
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 

วันท่ี  15  พฤศจิกายน  2559  เวลา  13.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผู้มาประชุม 1. นายประวัต ิ  ด าริห์อนันต์ ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นางกรกมล   อาจณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 4. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 5. นายฆัมพร อุเทนพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 6. นายเจิมศักดิ์ หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 7. นายเชาว์ สุชลสถิตย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายด ารงเดช ทองค า สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 9. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 11. นายรุ่น   จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายวรชาติ ธารพระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 13. นายวัลลภ วุฒิภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 14. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 15. นายสมโชค ดีลิ่น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายสุพล ชุ่มเย็น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุรสิทธิ์ สังโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นางเสงี่ยม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นายเอกชัย   กิ้มด้วง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายพิทักษ์   ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลาป่วย 
 2. นายชาคริต นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลาป่วย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายอนุสรณ์ โค่ยสัตยา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นายธานี มีทิพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายชาญวิทย์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายภูษิต ตันรัตนพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายปราณี กาเลี่ยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายภาสิทธิ์ จันทมุณี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายนิทัศน์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 11. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 12. นายธ ามรงค์  เมฆาอภิรักษ์ ผอ.ส านักการคลัง 
 13. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 14. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพัฒนารายได้ 
 15. นายประจวบ   มณีโชติ ผอ.ส านักการช่าง 
 16. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 17. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 18. นายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
 19. นายเสริมศักดิ์ โสมสงค ์ ผอ.ส านักการศึกษา 
 20. นางพรเพ็ญ พติรพิบูลย์พันธุ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
 21. นางเจริญศรี ด าแสงสวัสดิ์ แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 22. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 23. นางสกุลวรรณ ดวงแข ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 24. นายอภิวัตน์ ไซยกุล ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 25. นางวรกานต์ เรืองศรี หัวหน้างานธุรการ  
 26. น.ส.ณัฏฐา ประสพสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 27. นางธิดารัตน์ ไชยบัญดิษฐ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 28. นายวุฒิชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 29. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 30. นายไกรวุฒิ พรหมสุทธิ ช่างภาพ 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

 เมื่อถึง เวลาก าหนดนัดประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว  นางกัลยา  บุญญามณี ปลัดเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

นางกัลยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายก   
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศมนตรี  รองนายก เทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ป รึกษา

นายกเทศมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2559  
 บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันใคร่ขออนุญาต
อ่านค าสั่งของจังหวัดสงขลานะคะ  
 ค าสั่งจังหวัดสงขลาที่ 4767/2559 เร่ือง  แต่งต้ังประธานสภาเทศบาลนคร
สงขลา   
 ด้วยสภาเทศบาลนครสงขลาในคราวประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ที่ประชุมมีมติ
เลือกนายประวัติ  ด าริห์อนันต์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เป็นประธานสภา
เทศบาลนครสงขลา  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล     พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 จึงแต่งตั้งให้ นายประวัติ     ด าริห์
อนันต์  เป็นประธานสภาเทศบาลนครสงขลา ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 สั่ง  ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559   
 ลงชื่อ นายทรงพล  สวาทดิ์ธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   
 ขอเรียนเชิญ  ท่านประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ก่อนเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ผมใคร่ขอเชิญผู้ที่เข้าร่วม 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน โปรดยืนขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที เชิญครับ 
เชิญนั่งครับ  

   สวัสดีครับ  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี 
เลขานุการสภา รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง 
ผู้อ านวยการส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล 



4 
 

  

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  พ.ศ. 2559 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 
10.00 น.  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล   มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิด
การประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   เร่ืองที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองที่  1. วันน้ีมีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมสภาเทศบาล 
  จ านวน 2 ท่านคือ 
   1. นายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลาป่วย 
   2. นายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลาป่วย 
   เร่ืองที่  2. ผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    

ทุกท่าน ที่ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่าง ๆ ตามประกาศใน ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 4 ข ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 (เล่มที่ 
14 ) ก็มีรายชื่อดังต่อไปนี้  

   ตริตาภรณ์ช้างเผือก  ชั้น 3 นะครับ 
   1. นายรุ่น  จันทนะ  2. นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี 
   ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 
   1. นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  2. นายประวัติ  ด าริห์อนันต์ 

   จตุรถาภรณ์ช้างเผือก 
   1. นายด ารงเดช  ทองค า  2. นายพิทักษ์  ทองสุกใส  3. นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  

4. นายสุมิตร  จินเดหวา 

   จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 
   1. นายฆัมพร  อุเทนพันธ์  2. นายชาคริต  นิยมเดชา   
  3. นายเชาว์  สุชลสถิตย์  4. นายประจวบ  บุญเมือง  5. นายมนูญ  จิตตะเสโณ     6. 

นายสมโชค  ดีลิ่น  7. นายสุพล  ชุ่มเย็น  8. นายสุรสิทธิ์  สังโคมินทร์   
  9. นายสุระ  รักเจียม  10. นางเสงี่ยม  โกมลนาค  ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 
   เร่ืองที่  3. ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ ผู้จัดการสถานธนานุบาลนคร

สงขลาคนใหม่  คุณ อภิวัตน์  ไซยกุล  แสดงตัวหน่อยครับ ปรบมือแสดงการ
ต้อนรับหน่อยครับ  ขอบคุณมากครับ   

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  
  2559  เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2559       

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
ประธานสภาเทศบาล    วิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559   ขอเชิญ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญนายวรชาติ  ธารพระจันทร์  เชิญครับ 

นายวรชาติ  ธารพระจันทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้ง   

ที่ 2  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา  
 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ประกอบด้วย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจันทร ์  ประธานกรรมการ  

  2. นางเสงี่ยม  โกมลนาค   กรรมการ 
  3. นายมนูญ  จิตตะเสโณ   กรรมการ 
  4. นายสุพล  ชุ่มเย็น   กรรมการ 
  5. นายสุระ  รักเจียม   กรรมการ 
  6. นายชาคริต  นิยมเดชา   กรรมการ 
  7. นายเชาว์  สุชลสถิตย์   กรรมการและเลขานุการ 
  ได้มาประชุมร่วมกัน  ณ งานกิจการสภา  ส านักปลัดเทศบาล เพื่อตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ซึ่ง
ประชุม เมื่อวันที่  26 กันยายน 2559  ปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่
อย่างใด ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 นี้บ้าง เชิญครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี
ผู้ใดแก้ไข ก็เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา
ฉบับนี้ โดยปริยายแล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 1  ประจ าปี 2559  เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2559  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง   เลือกรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  แทนต าแหน่งท่ีว่าง 



6 
 

  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  เลือกรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา   
ประธานสภาเทศบาล  แทนต าแหน่งที่ว่าง เน่ืองจากนายเชาว์  สุชลสถิตย์  ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจาก  
  ต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดย

ได้ขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป และผู้ว่าราชการจังหวัด
สงขลาได้รับทราบการลาออกแล้ว มีผลให้ต าแหน่งรองประธานสภาเทศบาลนคร
สงขลาว่างลง และในวันนี้จึงต้องมีการเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
แทนต าแหน่งที่ว่าง  ผมขอเชิญท่านปลัดกัลยา  บุญญามณี ในฐานะเลขานุการ
สภา ชี้แจงระเบียบ  เชิญครับ 

นางกัลยา  บุญญามณี     เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล  ดิฉันนางกัลยา  บุญญามณี  ปลัดเทศบาล  เลขานุการสภาเทศบาลนครสงขลา  
เลขานุการสภาเทศบาล   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) 

พ.ศ. 2552 มาตรา 20 ตรี ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาหรือรองประธานสภา
เทศบาลนครสงขลาว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา 20 ให้สภาเทศบาล
เลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลง และ 

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

   ข้อ 15  เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภา
ท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่างดังนี ้

   วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
คนรับรองได้เพียงคร้ังเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน   

   ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่ง
ละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก ขอบคุณค่ะ 

 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านปลัดกัลยา  บุญญามณี เลขานุการสภามากครับ สมาชิกสภา 
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ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด  จะเสนอชื่อผู้สมควรให้เป็นรองประธานสภาเทศบาล  เชิญเสนอครับ 
เชิญนายเชาว ์ สุชลสถิตย์  เชิญครับ 

นายเชาว์  สุชลสถิตย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว์  สุชลสถิตย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่  3 
  ขอเสนอนายสุพล  ชุ่มเย็น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่  3   

เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ อย่างน้อย 2 คน  นะครับ  (สมาชิกยกมือรับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  ถูกต้อง)  ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอชื่อผู้อ่ืนเป็น 

รองประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีแสดงว่าสภานี้เสนอชื่อ
นายสุพล  ชุ่มเย็น  เพียงชื่อเดียว  นะครับ ตามระเบียบฯ ที่ท่านเลขานุการสภาได้
ชี้แจง ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับ
เลือก  ก็เป็นอันว่าสภาเทศบาลนครสงขลา ได้เลือกนายสุพล  ชุ่มเย็น  สมาชิกสภา
เทศบาลนครสงขลา  เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  และจะได้เสนอ
ชื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแต่งต้ังต่อไป 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเลือก  นายสุพล  ชุ่มเย็น   เป็นรองประธานสภาเทศบาล
นครสงขลา 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ     เร่ือง  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีนายกเทศมนตรี  
  ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา และรายงานการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2559  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ประธานสภาเทศบาล  ที่นายกเทศมนตรีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา และรายงานการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณ ี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง

ไว้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา และรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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   ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)  
พ.ศ. 2552  มาตรา  48 ทศวรรคห้า ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และวรรคหก 
ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯและ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลาดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาโดยถือว่า

การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาคนและสังคม เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาบ้านเมืองในอนาคต จึงได้พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มี
ความพร้อมทั้งความรู้ด้านวิชาการและพัฒนาศักยภาพตามความถนัด มีทักษะที่
จ าเป็นในการด ารงชีวิต สนับสนุนส่งเสริมและจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไป
จนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา บุคลากรด้าน
การศึกษา พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข และด ารงความเป็น
ไทย ตลอดจนการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการทาง
สติปัญญา น าระบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาใช้  ภายใต้แนวคิดพัฒนาสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและมีกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่มีการผสมผสานทั้งศิลปะ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิต รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย น า
นวัตกรรมใหม่ ๆ มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง  นอกจากส่งเสริมทางวิชาการแล้ว ยังไม่ละทิ้งเร่ืองของคุณธรรม
จริยธรรมที่จะเป็นตัวขัดเกลาจิตใจของเด็กให้เป็นคนดี โดยได้จัดการอบรมผ่าน
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ค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้ผู้ เรียนประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ดีและมี
คุณลักษณะพึงประสงค์ สนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ส าหรับ
การเตรียมรับประชาคมอาเซียนได้จัดโครงการสอนการใช้ภาษาอังกฤษโดยครู
ต่างชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะ ที่เน้นด้านสื่อสารเพื่อปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ 
จัดหาสถาบันการศึกษาภายนอกมาเพิ่มเติมความรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้พัฒนาอาคารสถานที่สื่อการเรียนการสอน แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในภายนอก พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพร้อมทั้งพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกด้าน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอนอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อผลิตเยาวชนเป็นคนเก่งและคนดีออกสู่สังคมต่อไป
ภายใต้โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ดังนี ้

   1.  จัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

   2. อบรมเชิงปฏิบัติการสอน ครูและผู้บริหารสถานศึกษา 
   3. การอบรมครูผู้สอนเด็กเล็ก 
   4. ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
   5. แข่งขันคนเก่งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   6. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 
   7. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเทศบาล 
   8. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
   9. จัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
   10. การสอนคอมพิวเตอร์ 
   11. จัดการเรียนการสอนสามภาษา 
   12.  จัดการเ รียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP) 
   13. ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   14. จัดนิทรรศการระดับภาคและระดับประเทศ 
   15. จัดซื้อเคร่ืองดนตรีไทย 
   16. สนับสนุนเด็กด้อยโอกาสและเด็กเร่ร่อน 
   17. จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ี ส าหรับรับประทานอาหารของนักเรียน ชั้นอนุบาล-

ป. 3 
   18. จัดซื้อโต๊ะ โรงอาหารส าหรับนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา 



10 
 

  

   19. จัดสร้างศูนย์สื่อเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP) 

   20. บริการห้องสมุดชายหาดเคลื่อนที่ 
   21. ให้บริการหอสมุดวัดดอนรักสงขลา 
   22. ชุมนุมลูกเสือยุวกาชาดสัมพันธ์ 
   23. ร่วมชุมนุมลูกเสือเนตรนารี ระดับภาคใต้และระดับประเทศ 
   24. ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
   25. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 
   26. อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
   27. การเข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา

โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 6 
   28. อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครสงขลา 
   ยุทธศาสตร์การศึกษาใหม่ มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี จ านวน 

44 โครงการ น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
จ านวน 37โครงการ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  28 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 63.64 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 66,125,632.01บาท(หกสิบหกล้านหนึ่งแสนสอง
หมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสองบาทหนึ่งสตางค์) 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่  
   เพราะหัวใจหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจคือการสร้างรายได้ให้กับพี่น้อง

ประชาชนจึงได้ให้ความส าคัญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นพิเศษ ส่งเสริม
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการกระจาย
รายได้สู่ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมาการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวได้ด าเนินไปอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นจัดงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่น หรือการสร้างมาตรฐานให้กับการท่องเที่ยว 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นคอนเซปต์เมือง 3 วัฒนธรรมพร้อมผลักดัน
เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก พัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลาให้เป็นจุดดึงดูดใจของผู้คน
ไม่ว่าจะเป็นสตรีทอาร์ตเพื่อฟื้นฟูย่านเมืองเก่าให้มีชีวิตชีวา กิจกรรมการท่องเที่ยว 
หลาดสองเล“เก๋า เท่ ริมเลสาบ” ถนนสายฮาลาลหรือฮาลาลสตรีทซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดรับกับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ภายใต้แคมเปญ สงขลามหาสนุก สุขทั้งปีที่สงขลา ตามยุทธศาสตร์ 15วาระ
สงขลาภายใต้โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดังนี ้
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   1. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2. ตลาดนัดชุมชนบ่อยาง 
   3. เทศกาลอาหาร 2 ทะเลอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ 
   4. สงขลาแต่แรก ถนนคนเดินเพลินกินของหรอย ย้อนรอยบ่อยาง 
   5. ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
   6. จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
   7. เทศกาลสงกรานต์ศรีสุดา 
   8. ย้อนรอยบ่อยาง 
   9. จ้างมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศ 
   10. พัฒนาตลาดนัดชุมชนบ่อยาง 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา

สามปี จ านวน 16 โครงการ น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 14 โครงการ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 10 โครงการคิดเป็นร้อยละ 62.50 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,476,523.90บาท
(หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) 

  3. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานใหม่  
   เป็นการให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ

ความเจริญของชุมชนและรองรับการใช้งานของประชาชน  โดยได้ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง อีกทั้งวางแผนเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในฤดูมรสุมอย่างเป็น
ระบบโดยการขุดลอก ฉีดล้าง ร้ือ ท าความสะอาด ราง คู ท่อ และทางระบายน้ าที่
ส าคัญๆ ตามจุดต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ให้มีความสะอาด มีความคล่องตัวในการ
ระบายน้ าออกจากตัวเมืองได้อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดน้ าท่วมขังในชุมชนภายใต้
โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ดังนี ้

   1. ปรับปรุงทางเท้าด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของโรงเรียนวิเชียรชม 
   2. ก่อสร้าง คสส. ซอย 2 ถนนราชด าเนิน 
   3. จัดท าป้ายชื่อในชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา 
   4. ก่อสร้างคูระบายน้ าถนนราษฎ์อุทิศ 1 ซอย 19 
   5. ก่อสร้างคูระบายน้ าริมถนนราษฎ์อุทิศ 1 ซอย 6 ช่วงปลาย 
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   6. ก่อสร้างคูระบายน้ าริมถนนซอยภราดร 2 ฝั่งทิศตะวันตก ตั้งแต่หัวโค้ง
กุโบร์ถึงปากซอยภราดร 2/3 

   7. ปรับปรุงคูระบายน้ าซอยไชยาหลังบ้านพักนายอ าเภอ 
   8. จัดท าฝาปิดคูระบายน้ าถนนปัตตานี(ชุมชนย่านเมืองเก่า) 
   9. เมืองน่าอยู่ คูน้ าสะอาด 
   10. อุดหนุนโครงการวางและจัดท าผังเมืองรวม เมืองสงขลา (ปรับปรุง

คร้ังที่ 2) จังหวัดสงขลา 
   ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานใหม่ มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสาม

ปี จ านวน 17 โครงการ น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 12  โครงการ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 10 โครงการคิดเป็นร้อยละ 58.82 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,452,367.00  บาท
(สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและภูมิทัศน์ใหม่ 
   ด้วยความมุ่งหวังให้นครสงขลาเป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมดี มีความ

สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบจึงได้ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะอันเป็นเสมือนปอดของชาวสงขลา 
นอกจากนี้เพื่อแก้ปัญหาจากจุดเร่ิมต้นและแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดโครงการ
ให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะการจัดการขยะจากต้นทางเพื่อให้ชุมชนได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม ก าจัดมลพิษ โดยเฉพาะการจัดการขยะที่มาจากแหล่ง
ผลิตเบื้องต้นจากครัวเรือน รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตส านักที่ดีในการมีส่วนร่วม
ในการรักษาความสะอาด ส่งเสริมการก าจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ ส่งเสริม
เทคโนโลยีแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่เมืองคาร์บอนต่ าอย่างยั่งยืนจาก
ผลการด าเนินงานท าให้เทศบาลนครสงขลาผ่านเกณฑ์การประเมินส านักงานสี
เขียว ระดับดี (ทองแดง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและภูมิทัศน์ใหม่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ดังนี ้

   1. พัฒนาชายหาดเนื่องในวันส าคัญ 
   2. กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 
   3. การด าเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ด้าน

การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคใต้ 
   4. จ้างเหมาเอกชนกวาดและเก็บขนขยะเป็นรายบุคคล 
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   5. คัดแยกขยะ 
   6. เทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า 
   7. บริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียรวมเทศบาลนคร

สงขลา 
   ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและภูมิทัศน์ใหม่ มีโครงการที่บรรจุ

ในแผนพัฒนาสามปี จ านวน 12 โครงการ น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน   10 โครงการ จ านวนโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการคิดเป็นร้อยละ 58.33 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น      
24,709,895.81 บาท(ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทแปดสิบ
เอ็ดสตางค์) 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยใหม่ 
   ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสุขภาพที่ดี ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชน

ในทุกๆ ด้านดีด้วยเช่นกันตลอดปีงบประมาณ 2559 ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนา
งานด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมบทบาทและ
กิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุข อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้เกิด
การพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานสาธารณสุข ให้การสนับสนุน
การดูแลสุขภาพอนามัย และช่วยเหลือผู้ป่วยในชุมชน ลงพื้นที่ให้บริการตรวจ
สุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการผู้สูงอายุยิ้มสวย
สมวัย ใส่ใจฟันดี คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การ
ป้องกันโรคติดต่อมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามโครงการ
พิชิตยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกและควบคุมโรคอุบัติใหม่มอบอุปกรณ์ท า
ความสะอาดให้กับชุมชนเพื่อน าไปใช้ท าความสะอาดภายในชุมชน เพื่อ
สุขอนามัยที่ดีกับทุกครัวเรือนน าไปใช้ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย และ
สนับสนุนการสร้างสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ภายใต้สโลแกน 
“ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สวัสดิการสังคมพัฒนา การสงเคราะห์
ก้าวหน้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”นอกจากนี้ยังได้มีการควบคุมประชากรสัตว์
เร่ร่อนโดยการฉีดยาคุมก าเนิดและผ่าตัดท าหมันให้กับลิง สุนัขและแมว ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวเพื่อป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่คน 
ภายใต้โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยใหม่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ดังนี ้

   1. ส่งเสริมโภชนาการ มารดาและทารก (เสริมนม-ไข่) 
   2. นครสงขลารักษ์สุขภาพปีที่ 4-6 
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   3. จัดซื้อสารเคมีเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคเทศบาลนครสงขลา 
   4. อาหารปลอดภัย 
   5. สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนคร

สงขลา 
   6. จัดกิจกรรม (ศสมช.) อสม. 
   7. จัดกิจกรรมเนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ 
   8. อบรมพัฒนาศักยภาพแกนน าด้านสาธารณสุข 
   9. พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 
   10. จัดซื้ออาหารเลี้ยงลิง 
   ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยใหม่ มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสาม

ปี จ านวน 12 โครงการ น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 10 โครงการ จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 10 โครงการคิดเป็นร้อยละ 83.33 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น    3,126,054.00 บาท
(สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าสิบสี่บาทถ้วน) 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
   ได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบาย“คนบ่อยางเราดูแล” ได้จัด
กิจกรรม “เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ด้อยโอกาส” ภายใต้โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยมอบปัจจัยที่จ าเป็นเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือและสร้างขวัญก าลังใจแก่ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล อีก
ทั้งยังได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างใกล้ชิด อันจะน ามาสู่ความคิดเห็นที่มีผล
ต่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนาทุกศาสนาบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม บ ารุงรักษา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้
ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านชุมชนเข้มแข็ง 
ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี ้

 
   1. แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ (ช่อล าดวนเกมส์) 
   2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
   3. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสนับสนุนกิจกรรมผู้ด้อยโอกาส 
   4. สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
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   5. พัฒนาศักยภาพสตรีกับการพัฒนาครอบครัวชุมชนสู่สังคมใหม่ 
   6. อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าชุมชนวัดตีนเมรุ 
   7. ประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนกลุ่มสตรี 
   8. ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชนผู้น าชุมชนและกลุ่มสตรี 
   9. ส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชน ประจ าปี2559 
   10. เทศบาลพบประชาชนเพื่อส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน 
   11. การแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนโดยการมีส่วนร่วม

ของสมาชิกสภาเทศบาลและผู้น าชุมชน 
   12. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน 
   13. นครสงขลาปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุ 
   14. รักษาความปลอดภัยชายหาด (Life Guard) 
   15. เทศกิจอาสาจราจร 
   16. บริหารการกู้ชีพนครสงขลา 
   17. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   18. สมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง 
   19. สมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
   20. เทศกาลกินเจ 
   21. วันเด็กแห่งชาติ 
   22. ลากพระและตักบาตรเทโว 
   23. ประเพณีลอยกระทง 
   24. ประเพณีสงกรานต์ 
   ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา มี

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี จ านวน 37โครงการ น ามาบรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวน 27 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 24 โครงการคิดเป็นร้อยละ 64.86 ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น9,137,660.10 บาท(เก้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อย
หกสิบบาทสิบสตางค์) 

 
  7. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการเพื่อเป็นองค์กรรับใช้ประชาชน 
   ได้สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ

พัฒนา ตลอดจนรับรู้ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่อง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ความพร้อมของสถานที่และเคร่ืองมือ
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เคร่ืองใช้ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารงานและระบบคุณภาพการให้บริการรวดเร็ว ทั่วถึงเป็นธรรม โดย
วิธีการต่าง ๆ อาทิเปิดศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย 
และดินโคลนถล่ม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่าง
รวดเร็ว  จัดต้ังศูนย์บริการชาวบ้านครบวงจร ตลอด 24 ชม.จัดก าลังเจ้าหน้าที่ไลฟ์
การ์ดพร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าคอยเฝ้าระวังประชาชน
และนักท่องเที่ยวโดยการเดินเท้า ขี่จักรยาน ใช้รถเอทีวีและเรือเจ็ตสกีออก
ลาดตระเวนตลอดแนวชายหาดจัดรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์
ช่วยชีวิตครบครันจัดรถตรวจการณ์ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ คอยแจ้งเตือนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อน
จัดชุดสายตรวจเทศกิจชุดอาสาจราจรการอัพเดตสถานการณ์ข่าวสารกิจกรรม
ต่างๆ ผ่านช่องทาง Line Official Account “Songkhlacity” จุดปฏิบัติการเรียนรู้
วิทยุชุมชนเทศบาลนครสงขลา FM 106.25 MHz ภายใต้โครงการที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการเพื่อเป็นองค์กรรับใช้ประชาชนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้  

   1. ประชาสัมพันธ์และการช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
   2. ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
   3. การจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย 
   4. อุดหนุนเครือข่ายสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
   5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี 2559 
   6. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
   7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
   8. อบรมพัฒนาบุคลากร 
   9. จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ (งานวิจัย) 
   10. จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ (ห้องวิทยุ) 
   11. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ 
   12. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศของสถานธนานุบาล 
   13. ป้ายไฟวิ่ง LED ของสถานธนานุบาล 
   14. จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 
   15. จัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ห้องท างานปลัดเทศบาล 
   16. จัดซื้อโต๊ะท างานที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
   17. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 
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   18. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาพระ หมู่ 9 
   19. จัดซื้อแท่นพูด (โพเด้ียม) 
   20. จัดซื้อชุดรับแขก ไม้เนื้อแข็ง 
   21. จัดซื้อรถยนต์กระบะ 4 ประตู 
   22. จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง 
   23. จัดซื้อสายดับเพลิง 
   24. จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
   25. เคร่ืองยนต์ดีเซล 
   26. จัดซื้อฉากกันห้อง (Partition) 
   27. จัดซื้อกล้องส ารวจแบบประมวลผล (ToTal Station) 
   28. จัดซื้อกล้องระดับอัตโนมัติ 
   29. ซื้อเคร่ืองปั้มลมโรตาลี ขนาด 3 Hp/2.2 Kw 
   30. จัดซื้อเคร่ืองปั้มลมพร้อมมอเตอร์ 
   31. จัดซื้อเคร่ืองปั้มน้ าคันชัก 
   32. จัดซื้อเคร่ืองปั้มน้ า 
   33. จัดซื้อกังหันตีน้ า  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
   34. จัดซื้อเคร่ืองโม่ผสมปูน ส่วนการโยธา 
   35. จัดซื้อเคร่ืองโม่ผสมปูน ส่วนช่างสุขาฯ 
   36. จัดซื้อเคร่ืองยิงตะปู 
   37. จัดซื้อเคร่ืองพ่นละอองฝอย (ULV) ชนิดสะพายหลัง 
   38. จัดซื้อเก้าอี้ท าฟันพร้อมอุปกรณ์ 
   39. ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง 
   40. จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคส์ ตีนตะขาบ (แบคโฮล์) 
   41. จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 4 เคร่ือง 
   ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการเพื่อเป็นองค์กรรับใช้ประชาชน มี

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี จ านวน 60โครงการ น ามาบรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 และจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 
2559 จ านวน 44 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 41 โครงการคิดเป็นร้อยละ 68.33 
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 11,132,735.00 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสอง
พันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

   ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 7 ด้าน ประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2559 สรุปรวมได้ดังนี้ โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปีและ
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมพ.ศ. 2559 จ านวนทั้งสิ้น 198 โครงการ น ามาจัดท าเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 และจ่ายขาดเงินสะสม 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 158 โครงการ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 
130 โครงการคิดเป็นร้อยละ 65.66 ของโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลใช้
งบประมาณทั้งสิ้น 125,160,867.82 บาท (หน่ึงร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่น
แปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทแปดสิบสองสตางค์)โดยมีรายละเอียดจากเอกสารการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครสงขลาเพื่อ
ทราบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลาครับ  ในญัตตินี้เป็นการรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล   ผลการด าเนินงานประจ าปีของนายกเทศมนตรี ซึ่งได้แถลงไว้ต่อสภา และผลการ

ปฏิบัติงานในรอบปีก็จ าเป็นต้องแถลงให้สภาเทศบาลนครสงขลาได้รับทราบ 
และก็จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบด้วย อันนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลว่าด้วยหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ตามมาตราที่ 48 ทศ วรรคห้า เมื่อ
นายกเทศมนตรีได้รายงานผลต่อที่ประชุมสภาแล้วไม่มีการลงมติ   

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ     เร่ือง  ขออนุญาตกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร      
    สาขาสงขลา เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนคร 
    สงขลา   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่  6  เร่ือง  ขออนุญาตกู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
ประธานสภาเทศบาล  สหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 

เทศบาลนครสงขลา เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา
เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับมอบหมาย

ให้เสนอญัตติ  แทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุ
บาลเทศบาลนครสงขลา  เป็นการป้องกันปัญหาขาดสภาพคล่องในการด าเนิน
กิจการ เนื่องจากประชาชนได้ใช้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลา
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เพิ่มมากขึ้น และเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนในช่วงเปิดภาค
เรียนปีการศึกษา 2560 

   จึงขออนุญาตกู้เงินกับ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
สาขาสงขลา วงเงิน 40,000,000 บาท (เงินสี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยขออนุญาตกู้
โดยใช้บุคคลค้ าประกันการขอกู้ โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี 
ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี 

   อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  ๒๔๙๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา  ๖๖  เทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 

   (๖)  เงินกู้จาก กระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ 
   มาตรา 66 วรรคสอง การกู้เงินตาม (6) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุญาตจากสภาเทศบาล และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยแล้ว 

   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
อนุญาตต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอขอบคุณ รองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ  

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ผมอยากรู้นิดหนึ่งเกี่ยวกับตัวผู้ที่จะมาค้ าประกันการกู้เงินจากธนาคาร

เกษตรและสหกรณ์การเกษตร การค้ าประกันโดยบุคคลไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ค้ า
ประกันให้กับเทศบาลของเรา และอีกประเด็นหนึ่งค าว่าสถานธนานุบาล เรา
อาจจะวงเล็บสักนิดหนึ่ง ให้พี่น้องประชาชนที่รับฟังการถ่ายทอดเสียงอยู่ได้เข้าใจ
ว่าเป็นโรงรับจ าน า พี่น้องประชาชนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจ ก็ขอสอบถามท่าน
ประธานผ่านไปยังผู้บริหารเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล   ในญัตตินี้อีกบ้างครับ  ไม่มีนะครับ ผมจะได้ให้รองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   
   ได้ตอบ ข้อซักอภิปรายของคุณไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี   กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
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    ในกรณีที่นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ถามเกี่ยวกับผู้ค้ าประกันการกู้เงิน ของ
สถานธนานุบาล นั้นขอตอบว่าผู้ค้ าประกันคือ เทศบาลนครสงขลา  โดย
นายกเทศมนตรีเป็นผู้ค้ าประกันครับ  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอขอบคุณ รองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ ไม่มีแล้วนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากที่

ประชุมแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุญาตให้สถานธนานุบาลกู้เงินกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสงขลา เพื่อเป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล เทศบาลนครสงขลา โปรดยกมือขึ้นครับ 
(สมาชิกยกมืออนุญาตเป็นเอกฉันท์) เป็นเอกฉันท์นะครับ 

 มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุญาติให้กู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาสงขลา เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล เทศบาล
นครสงขลา เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ     เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
    งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส านักการช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล)   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 7 เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ส านักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล)    

เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน   เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี
นครสงขลา 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส านักการช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติแก้ไขค า
ชี้แจงงบประมาณเพื่อด าเนินการโครงการ ดังนี้ 

   1. โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าซอยเชื่อมซอยหลังวัดอุทัย กับถนน
ไทรบุรี ซอย 5  จ านวน 270,400 บาท เพื่อก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร  ความยาว 208 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ซอยหลังวัดสระเกษ  
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  จ านวน 308,000 บาท  เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. แบบสี่เหลี่ยมปิด ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร    หนา 0.12 เมตร ความยาวรวม 77 เมตร โดยแบ่งแนว
ก่อสร้างเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างริมถนนซอย หลังวัดสระเกษ ตั้งแต่ถนน
สระเกษซอย 2 ไปทางทิศใต้ ความยาว 35 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างริมถนนซอย            
หลังวัดสระเกษต่อจากคูระบายน้ าเดิมไปทางทิศตะวันออก ความยาว 42 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   เหตุผล   
   1. ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักการช่าง ได้ตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าซอยเชื่อมซอยหลังวัด
อุทัยกับถนนไทรบุรี ซอย 5 จ านวน 270,400 บาท โดยก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ า 
คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ความยาว  208  เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 
แต่เนื่องจากความหนาเฉลี่ย  0.50 เมตร ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานจึงจะต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 

   2. เนื่องจากซอยหลังวัดสระเกษ เดิมมีคูระบายน้ าอยู่บางส่วนแล้ว แต่ยัง
ไม่ครอบคลุมและต่อเนื่อง ท าให้การระบายน้ าขาดการต่อเชื่อมให้สมบูรณ์ จึงขาด
ประสิทธิภาพในการระบายน้ า ในการก่อสร้างตามโครงการนี้ จึงเป็นการก่อสร้าง
เพิ่มเติมต่อจากคูระบายน้ าเดิม เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ า  

   โครงการเดิม  
   1. โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าซอยเชื่อมซอยหลังวัดอุทัย กับถนน

ไทรบุรี ซอย 5  จ านวน 270,400 บาท  เพื่อก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ความยาว 208 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

   2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ซอยหลังวัดสระเกษ                     จ านวน 
308,000 บาท เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. แบบสี่เหลี่ยมปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร     หนา 0.12 เมตร ความยาว 77 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  

   แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าซอยเชื่อมซอยหลังวัดอุทัย กับถนน

ไทรบุรี ซอย 5  จ านวน 270,400 บาท  เพื่อก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ า คสล. ขนาด
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กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ความยาว 208 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

   2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ซอยหลังวัดสระเกษ  จ านวน   
  308,000 บาท  เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. แบบสี่เหลี่ยมปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 

ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร    หนา 0.12 เมตร ความยาวรวม 77 เมตร โดยแบ่งแนวก่อสร้าง
เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างริมถนนซอยหลังวัดสระเกษ ตั้งแต่ถนนสระเกษ
ซอย 2 ไปทางทิศใต้ ความยาว 35 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างริมถนนซอยหลังวัดสระ
เกษต่อจากคูระบายน้ าเดิมไปทางทิศตะวันออก ความยาว 42 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

  ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

   ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   ข้อ 30 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เงิน
ประเภทอ่ืนที่ต้องน ามาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 15 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
มีอ านาจอนุมัติโอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายได้  เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจแล้ว 

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณรองนายกสมชาย  จันทรประทิน มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากสภา

เทศบาลแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใด  อนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส านักการช่าง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล) โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นเอกฉันท์
นะครับ  

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย      
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  8  เร่ือง อื่น  ๆ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์  ระเบียบวาระอ่ืน ๆ ก่อนอ่ืนผมอยากจะแจ้งที่ประชุมได้รับทราบว่า 
ประธานสภาเทศบาล ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 19.00 น. เทศบาลนครสงขลา จะเป็นเจ้าภาพ

สวดพระอธิธรรมศพ  ดร.รัตน์  ประธานราษฎร์นิกร  ณ วัดแหลมทราย  ฉะนั้น
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมสวดอธิธรรมศพ
ด้วยนะครับ   

ในเร่ืองอ่ืน ๆ ผมขอจัดระเบียบหน่อยนะครับ ท่านสมาชิกท่านทั้งหลาย
ท่านก็คงจะทราบดีแล้วว่าเทศบาลเรามีรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี จ านวน 4 คน โดยได้แบ่งกันดูแลส านักกอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ ซึ่งหลัก ๆ แล้วจะเห็นได้ว่าจะมี ส านักการศึกษา ส านักการคลัง ส านักการ
ช่าง กองสาธารณสุขฯ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ครู คลัง ช่าง หมอ เพราะฉะนั้น
ในเร่ืองอ่ืน ๆ ผมก็จะให้ท่านสมาชิกหลาย ๆ ท่าน มีปัญหาใดที่จะขอความ
อนุเคราะห์ ขอความช่วยเหลือ จะร้องทุกข์  ต่อผู้บริหารให้จบเป็นฝ่าย ๆไปแล้ว
ผู้บ ริหารฝ่ ายนั้น  ๆ  ก็ จะตอบปัญหาของท่ าน  แล้วจะปิดท้ ายด้วยท่ าน
นายกเทศมนตรีจะเสริมหรือว่าจะสรุปก็ได้เมื่อจบฝ่ายนี้เรียบร้อย และจะเป็นการ
ถามปัญหากับผู้บริหารฝ่ายอ่ืนต่อไป ผมก็จะจัดระเบียบให้ดังนี้นะครับ สมาชิก
ท่านใดมีปัญหา ผมจะเรียงล าดับดังนี้ ล าดับที่ 1 เป็นเร่ืองของกองสาธารณสุขฯ  
และกองสวัสดิการสังคม ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ  ท่านรองไพโรจน์  
สุวรรณจินดา  ล าดับที่ 2 เป็นเร่ืองของส านักการศึกษา และกองวิชาการและ
แผนงาน ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ ท่านรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา 
ล าดับที่  3 เป็นเร่ืองของส านักการช่าง งานป้องกันฯ ซึ่งอยู่ ในความดูแล
รับผิดชอบของ ท่านรองสมชาย  จันทรประทิน  ล าดับที่ 4 เป็นเร่ืองของส านัก
การคลัง ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่านรองวลัยรัตน์  ตันติเศรณี โดยทุก
ฝ่ายท่านนายกเป็นผู้เสริมและสรุป  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะถามในส่วน
ของท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  ครับ เชิญนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง
เชิญครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้ง 

ที่ 3 
  วันนี้สิ่งที่ผมอยากถามท่านประธานผ่านไปถึงฝ่ายท่านบริหาร เป็นเร่ือง

เกี่ยวกับการให้บริการรถบรรทุกศพ ของเทศบาลนครสงขลา ผมได้ไปร่วมงานศพ
อยู่บ่อย และหลายคนบอกว่าได้ขอรถบรรทุกศพ เพื่อจะน าศพไปเผา  ณ วัดที่มี
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เมรุ เผาศพ  แต่ช่วงนี้ไม่มีการให้บริการ แต่ก็ยังพยายามไปขอรถบรรทุกจากท่าน
รองสมชาย  จันทรประทิน  ขอโทษนะครับที่ต้องเอ่ยชื่อ ซึ่งจริง ๆ รถดังกล่าว ไม่
เหมาะกับที่จะน ามาบรรทุกศพ เหมาะส าหรับงานภารกิจอย่างอ่ืน ผมผ่านไปดูที่
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็เห็นรถจอดอยู่ไม่ทราบว่าใช้งานไม่ได้หรือมี
ปัญหาอะไรจึงได้มาถามที่งานเทศกิจ เขาก็บอกว่ารถเก่ามากแล้วเสีย รอซ่อมอยู่ 
ซึ่งจริง ๆ เทศบาลนครสงขลากับการให้บริการประชาชน จริง ๆ เราบอกว่ามี
บริการรถบรรทุกศพ มันน่าจะมีบริการได้ทุกวัน การบริการเป็นนโยบายของ
เทศบาล ซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเรา ก็อยากจะฝากไปทางท่านผู้บริหารว่าท ายังไง
เราจึงจะมีบริการเหมือนเดิม คือมีรถบรรทุกศพจริง ๆ ไม่ใช่น าเอารถบรรทุกอย่าง
อ่ืนมาใช้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายในเร่ืองอื่น ๆ อีกบ้างครับ  เกี่ยวกับกองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุข 

มีอีกไหม จะได้ให้ท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  ตอบทีเดียว  เชิญนายสมโชค   
ดีลิ่น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
  ท่านประธานครับ ผมขอเรียนหารือท่านประธานนิดนึงว่า เมื่อสักครู่นี้

ท่านประธานบอกว่าให้พูดถึงเร่ืองของท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา ใช่ไหม
ครับ แต่ประเด็นที่ สท.โกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  พูดผมพยายามฟังดูไม่แน่ใจว่าอยู่ใน
เร่ืองของรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  หรือไม่  แล้วผมจะรู้ได้อย่างไรว่าปัญหาที่ผม
จะพูด จะอยู่กับท่านรองนายกคนไหน และจะพูดในล าดับที่เท่าไหร่ มันก็ท าให้ผม
คิดว่าผมจะพูดดีหรือไม่ดี ถึงคิวที่จะพูดหรือยัง ผมเข้าใจเจตนาของท่านประธาน
นะครับว่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ผมเกรงว่ามันน่าจะเกิดความสับสน นะ
ครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีลิ่น  ครับ  เมื่อสักครู่ที่นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายปัญหา ผมก็ยังฟังอยู่เหมือนกัน ผมก็สับสนเหมือนกับท่านสมโชค ดีลิ่น 

ถ้าหากท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา  บอกว่าไม่ใช่ภาระหน้าที่ของท่าน แต่เป็น
ภาระหน้าที่ของรองนายกท่านอ่ืน ก็ขอความกรุณานายกก็ดี รองนายกก็ดี ช่วย
ตอบค าถามที่เหลือมาก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณมากครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนอีกไหม
ครับ ถ้าไม่มีก็ขอเชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา ครับเชิญครับ เมื่อสักครู่ผม
ยกประเด็นขึ้นมาว่ า เป็นของกองสาธารณสุขกับกองสวัสดิการสังคม 
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เพราะฉะนั้นถ้าเร่ืองที่นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง พูดขึ้นมาเป็นเร่ืองของส านัก/กอง
ใด ถ้าท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านเป็นหน้าที่ของ
รองสมชาย  จันทรประทิน  เดี๋ยวพอถึงคิวของท่านรองนายกสมชาย  จันทร
ประทิน  ก็ค่อยตอบก็แล้วกันนะครับ  เชิญท่านรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา เชิญ
ครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  

ผมขอตอบท่านสมาชิกสภา  เร่ืองนี้ที่จริงแล้วเราก็ท างานร่วมกันทุกฝ่าย 
ถามท่านรองสมชาย  จันทรประทิน  ท่านก็จะตอบเองนะเร่ืองของที่ท่านก ากับ
ดูแล  อย่างไรก็ตามผมยังมองไปว่าถ้าบางคร้ังรถบรรทุกศพคันที่จอดที่ ฝ่าย
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีปัญหา ถ้าเราสามารถใช้รถฉุกเฉินได้เราก็น่าจะ
อนุญาตให้ใช้ได้ ผมก็เรียนปรึกษาท่านนายก ผมมองว่าการให้บริการประชาชน
มันเป็นหวัใจส าคัญของเทศบาล มันต้องมีทางออก ถ้าเอารถบรรทุกไปก็ดูอะไรอยู่
เหมือนกันผมขอน าเรียนว่าความรู้สึกของชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้น จริง ๆ ผมขอ
อนุญาตประธานสภา ขอให้ท่านรองสมชาย  จันทรประทิน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงได้
ตอบค าถามประเด็นนี้ก่อน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  ครับ ต่อไปปัญหาของ 
ประธานสภาเทศบาล ส านักการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน สมาชิกสภาทุกท่านสามารถที่จะ

สอบถาม เสนอปัญหาได้ทุกฝ่าย เสนอปัญหากับรองไพโรจน์  สุวรรณจินดา แล้ว 
ก็สามารถเสนอกับรองอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  หรือรองสมชาย  จันทรประทินได้อีก 
เชิญครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  ครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 

ผมว่าถูกต้องแล้วครับท่านประธาน คือความเป็นจริงสมาชิกท่านหนึ่ง
ท่านใดท่านจะสอบถามก็ได้ นะครับ ได้โปรดอย่าได้ก าหนดว่าจะเป็นปัญหาของ
ใคร หน่วยงานไหน พอไดเ้สนอไปแล้ว ใครเป็นผู้ตอบ ก็คงพิจารณากันได้ จะได้ไม่
ต้องสับสน  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น  ครับ ถูกต้องครับ สมาชิกสภาท่านใดที่มี 
ประธานสภาเทศบาล ปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองของส านักการศึกษา กองวิชาการและแผนงาน เชิญครับ เชิญ

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 
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นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
  ขออนุญาตเอ่ยชื่อ สท.สมโชค  ดีลิ่น เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ปรึกษาท่านประธาน 

ท่านประธานบอกว่าถูกต้องนะครับ ๆ แล้วท่านประธานยังเอาไปรวมอีกยังไม่
แยก ถูกต้องหมายถึงว่ารวมแล้ว แต่ท่านยังถามอีกว่าใครมีปัญหาเร่ืองของส านัก
การศึกษา เชิญครับ ถามรวมทีเดียวหมายถึงถามหลาย ๆ เร่ืองถามได้ทุกอย่าง 
ถูกต้องไหมครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายวัลลภ  วุฒิภูมิครับ  ผมต้องขอโทษด้วยครับ  ผิดนิดเดียว  
ประธานสภาเทศบาล ถามรวมทีเดียวหมายความว่า ให้ถามได้คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 แล้วจะให้

ผู้บริหารตอบทีเดียว จุดประสงค์ของผมเป็นอย่างนั้น เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  
เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 
  ท่านประธานครับ คืออย่างนี้นะครับท่านประธานตามที่ท่านประธานมี 

Innovation เขาเรียกว่าความเปลี่ยนแปลงใหม่หรือว่าวางแนวปฏิบัติ ระเบียบใหม่
ขึ้นมาในการประชุมของแต่ละคร้ังของการประชุมสภาก็เป็นเร่ืองที่ดี แต่เหมือนที่ 
สท.สมโชค  ดีลิ่น ได้อภิปรายจบไปรวมทั้งที่ สท.วัลลภ  วุฒิภูมิ  ค่อนข้างสับสน
พอสมควรและอีกประเด็นหนึ่ง ผมก็รออยู่รอที่จะอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองสัญญาณ
ไฟจราจร โครงการปรับปรุงระบบไฟจราจรซึ่งขึ้นกับส านักการช่าง แต่ส านักการ
ช่างไปอยู่ท้าย ๆ ผมก็เลยคิดว่าเอาตามที่ สท.วัลลภ  วุฒิภูมิ  พูดเหมาะสมที่สุดเป็น
ของส านักไหน ตรงไหน งานฝ่ายไหนเพราะว่าบางคร้ังที่เราอภิปราย อาจจะมีโยง
ไปส านักการคลัง อาจจะโยงไปส านักช่าง อาจจะโยงไปกองวิชาการและแผนงาน
มันปนกันไป มันอาจจะไม่เป็นประเด็นเดียว หรือเป็นเร่ืองราวที่เบ็ดเสร็จในนั้น 
ขออนุญาตท่านประธานโปรดวินิจฉัยด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ครับ นายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2  

ผมขออนุญาตคุยเร่ืองส านักการศึกษา ไหน ๆ เราก็ว่าด้วยเร่ืองส านัก
การศึกษากันอยู่นะครับ  ณ วันนี้เทศบาลนครสงขลารถติดมาก ไม่ว่าช่วงเช้าหรือ
ช่วงเย็น สิ่งที่ท าให้รถติดคือเรามีโรงเรียนอยู่ในเมือง  โรงเรียนเทศบาล 1 ถนน
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นครนอก ตรงนั้นรถติดตั้งแต่เช้า ตอนเย็นก็ติดเป็นกิโลเมตรเลย มันท าให้เมืองเรา
ไม่น่าอยู่แบบยั่งยืนเลย ผมเสนอว่าโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นจุดวิกฤษจุดหนึ่งที่
ผู้ปกครองมาส่ง มารับบุตรหลาน โรงเรียนเทศบาล 1 มีประตู 3 ประตู 1. ประตู
ทางทิศตะวันออก คือด้านหลังเป็นช่องประตูเล็ก ๆ ช่องทางเป็นตรอกรถเคร่ือง
ผ่านได้ 2. ประตูทางถนนบ้านดอน ก็มีประตูใหญ่ตรงนั้นก็ให้ผู้ปกครองมารับ-ส่ง
ได้ 3. ประตูใหญ่ถนนนครนอก  ณ  วันน้ีเราใช้ประตูใหญ่เพียงประตูเดียว ไม่ว่ารถ
มอเตอร์ไซต์  รถรับจ้าง รถตู้ส่งตรงประตูด้านนั้นทั้งหมด หลาย ๆ คนก็มาท างาน
ที่ศาลากลาง ที่อ าเภอ เพราะฉะนั้นผมฝากท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารให้ช่วย
ประสานไปทางโรงเรียนเทศบาล 1 ว่าจะท าอย่างไรให้แก้ไขจุดจราจรตรงนั้น ให้
มันสะดวกขึ้น ผมเห็นแบบอย่างที่โรงเรียนอนุบาลสงขลา  เมื่อก่อนรถติด 
โรงเรียนอนุบาลสงขลา ผู้ปกครองเขาเป็นคนมีระดับทั้งนั้น แต่ว่าเขาสามารถ
แก้ปัญหาได้เขาเพิ่มประตูขึ้นมาอีก  2 ประตู ประตูแรกเขาท าประตูเล็ก ๆ เจาะที่
ตรงสะพานลอย อีกประตูหนึ่งใกล้กับสี่แยก แล้วเอาครูแบ่งกันเฝ้าจัดระบบว่าจะ
ท ายังไง ให้ ม.1 เข้าประตูนี้นะ อนุบาลเข้าประตูนี้นะ แบ่งซอยซิครับ เราจะช่วย
ลดปัญหาจราจรช่วงเช้าและช่วงเย็นได้  ขอบคุณครับ 

      ครับขอบคุณครับ ฝากท่านประธานด้วยครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  ครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ   
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมโชค  ดีลิ่น  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 

เร่ืองนี้ผมเห็นด้วยกับนายสมชาย  จินเดหวา  เพราะเร่ืองนี้ผมจ าได้ว่าผม
เคยอภิปรายในสภาแห่งนี้คร้ังหนึ่ง ในเร่ืองของการแก้ปัญหาจราจร ของโรงเรียน
เทศบาล 1 ผมขอเสริมว่าด้วยความเป็นจริงในช่วงเช้า โดยเฉพาะมอเตอร์ไซต์ถ้า
ออกมาจากถนนเตาอิฐ ส่วนนั้นช่วงเช้าจะเยอะมาก ถ้าเราระบายเราไปทางด้าน
หลังโรงเรียน และใหเ้ด็กเข้าออกทางด้านข้างหรือด้านหลังโรงเรียนก็ได้ แก้ปัญหา
ไปได้คร่ึงหนึ่งเลยเร่ืองของรถมอเตอร์ไซต์ ส่วนรถใหญ่สามารถที่จะเข้าด้านข้าง
ได้ในถนนบ้านดอนตรงนั้น แต่ประตูใหญ่ก็ยังมีความจ าเป็นอยู่ แต่เราลองแบ่งเบา
ภาระออกเป็น 3 ช่วง ยังเสนอต่อในเร่ืองโรงเรียนอนุบาลผมเชื่อว่าเป็นผลกระทบ
กับเทศบาลโดยรวมเหมือนกัน เคยเสนอกับท่านผอ.สองคนแล้ว โดยเฉพาะท่าน
สุดท้ายก็ได้เสนอแนวคิด แต่ไม่ทราบว่าใครจะเห็นด้วยไหม ผมบอกอย่างนี้ครับ 
โรงเรียนอนุบาลสงขลา มันจะมีสะพานลอยครับท่านประธาน ลองใช้วิธีการท า
สะพานลอยในฝันให้เด็กดูครับ ให้สะพานลอยนั้นเป็นสะพานลอยในฝันของเด็ก



28 
 

  

ให้เด็กอยากขึ้นสะพานลอย โดยที่ให้ผู้ปกครองไม่ต้องจอดรถจูงเด็กจูงลูกหลาน
ข้ามถนน ให้ผู้ปกครองส่งลูกที่เชิงสะพานลอยแล้วให้เด็กข้ามสะพานลอยแล้วพอ
ลงที่เชิงสะพานลอย ให้ปิดทางลงสะพานลอยอีกด้านหนึ่ง เปิดเฉพาะสะพานลอย
ที่เข้าได้โดยเฉพาะร้ัวโรงเรียน ไม่ให้เด็กลงบนฟุตบาท ไม่ให้เดินลงไปอ่ืน ลงแล้ว
เข้าโรงเรียนเลย ฉะนั้นเด็กจะมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะครูจะรับเด็ก
จากผู้ปกครองแล้วขึ้นสะพานลอยไปไหนไม่ได้ครับท่านประธานจะเข้าโรงเรียนได้
อย่างเดียว ช่วงเวลานั้นจะต้องปิดทางออกสู่ฟุตบาท ใช้วิธีการอย่างนี้แหละครับ 
ลองประสานดู 3 ฝ่าย ต ารวจ เทศบาล โรงเรียนแก้ปัญหาจราจรหน้าโรงเรียน
อนุบาล ท าโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสะพานลอยเทศบาลสร้างเองก็ได้ครับ   ท าให้
สวยผมเชื่อว่าดังทั่วประเทศครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในเร่ืองอื่น ๆ อีกบ้างครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 

ขอท าความเข้าใจและชี้แจงให้กับท่านสมาชิกสภาเทศบาลแห่งนี้เร่ือง
ของโรงเรียน ถือว่าโรงเรียนเทศบาล 1 เป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลนคร
สงขลา ที่มีปัญหาเร่ืองการจราจรติดขัดในช่วงเช้าและก็ช่วงเย็น ทั้งส่งและทั้งรับ
นักเรียนตอนเช้า ๆ เป็นที่ยอมรับว่า  ณ ปัจจุบันมีรถเป็นจ านวนมากและมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซต์หรือรถยนต์ ทั้งรถ
ส่วนตัวและรถรับจ้าง ก็เป็นปัญหาท าให้การจราจรติดขัดมาก ช่วงที่ให้ผู้ปกครอง
มาส่งนักเรียนหรือรับส่งนักเรียน ในระยะแรกผมแก้ปัญหาไปก่อนหน้านี้แล้ว ใน
เร่ืองของการใช้รถรางใหบ้ริการรับส่งนักเรียน เพื่อที่จะไม่ต้องให้ผู้ปกครองมาส่ง
ลูกหลานถึงโรงเรียน ให้ไปส่งลูกตามจุดต่าง ๆ ใครใกล้สถานีไหน หรือใกล้ป้าย
รถเมล์ไหนก็ส่งลูกที่นั้น แล้วก็รถรางก็จะไปรับและน าเด็กนักเรียนมาส่งถึง
โรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนเทศบาล 
4 ตามเส้นทางที่ เราได้ก าหนดไว้ แต่ถึงขณะนั้น  ผู้ปกครองก็ได้ไว้วางใจกับ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จึงส่งลูกหลานมาเรียนเป็นจ านวนมาก เกิดปัญหาใน
เร่ืองการจราจรของโรงเรียนเทศบาล 1 ที่ทาง สท.สมชาย  จินเดหวา  และ สท.สม
โชค  ดีลิ่น  ได้เสนอแนวคิดต่าง ๆ มาก็ถือว่าพอจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาได้ ผม
เคยได้หารือกับผู้อ านวยการ ว่าเป็นไปได้ไหมถ้าปัจจุบันนี้จะเปิดประตูด้านข้าง
ถนนบ้านดอน และด้านหลังโรงเรียนในโซนนั้น เพราะถ้าใครมีรถจักรยานยนต์ก็
เข้ามาส่งที่ด้านข้างและด้านหลังได้ ส่วนรถยนต์ ก็ให้มาส่งที่ประตูด้านหน้า ทั้ง
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ทางถนนบ้านดอน และด้านหน้าที่มีปัญหาก็เกี่ยวกับการควบคุมการดูแลเด็กนะ
ครับ ที่เป็นกฎของโรงเรียน แต่ค่อยมาว่ากันใหม่ เราจะลงไปส ารวจแล้วหารือกัน
ว่าจะด าเนินการตามที่ท่านสมาชิกสภาได้แสนอมาได้หรือไม่ แต่มันมีความเป็นไป
ได้สูงที่จะเปิดให้ผู้ปกครองไปส่งนักเรียนด้านหลังแต่ต้องแบ่งครูไปรับนักเรียน ก็
จะน าไปพิจารณา ก็ขอขอบคุณ อีกแนวทางหนึ่ง อีกทั้งในเร่ืองของสะพานลอยที่
ท่าน สท.สมโชค  ดีลิ่น  เสนอมา ท าสะพานลอยตรงนั้นด้วยสภาพแวดล้อม ผมว่า
มันไม่เหมาะ ยิ่งสะพานลอยมันต้องสร้างต่อหม้อขึ้นไปรับอีก มันยิ่งท าให้ถนนมัน
คับแคบลงไปอีก อีกทั้งเชื่อว่าเด็กหรือบางคน  ที่อนุบาลไม่มีใครอยากขึ้นหรอก
สะพานลอย คือตรงนั้นเรามีเทศกิจคอยบริการหรือว่าครูคอยดูแลหรือพานักเรียน
ข้ามไปสู่โรงเรียน นะครับ เพราะฉะนั้นสะพานลอยนั้นถ้าสร้างขึ้นมาก็จะท าให้
ถนนคับแคบมันคงไม่เหมาะ อีกทั้งผมเชื่อว่าทัศนียภาพของโรงเรียนถ้าเอา
สะพานลอยมามันจะไม่สวย เพราะผมมีโครงการที่จะทุบอาคารด้านหน้าเพราะถือ
ว่าเป็นอาคารที่หมดสภาพแล้ว และตอนนี้เราก าลังก่อสร้างอาคารใหม่อยู่หลัง
หนึ่งและทุบทิ้งอาคารด้านหน้าเพื่อให้ใครไปมาได้เห็นบรรยากาศของการเรียน
การสอนที่เกิดขึ้น และก็ร้ัวมันสูงไปเราจะดอบร้ัวลงมา คือบริเวณหน้าโรงเรียน
ผมจะปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามเลยไม่อยากใหต้รงนั้นเป็นสะพานลอย  เร่ือง
ของสะพานลอยผมว่ามันไม่เหมาะสม นอกจากว่าเป็นอุโมงค์ลอดใต้พื้นดีแต่มันก็
จะมีปัญหาเร่ืองน้ าท่วมอีกมันตามมาหลาย ๆ เร่ือง เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นผม
แก้ปัญหาในทางการใช้เส้นทาง 3 สายก็จะเอาไปเป็นการบ้านเพื่อหารือกับ
ผู้บริหารโรงเรียนอีกครั้งหน่ึง ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรี  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในเร่ืองอื่น ๆ อีกบ้างครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 

ขออนุญาตอีกรอบครับ  ขอบคุณท่านนายกที่กรุณาให้ค าตอบ แต่
ความรู้สึกที่ผมน าเรียนไปสักครู่ ตรงสะพานลอยโรงเรียนอนุบาล ผมอาจจะใช้
ค าผิดไปว่าสร้างแต่ในความหมายของผมคือสะพานลอยเก่าที่มีอยู่ แล้ว หน้า
โรงเรียนผมไม่แน่ใจว่าเป็นของสโมสรไลออน หรือของ โรตารีของไลออน ซึ่งมีอยู่
แล้วไปปรับปรุงสะพานลอยตรงนั้น ปรับปรุงสะพานลอยเก่าที่มีอยู่ให้มันดีไม่
ต้องสร้างใหม่ครับท่านประธาน ปรับปรุงสะพานลอยเก่าตรงนั้นอยู่  บริเวณร้ัว
โรงเรียนเหตุผลที่ เสนออย่างนี้ถ้าเราอภิปรายให้ละเอียดอีกคร้ังหนึ่ง  ตาม
ความรู้สึก  ณ วันนี้รถขาเข้าที่มาส่งบุตรหลานก็ต้องจอดรถแล้วก็พ่อแม่
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ผู้ปกครองต้องลงจากรถแล้วจูงลูกหลานข้ามถนน  จราจรตรงนั้นก็จะ 2 คน 3 คน
ก็แล้วแต่ ถ้าเรานึกภาพถ้าวันหนึ่งวันใดเกิดรถเบรกแตกรถมันหยุดไม่ได้  นั่นคือ
อันตรายถึงแม้ไม่ ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับ แล้วการที่เราให้จราจรไปหยุดรถ 
เพื่อเอาบุตรหลานข้ามถนน นั้นแหละที่มันเป็นปัญหาที่ท าให้รถติดส่วนหนึ่ง แต่
ถ้าหากว่าเราใช้สะพานลอย พอรถผู้ปกครองเข้ามาเทียบเชิงสะพานลอย 
ผู้ปกครองก็ส่งบุตรหลานได้เลย ซึ่งมีครูรออยู่ แล้วก็ส่งบุตรหลานโดยครูขึ้น
สะพานลอยแล้วก็เดินข้ามเข้าโรงเรียนโดยใช้สะพานลอย เห็นความปลอดภัยไหม
ครับ แต่สะพานลอยที่ผมพูดว่าสะพานลอยในฝันคือการปรับปรุงให้ดูสวยงาม ซึ่ง
ไม่ใช่ปล่อยให้หมดสภาพอย่างนี้ ซึ่งสโมสรเขาสร้างให้เราแล้ว เราก็ต้องดูแล แต่
ถ้าอยู่สภาพอย่างนี้ก็จริงอย่างท่านนายกพูดเด็กอาจจะไม่อยากจะขึ้น แต่อย่างไร
เสียเราต้องรณรงค์ให้เด็กมีระเบียบวินัย เคารพกฎจราจร อย่างน้อย 50 เปอร์เซนก็
ยังดี  อย่างน้อยช่วยแก้ปัญหาจราจร และสร้างวินัยให้กับเด็ก  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น  มากครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 

ขอท าความเข้าใจนิดหนึ่ง ตามที่ท่าน สท.สมโชค  ดีลิ่น ได้เสนอไม่รู้
ความเข้าใจตรงกันไหม ที่ท่านได้น าเสนอให้ท าสะพานลอยที่โรงเรียนเทศบาล 1
ถนนนครนอก ผมเลยลงประเด็นนั้น  แต่ในส่วนของโรงเรียนอนุบาลตรงนั้นมันมี
มานาน ผมก็เห็นด้วยตรงนั้น เห็นด้วยว่าในเร่ืองของการรณรงค์ การที่ จะให้
ผู้ปกครองเอาลูกมาฝั่งปั้มน้ ามันให้เด็กใช่สะพานลอยเพื่อความปลอดภัย 
สะพานลอยตรงนั้นสร้างโดยสโมสรไลออน ก็ผ่านมาไปมาสภาพทรุดโทรมมาก  
ทางเทศบาลเคยแจ้งให้สมาชิกไลออนช่วยหางบประมาณท านุบ ารุงให้อยู่ในสภาพ
ให้ดีหน่อย อีกทั้งเคยประสานไปกับ อบจ. เหมือนกันว่าผมอยากได้บันไดเลื่อน
ตรงนั้น ยังเคยเสนอไปว่าบันไดเลื่อนที่สะพานลอยตรงนั้นถ้าได้มา  คนเห็นมัน
แปลก ๆ ก็จะขึ้น เสนอก่อนที่เขาจะเอาลงไปที่หน้า มอ. ตอนนั้น สจ.เขตเมือง สจ.
วิชัย  กุหลาบวรรณ  ขออนุญาตเอ่ยนาม ก็มาส ารวจดูบอกว่ายังไงให้มาลงหน้า
โรงเรียนอนุบาลสงขลา เคยได้ประสานมาว่าให้ผมไปส ารวจดูว่าบันไดเลื่อนหน้า
โรงเรียนอนุบาลสงขลามีความเหมาะสมเพียงใด  แต่ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวจะตามเร่ือง
อีกคร้ังหนึ่งว่ายังไงก็ขอแล้วกัน ยังไงก็มีความจ าเป็นตรงนักเรียน ก็เหมือนญาติ
ผู้ป่วยที่หน้า มอ. ตรงนี้ถ้าเราได้มาโรงเรียนอนุบาลมีหลายพันคน ถ้ามีของใหม่  ๆ 
เข้ามาผมเชื่อว่ามีผู้ปกครองเข้ามาใช้  ขอบคุณครับ 



31 
 

  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรี  มากครับ ก็เป็นอันที่เข้าใจนะครับว่า ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล นายกก็มีแนวคิดเหมือนกัน ที่ สท.สมชาย  จินเดหวา  สท.สมโชค  ดีลิ่น  ได้เสนอ

ความคิดเห็นมาก็ถือว่าเป็นเร่ืองที่ดีนะ ผู้บริหารก็จะรับแล้วก็จะเอาไปปรึกษากับผู้
ที่เกี่ยวข้อง จะได้ด าเนินการต่อไป เพราะงานบางงานไม่ได้ท าเฉพาะเทศบาลนคร
สงขลาฝ่ายเดียวต้องร่วมมือกับฝ่ายอ่ืนด้วย  และข้อส าคัญเป็นเ ร่ืองของ
งบประมาณก็จะต้องจัดไปด้วย  

ต่อไปผมขอให้สมาชิกสภาได้ซักถาม เสนอปัญหากับฝ่ายส านักการช่าง 
ครับ เชิญท่านสมาชิกครับเชิญ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2  

ท่านประธานครับ บธูร้านค้าหน้าถ้ าสภาอนุมัติไป 2 สมัยแล้วปรากฏว่า
บัดนี้คนที่มีชื่ออยู่ไม่ต้องประมูลก็ยังไม่ได้เข้าด าเนินกิจการ คนที่จะมาใหม่ก็ยัง
ไม่ได้เข้าด าเนินการเหมือนกัน ปัญหามันเกิดจากอะไร เขามาถามผมว่า สมาชิกเขา
อนุมัติไปแล้วท าไมเขาไม่ได้ เข้าไปด าเนินการ ไม่ได้ไปจัดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การสร้างระเบียบเหมือนเดิมเงินก็จ่ายไปแล้ว มันติดขัดเร่ืองอะไร มัน
ติดขัดเร่ืองสร้างเคาน์เตอร์ ปัญหาว่าเคาน์เตอร์ เขาบอกว่าเทศบาลออกหรือร้านค้า
เป็นคนออก ตรงนี้เขาฝากถามว่าให้จัดการให้รวดเร็ว เพื่อจะให้ร้านค้าได้เข้าไป
จ าหน่าย สร้างระเบียบให้กับเมืองเสียที  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์     
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
  ผมมีประเด็นปัญหาคล้าย ๆ กับ สท.สมชาย  จินเดหวา  เร่ืองของความ

ล่าช้าของโครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจรในเขตเทศบาลนคร
สงขลา ซึ่งงบประมาณตั้งไว้ 6,750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบไฟสัญญาณจราจรภายในเขตเทศบาลนครสงขลาเป็นหลอดประหยัดไฟ
แบบ LED และใช้ระบบไฟนับถอยหลัง โดยติดตั้งตามแยกต่าง ๆ จ านวน 15 จุด 
ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ทางคณะผู้บริหารได้ท าญัตติมาเพื่อกันเงินงบประมาณใน
กรณีที่ยั งไม่ก่อหนี้ผูกพัน ตั้งปี  พ.ศ.  2558 บัดนี้ เวลาก็ล่วงเลยมาจนถึง
ปีงบประมาณ 2560 แล้วนะครับ แต่โครงการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าแต่
ประการใด ซึ่งผมค่อนข้างวิตกกังวล เป็นทุกข์เป็นร้อนมาก นอกจากราคาค่า
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ก่อสร้าง ซึ่งมันต้องสูงกว่าราคากลางของปี 2558 อย่างแน่นนอน เปลี่ยนแปลง
อย่างแน่นอนไม่ใช่ 6,750,000 บาท แล้วนะมันอาจจะเป็น 7 ล้าน 8 ล้าน ซึ่งความ
เสียหายมาเกิดขึ้นกับเทศบาล เกิดขึ้นกับเจ้าของภาษีทุก ๆ ท่านที่ได้เสียภาษีให้กับ
เทศบาล  นอกจากนั้นแล้วก็ยังเป็นการไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้
รถใช้ถนน ผู้ที่ขับรถไปมาหลาย ๆ ท่าน ผมว่าส่วนใหญ่มากกว่าคร่ึงที่อาศัยอยู่ใน
เขตปกครองของเรา ในเขตเทศบาลนครสงขลา ได้กล่าวถึง ได้พูดถึง ได้นินทาว่า
กล่าวคณะผู้บริหารรวมทั้งท่านสมาชิกสภาก็โดนไปด้วย ผมอยากทราบจริง ๆ ว่า
ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันที่ ไม่ ได้ท าจัดซื้อจัดจ้างเป็นเพราะเหตุใด  ปกติ เป็น
งบประมาณของปี 2558 กันเงินไว้ใช้จ่ายในงบประมาณปี 2559 ซึ่งเป็นปีถัดไปก็
ต้องเ ร่ิมด า เนินการจะก่อสร้างหรือจัดซื้อจัดจ้างได้แล้ว  แต่นี่ผ่ านมาใน
ปีงบประมาณ 2560 ก็ยังไม่มี ในปี 2559 ผมก็ไม่เห็นมีญัตติจากคณะผู้บริหารที่ส่ง
ขึ้นมาให้สภาได้พิจารณากันเงินหรือว่าขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินออกไปอีก 1 
ปีก็เป็น 2 ปีแล้ว ผมคิดว่างบประมาณก้อนนี้คงจะตกเป็นเงินสะสมเรียบร้อยแล้ว
ใช่ไหมครับท่านประธาน ผมอยากทราบว่ามันติดขัดตรงไหน ท าไมท่านจึงไม่
มองเห็นถึงความจ าเป็น  ความส าคัญของสัญญาณไฟจราจร ซึ่งไม่ว่านักท่องเที่ยว 
หรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมา ผู้ที่สัญจรไปมาในเขตเทศบาลเราถ้าจะน าไปเปรียบเทียบ
กับเทศบาลนครอ่ืน ๆ เราอาจจะอยู่ท้ายจริง ๆ ผมดีใจที่ได้เปิดอ่านดูเทศบัญญัติ
งบประมาณของเราได้มีไฟสัญญาณจราจร ระบบไฟ LED นับถ้อยหลังค่อนข้างจะ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เหมือนกับที่เทศบาลอ่ืน ๆ เขาท ากันของเราเคยมีไฟนับถอย
หลังเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว สมัยที่ผมเข้ามารับต าแหน่งสมาชิกสภาใหม่  ๆ ก็ใช้
ประมาณ 1 ปีก็ช ารุด ช ารุดไม่มีการซ่อมแซม มีแต่เปลี่ยนหลอดไฟ ไม่ได้เปลี่ยน
กระจก ไม่ได้ปรับปรุงอะไร ดูแล้วว่ามันเป็นสัญญาณไฟจราจรที่มาตรฐานตาม
หลักสากลไม่มีเลย ตัวผมเองค่อนข้างอึดอัดใจไม่น้อยไปกว่าชาวบ้านหรือผู้ขับขี่
ยวดยาน ก็ขอถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า ถ้าเกิดงบประมาณก้อน
นี้ตกไปเป็นเงินสะสมแล้วโครงการในฝันของผมของชาวบ้านหรือผู้ขับขี่ยวดยาน
จะเป็นจริงอีกเมื่อไหร่ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ครับ เชิญนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ   

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 
  ผมนาน ๆ จะพูดสักคร้ังหนึ่ง  คือวันนี้จะถามเร่ืองแยกไฟอัจฉริยะตามจุด

ต่าง ๆ ผมอยากเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า แยกอัจฉริยะช่วง
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นี้ ผมมองว่ามันไม่ใช่แยกอัจฉริยะจริง ๆ ผมอยากให้คณะผู้บริหารได้ทบทวนใหม่ 
ผมยกตัวอย่างแยกที่ลานคนเมืองที่สวนเถ้าแก่  ซึ่งตรงนั้นเป็น One way พอไปท า
แยกตรงนั้น คนที่ได้ประโยชน์คือร้านค้าเอารถมาจอด จริง ๆ ตรงนั้นผมว่าน่าจะ
ท า One way ไปถึงแยกถนนนราธิวาส  เพื่อให้รถวิ่งเป็นตัวยู ผมผ่าน ผมไม่ได้ขับ
รถเก๋งรถอะไรหรอกครับ ผมขับรถมอเตอร์ไซต์ผ่าน ผมดูว่ารถมันมีปัญหาที่แยก
อัจฉริยะจริง ๆ มันเกิดประโยชน์เลย ที่จริงคราวก่อนที่นายกที่บอกว่ามันมี
งบประมาณจากส่วนอ่ืนที่มาช่วย มันไม่เหมือนแยกอัจฉริยะของหาดใหญ่ ผมว่า
ของเรามันไม่ใช่แยกอัจฉริยะ มันแยกสมองทึบเลย ผมยังไปไม่ถูกเลย ผมลองผ่าน
ไปดู แล้วไปดูช่วงรถติด ยิ่งช่วงนี่รถติดผมว่าตามแยกอัจฉริยะมันท าให้รถติดมาก
ขึ้นนะครับ และก็แยกอัจฉริยะที่ผมจะยกตัวอย่างอีกที่หนึ่ง คือที่หลังศาลตรงนั้น 
แยกแบบไม่ใช่เสื่อมสภาพจากทะเลนะครับ รถผ่านเฉี่ยวชนจนแยกตรงนั้นจะพัง
เหล่ไม่พังเหล่ กับแยกที่หลังสนามกอล์ฟ ดูเลยครับว่ามันจะเป็นแยกอัจฉริยะจริง 
ๆ หรือเปล่า ผมขับผ่านไปดูว่าตามจุดตรงนั้น ตามแยกต่าง ๆ ท าให้ปัญหาเกิดขึ้น
รถใหญ่ผ่านไปไม่ได้มันติดแยกอัจฉริยะ อันที่จริง น่าจะท าป้ายไม่ให้รถใหญ่ผ่าน
ถ้าคิดที่จะท าแยกอัจฉริยะจริง ๆ ผมมองว่าที่จริงแล้วในตอนนี้เรากลับไปท าให้
ถนนมันเล็กลง ผมก็อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าท า
อย่างไรที่เราจะท าให้มันเป็นแยกอัจฉริยะจริง ๆ ผมก็ยังสับสนกับแยกอัจฉริยะมา
เกือบปีแล้ว ผมก็เลยอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าถ้าไปดูจุด
จริง ๆ สาเหตุที่รถติดบางคร้ังก็เกิดจากแยกอัจฉริยะของเราก็มีส่วนเยอะเลย  
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  มากครับ เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ   

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
  ขออนุญาตเสริมการอภิปรายของ สท.โกสินทร์  เดชรุ่งเรือง สักนิดครับ 

คือว่าตอนนี้  ที่ เป็นวงเวียนต่าง ๆ คือเราประชาสัมพันธ์น้อยไปเท่านั้นเอง 
ความคิดของผมเท่าที่สัมผัสกับพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนมักจะได้รับ
ข้อมูลว่าไม่ใช่ของเรา ซึ่งค าตอบเราไม่ชัดเจน พอไปตรงไหนเขาบอกว่าเทศบาลท า
อะไรอย่างนี้ ส่วนใหญ่ตอบว่าไม่ใช่ของเทศบาล ที่อ่ืนเขามาท าแล้วก็ตอบต่อไป
ไม่ได้มันตัน เพราะฉะนั้นเทศบาลน่าจะรู้ตอนนี้ทุก  ๆ ท่านน่าจะรู้ว่าพี่น้อง
ประชาชนถูกใจหรือเปล่า แก้ได้หรือเปล่า แล้วถ้าดีเทศบาลท าเพิ่มก็ได้ แต่ถ้าไม่ดีก็
บอกพี่น้องประชาชนเขาไปว่าเวลาไหนจะร้ือเวลาไหนจะท าต่อ เวลาไหนหมด
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สัญญา เวลาไหนเรามีอ านาจ เราบอกให้ชัดเจน แล้วในห้องประชุมคร้ังนี้ ถ่ายทอด
ไปทีเดียวไม่ต้องตอบหลายคร้ัง ตอบชัดๆไปเลยว่าจะร้ือเมื่อไหร่ หรือจะมีอ านาจ
ร้ือเมื่อไหร่ หรือเด็ดขาดอย่างไร แต่ที่รู้ผมสอบถามมา มันมีปัญหาเยอะตอนนี้รถ
มอเตอร์ไซด์ชนพังหลายที่  มันเกิดปัญหามาก คร้ังนี้ ขอให้ชัดเจน อย่าให้
กลายเป็นว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรา โยนปัญหาตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนปวดหัว 
ผมขอความชัดเจน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ  เชิญรองสมชาย  จันทรประทิน  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ   

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสามาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายสมชาย   จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ดูแลส านัก

การช่าง 
ขออนุญาตตอบข้อซักถามท่านสมาชิกเป็นข้อ ๆ ไปนะครับ เพราะ

เน่ืองจากว่ามีความเกี่ยวพันกับส านักการช่างด้วย 
ส าหรับเร่ืองรถที่บรรทุกศพเพื่อไปฌาปนกิจนี้  จริง ๆ แล้วก็อยู่ในงาน

เทศกิจ ซึ่งไม่ได้อยู่ดูแลในส านักการช่าง งานเทศกิจในตอนนี้เทศกิจท่านนายก
ดูแลอยู่ แต่ว่ารองนายกฯ ทุกคนก็สามารถที่จะประสานที่จะให้บริการพี่น้อง
ประชาชนได้ เหมือนกับที่ท่านสมาชิกได้พูดถึงเร่ืองรถเสีย คือรถคันนั้นเป็นรถที่
ให้บริการพี่น้องประชาชนเกือบทุกวันเป็นรถที่เก่ามีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี
ดูแล้วน่าจะซ่อมยากและเมื่อรถคันนี้เสียลง การให้บริการพี่น้องประชาชนมัน
อาจจะหยุดลง แต่ว่าเน่ืองจากส านักการช่างมีรถบรรทุกอยู่หลายคัน ผมเองก็ได้รับ
การประสานจากสมาชิก หรือจากพี่น้องประชาชนก็อนุญาตให้รถของส่วนช่างไป
ให้บริการแต่ก็จะมีผลกระทบในเร่ืองของการท างานของส่วนช่างเพราะต้อง
ยอมรับว่าช่วงฌาปนกิจของแต่ละที่จะมีห้วงเวลาช่วงบ่ายคร่ึง บ่าย 2 โมง 3โมง
คร่ึง  4 โมงเย็น ซึ่งจะตรงเวลาที่ในส่วนช่างท างานอยู่ ผมเองก็ได้น าเร่ืองนี้  หารือ
กับท่านนายกไปแล้ว ท่านนายกก็พิจารณาว่าจะอนุมัติงบประมาณมาจัดซื้อ
รถบรรทุกศพมาส าหรับให้บริการ เพื่อน าศพไปฌาปนกิจ เพื่อบริการพี่น้อง
ประชาชน เพราะถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ให้บริการประชาชนทุกวันและถือ
ว่าการให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตกับญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตและ ก็ขอน าเรียนให้ที่
ประชุมให้สมาชิกและพี่น้องประชาชนให้รับทราบ 

ในส่วนของเร่ือง ไฟสัญญาณจราจรที่เป็นงบเพิ่มเติมหกล้านกว่าบาท  
อันนี้เราได้จัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว สัญญาท าไปเมื่อ 6 กันยายน 2559 และจะไปสิ้นสุด
สัญญาในวันที่  4 มกราคม 2560 แต่ที่ ไม่ได้เห็นบริษัทหรือเจ้าหน้าที่มาท าการ
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ซ่อมแซม 15 จุด เพราะเนื่องจากว่าทางส านักการช่างมองแล้วว่าถ้ามีการมา
ซ่อมแซมหรือด าเนินการในพื้นที่ อาจจะท าให้ส่งผลกระทบกับการจราจรได้ ผม
เองก็ให้ไปด าเนินการประกอบข้างนอกแล้วมาติดตั้งทีเดียวเลย  แต่ในส่วนที่
ด าเนินการไปแล้วจะเห็นว่าแต่ละแยกก็จะมีรอยที่มีการขุดเพื่อที่จะฝังสายไฟฟ้า
จากทุกจุด ตอนนี้ด าเนินการอยู่ก็แล้วเสร็จไปแล้วหลายจุดนะครับ ก็อยากจะน า
เรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่าในส่วนช่างเองไม่ได้ล่าช้า ก็ใช้งบประมาณในห้วง
เวลาที่ก าหนดไว้ และที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันเพราะว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างก่อน 6 
กันยายนไม่ใช่ 30 กันยายนนะครับ ก็เรียนให้ท่านสมาชิกทราบ เพราะว่าจริง ๆ
แล้ว ไฟสัญญาณจราจรมันก็เสียหายมานานผมเองก็ได้รับร้องเรียนจากพี่น้อง
ประชาชนและจากสมาชิกผมเองจึงคุยกับท่านนายกว่าหากมีงบประมาณที่ขอ
สนับสนุนได้ และเราก็จะใช้สภาแห่งนี้ของบเพิ่มเติม เมื่อปี 2558 ไปก็ต้อง
ขอบคุณท่านไกรเลิศที่ได้เป็นห่วงใยและได้ติดตามเร่ืองนี้  

ส าหรับอีกเร่ืองหนึ่งก็เร่ืองวงเวียนอัจฉริยะจริง ๆ แล้วผมเองนั้นก็ไป
ประชุมถึง 2 - 3 คร้ัง ขอน าเรียนอีกคร้ัง จริง ๆ ผมเคยตอบในที่ประชุมสภาแห่งนี้
เมื่อคร้ังก่อน งบประมาณนี้เป็นงบประมาณของมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยกว่า ซึ่ง
ใช้งบประมาณด าเนินการตั้งแต่ ม.ทักษิณ หน้าราชภัฎรวมถึงเขตเทศบาลโดยให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองของความขัดแย้งในการใช้เส้นทางจราจร ตอนนั้นก็ขอมาใช้
พื้นที่ แต่ว่าในรูปแบบตอนนั้นยังไม่ให้มา แล้วได้คุยกันในเบื้องต้นว่าจะเป็นการ
ใช้เป็นจุดทดลองชั่วคราว และเมื่อมีการลงมาพื้นที่จริงก็ได้มาท าลักษณะค่อนข้าง
เกือบจะถาวร จริง ๆ ก็ไม่ได้ถาวรมากนักแต่เกือบ ๆ จะถาวร จากรูปแบบการ
ก่อสร้างที่ลงไปดูมันก็ไม่ได้เป็นการถาวรมากนัก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อมาก่อสร้าง
แล้ว ส่งผลกระทบในเร่ืองของการจราจร ซึ่งทางมูลนิธิเองนั้น อ้างถึงการสร้าง
โดยเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ซึ่งในที่ประชุมผมได้โต้แย้ง ไปแล้ว และพอมาท า
จริง ๆ มันใช้ไม่ได้ อีกทั้งยังสร้างปัญหาเร่ืองการจราจรและยิ่งที่เราเห็นกันทุกวัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากรถเชี่ยวชน ผมเองก็ได้ประชุมอีก คร้ังหนึ่งกับท่าน
รองผู้ว่าท่านที่แล้วที่จังหวัด ก็ได้น าชี้แจงในที่ประชุมว่าเมื่อเสร็จแล้วเป็นสิทธิ
ของเทศบาลไหม เขาบอกว่าเมื่อเสร็จแล้วมีการรับมอบงานก็จะมอบให้เทศบาล ที่
ท่านสมาชิกถามว่าจะให้ร้ือนั้น ผมเองก็ไม่ได้พูดในที่ประชุมแต่จะบอกว่าเมื่อให้
เทศบาลแล้วผมก็ขอใช้สิทธิ สิทธิการดูแลต่อไป เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ประโยชน์
ผมขอใช้สิทธิของผม  ก็น าเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า หลังจากที่ได้มอบให้
เทศบาลแล้ว เทศบาลก็คงด าเนินการ ที่ผ่านมาก็คงจะได้เห็นแล้วว่าหน้าโรงเรียน
มหาวชิราวุธ ในขณะห้วงเวลาการก่อสร้างนั้น ท่านนายกก็ได้สั่งการให้ส านักก้
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รช่างลงไปดู และได้พิจารณาเตรียมการไปแล้ว ก็คงจะเห็นแล้ว ขณะที่สี่แยก
โรงเรียนมหาวชิราวุธเป็นสายใหญ่มากก็สร้างเสร็จแล้วแต่ท่านนายกก็ไม่ได้นิ่ง
นอนใจเพราะมีการร้องเรียนค่อนข้างมากส านักการช่างเข้าไปด าเนินการทางผู้รับ
จ้างไปแล้ว ผมก็ขอน าเรียนว่าถ้าเขามอบให้เทศบาลเมื่อไหร่เทศบาลก็ จะ
ด าเนินการเมื่อนั้นครับ 

อีกเร่ืองภาระในเร่ืองของตัดแต่งกิ่งไม้ ก็จะมีสมาชิกได้แจ้งและร้องเรียน
เข้ามาเยอะ เนื่องจากว่าหลังจากที่รถซ่อมเสร็จแล้วก็ได้ด าเนินการไปตามภารกิจ
และมีข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน และจากหน่วยงานราชการด้วยกัน แต่ใน
ห้วงเวลาดังกล่าว ทางส านักการช่างเองก็ได้มีภารกิจที่มอบหมายในช่วงที่ทั้ง
ประเทศไทยได้ถวายความอาลัย ได้มีกิจกรรม กิจกรรมค่อนข้างจะมาก ฉะนั้นก็
อยากจะน าเรียนว่าหากมีความล่าช้าในการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องขออภัยด้วยจะ
พยายามและเร่งด าเนินการให้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ผมทวงถามแทน สท.สมชาย  จินเดหวา  ครับท่านรอง ขออนุญาตครับ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านนายก ท่านรองสมชาย ท่านยังไม่ตอบเร่ือง บูธหน้าถ้ าไม่ทราบว่าเป็นเร่ือง

ของท่านนายกหรือครับ ท่านนายกจะตอบแทนนะครับ  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 

ขอชี้แจงให้ท่าน สท.สมชาย   จินเดหวา  ในเร่ืองของบูธอาหารที่
ร้านอาหารหน้าถ้ าที่ได้งบประมาณมาจากจังหวัด เร่ืองของการจัดระเบียบพวก
รถเข็น อาคาร ร้านค้าบริเวณหน้าถ้ าสร้างเสร็จแล้วหลายเดือนว่าท าไมยังไม่เอา
ผู้ประกอบการเข้าไปแต่เนื่องจากในปีนั้นเราไม่ได้  ตั้งงบประมาณไว้ในเร่ืองการ
จัดท าเคาน์เตอร์ ซึ่งถือว่ามีอาคารมีความสวยงาม ให้ต่างคนต่างท าเองรถเข็นเข้า
ไป หรือว่าท าเคาน์เตอร์เอง เพื่อที่วางของขายมันจะดูไม่ เป็นระเบียบเรียบร้อย
เพราะฉะนั้นเลยให้ทางส านักการช่างได้มีการออกแบบเคาน์เตอร์รถเข็นเพื่อให้
เป็นไปตามรูปแบบของเทศบาลนครสงขลา โดยที่ทางเทศบาลตั้ง งบประมาณปี 
60 ไว้ประมาณสามแสนกว่าบาท ในการจัดท า เคาน์ เตอร์ให้ กับบรรดา
ผู้ประกอบการหมายถึงว่าเคาน์เตอร์ผู้ประกอบการจะต้องมีการผ่อนกับเทศบาล
รวมกับราคาเช่ารวมไปด้วยทางคลังจะเป็นเจ้าภาพได้เปิด เร่ืองเพื่อที่จะหารือหาผู้
รับจ้างท าเคาน์เตอร์ได้ประกาศไปเร็ว ๆ นี้ หาผู้รับจ้างมาด าเนินการจึงน าเรียนให้
ทวงถามท่านสมาชิกทราบไม่เกินกลางเดือนธันวาคมแล้วก็จะได้เคาน์เตอร์ที่เป็น
รถเข็นมีความสวยงามนะครับให้กับผู้ประกอบการที่จะย้ายผู้ประกอบการเข้าไป
ในอาคารต่อไป ถือว่าตรงนี้ที่บริเวณลานพื้นที่สีเขียว ผู้ประกอบการได้ไปจับจอง
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พื้นที่ขายกันถือเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบการในระยะหนึ่งในเมื่อ
ตรงนี้เสร็จแล้ว ในพื้นที่ตรงนั้นจะต้องคืนพื้นที่สีเขียวให้กับ  เทศบาลเพื่อให้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ก็ได้ตอบปัญหา 
ประธานสภาเทศบาล ข้อข้องใจของสมาชิกเทศบาลนครสงขลาจนครบถ้วนกระบวนการเรียบร้อยแล้ว 

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายในเร่ืองอ่ืน ๆ นี้อีกบ้างครับ 
เชิญ นายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2  
  ท่านประธานครับโทษที คือสั้น ๆ เร่ืองเดียว คือวันก่อนผมขึ้นไปที่บน

เขาน้อย ปรากฏว่าอาคารที่เรามอบให้จังหวัด มี กศน.เข้ามาดูแล ซึ่งเราแบ่งเป็น 3 
ส่วน กศน.ไปส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งไม่ทราบ และทราบว่าเทศบาลเป็นคนจัดอีก
ส่วนหน่ึง ผมขอสอบถามว่าในส่วนของเทศบาลเราใช้ท าอะไรครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ เชิญรองอนุสรณ์    โค่ยสัตยา 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสามาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
รองนายกเทศมนตรี กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
  ขอบคุณ ท่าน สท.สมชาย  จินเดหวา  คือเร่ืองนี้เป็นนโยบายของผู้ว่าใน

เร่ืองของที่จะจัดท าศูนย์สร้างสรรค์เด็กตรงนั้น ซึ่งเป็นอาคารเก่า  และได้
งบประมาณจากจังหวัดโดยโยธาธิการจังหวัดในเร่ืองของการปรับปรุงอาคารตรง
นั้น และผู้ว่าก็จะเอาพื้นที่อาคารตรงนั้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กและ
เยาวชน จากการประชุมคร้ังล่าสุด ผู้ว่าก็มีนโยบายและไปดูสถานที่ด้วย ก็จัดให้มี
หน่วยงานต่าง ๆ หรือองค์กรเด็กที่จะไปใช้พื้นที่ตรงนั้น ส าหรับที่มีการจัดแล้วก็
คือ กศน. เมื่อวันที่ 8 วันนั้นผมไม่อยู่ทราบว่า กศน.มาเปิดตรงนั้น และอีกส่วน
หนึ่งก็คือด้านปีกซ้ายก็มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา ซึ่งหน่วยงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลอยู่ตรงนั้น ในส่วนของเทศบาล ท่านผู้ว่า
บอกว่าในกรณีที่พื้นที่เป็นของเทศบาลและอยากจะให้เทศบาลเป็นผู้ประสานเป็น
กองอ านวยการในการที่จะดูแลในเร่ืองของการจัดท ากิจกรรมของเด็กต่าง  ๆ และ
การที่จะดูแลรักษาพื้นที่ด้วย โดยท่านผู้ว่าให้ตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน และถ้ามี
เร่ืองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นตัวกองอ านวยการในการที่จะประสานงาน ซึ่งใน
ฐานะที่ผมดูแลตรงนั้นท่านผู้ว่าบอกให้รองอนุสรณ์ เป็นตัวแทนของเทศบาลและ
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ประสานกับส านักการศึกษา เราจะต้องเป็นตัวยืนตรงนั้น ส่วนเร่ืองของค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ตรงนี้ก็มีปัญหา ที่ท่านรองสมชาย  จันทรประทิน  ดูแลอยู่ตรงนั้น เราก็จะ
จัดในเร่ืองของค่าไฟ ค่าน้ าต่าง ๆ ในการที่จะต้องไปใช้ร่วมกันตรงนั้น หารือกัน
แล้วก็จะแยกมิเตอร์ ในช่วงนี้ท่านนายกก็ให้ขนน้ าขึ้นไปก่อน ให้ผู้รับเหมาเอา
แท้งค์น้ ามาวางตรงนั้น มีนโยบายว่าจะต่อประปาข้างล่างขึ้นมาข้างบน มาแยก
ส่วนกันเร่ืองไฟฟ้าก็เช่นเดียวกัน ส่วนเร่ืองชื่อนั้น ทางผู้ว่าก็หารือกันก็ได้ชื่อก็คือ
ศูนย์สร้างสรรค์เด็กและเยาวชนสงขลา และทางโยธาธิการจังหวัด จะเป็นผู้ 
ด าเนินการเร่ืองของการท าป้าย ท่านผู้ว่าก็เน้นในเร่ืองของการดูแลรักษา เร่ืองเวร
ยามอะไรต่าง ๆ ตรงนั้นมันเปลี่ยวและลิงก็เยอะ ก็เลยได้คุยจะใช้เทศกิจเข้าร่วมกับ 
อส. ของอ าเภอ อันนี้ก็จะจัดระเบียบกันอีกทีและจะให้มีมุมของเด็กหรือผู้ใหญ่ที่
จะเข้ามาตรงนั้น มีมุมมาอ่านหนังสืออะไรต่างๆ ถึงจะมีกรอบแนวทางของแต่ละ
องค์กร เราจะดูแลประสานงานและนายกให้การสนับสนุนในเร่ืองของปรับปรุง
สถานที่การตกแต่งต่าง ๆ นายกก็ได้มอบให้ส านักการช่างได้เป็นคนดูแล ในเร่ือง
ของสิ่งแวดล้อม ตอนนี้ก็มีอยู่หน่วยงานเดียวที่เป็นทางการแล้ว สภาเด็กก็ก าลัง
ย้ายของขึ้นไป ก็ควรจะมีหน่วยงานอีกหลายหน่วยงานที่จะเข้าไปตรงนั้นด้วย ผม
ขอชี้แจงในเบื้องต้นในระดับหนึ่งก่อน ท่านนายกมีอะไรเสริมไหมครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  มากครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
  ขอใช้เวลาตรงนี้ท าความเข้าใจเร่ืองอาคารบนเขาน้อย ตรงนี้ถือว่าอาคาร

บนเขาน้อยได้สร้างมา ผมคิดว่า ประมาณ 7 – 8 ปีแล้วที่เราปล่อยให้รกร้างว่าง
เปล่า จนเมื่อปีที่แล้วผมก็ได้ระดมส านักการช่างส่วนโยธาเป็นเร่ืองของการปรับ
ภูมิทัศน์หรือว่าไปรานกิ่งไม้เพื่อจะได้เปิดทัศนียภาพของเมืองของทะเลทั้งสอง
ทะเลเกิดขึ้นแล้วท่านผู้ว่า เพิ่งมารับต าแหน่งใหม่ ๆ ท่านก็ไปส ารวจท่านเห็นว่า
ท าไมเทศบาลปล่อยให้อาคารหลังนี้รกร้างว่างเปล่า  ท าไมไม่น าไปใช้ประโยชน์
อย่างอ่ืน จึงถือว่า 2 ปีที่ผ่านมาผมเปิดให้เอกชนเข้ามาด าเนินการและขอเช่า ก็ได้
เอกชนหน่ึง เขาขึ้นไปได้ส ารวจพื้นที่ต่าง ๆ โดยเป็นหลังคาหรือว่าพวกไฟฟ้า ต่าง 
ๆ และสภาพแวดล้อมที่ต้องไปสู้รบกับลิงคงจะไม่ไหว อีกทั้งเป็นการต่อสัญญาค่า
เช่า 1 ปี ถ้าไม่ไหวก็คืนยกเลิกสัญญาไป ท่านผู้ว่าจึงคิดจะให้เกิดกิจกรรมโครงการ
ต่าง ๆ ขึ้นในอาคารนี้ ซึ่งถือว่าท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็เลยเอา กศน. วันนั้น
ประชุมกันหลายภาคส่วน กศน. เขาอยากหาพื้นที่ ผมคิดว่าไม่ว่าภาคส่วนไหนที่
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ท าให้เกิดกิจกรรมเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน  ก็ยินดีที่จะให้มาใช้
 อาคารตรงนี้  ท่านผู้ว่าก็ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการซ่อมอาคารมา 
เบื้องต้นตอนนี้เสร็จแล้ว  ประมาณ 3 ล้าน ต่อไปก็เป็นเร่ืองของระบบน้ า และอีก
ทั้งในเร่ืองของการกั้น อะไรต่าง ๆ ให้เป็นสัดส่วน ปีนี้ก็จะจัดสรรมาอีก ในเร่ือง
ของน้ าประปา ในเร่ืองของถังเก็บน้ าก็เหมือนกัน ในปีนี้ท่านก็ได้จัดสรรมา ถือว่า 
อาคารก็มีความสวยงามเหมาะที่จะท ากิจกรรม หากไม่มีกิจกรรมเข้าไปในอาคารนี้
แล้ว ผมเชื่อว่าต่อไปจะเป็นที่อยู่อาศัยของลิงแน่นอน เพราะฉะนั้นอาคารนี้ไม่ว่า
หน่วยงานไหนเข้ามาท ากิจกรรม เทศบาลนครสงขลาก็คงต้องเข้าไปควบคุมดูแล
อีกหน่วยงานหนึ่ง ถือว่าเป็นงบประมาณที่เทศบาลได้จัดสรรสร้างขึ้นมาตั้งแต่
สมัยก่อน ก็น าเรียนให้สมาชิกได้ทราบ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี มากครับ สท.สมชาย  จินเดหวา  ก็คงจะ 
ประธานสภาเทศบาล ได้รับทราบที่นายกได้แจ้งให้ทราบว่าอาคารหลังนั้นได้ท าอะไรไปบ้างแล้ว ท่าน

สมาชิกครับ การประชุมสภาวันนี้ก็มีเร่ืองอะไรต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกได้แจ้งให้
ผู้บริหารได้ทราบก็จะด าเนินการต่อไป ส าหรับการประชุมวันนี้ก็ส าเร็จลุลวงไป
ตามระเบียบวาระการประชุมทุกวาระ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกและผู้เข้าประชุม
ทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมกันด้วยความเรียบร้อย บัดนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้ว 
ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยที่  4 ณ บัดนี้
ขอบคุณมากครับ  

ปิดประชุมเวลา    12.20  น. 
 
   (ลงชื่อ)    นางวรกานต์  เรืองศรี    ผู้บันทึกการประชุม 
 
                                                              (ลงชื่อ)     นางกัลยา  บุญญามณี    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
        ส าเนาถูกต้อง 

      
 (นางกัลยา  บุญญามณี) 
ปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 


