
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. 2559 
วันท่ี  24  กุมภาพันธ์ 2559  เวลา  10.00  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. นายพิทักษ ์  ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 12. นายรุ่น   จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 13. นายวรชาติ ธารพระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 14. นายวัลลภ วุฒิภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 15. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายสมโชค ดีล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายสุพล ชุ่มเย็น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นายสุรสิทธ์ิ สังโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นางเสงี่ยม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นายเอกชัย   กิ้มด้วง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 23. นางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายประวัติ   ดําริห์อนันต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
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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. นายภษูิต ตันรัตนพงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายปราณ ี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายรัฐชัย สงประสพ รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายนิทัศน ์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 11. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 12. นายธํามรงค์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สํานักการคลัง 
 13. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 14. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนจัดเกบ็รายได ้
 15. นายประจวบ   มณีโชติ ผอ.สํานักการช่าง 
 16. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 17. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 18. นายเสริมศักดิ ์ โสมสงค์ ผอ.สํานักการศึกษา 
 19. นางสิริวรรณ บูรณสิงห ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 20. นางเจริญศรี ดําแสงสวัสดิ ์ แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 21. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 22. นางศรีสุดา ลอยประเสริฐ แทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 23. นายสมหมาย สมศักดิ ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 24. นางวาสนา ศรีกรด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 25. นายวิรุฬห ์ วงค์พุธ หัวหน้างานเทศกิจ 
 26. นางวรกานต์ เรืองศรี หัวหน้างานธุรการ  
 27. น.ส.ณัฏฐา ประสพสุข เจ้าพนกังานธุรการชํานาญงาน 
 28. นางธิดารัตน์ ไชยบัญดิษฐ เจ้าพนกังานธุรการชํานาญงาน 
 29. นายวฒิุชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 30. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 31. น.ส.นาดกมล กิจวุน่เจริญ ช่างภาพ 
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 32. นายไกรวฒิุ พรหมสุทธิ ช่างภาพ 
 33. น.ส.มลธิญา บุญสุข พนักงานจ้างท่ัวไป 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

 เ ม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว  นางกัลยา  บุญญามณี ปลัดเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

นายกเทศมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2559  
 บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  
สมาชิกสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และขอเชิญประธานสภา
เทศบาล ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ก่อนท่ีจะเข้าระเบียบวาระท่ี 1 กระผมขอเชิญคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาล  และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ยืนข้ึนเพื่อไว้อาลัยให้แก่ 

นายโสภณ  สุขโข  อดีตท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีท่ีได้เสียชีวิตไปเม่ือวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2559  เป็นเวลา 1 นาที  เชิญครับ… เชิญนั่งครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้า 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก     

ประจําปี  พ.ศ. 2559 ในวันท่ี  24  กุมภาพันธ์ 2559  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล     
มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  
และขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 1  มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ขอลาการประชุมสภา

เทศบาล จํานวน 1 คน คือนายประวัติ  ดําริห์อนันต์  ขอลากิจ 
เร่ืองท่ี 2 ประธานสภาจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เทศบาลนครสงขลา    

ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561) 
เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 4 ข้อ 22 แล้วเสร็จ และเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 5 ข้อ 24  “ให้ผู้บริหารท้องถ่ินประกาศใช้
แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล้วและนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้งให้สภาท้องถ่ินทราบ” ผมขอ
อ่านประกาศให้ทราบนะครับ 

ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาล
นครสงขลา (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 

ด้วยเทศบาลนครสงขลา ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา 
พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 2  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ .ศ .  2548 ข้อ  22  ซ่ึง
นายกเทศมนตรีนครสงขลาได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ.2548  ข้อ 24  เทศบาลนครสงขลา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนคร
สงขลา  (พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2561)  เพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 
     ประกาศ  ณ  วนัท่ี  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559 
   ลงช่ือ  นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมก็แจ้งให้ท่ีประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบแล้วนะครับ  
   เร่ืองท่ี 3  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินได้บริหารจัดการระบบสาธารณะในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจึงเป็นหน่วยงานท่ีต้องถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในพื้นท่ีท่ีสถานีขนส่งผู้โดยสารต้ังอยู่ ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ด้วย 
โดยมีภารกิจท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรับไปดําเนินการจํานวน 15 ภารกิจ 
ด้วยกันคือ 

   1. การบริหารช่องจอดรถรับ – ส่งผู้โดยสารของรถประจําทาง 
   2. การบริหารพื้นท่ีลานจอดรถ 
   3. การจัดท่ีจําหน่ายต๋ัวโดยสาร 
   4. การจัดระบบการจราจรภายในสถานี 
   5. การรักษาความสะอาดภายในสถานี 
   6. การรักษาความปลอดภัย 
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   7. การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง 
   8. การควบคุมดูแลการติดต้ังป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี 
   9.การจัดให้มีบริการห้องสุขา 
   10. การจัดให้มีบริการร้านค้าต่างๆ 
   11. การจัดให้มีบริการรับฝากของ 
   12. การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง 
   13. การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ 
   14. การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง 
   15.การจัดหา ดูแล  ซ่อมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่ และวัสดุ

อุปกรณ์  
   และตอนนี้สํานักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้มีหนังสือแจ้งมายัง

เทศบาลนครสงขลา  ว่าสํานักงานขนส่งจังหวัดได้ว่าจ้างบริษัทก่อสร้าง
สถานีขนส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก็ได้
ตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  จึงให้ทางเทศบาลนครสงขลายืนยันความ
พร้อมในการรับโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารสงขลา แห่งใหม่ ซึ่งเทศบาลนคร
สงขลาได้มีหนังสือตอบยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะรับโอนสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารสงขลา โดยจะรับโอนในวันท่ี 28 มีนาคม 2559  

   ผมจึงนําเรียนให้ท่ีประชุมทราบ และขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่านไปร่วมพิธีรับโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลาในวันดังกล่าว
ด้วยนะครับ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําปี 
   พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี  30  พฤศจิกายน  2558     

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ  สมัยท่ี 4  ประจําปี พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 2  เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2558    

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญนายวรชาติ  ธารพระจันทร์ 
เชิญครับ 

นายวรชาติ  ธารพระจันทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ัง

ท่ี 2  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
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 เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม  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 4 ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 2 
ซ่ึงประชุม เม่ือวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2558 ปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดท่ีต้องแก้ไข 
แต่อย่างใด ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นยิมเดชา   ขอบคุณ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 

ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 2 บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีก็เป็นอันว่า
สภาเทศบาลแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 2 โดยปริยายแล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  
ประจําปี พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 2 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เร่ือง   การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลา  วันเร่ิมต้น 
  ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2559 และวันเร่ิมสมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2560 

นายชาคริต  นยิมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา   
ประธานสภาเทศบาล  วันเร่ิมต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปี พ.ศ. 2559 และวันเร่ิมสมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2560 
   ผมขอหารือท่ีประชุมแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอการ

กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาจะเร่ิมเม่ือใด และมีกําหนดกี่วัน 
เชิญสมาชิกสภาเสนอข้ึนมาครับ เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เชิญครับ 
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นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   กระผมขอเสนอ ให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ระยะเวลา และ

วันเร่ิมต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 จํานวน 3 สมัย และวัน
เร่ิม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2560 รายละเอียดดังนี้ 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 – 30 
พฤษภาคม 2559  มีกําหนด 30 วัน 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 – 30 
สิงหาคม 2559  มีกําหนด 30 วัน 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 เร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 – 30 
พฤศจิกายน 2559  มีกําหนด 30 วัน 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2560 เร่ิมต้ังแต่วันท่ี  
  1 กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 2 มีนาคม 2560 มีกําหนด 30 วัน  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอผู้รับรองดว้ยครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ี

ประชุมแห่งนี้เลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้กําหนด สมัย
ประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลา และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 
2559 และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2560 ตามท่ี นาย
วัลลภ  วุฒิภูมิ  เสนอมาโปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี ระยะเวลา และวัน
เร่ิมต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจําปี พ.ศ. 2559 จํานวน 3 สมัย และวันเร่ิม 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2560 รายละเอียดดังนี้ 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 เร่ิมตั้งแต่วันท่ี 1 – 30 
พฤษภาคม 2559  มีกําหนด 30 วัน 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี พ.ศ. 2559 เร่ิมตั้งแต่วันท่ี 1 – 30 
สิงหาคม 2559  มีกําหนด 30 วัน 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจําปี พ.ศ. 2559 เร่ิมตั้งแต่วันท่ี 1 – 30 
พฤศจิกายน 2559  มีกําหนด 30 วัน 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ. 2560 เร่ิมตั้งแต่วันท่ี  
  1 กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 2 มีนาคม 2560 มีกําหนด 30 วัน   
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ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าอาคารสถานีบริการน้ํามันและอาคารสํานักงาน 
   บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ระยะเวลาการเช่า 25 ปี   

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติเร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าอาคารสถานีบริการน้ํามัน 
ประธานสภาเทศบาล  และอาคารสํานักงาน บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ระยะเวลาการเช่า 25 ปี 

ของสํานักการคลัง เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

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

สํานักงาน บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ระยะเวลาเช่า 25 ปี 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อให้เช่าอาคารสถานี

บริการน้ํามันและอาคารสํานักงานพร้อมท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคารนัน้ 
เนื้อท่ี 2,200 ตารางเมตร ต้ังอยู่บนท่ีแปลงหมายเลข 6B ของส่วนประกอบตาม
โครงการพัฒนาเมืองหลัก บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ตําบลบ่อยาง อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา  กําหนดระยะเวลาเช่า 25 ปี 

   เหตุผล   เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของเทศบาลนครสงขลา คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี  1  กุมภาพันธ์ 2559 มี
มติเห็นชอบการกําหนดอัตราประโยชน์ตอบแทนข้ันตํ่าและหลักเกณฑ์การเช่า
อาคารสถานีบริการน้ํามันและอาคารสํานักงานพร้อมท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง
กับอาคารนั้น ดังนี้ 

   1. อัตราประโยชน์ตอบแทนข้ันตํ่าเดือนละ 29,500 บาท และปรับค่าเช่า
ข้ึนทุก 5 ปี คือ 

   - ปีท่ี 1 – 5  ค่าเช่าเดือนละ 29,500 บาท 
   - ปีท่ี 6  – 10  ปรับค่าเช่าข้ึน 10%  ของค่าเช่าปีท่ี  1-5  เป็นเดือนละ 

32,450 บาท 
   - ปีท่ี 11 – 15 ปรับค่าเช่าข้ึน 15%  ของค่าเช่าปีท่ี 6-10 เป็นเดือนละ 

37,318 บาท 
   - ปีท่ี 16 – 20 ปรับค่าเช่าข้ึน 15%  ของค่าเช่าปีท่ี 11-15 เป็นเดือนละ 

42,916 บาท 
   - ปีท่ี 21 – 25 ปรับค่าเช่าข้ึน 20% ของค่าเช่าปีท่ี 16-20 เป็นเดือนละ 

51,500 บาท 
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   2. กําหนดระยะเวลาเช่า 25 ปี 
   3. อัตราค่าตอบแทนต่ออายุสัญญาเช่า 30,000 บาท 
   4. อัตราค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่า 90,000 บาท 
   5. ค่าตอบแทนให้เช่าช่วง  90,000 บาท 
   จากการประกาศประมูลให้เช่าอาคารสถานีบริการน้ํามันและอาคาร

สํานักงานพร้อมท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคารนั้น โดยเปิดซองประมูลเม่ือ
วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่าบริษัท ซีเคไฟว์ เทรดดิ้ง จํากัด เป็นผู้ชนะการ
ประมูลและพิจารณาให้เป็นผู้เช่าอาคารสถานีบริการน้ํามันและอาคารสํานักงาน
พร้อมท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ต่อเนื่องกับอาคารนั้น ระยะเวลา 25 ปี อัตราค่าเช่าตามท่ี
เสนอราคาประมูล ดังนี้ 

   1. ปีท่ี 1 – 5     เดือนละ 30,000.00 บาท   รวมเงิน  1,800,000 บาท 
   2. ปีท่ี 6 – 10   เดือนละ 33,000.00 บาท    รวมเงิน 1,980,000 บาท 
   3. ปีท่ี 11 – 15 เดือนละ 37,950.00 บาท    รวมเงิน 2,277,000  บาท  
   4. ปีท่ี 16 – 20 เดือนละ 43,642.50 บาท    รวมเงิน 2,618,550  บาท 
   5. ปีท่ี 21 – 25 เดือนละ 52,371.00 บาท    รวมเงิน 3,142,260  บาท  
                                                                     รวม    11,817,810  บาท 

ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 ข้อ 6  “การให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ดําเนินการโดยวิธีประมูล  
และข้อ 6 (2) มีกําหนดเกินสามปีให้สภาท้องถ่ินเป็นผู้อนุมัติ” 

จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาในการให้เช่า
อาคารสถานีบริการน้ํามันและอาคารสํานักงานพร้อมท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง
กับอาคารนั้น ซ่ึงเป็นอํานาจของสภาเทศบาลนครสงขลา  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ท่านนายกสมศักดิ์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ี

ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้เช่าอาคารสถานีบริการน้ํามันและ
อาคารสํานักงานบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ระยะเวลาการเช่า 25 ปี ของ
สํานักการคลัง โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอก
ฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติให้เช่าอาคารสถานีบริการนํ้ามันและอาคาร
สํานักงานบริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา ระยะเวลาการเช่า 25 ปี ของสํานัก
การคลัง ตามญัตติท่ีผู้บริหารได้เสนอ แล้วนะครับ  
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ ให้เช่าอาคารสถานีบริการน้ํามันและอาคาร
สํานักงาน บริเวณท่าเทียบเรือประมง ระยะเวลาการเช่า 25 ปี   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นคร่ึง บริเวณท่าเทียบเรือ 
  ประมงสงขลา (ใหม่)   

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์  
ประธานสภาเทศบาล  2 ช้ันคร่ึง บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ใหม่) ของสํานักการคลัง  ขอเชิญ

ผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ช้ันคร่ึง บริเวณ

ท่าเทียบเรือประมงสงขลาใหม่ 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อให้เช่าช่วงอาคาร

พาณิชย์ 2 ช้ันคร่ึง อาคารเลขท่ี 2 และอาคารเลขท่ี 4  ซอย 4 ถนนสงขลาพลาซ่า 
ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซ่ึงต้ังอยู่บนท่ีดินแปลงหมายเลข
ของส่วนประกอบตามโครงการส่วนท่ี 3 บริเวณพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
เฉพาะกิจ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา โดยห้างหุ้นส่วนจํากัด ราชาอุตสาหกรรม 
เป็นผู้เช่าตามสัญญาเช่าเลขท่ี 1/2537 ลงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2537 ระยะเวลาสัญญา
เช่า 30 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2540 ถึงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2570  ปัจจุบัน
อายุสัญญาเช่าเหลือ 11 ปี 

   เหตุผล   เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจํากัด ราชาอุตสาหกรรม ผู้เช่าได้แจ้งความ
ประสงค์ขอเปล่ียนตัวผู้เช่าช่วงจากนางนฤมล  รุจิเมทินีกุล (เปล่ียนช่ือเป็นนาง
ภารวี  หลิมสกุล) อยู่บ้านเลขท่ี 300/87 หมู่ 5 ตําบลบางร้ิน อําเภอเมืองระนอง          
จังหวัดระนอง ซ่ึงได้ยกเลิกการเช่า เป็นสมาคมประมงสงขลา 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 ข้อ 20 “ การ
ให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปล่ียนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (2) อายุสัญญาท่ีเหลืออยู่เกินสามปี ให้สภาท้องถ่ินมี
อํานาจอนุมัติ” 
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   จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาในการให้เช่า
ช่วงอาคารดังกล่าว ซ่ึงเป็นอํานาจของสภาเทศบาลนครสงขลา  ขอบคุณค่ะ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ี

ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ช้ันคร่ึง 
บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ใหม่) ของสํานักการคลัง โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติ
ให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ช้ันคร่ึง บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ใหม่) ของ
สํานักการคลัง ตามญัตติท่ีผู้บริหารได้เสนอ แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ ให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นคร่ึง บริเวณท่า 
เทียบเรือประมงสงขลา (ใหม่)  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบ เพื่อปรับปรุงบ้านพัก ของราชพัสดุ  
  ถนนชายเขา เป็นอาคารท่ีทําการศูนย์ประสานงานชมรม และ อสม. 

เทศบาลนครสงขลา        

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 7  ญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบ เพื่อปรับปรุงบ้านพัก 
ประธานสภาเทศบาล  ของราชพัสดุ ถนนชายเขา เป็นอาคารท่ีทําการศูนย์ประสานงานชมรม และ อสม.

เทศบาลนครสงขลา  ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ   เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณ
จินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบเพ่ือปรับปรุงบ้านพักของ    

ราชพัสดุ ถนนชายเขาเป็นอาคารท่ีทําการศูนย์ประสานงานชมรม และโรงเรียน 
อสม. เทศบาลนครสงขลา 

   หลักการ  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลาเพ่ือปรับปรุง
บ้านพักถนนชายเขาเป็นอาคารท่ีทําการศูนย์ประสานงานชมรมและโรงเรียน   อส
ม. เทศบาลนครสงขลา จํานวน 1 หลัง 

   เหตุผล   ตามที่เทศบาลนครสงขลา ได้ขอใช้ท่ีราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนท่ี สข 531 (บางส่วน) ถนนชายเขา ตําบลบ่อยาง อําเภอเมืองสงขลา เนื้อ
ท่ีประมาณ 1 – 0 – 08 ไร่ เพื่อปรับปรุงพื้นท่ีเป็นสวนสุขภาพให้กับผู้สูงอายุได้
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พักผ่อนหย่อนใจ และสอดรับกับโครงการเมืองสีเขียว (Green City) ของจังหวัด 
พร้อมท้ังอาคารส่ิงปลูกสร้างในท่ีราชพัสดุคือ อาคารเลขท่ี 11/3 เพื่อปรับปรุงเป็น
ท่ีทําการ อสม.และชมรมผู้สูงอายุ (ตามหนังสือเทศบาลนครสงขลา ท่ี สข 
52004.2/4099 ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556) และธนารักษ์พื้นท่ีสงขลา มีหนังสือ
อนุญาตให้เทศบาลนครสงขลา ใช้ท่ีราชพัสดุเพื่อดําเนินการในเร่ืองดังกล่าวได้ 
(ตามเอกสารสารบัญ ลําดับท่ี 0990 – 007 – 56 ออกให้ ณ วันท่ี 2  ธันวาคม 2556) 
แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์การขอใช้เดิมได้รับการดูแลครอบคลุมทุกด้านแล้ว 
เทศบาลนครสงขลา จึงใช้ท่ีราชพัสดุแปลงนี้เพื่อปรับปรุงบ้านพักเป็นอาคารท่ีทํา
การศูนย์ประสานงานชมรมและโรงเรียน อสม.เทศบาลนครสงขลา โดยจะ
ดําเนินการตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 
10) พ.ศ. 2558 ข้อ 9 “ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินนั้น” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา 
ในการปรับปรุงบ้านพักของราชพัสดุถนนชายเขา เป็นอาคารท่ีทําการศูนย์
ประสานงานชมรมและโรงเรียน อสม.เทศบาลนครสงขลา ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา   มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

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

บริเวณถนนชายเขา เป็นท่ีทําการของชมรมศูนย์ประสานงานของ อสม.และสวน
สุขภาพให้ ผู้สูงอายุได้พักผ่อนหย่อนใจ  สอดรับกับโครงการ  Creen City 
ของจังหวัด ผมเห็นด้วยมากเพราะในปัจจุบันชมรมในเขตเทศบาลนครสงขลา
เพิ่มข้ึนมากมาย และส่ิงสําคัญท่ีผมรอมานานแล้วคือสถานท่ีทํางานของ อสม.    
ท่ีจะได้มีให้เป็นรูปเป็นร่างเสียทีเพราะท่ีผ่านมา อสม.มีศูนย์อยู่ในชุมชนและใน
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เร่ืองของการจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีผ่านมาพวกยาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ได้
เสียหายไปเพราะมีสถานท่ีเก็บไม่ค่อยเหมาะสม ถ้าหากเรามีสถานท่ีรวมก็จะดีมาก 
และเวลาท่ีเราจะฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ อสม.นั้นผมคิดว่าสํานักงาน
ตรงน้ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ เราเชิญวิทยากรมาท่ีศูนย์นี้เลย ไม่ว่าจะเป็นการอบรม 
สาธิต การป้องกันควบคุมโรตต่าง ๆ ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด และผมขอฝากว่าถ้า
มีศูนย์นี้เกิดข้ึนแล้ว ผมอยากจะให้เทศบาลได้จัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อท่ีจะได้
อบรมและเพื่อท่ีจะสร้างศักยภาพในการอบรม ในการให้ความรู้โดยเฉพาะในเร่ือง
โรคเร้ือรังท่ีไม่ต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล เราสามารถหาวิทยากรที่มี
คุณภาพและ  อสม.เราได้ผ่านการฝึกมาแล้ว  จะได้ทําการช่วยภาครัฐให้ได้
ประโยชน์ในการดูแลพื้นฐานให้กับประชาชนได้มากยิ่งข้ึน ผมขอสนับสนุน
โครงการนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส   มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ผมก็เห็นด้วยกับญัตตินี้ เพราะว่าการท่ีจะจัดให้มีสถานท่ีประสานงาน

เป็นท่ีทําการของ อสม.ในเขตเทศบาล ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญยิ่งส่วนหนึ่งใน
เร่ืองของภาคสังคม การได้ช่วยเหลือสังคมในเร่ืองของสุขภาพ ในเร่ืองจัดให้มี
สถานท่ีประสานงานถือว่าเป็นเร่ืองดี การที่ผู้บริหารได้ดําริเร่ืองนี้จนในท่ีสุดได้มา
ขอให้สภาอนุมัติ แต่ส่ิงหนึ่งท่ีผมฟังการเสนอญัตติเม่ือสักครู่นี้เกิดความสับสนอยู่
นิดหนึ่ง ถ้าเราดูเร่ืองท่ีนําเข้าสภาเพ่ือขออนุมัตินั้นก็คือ ท่ีทําการศูนย์ประสานงาน
ชมรมและ อสม.ของเทศบาลนครสงขลา แต่พอฟังญัตติไปเร่ือย ๆ มันก็มีคําว่า
โรงเรียนเข้ามาว่าเป็นท่ีทําการของชมรมและโรงเรียน อสม.ผมสับสน พอถึงวัน
เวลาท่ีเรานํามาใช้ประโยชน์จริง ๆ มันมีโรงเรียน จําเป็นจะต้องมีโรงเรียนเกิดข้ึน
อีก ทําให้เกิดความสับสน เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนท่ีจะให้ความเห็นชอบว่า
จริง ๆ แล้วเราจะมีโรงเรียน อสม.ด้วยหรือไม่ หรือจะเป็นท่ีทําการตามเร่ืองท่ี
เสนอญัตติเข้าสภา ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีล่ิน   มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภปิราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   จริง ๆ แล้วในญัตติท่ีขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณในปี 2559 นั้นมีคําว่า

โรงเรียนอยู่ด้วย เพราะเราถือว่าสถานท่ีนี้นอกจากเป็นชมรมแล้วก็จะเป็นท่ี
ฝึกอบรมให้ อสม.มีความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองมากข้ึน เป็นสถานท่ีท่ีใช้ฝึกอบรมก็
เลยมีคําว่าโรงเรียนติดอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แต่ท่ีผ่านมามันติดขัด
ท่ีเราต้องทําตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปรกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2535 ว่าจะต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น
เสียก่อน ท่ีผ่านมาเรายังไม่ได้ขออนุมัติ และท่ีจริงนั้นตามงบประมาณและตาม
แบบแปลน และประมาณราคาต่าง ๆ เรามีคําว่าโรงเรียนอยู่ด้วย ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา   มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ผมเห็นด้วยกับท่าน สท.สมโชค  ดีล่ิน  เพราะว่าตามญัตติท่ีขอรับความ

เห็นชอบนั้นไม่มีคําว่าโรงเรียน แต่ดูตามหลักการแล้วมีความว่าโรงเรียน แต่เรา
ต้องไปดูความเป็นมาก่อนว่าเป็นมาอย่างไร  ตามหนังสือท่ี สข 52004.2/4099 ลง
วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 พื้นท่ีตรงนี้เป็นท่ีดินของราชพัสดุ ซ่ึงเทศบาลขอใช้ ใน
รายละเอียดหนังสือดังกล่าวบอกว่าเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีเป็นสวนสุขภาพให้กับ
ผู้สูงอายุได้พักผ่อนหย่อนใจและสอดรับกับโครงการเมืองสีเขียวของจังหวัด ไม่ได้
บอกว่าเป็นโรงเรียน และหนังสือฉบับท่ี 2 ราชพัสดุส่งมา ท่ี กค 0307.69/19926 
ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556  เร่ือง  อนุญาตให้ใช้ท่ีดินราชพัสดุ  เรียน  
นายกเทศมนตรีนครสงขลา  ตามข้อความบอกว่าอนุญาตให้ปรับปรุงพื้นท่ีเป็น
สวนสุขภาพให้กับผู้สูงอายุพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมให้ใช้อาคารส่ิงปลูกสร้าง
จํานวน 1 หลัง เพื่อปรับปรุงเป็นท่ีทําการ อสม.และชมรมผู้สูงอายุ ผมกลัวว่า   
จริง ๆ แล้วในการท่ีเราจะให้เป็นโรงรียนก็ใช้ได้ แต่ถ้าธนารักษ์เขาค้านข้ึนมาว่าเขา
ไม่ได้อนุญาตให้ใช้เป็นโรงเรียน แต่เทศบาลมาทําเป็นโรงเรียนนั้นผิดวัตถุประสงค์
ท่ีอนุญาต ตรงนี้ผมดูตามเอกสารท่ีได้ส่งกันมานะครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา   มากครับ  เชิญรองนายกไพโรจน์  
ประธานสภาเทศบาล  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 



15 
 

  

รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ผมขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้สอบถาม ดูตามเอกสารหน้าสุดท้าย ท่ี

แนบนะครับ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 เขียนว่าปรับปรุง
บ้านพักเป็นอาคารท่ีทําการศูนย์ประสานงานชมรมและ อสม.เทศบาลนครสงขลา  
แต่ตอนท่ีลงรายละเอียดในงบประมาณบอกว่า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายปรับปรุงบ้านพัก
ถนนชายเขาเป็นอาคารที่ทําการศูนย์ประสานงานชมรมและโรงเรียน อสม.
เทศบาลนครสงขลา (รายละเอียดตามท่ีเทศบาลกําหนด) ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข  เป็นเงิน 3,500,000 บาท และถ้าท่านฟังให้ดีตอนเสนอญัตตินี้ผมได้
อ่านว่า  ขอเสนอญัตติ  ขอรับความเห็นชอบเพื่อปรับปรุงบ้านพักของราชพัสดุ 
ถนนชายเขาเป็นอาคารท่ีทําการศูนย์ประสานงานชมรม และโรงเรียน อสม. 
เทศบาลนครสงขลา แต่คนเขียนญัตติตกคําว่าโรงเรียน  แต่ตอนเสนอญัตติผมได้
เติมเข้าไปแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  เชิญนายสมชาย 
ประธานสภาเทศบาล  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ผมมองเร่ืองกรรมสิทธิ  ท่ีดินเป็นของใคร ใครเป็นผู้ให้ใช้ ท่ีเขาอนุญาต

นั้นเขาอนุญาตให้ทําอะไร ส่วนเทศบัญญัติสภาเป็นผู้อนุมัติ แต่มันจะไปค้านกับคํา
อนุญาตของราชพัสดุ ตรงน้ีมันเป็นเร่ืองของข้อกฎหมายว่าเรามีสิทธิมากกว่า
เจ้าของลําดับ 1 หรือไม่ มีสิทธิเกินคําขอที่เขาอนุญาตหรือไม่ ตรงนี้ท่านประธาน
ช่วยวินิจฉัยด้วยครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ตามหนังสือขอใช้ท่ีราชพัสดุมันก็บอกอย่างนั้น แต่รายละเอียดบอกว่าขอ

ใช้พื้นท่ีพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้างในท่ีราชพัสดุ คืออาคารเลขท่ี 11/3 เพื่อ
ปรับปรุงเป็นท่ีทําการ อสม.และชมรมผู้สูงอายุ คือคําว่าชมรมนั้นเราจะระบุ
วัตถุประสงค์อย่างไรก็ได้ จะทําเป็นชมรมสําหรับไปนั่งเฉย ๆ หรือทําเป็นโรงเรียน
ก็ได้ แต่ผมมองว่าการต้ังเป็นชมรมเฉย ๆ ก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าท่ีควร ก็เลย
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คิดว่าน่าจะทําเป็นโรงเรียนเพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาด้าน
กฏหมายแต่ผมมองว่าเม่ือสภาแห่งนี้อนุมัติคําว่าโรงเรียนไปแล้ว เราก็ต้องระบุให้
ชัดว่าจะทําเป็นโรงเรียนด้วย แต่การขออนุมัติเป็นการขออนุมัติกว้าง ๆ ว่าเราจะ
ขอใช้พื้นท่ีทําเป็นท่ีทําการ อสม. แต่ อสม.เองบอกว่าอยากจะใช้สถานท่ีนี้เป็น
โรงเรียนหรือเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้วย เราก็เห็นชอบตาม อสม.และก็นําเข้าเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายมาแล้ว  แต่ท่ี ผ่านมาผมนําไปปรึกษากับรอง
ปลัดเทศบาล ท่านบอกว่ามันมีระเบียบท่ีจะต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาใน
การท่ีเราจะใช้ท่ีดินของราชพัสดุ หรือท่ีดินของคนใดคนหน่ึงท่ีมอบให้เราต้องให้
สภาเห็นชอบ เพราะมันเกิดภาระติดพัน แต่ท่านจะเห็นชอบหรือไม่ก็ไม่เป็นไร ไม่
มีปัญหาสําหรับผม ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด อภิปรายอีกบ้างครับ เชิญนายสมชาย 
ประธานสภาเทศบาล  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ท่านประธานท่ีเคารพครับ ปัญหามีไว้แก้ เม่ือเราเจอแล้วเราควรแก้ ท่ีจริง

แล้วมันไม่ใช่เร่ืองยากอะไรถ้าเราไม่คิดเอาแพ้หรือชนะกัน เราก็ทําหนังสือขอ
อนุญาตใช้เป็นโรงเรียนด้วยก็เท่านั้น ให้ราชพัสดุอนุญาตมาให้ถูกต้อง เป็นการ
แก้ปัญหาว่าเผ่ือใครจะคัดค้านเข้ามา เราก็ได้มีหลักฐานในการขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   เรียนประธานสภาผ่านไปยังผู้อภิปราย จริง ๆ แล้วผมไม่ได้เอาชนะแต่ท่ี

ช้ีแจงไปเพราะว่าเราผ่านงบประมาณรายจ่ายมาแล้ว เราไม่ได้ขอแก้ไขงบประมาณ
ท่ีผ่านมา ผมเพียงแต่ขอช้ีแจงในคําช้ีแจงประกอบงบประมาณท่ีผ่านมาเราสร้างท่ี
ทําการชมรม และโรงเรียน อสม. ผมขออนุญาตเอ่ยนามท่านรองปลัดรัฐชัย  สง
ประสพ  ซ่ึงท่านมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายดี ท่านได้ติงมาว่าต้องผ่านสภา
เพื่อขอความเห็นชอบเพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 10) 
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พ.ศ. 2548 ข้อ 9 เขียนไว้ว่า “ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่หน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น ถ้าการกระทําดังกล่าวมีเง่ือนไขหรือมีภาระ       ติดพัน หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบ
จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินนั้น” และท่ีผมมาเพ่ิมคําว่าโรงเรียน
เข้าไปเพราะในงบประมาณมีคําว่าโรงเรียนอยู่แต่ญัตติท่ีขอเราความเห็นชอบไม่มี 
มันค้านกันอยู่ญัตติกับหลักการผมก็เติมเข้าไปแต่ถ้าท่านจะพิจารณาประการใดก็
เชิญครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  เชิญปลัดกัลยา 
ประธานสภาเทศบาล  บุญญามณี  เชิญครับ 

นางกัลยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภา  ดิฉันนางกัลยา  บุญญามณี  ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาลนครสงขลา   
   ขออนุญาตช้ีแจงเพิ่มเติมจากท่ีท่านรองนายกได้ช้ีแจงมา ถ้าตามความ

เข้าใจคือสมาชิกสภาได้ต้ังข้อสังเกตว่าตอนท่ีทําญัตติเข้าสภา เป็นการขอรับ
ความเห็นชอบในการใช้ท่ีราชพัสดุเพื่อปรับปรุงเป็นอาคารท่ีทําการศูนย์
ประสานงานชมรมและโรงเรียน อสม. แต่ตามหนังสือท่ีราชพัสดุอนุญาตมาคือ
ปรับปรุงเป็นพื้นท่ีเป็นสวนสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ และปรับปรุงอาคารเป็นท่ีทํา
การ อสม. และชมรมผู้สูงอายุ ก็เลยเกรงว่าจะผิดวัตถุประสงค์ แต่ถ้าไปดูตาม
เอกสารเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2556 ท่านรองสมชาย  จันทรประทิน  ได้ลงนาม
ขออนุญาตไปท่ีธนารักษ์พื้นท่ีสงขลา ว่ามีความประสงค์ท่ีจะขอใช้ท่ีราชพัสดุ เพื่อ
ปรับปรุงเป็นส่วนสุขภาพให้กับผู้สูงอายุได้พักผ่อนหย่อนใจ และตามหนังสือท่ีขอ
ไปนั้นเราก็ได้แนบแบบ ทบ.4 แบบขอใช้พื้นท่ีราชพัสดุ ซ่ึงทางท่านนายกฯ ได้ลง
นามไปว่า อาคารส่ิงปลูกสร้างถนนชายเขา จํานวน 1 หลัง วัตถุประสงค์ในการขอ
ใช้ เพื่อปรับปรุงเป็นท่ีทําการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน     (อสม.) 
และอาคารกิจกรรมผู้สูงอายุ อันนี้ก็มีในส่วนท่ีทําการ อสม.อยู่ในแบบขอใช้ท่ีราช
พัสดุท่ีนายกฯ ได้เซ็นต์ขอไป และต่อมาในวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 ทางนายก
ฤษฎา  บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ได้อนุญาตให้เทศบาลนครสงขลา 
ใช้พื้นท่ีท่ีขอไปเพ่ือปรับปรุงเป็นท่ีทําการ อสม.และชมรมผู้สูงอายุ ตรงนี้ก็ถือว่า
ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีจังหวัดได้ทําหนังสือแจ้งมาและท่ีเทศบาลขอไป แต่ถ้ามาดู
ในเอกสารท่ีดินตรงนี้ทางสมาชิกสภาอาจจะไม่สบายใจว่าถ้าหากอนุมัติไปแล้ว
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ทางธนารักษ์พื้นท่ีจังหวัดอาจจะทักท้วงว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีอนุญาตมา 
ตรงน้ีทางเทศบาลนครสงขลา จะมีหนังสือขออนุญาตไปทาง      ธนารักษ์อีกคร้ัง
หนึ่งเพื่อความถูกต้องและความสบายใจของสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีจริงทาง
สมาชิกสภาได้ผ่านงบประมาณประจําปี 2559 ไปแล้ว แต่เม่ือมาดูตามระเบียบใน
การที่จะปรับปรุงอาคารของธนารักษ์ ตามระเบียบข้อ 9 ท่ีรองไพโรจน์  สุวรรณ
จินดา  ได้ช้ีแจงไปแล้วว่าจะต้องขอรับความเห็นชอบจากสภาก่อน ตอนน้ีเราได้ทํา
เร่ืองไปถึงฝ่ายพัสดุเพื่อท่ีจะทําการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว แต่เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ
ฯ ในการดําเนินการเราก็จะมีหนังสือถึงธนารักษ์พื้นท่ีจังหวัดสงขลาอีกคร้ังหนึ่ง 
ขอบคุณค่ะ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ท่านปลัดกัลยา  บุญญามณี  มากครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ประเด็นท้ังหมดถ้าทุกท่านนั่งฟังอยู่ก็จะทราบ ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติ

งบประมาณเม่ือคร้ังท่ีแล้วก็ถูกต้อง วันนี้ส่ิงท่ีอยากให้เกิดก็คือทําความเข้าใจกับ
ท่านประธานสภาว่า การที่จะขอรับความเห็นชอบท่านประธานกรุณาช่วยใส่คําว่า
โรงเรียนเข้าไปด้วยเพื่อท่ีจะได้ตรงกัน และพวกเราจะได้เห็นชอบโรงเรียนรวมไป
ด้วย ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีล่ิน  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญรองปลัดรัฐชัย  สงประสพ  เชิญครับ 

นายรัฐชัย  สงประสพ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองปลัดเทศบาล  กระผมนายรัฐชัย  สงประสพ  รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
   ขอช้ีแจงระเบียบพัสดุนิดหนึ่งครับ คือการจัดหาพัสดุไม่ว่าเร่ืองหน่ึงเร่ือง

ใดท่ีเทศบาลได้มาถ้ามันมีภาระผู้พันหรือติดพันก็ต้องขอรับความเห็นชอบจาก
สภา บางคร้ังรับเอาพัสดุมามันไม่มีคุณภาพ ต้องมาปรับปรุงใข้งบประมาณเยอะ
อย่างนี้ ต้องถามว่าสภาเห็นชอบไหมท่ีจะใช้งบประมาณมาปรับปรุงพัสดุท่ีได้
รับมาน้ี อย่างรับรถยนต์มาจาก กทม. ก็ต้องขอรับความเห็นชอบจากสภา 
เพราะว่ารถบางคร้ังต้องเอามาซ่อมแซมอีกเยอะก็ต้องให้สภาให้ความเห็นชอบ แค่
เห็นชอบว่าเทศบาลรับมาได้ คือพัสดุเม่ือเราเอามาก็ต้องมาลงทะเบียนเป็นพัสดุ
ของเทศบาล ก็ต้องรู้ว่าพัสดุนี้เราได้มาอย่างไร บ้านหลังนี้ได้มาอย่างไรเรามา



19 
 

  

ปรับปรุงได้ก็ ต่อเม่ือสภาเห็นชอบให้เรารับมา เพราะมันมีภาระติดพันคือ
งบประมาณท่ีต้องมาปรับปรุง ถ้าสภายังไม่ให้ความเห็นชอบเราก็จะมาลงทะเบียน
เป็นของเราและใช้งบประมาณผูกพันนี้ไม่ได้ แต่ถ้าสภาเห็นชอบแล้วเราก็สามารถ
ท่ีจะทําการปรับปรุง หรือทําตามระเบียบฯได้ เร่ืองอ่ืนไม่เกี่ยวกันเพราะเรื่องการ
ต้ังงบประมาณเราทําแผนไว้อย่างไรเราก็ต้ังงบประมาณตามแผนท่ีต้ังไว้ แต่ท่ี
ขอรับความเห็นชอบก็คือสภาแห่งนี้เห็นชอบไหมท่ีจะให้เทศบาลรับท่ีราชพัสดุ
และส่ิงก่อสร้าง 1 หลังท่ีอยู่ในท่ีราชพัสดุนี้มาปรับปรับปรุงและลงทะเบียนเป็น
พัสดุของเทศบาล 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองปลัดรัฐชัย  สงประสพ  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ี

ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ปรับปรุงบ้านพักของราชพัสดุ 
ถนนชายเขาเป็นอาคารท่ีทําการศูนย์ประสานงานชมรมและโรงเรียน อสม. โปรด
ยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้
เห็นชอบให้ปรับปรุงบ้านพักของราชพัสดุ ถนนชายเขาเป็นอาคารท่ีทําการศูนย์
ประสานงานชมรมและโรงเรียน อสม. ตามญัตติท่ีเสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบให้ปรับปรุงบ้านพักของราชพัสดุ ถนนชายเขา
เป็นอาคารท่ีทําการศูนย์ประสานงานชมรมและโรงเรียน อสม. เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   ประจําปี 2559   

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 8  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 ของสถานธนานุบาล  ขอเชิญ

ผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 (สถานธนานุบาล) 
   หลักการ  ขออนุ มั ติจากสภา เทศบาลนครสงขลา  เพื่ อขอแก้ ไข

เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 
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   เหตุผล  ตามท่ีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 ได้ต้ัง
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด  18,000 BTU จํานวน  1 เคร่ือง  แต่เนื่องจากห้องท่ีจะทําการติดต้ัง 
เคร่ืองปรับอากาศมีขนาดใหญ่ ทําให้เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU ไม่
สามารถรองรับกับขนาดของห้องได้ เพื่อให้สามารถจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศได้จึง
ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 

   คําชี้แจงเดิม  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ต้ังไว้ 40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จํานวน 1 เคร่ือง 

   คําชี้แจงใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ต้ังไว้ 40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 
BTU จํานวน 1 เคร่ือง 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2 และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 “การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน”  

   จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
2549 ซ่ึงเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา  ขอบคุณค่ะ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ  เชิญนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  เชิญครับ  

นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ผมสงสัยอยู่นิดหนึ่งครับ คือเร่ืองงบประมาณ คําช้ีแจงเดิม ในญัตตินี้ท่ี 

คํ าชี้ แ จง เดิ ม  ต้ั ง งบประมาณไว้  4 0 , 0 0 0  บาท  เพื่ อ จ่ า ย เ ป็น ค่ าจั ด ซ้ื อ
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU จํานวน 1 เคร่ือง และมาแก้ไขเปล่ียนแปลง
เป็น คําชี้แจงใหม่ งบประมาณเท่าเดิม คือต้ังไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 24,000 BTU จํานวน 1 เคร่ือง 
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ผมสงสัยครับว่ างบประมาณเท่า เดิม คือ  40 ,000 บาท  แต่ เป ล่ียนขนาด
เคร่ืองปรับอากาศจาก 18,000 BTU จํานวน 1 เคร่ือง เป็นขนาด 24,000 BTU 
จํานวน 1 เคร่ือง สามารถซ้ือได้ไหมครับ ผมขอคําช้ีแจงหน่อยครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ก่อนอ่ืนก็ขอขอบคุณ สท.เจิมศักดิ์  หนูเมือง  ท่ีเป็นห่วงและเป็นกังวลว่า

ถ้าเราเปล่ียนขนาดของเคร่ืองปรับอากาศจาก 18,000 BTU เป็น 24,000 BTU 
ในขณะท่ีมีงบประมาณเท่าเดิมนั้นจะสามารถซ้ือได้หรือไม่ ก็ขอช้ีแจงให้ทราบว่า
ในเบ้ืองต้นทางสถานธนานุบาลได้ไปค้นหาราคาของเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
18,000 BTU ว่ามียี่ห้ออะไรบ้างท่ีสามารถซ้ือได้ในวงเงิน 40,000 บาท ก็ได้พบว่า
เคร่ืองปรับอากาศแต่ละยี่ห้อมีราคาแตกต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อท่ีเป็นท่ีนิยมหรือ
มีช่ือเสียงในท้องตลาดก็จะมีราคาสูงกว่ายี่ห้อท่ีไม่ค่อยมีช่ือเสียง ก็ได้เลือกเอายี่ห้อ
หนึ่งท่ีคิดว่าดีมีช่ือเสียงและสามารถซ้ือได้ในงบประมาณ ประมาณ 39,000 กว่า
บาท  ก็เลยเป็นท่ีมาของการต้ังงบประมาณไว้ 40,000 บาท แต่เม่ือให้ช่างไปดู
สถานท่ีท่ีสถานธนานุบาล ท่ีจะติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ช่างก็บอกว่าขนาดของ
เคร่ืองปรับอากาศน่าจะไม่รองรับกับขนาดของห้องท่ีจะติดต้ัง น่าจะปรับขนาด
ของเคร่ืองปรับอากาศ เป็น  24,000 BTU จึงจะสามารถรองรับกับขนาดของ    
ห้องได้ ทางสถานธนานุบาลก็ต้องไปค้นหาราคาใหม่ว่า เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
24,000 BTU มียี่ห้ออะไรบ้างท่ีสามารถจะจัดซ้ือได้ในวงเงิน 40,000 บาท ก็พบว่า
มีเคร่ืองปรับอากาศยี่ห้อหนึ่งท่ีคิดว่าดีท่ีสุดท่ีสามารถซ้ือได้ในวงเงินไม่เกิน 40,000 
บาท  ก็เลยเป็นท่ีมาของญัตติขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ. 2559 มาเพ่ือขออนุมัติจากสภาแห่งนี้ในวันนี้ เพราะฉะน้ันส่ิงท่ี สท.
เจิมศักดิ์  หนูเมือง  และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกังวลใจว่าถ้าเปล่ียนขนาด
ของเคร่ืองปรับอากาศให้มากข้ึนจะสามารถซ้ือได้หรือไม่ในวงเงิน 40,000 บาท  
ขอตอบว่าซ้ือได้แน่นอนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี    เชิญ นายสมชาย  จินเดหวา   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
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นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ผมขอสนับสนุนการอภิปรายของ สท.เจิมศักดิ์  หนูเมือง  เพราะหลักการ

ทํางานในเร่ืองการจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศนั้นจะต้องไปดูสถานท่ีหรือว่าห้องท่ีจะ
ติดต้ังก่อนว่า กว้าง ยาว สูง และจํานวนคนแล้วคํานวณเป็น BTU และตามท่ีคร้ัง
แรกเจ้าหน้าท่ีไปดูแล้วว่าจัดซ้ือขนาด 18,000 BTU แต่ต่อมากลับซ้ือไม่ได้ ไม่
ทราบว่าขนาดห้องมันใหญ่ข้ึนกว่าเดิมหรืออย่างไร สรุปว่าเงินงบประมาณจํานวน 
40,000 บาท เราจะซ้ือเคร่ืองปรับอากาศยี่ห้ออะไรก็ได้ แต่มันจะมีประสิทธิภาพ
เท่ากันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ ไม่ใช่ซ้ือมาติดต้ังได้ไม่นานก็เสียจะต้องซ่อมบํารุงกันอีก 
ผมไม่มีความรู้เร่ืองเคร่ืองปรับอากาศหรอกครับแต่ผมมองตามเอกสารเพราะ
เอกสาร เ ป็นตัว ช้ีวัดการทํางาน  ขอติ ติงนิดหนึ่ งว่ าคราวหน้ า ถ้ าจะ ซ้ือ
เคร่ืองปรับอากาศให้ไปดูของจริงเลยไม่ใช่ไปค้นหาในคอมพิวเตอร์ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล   

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ก็ขอขอบคุณ สท.สมชาย  จินเดหวา  ท่ีได้ให้ข้อแนะนํา ตามที่ท่าน

แนะนํามาก็เห็นว่าถูกต้อง แต่เหตุคร้ังนี้อาจจะเพราะเจ้าหน้าท่ีสถานธนานุบาล 
ลืมคิดไปหรืออาจพราะมีประสบการณ์ในการจัดซ้ือจัดจ้างน้อยเกินไป ก็เลยทําไป
ตามข้ันตอนท่ีตนเองคิดได้ แต่วันท่ีตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลได้แนะนําแนวทางท่ี
ถูกต้องก่อนท่ีจะทําก็เป็นการดี เพราะอย่างน้อยส่ิงท่ีมันถูกต้องเราจะได้ไม่ต้องมา
ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงให้เสียเวลา ก็ต้องขอขอบคุณ สท.สมชาย  จินเดหวา  
อีกคร้ังหนึ่ง ขอบคุณค่ะ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  เชิญ นายพิทักษ์   

ประธานสภาเทศบาล  ทองสุกใส  เชิญครับ 

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

ช้ีแจงงบประมาณท่ีได้ผ่านไปแล้ว และได้เห็นความเป็นห่วงกังวลของเพ่ือน
สมาชิกสภา ผมขอคุยเร่ือง Characteristics หรือคุณลักษณะทางด้านวิศวกรรม
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ของเคร่ืองปรับอากาศนิดหนึ่ง ผมมีความรู้นิดหน่อยเพราะเรียนมาทางด้านไฟฟ้า
และอิเลคทรอนิกส์ ส่วนของ BTU มันเป็นกําลังท่ีคอมเพรสเซอร์ ตัวท่ีกําหนด
ความเย็นให้กับแฟนคอยล์ ตัวท่ีส่งเป็นลมเย็นออกมา เม่ือสักครู่ผมได้ยินท่าน
สมาชิกบอกว่าเป็นห่วงว่า 18,000 BTU กับ 24,000 BTU นั้น คนละยี่ห้อกัน ตรง
นี้ผมไม่พูดถึงยี่ห้อนะครับ กลัวว่าจะไหวหรือไม่ไหว ในการกําหนดในเร่ืองของ
กําลังหรือ BTU ความเย็นในห้องตามปริมาตรท่ีทางฝ่ายบริหารเสนอมาน้ี 
มาตรฐานในการควบคุมอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ electrical-power ในเร่ืองของ
กําลังความเย็นนั้น มอก.เป็นผู้ดูแล เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเป็นห่วงในเร่ืองของ 
Processor ว่า 18,000 BTU กับอีกยี่ห้อหนึ่ง 24,000 BTU เพราะว่ากระทรวง
อุตสาหกรรมเขาเข้มมากในเร่ืองนี้  เพราะหลาย ๆ บริษัทท่ีกําหนดค่า BTU เทียม
ออกมาน้ันต้องโดนยุบเพราะกระทรวงอุตสาหกรรมเขาไม่ยอม เพราะฉะน้ันไม่
ต้องเป็นห่วงในเร่ืองนี้ เพราะถ้า 24,000 จริง ๆ ตามมาตรฐานการค้าความเย็นพอ
แน่นอนครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ เชิญ นายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ท่านพูดถึงเร่ือง มอก. ถ้า มอก.คือพูดเร่ืองคุณภาพ ราคามันต้องเท่ากัน 

แต่นี่บ้านผมก็ใช้แอร์นะครับไม่ใช่ไม่ใช้ไม่ใช้มือพัดนะครับ ผมซ้ือยี่ห้อหนึ่งใช้ได้ 
6 เดือน แต่ซ้ืออีกยี่ห้อหนึ่งใช้ได้ 5 ปี มันดูอุปกรณ์ว่าเป็นอลูมิเนียมหรือว่า
ทองแดง ส่วน มอก.นั้นอย่าพูดดีกว่าเพราะเป็นเร่ืองภายนอก แต่ตรงนี้ผมขอติง 
สท.พิทักษ์  ทองสุกใส  ว่าท่านอย่าเอา มอก.มาพูด บางคร้ังมาตรฐานมันไม่เท่ากัน 
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  ไม่มีนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ีประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไข

เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2559  ของ
สถานธนานุบาล โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) 
เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามท่ีเสนอแล้วนะครับ  
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  9  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   ประจําปี 2559 (สํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล)       

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 9  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปื  2559 ของสํานักการช่าง  ส่วนช่าง

สุขาภิบาล เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน เชิญครับ  

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สํานักการช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติแก้ไข

เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2559 
   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ      

พ.ศ. 2559  สํานักการช่าง ได้ต้ังงบประมาณเพื่อปรับปรุงคูระบายนํ้าถนนไชยา
หลังบ้านพักนายอําเภอ  จํานวน 800,000 บาท โดยทําคูระบายนํ้า ขนาดกว้าง  
0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 04.0 เมตร ยาว 200 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลกําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน แต่เนื่องจากความลึกเฉล่ีย 
04.0 เมตร ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน จึงจะต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

   คําชี้แจงเดิม   
   - โครงการปรับปรุงระบายน้ํ าถนนไชยาหลังบ้านพักนายอําเภอ       

จํานวน 800,000 บาท   
   เพื่อปรับปรุงคูระบายนํ้าขนาดกว้าง 0.40  เมตร  ลึกเฉล่ีย 04.0 เมตร          

ยาว  200 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  

    แก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงเป็น 
   - โครงการปรับปรุงระบายน้ํ าถนนไชยาหลังบ้านพักนายอําเภอ       

จํานวน 800,000 บาท   
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   เพื่อปรับปรุงคูระบายนํ้าขนาดกว้าง  0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย  0.40 เมตร           
ยาว 200 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2 และฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 “การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน”  

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ี

ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักการช่าง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่า
สภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามท่ีเสนอ
แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2559   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  10  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
  ประ จํ าปี  พ .ศ .  2 5 5 8  ค่ าค รุภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่  ระบบ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) (กองสาธารณสุขฯ)       

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 10  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2558 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสาธารณสุขฯ ขอเชิญผู้บริหารเสนอ
ญัตติ  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
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   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 
แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  เป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ สําหรับจัดซ้ือระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จํานวน 4 ชุด เป็นเงิน 160,000 บาท (หนึ่งแสน
หกหม่ืนบาทถ้วน) 

   เหตุผล  เพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ให้เป็นไปตามคุณลักษณะและเกณฑ์มาตรฐานราคากลางกระทรวงเทคโนโลยีและ
สารสนเทศและการส่ือสาร พ.ศ. 2558 และแก้ไขเปล่ียนแปลงปริมาณ เพื่อให้
สามารถจัดซ้ือได้ในวงเงินประมาณท่ีได้รับโอน ดังนี้ 

   คําชี้แจงเดิม  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด 
(CCTV) จํานวน 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดต้ังระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด 
(CCTV) ประกอบด้วยกล้องอินฟาเรดความละเอียด 1080 P จํานวน 16 ชุด เคร่ือง
บันทึกภาพขนาด 16 ช่อง และหน่วยเก็บข้อมูลรวม ไม่น้อยกว่า 6 TB จอรับภาพ
แบบ IPS ขนาดไม่น้อยกว่า 27” อุปกรณ์สํารองไฟ ขนาดไม้น้อยกว่า 1000 VA 
สายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์อ่ืน ๆ ติดต้ังท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข (เตาหลวง) 
จํานวน 10 จุด และศูนย์บริการสาธารณสุข (สระเกษ) จํานวน 6 จุด  

   คําชี้แจงใหม่  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) จํานวนเงิน 160,000 บาท เพื่อเป็นการจัดซ้ือระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประกอบด้วย 

   - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) มีความละเอียดของภาพไม่
น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel  

   - เคร่ืองบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 
16 ช่อง มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB 

   - จอรับภาพแบบ IPS ขนาดไม่น้อยกว่า 27” 
   - เคร่ืองควบคุมและสํารองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA และสายสัญญาณ

พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ  
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   สําหรับติดต้ังท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข (เตาหลวง) จํานวน 4 จุด 
   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

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

   จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาในการแก้ไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  ซ่ึงเป็นอํานาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายเชาว์  สุชลสถิตย์  เชิญครับ 

นายเชาว์  สุชลสถิตย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว์  สุชลสถิตย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 3 
   อยากจะเรียนถามถ้ากล้อง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จาก จํานวน 

16 จุด คือติดต้ังท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข (เตาหลวง) 10 จุด และศูนย์บริการ
สาธารณสุข (สระเกษ)  6 จุด แต่ตอนน้ีมาแก้ไขเปล่ียนแปลงเป็นติดต้ังแค่ 4 จุด ท่ี
ศูนย์บริการสาธารณสุข (เตาหลวง) เพียงอย่างเดียว ผมขอถามว่าท่ีศูนย์บริการ
สาธารณสุข (สระเกษ) ก็มีความสําคัญเหมือนกันทําไมจึงไม่ติดต้ังให้ครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอนํา เ รียนว่าในการโอนเ งินงบประมาณคร้ังแรก  เราขอจัด ซ้ือ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบอนาล็อกนะครับ แต่เม่ือผ่านไปทางพัสดุก็มีการแย้ง
ว่ามีการประกาศเกณฑ์มาตรฐานราคากลางของกระทรวง ict อยู่แล้ว ในปี พ.ศ. 
2558 ว่าในการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ต้องมีมาตรฐานตามท่ี
กระทรวง ict กําหนด เพราะฉะน้ันตามระเบียบพัสดุนั้นถ้ามีราคากลางหรือมี
เกณฑ์มาตรฐานเราจะต้องปฏิบัติตามระเบียบนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง มันก็เลยมีปัญหาว่าการจัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิดระบบ 
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อนาล็อก ซ่ึงมีราคาถูกมันจัดซ้ือไม่ได้เพราะไม่มีเกณฑ์มาตรฐานราคากลางตามท่ี
กระทรวง ict กําหนด ก็เลยไปศึกษาระเบียบเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ. 2558 ของกระทรวง ict ท่ี
ประกาศมา เขาให้จัดซ้ือระบบ ip ไม่ใช่ระบบอนาล็อก ในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานบอกว่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจําปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็น
มาตรฐานท่ีกระทรวง ict ควบคุมอยู่ แบบที่สอดคล้องกับความต้องการของเรา
เป็นระบบ Outdoor เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด ip แบบมุมมองคงท่ีติดต้ัง
ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) ราคากลางอยู่ท่ี 52,000 บาท 
เรามีเงินอยู่ท่ี 160,000 บาท เราจะซ้ือ 16 เคร่ืองไม่ได้เพราะกระทรวง ict คุมอยู่ เรา
จะจัดซ้ือเองตามใจชอบไม่ได้ ระบบอนาล็อกแบบเดิมท่ีจะจัดซ้ือเป็นกล้องอิน
ฟาเรด มีความละเอียด 1080 P แต่ระบบ ip ตามมาตรฐานของกระทรวง ict เขา
กําหนดไว้เลยว่าต้องเป็นระบบ ip แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดต้ังภายนอกอาคาร 
(Outdoor Fixed Network Camera) มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 1,920 x 
1,080 pixel คือมีคุณลักษณะต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน มีความละเอียดมากข้ึน เพราะถ้า
เป็นกล้องธรรมดานั้น ดูไม่ชัด เกิดปัญหาข้ึนใช้ประกอบหลักฐานไม่ได้เลย  ก็เลย
ซ้ือ 16 เคร่ืองไม่ได้ งบประมาณมีแค่ 160,000 บาท ท่ีจริงแล้วซ้ือ 4 เคร่ือง ก็เกินอยู่ 
คือถ้าตามราคากลาง นั้น 208,000 บาท แต่เม่ือมีการรสอบราคาแล้ว แล้วเราตกลง
ราคากันได้ก็อยู่ในวงเงิน 160,000 บาท คุณลักษณะตามท่ีกําหนดสามารถซ้ือได้ 4 
เคร่ือง ก็ขอช้ีแจงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   อยากจะฟังคําตอบของคําถามท่ี ขออนุญาตเอ่ยนาม สท.เชาว์  สุชลสถิตย์  

ได้ถามไปว่าตามคําช้ีแจงเดิมบอกว่าจะต้องติดต้ังท่ีศูนย์สาธารณสุข (สระเกษ) 
ด้วย จํานวน 6 ชุด ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าการติดต้ังท่ีศูนย์สาธารณสุข (เตาหลวง)
และศูนย์สาธารณสุข (สระเกษ)  ศูนย์สาธารณสุข (สระเกษ) เองก็น่าจะมีความ
จําเป็นพอ ๆ กันท่ีจะต้องติดต้ัง แต่ในเม่ือในคําช้ีแจงใหม่ไม่มี  ท่าน สท.เชาว์      สุ
ชลสถิตย์  ก็ได้ถามไปแล้วว่าจะติดต้ังอีกไหมและจะติดต้ังเม่ือไหร่  ผมอยากจะฟัง
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คําตอบว่าอนาคตของศูนย์สาธารณสุข (สระเกษ) ซ่ึงมีความจําเป็นพอ ๆ กับศูนย์
เตาหลวงว่ายังจะมีอีกไหม ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   เป็นข้อคิดเห็นท่ีมีประโยชน์มาก เพราะความจําเป็นของท้ัง 2 ท่ี ก็มี

เท่ากัน แต่เนื่องจากงบประมาณท่ีเราได้รับอนุมัติมาจากสภานั้นมีจํากัด ถ้าเราจะ
แบ่งให้ศูนย์ละ 2 จุด  มันก็จะไม่เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มท่ี ก็ต้ังใจไว้ว่าเราจะ
ซ้ือให้ศูนย์เตาหลวงก่อน และหลังจากนั้นก็จะของบประมาณจากเทศบาลนคร
สงขลา เพื่อท่ีจะจัดซ้ือให้กับศูนย์สระเกษ เราไม่ได้ทอดท้ิงจะรีบดําเนินการให้
โดยเร็ว  ขอบคุณครับ 

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

ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558  ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสาธารณสุขฯ โปรดยกมือข้ึนครับ 
(สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไข
เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2558 ค่าครุภัณฑ์
โฆษณาและเผยแพร่ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสาธารณสุขฯ 
ตามท่ีเสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ   อนุมัติ ให้ใช้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2558   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  11  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
  (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558        

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 11  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558 ของสํานัก

การช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายก
สมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 
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นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง ขอเสนอญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ

งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558 
   หลักการ   ขออนุมั ติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่ อขอแก้ ไข

เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ซ่ึงได้ขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณไว้ใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้ว 

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ( เพิ่มเติม) ฉบับท่ี   2  
ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ .  2558  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  โดยได้ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ดังนั้นจึง
ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจ่ายใหม่  ดังนี้ 

   คําชี้แจงเดิม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน  งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ค่า
บํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

   - โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนทะเลหลวง  ต้ังไว้  5,500,000.-  บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางถนนทะเลหลวง ดังนี้ 
   1. ปูลาดผิวทางเดิมถนนทะเลหลวงด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉล่ีย

ประมาณ 15.30 เมตร ยาว 433 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือให้ได้พื้นท่ีผิวทาง
อย่างน้อย 6,625 ตารางเมตร 

   2. ปูลาดผิวทางเดิมส่วนต่อเนื่องกับถนนทะเลหลวงท่ีเป็นทางเข้าบ้านพัก
ข้าราชการทหารเรือ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร  ความยาว
ด้านคู่ขนาน 62 เมตร และ 35 เมตร ความกว้าง 12.30 เมตร หรือให้ได้พื้นท่ีผิวทาง
อย่างน้อย 596 ตารางเมตร 

   3. ปูลาดผิวทางเดิมส่วนท่ีต่อเนื่องกับทางแยกถนนราชดําเนิน ด้วย    
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย 15.50 เมตร ยาว 25 เมตร 
หรือให้ได้พื้นท่ีผิวทางอย่างน้อย 387.50 ตารางเมตร  รวมให้ได้พื้นท่ีผิวทาง
ท้ังหมดอย่างน้อย 7,608.50 ตารางเมตร  และตีเส้นจราจรพร้อมปรับระดับฝา   
บ่อพัก 
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   4. ก่อสร้างคันหินเกาะกลาง ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร หนา 0.20 เมตร  
ความยาวรวม 418  เมตร  แล้วลงหน้าดินและปลูกหญ้านวลน้อย  ไม้ดอกไม้
ประดับให้ได้พื้นท่ีอย่างน้อย 417 ตารางเมตร 

   5. ปูพื้นทางเท้าด้านทิศเหนือแทนพื้นทางเท้ารูปคชกริชของเดิมด้วยแผ่น
คอนกรีตสําเร็จรูป ขนาด 40 x 40 x 3  เซนติเมตร  กว้าง 2.20 เมตร  ยาว 398 
เมตร  หรือให้ได้พื้นท่ีอย่างน้อย  855 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลกําหนด 

   คําชี้แจงใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

   - โครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนทะเลหลวง  ต้ังไว้  5,500,000.-  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างผิวทางถนนทะเลหลวง ดังนี้ 
   1. ปูลาดผิวทางเดิมถนนทะเลหลวงด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉล่ีย

ประมาณ 15.30 เมตร ยาว 433 เมตร หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร หรือให้ได้พื้นท่ีผิวทาง
อย่างน้อย 6,625 ตารางเมตร 

   2. ปูลาดผิวทางเดิมส่วนต่อเนื่องกับถนนทะเลหลวงท่ีเป็นทางเข้าบ้านพัก
ข้าราชการทหารเรือ ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร  ความยาว
ด้านคู่ขนาน 62 เมตร และ 35 เมตร ความกว้าง 12.30 เมตร หรือให้ได้พื้นท่ีผิวทาง
อย่างน้อย 596 ตารางเมตร 

   3. ปูลาดผิวทางเดิมส่วนท่ีต่อเนื่องกับทางแยกถนนราชดําเนิน ด้วย    
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หนาเฉล่ีย 0.05 เมตร กว้างเฉล่ีย 15.50 เมตร ยาว 25 เมตร 
หรือให้ได้พื้นท่ีผิวทางอย่างน้อย 387.50 ตารางเมตร  รวมให้ได้พื้นท่ีผิวทาง
ท้ังหมดอย่างน้อย 7,608.50 ตารางเมตร  และตีเส้นจราจรพร้อมปรับระดับฝา    
บ่อพัก   

   4.  ก่อสร้างคันหินเกาะกลาง ขนาด 0.40 x 0.40 เมตร หนา 0.20 เมตร  
ความยาวรวม 418  เมตร  แล้วลงหน้าดินและปลูกหญ้านวลน้อย  ไม้ดอกไม้
ประดับให้ได้พื้นท่ีอย่างน้อย 417 ตารางเมตร 

   5. ปูพื้นทางเท้าดา้นทิศเหนือแทนพื้นทางเท้ารูปคชกริชของเดิมด้วยแผ่น
คอนกรีตสําเร็จรูป ขนาด 40 x 40 x 3  เซนติเมตร  ให้ได้พื้นท่ีอย่างน้อย  1,127  
ตารางเมตร 
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   6. ก่อสร้างคันหินเกาะกลาง ขนาด 0.15 x 0.40 เมตร  ความยาวรวม 50 
เมตร ภายในเทพื้นคอนกรีตหนา 0.05 เมตร ขัดเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลน
ท่ีเทศบาลกําหนด 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2 และฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29  “การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท้องถ่ิน” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี 1 
   ในญัตตินี้  ผู้บริหารได้ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ  

ผมเห็นด้วย เพราะถนนสายน้ีมันชํารุดหมดแล้ว ผมผ่านบ่อยเพราะผ่านไปทาง
ลานดนตรี ผมอยากช่ืนชมเจ้าหน้าท่ีทางสํานักการช่าง ได้เอายางมะตอยเหลวไป
ปะถนนที่แตกอยู่เพื่อประสานถนนให้สามารถใช้งานได้ดีข้ึน ตรงนี้ผมขอชื่นชม 
เพราะถ้าไม่ดําเนินการอย่างนั้นจะทําให้ถนนเป็นหลุมลึกลงและเกิดอันตรายแก่
ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ ก็อยากให้ทําอย่างนี้ไปตลอดนะครับ ซ่อมถนนท่ีมีจุดชํารุด เล็ก 
ๆ น้อย ๆ ถ้าเป็นการชํารุดมาก ๆ ค่อยว่ากัน ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  ครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ท่านประธานครับ  ผมอยากจะขอนําเรียนอีกนิดหนึ่งท่ีมีสมาชิกบางท่าน

ถามว่าคชกริช คืออะไร  คชกริชคือศัพท์ ท่ีใช้เรียกบล็อคปูพื้นตัวหนอนชนิดหนึ่ง
นั่นเอง ถ้าเป็นแปดเหล่ียมก็เรียกอัฐศิลา  ถ้าเป็นส่ีเหล่ียมก็เรียกจัตุรัส ถ้าเป็นรูป
คดไปคดมาเหมือนคมกริชก็เรียกคชกริต ก็อยากจะนําเรียนไว้เพราะเมื่ออ่านในท่ี
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ประชุมสภาแล้วก็อาจจะต้ังคําถามว่าแล้วของเดิมเป็นคชกริตมันเป็นอย่างไร ตรง
นี้ท่ีต้องมีการแก้ไขคําช้ีแจงก็เนื่องจากว่าไปดูพื้นท่ีจริงแล้วไม่ได้มีลักษณะเป็น
พื้นท่ีท่ีเป็นส่ีเหล่ียมมาตรฐาน ไม่ได้เป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าหรือส่ีเหล่ียมจัตุรัส 
เพราะฉะน้ันในข้อท่ี 5 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจะเห็นว่าจะไม่ได้บอกเป็นขนาดพ้ืนท่ี
ท่ีเป็นส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือส่ีเหล่ียมมาตรฐานส่วนท้ายของพื้นท่ีดังกล่าวมีลักษณะ
โค้งมน จะบอกมีพื้นท่ีกว้าง-ยาวไม่ได้ ก็จะบอกเป็นตารางเมตรเป็นหลัก ก็ขอนํา
เรียนให้สมาชิกสภาได้ทราบ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ี

ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558 ของสํานัก
การช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติ
เป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้บริหารเสนอ
แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ   อนุมัติ ให้ใช้แก้ไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2  ประจําปี  พ.ศ. 2558   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  12  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (สํานักการช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล)        

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 12  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
ประธานสภาเทศบาล  ของสํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายก

สมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม  (สํานักการช่าง   
  ส่วนช่างสุขาภิบาล) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นเงิน  13,550,000 บาท 
(สิบสามล้านห้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้ 

   1.  รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ  ต้ังไว้ 8,700,000  บาท 
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   เพื่อจัดซ้ือรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่เล็กกว่า D6 หรือเทียบเท่า 
เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า ท่ีรอบ
เคร่ืองยนต์ไม่เกิน 2,000 รอบ/นาที น้ําหนักทํางานไม่น้อยกว่า 17 ตัน 

   2. รถขุดไฮดรอลิคส์ตีนตะขาบ (แบคโฮล์)  ต้ังไว้ 4,850,000  บาท 
   เพื่อจัดซ้ือรถขุดไฮดรอลิคส์ตีนตะขาบ (แบคโฮล์) ขนาดไม่น้อยกว่า 130 

แรงม้า ท่ีรอบเคร่ืองยนต์ไม่เกิน 2,100 รอบ/นาที ชนิดบูมส้ัน เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 
สูบ 4 จังหวะ น้ําหนักทํางานไม่น้อยกว่า 19 ตัน 

   เหตุผล   ด้วย ส่วนช่างสุขาภิบาล สํานักการช่าง มีภาระหน้าท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และงานบํารุงรักษาทางระบายน้ําเขต
เทศบาลท้ังหมด สําหรับงานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลนั้น เป็นระบบกําจัด
ขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ตามนโยบายของจังหวัดสงขลา  มีหน่วยงาน                 
สถานประกอบการนําขยะเข้ากําจัดรวมท้ังส้ิน 29 แห่ง ทําให้ปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีจะต้องปฏิบัติงานในแต่ละวันมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่เคร่ืองจักรกลท่ี
ใช้งานหลักอยู่ 2 คัน คือ รถขุดไฮดรอลิคส์ (แบคโฮล์) และรถแทรกเตอร์
ตีนตะขาบมีอายุการใช้งานมานาน เกิดการชํารุดบ่อยคร้ัง และแต่ละคร้ังจะต้องใช้
ระยะเวลาในการซ่อมแซมนานแต่นํากลับมาใช้งานได้ในระยะเวลาน้อย ไม่คุ้มค่า
ต่อการใช้งบประมาณในการซ่อมแซม และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทําให้มีขยะตกค้างกําจัดไม่หมดในช่วงระยะเวลาท่ี
เคร่ืองจักรกลชํารุด หากปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยโดยไม่รีบแก้ไขปัญหาจะ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนข้างเคียง และการลําเลียงขยะมูลฝอยเข้ากําจัดไม่
สามารถกระทําได้ เกิดความเดือดร้อนจากขยะล้นเมือง ท้ังในเขตเทศบาลนคร
สงขลาและขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีร่วมนําขยะมูลฝอยเข้ากําจัด 
ฉะนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องจัดซ้ือเคร่ืองจักรกลมาปฏิบัติงานเพิ่มเติมตาม
ปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากข้ึน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทํางาน สะดวก รวดเร็ว 
เกิดประสิทธิภาพสามารถบริการและแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นท่ีได้ทันท่วงที 
จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน 13,550,000 บาท เบิกจ่ายโครงการข้างต้น 

   ระเบียบ  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 
ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก     
สภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปนี้” 
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   1. ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซ่ึงอยู่ในอํานาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพื่อบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 

   2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

   3.  เม่ือได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

   ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอท่ีจะจ่ายค่าใช้จ่ายประจําและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้คํานึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพระยะยาว 

   เทศบาลนครสงขลามียอดเ งินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้  จํ านวน 
67,256,920.39 บาท (หกสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหม่ืนหกพันเก้าร้อยยี่สิบบาท
สามสิบเก้าสตางค์) 

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

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

ส่วนช่างสุขาภิบาล จากคณะผู้บริหาร เป็นเงินประมาณ 13,000,000 เศษ ๆ เม่ือผม
ได้รับเอกสารการเสนอญัตติฉบับนี้ ผมได้เข้าไปดูสถานท่ีบําบัดขยะของเทศบาล
นครสงขลา ท่ีตําบลเกาะแต้ว ปรากฏว่ามีกล่ินเหม็นมาก ไปสอบถามเก่ียวกับรถ 2 
คันท่ีใช้อยู่นั้นว่าเป็นอย่างไร ก็ทราบข่าวว่าใช้งานมานานมาก สภาพก็ทรุดโทรม
มากแล้ว ฟังผู้บริหารบอกว่าต้องซ่อมบ่อย และรถพวกนี้เป็นรถเคร่ืองกลหนัก
ต้องใช้ระบบไฮดรอลิกค่าใช้จ่ายในการซ่อมจะสูง ก็เห็นด้วยท่ีจะต้องซ้ือรถเพื่อมา
แก้ปัญหาขยะ และขอช่ืนชมคณะผู้บริหารที่ผมได้เข้าไปสอบถามเจ้าหน้าท่ีแล้ว
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เขาบอกว่าเรายังยึดระเบียบเดิมท่ีให้กับเจ้าของพ้ืนท่ี คือเรายังไม่ได้เก็บค่าท้ิงขยะ
จากเทศบาลตําบลเกาะแต้ว ยังยกเว้นอยู่เหมือนเดิม ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ต้องขอนําเรียนสมาชิกสภานะครับว่า การขออนุมัติจัดซ้ือเครื่องจักรจาก

สภาคร้ังนี้ ก็เนื่องจากว่าเรามีขยะวันหนึ่ง 180 ตัน ซ่ึงเป็นขยะของเทศบาล 80 ตัน 
และเป็นขยะของหน่วยงานอ่ืนท่ีมาร่วมท้ิงอยู่กับเรา ซ่ึงปัจจุบันเราก็ได้ให้ท้องถ่ิน
อื่นมาทํา MOU กับเราเพ่ือท่ีจะมาท้ิงขยะกับเรา ในหน่วยงานท้ังหมด 30 กว่า
หน่วยงานก็จะมีภาคเอกชนด้วย เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการขยะในแต่ละวัน
ซ่ึงมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกวัน ถ้าเราหยุดทํางานแค่เพียงวันเดียวก็อาจจะเกิดปัญหา
กระทบกับประชาชนในพื้นท่ีได้ และเนื่องจากเครื่องจักรท่ีใช้งานมามีอายุการใช้
งานไม่น้อยกว่า 25 ปี ซ่ึงแต่ละคร้ังในการซ่อมบํารุงต้องใช้เงินหลักแสนบาท เม่ือ
มีการซ่อมเกิดข้ึนเทศบาลเองก็ต้องไปจัดจ้าง ไปเช่ารถมาบริหารจัดการก็ทําให้การ
ใช้งบประมาณเกิดข้ึนท้ัง 2 ส่วน ท้ังค่าซ่อมบํารุงท่ีนับวันก็จะมีมูลค่าสูงข้ึนตาม
สภาพการใช้งานของรถ  และค่าเช่ารถหรือว่าเครื่องจักรสําหรับมาบริหารจัดการ
ขยะแทนเคร่ืองจักรของเราท่ีต้องเข้าซ่อมบํารุงก็สูง ก็เลยต้องขออนุมัติจาก
สมาชิกในการท่ีจะจัดซ้ือรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ และ รถขุดไฮดรอลิคส์
ตีนตะขาบ มาบริหารบ่อขยะให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
กับพี่น้องในพ้ืนท่ี และก็เพื่อเพิ่มความสามารถในการ ฝังกลบขยะได้อย่างรวดเร็ว  
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน   มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ี

ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  ของสํานักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล โปรดยกมือ      ข้ึน
ครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามท่ีเสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ   อนุมัติ ให้ใช้ จ่ายเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2559   เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  13  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   (สํานักการช่าง ส่วนการโยธา)        

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระท่ี 13  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักการช่าง ส่วนการโยธา ขอเชิญผู้บริหารเสนอ

ญัตติ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณ ี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ  
  พ.ศ.2558  (ส่วนการโยธา สํานักการช่าง) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื ่อขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558เพื่อจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 4 
เคร่ือง เป็นเงิน 153,600 (หนึ่งแสนห้าหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) 

   เหตุผล  เนื่องจากส่วนการโยธา  สํานักการช่าง ซ่ึงกํากับดูแลงาน
สวนสาธารณะมีภารกิจหลัก ในการดูแลสวนสาธารณะภายในเขตเทศบาลนคร
สงขลาทั้งหมด งานตัดแต่งต้นไม้ ตามคําร้องของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
งานตัดแต่งต้นสน เพื่อป้องกันการหักโคนในช่วงฤดูมรสุม ท่ีอาจจะทําให้เกิด
อันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนงานปรับภูมิทัศน์เมืองเพ่ือ
เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเท่ียวให้กับเทศบาลนครสงขลา ซ่ึงภารกิจดังกล่าว
ข้างต้น จําเป็นต้องใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้ตรวจสอบแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2562 
แล้วปรากฏว่า มีโครงการจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จํานวน 4 เคร่ือง งบประมาณ 
153,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) แต่มิได้ต้ังงบประมาณ
ไว้เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์
และภารกิจดังกล่าว เกี่ยวข้องกับด้านบริการชุมชนและสังคม อีกท้ังเป็นกิจการท่ี
ทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสงขลา 
ขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงินจํานวน 153,600 บาท 
(หนึ่งแสนห้าหม่ืนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยอยู่ภายในอํานาจหน้าท่ีของ
เทศบาล ดังรายการต่อไปนี้ 
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   สํานักการช่าง  แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ งบลงทุน    
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร 

   - เล่ือยโซ่ยนต์ จํานวน 4 เคร่ือง ต้ังไว้  153,600 บาท 
   เพื่อจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์กําลังเคร่ืองจักรกล 6.5 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความ

ยาว  25 นิ้ว  เคร่ืองยนต์เบนซิน   จํานวน  2 เคร่ือง  และเล่ือยโซ่ยนต์กําลัง
เคร่ืองจักรกล 2 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ความยาว 18 นิ้ว เคร่ืองยนต์เบนซิน จํานวน 
2 เคร่ือง รายละเอียดตามท่ีเทศบาลกําหนด ราคาท่ีต้ังไว้เป็นราคาท้องถ่ิน 

   ระเบียบ  อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  หมวด 8 ข้อ 89  กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถ่ินท่ีจะอนุมัติและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3161 ลงวันท่ี 
12 ตุลาคม 2553 เร่ือง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   ท้ังนี้ ได้ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปบริหารได้ ณ วันท่ี 
17 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นเงิน 53,706,920.39 บาท (ห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนหกพัน
เก้าร้อยยี่สิบบาทสามสิบเก้าสตางค์) 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาจ่ายเงิน
สะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเงิน 153,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหม่ืน
สามพันหกร้อยบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นอํานาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ  เชิญนายดํารงเดช  ทองคํา  เชิญครับ 

นายดํารงเดช  ทองคํา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายดํารงเดช  ทองคํา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 3 
   ในญัตตินี้ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อขอซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ จํานวน 4 

เคร่ือง ผมเองก็เห็นด้วยเพราะเป็นเร่ืองท่ีสําคัญและเป็นเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์กับพี่
น้องประชาชน เพราะเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนและสังคมและ
บําบัดความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชน แต่กระผมขอต้ังข้อสังเกตไว้นิดหนึ่ง
ว่าในการจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ในหน่วยงานราชการ ว่าจะมีกฎหมายหรือว่ามี
ข้อยกเว้นในการจัดซ้ือหรือว่ามีไว้ในครอบครองหรือไม่ เพราะถ้าเป็นประชาชน
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หรือบุคคลธรรมดาถ้าซ้ือหรือมีไว้ในครอบครองก็จะมีความผิด ถ้าถูกจับหรือข้ึน
ศาลก็จะถูกริบหมด เพราะว่าท่ีผ่านมาก่อนหน้านี้เม่ือเราต้องการใช้เล่ือยโซ่ยนต์ 
เราก็ต้องไปขอยืมจากหน่วยงานอ่ืนเช่น ป่าไม้ เป็นต้น ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   เร่ืองนี้ผมอยากจะฝากฝ่ายบริหารหน่อยว่าการซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์นั้น เป็นส่ิง

ท่ีมีประโยชน์มาก ๆ เพราะเล่ือยนี้ เราสามารถท่ีจะนําไปทํางานได้ทุกท่ิ แต่
บุคคลภายนอกหรือว่าชาวบ้านมีไว้ก็จะนําไปตัดไม้ทําลายป่า เพราะฉะน้ันการท่ี
เทศบาลเราเอามาใช้ในส่ิงท่ีถูกต้อง เอามาตัดแต่งต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ผม
เห็นด้วย แต่กระบวนการในการจัดซ้ืออยากจะให้มันถูกต้อง ขออนุญาตให้ถูกต้อง 
เพราะหากว่าคนงานเอาไปใช้เกิดโดนจับข้ึนมาอาจจะถูกริบได้ เดี๋ยวจะเป็นเร่ือง
ใหญ่  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอช้ีแจงทําความเข้าใจกับสมาชิกสภาแห่งนี้ ก็ถือว่าเป็นกฎหมาย

กําหนดการใช้เล่ือยยนต์อยู่  ในการครอบครองเล่ือยโซ่ยนต์ หรือว่าการจะใช้เล่ือย
โซ่ยนต์ก็เป็นส่ิงต้องห้ามสําหรับประชาชน หรือบุคคลท่ัวไป เพราะถือว่า
ทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรท่ีสําคัญยิ่งของประเทศเรา เพราะฉะนั้นในส่วนนี้
ทางเทศบาลก็ได้ดําเนินการเพื่อขออนุญาตในการจัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป ภารกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เพราะถือว่าสงขลาเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว และในเร่ืองของความปลอดภัย
และการปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสวยงาม เป็นส่ิงท่ีจําเป็น ฉะนั้นในเร่ืองของ
เล่ือยยนต์ท้ัง 4 เคร่ือง ท่ีทางเทศบาลได้ขออนุมัติสภาเพื่อจัดซ้ือไว้ใช้ประโยชน์ใน
โอกาสต่อไป ตอนนี้ท่ีสํานักการช่างมีอยู่ จํานวน 2 ตัว อายุการใช้งานเกือบจะ 20 
ปีแล้ว จะใช้คร้ังหนึ่งต้องสลับกันซ่อม ซ่อมตัวนี้ก็สลับเอาอีกตัวมาใช้ เอาอีกตัว
ไปซ่อม ก็เป็นปัญหาอยู่ก็เลยต้องขออนุมัติจากสภา ส่วนเรื่องระเบียบการจัดซ้ือ
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จัดจ้างท่ีเป็นปัญหาอยู่ หรือแม้แต่การขออนุญาต จะทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   คือญัตตินี้ก็เป็นของสํานักการช่างนะ ครับ  ผมก็อยากนําเรียนเร่ืองการ

จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยนะครับ ผมก็ฝากนําเรียนสมาชิกไปยังพี่น้องประชาชนด้วย 
เนื่องจากว่าสํานักการช่าง ได้รับคําร้องรายการท่ีจะตัดต้นไม้ค่อนข้างจะมาก แล้ว
ในช่วงเวลาประมาณใน 2 เดือนท่ีแล้วท่ีผ่านมารถกระเช้าของสํานักการช่างท่ีไป
ตัดต้นไม้นั้นได้ชํารุดและก็ได้ส่งซ่อมเกือบ 2 เดือน ทําให้ภารกิจในการตัดต้นไม้
ล่าช้าไป พี่น้องประชาชนท่ีมาเขียนคําร้องและเสียค่าธรรมเนียมไว้แล้วก็มีหลาย
ราย ก็เกิดความล่าช้า และการตัดต้นไม้บางต้นต้องใช้รถกระเช้า อย่างท่ีท่านนายก
นําเรียนท่ีประชุมว่าเครื่องเล่ือยของเรามีแค่ 2 เคร่ือง และก็สลับกันใช้สลับกัน
ซ่อมอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นการจัดซ้ือเครื่องเล่ือยตามญัตตินี้ผมคิดว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะสามารถบริการพี่น้อง
ประชาชนได้รวดเร็วข้ึน ก็อยากจะนําเรียนท่านสมาชิกฝากไปยังพี่น้องประชาชน
ว่าความล่าช้าท่ีเกิดข้ึนก็เกิดจากเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ  ก็ขอนําเรียนให้ท่านสมาชิกได้
ทราบและนําเรียนไปยังพี่น้องประชาชนด้วย  ครับขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ  เม่ือไม่มีผมก็จะขอมติจากท่ี

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

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ   อนุมัติ ให้ใช้ จ่ายเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2559   เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  14   เร่ือง อ่ืน  ๆ  

นายชาคริต  นยิมเดชา   ระเบียบวาระท่ี  14   เร่ือง อ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเร่ืองท่ีจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในเร่ืองอ่ืน ๆ นี้บ้าง เชิญครับ เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
    ด้วยความเคารพและความเกรงใจต่อเพื่อนสมาชิกนะครับ เวลาก็ได้เลย

มาพอสมควรแล้ว แต่เร่ืองนี้จะอภิปรายในสมัยหน้าก็กลัวจะช้าไป ก็ขอทําความ
เข้าใจว่าประชาชนร้องเรียนกับผมมาหลายคนในเร่ืองความปลอดภัยในการใช้ทาง
จราจร ขอเรียนว่าบริเวณสระบัวตรงแยกตากอากาศ ตรงนั้นมันเป็นทางแยกหลาย
แยกซ่ึงผมไปดูตอนเช้าและตอนเย็น ในช่วงเร่งด่วน ตรงนั้นค่อนข้างจะอันตราย
และมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อย เพราะในปัจจุบันเส้นแบ่งการจราจรมันไม่มีเป็นไปได้
ไหมครับว่าเราจะทําเป็นวงเวียนเล็ก ๆ หรืออาจจะทําเคร่ืองหมายอะไรก็ตาม
เพื่อท่ีจะให้รถท่ีวิ่งไปมาเกิดความรู้สึกว่าจะต้องชะลอ ผมขอฝากท่านประธาน
ผ่านไปทางฝ่ายบริหารว่าลองคิดหาแนวทางดู แต่ถ้าตามความเห็นผมว่าน่าจะเป็น
วงเวียนเล็ก ๆ  เพื่อให้ผู้ใช้รถได้สังเกตว่ารถทางซ้ายหรือทางขวาจะ   ไปก่อน ผม
ขอนําเรียนอย่างนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  เชิญท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   จากท่ีท่านสมาชิกได้กล่าวในท่ีประชุมผมก็เห็นด้วย เพราะบริเวณ

ดังกล่าวก็เกิดอุบัติเหตุบ่อย ปัจจุบันนี้จะมีชาวต่างชาติทําหนังสือทางยังเทศบาล 
ว่าให้ทางเทศบาลได้กําหนดเลือกจุดท่ีมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะเกิดความไม่ปลอดภัย 
ผมก็เลือกจุดตรงนี้เป็นจุดหนึ่ง และอีกจุดหนึ่งก็คือตรงท่ีบริเวณหาดชลาทัศน์ท่ี
จะตัดมาทางถนนทะเลหลวงอีกจุดหนึ่ง  และจุดท่ีหน้าโรงเรียนมหาวชิราวุธ ตรง
แยกข้างสนามกีฬาติณสูลานนท์ท่ีจะไปถนนชลาทัศน์ ตรงน้ันก็มีอุบัติเหตุบ่อย 
งบประมาณนี้ก็เป็นงบประมาณของชาวต่างชาติ แต่ผมจําช่ือเจ้าของงบประมาณ
ไม่ได้ แต่เจ้าของงบประมาณก็ได้ทําไปแล้วตรงประตูทางออกหน้ามหาวิทยาลัย
ทักษิณ ตรงตรงนั้นเป็นไฟแดงอัจฉริยะ แต่ของเราจะทําเป็นวงเวียนเล็ก ๆ อย่างท่ี
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ท่านสมาชิกได้นําเรียนในท่ีประชุม แต่จะมาเม่ือไหร่อย่างไรนั้นผมก็จะขอนําเรียน
รอบนอกอีกคร้ังหนึ่ง  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน มากครับ  เชิญนายฆัมพร  
ประธานสภาเทศบาล  อุเทนพันธ์   เชิญครับ 

นายฆัมพร  อุเทนพันธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ผมขอนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารสัก 2-3 เร่ือง  เนื่องจาก

วันนี้มีการถ่ายทอดเสียง พี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามาเยอะ อธิบายกันไม่หวาด
ไม่ไหว เพราะฉะน้ันผมก็อยากจะใช้สภาแห่งนี้กระจายเสียงให้พี่น้องประชาชนได้
ทราบ เร่ืองแรกก็คือเม่ือไหร่เราจะคืนผิวจราจรถนนนครใน  อยากให้อธิบายให้พี่
น้องประชาชนได้รับทราบ เพราะอุบัติเหตุนั้นเกิดข้ึนบ่อยมากครับ ขับรถ 
จักรยานยนต์มากันสองคน กลับไปถึงบ้านเหลือคนเดียว ภรรยาไม่ทราบหล่น
ตรงไหนแล้ว พี่น้องประชาชนเขาร้องเรียนมาว่าหลุมเยอะเหลือกเกิน เร่ืองท่ี 2 
เร่ืองฝาปิดคูระบายนํ้าถนนชัย-เพชรมงคล ซอยติดกับโรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อน
อุทิศ) พี่น้องประชาชนเขาสอบถามว่าเราทําแค่นี้หรือ จะมีการซ่อมบํารุงหรือว่า
ปรับปรุงอย่างไรให้มันมีมาตรฐานกว่านี้ ฝากท่านรองสมชาย  จันทรประทิน ด้วย
นะครับ ผมขับรถจักรยานยนต์ผ่านไปชาวบ้านก็บ่นว่าทุกคร้ัง และก็ 3 เร่ือง
สัญญาณไฟจราจร  หลายแยกเสียมาร่วมปี ตอนเช้าต่างคนต่างไปส่งลูกไป
โรงเรียนต้องคอยระวังกันเอาเอง อันตรายมาก ผมขอฝากทางงานจราจรด้วยครับ 
3 เร่ืองครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ท้ัง 3 เร่ืองท่ีท่านสมาชิกสอบถามมา ผมขอแยกเป็นประเด็นเลยนะครับ  
   เร่ืองท่ี 1  เร่ืองถนนนครใน จริง ๆ แล้ว เราก็ผ่านงบประมาณเพิ่มเติมไป

โดยท่านสมาชิกนี่แหละเป็นวงเงิน 20,000,000 บาท 20,000,000 บาท นําไปทํา
อะไรบ้าง 1 ก็ปรับปรุงผิวจราจรถนนนครในตลอดสาย เพิ่มแสงสว่างในชุมชน
นครในตลอดสาย รวมถึงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV แต่สาเหตุท่ีในปัจจุบันยัง
ไม่สามารถดําเนินการได้ ก็เพราะว่าในส่วนของทางการไฟฟ้ายังดําเนินการไม่แล้ว
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เสร็จ ส่วนของโยธาเฟตแรกดําเนินการไปแล้ว ในส่วนของเฟตท่ี 2 คือการเอา
สายไฟลงดิน ซ่ึงเราจะต้องรอให้การไฟฟ้าดําเนินการก่อน แต่ว่าท่ีผ่านมาก็มีการ
ประชุมซ่ึงมีสมาชิกสภาหลายคนเข้าร่วมประชุม แต่ว่าก็ไม่ได้มีนําเรียนไปยังพี่
น้องประชาชน ก็อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเทศบาลเองนั้นก็ได้ต้ัง
งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติเป็นเงิน จํานวน 20,000,000 บาท ก็คาดว่าหลังจากท่ี
ทางการไฟฟ้านําสายไฟฟ้าลงดินแล้ว เราก็จะสามารถดําเนินการได้ ในท่ีประชุมก็
ได้คุยกันว่าน่าจะไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม งานไฟฟ้าก็ต้องดําเนินการเรียบร้อย 
ก็ต้องขออภัยมายังพี่น้องประชาชนด้วยเนื่องจากว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็น
โครงการท่ีใช้งบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เราอาจจะเป็นแค่กรรมการ
ควบคุมงานแต่ก็พยายามติดตามอยู่ตลอด เนื่องจากกระบวนการอาจจะล่าช้าไป 
แต่ทางเทศบาลโดยท่านนายกเองก็ไม่ได้นิ่งดูดาย ผู้บริหารและสมาชิกสภาก็ได้ลง
พื้นท่ี ส่ิงไหนท่ีทําเองได้ก็จะทําเองก่อน เช่น ล้างผิวจราจร  ดึก ๆ เท่ียงคืนเราก็ไป
กันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องไปก่อน  

   เร่ืองท่ี 2 เร่ืองฝาคูระบายนํ้าถนนเพชรมงคล นี่ก็เป็นอีกโครงการหน่ึง 
เพราะเนื่องจากว่าถนนเพชรมงคลตลอดสายน้ันถ้าสมาชิกสภาทุกบาลทุกคนคง
จะทราบดีว่าในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเราจะมีน้ําท่วมขังอยู่เป็นประจําอยู่หลายจุด และ
หนึ่งในจุดนั้นก็คือถนนเพชรมงคล ท่ีเหลือก็เป็นเตาอิฐบ้าง เตาหลวงบ้าง ซ่ึงท้ัง 3 
จุดนี้ในเทศบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2559 เราก็ได้ต้ังงบประมาณ ถนนเตาอิฐ
ตอนนี้ก็ทําเช่ือมต่อไปยังถนนเตาเหลวงเพ่ือระบายน้ํา ส่วนถนนเพชรมงคลเราทํา
ไปแล้ว แต่เนื่องจากว่าคุณภาพของขอบคูฝาคูดูแล้วไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ ผม
เองก็ได้นําเรียนท่านนายก ท่านนายกก็กําลังท่ีจะหางบประมาณเพ่ือท่ีจะมาคืนผิว
จราจรในซอย งบประมาณตรงนี้ถ้าหากได้มาก็คงจะรวมไปถึงส่วนท่ีสมาชิกได้
แจ้งมา ก็จะพยายามดูว่ามันจะเข้าหลักเกณฑ์ในการขอใช้เงินสะสมก้อนนี้ไหม ก็
ขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบนะครับ 

   เ ร่ืองท่ี 3 ในส่วนของเร่ืองสัญญาณไฟจราจรเช่นกัน ตรงน้ีก็อยู่ใน
งบประมาณเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2558 เงินงบประมาณ 6,000,000 กว่าบาท ก็สภา
แห่งนี้แหละเป็นผู้อนุมัติ ปัจจุบันนี้ได้กําหนดไปแล้ว 15 จุด ก็จะเป็นไฟท่ีมี
คุณภาพ และในบางจุดก็จะเป็นสัญญาไฟเคาท์ดาวน์ ก็คือไฟนับถอยหลัง แต่มันก็
แล้วแต่ละจุดด้วย ตรงนี้ถามว่ามันล่าช้าอยู่ตรงไหน คือเนื่องจากว่าเราไปดูพื้นท่ี
จริงแล้วทุกจุดเราจะต้องนําสายไฟฟ้าลงไปอยู่ใต้ดินก่อนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
กับส่ิงแวดล้อมและเกิดความสวยงาม ผมขอนําเรียนว่าท้ัง 2 โครงการน้ีอยู่ใน
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แผนพัฒนาของเราทั้งหมด และเราก็ติดตามอยู่และเม่ือสักครู่ท่านนายกก็ยังถาม
ผมเลยว่าเร่ืองไปถึงไหน ก็อยากจะนําเรียนว่า 15 จุดเราได้กําหนดไว้หมดแล้ว จุด
ใหญ่ ๆ เราก็จะเน้น แต่จุดเล็กเราก็ไม่ได้นิ่งดูดาย แต่ติดอยู่ท่ีปัญหาทางโครงสร้าง
บ้าง ทางวิศวกรรมบ้างอะไรบ้าง ผมคิดว่าน่าจะไม่นาน ก็อยากนําเรียนให้ท่าน
สมาชิกสภาได้ทราบ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน มากครับ  เชิญนายเชาว์  
ประธานสภาเทศบาล  สุชลสถิตย์  เชิญครับ 

นายเชาว์  สุชลสถิตย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว์  สุชลสถิตย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 3 
   ผมจะเรียนถามเร่ืองท่าน้ําพุทธรักษา ท่าน้ําพุทธรักษามีประชาชนไปน่ัง

พักผ่อนหย่อนใจกันเยอะมา แต่จะมีเรือประมงมาบดบังทัศนียภาพทําให้ไม่ค่อย
สวยงามเท่าท่ีควร และก็มีการทําบันไดไม้ลงไปด้วย นี่ถ้าทําเป็นบันไดคอนกรีตลง
ไปผมเกรงว่าต่อไปถ้าจะให้ออกไปจากพ้ืนท่ีตรงนั้นมันจะยุ่งยาก ผมอยากจะให้
ผู้บริหารช่วยดูแลด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายเชาว์  สุชลสถิตย์  มากครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีก  
ประธานสภาเทศบาล  บ้างครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ในเขตเลือกต้ังท่ี 2 ซ่ึงอยู่ในย่าน

เมืองเก่า เร่ืองท่ี สท.ฆัมพร  อุเทนพันธ์  อภิปรายเม่ือสักครู่นี้ เป็นเร่ืองท่ีพี่น้อง
ประชาชนพูดกันทุกวันผมเองนั้นหูชาหมดแล้ว วันก่อนผมกับรองนายกสมชาย  
จันทรประทิน  ประชุมร่วมกับการไฟฟ้า และ แคทเทเลคอม ผมก็พูดเร่ือง
สายไฟฟ้าลงดินท่ีถนนนครใน ว่าจะเสร็จเม่ือไหร่ ปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนมี
ความเดือดร้อน กรอบภารกิจของเทศบาลคือ น้ําไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ความ
เป็นอยู่สุขสบายและต้องมีความปลอดภัย ณ วันนี้ทางไม่สะดวก พี่น้องประชาชน
บอกว่าโครงการเอาดินข้ึนมากองบนถนนเหรอ ผมบอกว่าไม่ใช่ เป็นโครงการเอา
สายไฟฟ้าลงดิน ไม่ใช่เอาดินมากองบนถนน แต่ความล่าช้านั้นมันเกิดจาก
กระบวนการ ทุกคนยอมรับว่าถนนนครในหรือย่านเมืองเก่านั้น ถ้าเอาสายไฟฟ้า
และสายส่ือสารท้ังหมดลงดิน จะมีทัศนียภาพจะสวย จะมีความเป็นเมืองเก่า หรือ
เมืองมรดกโลก แต่ท่ีมันล่าช้าเกิดจากกระบวนการ คือต้ังแต่ 1-10 นั้น ลําดับท่ี 
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2,3,4,5,6,7 นั้นมันล่าช้ามาก พอเราขุดข้ึนมาแล้วเราไม่ได้ฝังกลบเลย การไฟฟ้ามี
หน้าท่ีวางท่อร้อยสาย ณ วันนี้วางท่ออย่างเดียวแล้วก็ขุดหลุม น่าจะคืนผิวจราจร
ช่ัวคราวให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้สัญจรสะดวก แต่วันนี้ของแคทเทเลคอม
โผล่ข้ึนมา  ของการไฟฟ้าขุดท่อลึกลงไปเหมือนกับโลกพระจันทร์  พี่น้อง
ประชาชนบอกว่าไม่ต้องไปเท่ียวชายทะเลหรอก เท่ียวหน้าไปรษณีย์ก็ได้มีกระดาน
โต้คล่ืน นั่งผ่านไปแป๊บเดียวก็ปวดหลังฝากสมาชิกสภาเทศบาลช่วยเร่งให้เร็ว
หน่อย ผมก็ตอบไปว่าวันก่อนประชุมผมก็พูดในท่ีประชุมแล้ว ผมพูดเหมือนท่ีพูด
ในวันนี้ ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่า  กระผมนายสมชาย     จินเดหวา  ท่ี
ได้เลือกมาได้ดูแลท่าน ได้เป็นปากเป็นเสียงพูดกับเทศบาล พูดกับการไฟฟ้าบอก
ว่าให้คืนพื้นท่ีคืนผิวจราจรช่ัวคราว ปรับถนนให้สามารถขับรถได้สะดวกสบาย  
เพื่อจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุ วันนั้นรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  ก็รับปากว่าจะ
ประสานให้เร็วท่ีสุด พี่น้องประชาชนครับ อีกไม่นานเมืองเราจะสบายและ
สวยงาม  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  
ประธานสภาเทศบาล  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ผมดูว่าเลยเวลาไปแล้ว ขออภิปรายนิดเดียว เพราะพี่น้องประชาชนได้

ฝากมา เร่ืองท่ี 1 พี่น้องฝากมาว่าขอบพระคุณคณะผู้บริหารที่ได้จัดทําเส้นจราจรท่ี
ค่อนข้างจะสมบูรณ์ แม้จะไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สายใหญ่ ๆ ถนนราษฎร์อุทิศ 1 
เสร็จเรียบร้อย สายหน้าไปรษณีย์ก็สมบูรณ์ เพราะฉะน้ันฝากเส้นท่ีอนุมัติไป 
5,000,000 บาท เม่ือสักครู่ ฝากไว้ว่าเม่ือถนนเสร็จก็ลงเส้นจราจรไปพร้อม ๆ กัน
เลยเพราะเส้นจราจรนั้นเป็นเร่ืองของความปลอดภัย และเร่ืองสายตาสําคัญท่ีสุด
เพราะถ้าเส้นจราจรไม่ชัดเจนก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายข้ึน เร่ืองท่ี 2 นั้นพี่น้อง
ประชาชนท่ีเป็นพ่อค้า-แม่ค้ารายย่อย ท่ีหาเงินวันละนิดหน่อย ก็ขอขอบคุณไปยัง
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ของท่านนายกประสงค์  บริรักษ์  ท่านเปิดถนนคนเดิน
ลานเพลินเขารูปช้าง และผมทราบข่าวมาว่าพี่น้องในเทศบาลนครสงขลาได้ไป
ขายหลายล็อคด้วย อย่างน้อยได้วันละ 200-300 ก็เยอะสําหรับพี่น้องประชาชน ก็
ขอขอบคุณคณะผู้บิรหารด้วย  ขอบคุณครับ 
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ  มีอีกไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ  

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ผมขอช้ีแจงสมาชิกสภา สท.เชาว์  สุชลสถิตย์  เกี่ยวกับท่าน้ําพุทธรักษา 

ต้องขอบคุณในความห่วงใย  ถือว่าเทศบาลได้สร้างจุดท่องเท่ียวอีกจุดหนึ่งให้กับพี่
น้องประชาชน  หรือนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเยี่ยมชมในเขตเทศบาลนครสงขลา ถือ
ว่าท่าน้ําพุทธรักษาเป็นการเปิดออกสู่ทะเล ชมบรรยากาศของเรือท่ีแล่นไปมา ชม
บรรยากาศของทะเลสาบสงขลา เร่ืองของการบดบังทัศนียภาพตรงนั้นถือว่าเป็น
ส่ิงท่ีน่าเสียดาย ท่ีมีเรือประมงอยู่ 3-4 ลํามาพักเพื่อรอเวลาท่ีจะออกไปทําการ
ประมง ก็เคยให้เทศกิจไปดู เขาบอกว่าขอเวลาเพ่ือท่ีจะหาพื้นท่ีในการจอดพักเรือ 
ก็ถือว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าเห็นใจเหมือนกันในเร่ืองของที่จอดของชาวประมงเพราะถือ
ว่าอีกไม่กี่วัน ในเร่ืองของโครงสร้างท่าน้ําพุทธรักษาริมทะเลสาบ ได้ให้วิศวกร
ของสํานักการช่าง ได้ลงไปตรวจสอบในเร่ืองของสภาพโครงสร้าง มันไม่ไหวแล้ว 
เพิ่งได้งบประมาณมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามา จํานวน 4,000,000 
บาท ในเร่ืองของการปรับปรุงโครงสร้าง หรือการสร้างท่าน้ําใหม่ ผมให้วิศวกรลง
ไปถ่ายรูปไว้ไม่ว่าจะเป็นคาน คสล. หรือว่าเสา คสล. ปูนแตกและเหล็กก็ปริ
ออกมาหมดแล้วมันไม่ไหวจริง ๆ รูปแบบต่าง ๆ นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้
ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไป ส่วนในเร่ืองของเรือนั้นบอกตรง ๆ ว่าต้องเห็นใจพ่ี
น้องประชาชนท่ีมีอาชีพประมงเหมือนกัน ผมก็มีอาชีพประมงเหมือนกัน ในเร่ือง
ของปัญหา ในเร่ืองของท่าจอดเรือก็ต้องเห็นใจเขา ก็เคยไปคุยว่าให้ขยับไปทาง
ไปรษณีย์สักนิดหนึ่งอย่าให้บดบังบรรยากาศของท่าน้ํา และอีกอย่างหนึ่งท่ีท่า
เทียบเรือประมงตรงสะพานจอดเรือไดหมึกตรงนั้นก็จอดได้ แต่ 3-4 ลํานี้อุปกรณ์
เป็นเรือเล็ก เป็นเรือลําเล็ก ๆ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ผมก็อยากจะให้เขาขยับขยาย
ก่อน นะครับ สท.เชาว์  สุชลสถิตย์   

   ส่วนเร่ืองถนนโลกพระจันทร์ ท่ี สท.สมชาย  จินเดหวา  ได้เป็นห่วงและ
พี่น้องประชาชนได้ฝากมาว่าให้ทําให้เรียบร้อยหน่อย ผมก็ได้รับโทรศัพท์จาก    พี่
น้องประชาชนเหมือนกัน เพราะว่าเกือบปีแล้วท่ีงานในส่วนของโยธาได้เสร็จไป
แล้ว ยังขาดในเร่ืองของการร้อยสาย ผมก็ได้ให้ทางสํานักการช่างได้ไปติดตามว่า
เม่ือไหร่จะดําเนินการสักที เพราะหลังจากนั้นทางเทศบาลก็จะได้ดําเนินการ โอ
เวอร์เลย์พื้นผิวใหม่ งบประมาณก็ต้ังไว้แล้ว รอให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มา



47 
 

  

เช่ือมระบบ เห็นว่าสัญญาจะส้ินสุดปลายเดือนกรกฎาคม 2559 หลังจากนั้น
เทศบาลก็จะดําเนินการในเร่ืองของถนน  เ ร่ืองของไฟตกแต่งเมือง  และก็
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน 
ผมต้องขออภัยพี่น้องประชาชนท่ีสัญจรไปมาในความไม่สะดวกที่เกิดข้ึน ก็จะ
รีบเร่งให้แล้วเสร็จ ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีแล้วนะครับ เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควร วันนี้ผม

ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ท่ี
ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และ
ผู้เข้าประชุมทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และการประชุมสภาก็ผ่านไป
ด้วยดี  ผมขอปิดการประชุม  ณ บัดนี้   

ปิดประชุมเวลา      12.40  น. 
 
 
 
   (ลงช่ือ)    นางวรกานต์  เรืองศรี    ผู้บันทึกการประชุม 
 
                                                              (ลงช่ือ)     นางกัลยา  บุญญามณี    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
        สําเนาถูกต้อง 

 
      
  

(นางกัลยา  บุญญามณี) 
ปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 
 


