
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

สมัยสามัญ  สมัยที� 2  ประจําปี พ.ศ. 2559 

วนัที�  30  พฤษภาคม  2559  เวลา  13.30  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. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายประวติั   ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 10. นายพิทกัษ ์  ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายรุ่น   จนัทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายวรชาติ ธารพระจนัทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 13. นายวลัลภ วฒิุภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 14. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 15. นายสมโชค ดีลิAน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายสุพล ชุ่มเยน็ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุรสิทธิ3  สังโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นางเสงีAยม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นายเอกชยั   กิGมดว้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นางกลัยา บุญญามณี ปลดัเทศบาล/เลขานุการสภา 
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ผูไ้มม่าประชุม 1. นายดาํรงเดช ทองคาํ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
 2. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1. นายสมศกัดิ3  ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายสมชาย จนัทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นางสาววลยัรัตน์ ตนัติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นายชาญวทิย ์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายธานี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายภูษิต ตนัรัตนพงศ ์ ทีAปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายปราณี กาเลีAยง ทีAปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายภาษิต จนัทมุณี ทีAปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายรัฐชยั สงประสพ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายนิทศัน์ วรกุล รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 12. นางบุษกร จนัทร์แป้น หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 13. นายธาํมรงค ์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สาํนกัการคลงั 
 14. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 15. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนจดัเกบ็รายได ้
 16. นายประจวบ   มณีโชติ ผอ.สาํนกัการช่าง 
 17. นายธวชัชยั ประดิษฐอุกฤษฏ ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 18. นายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
 19. นายเสริมศกัดิ3  โสมสงค ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 20. นายศกัดา มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 21. นางสุจิตรา สังขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวชิาการและแผนงาน 
 22. นางสกุลวรรณ ดวงแข ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
 23. นายวรุิฬห์ วงคพ์ุธ หวัหนา้งานเทศกิจ 
 24. นางวรกานต ์ เรืองศรี หวัหนา้งานธุรการ  
 25. น.ส.ณฏัฐา ประสพสุข เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 
 26. นางธิดารัตน์ ไชยบญัดิษฐ เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 
 27. นายวฒิุชยั บุญเทพ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 28. นายจตุรงค ์ ทองเพชรคง ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
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 29. น.ส.นาดกมล กิจวุน่เจริญ ช่างภาพ 
 30. วา่ทีA รต.นิพนธ์ จุฬามณี พนกังานจา้งทัAวไป 

เริAมประชุมเวลา  13.30 น. 

 เมืAอถึง เวลากําหนดนัดประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว  นางกลัยา  บุญญามณี ปลดัเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เขา้หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น ทา่นนายก   
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศมนตรี  รองนายก เทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีAป รึกษา

นายกเทศมนตรี ตลอดจนหวัหน้าส่วนการงานทุกท่าน วนันีG เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมยัสามญั สมยัทีA 2 ประจาํปี 2559  
 บดันีG   สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคป์ระชุมแลว้  ดิฉนัใคร่ขอเรียนเชิญ  
สมาชิกสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และขอเชิญประธานสภา
เทศบาล ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญคะ่ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติทุกทา่น คณะผูบ้ริหาร และผูเ้ขา้ 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วนันีG เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัทีA 2     

ประจาํปี  พ.ศ. 2559 ในวนัทีA  30 พฤษภาคม 2559  บดันีG  สมาชิกสภาเทศบาล     
มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  
และขอดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนีG   

ระเบียบวาระที� 1  เรื�อง ที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรืAองทีAจะแจง้ใหที้Aประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เรืA องทีA  1  มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ขอลาการประชุมสภา

เทศบาล จาํนวน 2 คน คือ 
   1. นายดาํรงเดช  ทองคาํ  ขอลากิจ 
   2. นายมนูญ  จิตตะเสโณ  ขอลากิจ 

เรืA องทีA 2 ประธานสภาจะแจง้ให้ทีAประชุมทราบว่า เทศบาลนครสงขลา    
ไดด้าํเนินการจดัทาํแผนพฒันาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561) 
เพิAมเติมครัG งทีA 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิAน  พ.ศ. 2548 หมวดทีA 4 ขอ้ 22 แลว้เสร็จ และเพืAอให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิAน  พ.ศ. 2548 หมวดทีA  5 ข้อ 24  “ให้ผู ้บริหารท้องถิAน
ประกาศใช้แผนพฒันาทีAอนุมติัแล้วและนําไปปฏิบติัรวมทัGงแจง้ให้สภาท้องถิAน
ทราบ” ผมขออ่านประกาศใหท้ราบนะครับ 

ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เรืAอง  การจดัทาํแผนพฒันาสามปีเทศบาล
นครสงขลา (พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) เพิAมเติม ครัG งทีA 3 

ดว้ยเทศบาลนครสงขลา ได้จดัทาํแผนพฒันาสามปีเทศบาลนครสงขลา 
พ.ศ.2559 – พ.ศ.2561) เพิAมเติม ครัG งทีA 3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
การจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิAน พ.ศ. 2548 ข้อ 22  ซึA ง
นายกเทศมนตรีนครสงขลาไดอ้นุมติัแลว้ ดงันัGน เพืAอปฏิบติัให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิAน  
พ.ศ.2548  ขอ้ 24  เทศบาลนครสงขลา จึงประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปีเทศบาลนคร
สงขลา  (พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2561)  เพิAมเติม ครัG งทีA 3 (รายละเอียดตามเอกสารทีAแนบ) 

จึงประกาศมาเพืAอทราบโดยทัAวกนั 
     ประกาศ  ณ  วนัทีA  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
   ลงชืAอ  นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมกแ็จง้ใหที้Aประชุมสภาแห่งนีGไดรั้บทราบแลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2  เรื�อง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี 

   พ.ศ. 2559   เมื�อวนัที�  24  กมุภาพนัธ์  2559     

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระทีA 2  เรืAอง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมยั 
ประธานสภาเทศบาล    สามญั  สมยัแรก  ประจาํปี พ.ศ. 2559  เมืAอวนัทีA 24 กุมภาพนัธ์  2559  ขอเชิญ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์ เชิญครับ 

นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัGง

ทีA 2  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
 เมืAอวนัทีA 14 มีนาคม  2559  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ประกอบดว้ย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจนัทร์  ประธานกรรมการ  

  2. นางเสงีAยม  โกมลนาค   กรรมการ 
  3. นายมนูญ  จิตตะเสโณ   กรรมการ 
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  4. นายสุพล  ชุ่มเยน็   กรรมการ 
  5. นายสุระ  รักเจียม   กรรมการ 
  6. นายชาคริต  นิยมเดชา   กรรมการ 
  7. นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์   กรรมการและเลขานุการ 
  ไดม้าประชุมร่วมกนั  ณ งานกิจการสภา  สํานกัปลดัเทศบาล เพืAอตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2559 ซึA ง
ประชุม  เมืAอวนัทีA  24 กุมภาพนัธ์  2559 ปรากฏวา่ไม่มีขอ้ผิดพลาดทีAตอ้งแกไ้ข 
แต่อยา่งใด ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะแกไ้ขรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัแรก 

ประจาํปี พ.ศ. 2559  บา้งครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมืAอไม่มีก็เป็นอนัว่าสภา
เทศบาลแห่งนีG  ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ        
สมยัแรก ประจาํปี พ.ศ. 2559  โดยปริยายแลว้นะครับ 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  

ประจําปี พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระที� 3  เรื�อง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระที�  4  ญตัต ิ เรื�อง   ขอรับความเห็นชอบในการจัดทาํร่างบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ 

  เพื�อจัดบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระทีA 4 เรืAอง ขอรับความเห็นชอบในการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลง   
ประธานสภาเทศบาล  ความร่วมมือ เพืAอจดับริการสาธารณะด้านการแพทยฉุ์กเฉิน ขอเชิญผูบ้ริหาร

เสนอญตัติ  เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญัตติ  เรืA อง ขอรับความเห็นชอบในการจัดทําร่างบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ เพืAอจัดบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุก เ ฉิน           
จงัหวดัสงขลา  

   หลกัการ  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการจดัทาํ
ร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเพืAอจดับริการสาธารณะด้านการแพทยฉุ์กเฉิน
จงัหวดัสงขลา  
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   เหตุผล  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวดัสงขลา ได้บูรณาการงาน
การแพทยฉุ์กเฉินกบัเทศบาลนครสงขลา เพืAอนาํรถพยาบาลฉุกเฉินไปให้บริการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในพืGนทีAรับผิดชอบและพืGนทีA
ใกลเ้คียง โดยไดจ้ดัทาํร่างบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเพืAอจดับริการสาธารณะ
ดา้นการแพทยฉุ์กเฉินจงัหวดัสงขลาเพืAอเสนอสภาเทศบาลนครสงขลา ให้ความ
เห็นชอบและแจง้มติสภาให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัสงขลาทราบ  ดังนัGน
เทศบาลนครสงขลาขอเสนอญตัติเพืAอขอความเห็นชอบบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือเพืAอจดับริการสาธารณะดา้นการแพทยฉุ์กเฉินจงัหวดัสงขลา 

   ระเบียบ  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถิAน เรืAองการทาํความตกลงร่วมมือกนัจดัทาํบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิAน ขอ้ 2. วรรคสองในการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลง
ตามวรรคหนึA งให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิAนประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัโดย
จัดทาํบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และนําเสนอสภาท้องถิAนของแต่ละแห่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยปฏิบติัตามกฎหมายจดัตัGงองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิAนนัGน ทัGงนีG ใหร้ายงานและจดัส่งสาํเนาบนัทึกขอ้ตกลงใหผู้ก้าํกบัดูแลองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิAนทราบดว้ย 

   จึงขอเสนอญตัตินีG เพืAอขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา
ในการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเพืAอจดับริการสาธารณะดา้นการแพทย์
ฉุกเฉินจงัหวดัสงขลา 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอขอบคุณทา่นนายกเทศมนตรี มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีGบา้งครับ  ไม่มีนะครับ เมืAอไม่มีผมก็จะขอมติจากทีAประชุม

แห่งนีG นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการจดัทาํร่างบนัทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ เพืAอจัดบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุก เ ฉิน           
จงัหวดัสงขลา โปรดยกมือขึGนครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดทําร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

เพื�อจัดบริการสาธารณะด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวดัสงขลา เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  5  ญตัต ิ เรื�อง  ขออนุมัติโอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลมุระยะที� 2 (เฟสที� 2)  

   บริเวณท่าเทยีบเรือประมงใหม่   
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระทีA 5 ญตัติเรืAอง  ขออนุมติัโอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุม 
ประธานสภาเทศบาล  ระยะทีA 2 (เฟสทีA 2) บริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่ ของสํานักการคลัง เชิญ

ผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉนันางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ได้รับมอบหมาย  จากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญตัติแทน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญตัติ  เรืAอง ขออนุมติัโอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุมระยะทีA 2 

(เฟสทีA 2) บริเวณทา่เทียบเรือประมงใหม ่สาํนกัการคลงั 
   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพืAอโอนสิทธิการเช่า

อาคารโรงคลุมระยะทีA 2 (เฟสทีA 2) รวมทัGงทีAดินทีAใชป้ระโยชน์ต่อเนืAองกบัอาคาร
นัGน เลขทีA 39,47 ซอย 1 และเลขทีA 44 ซอย 2 ถนนสงขลาพลาซ่า ตาํบลบ่อยาง 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา  ซึA งตัGงอยู่บนทีAดินแปลงหมายเลขของส่วนประกอบ
ตามโครงการส่วนทีA 25 ตามผงับริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่ จาํนวนเนืGอทีA 640 
ตารางเมตร ซึA งนางสมบูรณ์  จรัสภิญโญวงศ ์เป็นผูเ้ช่าตามสัญญาเช่าเลขทีA 8/2548 
ลงวนัทีA  28 กนัยายน 2548 มีกาํหนด 30 ปี นบัตัGงแต่วนัทีA 1 ตุลาคม 2548 ถึงวนัทีA 
30 กนัยายน 2578 อายสุัญญาเหลืออีก 19 ปี 

   เหตุผล   เนืAองจากนางสมบูรณ์  จรัสภิญโญวงศ ์ ผูเ้ช่า แจง้ความประสงคข์อ
โอนสิทธิการเช่าให้แก่นายสยาม  รัศมีเฟืA อง อยูบ่า้นเลขทีA 2/22 หมู่ทีA 2 ตาํบลพะวง  
อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา   

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหา
ประโยชน์ในทรัพยสิ์นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิAน พ.ศ. 2543 ขอ้ 20 “การ
ใช้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลีAยนตวัผูเ้ช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิAน (2) อายุสัญญาทีAเหลืออยูเ่กิน 3 ปี ให้สภาทอ้งถิAนมี
อาํนาจอนุมติั” 

   จึงขอเสนอญตัตินีG  เพืAอขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการให้
เช่าช่วงอาคารโรงคลุม 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีGบา้งครับ เชิญครับ เชิญนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัGงทีA 1 
   ในญตัตินีGขอความกรุณาผูที้Aทาํเอกสารไปแกใ้ห้ถูกดว้ยนะครับ บรรทดัทีA 

3 คาํวา่ ซึA งตัGงอยู ่และกบ็รรทดัทีA 4 ซึA งนางสมบูรณ์  จรัสภิญโญวงศ ์ตวัไหนถูกตวั
ไหนผิด ไปดูเองนะครับ เวลาเสนอเอกสารทาํรายงานการประชุมแกใ้ห้ถูกดว้ย
นะครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใดจะอภิปรายอีกบา้งครับ เชิญครับ ไมมี่นะครับ เมืAอไม่มีผมก็จะขอมติจากทีA

ประชุมสภาแห่งนีG  สมาชิกสภาท่านใด อนุมติัใหโ้อนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุม
ระยะทีA 2 (เฟสทีA 2) บริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่ ของสํานกัการคลงั โปรดยก
มือขึGนครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ เป็นอนัวา่สภาแห่งนีG
มีมติอนุมติัใหโ้อนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลุมระยะทีA 2 (เฟสทีA 2) บริเวณท่าเทียบ
เรือประมงใหม ่ของสาํนกัการคลงั ตามญตัติทีAผูบ้ริหารไดเ้สนอมา แลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมตอินุมัต ิให้โอนสิทธิการเช่าอาคารโรงคลมุระยะที� 2  

  (เฟสที� 2) เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  6  ญตัต ิ เรื�อง  ขอความเห็นชอบจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าขายอาหาร  

  ให้ขายในศูนย์อาหารของเทศบาลโดยไม่ต้องดําเนินการประมูล   

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระทีA 6 ญตัติ  เรืAอง ขอรับความเห็นชอบจดัระเบียบผูป้ระกอบ  
ประธานสภาเทศบาล  การคา้ขายอาหาร ใหข้ายในศูนยอ์าหารของเทศบาลโดยไมต่อ้งดาํเนินการประมูล  

ของสาํนกัการคลงั  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ เชิญท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  
เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญตัติแทน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอเสนอญตัติ  เรืAอง  ขอความเห็นชอบจดัระเบียบผูป้ระกอบการคา้ขาย

อาหาร ให้ขายในศูนยอ์าหารของเทศบาลโดยไม่ตอ้งดาํเนินการประมูล สํานกั
การคลงั 

   หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพืAอจดัระเบียบ
ผูป้ระกอบการค้าอาหารบริเวณถนนชลาทัศน์ หลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี       



9 

 

  

ราชมงคลศรีวิชัย จ ํานวน 20 ราย และหลังสนามกอล์ฟ จํานวน 10 รายโดย
ดาํเนินการจดัให้ผูป้ระกอบการเขา้จาํหน่ายในศูนยอ์าหารของเทศบาลโดยเทศบาล
นครสงขลา ไดก่้อสร้างอาคารใหม่บริเวณหลงัสนามกอล์ฟและจดัให้ผูป้ระกอบการ
เข้าประกอบการ ตามทีAเทศบาลได้ก่อสร้างศูนย์อาหาร ตามโครงการจัดระเบียบ
ร้านอาหารหาดชลาทศัน์ และศูนยอ์าหารหลังสนามกอล์ฟ โดยไม่ตอ้งดาํเนินการ
ประมูล เนืAองจากต้องการแกปั้ญหาผูป้ระกอบการทัGงหมดทีAประกอบการค้าหลัง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ซึA งอาคารทัGงหมดตอ้งรืGอถอนออก เทศบาล
จึงต้องจัดสถานทีAแห่งใหม่ให้กบัผูป้ระกอบการได้ค้าขาย อนัเนืAองมาจากสถาน
การค้าดังกล่าวอยู่ติดกบัสถานศึกษา และจดัให้มีการแสดงดนตรีอีกทัGงจาํหน่าย
เครืA องดืAมประเภทแอลกอฮอล์ เทศบาลนครสงขลา จึงได้จัดระเบียบและให้ยา้ย
ร้านค้าไปอยู่ทีAใหม่บริเวณหลังสนามกอล์ฟ (ตามแผนผงัทีAแนบมาพร้อมนีG ) โดย
เรียงลาํดบัตามลาํดบัทีAผูป้ระกอบการเดิมซึAงไดป้ระชุมตกลงทาํความเขา้ใจแลว้ 

   1. ผูป้ระกอบการจากบริเวณหลงัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยัเดิม จาํนวน 20 ราย จดัให้เขา้ขายในส่วนทีAเป็นร้านคา้ของโครงการฯ ถนน 
ชลาทศัน์ 16 ราย คือ 

   1. นายสมพล  มณีแสง  หลงัทีA 1 
   2. นางสาววภิาดา  มณีแสง หลงัทีA 2 
   3. นางสาวลภาภทัร  มณีแสง หลงัทีA 3 
   4. นางแกว้ใจ  นวลหอม  หลงัทีA 4 
   5. นางจรัส  รักษากาญจนสิน หลงัทีA 5 
   6. นางวนัทนา  นอ้ยดี  หลงัทีA 6 
   7. นางศิรินญา  หนูแหลม  หลงัทีA 7 
   8. นางจารุวรรณ  เวชประสิทธิ3  หลงัทีA 8 
   9. นายสมชาย  เศวตตานุสรณ์ หลงัทีA 9 
   10. นายศกัรินทร์  เพง็รักษ ์ หลงัทีA 10 
   11. นางกฤติกา  สิทธิเขต  หลงัทีA 11 
   12. นางศรัญญา   แสงทอง หลงัทีA 12 
   13. นางจรัส  แสงทอง  หลงัทีA 13 
   14. นางจรินทร์  พนัธ์ุสุข  หลงัทีA 14 
   15. นางยพุา  แสงมณี  หลงัทีA 15 
   16. น.ส.อรอุมา   แสงมณี  หลงัทีA 16 
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   และจดัให้เขา้ขายทีAบูธจาํหน่ายอาหารหน้าลิฟท์เขาตงักวน ถนนสุขุม 
จาํนวน 4 ราย คือ 

1. นายเอกพิชยั  หนูแหลม  หลงัทีA 1  

    2. ร.อ.ไพฑูล  หนูแหลม  หลงัทีA 2 
    3. นายอภิชาต  เศวตตานุสรณ์ หลงัทีA 3 
    4. นางพชัริน  เพง็รักษ ์  หลงัทีA 4 

 2. ผูป้ระกอบการคา้หลงัสนามกอลฟ์เดิมจาํนวน 13 ราย จดัใหเ้ขา้ขายในศูนย์
อาหารของโครงการฯ  10 รายคือ 
 1. นายสมพร  คงตุก  หลงัทีA 3 
 2. นางสาวลาํดวน  ศรีสุวรรณ หลงัทีA 4 
 3. น.ส.จริยา  เดสโร  หลงัทีA 5 
 4. นายสันติ  แกว้ขาว  หลงัทีA 6 
 5. นางเชาวลกัษณ์  สุขโฉ  หลงัทีA 7 
 6. นางชุลีรัตน์  แสงประดบั หลงัทีA 9 
 7. นางอุบล  บวัทอง  หลงัทีA 10 
 8. นางเพียร  สิงห์จิตต ์  หลงัทีA 11 
 9. นายสมศกัดิ3   เรืองศรี  หลงัทีA 12 
 10. นายสรวทิย ์ หมดัเลียด หลงัทีA 13 
 เหตุผล  เนืAองจากเทศบาลนครสงขลา ไดมี้แผนงานก่อสร้างศูนยอ์าหารใน
โครงการจดัระเบียบร้านอาหารหาดชลาทศัน์และศูนยอ์าหารหลงัสนามกอล์ฟขึGน
เพืAอรองรับการยา้ยผูป้ระกอบร้านอาหารบริเวณหลงัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชยั จาํนวน 20 ราย และผูป้ระกอบการคา้ขายอาหารบริเวณหลงัสนาม
กอล์ฟ จาํนวน 13 ราย เพืAอจดัความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นศูนยอ์าหารทีA
สามารถดึงดูดนกัทอ่งเทีAยวได ้
 ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัหา
ประโยชน์ในทรัพยสิ์นขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิAน พ.ศ. 2543 หมวด 2 ขอ้ 6 
“การให้เช่าอสังหาริมทรัพยข์ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิAนให้ดาํเนินการโดยวิธี
ประมูล 
 1. มีกาํหนดไมเ่กินสามปี ใหผู้บ้ริหารทอ้งถิAนเป็นผูมี้อาํนาจอนุมติั 
 2. มีกาํหนดเกินสามปี ใหส้ภาทอ้งถิAนเป็นผูอ้นุมติั 
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 การใหเ้ช่าตามวรรคหนึAง ถา้มีความจาํเป็นหรือเพืAอประโยชน์ทางราชการ 
ให้ผูบ้ริหารทอ้งถิAนเสนอสภาทอ้งถิAนให้ความเห็นชอบดาํเนินการเป็นอย่างอืAน 
โดยไมต่อ้งดาํเนินการประมูลกไ็ด ้ทัGงนีG เทา่ทีAไมข่ดัหรือแยง้กบักฎหมาย 
 จึงเสนอญตัตินีG  เพืAอขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการให้เช่า
ร้านอาหารโดยไมต่อ้งดาํเนินการประมูล 

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

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัGงทีA 1 
   ในญตัติทีAคณะผูบ้ริหารได้เสนอต่อสภา  เรืA อง  ขอความเห็นชอบจัด

ระเบียบผูป้ระกอบการคา้ขายอาหาร ให้ขายในศูนยอ์าหารของเทศบาล เรืAองนีGผม
เห็นปัญหามานานมากแล้ว 3 ฝ่ายได้มีเรืA องกระทบกระทัAงกนัมาในอดีต ทาง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ผูป้ระกอบการคา้ และก็ทางเทศบาล 
เมืAอประมาณ 10 ปีทีAแลว้ก็ได้มีการเดินขบวนประทว้งกนั เนืAองจากมีกฎหมาย
ออกมาวา่ผูจ้าํหน่ายเครืAองดืAมแอลกอฮอลต์อ้งออกห่างจากรัG วเขตมหาวิทยาลยัไม่
น้อยกวา่ 50 เมตร และไดต่้อรองกนัมาตลอด ซึA งทางผูบ้ริหารชุดนีG ไดแ้กปั้ญหา
ดว้ยการสร้างสถานทีA และจดัระเบียบผูป้ระกอบการคา้ ก็จะทาํให้เกิดประโยชน์
กนัทัGง 3 ฝ่าย ผมทราบขา่วมาวา่ ทางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิยั ไม่
สามารถจดัพีธีพระราชทานปริญญาบัตรขึG นในมหาวิทยาลัยได้ เพราะว่าเจอ
ปัญหาเหล่านีG อยู ่ก็ไดไ้ปเช่าสถานทีAของศูนยป์ระชุมนานาชาติทีAหาดใหญ่ ซึA งมี
ค่ าใช้ จ่ายทีA สูงมาก และผู ้ประกอบการค้าทีAค้าขายอยู่ก็จะได้มี ทีA ทีA ถาวร 
เพราะฉะนัGน เพราะถา้ขายทีAหลงัสนามกีฬาติณสูลานนทน์ัGน ก็ทาํให้เกิดมลภาวะ 
มีสิAงสกปรกและตน้หญา้ริมฟุตบาทก็เกิดความเสียหายดว้ย ก็อยากเรียนถามคณะ
ผูบ้ริหารวา่อีกนานไหมทีAจะยา้ยไดส้าํเร็จ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีG  อีกบา้งครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิAน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิAน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิAน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัGงทีA 4 
   ญตัติในเรืA องการแก้ปัญหาตรงนีG  ผมทราบปัญหามาตลอดอย่างทีA สท. 

พิทกัษ ์ ทองสุกใส  ไดอ้ภิปรายมา ซึA งเป็นการแกปั้ญหาในเรืAองเมืองท่องเทีAยวเพืAอ



12 

 

  

เป็นการจดัระเบียบอยา่งหนึAง แต่ปัญหามนัอยูต่รงทีAวา่การใหเ้ขา้ไปอยูใ่นสถานทีA
จดัใหม่ในครัG งนีG เป็นการเข้าไปอยู่โดยไม่จาํเป็นต้องประมูล เหตุผลตรงนีG ผม
เขา้ใจ กเ็ลยอยากจะทาํความเขา้ใจใหพ้ีAนอ้งประชาชนทีAรับฟังอยูไ่ดเ้ขา้ใจวา่ทาํไม
ทางเทศบาลจึงให้เข้าไปโดยไม่ต้องประมูล ตรงนีG เรียนให้ทราบว่าเพืAอการ
แกปั้ญหาทีAคา้งคามาหลายยคุหลายสมยั และเป็นการแกปั้ญหาใหก้บัมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดว้ย และเพืAอให้เมืองสงขลาซึA งเป็นเมืองท่องเทีAยว
เกิดความสวยงาม จึงจาํเป็นต้องให้สิทธิผูที้Aจะเขา้ไปอยู่เป็นอนัดับแรกนัAนคือ
ผูป้ระกอบการคา้เดิม ให้ยา้ยจากทีAเดิมเขา้ไปอยูที่Aใหม่ แต่อีกประเด็นหนึAงอยูที่Aวา่
วนันีG เราใหสิ้ทธิเขา้ไปอยูโ่ดยไมต่อ้งประมูล แต่สัญญาทีAเช่านัGนผมขอเรียนถามวา่
จะให้สัญญาเช่าเป็น 3 ปี หรือกีAปี และก็ฝากต่อไปถึงฝ่ายจดัหาประโยชน์ในเรืAอง
ขอคา่เช่ากเ็ช่นกนั ผมวา่ตอ้งให้เกิดความเป็นธรรมทัGง 2 ฝ่าย ฝ่ายของเทศบาลเอง
ก็ตอ้งได้รับผลประโยชน์พอสมควร ทางผูป้ระกอบการคา้ก็เช่นกนั ตอ้งให้อยู่
ร่วมกนัไดก้ข็อฝากฝ่ายจดัหาประโยชน์ของเทศบาลนครสงขลา ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีลิAน   มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีG  อีกบา้งครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัGงทีA 2 
   ท่านประธานครับ  เทศบาลนครสงขลากบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชยั มีขอ้ขดัแยง้กนัมานานแลว้เรืAองผูป้ระกอบการคา้จาํหน่ายเครืAองดืAม
ทีAมีแอลกอฮอล ์สมยัก่อนพืGนทีAตรงนัGนเป็นริมทะเล ต่อมาสมยัท่านนายกประโชติ  
เอกอุรุ ไดต้ดัถนนผา่นสร้างความเจริญให้กบัพืGนทีAตรงนัGน ถนนสายนัGนช่วยลด
ปัญหาการจราจรจากถนนสายอืAน ๆ ทีAเดินทางจากขา้งนอกเขา้สู่เมือง ปัจจุบนัมี
ความเจริญเพิAมมากขึGน ทางมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลฯ บอกวา่ตรงนัGน
จาํหน่ายเครืAองดืAมทีAมีแอลกอฮอล์ไม่ได ้แต่ทางมหาวิทลยัฯ สามารถจาํหน่ายขา้ง
ในมหาวิทยาลยัฯ ได ้โรงแรมราชมงัคลาพาวีเลีAยน โรงแรมสงขลาเมอร์เมด ก็อยู่
ในมหาวิทยาลัยฯ ตรงนีG ผมคิดเองนะครับว่าข้างนอกจาํหน่ายเครืA องดืAมทีA มี
แอลกอฮอล์มีปัญหา  แต่ข้างในสามารถจาํหน่ายได้ดูแปลก ๆ อยู่ แต่การจัด
ระเบียบของเรามนัผา่นไปแลว้ก็เป็นผลดีอนันีG ไม่ว่ากนัผมเพียงแต่ตัGงขอ้สังเกต 
และอีกอยา่งหนึAงคือผูป้ระกอบการหลงัสนามกอล์ฟ 13 ราย แต่เราจดัให้โดยไม่มี
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การประมูล 10 ราย อีก 3 รายเราเอาไปไวที้Aส่วนไหน ขอให้ผูบ้ริหารชีG แจงให้
ทราบดว้ย ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบา้งครับ ไมมี่นะครับ  เชิญรองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  ครับ 

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉนันางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอขอบคุณ สท.สมชาย  จินเดหวา  สาํหรับคาํถามทีAไดถ้ามมา ก็ขอชีGแจง

ใหท้ราบวา่ ร้านอาหารจริง ๆ เรามีล็อคไว ้13 รายนะคะ แต่เนืAองจากมีอยู ่3 รายทีA
ทางเทศบาลติดต่อไมไ่ดเ้ลย แต่เพืAอความสะดวกทีAจะดาํเนินการให้ผูป้ระกอบการ 
10 ราย ได้เข้าดาํเนินการโดยเร็ว ก็เลยนําเอา 10 รายทีAติดต่อได้แล้วมาขอรับ
ความเห็นชอบจากสภาใหเ้รียบร้อยก่อน ส่วนอีก 3 ราย หากเราติดต่อไดแ้ลว้ ก็จะ
ดาํเนินการขอรับความเห็นชอบจากสภาอีกครัG งหนึAงในคราวต่อไป สําหรับ 3 ราย
นีGทางเทศบาลไดพ้ยายามติดต่อแลว้ ทางโทรศพัทที์Aใหเ้บอร์ไวก้็ไม่สามารถติดต่อ
ได ้เพราะฉะนัGนเพืAอประโยชน์ของผูป้ระกอบการอีก 10 รายทางเทศบาลก็ตอ้งรีบ
ดาํเนินการไปก่อน เพราะตอนนีGสถานทีAเราก็เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แลว้ เพืAอความ
รวดเร็วทีAจะให้ผูป้ระกอบการไดป้ระกอบการคา้ก็เลยขอรับความเห็นชอบจาก
สภาในคราวนีG ก่อน ส่วนอีก 3 ร้านเราหาใครเขา้มาได้ดว้ยวิธีไหนก็จะชีG แจงให้
ทราบต่อไป ขอบคุณคะ่ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใด จะอภิปรายอีกบา้งครับ เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมขอตอบการอภิปรายของ สท.พิทกัษ์  ทองสุกใส  ว่าศูนยอ์าหารเรา

กาํลงัก่อสร้างอยู่  ณ ปัจจุบนันีG จะเสร็จเมืAอไหร่ ก็ถือว่าด้วยการจดัระเบียบให้
ผูป้ระกอบการโดยเฉพาะชายหาดชลาทศัน์เป็นแหล่งท่องเทีAยวทีAอยูติ่ดทะเลทีAมี
ความสวยงามมาก เพราะฉะนัG นการทีAผูป้ระกอบการทีAอยู่หลังมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทีAผูป้ระกอบการได้ไปสร้างร้านอาหารอย่างไม่มี
ระเบียบแบบแผนก็ทําให้ความสวยงามขาดหายไป เพืAอการจัดระเบียบ
ผูป้ระกอบการให้เป็นอาคารทีAมีรูปแบบ สถาปัตยกรรมให้เป็นไปในรูปแบบ
เดียวกนั กย็า้ยจากหลงัมหาวยิาลยัฯ มาอยูข่า้งหลงัสนามกอล์ฟ ซึA งจากการสํารวจ
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ก็ประมาณ 20 ราย และก็ทีAอยูเ่ดิมทีAหลงัสนามกอล์ฟทีAเป็นรถเข็นก็ประมาณ 13 
ราย กท็าํเป็นศูนยอ์าหาร และอีก 20 ราย เนืAองจากพืGนทีAจาํกดัก็ไดเ้พียงแค่ 16 ราย 
และอีก 4 ราย ทางเทศบาลกไ็ดแ้กไ้ขปัญหาให้กบัผูป้ระกอบการก็ไปไดที้Aบริเวณ
ลิฟทเ์ขาตงักวนอีก 4 หลงั ซึA งผูเ้ช่ารายเดิมไดย้กเลิกสัญญาการเช่าไปเมืAอปีทีAแลว้ก็
เลยมาใหผู้ป้ระกอบการอีก 4 รายไดเ้ขา้ไปใช ้และไดต้กลงกนัเรียบร้อยแลว้เขาก็
จะเขา้ไปดาํเนินการคา้ ทางเทศบาลไดส้อบถามผูรั้บเหมาวา่จะแลว้เสร็จเมืAอไหร่ 
และเมืAอเสร็จแล้วก็จะให้ทางผูป้ระกอบการเขา้ไปตกแต่งร้านคา้ เพราะเมืAอรับ
มอบแล้วตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ผูป้ระกอบการก็จะตอ้งเขา้ไปตกแต่ง
ร้านกคิ็ดวา่คงไมเ่กินกลางเดือนมิถุนายน ก็จะแลว้เสร็จ ก็ขอชีGแจงให้สมาชิกสภา
ไดท้ราบวา่น่าจะประมาณวนัทีA 20 มิถุนายน 2559 ก็น่าจะเขา้ไปตรวจรับงานกนั
และก็จะมอบพืGนทีAให้แก่ผูป้ระกอบการทัGง 16 รายในโอกาสต่อไป ในส่วนของ
ศูนยอ์าหารกเ็หมือนกนั ศูนยอ์าหารซึA งถือวา่มี 13 ราย แต่อีก 3 รายเราไม่สามารถ
ติดต่อไดก้ใ็ห ้10 รายไปก่อน กค็งดาํเนินการเสร็จไล่เลีAยกนั ตอนนีG ทีAศูนยอ์าหารก็
กาํลงัตกแต่งทาสีอยู ่ส่วนทีAท่าน สท.สมโชค  ดีลิAน  ไดถ้ามวา่ทางเทศบาลจะให้
สัญญาเช่ากีA ปี สําหรับผูป้ระกอบการหลังสนามกอล์ฟ โดยทัAว ๆ ไปทีAอยู่ใน
อาํนาจหนา้ทีAของผูบ้ริหารนัGนไมเ่กิน 3 ปี ทีAผา่นมาผูป้ระกอบการทีAบริเวณหนา้ถํGา
เรากใ็หเ้ช่า 3 ปีโดยทีAไม่ตอ้งขออนุมติัสภา ตรงนีGก็คงเหมือนกบัหนา้ถํGาคือ 3 ปี ก็
นาํเรียนใหส้มาชิกสภาไดท้ราบเพียงแคนี่G  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ทา่นนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบา้งครับ เชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  เชิญครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัGงทีA 1 
   ตามระเบียบวาระนีG  จะเห็นไดว้า่มีการรืG ออาคารต่าง ๆ และมาจดัให้เป็น

ระเบียบ กอ็ยากสอบถามผูบ้ริหารเรืAองทีAชาวบา้นตอ้งไดรั้บความเดือดร้อน ไม่ใช่
ร้านคา้แต่หมายถึงบริเวณหลงัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เมืAอมี
ร้านคา้เดิมและมีผูม้าใชบ้ริการก็จะใช้บริการห้องนํG าของร้านคา้เดิมดว้ย หากรืG อ
ร้านคา้ออกไปหมดต่อไปหากมีนกัทอ่งเทีAยวมาเทีAยวบริเวณนัGน ทางเทศบาลจะจดั
ห้องนํG าไวบ้ริการรองรับ หรือจะปรึกษากบัทางมหาวิทยาลยัฯ หรือจะแกปั้ญหา
อยา่งไร ขอบคุณครับ 
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายวลัลภ  วฒิุภูมิ  มากครับ  เชิญทา่นนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชีG แจง สท.วลัลภ  วุฒิภูมิ  คือหลังจากร้านค้าทีAหลังมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยัยา้ยออกไป ทางมหาลยัฯ ไดต้ัGงงบประมาณไวใ้นการ
ปรับภูมิทศัน์ ไมว่า่จะเป็นหอ้งนํGา โดยเฉพาะหอ้งนํGาของเทศบาลมีอยู ่1ห้องทีAตอ้ง
เปิดทางให้กบัทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพราะทางคณะ
สถาปัตยกรรมเขามีนิทรรศการต่าง ๆ เขา้ถึงตวัอาคาร หากมีห้องนํG ามาบดบงัก็จะ
ไม่สะดวก จึงขอคืนพืGนทีAตรงนัGนให้กบัทางมหาวิทยาลยัฯ เราก็เสียห้องนํG าไป 1 
หอ้ง แต่หลงัศาลเด็กก็มีอีก 1 ห้อง และทีAมีปัญหาอยูคื่อหลงัโรงเรียนวรนารีเฉลิม 
เรืA องยงัไม่จบ ก็มีห้องนํG า 1 ห้องด้วย แต่ผมได้คิดรองรับไวแ้ล้วว่าหลังจากทีA
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั ไดด้าํเนินการปรับภูมิทศัน์ไม่วา่จะจดั
สวน จดัทีAจอดรถ หรืออะไรต่าง ๆ แลว้เสร็จ ต่อไปเราจะจดัรถสุขาเคลืAอนทีAไป
จอดเพืAอบริการนกัทอ่งเทีAยวในโอกาสต่อไป กข็อชีGแจงใหท้ราบ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ทา่นนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบา้งครับ ไมมี่นะครับ เมืAอไม่มีผมก็จะขอมติจากทีAประชุมสภาแห่ง

นีG   สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้จดัระเบียบผูป้ระกอบการคา้ขายอาหาร ให้
ขายในศูนยอ์าหารของเทศบาล และบูธจาํหน่ายอาหารหนา้ลิฟทเ์ขาตงักวน ถนน
สุขุม โดยไม่ต้องดาํเนินการประมูล ของสํานักการคลัง โปรดยกมือขึG นครับ 
(สมาชิกสภายกมือเห็นชอบเป็นเอกฉนัท)์ เป็นอนัวา่สภาแห่งนีG มีมติเห็นชอบให้
จัดระเบียบผูป้ระกอบการค้าขายอาหาร ให้ขายในศูนย์อาหารของเทศบาล 
และบูธจาํหน่ายอาหารหน้าลิฟท์เขาตงักวน ถนนสุขุม โดยไม่ตอ้งดาํเนินการ
ประมูล ตามญตัติทีAผูบ้ริหารไดเ้สนอมา แลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดระเบียบผู้ประกอบการค้าขายอาหาร ให้

ขายในศูนย์อาหารของเทศบาล และบูธจําหน่ายอาหารหน้าลิฟท์เขาตังกวน ถนน

สุขุม  โดยไม่ต้องดําเนินการประมูล  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  7  ญตัต ิ เรื�อง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  

  2559 เพิ�มเติม เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายงบดําเนินงาน (งานธุรการ สํานัก

ปลดัเทศบาล)         
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระทีA 7  ญตัติ  เรืAอง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของงานธุรการ สํานักปลดัเทศบาล  ขอเชิญ

ผูบ้ริหารเสนอญตัติ   เชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญตัติ  เรืA อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559  เพิAมเติม  เพืAอเป็นค่าใช้จ่ายงบดาํเนินงาน (งานธุรการ 
สาํนกัปลดัเทศบาล) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพืAอขอรับความ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   
จาํนวน 1,262,000.- บาท (หนึAงลา้นสองแสนหกหมืAนสองพนับาทถว้น)เพืAอเป็น
คา่ใชจ่้ายงบดาํเนินงาน 

   เหตุผล   ตามเทศบาลนครสงขลาไดต้ัGงงบประมาณรายจ่ายประจาํปี พ.ศ. 
2559 แผนงานบริหารงานทัAวไป งานบริหารงานทัAวไป  หมวดค่าใชส้อยและวสัดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค ซึA งมีไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย จึงจาํเป็นตอ้งขอ
อนุมติัโอนเงินงบประมาณ จาํนวน 1,262,000.- บาท ดงันีG  

   โอนงบประมาณเพิ�มเติม จํานวน  10  รายการ 

   แผนงานบริหารงานทั�วไป งานบริหารงานทั�วไป  งบดําเนินงาน 

     หมวดค่าใช้สอย 
     - รายจ่ายเพืAอให้ไดม้าซึA งบริการ งบประมาณทีAตัGงไว ้ 1,500,000.- บาท  
    งบประมาณคงเหลือ  337,000.- บาท  ขอโอนเพิAม   200,000.- บาท 

 -  ค่าบาํรุงรักษาและซ่อมแซม   งบประมาณทีAตัG งไว ้ 300,000.- บาท  
งบประมาณคงเหลือ  25,000.- บาท  ขอโอนเพิAม  150,000.- บาท 
 หมวดค่าวสัดุ 
 - วสัดุสาํนกังาน  งบประมาณทีAตัGงไว ้ 180,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือ  19,000.- บาท  ขอโอนเพิAม  10,000.- บาท 
     - วสัดุงานบา้นงานครัว  งบประมาณทีAตัGงไว ้ 100,000.- บาท   
    งบประมาณคงเหลือ  6,000.- บาท  ขอโอนเพิAม  40,000.- บาท 
     - วสัดุยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณทีAตัGงไว ้ 100,000.- บาท   
    งบประมาณคงเหลือ  15,000.- บาท  ขอโอนเพิAม  10,000.- บาท 
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     - วสัดุเชืGอเพลิงและหล่อลืAน  งบประมาณทีAตัGงไว ้ 1,000,000.- บาท   
    งบประมาณคงเหลือ  245,000.- บาท  ขอโอนเพิAม  300,000.- บาท 
     - วสัดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณทีAตัGงไว ้ 160,000.- บาท   
    งบประมาณคงเหลือ  15,000.- บาท  ขอโอนเพิAม  40,000.- บาท 
     หมวดค่าสาธารณูปโภค   
     - คา่ไฟฟ้า  งบประมาณทีAตัGงไว ้ 10,000.- บาท   
    งบประมาณคงเหลือ  4,000.- บาท   ขอโอนเพิAม  360,000.- บาท 
     - คา่นํGาประปา  งบประมาณทีAตัGงไว ้ 100,000.- บาท   
    งบประมาณคงเหลือ  30,000.- บาท  ขอโอนเพิAม  120,000.- บาท 
     - คา่ไปรษณีย ์โทรเลข ธนาณติั  งบประมาณทีAตัGงไว ้ 200,000.- บาท   
    งบประมาณคงเหลือ  28,000.- บาท  ขอโอนเพิAม  32,000.- บาท 
     โอนลด 

 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวชิาการวางแผนและ

ส่งเสริมการท่องเที�ยว  งบลงทุน หมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้างอาคารต่าง ๆ 
 - ปรับปรุงสโมสรเขานอ้ย งบประมาณทีAตัGงไว ้5,000,000.- บาท  

    งบประมาณคงเหลือ  5,000,000.- บาท  ขอโอนลด 1,262,000.- บาท 
 ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิAน พ.ศ. 2541 หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ ทีAดินและสิAงก่อสร้าง ทีAทาํให้ลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลีAยนหรือโอนไปตัGงจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอาํนาจอนุมติั
ของสภาทอ้งถิAน 
 จึงขอเสนอญตัตินีG   เพืAอขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณเพิAมเติมต่อไป 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญตัตินีG  บา้งครับ ไม่มีนะครับ  เมืAอไม่มีผมก็จะขอมติจากทีAประชุมสภาแห่งนีG   

สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพิAมเติม เพืAอเป็นค่าใช้จ่ายงบดําเนินงาน ของงานธุรการ สํานัก
ปลัดเทศบาลโปรดยกมือขึG นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) 
เป็นอนัวา่สภาแห่งนีG  อนุมติัให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพิAมเติม ตามญตัติทีAผูบ้ริหารไดเ้สนอมาแลว้นะครับ  
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มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเ งินงบประมาณรายจ่าย ประจํา ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ�มเติม เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายงบดําเนินงาน ของงานธุรการ 
สํานักปลดัเทศบาล  เป็นเอกฉันท์ 

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

  2559 เพิ�มเติม เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายงบดําเนินงาน งานพัฒนาและส่งเสริม

การท่องเที�ยว สํานักปลดัเทศบาล 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระทีA 8  ญตัติ  เรืAอง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจาํปี พ.ศ. 2559 เพิAมเติม เพืAอเป็นค่าใช้จ่ายงบดาํเนินงาน งานพฒันาและ

ส่งเสริมการท่องเทีAยว สํานกัปลดัเทศบาล ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญรอง
นายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉนันางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญตัติแทน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอเสนอญตัติ  เรืAอง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 เพิAมเติม เพืAอเป็นค่าใชจ่้ายงบดาํเนินงาน (งานพฒันาและส่งเสริมการ
ทอ่งเทีAยว สาํนกัปลดัเทศบาล) 

   หลักการ  การขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพืAอขอรับความ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน 
250,000.- บาท (สองแสนหา้หมืAนบาทถว้น-) เพืAอเป็นค่าใชจ่้ายงบดาํเนินงาน 

   เหตุผล  เทศบาลนครสงขลาไดต้ัGงงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2559 
หมวด ค่าใชส้อย ซึA งมีไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย จึงจาํเป็นตอ้งขออนุมติัโอนเงิน
งบประมาณ จาํนวน 250,000.- บาท ดงันีG  

   โอนเพิ�ม  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการทอ่งเทีAยว งบดาํเนินงาน 

   หมวดค่าใช้สอย 
   - รายจ่ายเกีAยวเนืAองกบัการปฏิบติัราชการทีAไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด

อืAนๆ ค่าใช้จ่าย   ในการจดักิจกรรมโครงการสงขลาแต่แรก “ถนนคนเดินเพลิน
กินของหรอย ยอ้นรอยบอ่ยาง” งบประมาณ  ตัGงไว ้เป็นเงิน 800,000.- บาท 

 



19 

 

  

   โอนลด   
   แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ

ส่งเสริมการทอ่งเทีAยว  งบลงทุน หมวดทีAดินและสิAงก่อสร้างอาคารต่าง ๆ 
   - ปรับปรุงสโมสรเขานอ้ย งบประมาณตัGงไว ้เป็นเงิน 5,000,000.- บาท 

งบประมาณคงเหลือ 5,000,000.- บาท ขอโอนลด 250,000.- บาท 
   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิAน พ.ศ.2541 หมวด 4 ขอ้ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ทีA ดินและสิA งก่อสร้างทีAท ําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลีAยนหรือโอนไปตัG งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอาํนาจอนุมัติของ        
สภาทอ้งถิAน” 

   จึงเสนอญัตตินีG  เพืAอขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณเพิAมเติมต่อไป 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินีG  บา้งครับ ไมมี่นะครับ  เมืAอไมมี่ผมกจ็ะขอมติจากทีAประชุมสภา

แห่งนีG   สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิAมเติม เพืAอเป็นค่าใช้จ่ายงบดาํเนินงาน ของงานพฒันา
และส่งเสริมการท่องเทีAยว สํานกัปลดัเทศบาลโปรดยกมือขึGนครับ (สมาชิกสภา
ยกมืออนุมติัเป็นเอกฉันท์) เป็นอนัวา่สภาแห่งนีG  อนุมติัให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิAมเติม ตามญตัติทีAผูบ้ริหารไดเ้สนอ
มาแลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเ งินงบประมาณรายจ่าย ประจํา ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ�มเติม เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายงบดําเนินงาน ของงานพัฒนา

และส่งเสริมการท่องเที�ยว  สํานักปลดัเทศบาล  เป็นเอกฉันท์ 

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

   2559 เพิ�มเติม        

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระทีA 9  ญตัติ  เรืAอง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 เพิAมเติม เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญครับ เชิญ

รองนายกสมชาย  จนัทรประทิน เชิญครับ  
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นายสมชาย  จนัทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญตัติแทน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอเสนอญตัติ  เรืAอง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 เพิAมเติม 
   หลกัการ  ขออนุมติัสภาเทศบาลนครสงขลา เพืAอขอรับความเห็นชอบใน

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 
280,000.- บาท เพืAอจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหารกู้ชีพนครสงขลา,
โครงการเทศกิจอาสาจราจรและค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์
แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิAน   

   เหตุผล   
   1. ตามทีAเทศบาลนครสงขลาไดด้าํเนินโครงการบริหารกูชี้พนครสงขลา

และโครงการเทศกิจอาสาจราจรโดยไดต้ัGงงบประมาณในการดาํเนินโครงการไว ้ 
6 เดือน  แต่โครงการดงักล่าวเป็นการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนจึงมีความ
จาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการต่อเนืAองตลอดทัGงปี 

   2. คา่ตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิAน  ตัGงไว ้35,000.- บาท แต่เนืAองจากมีความจาํเป็นตอ้งเบิกจ่ายให้กบัผูที้Aมา
ปฏิบติังาน   

   โอนงบประมาณเพิ�มเติม จํานวน ๓ รายการ 
   แผนงานบริหารทัAวไป  งานบริหารทัAวไป งบดาํเนินงาน คา่ตอบแทน 
   - ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิAน  ตัGงไว ้35,000.- บาท  โอนเพิAมครัG งทีA 1  จาํนวน 35,000.- บาท ถือจ่าย
ทัGงสิGน 70,000.- บาท เบิกจ่ายแลว้ 41,450.- บาท คงเหลือ 28,550.- บาท ขอโอน
เพิAมจาํนวน 20,000.- บาท 

   แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน งานเทศกิจ   งบดําเนินงาน  
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกีAยวเนืAองกบัการปฏิบติัราชการทีAไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด 
อืAน ๆ 
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- คา่ใชจ่้ายในโครงการเทศกิจอาสาจราจร ตัGงไว ้1,370,000.- บาท  โอน
เพิAมครัG งทีA 1  จาํนวน 1,000,000.- บาท ถือจ่ายทัGงสิน 2,370,000.- บาท เบิกจ่าย
แลว้ 1,672,944.- บาท คงเหลือ 697,056.- บาท ขอโอนเพิAมจาํนวน 200,000.-บาท 

- คา่ใชจ่้ายในโครงการบริหารการกูชี้พนครสงขลา ตัGงไว ้ 770,000.-บาท 
โอนเพิAมครัG งทีA 1 จาํนวน 400,000.-บาท ถือจ่ายทัGงสิGน 1,170,000.- บาท  เบิกจ่าย
แลว้ 654,503.-บาท คงเหลือ 515,497.- บาท ขอโอนเพิAมจาํนวน 80,000.- บาท 

รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีเพิAมเติม ๓ รายการ เป็นเงิน
ทัGงสิGน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถว้น) 

โอนลด   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเทีAยว งบลงทุน  หมวดค่าทีAดินและสิAงก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ 

- ปรับปรุงสโมสรเขาน้อย    ตัG งไว ้5,000,000.- บาท ขอโอนลด 
300,000.- บาท 

- รวมโอนลด 1 รายการ เป็นจาํนวนเงินทัGงสิGน 300,000.- บาท (สามแสน
บาทถว้น) 

ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท่องถิAน พ.ศ. 2551 หมวด 4 ขอ้ 27 “การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ ทีAดินและสิAงก่อสร้างทีAทาํให้ลกัษณะ ปริมาณ หรือ
โอนไปตัGงเป็นรายการใหม ่ใหเ้ป็นอาํนาจอนุมติัของสภาทอ้งถิAน” 

จึงขอเสนอญตัตินีG  เพืAอขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณเพิAมเติมต่อไป 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินีG  บา้งครับ ไมมี่นะครับ  เมืAอไมมี่ผมกจ็ะขอมติจากทีAประชุมสภา

แห่งนีG   สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิAมเติม เพืAอเป็นค่าใช้จ่ายงบดาํเนินงาน ของงานพฒันา
และส่งเสริมการท่องเทีAยว สํานกัปลดัเทศบาลโปรดยกมือขึGนครับ (สมาชิกสภา
ยกมืออนุมติัเป็นเอกฉันท์) เป็นอนัวา่สภาแห่งนีG  อนุมติัให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิAมเติม ตามญตัติทีAผูบ้ริหารไดเ้สนอ
มาแลว้นะครับ  
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มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเ งินงบประมาณรายจ่าย ประจํา ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ�มเติม เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายงบดําเนินงาน ของงานพัฒนา

และส่งเสริมการท่องเที�ยว  สํานักปลดัเทศบาล  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  10  ญตัต ิ เรื�อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  

  2559 เพิ�มเติม เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาครูและบุคลากรสนับสนุน

การศึกษาที�ขาดแคลน       

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระทีA 10  ญตัติ  เรืAอง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจาํปี พ.ศ. 2559 เพิAมเติม เพืAอเป็นค่าใช้จ่ายจดัหาครูและบุคลากรสนบัสนุน

การศึกษาทีAขาดแคลน เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  
เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โคย่สัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โคย่สัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญตัติแทน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญตัติ  เรืAอง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559  เพิAมเติม  เพืAอเป็นค่าใชจ่้าย จดัหาครูและบุคลากรสนบัสนุนการศึกษาทีA
ขาดแคลน 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพืAอขอรับความเห็นชอบ
ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 
2,130,000.00 บาท เพืAอเป็นค่าใชจ่้ายจดัหาครูและบุคลากรสนบัสนุนการศึกษาทีA
ขาดแคลน  

   เหตุผล  ดว้ยโครงการจดัหาครูและบุคลากรสนบัสนุนการศึกษาทีAขาด
แคลน กาํหนดโครงการเป็น 2 ระยะ ระยะทีA 1 จ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ 
จาํนวน 47 คน เป็นเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2559) และระยะทีA 2 จดัหา
บุคลากรเพิAมเติมในกรณีทีAโรงเรียนมีความประสงค์จาํเป็นเพืAอเพิAมศกัยภาพและ
ประสิทธิภาพดา้นการจดัการศึกษาของเทศบาล และเป็นวิชาเอกทีAขาดแคลน ซึA ง
สํานักการศึกษา ได้ดาํเนินการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการเพิAมเติม ทัGงนีG
รวมทัGงสิGนไมเ่กิน 60 คน โดยสิGนสุดการจา้ง ในวนัทีA 30 กนัยายน 2559 ประกอบ
กบังบประมาณโครงการฯ คงเหลือ 174,103.45 บาท ซึA งไม่เพียงพอทีAจะจ้าง
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จํานวน 60 คนได้ จึงจํา เ ป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ จํานวน 
2,130,000.00 บาท ดงันีG  

   โอนงบประมาณเพิ�มเติม จํานวน 1 รายการ 

   แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา   

  งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
   รายจ่ายเกีAยวเนืAองกบัการปฏิบติัราชการทีAไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด 

อืAน ๆ 
   - ค่าใช้จ่ายจดัหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทีAขาดแคลน ตัGงไว ้

5,000,000.00 บาท  โอนเพิAมครัG งทีA 1 จาํนวน 1,950,000.00 บาท  โอนเพิAมครัG งทีA 2 
จาํนวน 780,000.00 รวมงบประมาณ   ถือจ่ายทัGงสิGน 7,730,000.00 บาท เบิกจ่ายแลว้ 
7,555,896.55 บาท คงเหลือ 174,103.45 บาท ขอโอนเพิAม จาํนวน 2,130,000.00 บาท  

   รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีเพิ�มเติม 1 รายการ เป็นเงินทัLงสิLน  

2,130,000.00 บาท (สองล้านหนึ�งแสนสามหมื�นบาทถ้วน) 
   โอนลด   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว งบลงทุน  หมวดค่าที�ดินและ

สิ�งก่อสร้างอาคารต่าง ๆ 
  -  ปรับปรุงสโมสรเขานอ้ย        ตัGงไว ้5,000,000.00  บาท    คงเหลือ 
5,000,000.00 บาท  ขอโอนลด 2,130,000.00 บาท  
  รวมโอนลด 1 รายการ เป็นจํานวนเงินทัLงสิLน  2,130,000.00 บาท (สองล้าน
หนึ�งแสน สามหมื�นบาทถ้วน) 
  ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิAน พ.ศ.2541 หมวด 4 ขอ้ 27  “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดคา่ครุภณัฑ ์ทีAดินและสิAงก่อสร้าง ทีAทาํให้ลกัษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลีAยน หรือ โอนไปตัGงจ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอาํนาจอนุมติัของสภา
ทอ้งถิAน 
  จึงขอเสนอญตัตินีG  เพืAอขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณเพิAมเติมต่อไป 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกอนุสรณ์  โคย่สัตยา  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีG  บา้งครับ  เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 
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นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัGงทีA 1 
   ปัญหาของการขาดแคลนบุคลากรทีAจะมาช่วยสนบัสนุนการศึกษานีGนมี

มาต่อเนืAอง วนันีG ผูบ้ริหารก็ได้แก้ปัญหา ซึA งคิดว่าคงจะได้ในระดับหนึA ง ไม่ได้
ทัGงหมดเพราะเทา่ทีAทราบโรงเรียนเทศบาลทัGง 5 โรงนัGนยงัขาดบุคลากรครู และครู
ทีAจบสายตรงทีAจะมาสอนในวิชาต่าง ๆ ก็ยงัมีไม่ครบ เห็นญัตติการโอนเงิน
งบประมาณ ผมเชืAอวา่เป็นงบประมาณของปี 2559 ทีAผา่นสภามาแลว้เพียงแต่ขอ
อนุมติัโอนเพืAอใชจ่้ายใหก้บัทางสถานศึกษาของทางเทศบาลนครสงขลา เห็นดว้ย
อย่างยิAง และอยากจะเรียนถามว่าเงินทัGงหมดทีAขอโอนใช้จา้งบุคลากรนัGนทัGง 2 
โรงเรียนหรือวา่เฉพาะโรงเรียนใดโรงเรียนหนึAง ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  เชิญทา่นรองนายกอนุสรณ์ 
ประธานสภาเทศบาล  โคย่สัตยา  เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โคย่สัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โคย่สัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ผมขอตอบขอ้ซักถามของ สท.พิทกัษ์  ทองสุกใส  ว่างบประมาณทีAขอ

โอนในครัG งนีG ใชส้าํหรับจา้งบุคลากรครูทัGง 5 โรงเลยครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกอนุสรณ์  โคย่สัตยา  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใดจะอภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัGงทีA 1 
   ผมอยากจะขอให้ช่วยจาํหน่อยนะครับ เพราะว่าค่าปรับปรุงสโมสรเขา

นอ้ยมีอยู ่5,000,000 บาท ตอนนีGโอนลดมาหลายรายการแลว้ 3 รายการผมคิดใน
ใจตอนนีG เหลือประมาณ 2,000,000 บาท แลว้นะครับ เพราะฉะนัGนเจา้หนา้ทีAทาง
งบประมาณดูให้ดีหน่อยนะครับ โอนลดไปโอนลดมาจนกระทัAงไม่มีจะลด 
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
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   ก็ตอ้งถือวา่ หลายสํานกั/กอง ของเราขาดงบประมาณไม่วา่ในเรืAองของ
ค่าตอบแทนหรือวา่ในเรืAองของวสัดุต่าง ๆ เรามีโครงการอยูโ่ครงการหนึAงซึA งถือ
วา่ไดผ้า่นการอนุมติัจากสภาแห่งนีG ไปแลว้คืองบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2559 คือ
งบปรับปรุงอาคารสโมสรขา้ราชการทีAตัGงงบปรับปรุงไว ้5,000,000 บาท การ
ปรับปรุงอาคารดังกล่าว ทางสํานักการช่างได้เขียนแบบเรียบร้อยแล้ว แต่
เนืAองจากตวัอาคารเก่าแก่ซึA งถือว่าเป็นโบราณสถานการจะปรับปรุงหรือต่อเติม
ซ่อมแซมจะตอ้งยืAนแบบให้ทางกรมศิลปากรดูด้วย ผมคิดว่าเหลือเวลาเพียง 4 
เดือน คงจะดาํเนินการไมท่นัแน่ ประกอบกบัทางสาํนกัปลดั สาํนกัการศึกษา และ
กองสาธารณสุขและสิAงแวดลอ้ม ขาดงบประมาณดาํเนินงานอยู ่ก็เลยคิดวา่เอาเงิน
ตรงนีGโอนมาใชก่้อน แลว้เราค่อยตัGงงบประมาณใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพราะถือวา่เหลือเวลาอีก 4 เดือน จะสิGนปีงบประมาณแล้ว และเราตอ้งให้กรม
ศิลปกรตรวจแบบแปลนมาให้เรียบร้อยก่อนคิดวา่คงไม่ทนั ก็เลยโอนมาใช้ใน
ส่วนทีAจะเป็นก่อน ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนของงานเทศกิจ และส่วนของ
สาธารณสุขดว้ย 5,000,000 บาท โอนหมดเลยครับ ไม่ขาดไม่เกิน ก็ขอชีGแจงให้ทีA
ประชุมไดท้ราบ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรี   มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายอีก 
ประธานสภาเทศบาล  บา้งครับ ไมมี่แลว้นะครับ  เมืAอไมมี่  ผมกจ็ะขอมติจากทีAประชุมสภาแห่งนีG    
  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 เพิAมเติม เพืAอเป็นค่าใชจ่้ายจดัหาครูและบุคลากรสนบัสนุนการศึกษาทีA
ขาดแคลน โปรดยกมือขึGนครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ เป็นอนัวา่
สภาแห่งนีG  อนุมติัใหโ้อนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เพิAมเติม ตามญตัติทีAผูบ้ริหารไดเ้สนอมาแลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเ งินงบประมาณรายจ่าย ประจํา ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ�มเติม เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาที�ขาดแคลน  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  11  ญตัต ิ เรื�อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

  2559 เพิ�มเติม เพื�อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดและ

เกบ็ขนขยะเป็นรายบุคคล    
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระทีA 11  ญตัติ  เรืAอง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 เพิAมเติม เพืAอเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจา้งเหมา

เอกชนกวาดและเก็บขนขยะเป็นรายบุคคล ของกองสาธารณสุขและสิAงแวดลอ้ม 
ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญตัติแทน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ   เรืA อง  ขอเสนอญัตติเพืAออนุมติัโอนเงินงบประมาณ 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพิAมเติม  เพืAอเป็นค่าใชจ่้ายโครงการจา้งเหมาเอกชน
กวาดและเกบ็ขนขยะเป็นรายบุคคล (กองสาธารณสุขและสิAงแวดลอ้ม) 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพืAอขอรับความเห็นชอบ
ในการโอนเงินงบประมาณ ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นเงิน 1,058,000.00 
บาท เพืAอเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดและเก็บขนขยะเป็น
รายบุคคล  

   เหตุผล  ด้วยกองสาธารณสุขและสิA งแวดล้อม ได้จดัจ้างเอกชนหรือ
ประชาชนเป็นรายบุคคลเพืAอกวาดถนน เก็บขนขยะ ดูแลสถานทีAท่องเทีAยวภายใน
เขตเทศบาลนครสงขลา และถนนชลาทศัน์ ดูแลในเรืAองของความสะอาด เก็บขน
ขยะและอยูชุ่ดพฒันาแกไ้ขปัญหาฉุกเฉิน รายละเอียดแบ่งตามพืGนทีAต่าง ๆ แยก
เป็นพนกังานกวาดขยะ จาํนวน 112 คน พนกังานเก็บขนขยะ จาํนวน 78 คน งาน
อืAน ๆ จาํนวน 17 คน รวมทัGงหมด 207 คน ในอตัราคนละ 10,000 บาทต่อเดือน  
ซึA งงบประมาณทีAไดรั้บสามารถดาํเนินการได ้ตัGงแต่วนัทีA 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัทีA 
31 สิงหาคม 2559  รวม 11 เดือน ประกอบกบังบประมาณโครงการฯ คงเหลือ 
16,325.61 บาท ซึA งไม่เพียงพอทีAจะจา้งจาํนวน 207 คนในเดือนกนัยายน 2559ได ้
จึงจาํเป็นตอ้งขออนุมติัโอนเงินงบประมาณ จาํนวน 1,058,000.00 บาท ดงันีG  

   โอนงบประมาณเพิAมเติม จาํนวน 1 รายการ 
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิAงปฏิกลู         
  งบดาํเนินงาน  คา่ใชส้อย 
   รายจ่ายเกีAยวเนืAองกบัการปฏิบติัราชการทีAไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด  

อืAน ๆ 
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   - โครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดและเก็บขนขยะเป็นรายบุคคล ตัG งไว ้
22,500,000.- บาท     เบิกจ่ายแลว้ 22,483,674.39 บาท คงเหลือ 16,325.61 บาท ขอโอน
เพิAม จาํนวน 1,058,000.00 บาท  

   รวมโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปีเพิAมเติม 1 รายการ เป็นเงินทัGงสิGน  
1,058,000 บาท   (หนึAงลา้นหา้หมืAนแปดพนับาทถว้น) 

   โอนลด   แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

       งานวชิาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที�ยว งบลงทุน 

   หมวดค่าที�ดินและสิ�งก่อสร้าง อาคารต่าง ๆ 
 -  ปรับปรุงสโมสรเขานอ้ย           ตัGงไว ้5,000,000.- บาท   คงเหลือ 
5,000,000.- บาท ขอโอนลด 1,058,000.00 บาท  
 รวมโอนลด 1 รายการ เป็นจาํนวนเงินทัGงสิGน  1,058,000 บาท (หนึAงลา้นหา้
หมืAนแปดพนับาทถว้น) 
  ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิAน พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ ทีAดินและสิAงก่อสร้างทีAทาํให้ลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลีAยน หรือ โอนไปตัGงจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอาํนาจอนุมติั
ของสภาทอ้งถิAน 
 จึงขอเสนอญตัตินีG  เพืAอขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณเพิAมเติมต่อไป 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใดจะอภิปรายในญตัตินีG  บา้งครับ  เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  ครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัGงทีA 1 
   ท่านประธานครับ ผมอยากจะเรียนถามไปทางคณะผูบ้ริหารให้ช่วย

อธิบายคําว่า ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนกวาดและเก็บขนขยะเป็น
รายบุคคล ต่างจากทีAดาํเนินการประจาํอยูอ่ยา่งไร นีAคือประการทีA 1 ประการทีA 2 
ผมเห็นด้วยกบัโครงการนีG เนืAองจากว่าขยะมูลฝอยในเมืองเรามนัเยอะเหลือเกิน 
ขยะเยอะจริง ๆ ประชาชนแฝงเขา้มาอยูก่นัเยอะ และช่วงนีG เมืAอสัปดาห์ทีAแลว้ ก็
เกิดปัญหาของลมพายขุนาดไมใ่หญ่มาก กลาง ๆ และขยะในชุมชนยงัเก็บไม่หมด
เลยครับ เราตอ้งรีบดาํเนินการนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญตัตินีG  บา้งครับ  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอตอบขอ้ซักถาม  ขอ้แตกต่างก็คือจริง ๆ พนกังานรักษาความสะอาด 

โดยภาพรวมก็ยงัมี 2 ส่วนคือส่วนทีAยงัเป็นพนักงานจา้งทัAวไป แต่พนักงานจา้ง
ทัAวไปมีอตัราจาํกดัตามกรอบทีAกาํหนดไวไ้ม่ให้เกิน 40 เปอร์เซ็น แต่คนงานเรายงั
ไม่พอเราเลยจาํเป็นตอ้งจา้งเหมาเป็นราย ๆ ไปและก็มีเกณฑ์มาตรฐานในการ
ตรวจประเมินการปฏิบติังานชดัเจน มนัต่างกนัแค่การเรียกเท่านัGนเองนะครับ แต่
จริง ๆ แลว้กท็าํหนา้ทีAเหมือนกนั ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญตัตินีG  บา้งครับ ไม่มีนะครับ  เมืAอไม่มีผมก็จะขอมติจากทีA

ประชุมสภาแห่งนีG  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจาํปี พ.ศ. 2559 เพิAมเติม เพืAอเป็นคา่ใชจ่้ายโครงการจา้งเหมาเอกชนกวาดและ
เก็บขนขยะเป็นรายบุคคล  ของกองสาธารณสุขและสิAงแวดลอ้ม โปรดยกมือขึGน
ครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมติัเป็นเอกฉันท)์ เป็นอนัวา่สภาแห่งนีG  อนุมติัให้โอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิAมเติม ตามญตัติทีA
ผูบ้ริหารไดเ้สนอมาแลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเ งินงบประมาณรายจ่าย ประจํา ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ�มเติม เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาเอกชนกวาด

และเกบ็ขนขยะเป็นรายบุคคล  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  12  ญตัต ิ เรื�อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   

   พ.ศ. 2559 เพิ�มเติม เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายงบดําเนินงาน  (ส่วนการโยธา   

   สํานักการช่าง)        

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระทีA 12  ญตัติ  เรืAอง  ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิAมเติม เพืAอเป็นค่าใช้จ่ายงบดาํเนินงาน ของ

ส่วนการโยธา สํานกัการช่าง  ขอเชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญรองนายกสมชาย  
จนัทรประทิน  เชิญครับ 
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นายสมชาย  จนัทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ได้รับมอบหมาย จากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญตัติแทน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญตัติ  เรืA อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาํปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิAมเติม เพืAอเป็นค่าใช้จ่ายงบดาํเนินงาน (ส่วนการโยธา 
สาํนกัการช่าง) 

   หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพืAอขอรับความ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จาํนวน 
1,225,850.- บาท (หนึA งล้านสองแสนสองหมืAนห้าพนัแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เพืAอเป็นคา่ใชจ่้ายงบดาํเนินงาน 

   เหตุผล   ตามที A เทศบาลนครสงขลา  ได ้ตัG ง งบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ ค่า
ใช้สอย งานไฟฟ้าถนน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ  ซึA งมีไม่เพียงพอแก่การเบิกจ่าย จึง
จาํเป็นตอ้งขออนุมติัโอนเงินงบประมาณ จาํนวน 1,225,850 บาท ดังนีG  

   โอนงบประมาณเพิAมเติม จาํนวน 4 รายการเป็นเงิน 1,225,850 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ  งบดําเนินงาน   

   ค่าใช้สอย 
   - คา่บาํรุงรักษาซ่อมแซม งบประมาณทีAตัGงไว ้  370,000 บาท 
  งบประมาณคงเหลือ 6,071.90.- บาท  ขอโอนเพิAม  250,000 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน   

   ค่าใช้สอย  
   - คา่บาํรุงรักษาซ่อมแซม งบประมาณทีAตัGงไว ้  1,000,000  บาท 
  งบประมาณคงเหลือ 20,025.51 บาท  ขอโอนเพิAม  855,850  บาท 
   ค่าวสัดุ  
   - คา่วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ งบประมาณทีAตัGงไว ้ 1,800,000  บาท 
  งบประมาณคงเหลือ  35,255  บาท  ขอโอนเพิAม  100,000  บาท 
   - วสัดุงานบา้นงานครัว งบประมาณทีAตัGงไว ้ 20,000  บาท 
  งบประมาณคงเหลือ  2,015  บาท  ขอโอนเพิAม  20,000  บาท 
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   โอนลดจํานวน 1 รายการเป็นเงิน 1,225,850 บาท 

   แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน 

  ค่าครุภัณฑ์ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ�งสาธารณูปการ 

   - โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณหนา้ลิฟตเ์ขาตงักวนงบประมาณ  
  ตัGงไว ้ 1,225,850  บาท  งบประมาณคงเหลือ 1,225,850 บาท ขอโอนลด  

1,225,850  บาท 
   ระเบียบ  ดงันัGน เพืAอให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิAน พ.ศ.2541 และแกไ้ข
เพิAมเติม (ฉบบัทีA 2 และ ฉบบัทีA 3) พ.ศ.2543หมวด 4 ขอ้ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภณัฑ์ทีAดินและสิAงก่อสร้างทีAทาํให้ลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลีAยน หรือโอนไปตัGงจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอาํนาจ
อนุมติัของสภาทอ้งถิAน” 

   จึงขอเสนอญตัตินีG เพืAอขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิAมเติมต่อไป 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จนัทรประทิน   มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใด จะอภิปรายในญตัตินีG  บา้งครับ ไม่มีนะครับ  เมืAอไม่มีผมก็จะขอมติจากทีA

ประชุมสภาแห่งนีG  สมาชิกสภาท่านใดอนุมติัให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจาํปี พ.ศ. 2559 เพิAมเติม เพืAอเป็นค่าใชจ่้ายงบดาํเนินงาน  ของส่วนการโยธา 
สํานักการช่าง โปรดยกมือขึG นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) 
เป็นอนัวา่สภาแห่งนีG  อนุมติัให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพิAมเติม ตามญตัติทีAผูบ้ริหารไดเ้สนอมาแลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเ งินงบประมาณรายจ่าย ประจํา ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ�มเติม เพื�อเป็นค่าใช้จ่ายงบดําเนินงาน  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  13   ญตัต ิ  เรื�อง   ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญตัิ เทศบาลนครสงขลา   

เรื�อง  กาํหนดประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง ระยะ ระดับ ความสูง แนวอาคาร 

และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รืLอถอน เคลื�อนย้าย ใช้หรือเปลี�ยนการใช้

อาคารบางชนิดหรือ   บางประเภท ในย่านเมืองเก่า ในท้องที�เทศบาลนครสงขลา 

อาํเภอเมืองสงขลา จังหวดัสงขลา  
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นายชาคริต  นิยมเดชา    ระเบียบวาระทีA 13  เรืAอง ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบญัญติัเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   นครสงขลา ของสาํนกัการช่าง เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญนายกเทศมนตรี  

เชิญครับ  

นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
    ขอเสนอร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา เรืAอง กาํหนดประเภท  
   ลกัษณะ แบบ รูปทรง ระยะ ระดบั ความสูง แนวอาคาร และบริเวณหา้มก่อสร้าง  

ดดัแปลง รืGอถอน เคลืAอนยา้ย ใชห้รือเปลีAยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท ในยา่นเมืองเก่า ในทอ้งทีAเทศบาลนครสงขลา อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดั
สงขลา 
 หลักการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพืAอออกเทศบญัญติั
เทศบาลนครสงขลาเรืA อง กาํหนดประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง ระยะ ระดับ 
ความสูง แนวอาคารและบริเวณห้ามก่อสร้างดดัแปลง รืG อถอน  เคลืAอนยา้ย ใช้
หรือเปลีAยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในย่านเมืองเก่า ในท้องทีA
เทศบาลนครสงขลา  อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา 
 เหตุผล   ตามทีA ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผงัเมือง สํานัก     
การช่าง ได้ดาํเนินการจดัทาํร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลาพ.ศ. 2559 ตาม
หลกัเกณฑ ์ดงันีG  
 1. กรรมการอนุรักษ์และพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ไดเ้สนอ
เรืAองการกาํหนดขอบเขตพืGนทีAเมืองเก่าต่อคณะรัฐมนตรี เพืAอพิจารณาและไดใ้ห้
ความเห็นชอบ  1) กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพฒันาเมืองเก่า  2) ขอบเขต
พืGนทีA เ มืองเก่า 7 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าเชียงใหม่เมืองเก่าลําปาง เมืองเก่า
กาํแพงเพชร เมืองเก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมายเมืองเก่านครศรีธรรมราช และเมืองเก่า
สงขลาและ  3) ให้ความเห็นชอบให้จงัหวดั โดยคณะกรรมการอนุรักษ์และ
พฒันาเมืองเก่าระดับจงัหวดั ซึA งมีผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นประธานดาํเนินการ
จดัทาํแผนแมบ่ทการอนุรักษแ์ละพฒันาเมืองเก่าเมืAอวนัทีA 24 ธนัวาคม 2552 
 2. ประกาศคณะกรรมการอนุรักษแ์ละพฒันากรุงรัตนโกสินทร์และเมือง
เก่า ไดป้ระกาศเขตพืGนทีAเมืองเก่าสงขลา เมืAอวนัทีA 13 ธนัวาคม 2553 เพืAอให้เมือง
เก่าสงขลาเป็นมรดกทางวฒันธรรมทีAสืบทอดความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
ศิลปวฒันธรรมอนัยิAงใหญ่ของชาติตลอดไป จึงประกาศเขตพืGนทีAเมืองเก่าสงขลา 
มีพืGนทีAรวม 4.335 ตารางกิโลเมตร 
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 3. คณะทาํงานจดัทาํแผนแม่บทการอนุรักษแ์ละพฒันาเมืองเก่าสงขลา 
ตามคาํสัAงจงัหวดัสงขลา ทีA  2253/2556 และคณะกรรมการพิจารณาร่างเทศ
บญัญติัเทศบาลนครสงขลา ตามคาํสัAงเทศบาลนครสงขลา ทีA 1557/2557 จึงได้
ดาํเนินการตามกรอบของการจดัทาํแผนแม่บท โดยไดอ้อกเทศบญัญติั กาํหนด
ประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง ระยะ ระดบัความสูง แนวอาคาร และบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดดัแปลง รืG อถอน เคลืAอนยา้ย ใชห้รือเปลีAยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือ
บางประเภทในยา่นเมืองเก่า ในทอ้งทีAเทศบาลนครสงขลา อาํเภอเมือง จงัหวดั
สงขลา พ.ศ. 2559 
 ทัGงนีG  เพืAอให้เมืองเก่าสงขลา ไดรั้บการคุม้ครองและดูแลอยา่งเหมาะสม 
คงความเป็นเมืองทีAมีลักษณะพิเศษเฉพาะ มีประวติัศาสตร์ทีAสืบเนืAองมาแต่      
กาลก่อน มีเอกลกัษณ์เฉพาะทางสถาปัตยกรรมทีAสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์
ของเมืองเก่า เป็นมรดกทางว ัฒนธรรมทีA สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้าน
ศิลปวฒันธรรมอนัยิAงใหญ่ของชาติตลอดไป อีกทัGงเพืAอให้ไดรั้บการคุม้ครองดูแล
อยา่งเหมาะสม เป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ทางประวติัศาสตร์และโบราณคดี ป้องกนั
การสร้างและทาํลายสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์  
 เพืAอควบคุมการก่อสร้าง ดดัแปลงรืG อถอนเคลืAอนยา้ย ใช้หรือเปลีAยนการ
ใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในย่านเมืองเก่าสงขลา ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัผงั
เมือง พ.ศ. 2518 ต่อไป 
 ระ เบียบ   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  9  วรรคสอง  แห่ง
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึA งแกไ้ขเพิAมเติมโดยพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร  (ฉบบัทีA 2) พ.ศ. 2535 บญัญติัให้กระทาํไดโ้ดยอาศยัอาํนาจตาม
บทบญัญติัแห่งกฎหมาย และมาตรา 60 แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 
ซึA งแกไ้ขเพิAมเติมโดยพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบบัทีA 5) พ.ศ. 2510 เทศบาลนคร
สงขลาจึงขอเสนอต่อสภาเทศบาล เพืAอออกเทศบญัญติักาํหนดประเภท ลกัษณะ 
แบบ รูปทรง ระยะ ระดบัของอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง รืG อถอน  
เคลืAอนยา้ย ใชห้รือเปลีAยนการใชอ้าคารบางชนิดหรือบางประเภทในยา่นเมืองเก่า  
ในทอ้งทีAเทศบาลนครสงขลา  อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลาพ.ศ. 2559 
 จึงขอเสนอญตัตินีG  เพืAอขออนุมติัจากเทศบาลนครสงขลา อนุมติัร่างเทศ
บญัญติัเทศบาลนครสงขลาเรืA อง กาํหนดประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง ระยะ 
ระดบั ความสูง แนวอาคารและบริเวณห้ามก่อสร้างดดัแปลง รืGอถอน เคลืAอนยา้ย 
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ใช้หรือเปลีAยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในยา่นเมืองเก่า ในทอ้งทีA
เทศบาลนครสงขลา  อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา พ.ศ. 2559 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรืAองนีG เป็นร่างเทศบญัญติั  เรียนสมาชิกวา่เรืAองนีGไมเ่กีAยวกบังบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  ฉะนัGนเทศบญัญติัฉบบันีG เราสามารถพิจารณา  3 วาระรวดเดียวไดใ้นวนันีG  เชิญ 
  เลขานุการสภาชีGแจงระเบียบฯ  

นางกลัยา  บุญญามณี   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิAน  
ปลดัเทศบาล  พ.ศ. 2547 (แกไ้ขเพิAมเติมถึง ฉบบัทีA 2 พ.ศ. 2554) หมวด 3 ขอ้ 45 ญตัติ  
เลขานุการสภาเทศบาล  ร่างขอ้บญัญติั ทีAประชุมสภาทอ้งถิAนตอ้งพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ทีAประชุมสภา

ทอ้งถิAนจะอนุมติัใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียวกไ็ด ้
   ในวรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบ้ริหารทอ้งถิAนหรือ

สมาชิกสภาทอ้งถิAนจาํนวนไมน่อ้ยกวา่หนึAงในสามของจาํนวนผูที้Aอยูใ่นทีAประชุม
จะเป็นผูเ้สนอกไ็ด ้เมืAอทีAประชุมสภาทอ้งถิAนอนุมติัให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แลว้ การพิจารณาวาระทีAสองนัGนให้ทีAประชุมสภาทอ้งถิAนเป็นกรรมการแปรญตัติ
เตม็สภา โดยใหป้ระธานทีAประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอขอบคุณ เลขานุการสภา  คุณ  กลัยา  บุญญามณี  มากครับ  มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   สภาทา่นใดจะเสนอใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามทีAเลขานุการสภาชีGแจง 
  ระเบียบฯ เชิญเสนอครับ  เชิญนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัGงทีA 1 

ขอเสนอให้สภาเทศบาล พิจารณาเทศบญัญติัฉบบันีG เป็นสามวาระรวดเดียว ครับ 
ขอเพืAอสมาชิกช่วยร่วมเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว จาํนวนไม่น้อยกวา่
หนึAงในสามของผูม้าประชุม โปรดยกมือรับรองดว้ยครับ (สมาชิกยกมือเสนอให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวเป็นเอกฉนัท)์  

นายชาคริต  นิยมเดชา   สมาชิกสภาแห่งนีG  เสนอใหพ้ิจารณาสามวาระรวดเดียว เป็นเอกฉนัท ์
ประธานสภาเทศบาล  ก็เป็นอนัว่าทีAประชุมสภาแห่งนีG   มีมติให้พิจารณาร่างเทศบญัญติัเทศบาลนคร

สงขลา ฉบบันีG เป็นสามวาระรวดเดียว คือวาระทีA 1 ขัGนรับหลกัการ วาระทีA 2 แปร
ญตัติ วาระทีA 3 ลงมติเพืAอตราเป็นเทศบญัญติั  

   ในวาระทีA 1  ขัGนรับหลกัการ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญตัตินีG
บา้งครับ เชิญครับ เชิญนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ ครับ 
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นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัGงทีA 1 
   ตามร่างเทศบญัญติัทีAท่านนายกไดเ้สนอต่อสภา ผมไดดู้ในเรืAองของร่าง

เทศบญัญติัทีAเสนอมาเป็นขอ้ ๆ ก็เห็นสมควรทีAจะอนุมติัให้เป็นเทศบญัญติัต่อไป 
แต่ผมมีเรืA องทีAจะแนะนาํในร่างเทศบญัญติัฉบบันีG ก็คือแผนทีAแนบทา้ยร่างเทศ
บญัญติัฉบบันีG  ตามความคิดเห็นของผม ในพืGนทีAทีAจะกาํหนดประเภท ลกัษณะ 
แบบ รูปทรง ระยะ ระดบั ความสูง แนวอาคาร บริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง รืGอ
ถอน เคลืAอนยา้ย ใช้หรือเปลีAยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ขอให้
ทา่นดูทีAดา้นทิศเหนือ ถนนรองเมือง จากศูนยก์ลางถนนไป 30 เมตร จะไปตดักบั
ถนนวิเชียรชม ตามความเห็นของผมควรจะขยายเขตควบคุมออกไป ให้ท่านดูทีA
ถนนไทรบุรีไปทางทิศเหนือ 30 เมตร ควรจะต่อจากถนนสงขลาบุรีขึGนไปทาง
เหนือจนกระทัAงตดักบัเส้นขนาน 30 เมตรถนนรองเมืองไปตดักนัแถว ๆ บา้นพกั
ผูพ้ิพากษา เหตุผลของผมก็คือวา่บริเวณถนนจะนะ ก็มีสิAงก่อสร้างทีAเป็นของเดิม 
ห้ามเปลีAยนแปลงรืG อถอนก็คือศาลากลางหลงัเก่า และริมถนนจะนะ ก็มีกาํแพง
เมืองเก่า ซึA งอนัทีAจริงแลว้กาํแพงเมืองเก่าทีAถนนจะนะนัGนกรมศิลปากรไดอ้นุรักษ์
เอาไว ้เรือนจาํเก่าได้รืG อไปแล้วอนัทีAจริงควรจะอนุรักษ์เอาไวด้ว้ยแต่รืG อไปนาน
แล้ว นีA คือความเห็นของผม จะแก้ไขเพิAมเติมได้หรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่
คณะกรรมการ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มากครับ มีสมาชิกทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบา้งครับ  เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัGงทีA 1 

 ผมได้เห็นญตัติของคณะผูบ้ริหารทีAเสนอต่อสภาแห่งนีG แล้ว รู้สึกดีใจ
เพราะผมไปทีAอืAน ๆ มาเขาก็ไดท้าํเทศบญัญติัแบบนีGมาก่อนเราเสียอีก อยา่งเช่นทีA
ภูเกต็เขากมี็เทศบญัญติัในแนวนีG  ต่างประเทศก็มีอยา่งทีAมะละกาประเทศมาเลเซีย 
กเ็ช่นกนั เพราะฉะนัGนสรุปวา่  ญตัติขอความเห็นชอบร่างเทศบญัญติัเทศบาลนคร
สงขลา  เรืAอง  กาํหนดประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง ระยะ ระดบั ความสูง แนว
อาคาร บริเวณห้ามก่อสร้าง ดดัแปลง รืG อถอน เคลืAอนยา้ย ใช้หรือเปลีAยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในยา่นเมืองเก่า ในทอ้งทีAเทศบาลนครสงขลา 
อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดัสงขลา มีความเหมาะสมเพราะตอนนีG เรืAองเมืองเก่าของ
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เราดงัมาก บริษทัแม่เรียงฟิล์มกาํลงันาํเสนอภาพยนตร์เรืA องเทริด กาํลงัฉายอยู่
ขณะนีG  ผมไปดูแลว้มีสถานทีAวา่ในเขตเทศบาลนครสงขลาของเราอยูม่ากวา่ 70 
เปอร์เซ็นทีเดียว ก็ถือวา่เป็นการประชาสัมพนัธ์เมืองเก่าของเรา ผมอยากจะเรียน
ถามคณะผูบ้ริหารผา่นประธานสภา วา่พืGนทีAประมาณ 4.3 ตารางกิโลเมตรในยา่น
เมืองเก่า ถนน 2 - 3 สายนัGนเรามีอาคารบา้นเรือนอยูป่ระมาณสักกีAหลงัครับ และ
อีกเรืAองหนึAงก่อนทีAเราจะกาํหนดเทศบญัญติันีGออกมา ผมอยากทราบวา่ผูที้Aกาํลงั
ก่อสร้างอยูใ่นขณะนีG  ทีAกาํลงัลงรากฐานอยูไ่ม่ทราบวา่อยูใ่นแบบแปลนควบคุมทีA
เทศบาลไดก้าํหนดตรงนีGหรือเปล่า ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา    ขอบคุณ นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายอีกไหมครับ ไมมี่นะครับ ผมจะใหผู้บ้ริหารไดต้อบขอ้ซกัถามนะครับ 
   เชิญทา่นนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี   กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 

 ขอชีGแจงเรืAองของการร่างเทศบญัญติัเพืAอควบคุมเรืAองของการก่อสร้างใน
เขตพืGนทีAยา่นเมืองเก่าของเทศบาลนครสงขลา ซึA งถือวา่เป็น 1 ใน 10 ของเมืองเก่า
และเป็นมรดกแห่งชาติเมืAอปี พ.ศ. 2553 เพราะฉะนัGนอาคารต่าง ๆ ในยา่นเมือง
เก่า รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารทีAทางสํานักการช่างได้ไปสํารวจมา ใน
ปัจจุบนันีG ทีAยงัคงเหลืออยูใ่ห้เราไดเ้ห็น ไม่วา่จะเป็นถนนนครนอก ถนนนครใน 
ถนนนางงาม และบริเวณถนนรอยต่อถนนซอย เช่น ถนนพทัลุง ถนนปัตตานี 
ถนนรามญั และถนนยะริAง เป็นอาคารทีAทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์ คุณค่าทาง
สังคม คุณค่าทางภูมิปัญญา และคุณค่าทางด้านความงามหรือสุนทรีทีAสามารถ
ดึงดูดใหน้กัทอ่งเทีAยวไดเ้ขา้มาเยีAยมชม ไดม้าดูเรืAองราวของสงขลา ดูเรืAองราวทาง
ประวติัศาสตร์ทีAถ่ายทอดทางอาคาร ทางสถาปัตยกรรม ไม่รวมอาคารสมยัใหม ่
ตอนนีG มีทัGงสิGน 252 หลงั ถา้รวมอาคารทัGงหมดทีAอยูใ่นพืGนทีAยา่นเมืองเก่าตรงนัGนทีA
ไดไ้ปสาํรวจขอ้มูลมา ประมาณ 1,100 กวา่หลงั เราจาํเป็นตอ้งออกร่างเทศบญัญติั
นีG ออกมา เพราะถ้าไม่รีบออกร่างเทศบญัญติัควบคุมเอาไว ้ผมกลวัว่าอาคารทีA
ทรงคุณค่าของเรามนัจะค่อย ๆ หายไป และการก่อสร้างก็เหมือนกนัเราต้อง
กาํหนดรูปแบบในเรืAองต่าง ๆ เอาไวก้็จะควบคุมยาก ไม่วา่จะเป็นเรืAองของการ
บูรณะอาคารเก่า หรือวา่จะสร้างใหมก่ต็ามตอ้งตรงตามรูปแบบทีAเทศบญัญติัฉบบั
นีGกาํหนดไว ้ถา้นอกเหนือจากนีG เราก็จะไม่อนุญาต เพราะไม่วา่จะเป็นการบูรณะ
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หรือการก่อสร้างมนัตอ้งเขา้กบับรรยากาศของสิAงแวดลอ้มในยา่นเมืองเก่า ท่าน
สมาชิกสภา นายประวติั  ดาํริห์อนนัต์  ไดถ้ามวา่ทาํไมเราขยายขอบเขตออกไป
ทัGง ๆ ทีAยา่นเมืองเก่าหรือวา่โซนไขแ่ดงนัGนอยูใ่นช่วงกาํแพงเมืองเก่าถนนจะนะทีA
เรามีร่องรอยใหเ้ห็นอยูน่ะปัจจุบนันีG  กาํแพงเมืองทีAสร้างขึGนมีป้อมทัGงหมด 8 ป้อม 
10 ประตู สร้างขึGนเพืAอป้องกนัการรุกรานของขา้ศึกทีAมาจากทางทะเลความยาว
จากตะวนัออกจดตะวนัตก 400 เมตร เหนือจดใตป้ระมาณ 1,200 เมตร ตรงนัGน
คือโซนไขแ่ดง แต่เพืAอทีAจะควบคุมอาคารให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกนัและขยาย
มาจนถึงถนนรองเมืองเพราะทีAตรงนัGนเรามีอาคารทีAทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์
อีกหลงัหนึAงก็คือพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ก็เลยตอ้งกาํหนด และก็ให้ลอ้กนักบั
กฎหมายผงัเมืองทีAออก ณ ปัจจุบนันีG คือเรืAองของการกาํหนดความสูง เพราะถ้า
หากเราไม่กาํหนดความสูงให้ครอบคลุมถนนวิเชียรชมออกไปสู่ถนนรองเมือง 
แล้วมาสู่ทะเลสาบสงขลา ตรงนัGนก็มีการกาํหนดขอบเขตไวด้้วย ถ้าไปดูถนน
ไทรบุรีก็เหมือนกนัตรงนัGนก็จะมีวดัทัGงหมด 3-4 วดั ถือวา่เป็นศาสนสถานมีวดั
เลียบ วดัดอนแย ้วดักลาง และวดัโพธิ3 ก็เหมือนกนัขยบัจากพืGนทีAศูนยก์ลางพืGนทีA
ของถนนเขา้ไปอีก 30 เมตร เพราะฉะนัGนวดัก็เหมือนกนัถา้จะสร้างโบสถ์ก็ตอ้ง
กาํหนดความสูง 30 เมตร เพืAอกําหนดสถาปัตยกรรมให้เป็นไปในรูปแบบ
เดียวกนั ตรงนีGไมพ่ดูถึงอาคารทีAสร้างมาก่อนเทศบญัญติันีGออกมาความสูงนัGนใคร
จะสร้างเทา่ไหร่กไ็ด ้อยา่งเช่น อาคารหา้ชัGนทีAเอกชนทาํเป็นพิพิธภณัฑ์ สร้างก่อน
เทศบญัญติัทีAเรากาํลงัจะประกาศใช้ และอีกหลายหลงัมีความจาํเป็นอยา่งยิAงใน
เรืAองของความสูง นีAเราลอ้ตามกฎหมายผงัเมือง ความสูงประมาณ 12 เมตร จาก
สันหลงัคาจนถึงระดบัพืGนดิน ก็นาํเรียนให้ทีAประชุมไดท้ราบ ถา้ถามวา่อาคารทีA
ยืAนแบบก่อนทีAเทศบญัญติันีGออกมาสามารถกระทาํไดห้รือไม่ ตอบวา่ทาํไดก่้อนทีA
เทศบญัญติัจะประกาศใช้ เพราะฉะนัGนวนันีGทางผูบ้ริหารไดป้ระชุมหารือกนัมา   
3 - 4 ครัG งแลว้ ก็สรุปวา่ตอ้งนาํเขา้สู่สภาเพืAอขออนุมติัการประกาศใชก้ารควบคุม
อาคารในการก่อสร้างในพืGนทีAย่านเมืองเก่าในโอกาสต่อไป ก็ขอนาํเรียนให้ทีA
ประชุมไดท้ราบเพียงแคนี่G  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา    ขอบคุณ  ทา่นนายกเทศมนตรี มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมืAอไม่มี  ต่อไปผมจะขอมติ       

ในวาระ ที� 1  ขัGนรับหลักการ จากทีAประชุมสภาแห่งนีG  สมาชิกสภาท่านใด
เห็นชอบ รับหลกัการ ร่างเทศบญัญติัเทศบาลนครสงขลา  เรืAอง  กาํหนดประเภท 
ลกัษณะ แบบ รูปทรง ระยะ ระดบั ความสูง แนวอาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง 



37 

 

  

ดัดแปลง รืG อถอน เคลืAอนยา้ย ใช้หรือเปลีAยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในยา่นเมืองเก่า ในทอ้งทีAเทศบาลนครสงขลา อาํเภอเมืองสงขลา จงัหวดั
สงขลา โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉนัท)์ 

มติที�ประชุม    สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร

สงขลา  เรื�อง  กาํหนดประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง ระยะ ระดับ ความสูง  แนว

อาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รืLอถอน เคลื�อนย้าย ใช้หรือเปลี�ยนการ

ใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในย่านเมืองเก่า ในท้องที�เทศบาลนครสงขลา 

อาํเภอเมืองสงขลา จังหวดัสงขลา  เป็นเอกฉันท์  

 นายชาคริต  นิยมเดชา   ต่อไปเป็นวาระที�  2   ขัLนแปรญตัติ  ในเมืAอใหมี้การพิจารณาสามวาระ 
ประธานสภาเทศบาล  รวดเดียว ก็ให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญตัติเต็มสภา  ผมใน

ฐานะประธานสภา ก็เป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติเต็มสภาโดยตาํแหน่ง 
ในวาระที� 2 การแปรญัตติ  สมาชิกท่านใดจะแปรญตัติเป็นรายขอ้ในเทศบญัญติั
บา้งครับ ไม่มีนะครับ  เมืAอไม่มีสมาชิกสภาแปรญตัติ  ก็เท่ากบัไม่มีการแกไ้ข   
เทศบญัญติัฉบบันีG  ก็ให้เทศบญัญติัฉบบันีGคงไวต้ามร่างเดิมทุกประการ  วาระทีA 2 
กไ็ดผ้า่นไปแลว้นะครับ  
 ต่อไปเป็นวาระที�  3  ลงมติขอรับความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบญัญติัให้
ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาอนุมติัให้ประกาศใชต่้อไป  ขอเชิญสมาชิกไดล้งมติ
ในวาระทีA 3  สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบทีAจะนาํร่างเทศบญัญติัฉบบั
ดงักล่าว ตราเป็นเทศบญัญติั โปรดยกมือขึGนครับ  (สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็น 
เอกฉนัท)์   

มติที�ประชุม    สภาเทศบาลมีมติให้ความเห็นชอบ ให้ตราร่างเทศบัญญตัิเทศบาลนคร

สงขลา   เรื�อง  กาํหนดประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง ระยะ ระดับ ความสูง แนว

อาคาร และบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รืLอถอน เคลื�อนย้าย ใช้หรือเปลี�ยนการ

ใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในย่านเมืองเก่า ในท้องที�เทศบาลนครสงขลา 
อาํเภอเมืองสงขลา จังหวดัสงขลา   เป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระที�  14   เรื�อง อื�น  ๆ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระทีA  14   เรืAอง อืAน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด มีเรืAองทีAจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในเรืAองอืAน ๆ นีGบา้ง เชิญครับ เชิญนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  เชิญครับ 
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นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัGงทีA 2 
    ผมขอเวลานิดเดียวสัG น ๆ เพราะได้รับการร้องขอจากผู ้ปกครอง 

เนืAองจากช่วงเปิดเทอมทีAผ่านมาได้นาํบุตรหลานเข้าไปมอบตวัทีAโรงเรียนของ
เทศบาลในช่วงชัGน ม. 1 แต่ก็มีค่าใชจ่้ายเกือบ 5,000 บาท ผมเขา้ใจทัGงผูป้กครอง 
เขา้ใจทัGงทางโรงเรียนวา่เป็นอยา่งไร แต่พีAนอ้งในชุมชนเขาไม่เขา้ใจเพราะเขาไม่
มีเงิน ม. 1 เกือบ 5,000 บาท ไม่ว่าจะเป็นค่าครูสอนภาษาต่างประเทศ ค่า
คอมพิวเตอร์ทีAนักเรียนตอ้งใช้ สิA งนีG หรือเปล่าทีAเด็กในชุมชนไม่อยากไปเรียน 
เพราะผูป้กครองไม่สนบัสนุนให้มาเรียน เพราะเขาไม่มาเงิน ผมเป็นสมาชิกเขา
ไปหาผมถึงบา้น บอกผมวา่ทา่น สท.ยมืเงินสัก 3,000 บาท แต่ สท.ก็ไม่มี เขาตอ้ง
ไปยืมเงินรายวนั นีAคือปัญหาของชุมชนใกล ้ๆ บา้นผมทีAผมสัมผสัอยู ่เขาบอกวา่
มาพึAงเทศบาลแลว้มาเรียนทีAเทศบาลเพืAอค่าใชจ่้ายจะไดถู้กวา่ทีAอืAน ทราบวา่ทีAอืAน
เป็น 10,000 บาท แต่ตอ้งเขา้ใจนะครับวา่โรงเรียนของเทศบาลของเรา ผมหารือ
วา่เราพอจะมีแนวทางในการทีAจะช่วยเหลือพีAนอ้งในชุมชน และเด็กนกัเรียนของ
เราไดอ้ยา่งไรบา้ง เพราะพีAนอ้งผมทีAวฒิุภูมิคอยฟังอยู ่ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดจะอภิปรายในเรืAอง อืAน ๆ อีก 
ประธานสภาเทศบาล  บา้งไหมครับ  ไมมี่นะครับ  ผูบ้ริหารมีไหมครับ  เชิญทา่นนายกเทศมนตรีครับ 

นายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ3   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอชีG แจงจากทีA สมาชิกสภาเทศบาล นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์ ไดอ้ภิปราย

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในระดบัมธัยมคือโรงเรียนเทศบาล 5 ก็ถือวา่ในส่วนของ
โรงเรียนมธัยมจากการทีAไดรั้บคาํชีG แจง ก็มีผูป้กครองมาร้องเรียนเหมือนกนัว่า
เป็นคา่ใชจ่้ายอะไรอีก  ถา้เราเทียบกบัคา่ใชจ่้ายโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษาทีAอยู ่
สพม. ในเขตพืGนทีAสงขลาหรือวา่บริเวณใกลเ้คียง ถา้ไปดูคา่ใชจ่้ายเหล่านีG  ไม่วา่จะ
เป็นในเรืAองของเสืGอผา้ ชุดพละศึกษา หรือวา่ค่าใช้จ่ายในเรืAองของคอมพิวเตอร์
นัGน 10,000 กว่าบาท ถ้าเปรียบเทียบกบัโรงเรียนเทศบาลนครสงขลาในระดับ
มธัยมเราแค่ 3,000 กวา่บาทเอง คือตอนนัGนทางผูอ้าํนวยการโรงเรียนไดท้าํความ
ชีGแจงกบัผูป้กครองเรียบร้อยแลว้วา่มนัตอ้งมีค่าใชจ่้ายตรงนีG  ค่าเรียนคอมพิวเตอร์ 
และคา่ชุดพละศึกษา และคา่จิปาถะประมาณ 3,000 กวา่บาทเอง ไมใ่ช่ 5,000 บาท 
หรือไมใ่ช่ 10,000 บาท ถา้เปรียบเทียบกบัทีAอืAนเป็น 10,000 หรือ 10,000 กวา่บาท 
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ใครทีAมีลูกหลานทีAเรียนในโรงเรียนบริเวณในเขตเทศบาลนครสงขลา ท่านไป
สอบถามได้เลยว่าเป็น 10,000 ของเรานัG นงบประมาณในส่วนนีG ต้องถือว่า
ผูป้กครองตอ้งออกคา่ใชจ่้ายบางส่วน กข็อชีGแจงใหท้ราบ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ทา่นนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด  
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบา้งครับ  ไมมี่นะครับ ทางคณะผูบ้ริหารมีอะไรบา้งครับ   เชิญครับ 

เชิญทา่นรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  ครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมมีอยูนิ่ดหนึAง เนืAองจากเรามีการถ่ายทอดเสียง ผมจึงขอประชาสัมพนัธ์

นิดหนึA งว่าเรามีเทศกาลอาหาร 2 ทะเลและอาหารพืGนบ้าน ตัG งแต่ว ันทีA  26 
พฤษภาคม ถึงวนัทีA 6 มิถุนายน 2559 และมีกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารเพืAอให้
เขา้กบังาน 5 ครัG ง วนัทีA 30 พฤษภาคม คือวนันีGก็จะมีแม่ชอ้ยนางรํามาสาธิต มีการ
แจกจ่ายอาหารทีAปรุงใหแ้ก่ผูที้Aมาร่วมชมการสาธิต  แม่ชอ้ยนางรําเจา้ของป้ายเปิบ
พิศดาร คุณสันติ  เสวตวิมล  และพรุ่งนีG วนัทีA 31 ก็มีเชฟจากวัร์ ซึA งเป็นเชพทีAดงั
มากจากชมรมเชฟแห่งประเทศไทย และเวน้วนัเดียวคือวนัทีA 1 และจะมีวนัทีA 
2,3,4 อีก 3 วนั ผมก็ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และพีAนอ้งทีAฟัง
การถ่ายทอดเสียงทางวทิยกุระจายเสียงอยูใ่หไ้ปร่วมชมการสาธิตปรุงอาหารทะเล
ในรูปแบบทีAหลากหลาย มีหลายเมนูแตกต่างกนั ตัGงแต่เวลา 18.30 น. เป็นตน้ไป 
ก่อนทีAจะเขา้สู่รายการแสดง ก็อยากจะขอความร่วมมือให้พีAนอ้งประชาชนในเขต
เทศบาลนครสงขลาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาผูท้รงเกียรติได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดงักล่าว  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ทา่นรองนายกเทศมนตรีไพโรจน์  สุวรรณจิกนดา  มากครับ  
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายอีกบา้งครับ เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส ครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัGงทีA 1 
   ในระเบียบวาระอืAน ๆ เป็นเรืA องทีAประชาชนให้ความสนใจ และได้

ประโยชน์มากกบัประชาชน ผมมีเรืAองไม่สะดวกหรือวา่ไม่เป็นปกติเหมือนแต่
ก่อนในเรืAองของการสร้างวงเวียนในจุดแยกของเขตเทศบาลนครสงขลา เห็นวา่
วนันีGประชุมสภาและเป็นโอกาสดีทีAทางคณะผูบ้ริหารจะไดชี้G แจงทาํความเขา้ใจ 
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เพราะวา่เรืAองการลดอุบติัเหตุไม่ให้เกิดขึGนนัGนมนัไดป้ระโยชน์มาก และลองดูวา่
จะแกปั้ญหาไดอ้ยา่งไร ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญทา่นรองสมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จนัทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลทีAเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี   กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ทีAท่าน สท.พิทกัษ์  ทองสุกใส  ได้สอบถามมาในเรืAองของวงเวียน ผม

อยากจะนําเรียนว่าวงเวียนทีAเกิดขึG นในเขตเทศบาลนครสงขลาเรา อันนีG เป็น
งบประมาณของมูลนิธิเพืAอความปลอดภยักวา่ เป็นมูลนิธิของชาวต่างชาติ ซึA งผา่น
ทางมูลนิธิในเมืองไทยเขา้มาก็ไดข้อติดต่อขออนุญาตเขา้มาทาํในเขตเทศบาลใน
เรืA องของความปลอดภยัและลดขอ้ขดัแยง้ในพืGนทีAการใช้งาน ก็เหมือนทีAท่าน
สมาชิกไดก้ล่าวในทีAประชุมวา่ มีทัGงฝ่ายทีAเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย ทางเทศบาล
เองก็ไม่ได้นิAงนอนใจ ก็มีทัG งส่วนทีAแจ้งมาว่าไม่ได้รับความสะดวก ทีAได้รับ
ประโยชน์ก็มี ไม่ใช่ว่าไม่มีซะเลย ผมเองหลงัจากทีAได้รับการร้องเรียนมาทาง
สมาชิกสภาบ้างอะไรบ้างก็ได้เชิญประชุม โดยเชิญทางงานจราจรและก็ทาง
ทพัเรือภาค 2 รวมไปถึงตวัแทนพีAน้องประชาชนและก็ชมรมผูป้กครองโรงเรียน
ได้มาประชุมทีAเทศบาลนครสงขลา และก็เชิญทางเจา้ของโครงการรวมไปถึง
ผูรั้บเหมาไดม้าหารือเพืAอทาํการแกไ้ข ซึA งในทีAประชุมวนันัGนกไ็ดน้าํเรียนหารือกนั
วา่ส่วนใหญ่ไม่ไดบ้อกวา่จะไม่ให้มี เพียงแต่วา่เมืAอมีการก่อสร้างเกิดขึGนแลว้นัGน 
ก่อนหน้านีG ไดคุ้ยกนัวา่จะเป็นวงเวียนทีAทดลองใชก่้อน เมืAอเกิดปัญหาก็ยินดีทีAจะ
ปรับ ในทีAประชุมวนันัGนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ผมก็ไดป้ระชุมร่วมกบั
ทางผูรั้บเหมาและวศิวกรเจา้ของโครงการก็ไดม้ารับฟังก็ยินดีทีAจะไปปรับแต่ดว้ย
ความทีAล่าช้าหลาย ๆ อย่างทางเทศบาลเองก็เห็นแล้วว่าอย่างในส่วนทีAหน้า
โรงเรียนมหาวชิราวุธ ก็เป็นวงเวียนทีAค่อนขา้งจะมีขนาดใหญ่ และส่งผลกระทบ
กบัพีAน้องประชาชน ทางเทศบาลเองโดยสํานักการช่างก็ได้ประสานไปยงัผูที้A
ประสานงบประมาณมา รวมไปถึงผูรั้บเหมาโครงการก็ทาํการหารือและขอ
อนุญาตทีAจะรืG อถอนวงเวียนทีAอยู่หน้าโรงเรียนมหาวชิราวุธออกไปก่อนเพราะ
เนืAองจากวา่มีขนาดใหญ่เกินไป และอีก 2 - 3 ส่วนทีAอยูที่Aถนนชลาทศัน์ทางเราก็
ไดรั้บขอ้มูลจากทางพีAน้องประชาชนเช่นกนัวา่ บางคนก็พอใจ บางคนก็บอกวา่
อาจจะมีขนาดใหญ่ไป ทัGง 2 ส่วนนีG ผมเองก็ไดป้ระสานทางเจา้ของโครงการไป
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แลว้นะครับวา่มีผลกระทบมากกวา่ และทางเจา้ของโครงการก็ยินดีทีAจะปรับให ้
แต่ในทีAประชุมวนันัGนผมกน็าํเรียนไปแลว้วา่ ถามวา่ถา้โครงการนีG เสร็จแลว้ยกให้
ทางเทศบาลหรือไม่ เขาก็บอกว่ายกให้ทางเทศบาล ผมก็บอกว่าถ้ายกให้ทาง
เทศบาลผมก็ขอใช้สิทธิ3  แต่ว่าในขณะทีAกาํลังดําเนินการอยู่นีG ก็ขอให้เป็นจุด
ทดลองใช้ไปก่อน และถา้หากมีผลกระทบเกิดขึGนเขาก็ยินดีทีAจะปรับแกใ้ห ้ก็ขอ
เรียนใหที้AประชุมทราบไปยงัพีAนอ้งประชาชนวา่โครงการดงักล่าวเป็นของมูลนิธี
เพืAอความปลอดภยักวา่ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ทา่นรองสมชาย  จนัทรประทิน  ทีAไดใ้หค้วามกระจ่างแก่ทุกฝ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ทีAสงสัยอยู ่ไม่วา่จะเป็นประชาชนทางบา้นทีAนัAงฟังการประชุมอยูใ่นตอนนีG  หรือ

ภาคส่วนใดก็แลว้แต่  มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายอีกบา้งครับ ไม่มีแลว้นะ
ครับ เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควร วนันีG ผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ทีAป รึกษานายกเทศมนตรี 
ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล หวัหนา้ส่วนการงาน และผูเ้ขา้ประชุมทุกท่าน ทีA
ได้เขา้ร่วมประชุมในวนันีG   และการประชุมสภาก็ผ่านไปด้วยดี  ผมขอปิดการ
ประชุม  ณ บดันีG    

ปิดประชุมเวลา      15.30  น. 
 
 
   (ลงชืAอ)    นางวรกานต ์ เรืองศรี    ผูบ้นัทึกการประชุม 
 
                                                              (ลงชืAอ)     นางกลัยา  บุญญามณี    ผูต้รวจบนัทึกการประชุม 
 
 
        สาํเนาถูกตอ้ง 
 
      
 (นางกลัยา  บุญญามณี) 
ปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 
 


