา อย่าให้รุกลํ้า ขอร้องเถอะครับแนวทางเดิมมันมีอยู่
แล้ว ซอยน้ันเป็นข้าราชการเสีย 90 เปอร์เซ็นต์ ปากซอยทํางานท่ีดินถัดมาเป็น
ตํารวจ บ้านนายอําเภอ บ้านปลัด บ้านอาจารย์ ศึกษาธิการ ก็อยู่ซอยนั้นท้ังนั้น 
สท.ฆัมพร  อุเทนพันธ์ และผมก็อยู่ในซอยนั้น ไม่ใช่ว่าท่ีมาพูดเพราะเป็นหน้า
บ้านตัวเองนะครับ ผมยังไปจุดอ่ืนอีกแต่เดี๋ยวไปท่ีอ่ืนเขาจะบอกว่าท่ีหน้าบ้านยัง
ไม่เรียบร้อย ทําตรงนี้ให้เสร็จก่อน ผมไปหมดทุกท่ีไม่ว่าจะเป็นราษฎร์อุทิศ  เก้า
เส้งผมไปหมดทํามาหลายแห่งแล้วและทําสําเร็จทุกแห่งเพราะยืนบนความถูกต้อง 
ข้างบ้าน  สท .โกสินทร์   เดชรุ่งเรือง   ให้ เขาเช่าสร้างบ้านเป็นร้านค้าขาย
โทรศัพท์มือถือบนทางเท้า ผมไปบอกให้ร้ือ บางท่านไม่เข้าใจว่าผมเข้าไปยุ่งทําไม
ในเขต 3 ผมบอกว่าผมเป็น สท.ทุกเขต แต่ท่ีเลือกต้ังในเขต 1 เขต 2 เขต 3 ก็เพราะ
ให้ง่ายในการเลือกต้ัง เขาก็มาร้องเรียนรองนายกในสมัยนั้นบอกว่าไม่รู้จะทํา
อย่างไร ผมบอกว่ารองนายกอย่าพูดว่าไม่รู้จะทําอย่างไรให้ทําในส่ิงท่ีถูกต้อง บอก
ให้ร้ือทางร้านไม่ยอมเลยใส่ล้อเล่ือนเข็นเข้าเข็นออก ทุกวันนี้ยังเข็นเข้าเข็นออก 
เพื่อหลีกเล่ียงอยู่เลย งานนี้รีบทํานะครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ซ่ึงเป็นเขตเดียวกับท่ี สท.วัลลภ  วุฒิภูมิ  พักอาศัยอยู่  และกําลังเกิดข้อ

พิพาทระหว่างสมาชิกสภาซ่ึงเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน กับคณะผู้บริหาร
ซ่ึงกํากับดูแลฝ่ายโยธาอยู่  ส่ิงท่ีผมอยากทราบก็คือทางคณะผู้บริหารยังไม่ได้ตอบ
ให้ชัดเจนว่ารุกลํ้าเข้ามาในเขตทางสาธารณะจริงหรือไม่ ถ้าหากว่ารุกลํ้ากันจริง ๆ 
ก็ต้องส่งเจ้าหน้าท่ีไปส่ังการให้ร้ือถอนออกไปจากทางสาธารณะ ในกรณีท่ี ท่าน 
สท.วัลลภ  วุฒิภูมิ  ได้กล่าวถึงในอดีตท่ีผ่านมา เพราะท่านได้อยู่ในสภาแห่งนี้มา
กับผมหลายสมัยแล้ว ก็ได้ผ่านกรณี เหตุการณ์ หรือว่าส่ิงก่อสร้างท่ีรุกลํ้าทางเท้า
หรือว่าถนนสาธารณะประโยชน์ ซ่ึงตอนนี้ท่านนายกเองก็ได้มีคําส่ังให้เจ้าหน้าท่ี
เขตได้ไปส่ังการให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่เหล่านั้นได้ร้ือถอนออกไป ก็
เป็นท่ียอมรับและความคืบหน้าในการดําเนินการก็เป็นไปด้วยดี แต่ก็มีบางสถานท่ี
ท่ียังไม่ปฏิบัติตาม เหมือนกับว่ามีเส้นมีสาย ในทํานองนั้นนะครับ ยังไม่ได้
ดําเนินการให้เป็นไปตามประกาศของเทศบาล หรือตามเทศบัญญัติของเรา จริง ๆ 
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แล้วถนนทุกสายมันจะกําหนดไว้เป็นถนนเกรดเอ เกรดบี เกรดซี ก็แล้วแต่ แต่ละ
เกรด อาจจะมีเทศบัญญัติระบุไว้ว่าให้เว้นระยะการก่อสร้างให้ห่างจากถนน
จํานวนกี่เมตร ก็แล้วแต่ถนนเส้นนั้นเป็นถนนสายเศรษฐกิจหรือความเจริญหรือ
ความหนาแน่นมากน้อยเพียงไร ถ้าหนาแน่นไม่มากก็อาจจะร่นไป 1 เมตร หรือ 2 
เมตร ก็แล้วแต่กรณี แต่เท่าท่ีผมสังเกตดูการท่ีจะเว้นระยะการก่อสร้างให้ห่างจาก
ถนนนั้น เทศบัญญัติของเราไม่ค่อยมีผู้ประกอบการหรือผู้ขออนุญาตหรือเจ้าของ
สถานท่ีปฏิบัติตามสักเท่าใด ก็อยากฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารให้ได้รับ
ทราบเพ่ือท่ีจะได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ ผมเห็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีอยู่ติดกับเขตเทศบาลของเราผมเห็นร้ัวไม่เป็นแนวตรงเช่นแนวยาวไป 
200 เมตร เป็นฟันปลาอยู่ ปกติหลักหมุดโฉนดมันต้องตรงกัน ทําไมไม่ปฏิบัติตาม
กัน ผมอยากให้ผู้บริหารท้องถ่ินไม่ว่าองค์กรท้องถ่ินใด อบต. เทศบาล ได้เอาจริง
เอาจังบังคับใช้กฎหมายให้มันศักดิ์สิทธ์ิสักที รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างท่ีเป็นค่านิยม
ผิด ๆ เร่ืองการไม่เคารพกฎหมาย เร่ืองเส้นสาย เร่ืองพรรคพวกพ่ีน้อง เร่ืองการใช้
ความเป็นเพื่อน เร่ืองอิทธิพลต่าง ๆ มาส่ังการโน่นส่ังการนี่กับผู้บริหารท้องถ่ินได้ 
ขอฝากไว้แค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  มากครับ  ขอเชิญรองนายกสมชาย  
ประธานสภาเทศบาล  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   สําหรับท่ีท่านสมาชิกสภาสอบถามมา ผมก็เห็นด้วยและก็ยินดีรับฟัง ใน

ส่วนของเร่ืองการตอบคําถามท่ีอาจจะครอบคลุมจริง ๆ แล้วเหมือนท่ี สท.วัลลภ  
วุฒิภูมิ  เคยถามอย่างท่ีผมเคยนําเรียนนะครับว่าจริง ๆ การขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารหลังจากท่ีรับอนุญาตแล้วจะมีการก่อสร้างเกิดข้ึน หลังจากท่ีมีการก่อสร้าง
แล้วก็ขอเลขท่ีอาคาร จากการตรวจสอบตอนน้ันอาจจะถูกต้องจริงอยู่แต่ตอนหลัง
อาจจะมีการต่อเติมเกิดข้ึน จากการออกสํารวจแล้วต้องยอมรับว่าผมไม่อาจจะจํา
เลขท่ีได้เพราะข้อมูลตอนนี้ไม่ได้อยู่ในมือผมเลย เพียงแต่ว่าให้ช่างเขตลงไปดู แต่
ว่าข้ันตอนการตรา พรบ.ควบคุมอาคารไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถไปร้ือ
ถอนได้ทันที เราจะให้ช่างเขตไปออก ค.ไว้ก่อนนะครับ ซ่ึงการออก ค.นั้นมี
ระยะเวลา 30 วัน ให้ทางเจ้าของอาคารดําเนินการด้วยตนเอง และหลังจากนั้นก็จะ
มีระยะเวลาอีก เม่ือเจ้าของอาคารไม่ดําเนินการทางสํานักการช่างก็จะส่งนิติกร
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ดําเนินการตามกฎหมาย นี่คือข้ันตอนดําเนินการของ พรบ.ควบคุมอาคาร ก็อยาก
นําเรียนให้สมาชิกสภาได้ทราบว่าบางคร้ังเราจะไปร้ือเลยก็ไม่ได้ เพราะว่าอาคาร
บางประเภทเจ้าของซ้ือต่อกันมาก็อาจจะมีการต่อเติม แต่ในส่วนท่ี สท.วัลลภ    
วุฒิภูมิ  ผมก็จะไปเร่งรัดดําเนินการให้ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  เชิญนายวัลลภ  
ประธานสภาเทศบาล  วุฒิภูมิ  เชิญครับ  

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
    ท่ีบอกว่าสร้างตามแบบ โอเคครับถูกต้องยื่นมาตามแบบ  แต่ท่ีผมได้รับ

การร้องเรียนมาและผมได้ไปดูแล้วท่ีเพิ่มข้ึนมาเป็นโครงสร้างครับ ต่อมาจากตัว
อาคารเลย และทําพร้อมกันถ้าเร่ืองเล็กน้อยผมไม่พูดในสภาหรอกครับ ถ้าสร้าง
กระต๊อบผมไม่พูดหรอกครับ นี่มันเป็นโครงสร้างมีเหล็กต่อมาจากตัวอาคารเลย 
เร่ืองท่ี 2 ขอโทษท่าน สท.ไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  นะครับ ไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีสมาชิกมีข้อ
พิพาทกับผู้บริหารนะครับ ท่าน สท.ไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  พูดผิดนะครับ ข้อแก้นะ
ครับ และข้อท่ี 3 ท่ีท่าน สท.ไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  บอกว่าไม่รู้ก่อสร้างผิดจริงหรือไม่ 
ถ้าท่านได้ติดตามข่าวสารเทศบาลท่านจะได้เห็นในไลน์ ผมมีรูปภาพส่งให้ดู
เรียบร้อย หลายท่านคงได้เห็นแล้วภาพท่ีผมไปถ่ายมาขอให้ไปดูด้วนนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  สท. วัลลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ เม่ือไม่มีก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับ 

วันนี้ ผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี   เลขานุการ
นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
ส่วนการงาน และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และการ
ประชุมสภาก็ผ่านไปด้วยดี  ผมขอปิดการประชุม  ณ บัดนี้   

ปิดประชุมเวลา      15.40  น. 
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                                                              (ลงช่ือ)     นางกัลยา  บุญญามณี    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
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