
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยที� 3  ประจําปี พ.ศ.2559 
วนัที�  15 สิงหาคม  2559  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผูม้าประชุม 1. นายชาคริต นิยมเดชา ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นางกรกมล   อาจณรงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 5. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 6. นายฆมัพร อุเทนพนัธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 7. นายเจิมศกัดิ3  หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8.  นายดาํรงเดช ทองคาํ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 9. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายประวติั   ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 11. นายพิทกัษ ์  ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 13. นายรุ่น   จนัทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 14. นายวรชาติ ธารพระจนัทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 15. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายสมโชค ดีลิ@น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายสุพล ชุ่มเยน็ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นายสุรสิทธิ3  สังโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นางเสงี@ยม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นายเอกชยั   กิEมดว้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 23. นางกลัยา บุญญามณี ปลดัเทศบาล/เลขานุการสภา 

ผูไ้มม่าประชุม 1. นายวลัลภ วฒิุภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1. นายสมศกัดิ3  ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายอนุสรณ์ โคย่สัตยา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นายสมชาย จนัทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นางสาววลยัรัตน์ ตนัติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 6. นายชาญวทิย ์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายธานี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 8. นายภูษิต ตนัรัตนพงศ ์ ที@ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายปราณี กาเลี@ยง ที@ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายภาษิต จนัทมุณี ที@ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 11. นายรัฐชยั สงประสพ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายนิทศัน์ วรกุล รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 13. นางบุษกร จนัทร์แป้น หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 14. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 15. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนจดัเกบ็รายได ้
 16. นายประจวบ   มณีโชติ ผอ.สาํนกัการช่าง 
 17. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 18. นายธวชัชยั ประดิษฐอุกฤษฏ ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 19. นายเสริมศกัดิ3  โสมสงค ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 20. นางพรเพญ็ พิตรพิบลูยพ์นัธ์ุ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
 21. นายศกัดา มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 22. นางสุจิตรา สังขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวชิาการและแผนงาน 
 23. นางสกุลวรรณ ดวงแข ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
 24. นายวรุิฬห์ วงคพ์ุธ หวัหนา้งานเทศกิจ 
 25. นางวรกานต ์ เรืองศรี หวัหนา้งานธุรการ  
 26. น.ส.ณฏัฐา ประสพสุข เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 
 27. นางธิดารัตน์ ไชยบญัดิษฐ เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 
 28. นายวฒิุชยั บุญเทพ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 29. นายจตุรงค ์ ทองเพชรคง ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 30. น.ส.นาดกมล กิจวุน่เจริญ ช่างภาพ 
 31. นายไกรวฒิุ พรหมสุทธิ ช่างภาพ 
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เริ@มประชุมเวลา  10.00 น. 

 เมื@อถึง เวลากําหนดนัดประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว  นางกลัยา  บุญญามณี ปลดัเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เขา้หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น ทา่นนายก   
ปลดัเทศบาล  เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที@ปรึกษายกเทศมนตรี 
เลขานุการสภาเทศบาล  ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วนันีE เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยั

สามญั สมยัที@ 3 ประจาํปี 2559  
 บดันีE   สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคป์ระชุมแลว้  ดิฉนัใคร่ขอเรียนเชิญ  
สมาชิกสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และขอเชิญประธานสภา
เทศบาล ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญคะ่ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติทุกทา่น คณะผูบ้ริหาร และผูเ้ขา้ 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วนันีE เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที@ 3     

ประจาํปี  พ.ศ.2559 ในวนัที@  15 สิงหาคม 2559  บดันีE  สมาชิกสภาเทศบาล มา
ครบองคป์ระชุมแลว้  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  และ
ขอดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนีE   

ระเบยีบวาระที� 1  เรื�อง ที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรื@องที@จะแจง้ใหที้@ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เรื@องที@ 1.  วนันีE มีสมาชิกสภาเทศบาล  ขอลาการประชุมสภา 1 คน  คือ 
  นายวลัลภ  วฒิุภูมิ  ลากิจ 
   เรื@ องที@  2. ขอแก้ไขข้อความในร่างเทศบัญญัติของสํานักการศึกษา 

ขอ้ความที@ 1. รายละเอียดประกอบเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ.
2560 ของเทศบาลนครสงขลา หน้า 153 ขอ้ความเดิม “โครงการสําหรับส่งเสริม
ศกัยภาพการจดัการศึกษาทอ้งถิ@น” แกไ้ขเป็นขอ้ความใหม่ “โครงการสนนัสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา” ขอ้ความที@ 2. รายละเอียดประกอบเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2560 ของเทศบาลนครสงขลา หน้า 213 
ข้อความเดิม “โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําปี 2559” ข้อความใหม ่
“โครงการจดัการแขง่ขนักีฬาประจาํปี 2560”  

   เรื@ องที@ 3. เรื@ องการประกาศใช้แผนพฒันาสามปีเทศบาลนครสงขลา 
(พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) ด้วยได้มีหนังสือเทศบาลนครสงขลา ที@  สข 
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52002.2/6696 ลงวนัที@ 1 สิงหาคม 2559   แจง้วา่  ตามที@ เทศบาลนครสงขลา ได้
ประกาศใช้แผนพฒันาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) เมื@อ
วนัที@ 31 พฤษภาคม 2559 ไปแลว้นัEน   

   ในการนีE  เพื@อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ@น  พ.ศ.2548 หมวดที@ 5 ขอ้ 24 
ให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ@นประกาศใช้แผนพฒันาที@อนุมติัแลว้และนาํไปปฏิบติัรวมทัEง
แจง้ใหส้ภาทอ้งถิ@นทราบ  ผมขออนุญาตอ่านประกาศนะครับ 

   ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เรื@อง  ให้ใช้แผนพฒันาสามปีเทศบาลนคร
สงขลา  พ.ศ. 2560  –  พ.ศ. 2562 

   ดว้ยเทศบาลนครสงขลา ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนพฒันาสามปีเทศบาล
นครสงขลา  พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562 ตามขัEนตอนและระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ@น พ.ศ.2548 โดยผา่น
ความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาเทศบาลนครสงขลา ในคราวประชุมเมื@อ
วนัที@ 31  พฤษภาคม พ.ศ.2559 

   อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม ค ว า ม ในหม วด ที@  5  ข้ อ  2 4  แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ@น 
พ.ศ. 2548  จึงประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีเทศบาลนครสงขลา พ.ศ.2560 – 2562 
เพื@อใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินการพฒันาเทศบาลนครสงขลาต่อไป 

   จึงประกาศใหท้ราบโดยทั@วกนั 
   ประกาศ ณ วนัที@  31  พฤษภาคม  พ.ศ.2559 
   ลงชื@อ  นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมกแ็จง้ใหที้@ประชุมสภาแห่งนีEไดรั้บทราบแลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2  เรื�อง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที� 2  ประจําปี 
   พ.ศ. 2559   เมื�อวนัที�  30  พฤษภาคม  2559     

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระที@ 2  เรื@อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมยั 
ประธานสภาเทศบาล    สามญั  สมยัที@ 2 ประจาํปี พ.ศ.2559  เมื@อวนัที@ 30 พฤษภาคม 2559  ขอเชิญ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  เชิญครับ 
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นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEง

ที@ 2  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
 เมื@อวนัที@ 15 มิถุนายน  2559  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ประกอบดว้ย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  ประธานกรรมการ  

  2. นางเสงี@ยม  โกมลนาค   กรรมการ 
  3. นายมนูญ  จิตตะเสโณ   กรรมการ 
  4. นายสุพล  ชุ่มเยน็   กรรมการ 
  5. นายสุระ  รักเจียม   กรรมการ 
  6. นายชาคริต  นิยมเดชา   กรรมการ 
  7. นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์   กรรมการและเลขานุการ 
  ไดม้าประชุมร่วมกนั  ณ งานกิจการสภา  สํานกัปลดัเทศบาล เพื@อตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที@ 2 ประจาํปี พ.ศ.2559 ซึ@ ง
ประชุม  เมื@อวนัที@  30 พฤษภาคม  2559 ปรากฏวา่ไม่มีขอ้ผิดพลาดที@ตอ้งแกไ้ข 
แต่อยา่งใด ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะแกไ้ขรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที@ 2 

ประจาํปี พ.ศ.2559  บา้งครับ  เชิญรองนายกอนุสรณ์  โคย่สัตยา   เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โคย่สัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โคย่สัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ผมอยากใหแ้กไ้ข รายงานการประชุมในหนา้ที@ 2 รายชื@อผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ตกชื@อผมไป  ในการประชุมคราวนัEนผมไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย และเป็นผูเ้สนอ
ญตัติแทนนายกเทศมนตรี ดว้ย  กข็อใหเ้พิ@มชื@อผมไปดว้ยนะครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองอนุสรณ์  โคย่สัตยา  มากครับ รองอนุสรณ์  โคย่สัตยา  
ประธานสภาเทศบาล  ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมสภาเทศบาล ฉบบันีE  โดยการเพิ@มชื@อนายอนุสรณ์  

โคย่สัตยา  เขา้ไปในรายชื@อผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ผมกจ็ะขอมติจากสภาแห่งนีEนะครับ
วา่ สมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดเห็นชอบใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมฉบบันีE โปรด
ยกมือขึEนครับ  (สมาชิกยกมือใหแ้กไ้ขเป็นเอกฉนัท)์ เป็นอนัวา่สภาแห่งนีE มีมติให้
แกไ้ขรายงานการประชุมฉบบันีEแลว้นะครับ   
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   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแกไ้ขรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ฉบบันีE อีกบา้งครับ ไม่มีนะครับ เมื@อไม่มีผมก็จะขอมติจากที@ประชุมสภาแห่งนีE   
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั 
สมยัที@ 2 เมื@อวนัที@ 30 พฤษภาคม 2559  โปรดยกมือขึEนครับ (สมาชิกสภาเทศบาล
ยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์) เป็นอนัวา่สภาเทศบาลแห่งนีE  ให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที@ 2 ประจาํปี พ.ศ.2559  แลว้นะครับ 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที� 2  
ประจําปี พ.ศ.2559  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที� 3  เรื�อง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระที�  4  ญตัต ิ เรื�อง   ขอรับความเห็นชอบการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าบริเวณ 
  แหลมสมิหลา (หน้าถํAา) เพื�อให้ขายในอาคารจําหน่ายสินค้าของที�ระลึก

ของเทศบาลนครสงขลาโดยไม่ต้องดําเนินการประมูล 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระที@ 4 เรื@อง ขอรับความเห็นชอบการจดัระเบียบผูป้ระกอบ   
ประธานสภาเทศบาล  การคา้บริเวณแหลมสมิหลา (หน้าถํEา) เพื@อให้ขายในอาคารจาํหน่ายสินคา้ของที@

ระลึกของเทศบาลนครสงขลา โดยไม่ตอ้งดาํเนินการประมูล ของสํานกัการคลงั 
ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญทา่นนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญตัติ  เรื@อง ขอความเห็นชอบการจดัระเบียบผูป้ระกอบการคา้

บริเวณแหลมสมิหลา (หน้าถํE า) เพื@อให้ขายในอาคารจาํหน่ายสินคา้ของที@ระลึก
ของเทศบาลโดยไมต่อ้งดาํเนินการประมูล  

   หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื@อจดัระเบียบ
ผูป้ระกอบการคา้บริเวณแหลมสมิหลา(หนา้ถํE า) โดยจดัให้เขา้ในอาคารจาํหน่าย
สินคา้ของที@ระลึกของเทศบาลโดยไม่ตอ้งดาํเนินการประมูล เนื@องจากผูค้า้ขาย
ประเภทมาเข็น หาบเร่แผงลอย  บริเวณแหลมสนอ่อน ได้ทาํการค้าขายโดยไม่มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ซึ@ งเทศบาลไดส้าํรวจมีจาํนวน 22 ราย มีดงันีE  

   อาคาร A  
   1. นายสุธิพฒัน์   พรหมดาํ ล็อคที@ 1  ขายของเล่น 
   2. นายธชันนท ์ ทิพยสุ์ชุม ล็อคที@ 2  ขายของเล่น 
   3. นางมณฑา  มณีเจริญ  ล็อคที@ 3  ขายของที@ระลึก 
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   4. นายโกเมศ  มณีเจริญ  ล็อคที@ 4  ขายของที@ระลึก 
   5. น.ส.จุฑาลินี  มณีเจริญ  ล็อคที@ 5  ขายของที@ระลึก 
   6. นางวนัเพญ็  แกว้แสง  ล็อคที@ 6  ขายของเล่น 
   7. นายมานิต  จนัทนา  ล็อคที@ 7  ขายของเล่น 
   8. น.ส.องัสนา  แซ่ตัEง  ล็อคที@ 8  ขายของเล่น 
   9. น.ส.โสภิต  บุตรอยู ่  ล็อคที@ 9  ขายของที@ระลึก 
   10. นางยพุา  บุญมาก  ล็อคที@ 10 ขายของที@ระลึก 
   อาคาร B 
   11. น.ส.มทันา  ทองสมจา ล็อคที@ 27 
   12. นายเรวตั  ชยัสิริเสรีกุล ล็อคที@ 28 
   13. นายธวชัชยั  สุนนัทย์นืยง ล็อคที@ 29 
   14. นางพรทิพย ์  สุวรรณโณ ล็อคที@ 30 
   15. น.ส.สขอ  หาดสมาอิด ล็อคที@ 31 
   16. นายอรุณ  สุวรรณโณ  ล็อคที@ 32 
   อาคาร B3 
   17. น.ส.อารีย ์ สุวรรณรัตน์ ล็อคที@ 33 
   18. นายอสันยั  สนิทพิยะ  ล็อคที@ 34 
   19. นางสุกญัญา  ดวงภกัดี ล็อคที@ 35 
   20. นางเฉลี@ยว  สุวรรณรัตน์ ล็อคที@ 36 
   21. นายบรรจง  ทองชะอุ่ม ล็อคที@ 37 
   22. นางรัชนี  ทองเจริญ  ล็อคที@ 38 
   เหตุผล   เนื@องจากเทศบาลนครสงขลา ได้จดัโครงการก่อสร้างอาคาร

จาํหน่ายสินคา้และของที@ระลึกบริเวณแหลมสมิหลา เพื@อรองรับการจดัระเบียบ
ผูป้ระกอบการคา้ขายการดาํเนินการก่อสร้างเสร็จแลว้ โดยคณะกรรมการจดัหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลนครสงขลา ได้มีมติกาํหนดหลักเกณฑ ์    
การเช่า ไวด้งันีE  

   1.  อตัราคา่เช่าล็อคละ 600.- บาท 
   2.  ระยะเวลาเช่า 3 ปี (ไมอ่นุญาตใหโ้อนสิทธิการเช่าหรือใหเ้ช่าช่วง) 
   3.  คา่ตอบแทนการต่ออายสุัญญา 600.-  บาท 
   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหา

ประโยชน์ในทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ@น พ.ศ.2543 หมวด 2 ขอ้ 6 
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“การใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ@นถือใหด้าํเนินการโดย
วธีิประมูล 

   (1) มีกาํหนดไมเ่กินสามปี ใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ@น เป็นผูมี้อาํนาจอนุมติั 
   (2) มีกาํหนดเกินสามปี ใหส้ภาทอ้งถิ@นเป็นผูอ้นุมติั 
   การให้เช่าตามวรรคหนึ@ ง ถ้ามีความจาํเป็นหรือเพื@อประโยชน์ของทาง

ราชการให้ผู ้บริหารท้องถิ@นเสนอสภาท้องถิ@นให้ความเห็นชอบดําเนินการ
แบบอย่างอื@น โดยไม่ต้องดาํเนินการประมูลก็ได้ ทัEงนีE เท่าที@ไม่ขดัหรือแยง้กบั
กฎหมาย” 

   จึงเสนอญตัตินีE  เพื@อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการให้
เช่าอาคารจาํหน่ายสินคา้โดยไมต่อ้งดาํเนินการประมูล 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอขอบคุณทา่นนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีEบา้งครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2 
   ก่อนอื@นผมตอ้งขอขอบคุณทา่นนายกเทศมนตรีมากครับ ที@ไดจ้ดัระเบียบ

ผูป้ระกอบการคา้บริเวณหน้าถํE า ที@ตรงนัEนมนัระเกะระกะ มองดูไม่สวยงามเลย 
บดันีE มีการจดัระเบียบเป็นอาคาร รู้สึกว่าจะเป็น 6 หลัง และมีการแบ่งล็อคไว้
เรียบร้อยแลว้ ผมไม่ทราบวา่ล็อคนัEนแบ่งไดท้ัEงหมดกี@ล็อค มีเพียงพอกบัแม่คา้ที@
ทาํการคา้ขายอยูบ่ริเวณนัEนหรือไม่ เมื@อเช้าผมไปสอบถามเขาบอกว่าทุกคนได้
หมด และมีที@ว่างด้วย และส่วนที@ว่างนีE รู้สึกว่าทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
สงขลาจะทาํเป็นที@จาํหน่ายสินคา้โอท็อป หรือบางสิ@งบางอยา่งที@เป็นประโยชน์
แก่เมืองสงขลาของเรา นั@นเป็นสิ@งที@ดี ที@ก่อสร้างก็เสร็จมาหลายวนัแล้ว พี@น้อง
ประชาชนถามผมว่าเมื@อไหร่จะได้ใช้ประโยชน์เสียที วนันีE ก็นําเข้ารับความ
เห็นชอบต่อสภาแห่งนีE เพื@อขอให้ผูป้ระกอบการคา้เขา้ขายของในอาคารดงักล่าว
โดยไมต่อ้งดาํเนินการประมูล เป็นการใหผู้ค้า้เดิมที@ไดขึ้Eนทะเบียนเอาไวไ้ดเ้ขา้ไป
คา้ขายเลย ก็เป็นสิ@งที@ดีไม่สร้างความขดัแยง้ให้แก่ผูค้า้ขายเดิม ท่านประธานครับ
พืEนที@ตรงนัEนมีอาคารอยูห่ลงัหนึ@งขนาดประมาณ 2 x 3 หรือ 3 x 2 เมตร ประมาณ
นัEน เขียนวา่ห้องละหมาด ผมอยากทราบวา่ห้องละหมาดนีE ใครเป็นผูดู้แลการใช ้
อยา่งไร วนันีEผมไดเ้ขา้ไปดู ร้านพวงนอ้ยอยูข่า้งหนา้กไ็ดเ้ขา้มาถามผมวา่ผมจะใช้
ห้องนํE าเหรอ ผมบอกวา่ไม่ใช่ครับ ผมมาดูห้องละหมาด เหตุการณ์ที@เกิดขึEนวนันีE
แสดงวา่ประชาชนยงัไม่ทราบวา่เป็นห้องละหมาด ตามที@ท่านนายกเทศมนตรีได้
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หาเสียงไวใ้นการเลือกตัEงที@ผา่นมา ขอขอบคุณท่านนายกมากที@ไดท้าํตามที@ไดห้า
เสียงไว ้ผมขอเรียนวา่ถา้เดินมาทางรูปปัE นหนู-แมวทางทิศตะวนัออก จะเขียนวา่ 
ชาย ถา้เดินมาจาก E&P จะเขียนว่าหญิง อ่านดูแล้วมนัคล้าย ๆ ห้องนํE าจึงทาํให้
เกิดเขา้ใจผดิ ประชาชนบอกวา่อยากใหท้างเทศบาลเขียนเป็นภาษายาวี หรือเขียน
ขา้งหน้าทัEงดา้นซ้ายและดา้นขวาวา่เป็นห้องละหมาดเพื@อให้เกิดความชดัเจน พี@
น้องประชาชนที@อาศัยอยู่บริเวณนัE นบอกว่านี@ เป็นสิ@ งที@ เ ป็นผลดีแก่พี@น้อง
ประชาชนทาง 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มาเที@ยวบา้นเราไดรั้บการตอ้นรับเป็น
อยา่งดี มีที@กิน มีที@อยู ่มีที@เที@ยว และมีที@ละหมาด ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีมาก 
ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ  เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพทิกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ในญัตติของคณะผู ้บ ริหารที@ เสนอความเห็นชอบการจัดระเบียบ

ผูป้ระกอบการคา้บริเวณแหลมสมิหลา หนา้ถํE า เรื@องนีE ผมขอสนบัสนุนนะครับ 
เพราะวา่ที@ผา่นมานัEนไดรั้บการร้องเรียนจากนกัทอ่งเที@ยว และพี@นอ้งประชาชนใน
เขตเทศบาลนครสงขลา ที@มาเจอปัญหาแม่คา้เร่ร่อนและสินคา้ไม่มีคุณภาพ และ
เมื@อจะนาํสินคา้ไปเปลี@ยนก็เกิดการทะเลาะเบาะแวง้หลายครัE งที@ผ่านมาหลายปี
แลว้ มาบดันีEทางเทศบาลนครสงขลาไดด้าํเนินการจดัที@ให้เป็นที@ถาวร และไดจ้ดั
ระเบียบเพื@อให้มีรูปแบบที@สวยงาม ก็ถือวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิ@งกบัการพฒันา
เมือง กับการที@จะรองรับนักท่องเที@ยวและก็ขอฝากท่านประธานไปยงัคณะ
ผูบ้ริหารวา่ช่วยดูแลในเรื@องของคุณภาพของสินคา้ที@นาํมาจาํหน่ายในศูนยข์าย
สินคา้นีEดว้ย เพื@อประโยชน์ของนกัท่องเที@ยว และของพี@นอ้งผูบ้ริโภคทุกคน และ
เพื@อความเป็นระเบียบของผูค้า้ขายดว้ยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ  เชิญนายสมโชค  ดีลิ@น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ@น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ@น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 4 
   ก็อย่างที@หลายท่านไดก้รุณาอภิปรายสนับสนุนในเรื@องการจดัระเบียบ

ผูป้ระกอบการคา้ ผมคนหนึ@งก็เห็นดว้ย ในการจดัระเบียบร้านคา้ในบริเวณแหล่ง
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ท่องเที@ยวในยา่นนัEน แต่สิ@งหนึ@งในการจดัระเบียบดงัที@ผูบ้ริหารไดน้าํเสนอ นั@นก็
คือขอเสนอเพื@อขอความเห็นชอบในการยกเวน้การประมูลต่อสภาในวนันีE  แต่ถา้
เรามาดูในระเบียบ เพื@อให้เกิดความชดัเชนครับท่านประธาน ถา้เราไปดูระเบียบ 
ในขอ้ที@ 6 บอกวา่ “การให้เช่าอสังหาริมทรัพยข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ@น
ให้ดาํเนินการโดยวิธีประมูล” แต่การที@จะไม่ตอ้งประมูลก็สามารถกระทาํได ้แต่
อีกส่วนหนึ@งในขอ้ 6 (1) บอกวา่ “มีกาํหนดไม่เกินสามปีให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ@น เป็น
ผูมี้อาํนาจอนุมติั” และขอ้ 6 (2) บอกวา่ “มีกาํหนดเกินสามปี ให้สภาทอ้งถิ@นเป็น
ผูอ้นุมติั” แปลวา่ถา้ไมเ่กินสามปีผูบ้ริหารอนุมติัได ้แต่ถา้เกินสามปี ตอ้งขออนุมติั
ต่อสภา เพราะฉะนัEนในญตัตินีE ที@ขอมาในส่วนของการขอยกเวน้ไม่ตอ้งประมูล 
แต่ผมเองยงัไมแ่น่ใจวา่การกาํหนดระยะเวลาไดร้ะบุไปดว้ยหรือไม่วา่จะเป็นสาม
ปีหรือเกินสามปี  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ@น  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ  ขอเชิญนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  เชิญครับ 

นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2 
   ผมขอสอบถามต่อในเรื@องของระยะเวลาการเช่า จะเป็นกี@ปีก็อยู่ที@สภา

อนุมติันะครับ ผมขอถามต่อวา่เมื@อครบกาํหนดสัญญาเช่าของพ่อคา้ แม่คา้ที@เขา้
ไปคา้ขายแลว้ พอ่คา้ แมค่า้รายต่อไปที@ยงัไมไ่ดมี้สิทธิจะมาเช่าต่อหรือไม่ อยา่งไร 
หรือว่าให้ผูเ้ช่ารายเดิม เพราะวา่ยงัมีพ่อคา้ แม่คา้อีกหลายรายที@ยงัไม่มีที@จะขาย 
เขาไดส้อบถามมาวา่เมื@อครบสัญญาเช่าของผูเ้ช่าแลว้ ต่อไปพวกเขามีโอกาสที@จะ
ประมูลหรือเขา้ไปเช่าต่อไดห้รือไม ่ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ  ขอเชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2 
   เมื@อสักครู่ผมไดอ้ภิปรายไปแลว้ครับ แต่เป็นตน้ ๆ แต่ผมไดม้าดูวา่ ขอ้ 1

อัตราค่าเช่าล็อคละ 600 บาท ตรงนีE ต่อเดือน ต่อปี หรือสามปี ข้อ 2 บอกว่า
ระยะเวลาเช่า 3 ปี ราคา 600 บาทตรงนีEหมายถึง 3 ปีหรือเปล่า และอีกอยา่งหนึ@ ง
ถ้าเกินสามปีต้องขอความเห็นชอบต่อสภา ถ้ามีการประมูลไม่ต้องขอความ
เห็นชอบ ถา้ไม่มีการประมูลตอ้งขอความเห็นชอบต่อสภาเป็นกรณีพิเศษ ตรงนีE
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ผมเขา้ใจ แต่อยากใหช้ดัเจนวา่คา่เช่าเดือนละ 600 บาท อยากจะถามให้กระจ่างใน
วนันีE  ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ  ขอเชิญทา่นนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชีE แจงในญตัตินีE  ให้สมาชิกสภาที@ไดอ้ภิปรายถามไดท้ราบ ถึงการจดั

ระเบียบผูป้ระกอบการคา้บริเวณหนา้ถํEา บรรดาผูป้ระกอบการไม่วา่จะเป็นหาบเร่
แผงลอย ซึ@ งในปัจจุบนันีE ผมได้อนุโลมให้มาใช้พืEนที@สนามหญา้สีเขียวเป็นการ
ชั@วคราวก่อน และโครงการที@รองรับการจดัระเบียบของผูป้ระกอบการรถเข็นเพื@อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของแหล่งท่องเที@ยวและหาดสมิหลา ก็ไดส้ํารวจมา
ทัEงหมดที@ขออนุมติัจากสภาโดยไม่ตอ้งดาํเนินการประมูล ก็ถือวา่เราตอ้งการจดั
ระเบียบแม่คา้ที@บริเวณสนามหญา้ให้มาขายในอาคารที@ก่อสร้างเสร็จแลว้ ขอนาํ
เรียนให้ท่านสมาชิกทราบวา่ ล็อคทัEงหมดมีอยู ่38 ล็อคนอกเหนือจาก 22 ล็อคนีE
ยงัมีอยู ่16 ล็อคกจ็ะมีการประมูลเกิดขึEนตามระเบียบ ขอเรียนให้ทุกท่านไดเ้ขา้ใจ
กนั และขอตอบชีE แจง สท.สมชาย  จินเดหวา  ในเรื@องของห้องละหมาด เราใน
ฐานะที@เป็นเมืองทอ่งเที@ยวที@มีนกัทอ่งเที@ยว ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกวฒันธรรม และ
พี@นอ้งมุสลิมที@มาจาก 3 จงัหวดัชายแดน หรือจากที@อื@น ๆ ห้องละหมาดนีE ถือวา่เรา
ขาดมาหลายปีแลว้ เพื@อให้พี@นอ้งนกัท่องเที@ยวไดท้าํศาสนกิจ ก็เลยเอาพืEนที@มาทาํ
เป็นห้องละหมาด ปัจจุบนัเสร็จไปแล้ว 1 ที@คือบริเวณหน้าถํE า เราจะเขียนเป็น
ภาษาไทยวา่หอ้งละหมาด แบง่แยกชาย หญิง ตอ้งขอบคุณสําหรับคาํแนะนาํ และ
ผมจะให้ทางสํานกัการช่างได้เขียนเป็น 3 ภาษาเลย ทัEงภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
และภาษายาว ีเพื@อใหพ้ี@นอ้งมุสลิมไดม้าใชล้ะหมาดกนั บอกตรง ๆ วา่ตรงนัEนไม่มี
คนเช่า แต่การทาํความสะอาดมี ผมให้งานรักษาความสะอาดเขา้ไปดาํเนินการทาํ
ความสะอาดทุกวนั ตอนนีEนํE า ไฟพร้อม อีกทัEงบริเวณลานตรงนัEนที@วา่งผมไดใ้ห้
สํานกัการช่างไปกัEน เพราะที@ผา่นมาจะมีรถยนตแ์ละรถมอร์เตอร์ไซตเ์ขา้ไปจอด
เต็ม ตรงนัEนเรามีพืEนที@ให้ผูป้ระกอบการได้ขายของ นอกจากของที@ระลึกและ
สินค้าโอท็อปแล้ว ยงัมีอาหาร เพราะที@ลานตรงนัEนจะมีโต๊ะ และเก้าอีE ไวใ้ห้
นกัท่องเที@ยวไดซื้Eออาหารและมานั@งรับประทานกนั และในส่วนของ สท.พิทกัษ ์ 
ทองสุกใส  ในเรื@องของความสะอาดผมเขา้ใจวา่ดว้ยความหวงัดี ความเป็นห่วง
ของท่าน สท. เพราะการประกอบอาหารของผูป้ระกอบการ ในเรื@องของความ
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สะอาด ความถูกสุขลกัษณะของอาหารนัEนท่านไม่ตอ้งกลวั เรามีฝ่ายสุขาภิบาล
อาหาร กองสาธารณสุขและสิ@งแวดลอ้มลงไปตรวจสอบทุกเดือน ตัEงแต่ในเรื@อง
ของการใช้ภาชนะ การคลุม การปิดอาหาร คือทุกเดือนจะเชิญผูป้ระกอบการมา
ประชุมเพื@อทาํความเขา้ใจในเรื@องของความสะอาด และในส่วนของ สท.สมโชค  
ดิลิ@น  ในเรื@องระเบียบเรื@องระยะเวลากี@ปี ตอ้งถือวา่ระยะเวลา 3 ปีตามระเบียบนัEน
อยู่ในอาํนาจของผูบ้ริหาร และการเช่าตลอดระยะเวลา 3 ปี จากการประชุม
คณะกรรมการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของเทศบาลไดล้งมติกนัในการให้เช่า 
600 บาทต่อเดือน การที@จะเอาพืEนที@ประกอบการตรงไหนไปหาผลประโยชน์ ก็
ตอ้งให้คณะกรรมการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นพิจารณา ตอ้งประชุมกนัเพื@อ
พิจารณาวา่ในแต่ละพืEนที@นัEนจะคิดอตัราค่าเช่าเท่าไหร่อนันีEมนัมีเกณฑ์กาํหนดอยู่
แลว้ ในส่วนของ สท.ฆมัพร  อุเทนพนัธ์  วา่เมื@อครบสัญญาเช่าแลว้สามารถให้
ผูอื้@นมาประมูลไดห้รือไม่ ตรงนีE ถือวา่เป็นการช่วยผูป้ระกอบการที@เราตอ้งการจดั
ระเบียบร้านคา้และมาขึEนทะเบียนไว ้ ให ้22 ผูป้ระกอบการนีEไดม้าอยูบ่ริเวณนีE เรา
ขออนุมติัไม่ตอ้งดาํเนินการประมูล เขาสามารถอยูไ่ดต้ลอด เพียงแต่เรากาํหนด
กฎเกณฑ์เขียนไวช้ดัเจนวา่ห้ามให้เช่าช่วง นอกเหนือจาก 22 ล็อคนีE  เหลืออีก 16 
ล็อค ก็จะมีการประมูล คือเมื@อครบสัญญา 3 ปีทุกครัE ง ก็จะมีการประมูลกนัทุก ๆ 
3 ปี กข็อนาํเรียนใหส้มาชิกสภาเทศบาลไดเ้ขา้ใจในเรื@องนีE  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอขอบคุณทา่นนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีEบา้งครับ  ไม่มีนะครับ เมื@อไม่มีผมก็จะขอมติจากที@ประชุม

แห่งนีE นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการจัดระเบียบ
ผูป้ระกอบการคา้บริเวณแหลมสมิหลา (หน้าถํE า) เพื@อให้ขายในอาคารจาํหน่าย
สินคา้ของที@ระลึกของเทศบาลนครสงขลา โดยไม่ตอ้งดาํเนินการประมูล โปรด
ยกมือขึEนครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉนัท)์ เป็นอนัวา่ที@ประชุมแห่งนีE ให้
ความเห็นชอบในการจดัระเบียบผูป้ระกอบการคา้บริเวณแหลมสมิหลา  (หนา้ถํEา) 
เพื@อให้ขายในอาคารจาํหน่ายสินคา้และของที@ระลึกของเทศบาลนครสงขลา โดย
ไมต่อ้งดาํเนินการประมูล ตามญตัติที@เสนอมาแลว้นะครับ 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติเห็นชอบ ในการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าบริเวณ
แหลมสมิหลา (หน้าถํAา) เพื�อให้ขายในอาคารจําหน่ายสินค้าของที�ระลึกของ
เทศบาลนครสงขลา โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  5  ญตัต ิ เรื�อง  ขออนุมัตกิารให้เช่าอาคารตลาดบริเวณท่าเทยีบเรือประมงใหม่  
   มีกาํหนดระยะเวลา 20 ปี   
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระที@ 5 ญตัติ  เรื@อง   ขออนุมติัการใหเ้ช่าอาคารตลาดบริเวณ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่าเทียบเรือประมงใหม่  ของสํานกัการคลงั  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญท่าน

รองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรี 
   ขอเสนอญตัติ  เรื@ อง ขออนุมติัการให้เช่าอาคารตลาดบริเวณท่าเทียบ

เรือประมงใหม ่มีกาํหนดระยะเวลา 20 ปี 
   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื@อให้เช่าอาคารตลาด

เปิดทา้ยขายของ บริเวณท่าเทียบเรือใหม่ กาํหนดระยะเวลา 20 ปี กรณีที@เทศบาล
อนุมติัให ้หา้งหุน้ส่วนจาํกดั สหมิตร เอส.เอม็. ต่อสัญญาเช่าที@ดินและอาคารตลาด
บริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่ โดยกาํหนดให้ผูเ้ช่าปรับปรุงอาคารตลาดใหม่ตาม
รูปแบบที@เทศบาลกาํหนดโดยใช้งบประมาณของผูเ้ช่าทัEงหมดก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จภายใน 6 เดือน ในระยะที@ผูเ้ช่าดาํเนินการก่อสร้างปรับปรุงให้ชาํระเป็นค่าเช่า
ที@ดิน เมื@อก่อสร้างปรับปรุงอาคารเสร็จและส่งมอบอาคารแก่เทศบาล ยกกรรมสิทธิ3
ใหแ้ก่เทศบาลจะตอ้งชาํระเป็นคา่เช่าอาคาร โดยกาํหนดเวลาเช่าอาคาร 20 ปี 

   เหตุผล   ตามมติที@ประชุมคณะกรรมการจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ของเทศบาล ครัE งที@ 2/2559 วนัที@ 16 มิถุนายน 2559 ให้กาํหนดหลกัเกณฑ์การเช่า 
ดงันีE  

   1. กาํหนดให้ผูเ้ช่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารตลาดใหม่ตามแบบแปลนที@
เทศบาลกาํหนด โดยใช้งบประมาณของผูเ้ช่าเองให้แลว้เสร็จภายใน 6 เดือน ใน
ระยะเวลาที@ผูด้าํเนินการปรับปรุงใหช้าํระเป็นคา่เช่าที@ดินในอตัราตารางเมตรละ 2 
บาทต่อเดือน พืEนที@ทัEงหมด 13,168 ตารางเมตร เป็นค่าเช่าที@ดินเดือนละ 26,336.-
บาท (สองหมื@นหกพนัสามร้อยสามสิบหกบาทถว้น) 

   2. เมื@อปรับปรุงอาคารเสร็จและส่งมอบอาคารแก่เทศบาลให้ผูเ้ช่ายก
กรรมสิทธิ3 ใหแ้ก่เทศบาลและชาํระเป็นคา่เช่าอาคาร โดยมีหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนีE  

   1. กาํหนดอายสุัญญาเช่า 20 ปี 
   2. อตัราประโยชน์ตอบแทนขัEนตํ@าเดือนละ 85,000.- บาท และปรับค่าเช่า

ขึEนทุก 5 ปี ดงันีE  
   ปีที@ 1 – 5   คา่เช่า เดือนละ 85,000.- บาท 
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   ปีที@ 6 – 10  ปรับขึEน 5% ของค่าเช่าปีที@ 1 – 5  เป็นค่าเช่าเดือนละ 
89,250.- บาท 

   ปีที@ 11 – 15  ปรับขึE น 10% ของค่าเช่า 6 -10 เป็นค่าเช่าเดือนละ 
98,175.- บาท 

   ปีที@ 16 – 20  ปรับขึEน 15% ของค่าเช่าปีที@ 11-15 เป็นค่าเช่าเดือนละ 
112,901.- บาท 

   3. คา่ตอบแทนการต่ออายสุัญญาเช่า     50,000.- บาท 
   4. คา่ตอบแทนการโอนสิทธิการเช่า  100,000.- บาท 
   5. คา่ตอบแทนการเปลี@ยนตวัผูเ้ช่า   100,000.- บาท 
   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหา

ประโยชน์ในทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ@น พ.ศ. 2543 หมวด 2 ขอ้ 6 
การให้เช่าอสังหาริมทรัพยข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ@นให้ดาํเนินการโดยวิธี
ประมูล 

   (1) มีกาํหนดไมเ่กินสามปี ใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ@นเป็นผูมี้อาํนาจอนุมติั 
   (2) มีกาํหนดเกินสามปี ใหส้ภาทอ้งถิ@นเป็นผูอ้นุมติั 
   การให้เช่าตามวรรคหนึ@ ง ถ้ามีความจาํเป็นหรือเพื@อประโยชน์ของทาง

ราชการใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ@นเสนอสภาทอ้งถิ@นให้ความเห็นชอบดาํเนินการเป็นอยา่ง
อื@น โดยไมต่อ้งดาํเนินการประมูลกไ็ด ้ทัEงนีE เทา่ที@ไมข่ดัหรือแยง้กบักฎหมาย 

   จึงเสนอญตัตินีE  เพื@อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการให้เช่า
อาคารตลาดบริเวณทา่เทียบเรือประมงใหมที่@มีกาํหนด 20 ปี ขอบคุณคะ่ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีEบา้งครับ เชิญนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ท่านประธานครับ ในญัตติ  เรื@ อง  ขออนุมัติการให้เช่าอาคารตลาด

บริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่ มีกาํหนดระยะเวลา 20 ปี หลกัการ ขออนุมติัจาก
สภาเทศบาลนครสงขลา เพื@อให้เช่าอาคารตลาดเปิดทา้ยขายของ บริเวณท่าเทียบ
เรือใหม่ กาํหนดระยะเวลา 20 ปี หลกัการ ตรงกบัญตัตินะครับ แต่ต่อไปบอกวา่ 
กรณีที@ เทศบาลอนุมติัให ้ห้างหุ้นส่วนจาํกดั สหมิตร เอส.เอ็ม. ต่อสัญญาเช่าที@ดิน 
มนัคนละเรื@องนะครับ หรือวา่ผมปัญญาไม่ถึงครับ เขา้ใจไม่ถึงวา่จะขอต่อสัญญา
หรือจะให้เช่าในระยะเวลา 20 ปี ขอให้ผูบ้ริหารชีEแจงหน่อยนะครับ เพราะดูแลว้
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มนัขดักนัอยูน่ะครับ แต่ในหลกัการตอนทา้ยอ่านก็เขา้ใจวา่ ในระหวา่งที@ปรับปรุง 
นัEน ให้ปรับปรุงให้เสร็จภายใน 6 เดือน แต่ถา้หากว่า 6 เดือนปรับปรุงไม่เสร็จละ
ครับ ถา้สภาอนุมติัให้ปรับปรุง 6 เดือน ถา้ปรับปรุงไม่เสร็จ เป็นเดือนที@ 7 เดือนที@ 8 
ท่านประธานไปดูว่าระหว่างที@ปรับปรุงค่าเช่าเดือนละ 26,336 บาท แต่ถ้าหาก
ปรับปรุงเป็นตลาดเรียบร้อยแลว้ค่าเช่าปีที@ 1 เดือนที@ 1 จาํนวน 80,000 กวา่บาท 
มนัต่างกนัเยอะนะครับ ตรงนีEผมเขา้ใจวา่นกัธุรกิจก็ตอ้งมีเล่ห์เหลี@ยมมีชัEนเชิงนั@น
ประการหนึ@ ง แต่ถ้ามองในทางกลับกันถ้าเขารีบเร่งในการที@จะสร้างตลาด 
ปรับปรุงตลาดให้แลว้เสร็จเขาก็จะไดผ้ลประโยชน์จากการเช่า ตรงนีE ผมอาจจะ
วติกไปเอง ส่วนประเด็นต่อไปผมขอถามวา่รายการนีEถา้เป็นการให้เช่า 20 ปี ตอ้ง
ขออนุมติัจากสภาแลว้ตามระเบียบที@ท่านรองเสนอไปเมื@อสักครู่วา่มีการประมูล
หรือยงั ผมขอถามแคนี่E   ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญรองวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  เชิญครับ   

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉนันางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ก่อนอื@นตอ้งขอขอบคุณ สท.ประวติั  ดาํริห์อนนัต์  ที@เสนอความคิดเห็น 

ในประเด็นนีEขอมอบใหคุ้ณสงวน  บุญรัตน์  ผอ.ส่วนพฒันารายได ้เป็นผูชี้Eแจงคะ่ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ  ขอเชิญ คุณสงวน 
ประธานสภาเทศบาล  บุญรัตน์  ผอ.ส่วนพฒันารายไดชี้Eแจงครับ  

นางสงวน  บุญรัตน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
ผอ.ส่วนพฒันารายได ้  ดิฉนันางสงวน  บุญรัตน์  ผอ.ส่วนพฒันารายได ้  
   ขอชีE แจงกรณี หจก.สหมิตร เอส.เอ็ม. ไดท้าํสัญญาเช่ากบัเทศบาล ตาม

สัญญาเดิมมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตามระเบียบจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ@น กรณีครบอายุสัญญาเช่า เมื@อผูเ้ช่ามีความประสงคจ์ะ
ต่อสัญญาเช่าก็มาเขียนคาํร้องขอต่อสัญญาเช่าภายใน 60 วนั และสัญญาฉบบันีE
หมดอายสุัญญาในวนัที@ 9 กรกฎาคม 2559 และ หจก.สหมิตร เอส.เอ็ม.ไดม้าเขียน
คาํร้องขอต่อสัญญาเช่าและจะปรับปรุงตลาดใหม่ โดยขอต่ออายุสัญญาเช่าเป็น
ระยะเวลา 20 ปี และทางผูบ้ริหารก็ได้อนุมติัในคาํร้องให้ต่อสัญญาได้ จึงได้
นาํเขา้ที@ประชุม เพื@อให้คณะกรรมการจดัหาประโยชน์ในทรัพยสิ์นขององค์กร
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ปกครองทอ้งถิ@นไดพ้ิจารณา และกไ็ดน้าํเขา้ที@ประชุมสภาเทศบาล เพื@อให้สมาชิก
สภาเทศบาลพิจารณาอนุมติั ขอบคุณคะ่ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ผอ.ส่วนพฒันารายได ้ มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ@น  เชิญครับ  

นายสมโชค  ดีลิ@น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ@น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 4 
   ผมวา่ผมคงจะเขา้ใจไม่ผิดนะครับ ถา้กรณีต่อสัญญา นั@นคือต่อสัญญาได้

คราวละ 3 ปี แต่เมื@อสักครู่นีE  อนุมติัให้ต่อสัญญาไป 20 ปี มนัน่าจะผิดพลาดไหม
ครับ ก็ลองชีEแจงทาํความเขา้ใจกนัดูใหม่นะครับ เพราะวา่วนันีEกาํลงัจะขออนุมติั
ต่อสภาในการเช่า 20 ปี ขอ้แรกที@สับสนอยู่คือการต่อสัญญาเช่า ซึ@ งถ้าอ่านใน
หลกัการแลว้อยา่งที@ สท.ประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ บอกวา่ยงัไม่ชดัเจนก็ขอคาํชีE แจงที@
ชดัเจนดว้ย  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ@น  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญทา่นเลขาสภา ช่วยชีEแจง  เชิญครับ  

นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
ปลดัเทศบาล  ดิฉนันางกลัยา  บุญญามณี  เลขานุการสภาเทศบาลนครสงขลา 
เลขานุการสภาเทศบาล 
   ในญตัตินีE เนื@องจากวา่ แต่เดิมนัEนเทศบาลให ้หจก.สหมิตร เอส.เอ็ม. เป็น

ผูเ้ช่าอยู่ระยะเวลาการเช่า 3 ปี และสัญญาเช่าจะหมดอายุในวนัที@ 9 กรกฎาคม 
2559 และก่อนหมดอายสุัญญาเช่า 60 วนั ผูเ้ช่าก็มายื@นคาํร้องขอต่อสัญญาเช่าตาม
ระเบียบการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน ต่อเทศบาลและทางผู ้บริหารคือ
นายกเทศมนตรีได้อนุมติัให้ต่อสัญญาเช่าให้แก่ หจก.สหมิตร เอส.เอ็ม. ที@ทาง
ท่าน สท.ประวติั  ดาํริห์อนนัต์  สงสัยว่าต่อสัญญาเช่าเป็นเวลา 20 ปี มนัจะผิด
หรือไม่ ก็คือเดิมนัEนสัญญาเช่าเป็นเช่าในระยะเวลา 3 ปี แต่ทาง หจก.สหมิตร 
เอส.เอม็. เห็นวา่เนื@องจากทางทา่เทียบเรือประมงใหม ่ที@ตลาดเปิดทา้ยขายของเป็น
ที@ทรุดโทรมกเ็ลยยื@นขอ้เสนอวา่จะปรับปรุงตลาดโดยการลงทุนเองและลงทุนไป
ในอตัราที@คอ่นขา้งจะสูง กเ็ลยขอวา่ขอขยายเวลาในการต่ออายุสัญญาเช่าจาก 3 ปี 
เป็น 20 ปี กเ็ลยตอ้งขออนุมติัจากสภาแห่งนีE ในกรณีขออนุมติัต่ออายุสัญญาเช่าใน
ระยะเวลาเกิน 3 ปี เพราะว่าการต่ออายุสัญญาเช่าในระยะเวลา 3 ปีเป็นอาํนาจ
อนุมติัของผูบ้ริหาร แต่เนื@องจากการขอต่ออายุสัญญาเช่าเกิน 3 ปีเป็นอาํนาจ



17 

 

  

อนุมติัของสภาแห่งนีE  ก็เลยตอ้งขออนุมติัจากสภาแห่งนีE เพื@อที@จะขอต่ออายุสัญญา
เช่าในระยะเวลา 20 ปี ขอบคุณคะ่ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ทา่นเลขานุการสภาเทศบาลมากครับ มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญทา่นนายกเทศมนตรี  เชิญครับ  

นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอทาํความเข้าใจกบัสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ตลาดบริเวณท่า

เทียบประมงใหม่ หรือตลาดเปิดทา้ย และที@ผ่านมาถือว่าตรงนัEน หจก.สหมิตร 
เอส.เอม็. เช่ามาและต่อสัญญาทุก 3 ปี จากการที@ผมลงไปดูสถานที@บริเวณตรงนัEน
เป็นทางเขา้เมือง ผมก็เลยเชิญผูเ้ช่ามาหารือวา่ถา้คุณจดัระเบียบเปิดทา้ยแบบนีEผม
จะยกเลิกสัญญาการเช่า  เพราะวา่ที@ตรงนัEนเป็นทางเขา้เมืองภูมิทศัน์ต่าง ๆ เมื@อเขา้
มาเมืองสงขลาแลว้ มาเห็นสภาพของร้านของผูป้ระกอบการที@เป็นตลาดเปิดทา้ย 
มีทัEงหลงัคาไวนิลบา้งอะไรบา้งระเกะระกะไม่มีความเป็นระเบียบเลย ผมเลยดาํริ
ให้ทางสํานักการช่างได้ออกแบบ เพราะอย่างไรเสียทางเทศบาลต้องเป็น
ผูอ้อกแบบเอง เพื@อใหมี้ความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะถือวา่
เป็นหนา้ตาในการพฒันาเมือง เอารูปแบบที@สวยงามเขา้มาในบา้นเมืองเรา ถา้ท่าน
สมาชิกคนใดเคยไปตลาดเปิดทา้ยจะเห็นไดว้า่สภาพอาคารเป็นอยา่งไร ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมนัไมมี่ เพราะฉะนัEนถา้ผูเ้ช่ารายนีE จะดาํเนินการเองทัEงหมด 100 
เปอร์เซ็น เอาตามแบบแปลนที@ทางสํานักการช่างได้ออกแบบ และแบบก็ได้
ออกมาเรียบร้อยแลว้ เพราะฉะนัEนตอ้งสร้างตามรูปแบบของเทศบาลที@กาํหนดให ้
โดยผูเ้ช่าจะลงทุน 100 เปอร์เซ็น เขาเลยบอกวา่ถา้ให้เช่า 3 ปีการลงทุนในครัE งนีE
มนัจะไมคุ่ม้ เพราะจากการประมาณการคร่าว ๆ ก็ตอ้ง 10 ลา้นกวา่ขึEนไป และถา้
ให้เช่ากาํหนดระยะเวลา 3 ปี คงไม่มีใครกล้ามาลงทุนแน่นอน ก็เลยกาํหนด
ระยะเวลาการเช่าเป็น 20 ปี และการก่อสร้างก็เป็นอาคารแบบถาวร ไม่ใช่แบบ
ชั@วคราว ใครไปใครมาจะไดเ้ห็นถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดการพฒันา
ไปในทางที@ดี กข็อชีEแจงใหท้า่นสมาชิกสภาไดเ้ขา้ใจ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ทา่นนายกเทศมนตรี  มากครับ   มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ@น  เชิญครับ  

นายสมโชค  ดีลิ@น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ@น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 4 
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   ฟังจากที@ท่านนายกเทศมนตรีได้กรุณาชีE แจงในญัตติ ก็ต้องขอชื@นชม 
เพราะวา่ส่วนหนึ@งไดเ้ป็นการประหยดังบประมาณของเทศบาลเราไปไดเ้ยอะมาก
ที@จะให้ทางเอกชนมาดาํเนินการสร้าง และหลงัจากสร้างเสร็จแลว้ก็ยงัยกอาคาร
ทัE งหมดให้เป็นสมบัติของเทศบาล และสุดท้ายเทศบาลก็ยงัได้ค่าเช่า เป็น
ผลประโยชน์ที@เขา้มาสู่งบประมาณของเทศบาลนครสงขลาได้นาํไปพฒันาใน
ส่วนอื@น ซึ@ งแตกต่างจากโครงการที@ผา่นมาหลาย ๆ โครงการในอดีตซึ@ งเทศบาล
ลงทุนเอง ไม่ว่าจะเป็นลิฟท์เขาตงักวนหรือโครงการอื@นหลาย ๆ โครงการซึ@ ง
เทศบาลลงทุนสร้างและใหเ้อกชนเขา้มาดาํเนินการเช่า ซึ@ งผมมองวา่ประเด็นแบบ
นัEนทาํให้ทอ้งถิ@นเสียโอกาสในเรื@องการนาํรายไดไ้ปพฒันาในส่วนอื@นเป็นอยา่ง
มาก ผมกต็อ้งขอชื@นชมในญตัตินีE   ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ@น  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื@อไม่มีผมก็จะขอมติจากที@ประชุม

สภาแห่งนีE  สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้เช่าอาคารตลาด บริเวณท่าเทียบ
เรือประมงใหม ่มีกาํหนดระยะเวลา 20 ปี ของสํานกัการคลงั โปรดยกมือขึEนครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมติัเป็นเอกฉันท)์ เป็นอนัวา่สภาแห่งนีE มีมติอนุมติั
ใหเ้ช่าอาคารตลาด บริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่ มีกาํหนดระยะเวลา 20 ปี ของ
สาํนกัการคลงั ตามญตัติที@ผูบ้ริหารไดเ้สนอมา แลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติอนุมัติ ให้เช่าอาคารตลาดบริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่      
มีกาํหนดระยะเวลา 20 ปี เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  6    ญตัต ิ เรื�อง  ขอรับความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบบริการคลินิก      
     นอกเวลาราชการ  (กองสาธารณสุขและสิ�งแวดล้อม)  

นายชาคริต  นิยมเดชา    ระเบียบวาระที@ 6  เรื@อง  ขอรับความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบ  
ประธานสภาเทศบาล  บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ@ งแวดล้อม เชิญ

ผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญทา่นรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญตัติ  เรื@อง  ขอความเห็นชอบโครงการพฒันาระบบคลินิกนอก

เวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ@งแวดลอ้ม) 
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   หลักการ  ขอเสนอสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื@อขอรับความเห็นชอบ
โครงการพฒันาระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2560  จาํนวน 1 โครงการ โดยใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครสงขลา  เป็นเงิน  850,000.- บาท  (แปดแสนห้าหมื@น
บาทถว้น) 

   เหตุผล   เนื@องจากผลการดาํเนินงานโครงการพฒันาระบบบริการคลินิก
นอกเวลาราชการ ณ ศูนยบ์ริการสาธารณสุขเตาหลวง เทศบาลนครสงขลา ซึ@ งเริ@ม
เปิดให้บริการมาตัE งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันย่างเข้าปีที@  10 ของการ
ดาํเนินงาน พบว่าประชาชนทั@วไปทัEงในเขตและนอกเขตเทศบาลนครสงขลา 
โดยเฉพาะผูมี้สิทธิ3 เบิกค่ารักษาพยาบาล ผูป้ระกนัตนและผูที้@ใช้บตัรประกัน
สุขภาพทั@วไป สะดวกมารับบริการนอกเวลาราชการ คิดเป็นร้อยละ 27 ของ
จาํนวนผูม้ารับบริการทัEงหมด ดงัจะเห็นได้จาก ผลการดาํเนินโครงการพฒันา
ระบบการบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ตัEงแต่วนัที@ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที@ 30 
มิถุนายน 2559  ที@แนบมาดว้ยแลว้ แสดงให้เห็นถึงความนิยมของประชาชนที@มา
รับบริการนอกเวลา เนื@องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นกนัเอง และ
มั@นใจในศกัยภาพของเจา้หนา้ที@ผูใ้ห้บริการ ซึ@ งสอดคลอ้งกบัผลการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการนอกเวลาราชการ โดยการใช้
แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 100 คนพบวา่ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการใหบ้ริการคลินิกนอกเวลาราชการ  คิดเป็นร้อยละ 99.87 

   ดังนัE น  เพื@อให้โครงการดําเนินไปอย่างต่อเนื@อง  ตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในการ ใชสิ้ทธิรักษาพยาบาล  เทศบาลนครสงขลา  จึงได้
จัดทําโครงการพัฒนาระบบการบริการคลินิกนอกเวลาราชการ โดยใช้
งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภณัฑ์เทศบาลนคร
สงขลาประจาํปีงบประมาณ  2560  เพื@อจ่ายเป็นคา่ตอบแทนเจา้หนา้ที@ผูป้ฏิบติังาน  
จาํนวน  750,000  บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื@นบาทถ้วน)  และค่าเวชภัณฑ์ทาง
การแพทย์ จ ํานวน 100,000 บาท  (หนึ@ งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทัE งสิEน  
850,000  บาท  (แปดแสนหา้หมื@นบาทถว้น) 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงินทุน
หมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภณัฑ์ (ฉบบัที@ 2) พ.ศ. 2551 “ขอ้ 1 กรณีที@
โรงพยาบาลหรือศูนยบ์ริการสาธารณสุขแห่งใดแห่งหนึ@ ง มีเงินทุนหมุนเวียนค่า
รักษาพยาบาลและเวชภณัฑ์สะสมไวเ้ป็นจาํนวนมาก  เทศบาลหรือเมืองพทัยา 
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อาจพิจารณาให้นาํเงินดงักล่าวไปใชจ่้ายในกิจการสาธารณสุขดา้นอื@นตามที@เห็น
ควร แต่จะต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของจาํนวนเงินทุนหมุนเวียนที@มีอยู่ใน
ขณะนัEนทัEงนีE จะตอ้งมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลืออยู่ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 
500,000 บาท และเหลือสาํหรับศูนยบ์ริการสาธารณสุขไม่นอ้ยกวา่ 200,000 บาท 
ดว้ย 

   การดําเนินการตามวรรคหนึ@ ง ต้องเสนอโครงการ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลหรือสภาเมืองพทัยา  แลว้แต่กรณี  และตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากผูว้า่ราชการจงัหวดั” 

   จึงขอเสนอญัตตินีE   เพื@อขอรับความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบ
บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ซึ@ งปัจจุบนัศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง 
เทศบาลนครสงขลา มีเงินทุนหมุนเวียน ณ วนัที@  4 กรกฎาคม  2559  อยูท่ ัEงสิEน  
3,512,571.18 บาท (สามลา้นห้าแสนหนึ@งหมื@นสองพนัห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบ
แปดสตางค)์ คิดเป็นจาํนวนเงินที@จะนาํไปใชไ้ม่เกินร้อยละ 30 ตามระเบียบฯ คือ 
1,053,771.35 บาท (หนึ@ งลา้นห้าหมื@นสามพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบห้า
สตางค)์ ขอใชค้รัE งนีE   850,000  บาท (แปดแสนหา้หมื@นบาทถว้น) 

   จึงเรียนมาเพื@อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา ต่อไป 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินีE  บา้งครับ เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1 
   จากการที@ผูบ้ริหารได้เสนอญตัติ  เรื@อง  ขอรับความเห็นชอบโครงการ

พฒันาระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ผมจาํไดว้า่ผมไดอ้ภิปรายเรื@องนีE มา
ทุกปี เพราะผมให้ความสนใจเป็นพิเศษ ในเรื@องของคลินิกนอกเวลาราชการของ
เทศบาลนครสงขลา จากการที@เราไดไ้ปสํารวจพบวา่ เรื@องการเกิด การตาย การ
ยา้ยถิ@น ในเขตเทศบาลนครสงขลา ณ วนันีEผูสู้งอายทีุ@จะไปโรงพยาบาลดว้ยตวัเอง 
หรือวา่ให้ลูกหลานพาไปในเวลาที@เจ็บป่วยในเวลาราชการนัEน ค่อนขา้งจะยาก 
และมีปริมาณเพิ@มมากขึEน ผมมองวา่จาํนวนเงิน 850,000 บาท เมื@อมาคิดวา่จาํนวน 
12 เดือน เทศบาลลงทุนในการดูแลผูสู้งอายุในเขตเทศบาลนครสงขลาในขณะนีE  
ประมาณ 2 หมื@นคน ตกประมาณเดือนละ 7,000 กวา่บาท เพราะฉะนัEนผมคิดวา่
คุม้ค่า ท่านประธานครับ ผมไดติ้ดตามต่อไปอีกวา่เนื@องจากเรามีชมรมผูสู้งอาย ุ
และชมรมต่าง ๆ ได้ไปใช้พืEนที@ที@ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวงในการทาํ
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กิจกรรม และไม่วา่เรื@องของผูสู้งอายุ เรื@องของผูป่้วยเรืE อรัง ผมไดเ้ขา้ไปดูอยูบ่่อย 
ไปคุยกบัเจา้หน้าที@ ไปดูเรื@องเครื@องมือในการให้บริการพี@น้องประชาชน ความ
พอใจของผูรั้บบริการสูง ตวัเราเองก็เกือบจะ 60 แลว้ ต่อไปก็ตอ้งไปใช้บริการ
ตรงนัEนดว้ย มนัคุม้ค่ามากค่าเวชภณัฑ์ปีละ 100,000 บาท ผมเห็นดว้ยเป็นอยา่ง
มากครับ  หลาย ๆ เทศบาลเขามีโรงพยาบาลเป็นของเทศบาลแลว้ ในประเทศไทย
มี 1,000 กว่าเทศบาล มีโรงพยาบาลเป็นของตวัเอง หลายเทศบาลแล้วนะครับ 
เพราะฉะนัEนถ้าเรามีโอกาสขยายการให้บริการและก็นําแพทย์เฉพาะทางมา
ใหบ้ริการแก่พี@นอ้งประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลาเพิ@มขึEนดว้ยก็จะเป็นการ
ดี เพราะผมดูแลว้ตอนนีE เราลงทุนแค ่7,000 กวา่บาทต่อเดือนเอง เอา 7,000 คูณ 12 
ก ็800,000 กวา่บาทเทา่นัEนเอง ตรงนีEผมเห็นดว้ย ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE  อีกบา้งครับ  เชิญนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ทา่นประธานครับ ผมขอประทว้งคาํอภิปรายของนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส 

ครับ  ท่านบอกว่าเงิน 850,000 บาท เอา 12 เดือนไปหารได้ 7,000 กว่าบาท       
ผดิครับ มนัตอ้งได ้70,000 กวา่บาทครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มากครับ  คุณพิทกัษ ์ ทองสุกใส 
ประธานสภาเทศบาล  เขา้ใจแลว้นะครับ  ขอแกไ้ขนะครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญตัตินีE  

อีกบา้งครับ  ไมมี่นะครับ เมื@อไม่มีผมก็จะขอมติจากที@ประชุมสภาแห่งนีE   สมาชิก
สภาท่านใด เห็นชอบโครงการพฒันาระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ของ
กองสาธารณสุขและสิ@งแวดลอ้ม โปรดยกมือขึEนครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ
เห็นชอบเป็นเอกฉนัท์) เป็นอนัวา่สภาแห่งนีE มีมติเห็นชอบโครงการพฒันาระบบ
บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ของกองสาธารณสุขและสิ@งแวดลอ้มตามญตัติที@
ผูบ้ริหารไดเ้สนอมา แลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกนอกเวลา
ราชการ  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  7  ญตัต ิ เรื�อง   ขอรับความเห็นชอบเบิกเงินอดุหนุนโครงการวางและ จัดทาํ 
  ผงัเมืองรวมเมืองสงขลา (ปรับปรุงครัAงที� 2) จังหวดัสงขลา 
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระที@ 7  ญตัติ  เรื@อง  ขอรับความเห็นชอบเบิกเงินอุดหนุน 
ประธานสภาเทศบาล  โครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมเมืองสงขลา (ปรับปรุงครัE งที@ 2) จงัหวดัสงขลา 

ของส่วนควบคุมการก่อสร้างและผงัเมืองฯ ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ   เชิญท่าน
รองนายกสมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญตัติ  เรื@อง  ขอรับความเห็นชอบเบิกเงินอุดหนุนโครงการวาง

และจดัทาํผงัเมืองรวมเมืองสงขลา (ปรับปรุงครัE งที@  2 ) จงัหวดัสงขลา (ส่วน
ควบคุมการก่อสร้างอาคารและผงัเมือง  สาํนกัการช่าง) 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื@อขออนุมติัเบิกเงิน
อุดหนุนโครงการวางและจัดทาํผงัเมืองรวมเมืองสงขลา (ปรับปรุงครัE งที@ 2)  
จงัหวดัสงขลา  ประจาํปีงบประมาณ 2559   

   เหตุผล  ตามที@จงัหวดัสงขลาได้ดาํเนินโครงการขอรับเงินอุดหนุนผงั
เมืองรวมเมืองสงขลา (ปรับปรุงครัE งที@ 2) จงัหวดัสงขลา ประจาํปีงบประมาณ 
2559  โดยดาํเนินการร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ@น ได้แก่เทศบาลนคร
สงขลา  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง  เทศบาลตาํบลพะวง  เทศบาลตาํบลเกาะแตว้  
และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทุง่หวงั  ในการนีEสํานกังานโยธาธิการและผงัเมือง
จงัหวดัสงขลาจึงขอรับเงินอุดหนุนโครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมเมือง
สงขลา (ปรับปรุงครัE งที@  2)  จงัหวดัสงขลา  จาํนวนเงิน  200,000.-บาท  (สอง
แสนบาทถว้น)  โดยคณะอนุกรรมการอาํนวยการการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ@นระดบัจงัหวดัไดเ้ห็นชอบโครงการดงักล่าว  ตามการประชุม
ครัE งที@  2/2559  เมื@อวนัที@ 5 เมษายน  2559 และเทศบาลนครสงขลาไดโ้อนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ไปตัEงจ่ายเป็นรายการใหม ่ 
อุดหนุนโครงการวางและจัดทาํผงัเมืองรวมเมืองสงขลา (ปรับปรุงครัE งที@ 2) 
จงัหวดัสงขลา  ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ครัE งที@  6/2559  เมื@อวนัที@  26  เมษายน  2559 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบ  พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ.2496  
มาตรา 67 ทวิ  ระบุวา่  “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8)  และการจ่ายเงินเพื@อการ
ลงทุน  เทศบาลจะกระทาํไดเ้มื@อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูว้่า
ราชการจงัหวดัอนุมติัแลว้” 
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   จึงขอเสนอญตัตินีE   เพื@อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา
พิจารณาเบิกเงินอุดหนุนโครงการวางและจัดทําผงัเมืองรวมเมืองสงขลา 
(ปรับปรุงครัE งที@  2)  จงัหวดัสงขลา  ให้กบัสํานักงานโยธาธิการและผงัเมือง
จงัหวดัสงขลา 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญตัตินีE  บา้งครับ เมื@อไม่มีผมก็จะขอมติจากที@ประชุมสภา

แห่งนีE   สมาชิกสภาทา่นใด เห็นชอบใหเ้บิกเงินอุดหนุนโครงการวางและจดัทาํผงั
เมืองรวมเมืองสงขลา (ปรับปรุงครัE งที@ 2) จงัหวดัสงขลา โปรดยกมือขึEนครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) เป็นอนัว่าสภาแห่งนีE มีมติ
เห็นชอบให้เบิกเงินอุดหนุนโครงการวางและจดัทาํผงัเมืองรวมเมืองสงขลา 
(ปรับปรุงครัE งที@ 2) จงัหวดัสงขลา ตามญตัติที@ผูบ้ริหารไดเ้สนอมา แลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ เห็นชอบให้เบิกเงินอุดหนุนโครงการวางและจัดทําผัง
เมืองรวมเมืองสงขลา (ปรับปรุงครัAงที� 2) จังหวดัสงขลา  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  8  ญตัต ิ เรื�อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
  2559 ไปตัAงจ่ายเป็นรายการใหม่  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระที@ 8  ญตัติ  เรื@อง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจาํปี พ.ศ. 2559 ไปตัEงจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการศึกษา ขอเชิญ

ผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญทา่นรองอนุสรณ์  โคย่สัตยา  เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โคย่สัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เรื@ อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตัEงจ่ายเป็นรายการใหม ่ 
   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื@อโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตัEงจ่ายเป็นรายการใหม ่  
   เหตุผล   ตามที@สํานักการศึกษา ได้ตัE งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 หมวดค่าที@ดินและสิ@ งก่อสร้าง ประเภทอาคาร    
ต่าง ๆ โครงการปรับปรุงห้องประชุม จาํนวน 400,000.- บาท เพื@อจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) รายละเอียดตามแบบ
แปลนที@เทศบาลกาํหนด จากการกาํหนดรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะและราคา
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กลาง ปรากฏว่า โรงเรียนได้จดัทาํรายละเอียดในการขออนุมติัปรับปรุงห้อง
ประชุมโรงเรียน 2 ประเภท ไดแ้ก่  1. กลุ่มงานอาคาร วงเงิน 114,943.56 บาท    
2. กลุ่มงานครุภณัฑ ์วงเงิน 297,855.90 บาท ซึ@ งเป็นการจดัซืEอครุภณัฑ์ในวงเงิน
ที@มากกว่ากลุ่มงานอาคารจึงไม่สามารถดาํเนินการจดัซืEอจดัจา้งได้ตรงตามที@
ระบุไวใ้นเทศบญัญติั จึงจาํเป็นตอ้งขออนุมติัโอนไปตัEงจ่ายเป็นรายการใหม ่ ดงันีE   

   ขอโอนจาก   
   แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าที�

ดินและสิ�งก่อสร้าง  ประเภท อาคารต่าง ๆ 
   - โครงการปรับปรุงห้องประชุม จาํนวน 400,000.- บาท เพื@อจ่ายเป็นค่า

ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) รายละเอียดตามแบบ
แปลนที@เทศบาลกาํหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา 

   ไปตัAงจ่ายเป็น   
    แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวด

ค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง  ประเภท อาคารต่าง ๆ 
   - โครงการปูกระเบืEอง ขนาดห้องประชุม 18.52 x 8.20 เมตร (ราคาตาม

รายละเอียดประมาณราคาจากสํานักการช่าง เทศบาลนครสงขลา) จาํนวน 1 
รายการ วงเงิน 114,990.- บาท  

   แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   จํานวน 2 รายการ  ดังนีA 

1. เครื�องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 1 เครื�อง พร้อมจอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 100 นิAว 1 อัน (พร้อมการติดตัAงระบบ) ราคา 61,000 บาท  มี
คุณลกัษณะดังรายละเอยีดต่อไปนีA  

1. เครื@องฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่นอ้ยกวา่ 0.59 
นิEว with MLA (D8)  

2. สามารถแสดงผลที@ความละเอียดอยา่งน้อย 1280x800 จุด (True 
WXGA)  

3. กาํลงัส่องสวา่งของแสงขาว(White Light Output)ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 
lumen และแสงสี (Color Light Output) ไมน่อ้ยกวา่ 3,000 lumen  

4. มีอตัราส่วน Contrast Ratio ไมน่อ้ยกวา่ 5,000 : 1  
5. มีลาํโพงในตวัเครื@องไมน่อ้ยกวา่ 2 วตัต ์ 
6. ใชห้ลอดภาพกาํลงัไฟไมเ่กิน 200 วตัตช์นิด UHE (E-TORL)  
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7. สามารถเชื@อมต่อไดโ้ดยตรงกบัคอมพิวเตอร์ระดบั VGA, SVGA, 
XGA , SXGA, WXGA, และ UXGA ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย  

     8. มีอตัราส่วนการซูมภาพแบบออฟติคอลไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1.2 เทา่  
 9.  มีหนงัสือแต่งตัEงเป็นตวัแทนจาํหน่ายจากบริษทัผูน้าํเขา้ ที@ไดรั้บการ
แต่งตัEงจากผูผ้ลิตโดยตรง 
 2. เครื�องฉายภาพแบบ 3 มิติ ราคา 20,000 บาท  มีคุณลักษณะดัง
รายละเอยีดต่อไปนีA  
 2.1 เป็นเครื@องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ ฟิล์มเนกาทีฟ ฟิล์มเอ็กซเรย ์
แผน่ใส และหนงัสือ  
 2.2 ใช้อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพ ความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 3.2 ลา้น
พิกเชล  
 2.3 สามารถปรับโหมดการฉายภาพไดแ้บบ Clear Character หรือ Text 
ได ้ 
 2.4 สามารถปรับความคมชดัของภาพ (Focus) ปรับความสวา่ง ไดท้ัEง
แบบ Auto และ Manual  และซูมภาพแบบ Optical ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 12 เท่า และ
แบบ Digital ไมน่อ้ยกวา่ 4 เทา่  
 2.5 สามารถปรับแสดงภาพให้เป็นแบบ Negative และ Positive ไดบ้น
ตวัเครื@อง  
 2.6 มีไฟสาํหรับส่องงานที@นาํเสนอ มีระบบเลนส์ สามารถปรับขยายภาพ
ไดไ้มน่อ้ยกวา่ 12 เทา่  
 2.7 มีอุปกรณ์ควบคุมการทาํงานระยะไกล (Remote Control)  
 2.8 มีนํE าหนกัเบา มีช่องต่อสัญญาณเขา้ออก แบบ VGA S-Video และ 
Composite Video  
 2.9 มีช่องต่อ USB , DC Input 12 V , DC Output 6 V  
 2.10 มีคูมื่อภาษาไทย และกระเป๋าใส่เครื@องพร้อมอุปกรณ์  
 2.11 รับประกนัคุณภาพสินคา้ (ตวัเครื@อง) ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี  
 2.12 ผูเ้สนอราคาตอ้งมีหนงัสือแต่งตัEงจากผูน้าํเขา้โดยตรงหรือตวัแทน
จาํหน่ายภายในประเทศอยา่งถูกตอ้ง และสํารองอะไหล่ 5 ปี เพื@อการบริการหลงั
การขาย 
 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ  จํานวน  6 รายการ  ดังนีA 



26 

 

  

 1. เครื�องขยายเสียง จาํนวน 1 ชุด ราคา 14,400 บาท มีคุณลกัษณะดงั
รายละเอียดต่อไปนีE    
 เครื@องขยายเสียงที@สามารถแบง่โซนได ้2 โซน ขนาด 120 วตัต ์ 
 2. ไมโครโฟนแบบมือถือชนิด Dynamic แบบมีสาย ตวัสายยาวไม่นอ้ย
กวา่ 10 เมตร จาํนวน 2 ตวั  ราคา 1,900 บาท  
 3. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จาํนวน 1 ชุด ราคา 11,650 บาท พร้อม
ถ่านสาํหรับไมโครโฟนไร้สาย  แบบมือถือ  จาํนวน 10 กอ้น ราคา 3,900 บาท  
  4. ขาไมค์ตัAงโต๊ะ 2 ตัว ราคา 660 บาท  มีคุณลกัษณะดงัรายละเอียด
ต่อไปนีE   
 - ขาไมคต์ัEงโตะ๊ ฐานกลม 6 นิEว ปรับได ้ 
 5. ขาไมค์ตัAงพืAน 2 ตัว ราคา 2,000 บาท  มีคุณลกัษณะดงัรายละเอียด
ต่อไปนีE   
 - ขาไมคบ์ูมตัEงพืEน ฐาน 3 แฉกสีดาํ 
 6. ลาํโพง 2 ตัว ราคา 20,000 บาท  มีคุณลกัษณะมีรายละเอียดดงัต่อไปนีE   
 - ควบคุมทิศทางเสียง 90 องศา ในแนวนอน x 0 องศา ในแนวตัEง  
  - สามารถเลือกสลบัระหวา่ง Low (8W) และ High (100V Line) Impedance 
ดว้ยการกดสวติช์ที@ตวัเครื@อง  
 - มีอุปกรณ์เสริมเพื@อความสะดวกในการติดตัEง  
 - เพิ@มคุณภาพและพืEนที@การกระจายเสียงไดง่้ายเพียงติดตัEงลาํโพงซอ้นกนั  
 - ลาํโพง array  
 แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  จํานวน  4 รายการ  ดังนีA 
 1. เครื�องปรับอากาศ (ราคารวมค่าติดตัAง) จาํนวน 2 เครื@อง ราคา  
88,000 บาท (อา้งอิงราคาจากสาํนกังบประมาณ 2558) มีคุณสมบติัดงัรายละเอียด
ต่อไปนีE   
 - เครื@องปรับอากาศ ชนิดแขวนขนาด 36000 BTU  
 - เลือกทาํงานดว้ยรีโมทไร้สาย ตัEงเวลา ปิด-เปิด หรือแบบ รูมเทอร์โมฯ  
 - ตอ้งได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยดัไฟฟ้าเบอร์ 5  
 - ตอ้งเป็นเครื@องปรับอากาศที@ประกอบสําเร็จรูปทัEงชุด ทัEงหน่วยส่งความ
เยน็ และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกนั  
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 - เครื@องปรับอากาศที@มีระบบฟอกอากาศ สามารถดกัจบัอนุภาคฝุ่ น
ละออง และสามารถถอดลา้งทาํความสะอาดได ้ 
 - ชนิดตัEงพืEนหรือแขวน  
 - สาํหรับชนิดตูต้ัEงพืEนเป็นเครื@องปรับอากาศที@ไมมี่ระบบฟอกอากาศ  
 - มีความหน่วงเวลาการทาํงานของคอมเพรสเซอร์  
 - พิจารณาจัดซืE อเครื@ องปรับอากาศที@มีประสิทธิภาพสูง (EER) 
นอกเหนือจากการพิจารณาดา้นราคา โดยใชห้ลกัการเปรียบเทียบคุณสมบติั คือ  
 - ถา้จาํนวนบีทียเูทา่กนั ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบจาํนวนวตัตที์@นอ้ยกวา่  
 - ถา้จาํนวนบีทียูไม่เท่ากนัให้นาํจาํนวนบีทียูหารดว้ยจาํนวนวตัต ์ (บีทียูต่อ
วตัต)์ ผลที@ไดคื้อค่า EER ถา้ค่าของ EER สูง ถือวา่เครื@องปรับอากาศมีประสิทธิภาพ
สูง สามารถประหยดัพลงังานไดดี้กวา่  
 2.  ผ้าม่านพร้อมติดตัAง ราคา 20,000 บาท มีคุณสมบติัดงัรายละเอียด
ต่อไปนีE   
 - ขนาดตวัใบมา่นมีขนาด 89 มม.  
 - ชนิดของใบผา้มา่นเป็นแบบใยสังเคราะห์  
 - ผา้ม่านเป็นชนิดที@แสงผ่านได้บ้าง สามารถมองเห็นวิวภายนอกได ้
(sunscreen) โดยที@ยงักนัแดดได ้ 
  3. โต๊ะประชุมพบัได้ ตวัละ 1,500 บาท จาํนวน 15 ตวั ราคา 22,500 บาท  
มีคุณลกัษณะตามรายละเอียดต่อไปนีE   
 - โตะ๊ประชุมพบัไดห้นา้โฟเมกา้  
 - ขาโตะ๊เหล็กสามารถเกบ็พบัไดส้ะดวก แขง็แรง ทนทาน ทาํความ
สะอาดง่าย ทนความร้อน สีขาว  
 - ขนาด 60x120x75 ซม.  
 4. เก้าอีAจัดเลีAยง ตวัละ 380 บาท จาํนวน 50 ตวั ราคา 19,000 บาท               
มีคุณลกัษณะตามรายละเอียดต่อไปนีE   
 -  ที@นั@งทาํดว้ยฟองนํEา หนา 2 นิEว หุม้ PVC หนา 0.4 มม.  
 -  โครงขาเหล็กชุบโครเมียม  
 - ปลายขามียางรองกนัพืEนเป็นรอยและกนักระแทก  
 - ขนาด [กวา้ง x ลึก x สูง] ก44.5 x ล50 x ส90 ซม.  
 รวมเป็นเงิน กลุ่มงานอาคาร วงเงิน 114,990.- บาท  และกลุ่มงาน
ครุภณัฑ ์วงเงิน 285,010.- บาท 
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  ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ@น พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิ@มเติม (ฉบบัที@ 2 และ 3) พ.ศ.2543 
หมวด 4 ขอ้ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ ์ ที@ดินและ
สิ@งก่อสร้าง ที@ทาํให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี@ยน หรือโอนไปตัEงจ่ายเป็น
รายการใหม ่ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิ@น  

จึงขอเสนอญตัตินีE  เพื@อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตัEงจ่ายเป็นรายการใหมต่่อไป  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกอนุสรณ์  โคย่สัตยา  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE  บา้งครับ เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ในญตัตินีE ผมเห็นดว้ย และอยากจะเรียนท่านประธานผา่นไปยงัผูเ้สนอ

ญตัตินะครับวา่ ในยุคของความโปร่งใสและการเขียนญตัติมาดูแลว้จะเยอะไป
หน่อยแต่ผมมองวา่ความละเอียดนัEนค่อนขา้งดี เมื@อเทียบกบัหลาย ๆ ญตัติ ครับ 
ขอบคุณมากครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินีE อีก บา้งครับ ไม่มีนะครับ  เมื@อไม่มีผมก็จะขอมติจากที@ประชุม

สภาแห่งนีE   สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตัEงจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานกัการศึกษา โปรดยก
มือขึEนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉันท)์ เป็นอนัวา่สภาแห่งนีE  อนุมติั
ให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตัEงจ่ายเป็น
รายการใหม ่ตามญตัติที@ผูบ้ริหารไดเ้สนอมาแลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเ งินงบประมาณรายจ่าย ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตัAงจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  9  ญตัต ิ เรื�อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2559 ไปตัAงจ่ายเป็นรายการใหม่         

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระที@ 9  ญตัติ  เรื@อง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 ไปตัEงจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสวสัดิการ

สังคม  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญครับ เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา
เชิญครับ  
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นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เรื@ อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตัEงจ่ายเป็นรายการใหม ่ 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื@อขอโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพื@อไปตัEงจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จาํนวน 1 รายการ เป็นเงิน 66,000 บาท (หกหมื@นหกพนับาทถ้วน) โดยมี
หลกัการเพื@อนาํงบประมาณไปทาํการพฒันาและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้
ประชาชน โดยอยูภ่ายในอาํนาจหนา้ที@ของเทศบาล เพื@อเป็นการพฒันาปรับปรุง
สถานที@จ ําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าชุมชน และเพื@อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามของตลาด ส่งเสริมให้ประชาชนในพืEนที@ไดมี้รายไดแ้ละเป็น
การดึงดูดประชาชนมาซืEอสินค้าและผลิตภณัฑ์ชุมชน กองสวสัดิการสังคมมี
ความประสงค์จะจดัทาํซุ้มที@ทาํการประสานงานตลาดนดัชุมชน และซุ้มร้านคา้
ตลาดนัดชุมชนบ่อยาง  ตามแบบแปลนและรายการประมาณการ  ของสํานัก    
การช่าง รายละเอียดดงันีE  

   1.ซุม้ที@ทาํการตลาดนดัชุมชนบอ่ยาง (แบบ A)  จาํนวน 1 หลงั 
     2.ซุม้ร้านคา้ตลาดนดัชุมชนบอ่ยาง (แบบ B,C และ D)  จาํนวน 3 หลงั 

 แต่เนื@องจากกองสวสัดิการสังคม ไม่ไดต้ัEงงบประมาณรายจ่ายเพื@อการ   
นีE ไว ้   จึงขออนุมติัโอนเงินงบประมาณ จาํนวน 66,000 บาท (หกหมื@นหกพนั
บาทถว้น) มาตัEงจ่ายรายการใหม ่ 
 เหตุผล  ด้วยเทศบาลนครสงขลามีหน้าที@และความรับผิดชอบในการ
บริการชุมชนและสังคมรวมถึงการเพิ@มรายได้ของประชาชนในเขตเทศบาล
ภายใต้กรอบนโยบายที@กาํกบัการบริหารการพฒันานครสงขลา คือ เปิด ปรับ 
เปลี@ยน โดยเปิดประตูเศรษฐกิจ มุ่งเน้นเศรษฐกิจชุมชน การพฒันาอาชีพ ภายใต้
นโยบายด้านเศรษฐกิจใหม่รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื@อ
ยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตเทศบาล จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื@อไปตัEงจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็น
จาํนวนเงิน 66,000 บาท  (หาหมื@นหกพนับาทถว้น) เพื@อจ่ายเป็นโครงการที@กล่าว
ขา้งตน้ รายละเอียดดงันีE    
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 โอนเพิ�ม  งบประมาณเพื�อตัAงจ่ายเป็นรายการใหม่    จํานวน 1 รายการ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื�น ๆ   
 -โครงการพฒันาตลาดนดัชุมชนบอ่ยาง  ตัEงไว ้66,000 บาท 

- เพื@อจ่ายเป็นค่าพฒันาร้านคา้จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชน เพื@อให้ตลาดนดั
ชุมชนมีสถานที@จาํหน่ายผลิตภณัฑ์สินคา้เพิ@มขึEน โดยจดัหาซุ้มร้านคา้ตลาดนัด
ชุมชนบอ่ยางในเขตเทศบาลนครสงขลา จาํนวน 4 หลงั ดงัรายการต่อไปนีE  

     1.ซุม้ที@ทาํการตลาดนดัชุมชนบอ่ยาง (แบบ A)  จาํนวน 1 หลงั 
     2.ซุม้ร้านคา้ตลาดนดัชุมชนบอ่ยาง (แบบ B,C และ D)  จาํนวน 3 หลงั 
      (รายละเอียดตามแบบแปลนที@เทศบาลกาํหนด) 

 รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื�อตัAงจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน  1 
รายการ เป็นเงินทัAงสิAน 66,000 บาท (หกหมื�นหกพนับาทถ้วน) 
 โอนลด   

แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั�วไปเกี�ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 
งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 

- เงินเดือนพนกังาน  ตัEงไว ้4,185,000 บาท  ข ณ ะ นีE ค ง เ ห ลื อ  
1,078,816.67 บาท   ขอโอนลด 66,000 บาท (หกหมื@นหกพนับาทถว้น) 

รวมโอนลด 1 รายการ   เป็นเงินทัAงสิAน 66,000  บาท  (หกหมื�นหกพัน
บาทถ้วน) 

ระเบียบ  อาศยัระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ@น พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิ@มเติม (ฉบบัที@ 2 และที@ 
3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภณัฑ์ที@ดินและสิ@งก่อสร้างที@ทาํให้ลกัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี@ยน หรือ โอน
ไปตัEงจ่าย เป็นรายการใหม ่ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิ@น 

จึงขอเสนอญตัตินีE   เพื@อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตัEงจ่ายเป็นรายการใหมต่่อไป  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินีE  บา้งครับ ไมมี่นะครับ  เมื@อไมมี่ผมกจ็ะขอมติจากที@ประชุมสภา

แห่งนีE   สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตัEงจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึEนครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติ เ ป็นเอกฉันท์)  เ ป็นอันว่าสภาแห่งนีE  อนุมัติให้โอนเงิน
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งบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปตัEงจ่ายเป็นรายการใหม ่
ตามญตัติที@ผูบ้ริหารไดเ้สนอมาแลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเ งินงบประมาณรายจ่าย ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ไปตัAงจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  10  ญตัต ิ เรื�อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระที@ 10  ญตัติ  เรื@อง  ขออนุมติัใชจ่้ายเงินสะสมประจาํปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ.  2559 ของสํานักการคลงั  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญครับ 

เชิญทา่นรองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรี 
   ขอเสนอญตัติ  เรื@ อง  ขออนุมติัใช้จ่ายเงินสะสมประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559  
   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื@อใช้จ่ายเงินสะสม

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการชาํระหนีE ตามคาํพิพากษาศาลปกครอง
สงขลา ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กาญจมาศ กรุ๊ป เป็นเงิน 3,179,688.69 บาท 
พร้อมดอกเบีEยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องเป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระ
เสร็จสิEน 

   เหตุผล  เนื@องจากศาลปกครองสงขลาไดมี้คาํพิพากษาในคดีหมายเลขดาํ
ที@ 85/2556 หมายเลขแดงที@ 61/2559 ระหวา่ง หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กาญจมาศ กรุ๊ป ผู ้
ฟ้องคดี เทศบาลนครสงขลาผู ้ถูกฟ้องคดี เรื@ อง ขอให้จ่ายเงินค่าจ้างและคืน
หลกัประกนัสัญญา พิพากษาให้ผูถู้กฟ้องคดีชาํระค่าจา้งให้แก่ผูฟ้้องคดี เป็นเงิน 
3,179,688.69 บาท พร้อมดอกเบีEยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องเป็น
ต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็จสิEน (คดีนีE ฟ้องตัE งแต่วนัที@  30 เมษายน 2556 ศาล
ปกครองสงขลาพิพากษาคดีในวนัที@ 27 เมษายน 2559) 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ@น พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิ@มเติมถึง (ฉบบัที@ 3) พ.ศ. 255๘ ขอ้ 89 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ@นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมติัจากสภา
ทอ้งถิ@นภายใตเ้งื@อนไข ดงัต่อไปนีE  
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   (1) “ให้กระทาํได้เฉพาะกิจการซึ@ งอยู่ในอาํนาจหน้าที@ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ@น ซึ@ งเกี@ยวกบัดา้นการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที@
เป็นการเพิ@มพูนรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ@น หรือกิจการที@จดัทาํเพื@อ
บาํบดัความเดือดร้อนของประชาชน ทัEงนีE  ตอ้งเป็นไปตามแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ@น หรือตามที@กฎหมายกาํหนด” 

   ปัจจุบนัเทศบาลนครสงขลามียอดเงินสะสมที@สามารถจ่ายได้จาํนวน 
38,465,843.91 บาท 

   จึงขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ขอใช้จ่ายเงินสะสมประจาํปี
งบประมาณ 2559 เพื@อชําระหนีE ตามคาํพิพากษาศาลปกครองสงขลา เป็นเงิน 
3,179,688.69 บาท พร้อมดอกเบีEยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัจากวนัฟ้องคดีเป็น
ตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จสิEน 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE  บา้งครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2 
   ตามญตัติขออนุมติัใช้จ่ายเงินสะสมประจาํปี พ.ศ.2559 เพื@อไปชาํระหนีE

ตามคาํพิพากษาของศาลปกครองให้แก่ห้างหุ้นส่วนจาํกดั กาญจมาศ กรุ๊ป เป็น
เงิน 3,179,688.69 บาท พร้อมดอกเบีE ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ญัตติขอใช้
จ่ายเงินสะสมทาํนองนีE  ผมจาํไดว้า่สภาแห่งนีE เคยอนุมติัจ่ายให้กบับริษทั ลิงคเ์กจ 
กรณีที@ศาลจงัหวดัสงขลาสั@งให้จ่าย และนายกสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  ได้ไปไกล่
เกลี@ยประณีประนอมขอลดยอดหนีE  ซึ@ งเป็นผลประโยชน์ต่อองคก์รเทศบาล ช่วย
ประหยดัเงินใหก้บัเทศบาลเราหลายแสนบาท แต่ผมจาํไดว้า่คดีของลิEงคเ์กจ เราสู้
คดีกนัตัEงแต่ศาลชัEนตน้ถึงศาลฎีกา แต่คดีของห้างหุ้นส่วนจาํกดั กาญจมาศ กรุ๊ป 
หรือเรื@อง outsource คดีนีE สู้กนัแค่ศาลชัEนตน้คือศาลปกครองสงขลา และคดีก็
สิEนสุดยติุเพียงศาลชัEนตน้ ซึ@ งตามหลกัการ การดาํเนินคดีศาลปกครองมนัมี 2 ศาล 
ซึ@ งจะตอ้งอุทธรณ์ถึงศาลปกครองสูงสุด แต่คดีนีE เรายุติเพียงศาลชัEนตน้ทาํไมเรา
ไมใ่ชก้ระบวนการของศาลอุทธรณ์ใหศ้าลปกครองสูงสุดพิจารณาให้ถึงที@สุด ตรง
นีEผมตัEงขอ้สงสัย และผมสงสัยต่อวา่การยุตินีE อาจเป็นประโยชน์กบัเทศบาลก็ได ้
เพราะวา่เป็นเงินจาํนวนมาก ดอกเบีEยมนัเดินไปเรื@อย แต่การสู้คดีนีEบริษทัเอกชน
เขาฟ้อง หนา้ที@ทนายของเทศบาลคืออยัการซึ@ งเป็นทนายแผน่ดิน ซึ@ งคาํพิพากษา
ผมกอ่็านอยู ่20 หนา้ อ่านไปอ่านมาสัญญาเป็นโมฆะบา้ง อยัการเขาก็สู้ไปอยา่งดี
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ว่าเป็นสัญญาไม่ชอบมีการฮัE วประมูลกัน สรุปได้ที@ เขาเรียกมาตามคําฟ้อง 
23,686,099 บาท แต่ที@ผมอ่านพอสรุปได ้เขาเรียกค่าจา้งงวดที@ 1 ถ้าท่านอ่านคาํ
พิพากษาซึ@งแนบมาในหนา้ที@ 2 งวดที@ 1 เรียกมา 13,933,000 บาท งวดที@ 2 เรียกมา
9,753,099 บาท รวมแลว้เป็นเงิน 23,686,099 บาท ศาลพิพากษาให้จ่ายงวดที@ 1 
เป็นเงิน 2,307,813.29 บาท งวดที@ 2 เป็นเงิน 1,538,542 บาท รวมแลว้เป็นเงิน 
3,846,355.29 บาท แต่ศาลปกครองไดพ้ิจารณาให้หักค่าอาคาร ค่ายานพาหนะ 
และอื@น ๆ ไปเป็นเงิน 666,666.60 บาท สรุปแล้วที@ขออนุมติัใช้จ่ายเงินสะสม 
จาํนวน 3,179,688.69 บาท ซึ@ งเงินตวันีE ขอใช้จ่ายเงินสะสม  ณ ปัจจุบนัเรามี
ยอดเงินสะสม จาํนวน 38,465,843.91 บาท เทศบาลก็ไม่เดือดร้อนจ่ายได ้เพราะ
เป็นเงินที@ตอ้งจ่าย และคดีนีE ถึงที@สุดแล้วไม่อุทธรณ์หรือฎีกาแล้ว อยา่งไรก็ตอ้ง
จ่าย เพราะเราไมอุ่ทธรณ์ ถา้อุทธรณ์กต็อ้งใชเ้วลาอีก 2-3 ปี ดอกเบีEยมนัก็เดิน และ
มันเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที@ เราไปจ้างเขา outsource และเขาได้
จ่ายเงินใหลู้กจา้งไปแลว้ ที@ผมมองเป็นความเดือดร้อนของเขาอยู ่ผมไม่ไดม้องถึง
องค์กรเราอยา่งเดียวแต่ผมมองเป็นองคร์วมครับท่านประธาน แต่ในรายละเอียด
ทัEงหมดผมอยากทราบวา่ที@ไม่อุทธรณ์นัEน อยัการเขามีเหตุผลอะไร มีรายละเอียด
อะไรแนบมาใหผ้มไดดู้บา้งไหม ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญตัตินีE  อีกบา้งครับ เชิญนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ตามญตัตินีEบางท่านก็อาจจะลืมไปแลว้ แต่บางท่านก็อาจจะยงัไม่ลืม ใน

เป็นเรื@องของ outsource ที@เขาพดูกนัวา่ outsource  ทีแรกผมก็งงเหมือนกนักบั
คาํวา่ outsource แต่อนัที@จริงมนัไม่ใช่ของใหม่อะไร เขาใชก้นัมานานแลว้ เขา
เรียกวา่การจา้งเหมาบริการ จา้งบุคคลภายนอกมาทาํกิจการซึ@ งถา้หากรัฐบาลทาํ
เอง ลงทุนเองแล้วมนัจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าเอกชนที@ทาํ หลกัการเป็นอย่างนัEน 
เพราะฉะนัEนจึงจา้งเอกชนมาทาํแทน หน่วยงานราชการไม่ตอ้งจ่ายค่าสวสัดิการ
ให้แก่พนักงานและลูกจา้ง ค่าสวสัดิการก็คือค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล 
และสุดทา้ยตอนเกษียณก็ไม่ตอ้งจ่ายค่าบาํเหน็จให้ อนันีE ถือวา่หน่วยงานราชการ
มองเห็นการณ์ไกลก็เลยจา้ง หลกัเกณฑ์ก็คือวา่การจา้งนัEนตอ้งไม่ให้มนัแพงกวา่
หน่วยงานราชการทาํเอง หรือถูกกวา่ที@ทางราชการทาํหลกัการเป็นอยา่งนัEน แต่
ผมก็ดูคาํพิพากษาที@คุณสมชาย  จินเดหวา  อ่านแลว้ ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ 
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เขาบอกวา่มนัแพง แพงตรงไหนท่านก็ไม่อ่านเองนะครับ ผมอ่านและเจอแลว้วา่
มนัแพง นั@นประการหนึ@ ง ต่อไปคาํพิพากษา ผูฟ้้องคดีก็คือห้างหุ้นส่วนจาํกดั 
กาญจมาศ กรุ๊ป ผูรั้บจา้งเป็นผูฟ้้องเทศบาลนครสงขลา โดยอดีตนายกเทศมนตรี 
พีระ  ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรี เป็นผูว้า่จา้ง ศาลพิจารณาแลว้เห็นวา่ผิดดว้ยกนั
ทัEงคู่  อยา่งที@คุณสมชาย  จินเดหวา  อภิปราย ผิดอยา่งไรอ่านดูก็คือวา่ ผูรั้บจา้งก็
ผิด พรบ.ฮัEว ประมูล ผิดการเสนอราคาต่อหน่วยต่อรัฐ และไม่มีเอกสารแผนงาน
ต่าง ๆ ที@ชดัเจนเสนอต่อผูว้า่จา้ง ส่วนผูว้า่จา้งก็ผิดระเบียบการจา้ง การดาํเนินการ
ต่าง ๆ ไมส่อดคลอ้งกนั เมื@อผดิแลว้มนักเ็ป็นสาเหตุทาํใหเ้กิดการไม่จ่ายเงินค่าจา้ง
ให ้เพราะคณะกรรมการไมก่ลา้ที@จะตรวจรับงานจา้ง เพราะไม่มีขอบเขตของงาน
ไมมี่ปริมาณงานที@ชดัเจน เขาไม่อยากจะเซ็นชื@อในกระดาษเปล่า และเรื@องตามมา
กอ็าจถูกออกจากราชการหรือติดคุก จึงไม่เซ็นรับงานจา้ง ก็ไม่สามารถจ่ายค่าจา้ง 
ผูรั้บจา้งก็ฟ้อง เมื@อพิจารณากนัตามกฎหมายก็ปรากฎวา่เมื@อจา้งเขาแลว้ก็ตอ้งจ่าย
ค่าจ้างให้เขา ในคาํพิพากษาบอกว่าจ่ายเบ็ดเสร็จ จาํนวน 3,179,688.69 บาท 
ทัEงหมดนีEทาํงานเพียง 50 กวา่วนั ค่าจา้งก็ตกราว ๆ วนัละประมาณ 60,000 บาท 
ถา้ไปดูการใช้คนงานค่าแรงงานขัEนตํ@า 300 บาทต่อวนัต่อคน ก็ใช้คนประมาณ 
200 คนเพื@อที@จะทาํงานเกบ็ขยะและงานสวนสาธารณะ ตรงนีEผมมาเปรียบเทียบดู
กบัร่างงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที@จะเขา้สู่สภาหลงัจาก
นีE ไป ของงานสวนสาธารณะพนกังานเก็บขยะประมาณ ไม่เกิน 27 ลา้น เฉลี@ยต่อ
เดือนก็ประมาณ 2.25 ล้านกว่า ถ้าจะใช้คนทาํก็ประมาณ 200 กวา่คน แต่เหตุที@
ตอ้งตัEงงบประมาณสูงขึEนกวา่เดิมในปีนัEน ก็อาจจะเป็นเพราะวา่ค่าแรงมนัเพิ@มขึEน 
หรือว่าปริมาณงานมนัเพิ@มขึEน แต่สรุปแล้วเมื@อเป็นคาํพิพากษาของศาลออกมา
อย่างนีE  ก็จาํเป็นจะต้องจ่ายอย่างที@คุณสมชาย  จินเดหวา  อภิปราย ถ้าไม่จ่าย
ดอกเบีEยก็จะเดินไปเรื@อย ๆ คดีฟ้องตัEงแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา ดอกเบีEยร้อยละ 
7.5 ต่อปีตัEงแต่วนัฟ้องมาก็ประมาณ 6-7 แสน นี@เป็นคดีที@ 3 นะครับนบัจากที@ผม
เป็นสมาชิกอยูน่ะครับ คดีที@ 2 อควาเรียม จ่ายดอกเบีEยไปเท่าไหร่ คดีที@ 1 ลิฟทขึ์Eน
เขาตงักวนจ่ายเท่าไหร่ 3 คดีรวมกนันีE เป็นเงินกี@ล้าน ถ้าหากว่าไม่มีคดีเอาค่า
ดอกเบีEยส่วนนีE ไปสร้างโรงเรียนไดห้ลงัใหญ่ ๆ ไปสร้าง รพ.สต.อีก 2 แห่งก็ได้
อีกตัEงเยอะนะครับ เพราะฉะนัEนตรงนีE เป็นบทเรียนนะครับวา่ ทางผูบ้ริหารก็ดี ทัEง
อะไรก็ดี ถา้หากวา่ทาํอะไรตามระเบียบตามกฎหมาย เป็นไปตามลาํดบัขัEนตอน 
1,2,3,4,5 ไม่ใช่ทาํ 5 ทาํ 10 แล้วมาทาํ 2,3 มนัขดัแยง้กนั ผมเห็นใจขา้ราชการ
ประจาํ เขาตอ้งทาํตามระเบียบแบบแผน ตอ้งรักษาตาํแหน่งหนา้ที@ของตนเอง กวา่
จะได้เป็น ระดับ 8 ระดับ 9 ใช้เวลาตัEงนาน เขาไม่ยอมมาเสียอนาคตกบังาน 
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เพราะฉะนัEนสรุปก็คือวา่ ทางผูบ้ริหารถา้จะสั@งงานสั@งอะไรก็ให้มนัถูกตอ้งตาม
กฎหมายดว้ย เรื@องต่าง ๆ จึงจะไดไ้มเ่กิด  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ผมขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาในสภาสักนิด เพื@อที@จะไดท้าํความ

กระจ่างเรื@องศาลปกครองสักนิดหนึ@ง เพราะพี@นอ้งประชาชนก็ฟังกนัอยู ่หลายคน
กค็งงงวา่ปกติมีโจกทมี์จาํเลย ศาลปกครองนีE เกิดขึEนสมยัรัฐธรรมนูญฉบบัที@ 16 ปี 
พ.ศ. 2540 และในภาคใตก้็มีไม่กี@ที@นะครับ มีที@สงขลา ที@นครศรีธรรมราช ซึ@ งเป็น
จังหวดัใหญ่ ศาลปกครองมันต่างกับศาลคดีอาญาโดยทั@วไป ส่วนใหญ่คดี
ปกครองนัEนจะใช้ในการเกิดคดีพิพาทซึ@ งมีหน่วยงานของรัฐเกี@ยวขอ้งดว้ย ไม่มี
โจกทไ์มมี่จาํเลย จะมีผูฟ้้องคดีและผูถู้กฟ้องคดี และก็ศาลปกครองไม่จาํเป็นตอ้ง
ใชท้นายเหมือนศาลอาญา สมมติวา่กรณีหน่วยงานที@เป็นนิติบุคคล มีคดีระหวา่ง
รัฐบาลกับเอกชน ผูที้@ ถูกละเมิด ถูกรังแกหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนัEน 
สามารถเป็นทนายให้ตัวเองได้ มีคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการของศาล
ปกครองเป็นผูใ้ห้คาํแนะนํา เพราะฉะนัEนคดีนีE ส่วนใหญ่แล้วจะจบอยู่ที@ศาล
ปกครองชัEนตน้ เพราะถา้หากวา่คดียดืเยืEอกนัไปถึงศาลปกครองสูงสุดที@กรุงเทพ
นัEน ส่วนมากผมจะไปตามคดีประมาณสัก 3-4 พนัคดี สมัยที@สอนนักศึกษา
ปริญญาโทเรื@องกฎหมายมหาชน ส่วนมากแลว้ศาลปกครองสูงสุดจะยืนตามศาล
ชัEนตน้นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE  อีกบา้งครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2 
   ผมมีดีกรี นบ. นิติศาสตรบณัฑิตครับ ไมไ่ดเ้ป็นอาจารยห์มอ ผมขอชีEแจง

เรื@องศาลปกครองสักหน่อย วา่เรื@องศาลนัEน อยา่ทาํตวัเป็นผูพ้ิพากษาเอาเองวา่ยืน
ตามศาลปกครองชัEนตน้ เขามี 2 ศาล บางครัE งท่านเองจะบอกวา่มี 3 ศาลดว้ยอีก 
และการสืบนัEนไม่เหมือนกบัศาลอื@น ศาลอาญาใชร้ะบบกล่าวหา ศาลปกครองใช้
ระบบไต่สวน เขาไม่เรียกโจกทแ์ละจาํเลยจริง เขาเรียกผูถู้กฟ้องคดีและผูฟ้้องคดี 
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แต่ทนายนัEนจาํเป็นตอ้งใช้ ถา้ท่านอ่านคาํฟ้องจะเห็น มีทนายไพศาล  ทิพยบ์าํรุง  
เป็นผูรั้บมอบอาํนาจจากผูฟ้้องคดี ผูถู้กฟ้องคดีคือเทศบาลนครสงขลา อยัการเป็น
คนเขียนคําให้การ เป็นไปไม่ได้หรอกครับสามัญชนคนธรรมดาที@ไม่เรียน
กฎหมายจะมาเขียนคาํฟ้องคาํให้การเอง มนัเป็นวิชาชีพ มนัเป็นความชาํนาญการ 
ผมขอชีEแจงกบัประชาชนให้ไดรั้บทราบวา่การรับฟังอาจจะคลาดเคลื@อน เพราะ
เวทีนีE เป็นเวทีสาธารณะ เราต้องใช้ข้อมูลที@ เป็นความจริง ข้อมูลถูกต้อง แต่ที@
เทศบาลเราไมอุ่ทธรณ์นัEนมนัตอ้งมีเหตุผล อยัการเขาคงให้ขอ้มูลมาแลว้ แต่ไม่ได้
แนบมากบัเอกสารเทา่นัEนเอง เป็นเพราะวา่การทาํงานจะให้ได ้100 เปอร์เซ็นก็คง
ไม่ได้ แต่ผมเชื@อว่าทุกคนรักองค์กร เมื@อคุณประวติั  ดาํริห์อนันต์  ได้อภิปราย
เรื@องดอกเบีEย ผมจะขออภิปรายเพิ@มเติมอีกนิดหนึ@ ง มนัมีเงินอีกกอ้นหนึ@ งคือเงิน
ประกนัสัญญา 2 ลา้นกวา่บาท ซึ@ งศาลพิพากษาใหเ้ราชาํระภายใน 60 วนั ไม่ทราบ
วา่เงินในส่วนนีE เราไดช้าํระใหเ้ขาหรือยงั เพราะหากวา่ไมช่าํระดอกเบีEยร้อยละ 7.5 
มนัจะเดินอีก เงินจาํนวนนีE เราไม่ตอ้งขออนุมติัสภา เพราะวา่เป็นเงินของเขาที@เอา
มาประกนัในการทาํสัญญา มนัมีอยูแ่ลว้ เราสามารถจ่ายไดเ้ลย แต่เงินค่าจา้งและ
ดอกเบีEยตามคาํพิพากษาของศาลเราไม่ไดต้ัEงงบประมาณไว ้เราตอ้งขอใชจ่้ายจาก
เงินสะสม และการจ่ายนัEนผมอยากบอกวา่เมื@อครัE งก่อนเราตอ้งขออนุมติัจากสภา 
2 ครัE งเนื@องจากดอกเบีEยไม่ลงตวั แต่  ณ วนันีE ผมอ่านแลว้วา่มนัครอบจกัรวาลคือ
ตามคาํพิพากษา นับตัEงแต่วนัฟ้องจนกว่าวนัที@ชาํระเสร็จ เพราะฉะนัEนชาํระวนั
ไหนดอกเบีE ยก็ตอ้งถึงวนันัEนนะครับ นี@คือสุดยอดครับเรามีการพฒันาเรารู้แล้ว
เพราะมีกรณีตวัอยา่งใหเ้ห็นแลว้ เทศบาลเรากท็าํงานเก่งขึEน และคดีต่อไปผมหวงั
วา่เราคงจะชนะ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญตัตินีE  อีกบา้งครับ เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1 
   เมื@อสักครู่ที@ผมได้อภิปรายไปทราบดีวา่ พี@น้องประชาชนไดฟั้งอยู ่และ

ส่วนที@เพื@อนสมาชิก คุณสมชาย  จินเดหวา  ไดท้ว้งติง ที@จริงแลว้เรื@องนีE มนัเป็น
เรื@ องเดียวกนั ตามหลักทฤษฎีอาจจะเป็นของสากลนะครับ ศาลปกครองนัEน
เติบโตมากฝรั@งเศส ประเทศไทยมีอยู่ 2 คนที@เชื@อถือได้คือท่านวิษณุ  เครืองาม 
และท่านอาจารย์บวรศกัดิ3   อุวรรณโณ  ที@ผมพูดว่ากรณีพิพาทระหว่างรัฐกับ
เอกชน หรือผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา กรณีที@ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมใน
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เรื@องต่าง ๆ ผมยงัยืนยนัเหมือนเดิมนะครับว่าผูเ้ดือดร้อนหรือผูเ้สียหายสามารถ
เดินไปยงัศาลปกครองได ้และถา้ไม่มีความจาํเป็นที@ซับซ้อนมากมายของตวัเอง
กบัผูบ้งัคบับญัชานัEน ไม่ต้องใช้ทนายก็ได้นะครับ เรื@ องนีE ไปหาข้อมูลได้เลย 
เพราะศาลปกครองนัEนประชาชนผูเ้ดือดร้อนสามารถเดินไปหาศาลปกครองและ
ก็จะมีพี@เลีE ยงที@คอยชีE แจงเพราะท่านตอ้งเขียนคาํร้องดว้ยตวัเอง ส่วนของกรณีที@
ซบัซ้อนกรณีที@มีผลประโยชน์มากมายหรือมีส่วนไดส่้วนเสียเยอะ 10 ลา้น หรือ 
100 ลา้นนัEนยงัจาํเป็นตอ้งใชท้นายความ เมื@อสักครู่นีEผมคุยไม่ละเอียด จริง ๆ แลว้ 
2 อยา่งนีEมนัใชไ้ดท้ัEงคู ่ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE  อีกบา้งครับ ไม่มีนะครับ  เชิญนายกสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  

เชิญครับ 
นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชีE แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ได้ทราบว่าทาํไมในกรณี

ของหา้งหุ้นส่วนจาํกดั กาญจนมาศ กรุ๊ป มีเหตุผลใดที@ทางเทศบาลไม่ยื@นอุทธรณ์ 
กมี็หนงัสือจากสํานกังานคดีปกครองสงขลา แจง้คดีมาวา่ทางคดีปกครองสงขลา
พิจารณาแลว้วา่ศาลพิพากษาเห็นชอบในคดีที@หา้งหุน้ส่วนจาํกดั กาญจนมาศ กรุ๊ป 
ฟ้องเทศบาลเห็นควรไม่อุทธรณ์ เพราะถือวา่สํานกังานอยัการเป็นทนายแผน่ดิน
ใหก้บัเทศบาล เพราะฉะนัEนคาํแนะนาํต่าง ๆ เราก็ตอ้งทาํตามคาํแนะนาํของทนาย
ของเราที@เป็นอยัการ ผมก็นาํเรียนให้กบัทุกท่านไดท้ราบ เพราะถือวา่ถา้เรายงัขืน
สู้ต่อไปดอกเบีEยก็ยอ่มเพิ@มมากขึEนเรื@อย ๆ ผมเชื@อวา่คาํพิพากษาต่าง ๆ ที@แนบมา
กบัญตัตินีE  ที@ทางสํานกังานคดีปกครองส่งถึงเทศบาล มาให้ทางนิติกรดูแลว้ก็เอา
ตามคาํแนะนาํของอยัการ  กข็อชีEแจงใหส้มาชิกทุกทา่นไดท้ราบ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ทา่นนายกสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE  บา้งครับ ไม่มีนะครับ  เมื@อไม่มีผมก็จะขอมติจากที@ประชุม

สภาแห่งนีE นะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของสาํนกัการคลงั โปรดยกมือขึEนครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ เป็นอนัวา่สภาแห่งนีE ไดอ้นุมติัให้ใชจ่้ายเงินสะสม
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามญตัติที@ผูบ้ริหารไดเ้สนอมาแลว้นะครับ 

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที�  11  ญตัต ิ เรื�อง  ขอเสนอร่างเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2560 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระที@  11  ญตัติ  เรื@อง  ขอเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560  วาระที@ 1 ขัEนรับหลกัการ ขอเชิญผูบ้ริหาร

เสนอ  ญตัติ  ขอเชิญทา่นนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 
   บดันีE   ถึงเวลาที@คณะผูบ้ริหารของเทศบาลนครสงขลา  จะได้เสนอร่าง

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีต่อสภาเทศบาลนครสงขลาอีกครัE งหนึ@ ง
ฉะนัEนในโอกาสนีEคณะผูบ้ริหารเทศบาลนครสงขลาจึงขอชีEแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาทุกท่านไดท้ราบถึงสถานะการคลงัตลอดจน
หลกัการและแนวนโยบายการดาํเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2560 ดงัต่อไปนีE  

   สถานะการคลงั  
   งบประมาณรายจ่ายทั@วไป 

ในปีงบประมาณพ.ศ.2559  ณ วนัที@ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2559  องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ@นมีสถานะการเงินดงันีE  

1. เงินฝากธนาคาร จาํนวน 539,237,333.45 บาท (ห้าร้อยสามสิบเกา้ลา้น
สองแสนสามหมื@นเจด็พนัสามร้อยสามสิบสามบาทสี@สิบหา้สตางค)์ 

2. เงินสะสม จาํนวน 339,672,382.84 บาท  (สามร้อยสามสิบเกา้ลา้นหก
แสนเจด็หมื@นสองพนัสามร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบสี@สตางค)์ 

3. เงินทุนสํารองเงินสะสม จาํนวน 166,132,897.51 บาท  (หนึ@งร้อยหก
สิบหกลา้นหนึ@งแสนสามหมื@นสองพนัแปดร้อยเกา้สิบเจด็บาทหา้สิบเอด็สตางค)์ 

4. รายการที@ไดก้นัเงินไวแ้บบก่อหนีEผกูพนัและยงัไมไ่ดเ้บิกจ่าย จาํนวน 1 
โครงการ รวม 5,250,000.00 บาท (หา้ลา้นสองแสนหา้หมื@นบาท) 

5. รายการที@ไดก้นัเงินไวโ้ดยยงัไม่ไดก่้อหนีE ผกูพนั จาํนวน 26 โครงการ 
รวม 43,983,457.72 บาท (สี@ สิบสามลา้นเกา้แสนแปดหมื@นสามพนัสี@ ร้อยห้าสิบ
เจด็บาทเจด็สิบสองสตางค)์ 

6. เงินกูค้งคา้ง จาํนวน 73,408,588.18 บาท  (เจ็ดสิบสามลา้นบาทสี@แสน
แปดพนัหา้ร้อยแปดสิบแปดบาทสิบแปดสตางค)์ 
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การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559   ณ  วนัที� 25  กรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 

(1) รายรับจริง  จํานวน  543,785,044.52  บาท  (ห้าร้อยสี�สิบสามล้าน
เจ็ดแสนแปดหมื�นห้าพันสี�สิบสี�บาทห้าสิบสองสตางค์) ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร  จาํนวน 37,207,919.71  บาท  (สามสิบเจด็ลา้นสอง
แสนเจด็พนัเกา้ร้อยสิบเกา้บาทเจด็สิบเอด็สตางค)์ 

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต  จาํนวน 20,717,469.56  
บาท (ยี@สิบลา้นเจด็แสนหนึ@งหมื@นเจ็ดพนัสี@ร้อยหกสิบเกา้บาทหา้สิบหกสตางค)์ 

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น จาํนวน 21,000,677.66 บาท (ยี@สิบเอด็ลา้นหก
ร้อยเจด็สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค)์ 

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จาํนวน 0.00 บาท
(ศูนยบ์าท) 

หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด  จาํนวน 5,823,669.00  บาท  (หา้ลา้นแปดแสน
สองหมื@นสามพนัหกร้อยหกสิบเกา้บาท) 

หมวดรายไดจ้ากทุน จาํนวน 5,370.00 บาท (หา้พนัสามร้อยเจด็สิบบาท) 
หมวดภาษีจดัสรร  จาํนวน 179,017,400.59 บาท (หนึ@งร้อยเจด็สิบเกา้

ลา้นหนึ@งหมื@นเจด็พนัสี@ ร้อยบาทหา้สิบเกา้สตางค)์ 
หมวดเงินอุดหนุนทั@วไป  จาํนวน 280,012,538.00  บาท  (สองร้อยแปด

สิบลา้นหนึ@งหมื@นสองพนัหา้ร้อยสามสิบแปดบาท)  
(2) เงินอดุหนุนที�รัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค์   จํานวน 

115,626,437.33 บาท  (หนึ@งร้อยสิบหา้ลา้นหกแสนสองหมื@นหกพนัสี@ร้อยสามสิบ
เจด็บาทสามสิบสามสตางค)์ 

(3) รายจ่ายจริง  จํานวน 404,501,150.08 บาท  (สี@ ร้อยสี@ลา้นหา้แสนหนึ@ง
พนัหนึ@งร้อยหา้สิบบาทแปดสตางค)์ ประกอบดว้ย  

งบกลาง  จาํนวน 17,699,811.72 บาท  (สิบเจด็ลา้นหกแสนเกา้หมื@นเกา้
พนัแปดร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค)์ 

งบบุคลากร  จาํนวน 212,801,781.16 บาท  (สองร้อยสิบสองลา้นแปด
แสนหนึ@งพนัเจด็ร้อยแปดสิบเอด็บาทสิบหกสตางค)์ 

งบดาํเนินงาน  จาํนวน 139,111,953.20 บาท  (หนึ@งร้อยสามสิบเกา้ลา้น
หนึ@งแสนหนึ@งหมื@นหนึ@งพนัเกา้ร้อยหา้สิบสามบาทยี@สิบสตางค)์ 
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งบลงทุน  จาํนวน  7,955,804.00 บาท  (เจด็ลา้นเกา้แสนหา้หมื@นหา้พนั
แปดร้อยสี@บาท)  

งบรายจ่ายอื@น  จาํนวน 0.00  บาท  (ศูนยบ์าท) 
งบเงินอุดหนุน  จาํนวน  26,931,800.00 บาท  (ยี@สิบหกลา้นเกา้แสนสาม

หมื@นหนึ@งพนัแปดร้อยบาท) 
(4) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินอดุหนุนที�รัฐบาลให้โดยระบุวตัถุประสงค์ 

จํานวน  99,583,939.19 บาท (เกา้สิบเกา้ลา้นหา้แสนแปดหมื@นสามพนัเกา้ร้อย
สามสิบเกา้บาทสิบเกา้สตางค)์ 

(5) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินสะสม  จํานวน 21,695,170.71 บาท  (ยี@สิบเอด็
ลา้นหกแสนเกา้หมื@นหา้พนัหนึ@งร้อยเจด็สิบบาทเจด็สิบเอด็สตางค)์ 

(6) รายจ่ายที�จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  0.00 บาท (ศูนย์บาท) 
งบเฉพาะการ 
กจิการสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ 

วนัที� 16 มิถุนายน พ.ศ.2559 
รายรับจริง  จาํนวน  17,612,955.91  บาท  (สิบเจด็ลา้นหกแสนหนึ@งหมื@น

สองพนัเกา้ร้อยหา้สิบหา้บาทเกา้สิบเอด็สตางค)์ 
รายจ่ายจริง  จาํนวน  4,015,850.15  บาท  (สี@ลา้นหนึ@งหมื@นหา้พนัแปด

ร้อยหา้สิบบาทสิบหา้สตางค)์ 
กาํไรสะสม  จาํนวน  13,597,105.76  บาท  (สิบสามลา้นหา้แสนเกา้หมื@น

เจด็พนัหนึ@งร้อยหา้บาทเจด็สิบหกสตางค)์ 
เงินสะสม  จาํนวน  0.00  บาท (ศูนยบ์าท) 
ทุนสาํรองเงินสะสม  จาํนวน  0.00  บาท (ศูนยบ์าท) 
กูเ้งินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื@น ๆ  จาํนวน  43,422,324.00 บาท (สี@สิบสาม

ลา้นสี@แสนสองหมื@นสองพนัสามร้อยยี@สิบสี@บาท) 
ยมืเงินสะสมจากเทศบาล  จาํนวน 0.00 บาท  (ศูนยบ์าท) 
เงินฝากธนาคาร  จาํนวน 11,145,145.64  บาท  (สิบเอด็ลา้นหนึ@งแสนสี@

หมื@นหา้พนัหนึ@งร้อยสี@สิบหา้บาทหกสิบสี@สตางค)์ 
ทรัพยรั์บจาํนาํ  จาํนวน 166,568,400.00  บาท  (หนึ@งร้อยหกสิบหกลา้น

หา้แสนหกหมื@นแปดพนัสี@ร้อยบาท) 
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ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560   จํานวน   
698,850,000  บาท (หกร้อยเก้าสิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื�นบาทถ้วน) 
ประกอบด้วย 

รายได้จัดเกบ็ 
หมวดภาษีอากร จาํนวน 40,700,000  บาท (สี@สิบลา้นเจด็แสนบาท) 
หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับ และใบอนุญาต จาํนวน  21,504,300 บาท 

(ยี@สิบเอด็ลา้นหา้แสนสี@พนัสามร้อยบาท) 
หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น จาํนวน 31,660,600  บาท (สามสิบเอด็ลา้น

หกแสนหกหมื@นหกร้อยบาท) 
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ จาํนวน 6,040,000 บาท 

(หกลา้นสี@หมื@นบาท) 
หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด  จาํนวน  8,474,400 บาท (แปดลา้นสี@แสนเจด็

หมื@นสี@พนัสี@ ร้อยบาท) 
หมวดรายไดจ้ากทุน จาํนวน 50,000 บาท (หา้หมื@นบาท) 
รายได้ที�รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 
หมวดภาษีจดัสรร จาํนวน 232,420,700 บาท (สองร้อยสามสิบสองลา้น

สี@แสนสองหมื@นเจ็ดร้อยบาท) 
รายได้ที�รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  จาํนวน  

358,000,000  บาท  (สามร้อยหา้สิบแปดลา้นบาท) 
ประมาณการรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จํานวน   

698,850,000  บาท  (หกร้อยเก้าสิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื�นบาทถ้วน) 
ประกอบด้วย 

ด้านบริหารทั�วไป 
แผนงานบริหารงานทั@วไป  87,153,320   บาท  (แปดสิบเจ็ดลา้นหนึ@ง

แสนหา้หมื@นสามพนัสามร้อยยี@สิบบาท) 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  11,898,400   บาท  (สิบเอด็ลา้น

แปดแสนเกา้หมื@นแปดพนัสี@ ร้อยบาท) 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา  270,599,100 บาท  (สองร้อยเจด็สิบลา้นหา้แสนเกา้

หมื@นเกา้พนัหนึ@งร้อยบาท) 
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แผนงานสาธารณสุข  32,938,500  บาท  (สามสิบสองลา้นเกา้แสนสาม
หมื@นแปดพนัหา้ร้อยบาท) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  7,091,440  บาท  (เจด็ลา้นเกา้หมื@นหนึ@งพนัสี@
ร้อยสี@สิบบาท) 

แผนงานเคหะและชุมชน  143,798,420  บาท  (หนึ@งร้อยสี@สิบสามลา้น
เจด็แสนเกา้หมื@นแปดพนัสี@ร้อยยี@สิบบาท) 

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  3,022,000  บาท  (สามลา้นสอง
หมื@นสองพนับาท) 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ  16,421,000  บาท     
(สิบหกลา้นสี@แสนสองหมื@นหนึ@งพนับาท) 

ด้านการเศรษฐกจิ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  11,320,400  บาท  (สิบเอด็ลา้นสาม

แสนสองหมื@นสี@ร้อยบาท)  แผนงานการพาณิชย ์ 951,600  บาท  (เกา้แสนหา้หมื@น
หนึ@งพนัหกร้อยบาท) 

ด้านการดําเนินงานอื�น 
แผนงานงบกลาง  113,655,820  บาท  (หนึ@งร้อยสิบสามลา้นหกแสนหา้

หมื@นหา้พนัแปดร้อยยี@สิบบาท) 
งบประมาณรายจ่ายทัAงสิAน  698,850,000  บาท  (หกร้อยเกา้สิบแปดลา้น

แปดแสนหา้หมื@นบาท) 
เหตุผล  เพื@อใช้ในการดาํเนินงานตามนโยบายของคณะผูบ้ริหารที@ได้

วางแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 จึงเสนอร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื@อสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
พิจารณาเห็นชอบ  รายละเอียดตามเอกสารที@ได้ส่งให้แก่ท่านสมาชิกสภาฯ       
ทุกทา่นแลว้  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ทา่นนายกเทศมนตรีสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  มากครับ  เนื@องจาก 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที@ 11 เป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี ซึ@ งเป็นเทศบญัญติั

ที@เกี@ยวกบังบประมาณ ที@ประชุมตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระ วาระที@ 1 รับหลกัการ 
วาระที@ 2 แปรญตัติ  วาระที@ 3  ลงมติเพื@อตราเป็นเทศบญัญติั  ฉะนัEน มีสมาชิกสภา
ท่านใด จะอภิปรายในญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560  นีEบา้ง เชิญครับ เปิดโอกาสให้สมาชิก
สภาเทศบาล ไดอ้ภิปรายก่อน เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 
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นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ผมได้ฟังผูบ้ริหารเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  ในปี พ.ศ. 2560 ประมาณการสูงขึEนกว่าปี พ.ศ. 2559 
เกือบ 100 ล้าน และผมได้ดูเพียงบางส่วนในเรื@ องของแผนงานบริหารทั@วไป 
แผนงานรักษาความสงบ แผนงานการศึกษา แผนงานการสาธารณสุข แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะชุมชน ตลอดไปถึงแผนงานงบกลาง เห็นแลว้วา่
เงินเดือนพนักงานลูกจ้างที@ผูบ้ริหารเสนอขึEนมา ได้ครบทุกเดือนแน่นอนในปี 
2560 ดูตวัเลขในดา้นรายรับและรายจ่าย กถื็อวา่อยูใ่นงบสมดุล ท่านประธานครับ
ผมขอใช้เวลานิดหนึ@ งในเรื@ องของงบประมาณในด้านงบพฒันานัEนก็เพิ@มขึE น
เล็กน้อย คิดเป็นเปอร์เซ็นแล้วก็ไม่ถึง 15 เปอร์เซ็น เป็นห่วงนิดหนึ@ งว่าตอนนีE
ภาพรวมของเทศบาลนครสงขลาของเรานัEนเป็นเมืองที@ใครก็อยากดูอยากมอง 
และประกอบกบัท่านนายกเองก็เรียนระดบัปริญญาเอกไปแลว้ เพราะฉะนัEนผม
ขอแตะไปยงักองวิชาการนิดหนึ@ งครับ เมื@อถึงระดบันีE แลว้ผมมองวา่ชุมชนเราก็
เขม้แข็งขึEนมาก 50 กว่าชุมชน ผมอยากจะให้ทางกองวิชาการและแผนงานได้
เจียดงบไวส่้วนหนึ@ง ไวใ้หค้ณะของสภา ผมอยากจะเห็นความสําคญัของสภามาก
สุดในปี 2560 เพราะเราผา่น AEC มา 1 ปีแลว้ ประการที@ 2 อปท.นัEนเขม้แข็งทัEง
ประเทศ เพราะฉะนัEนที@ผมแตะไปยงักองวิชาการนัEนเพราะมนัเป็นหน้าที@โดย
ตรงที@ตอ้งทาํงานเรื@องนีE  แต่อยากจะเสริมนิดหนึ@ งวา่อยากให้จดังบเอาไวเ้พื@อให้
ทางสภาให้ทางสมาชิกรวมกบัทางขา้ราชการประจาํไดท้าํวิจยักนัหน่อย การทาํ
วิจยันัEนผมเน้นไปเรื@องการมีส่วนร่วมเพราะว่าชุมชนเราเขม้แข็งและก็อยากให้
กองวิชาการนัEนได้จัดห้องไวส้ักห้องหนึ@ งไวส้ําหรับรวบรวมงานวิจัย เพราะ 
อปท.ทัEงประเทศเขาเห็นแล้วว่านครสงขลาเราถึงแมว้่ามีพืEนที@น้อย มีประชากร
นอ้ย แต่มีศกัยภาพสูง ถา้หากวา่เราไดเ้ตรียมงบประมาณสําหรับทาํวิจยั วิจยันัEน
เรื@องง่ายไม่ใช่เรื@องยาก วิจยัคือการคน้หาสิ@งที@เราอยากรู้อยากเห็นให้เป็นรูปร่าง
โดยเป็นระเบียบระบบที@สมบูรณ์ เกือบทุกเรื@องทาํวิจยัไดห้มดเลย แต่การที@ผมพูด
วา่น่าจะใหชุ้มชนนัEนมาทาํวจิยัในเรื@องการมีส่วนร่วมของการพฒันาเทศบาลนคร
สงขลานี@แหละครับ มนัจะไปคู่กนัเลยกบัการที@เราพฒันาเมืองให้สอดคล้องกบั
ความตอ้งการของประชาชน  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญนายสมโชค  ดีลิ@น  เชิญครับ 
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นายสมโชค  ดีลิ@น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ@น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 4 
   เป็นญตัติในเรื@องงบประมาณปี พ.ศ. 2560 ซึ@ งถา้เราไดติ้ดตามและก็ไดดู้

ในรายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2560 มากกวา่ปีที@แลว้ ซึ@ งปีที@แลว้ 5 ร้อยลา้น
กวา่ ๆ ขาด 100 บาทได ้6 ร้อยลา้นปีนีEตัEงไวท้ัEงหมด 698,850,000 บาท ซึ@ งเป็นเงิน
ที@มากพอสมควร แต่ความเป็นจริงแลว้บางตวันัEนเราไม่ไดใ้ช้ครับท่านประธาน 
เพราะในส่วนหนึ@งในปีนีEทางรัฐบาลเองก็ไดน้าํเงินที@จ่ายใหก้บัผูสู้งอายุก็ดี ซึ@ ง 60 
กว่าลา้นบาทให้กบัผูพ้ิการก็ดีในส่วนตรงนีE เป็นเงินที@เราต้องจ่ายอยู่แล้วซึ@ งไม่
สามารถจะนํามาพัฒนาและใช้จ่ายในส่วนอื@นได้ ดูแล้วงบประมาณมาก
พอสมควรคือ 698 ลา้นบาท ซึ@ งที@มาที@ไปมนัก็แบ่งอยูเ่ป็น 2 ส่วนอยา่งเช่นที@คณะ
ผูบ้ริหารไดน้าํเรียน นั@นกคื็อส่วนหนึ@งเป็นส่วนของรายรับ ส่วนหนึ@งเป็นส่วนของ
รายจ่าย ส่วนของรายรับถา้เราสังเกตในส่วนของ 698 ลา้นเราจดัเก็บเองได ้108 
ลา้นบาท ซึ@ งเทียบแลว้จาก 698 ลา้นเรายงัพึ@งพาตนเองไม่ได ้ถา้เมื@อไหร่ที@รัฐบาล
ไม่ไดอุ้ดหนุนเงินตรงนีE ลงมาให้ ส่วนนัEนก็คือมาจากเงินที@รัฐบาลจดัเก็บแล้วก็
จดัสรรมาใหท้อ้งถิ@น 200 กวา่ลา้นบาท ส่วนหนึ@งที@รัฐบาลอุดหนุนมาให้ 300 กวา่
ลา้นบาท รวมแลว้ 600 กวา่ลา้นบาท ซึ@ งวนันีE อยูใ่นช่วงการปฏิรูปทอ้งถิ@นและก็
เชื@อมั@นว่าการปฏิรูปในครัE งนีE เข้ามามีส่วนนอกเหนือจากโครงสร้างของฝ่าย
การเมือง โครงสร้างขององค์กรแล้ว ยงัต้องมาแตะในเรื@ องของรายจ่ายอย่าง
แน่นอน เพราะฉะนัEนอนาคตรัฐบาลอาจจะตดัเงินอุดหนุน ให้เงินอุดหนุนนอ้ยลง
ก็ได้เพื@อที@จะให้ทอ้งถิ@นได้ดูแลตนเองได้ ฉะนัEนในส่วนตรงนีE อยากนาํเรียนว่า
ตัEงแต่วนันีE ไปตอ้งคิดแลว้ครับวา่เงิน 108 ลา้นเราอาจจะตอ้งทาํให้ได้มากกวา่นีE  
อยา่งเช่นการจดัเก็บผมก็ชื@นชมเจา้หนา้ที@ที@พยายามจดัเก็บ ไดม้ากกวา่ปีที@แลว้นะ
ครับ ปีนีE  40 กวา่ลา้นบาท เพิ@มขึEนมาทุก ๆ ส่วน แต่ถา้ไดเ้พิ@มอีกจะยิ@งดีครับท่าน
ประธานครับ เพื@อที@จะได้เป็นแนวที@จะตัE งงบในปีต่อไปได้ เพราะการตัE ง
งบประมาณท่านก็ทราบว่าปี 2560 เราก็อิงปี 2559 ปี 2559 เราก็อิงปี 2558 ปีนีE  
2560 ถ้าเราจดัเก็บได้เยอะเราก็สามารถไปอิงให้กบัปี 2561 ได้ นี@ในส่วนของ
รายรับ ในส่วนของรายจ่าย ผมเปิดลงไปดูแลว้ขอนาํเรียนปรึกษาท่านประธานวา่
หลาย ๆ โครงการซึ@ งเป็นโครงการที@ดีหมด ยอมรับว่าตอบสนองตอบโจทยต่์อ
การบริหารงบประมาณ ซึ@ งตอบสนองต่อความตอ้งการของพี@น้องประชาชนใน
เขตเทศบาลนครสงขลา ซึ@ งเป็นหลกัการในการจดัการงบประมาณที@ดี คือตรงนีE  
ผมเห็นดว้ย แต่ส่วนหนึ@ งถา้เรามองลึกลงไปในเนืEอหาของงบประมาณในส่วน
ของแผนการศึกษา ซึ@ งแผนการศึกษาปีนีE ก็มีงบประมาณอยู่ 200 กว่าล้านบาท  
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แยกย่อยลงไปหลาย ๆ โครงการ แต่โครงการหนึ@ งที@อยากจะหารือกับท่าน
ประธานนั@นก็คือโครงการจดัหาครูและบุคลากรสนบัสนุนการศึกษาที@ขาดแคลน
ในโรงเรียนเทศบาล ในโครงการนีEตัEงไว ้10 ลา้น 8 แสนบาท 10 ลา้น 8 แสนบาท
นีEตัEงไวใ้หก้บัครูในโรงเรียนหรือเรียกอีกอยา่งหนึ@งวา่ครูอตัราจา้ง ครูอตัราจา้งใน
วนันีEของเรามีทัEงหมด 5 โรง รวมทัEงสิEนมีครูอตัราจา้งที@ใชเ้งินงบประมาณตวันีEอยู ่
54 คน โรงเรียนเทศบาล 1  มี 4 คน โรงเรียนเทศบาล 2 มี 6 คน โรงเรียนเทศบาล 
3 มี 4 คน โรงเรียนเทศบาล 4 มี 23 คน และโรงเรียนเทศบาล 5 อีก 17 คน รวม
แลว้ทัEงหมด 54 คน 54 คนใช้เงินงบประมาณในปีนีE  10 ลา้น 8 แสนบาท ถามวา่
ทาํไมผมจึงหารือทา่นประธานเรื@องนีE  มนัมีทางที@จะไมต่อ้งจ่ายเงินงบประมาณ 10 
ล้าน 8 แสนบาททุก ๆ ปี ปีที@แล้วก็มีปัญหาในเรื@ องการจดัตัE งงบประมาณไม่
เพียงพอจนตอ้งหาโอนเงินงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ ปีที@แลว้เราตัEง
ไวเ้ริ@ มต้น 5 ล้านบาท ตัEงใจที@จะสอบบรรจุแต่งตัEง 5 ล้านบาท แต่สุดทา้ยก็ไม่
สามารถที@จะสอบบรรจุได ้แต่วธีิการที@จะสอบบรรจุกไ็มใ่ช่เป็นเรื@องที@จะผิดพลาด 
เพราะถา้เราบรรจุไดเ้ราก็ไม่ตอ้งตัEงงบประมาณ แต่ถามว่าครูที@อยูจ่ะไปไหนถ้า
หากเขาสอบไม่ได ้แต่วิธีการอีกวิธีหนึ@งที@จะหารือท่านประธานเผื@อเป็นแนวทาง
ในครัE งต่อไป 10 ลา้น 8 แสนบาท ถา้ 10 ปี ร้อยลา้นครับท่านประธาน เราเริ@มตน้
ตัEงแต่วนันีE ครับท่านประธาน เอาครูทัEงหมด 54 คน ไม่ตอ้งเอาเขา้ทัEงหมดเพราะ
เป็นเงินเยอะ ทยอยซิครับ ปีหนึ@ ง 3 คน 4 คน หรือ 10 คนก็ได้เอาเข้าไปอยู่ใน
กรอบภารกิจ จะอยูใ่นกรอบภารกิจหรืออยูใ่นครูอตัราจา้งก็ไม่ต่างกนั เพราะตอ้ง
จ่ายเงินเดือนละ 15,000 บาทเหมือนกนั ทุกคนตอ้งจ่ายเหมือนกนั ถามวา่ผมพูด
เรื@ องนีE ทาํไม ทาํไมไม่พูดเรื@ องกองอื@น ไม่พูดเรื@ องพนักงานคนอื@น ทาํไมพูดถึง
เรื@องครู ทาํไมผลกัดนัใหค้รูเขา้ไปอยใูนภารกิจ การที@ครูเขา้ไปอยูใ่นภารกิจ ถา้ครู
เขา้ไปอยูใ่นภารกิจได ้3 ปี สามารถที@จะบรรจุครูคนนัEนเป็นครูแลว้ก็กินเงินเดือน
จากกรมฯ ฉะนัEนในทุก ๆ 3 ปีเรากจ็ะผลกัภาระ เราไม่ตอ้งตัEงงบประมาณ ให้กรม
ฯเป็นผูจ่้าย เงินงบประมาณ 10 ลา้นเหลือใช่ไหมครับ เอาเงิน 10 ลา้นไปพฒันา
ในส่วนอื@นได้เยอะมาก 10 ปี 100 ล้านถ้าเราไม่เริ@มทาํ เราก็ตอ้งจา้ง เราจา้งอยู่
อยา่งนีE  เราจา้งมาแลว้กี@ปี แต่ถา้พูดอยา่งนีEก็จะมีคาํถามวา่มนัเกิน 40 เปอร์เซ็น ผม
เขา้ใจครับ แต่ถ้า 10 เปอร์เซ็นดูตวัเลขกนัวา่จริงหรือไม่จริง ลองพิจารณา ลอง
ตอ้งให้เป็นนโยบายดูนะครับท่านนายก นบัจากวนันีEท่านบอกวา่หยุดทาํเรื@องอื@น 
ยกตวัอย่างผมเชื@อว่าหลาย ๆ กองมีอตัราว่างอยู่ยงัไม่มีบุคคลเนื@องจากเกษียณ 
หรือวา่งอยู ่ทาํให้แต่ละกองมีอตัราที@วา่ง หยุดซิครับลองพิจารณาดูความเป็นจริง
วา่ตรงนัEนทาํงานกนัไดไ้หม ถา้ไมไ่ดก้จ็าํเป็น แต่ถา้เมื@อทาํงานไดก้็หยุดครับ หยุด
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ที@จะโอนยา้ยกลบัเขา้มาในตาํแหน่งนัEน เอาเงินตวันัEนให้มนัวา่ง แลว้เอาครูเขา้ไป 
เหตุผลที@ผมเรียนเมื@อกีE  ไม่ใช่ที@จะไม่เห็นความสําคัญของกองอื@น ไม่ เห็น
ความสําคญัของพนักงานคนอื@น ทุกคนกินอยู่เหมือนกนัและก็ต้องการความ
มั@นคงเหมือนกัน แต่ต่างกันที@ ว่าครูได้รับการบรรจุและก็ไม่ต้องตัE ง เ งิน
งบประมาณหลงัจากที@ครูบรรจุแลว้ เจียดเงินตรงนัEนมาให้กบัคนอื@นได ้สิ@งนีE เท่า
นัEนเองที@เรียกร้องและต้องการ ช่วยกนัผลกัดนันะครับ และสิ@งนีE ผมเชื@อว่าเพื@อ
สร้างโอกาส สร้างความมั@นคงให้กบัครู เขาเป็นครูที@ผูส้อนเป็นคนที@ให้ความรู้แก่
นักเรียน ฉะนัEนให้เขามีความมั@นใจตัEงใจที@จะให้ความรู้กบันักเรียน ผมมองว่า
วนันีEผมมาคุยในเรื@องญตัติงบประมาณเพื@อหารือกบัทา่นประธานเพื@อเป็นแนวทาง
ในโอกาสต่อไป ไม่จาํเป็นตอ้งหางบประมาณหน้า คราวนีE ก็ดาํเนินการได ้ผมก็
อยากจะเห็นวา่ตวัเลขจาก 40 เปอร์เซ็น ทราบว่าพยายามให้ได้ 35 เปอร์เซ็น ก็
อยากจะดูตวัเลขนีE  ช่วยกนันะครับช่วยกนัดาํเนินการในเรื@องนีE  นี@คือส่วนหนึ@ง อีก
ส่วนหนึ@ งก็คงต้องขอขอบคุณท่านนายก ที@ได้จดัสรรงบประมาณและก็ได้ทาํ
งบประมาณในปีนีE ในเรื@ องของการลงทุน ก็ต้องขอบคุณไปถึงเจ้าหน้าที@
งบประมาณ ผมมองดูภาพรวมแล้วได ้69 ลา้น งบลงทุนพอดีเลยครับ 10 เปอร์
เซ็นซึ@งไมข่าดไม่เหลือ ส่วนหนึ@งก็ลงไปในชุมชน สามารถที@จะแกปั้ญหาในเรื@อง
คูระบายนํE าก็ดี ปูทับผิวจราจรก็ดี พืEนที@ เขตเลือกตัE งที@  4 ของผม ก็ได้รับการ
พิจารณาหลายโครงการเช่นกนั ขอบคุณมากครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ@น  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบา้งครับ  เชิญทา่นนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ก็ดว้ยความเป็นห่วงเป็นใยบุคลากรทางการสอน ซึ@ งถือวา่หลายคนที@อยู่

กบัโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครสงขลา 15 ปี 20 ปีเงินเดือนที@ได้รับครัE งแรก
เทา่ไหร่กเ็ทา่นัEน ถา้มีช่องทางที@จะหาที@บรรจุที@เป็นอยูโ่ดยเฉพาะช่วงหลงั ๆ เราจะ
มีครูที@ไปสอบบรรจุได้ที@อื@นเขาก็ไปทาํให้เราขาดครูที@มีความรู้ความสามารถ
หลายอตัรา ปัจจุบนันีEบอกแลว้ว่ามีกรอบหรือมีระเบียบที@ชดัเจนวา่ครูนัEนถา้เรา
เป็นครูอตัราจา้งหรือพนกังานตามภารกิจ ถา้อยูส่อนอยู ่3 ปี สามารถที@จะบรรจุ
เป็นขา้ราชการครูไดโ้ดยอตัโนมติั เราไม่ตอ้งสิEนเปลืองงบประมาณของเทศบาล 
เพราะถ้าบรรจุแลว้ก็จะรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนมาจากกรมฯ แต่เนื@องจาก
ระเบียบบางสิ@งบางอยา่งที@ผา่นมา กรอบ 40 เปอร์เซ็นเขา้มาเป็นตวักาํหนด และมา
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ปีนีE อีกจากกรอบ 40 เปอร์เซ็น ได้รับหนังสือสั@งการมาจากกรมฯ ให้เหลือ 35 
เปอร์เซ็นมนัก็จะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาอยา่งยิ@ง แต่ถึงอยา่งไรก็จะพยายามให้ปี
หนึ@ งสัก 3-4 คน จะพยายามให้ทุกคนได้เขา้กรอบเพื@อเป็นจุดเปลี@ยน เพราะว่า
ทาํงาน 3 ปีกจ็ะไดบ้รรจุ เพราะฉะนัEนอยากจะนาํเรียนไปถึงครูอตัราจา้งทัEง 94 คน
ผมขอไปดูวา่ถา้มีช่องทางในปีนีEถา้มนัไม่เกิน 35 เปอร์เซ็น จะดูวา่สํานกักองใดมี
กรอบว่าง ถ้าเอากรอบมาให้กบัครูสามารถที@จะทาํงานกนัได้ไหม ก็จะนําไป
พิจารณา ใหส้าํนกั/กองไปดูวา่อตัรากาํลงัของแต่ละกอง ถา้เราตดัส่วนนีEมาให้กบั
ครูปีหนึ@งสัก 3-4 คน ตามที@ สท.สมโชค  ดีลิ@น  เสนอ ผมก็มีความเห็นดว้ยเช่นกนั 
ถือวา่ครูถา้เราจา้งกินเงินเดือนกรมฯ ก็จะประหยดัในส่วนนีE เพราะเชื@อวา่ 5-6 ปีก็
จะประหยดังบประมาณไปหลายล้าน ก็สามารถนําในส่วนนีE มาพฒันาในเขต
เทศบาลไดห้ลาย ๆ โครงการก็จะเกิดประโยชน์แก่พี@นอ้งประชาชนแทบทัEงสิEน ก็
ขอเรียนกบัท่านสมาชิกวา่ผมจะนาํไปทบทวนไปดูให้สํานกั/กอง เพื@อจะให้ครูที@
เป็นครูอตัราจา้งที@เราจา้งอยู ่94 อตัรานีE ไดรั้บการบรรจุในเร็ว ๆ นีE  แต่ตอ้งดูวา่มนั
จะเกินกรอบ 30 เปอร์เซ็นที@ทางกรมฯ ไดมี้หนงัสือสั@งการมาหรือไม่ พอจะมีทาง
ไหม ผมจะไปดูให ้ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ทา่นนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญนายสมโชค  ดีลิ@น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ@น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ@น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 4 
   ผมรู้สึกตื@นเตน้และดีใจ ที@ท่านนายกเทศมนตรี ได้เห็นความสําคญัใน

เรื@องนีE  ก็ตอ้งขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษา นั@นคือครูอตัราจา้ง ท่านครับถ้า
สมมติไปวา่เราบรรจุ 10 อตัรา ครูคนหนึ@งเงินเดือน 15,000 บาท 10 อตัราปีหนึ@ ง
เทา่ไหร่ครับ ปีหนึ@งลา้นกวา่บาท เดือนหนึ@ง ลา้นห้า ถา้มาคูณดูเปอร์เซ็นตรงนีEผม
ไมเ่ขา้ใจวา่ไดม้าจากตวัเลขตรงไหน 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ทา่น สท.ประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มีอะไรครับ  เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล   

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ผมขอประทว้งทา่นประธานครับ ทา่นประธานไมป่ฏิบติัตามระเบียบการ

ประชุมสภาขอ้ที@ 62 ขอเอ่ยนาม สท.สมโชค  ดีลิ@น  ไดอ้ภิปรายไปเมื@อสักครู่แลว้
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ผมก็เฝ้าดูว่าจะอภิปรายไปนานไหมเกินว่า 10 นาทีหรือไม่ผมก็เห็นว่าท่าน
อภิปรายไปพอสมควร อาจจะเกินหรือไมเ่กินกไ็มท่ราบแต่ขณะนีEท่านจะอภิปราย
ต่อไปอีก ผมว่ามันผิดข้อบังคับการประชุมนะครับ ผมขอให้ท่านประธาน
พิจารณาครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ผมวนิิจฉยัครับ  สท.สมโชค  ดีลิ@น  อภิปรายต่อไดค้รับ  
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมโชค  ดีลิ@น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  นิดเดียวครับไมไ่ดใ้ชเ้วลามาก 
สมาชิกสภาเทศบาล  ก็ตอ้งขอขอบคุณท่าน สท.ประวติั  ดาํริห์อนันต์  นะครับ คือตามความจริงใน

ระเบียบบอกวา่ถา้อภิปรายไปนานแลว้เกิน 10 นาทีก็สามารถที@จะให้ประธานยุติ
การอภิปรายได ้แต่ผมเชื@อวา่ที@ผมอภิปรายมาเมื@อสักครู่คงไม่เกิน 10 นาที เพียงแต่
ยกตวัอยา่งให้เห็นวา่ถา้เราดาํเนินการจริง ๆ อยา่งที@ท่านนายกเทศมนตรีไดก้รุณา
ดาํรินัEน ผมกาํลงัจะชีE วา่ถา้เทียบเป็นเปอร์เซ็นของรายรับงบประมาณทัEงหมดแลว้
นัEน 4-5 ร้อยลา้นบาท ผมไมแ่น่ใจวา่ตวัเลขตรงนีE  ที@กาํหนดวา่ 35 เปอร์เซ็นมาจาก
ตรงไหน ถา้เป็นหา้ร้อยลา้นบาท 1 เปอร์เซ็นเป็นเงินเท่าไหร่ แลว้เอาครูเขา้ไป  6-
7 อัตราผมดูแล้วไม่น่าจะเกิน 1 เปอร์เซ็น อันนีE ตัวเลขผมไม่ชัดเจนเพียงแต่
ชีE ใหเ้ห็นประเด็น  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีลิ@น  มากครับ มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล  อีกบา้งครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2 
   ท่านประธานครับ ผมได้ดูงบประมาณปี พ.ศ. 2560 แล้วเห็นว่าเป็น

ประโยชน์แก่พี@นอ้งประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ในเรื@องงบลงทุน เรื@อง
ค่าที@ดินและสิ@งก่อสร้างผมไดดู้รายละเอียดแลว้ก็มีอยูใ่นทุกเขตทุกพืEนที@ แต่ที@ผม
มาเนน้คือเขตเลือกตัEงที@ 2 ซึ@ งท่านนายกไดบ้าํบดัทุกข์บาํรุงสุขทาํให้เขต 2 น่าอยู่
แบบย ั@งยืน ผมมาดูในถนนวุฒิภูมิ 1 วุฒิภูมิ 2 ท่านไดก่้อสร้างคูระบายนํE าให้กบัพี@
น้องประชาชนในเขต 2 ของผมและที@สําคญันี@คือความหวงัที@พี@น้องชาวชุมชน
มสัยิดบา้นบนของผมหวงัมานานแลว้ หวงัมาประมาณ 40 ปีผมจะเล่าให้ฟังว่า
เรื@องงบประมาณวา่ตัEงแต่สมยัก่อนถนนนางงามนัEนไล่มาตัEงแต่วดัยางทองมาจน
ตดักบัถนนนราธิวาส แต่การพฒันาไม่วา่จะเป็นคูระบายนํE า จะเป็นถนน จะเป็น
ทางเทา้ เรามาดูถนนสงขลาบุรี ที@หนา้ฝ่ายป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาล



49 

 

  

นครสงขลาจนถึงสี@แยกถนนพทัลุง ตรงนัEนจะเทคอนกรีต มีฝาปิดคูระบายนํE า มี
ทางเทา้เป็นกรวดลา้ง ถนนตรงนัEน ซึ@ งเป็นที@อยูข่องคนจีนสวยงามมาก เพราะวา่
สงขลาเรานัEน 3 หลกัผสมเกลียวเป็นหนึ@งเดียวในบอ่ยาง ในช่วงถนนนราธิวาสไป
จนถึงถนนพทัลุงเป็นที@อยูข่องคนมุสลิม ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา
อยู ่4 สมยั ปีนีE เขา้ปีที@ 17 แลว้พี@นอ้งประชาชนเขาร้องขอถนนสายนีEจากผมวา่ช่วย
ทาํให้มันเจริญเหมือนถนนนางงามที@คนจีนอยู่ได้ไหม เพราะว่าเดินไปถนน
ขรุขระ นํE าท่วมไม่มีความสวยงามเลย  ณ วนันีEนัEนผมและประธานชุมชนมสัยิด
บา้นบนก็มีหนงัสือถึงนายกวา่ช่วยปรับปรุงถนนนางงาม ระหวา่งถนนนราธิวาส
จนถึงแยกถนนพทัลุง ช่วยปรับปรุงให้มนัดีให้เรียบหน่อย  ณ วนันีE ผมมาเห็น
โครงการแลว้นะครับ ที@หนา้ 219 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนนราธิวาสถึง
แยกถนนพทัลุง ด้วยการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.04 
เมตร กวา้งเฉลี@ย 6 เมตร ผมดูแลว้สบายใจผมขอชีE แจงให้พี@น้องชาวชุมชนมสัยิด
บา้นบนทราบว่า นายกสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  ได้ยื@นความสะดวกสบายปรับปรุง
ถนนสายนัEนให้ท่านอยู่แบบมีความสุขแบบยั@งยืน ผมขอขอบคุณนายกสมศกัดิ3   
ตนัติเศรณี  แทนพี@นอ้งประชาชนชาวมสัยดิบา้นบนดว้ย  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา   มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ เมื@อไม่มี ผมจะขอมติจากที@ประชุม ให้

สมาชิกไดล้งมติในวาระที@ 1 ขัEนรับหลกัการร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉันท์) 
เป็นอนัวา่สมาชิกให้ความเห็นชอบรับหลกัการแห่งร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบบันีEแลว้นะครับ 

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ในวาระที� 1  ขัAนรับหลกัการ   เป็นเอกฉันท์   

นายชาคริต  นิยมเดชา   ต่อไปจะเป็นเรื@องของการเลือกคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั  
ประธานสภาเทศบาล  เพื@อทาํหน้าที@พิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560  ขอเชิญเลขานุการสภาชีEแจงระเบียบ เชิญครับ 

นางกลัยา  บุญญามณี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ@น  
ปลดัเทศบาล  พ.ศ.2547 แกไ้ขเพิ@มเติม (ฉบบัที@ 2) พ.ศ.2554 หมวด 8 (1) คณะกรรมการสามญั  
เลขานุการสภาเทศบาล  ประกอบดว้ย สมาชิกสภาทอ้งถิ@นมีจาํนวนไมน่อ้ยกวา่สามคนแต่ไมเ่กิน 7 คน และ 
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   ขอ้ 45 วรรค 2 ญตัติร่างขอ้บญัญติังบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได ้และในการพิจารณาวาระที@ 2 ให้กาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติ
ไวไ้มน่อ้ยกวา่ยี@สิบสี@ชั@วโมงนบัแต่สภาทอ้งถิ@นมีมติรับหลกัการแห่งร่างขอ้บญัญติั
งบประมาณนัEน และ 

   ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติที@สภาท้องถิ@นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะตอ้งส่งให้คณะกรรมการแปรญตัติพิจารณา ให้ประธานสภาทอ้งถิ@นส่งร่าง
ขอ้บญัญติันัEนไปใหค้ณะกรรมการแปรญตัติฯ พิจารณาโดยละเอียด และที@ประชุม
สภาทอ้งถิ@นจะตอ้งกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติต่อคณะกรรมการแปร
ญตัติดว้ย และ 

   หมวด 8 ขอ้ 115 คณะกรรมการสภาทอ้งถิ@นจะกาํหนดนดัประชุมเมื@อใด 
ให้แจ้งให้ผูบ้ริหารท้องถิ@น สมาชิกสภาท้องถิ@น ผูเ้สนอญัตติ และผูแ้ปรญตัติ 
ทราบล่วงหนา้ไมน่อ้ยกวา่ยี@สิบสี@ชั@วโมงก่อนกาํหนดเวลานดัประชุม 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอหารือที@ประชุม และขอใหส้มาชิกสภาเทศบาลไดเ้สนอชื@อสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เพื@อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย

ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.2560 
   เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ สมาชิกสภาทา่นใดจะเสนอผูใ้ดเป็น

คณะกรรมการแปรร่างเทศบญัญติั  เชิญครับ สมาชิกสภาเทศบาล 1 คน เสนอชื@อ
ได ้1 คน นะครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เสนอครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2   
  ขอเสนอนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เสนอครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1   
  ขอเสนอนายสมชาย  จินเดหวา  เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายเจิมศกัดิ3   หนูเมือง  เสนอครับ 

นายเจิมศกัดิ3   หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศกัดิ3   หนูเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 4   
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  ขอเสนอนายประจวบ  บุญเมือง  เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  เสนอครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 3   
  ขอเสนอนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ เชิญนายประจวบ  บุญเมือง  เสนอครับ 

นาบประจวบ  บุญเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประจวบ  บุญเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 4   
  ขอเสนอนายเจิมศกัดิ3   หนูเมือง  เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์  เสนอครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 1   
  ขอเสนอนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายเอกชยั  กิEมดว้ง  เสนอครับ 

นายเอกชยั  กิEมดว้ง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชยั  กิEมดว้ง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2  
  ขอเสนอนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ เป็นกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอผูรั้บรองดว้ยครับ  ผูรั้บรองถูกตอ้งนะครับ  ต่อไปใครจะเสนอใครอีก  
ประธานสภาเทศบาล  ไหมครับ  ไมมี่นะครับ  ตามระเบียบเสนอไดไ้มเ่กิน 7 คน นี@กค็รบ 7 คนแลว้ ก็

เป็นอนัวา่ทัEง 7 คนที@เสนอมานีE เป็นคณะกรรมการแปรร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ทัEง 7 คนกไ็ปประชุมกนัเองเพื@อเลือก
ประธานและเลขานุการ นะครับ 

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลอืกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ดังนีA 

   1. นายพทิกัษ์  ทองสุกใส 
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   2. นายสมชาย  จินเดหวา 
   3. นายประจวบ  บุญเมือง 
   4. นายประวตัิ  ดําริห์อนันต์ 
   5. นายเจิมศักดิa  หนูเมือง 
   6. นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง 
   7. นายไกรเลศิ  เรืองสงฆ์     

นายชาคริต  นิยมเดชา   ต่อไปผมขอหารือเรื@องการกาํหนดระยะเวลาแปรญตัติร่างเทศบญัญติั 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอให้ท่ านสม า ชิ ก เสนอ 

ระยะเวลาในการแปรญัตติ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 24 ชั@วโมง ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
เชิญนายเอกชยั  กิEมดว้ง  เสนอครับ 

นายเอกชยั  กิEมดว้ง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกทา่น  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชยั  กิEมดว้ง   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2  
   ผมขอเสนอระยะเวลาแปรญตัติ เป็นเวลา  3 วนั ตัEงแต่วนัที@  16  สิงหาคม 

2559  เวลา 09.00 น. จนถึงวนัที@  19  สิงหาคม  2559  เวลา  09.00  น.  และ
กาํหนดสถานที@รับคาํแปรญตัติในวนัดงักล่าว  ณ  ห้องกิจการสภา เทศบาลนคร
สงขลา  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายเอกชยั  กิEมดว้ง  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด  จะเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอย่างอื@นบ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่า ระยะเวลาแปรญัตติร่าง       

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเวลา 3 วนั 
ตัEงแต่วนัที@ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. จนถึงวนัที@ 19 สิงหาคม 2559 เวลา  
09.00  น.  และกาํหนดสถานที@รับคาํแปรญตัติในวนัดงักล่าว  ณ  ห้องกิจการสภา 
เทศบาลนครสงขลา  ตามที@นายเอกชยั  กิEมดว้ง  เสนอนะครับ 

   หลงัจากนีEคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติัก็จะทาํหน้าที@รอรับคาํ
แปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ.2560 ตามวนัเวลาและ
สถานที@ที@แจง้ให้ทราบแลว้นะครับ สมาชิกสภาเทศบาล หรือผูบ้ริหารท่านใดจะ
แปรญตัติขอให้ทาํหนงัสือยื@นต่อกรรมการแปรญตัติตามรายชื@อที@ผมเรียนมาแลว้
นะครับ เพราะฉะนัEนหลงัจากแปรญตัติ ผมขอนดัประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมยัสามญั สมยัที@ 3 ครัE งที@ 2 ประจาํปี พ.ศ.2559 ในวนัที@ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 
10.00 น.  เพื@อพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  ในวาระที@ 2  และวาระที@ 3  ขอแจง้ให้ที@ประชุมรับทราบดว้ยวาจาก่อน 
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และจะทาํหนังสือแจง้นัดประชุมแจ้งให้ทราบอีกครัE งหนึ@ งนะครับ  ต่อไปเชิญ 
กรรมการแปรญตัติ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น    
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2 
คณะกรรมการแปรญตัติฯ  ในฐานะคณะกรรมการแปรญตัติร่างเทศบญัญติั ขอเรียนใหท้ราบวา่  
   ตามที@สภาแห่งนีE  กาํหนดระยะเวลาแปรญตัติ เป็นเวลา 3 วนั คือตัEงแต่

วนัที@ 16  สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 น. จนถึงวนัที@  19  สิงหาคม  2559  เวลา  
09.00  น.  และกาํหนดสถานที@รับคาํแปรญตัติในวนัดงักล่าว  ณ  ห้องกิจการสภา 
เทศบาลนครสงขลา  หากคณะผูบ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ประสงค์
จะยื@นขอแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณ ดงักล่าว ก็มายื@นได้ตามวนัเวลา 
และสถานที@ ที@แจง้มานีEนะครับ  และผมขอกาํหนดเวลาประชุมคณะกรรมการ
แปรญตัติร่างเทศบญัญติั  เพื@อพิจารณาร่างเทศบญัญติั ในวนัที@  19 สิงหาคม 2559 
เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชัEน 3  หากผูใ้ดประสงค์จะเขา้รับฟัง
การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ก็ขอเชิญได้นะครับ      
ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที� 12   เรื�อง อื�น  ๆ  
นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระที@ 12 เรื@อง อื@น ๆ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายในเรื@อง 
ประธานสภาเทศบาล  อื@น ๆ บา้งครับ  เชิญนายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ เชิญครับ 

นายเชาว ์ สุชลสถิต   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 3 
   ผมมีเรื@ องอื@น ๆ ที@จะอภิปรายอยู่ 2 เรื@ อง  เรื@ องแรกคือเรื@องเรือสําราญที@

สระบวัตอนนีE ชํารุดทรุดโทรมมากเลยครับ ขอฝากท่านประธานผ่านไปยงัผู ้
ผูบ้ริหารให้ช่วยทาํการซ่อมแซมหน่อยนะครับเพราะมนัชาํรุดมาก เรื@องที@ 2 ก็คือ
เรื@องเครื@องออกกาํลงักาย ตอนนีE รู้สึกวา่จะชาํรุดเยอะเลย  โดยเฉพาะตรงจุดที@ลาน
คนเมือง และที@สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จะชาํรุดมากเลยครับ  ก็ขอเรียน
ท่านประธานผ่านไปยงัผูบ้ริหารว่าให้ช่วยดูแล และทาํการซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที@สามารถใชง้านไดด้ว้ย ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ มากครับ  ทา่นนายกเทศมนตรีรับทราบ 
ประธานสภาเทศบาล  แลว้นะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด จะอภิปรายในเรื@องอื@น ๆ นีE อีกบา้งครับ 

ไม่มีแล้วนะครับ วนันีE เวลาก็ล่วงเลยมามากแลว้ ผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี 
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รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที@ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล หวัหนา้ส่วนการงาน และผูเ้ขา้ประชุมทุกท่าน ที@
ได้เขา้ร่วมประชุมในวนันีE   และการประชุมสภาก็ผ่านไปด้วยดี  ผมขอปิดการ
ประชุม  ณ บดันีE    

ปิดประชุมเวลา      12.50  น. 
 
 
 
   (ลงชื@อ)    นางวรกานต ์ เรืองศรี    ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
                                                              (ลงชื@อ)     นางกลัยา  บุญญามณี    ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 
 
        สาํเนาถูกตอ้ง 
 
      
 (นางกลัยา  บุญญามณี) 
ปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


