
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2560 
วันท่ี  28  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายมนูญ  จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายอนุสรณ์ โค่ยสัตยา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นางสาววลัยรัตน์ ตันติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 6. นายชาญวิทย์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายธานี มีทิพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 8. นายภูษิต ตันรัตนพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายปราณี กาเลี่ยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายนิทัศน์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายบรรหาญ โพธิกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 12. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 13. นายธ ามรงค์ เมฆาอภิรักษ์ ผอ.ส านักการคลัง 
 14. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 15. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนจัดเก็บรายได้ 
 16. นายประจวบ   มณีโชติ ผอ.ส านักการช่าง 
 17. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 18. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 19. นายเสริมศักดิ์ โสมสงค ์ ผอ.ส านักการศึกษา 
 20. นางพรเพ็ญ พิตรพิบูลย์พันธุ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
 21. นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 22. นางนนทิพา เอกอุรุ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 23. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 24. นางสกุลวรรณ ดวงแข ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 25. นางวาสนา ศรีกรด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 26. นางวรกานต์ เรืองศรี หัวหน้างานธุรการ  
 27. น.ส.ณัฏฐา ประสพสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 28. น.ส.อัชราภรณ์ ดวงไข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
 29. นายวุฒิชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 30. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 31. นายไกรวุฒิ พรหมสุทธิ ช่างภาพ 
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 32. น.ส.สลินี ไชยคง พนักงานจ้างทั่วไป 

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 สมัยแรก ประจ าปี 2560  
 บัดนี ้ สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้า 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก     

ประจ าปี  พ.ศ. 2560 ในวันที่  28  กุมภาพันธ์ 2560  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล     
มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  
และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   เร่ืองที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 1   มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ขอลาการประชุมสภา

เทศบาล จ านวน 1 คน คือนายมนูญ  จิตตะเสโณ  ขอลากิจ 

เร่ืองท่ี 2  ด้วยได้มีหนังสือจากเทศบาลนครสงขลา ที่ สข 52002.2/570 
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งให้ผมทราบว่าเทศบาลนครสงขลา ได้ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2560 –  2562) คร้ังที่ 1 
และจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ.2560 –  2562) เพิ่มเติมคร้ัง
ที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวดที่ 4 ข้อ 22 แล้วเสร็จ  และเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวดที่  5 ข้อ 24 “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
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แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ” เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบฯ ผมจะอ่านประกาศให้ที่ประชุมทราบนะครับ 

ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2560 – 2562) คร้ังที่ 1 

ด้วยเทศบาลนครสงขลา ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2560 – 2562) คร้ังที่ 1 เพื่อให้การด าเนินการพัฒนา
เมืองมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน 

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ได้มีมติให้ความเห็นชอบ
ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ.2560  –  2562) 
คร้ังที่ 1 และนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้อนุมัติแผนฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 24  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 
นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาล

นครสงขลา (พ.ศ. 2560 –  2562) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 
ด้วยเทศบาลนครสงขลา ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา 

(พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติมคร้ังที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ .  2548  ข้ อ  2 2  ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีนครสงขลาได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 24 เทศบาลนครสงขลา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาล
นครสงขลา (พ.ศ. 2560 –  2562) เพิ่มเติม คร้ังที่ 1 (รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ) 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 
นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 

เร่ืองท่ี 3  ด้วยได้มีหนังสือจากเทศบาลนครสงขลา ที่ สข 52002.2/670 
ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งให้ผมทราบว่า  เทศบาลนครสงขลา  ได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อ



5 
 

  

วันที่  3 0  พฤศจิ ก าคม  2559  ไปแล้ ว  และ เพื่ อ ให้ เป็น ไปตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 24 “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติ
แล้วและน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ” เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ฯ ผมจะอ่านประกาศให้ที่ประชุมทราบนะครับ 

ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาล
นครสงขลา พ.ศ. 2561 – 2564 

ด้วย เทศบาลนครสงขลา ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เ ท ศบ าลนครสงขล า  พ . ศ . 2 5 6 1  - 2 5 6 4  ต ามขั้ น ตอนและระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ในคราวประชุม เมื่อวันที่  29 
พฤศจิกายน 2559 

อ า ศั ย อ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น หม ว ด  5  ข้ อ  2 4  แ ห่ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลนครสงขลา พ.ศ. 2561 – 
2564  เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  
นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจ าปี 
   พ.ศ. 2559   เมื่อวันท่ี  15  พฤศจิกายน  2559     

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ขอเชิญ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญนายวรชาติ  ธารพระจันทร์ เชิญครับ 

นายวรชาติ  ธารพระจันทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้ง

ที่ 2  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
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 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2559  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม 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 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2559 ซึ่ง
ประชุม เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน  2559 ปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข แต่
อย่างใด ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

ประจ าปี พ.ศ. 2559 บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่าสภา
เทศบาลแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยปริยายแล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย ท่ี 4  
ประจ าปี พ.ศ. 2559 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เร่ือง   การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลา  วันเร่ิมต้น 
  ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2560 และวันเร่ิมสมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา   
ประธานสภาเทศบาล  วันเร่ิมต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2560 และวันเร่ิมสมัยประชุม

สามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 
   ผมขอหารือที่ประชุมแห่งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอการ

ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาจะเร่ิมเมื่อใด และมีก าหนดกี่วัน 
เชิญสมาชิกสภาเสนอขึ้นมาครับ เชิญนายเชาว์  สุชลสถิตย์   เชิญครับ 
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นายเชาว์  สุชลสถิตย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว์  สุชลสถิตย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3 
   กระผมขอเสนอ ให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ระยะเวลา และ

วันเร่ิมต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 3 สมัย และวัน
เร่ิม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2561 รายละเอียดดังน้ี 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 – 30 
พฤษภาคม 2560  มีก าหนด 30 วัน 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 – 30 
สิงหาคม 2560  มีก าหนด 30 วัน 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 – 30 
พฤศจิกายน 2560  มีก าหนด 30 วัน 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 เร่ิมตั้งแต่วันที่  
  1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561 มีก าหนด 30 วัน  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่

ประชุมแห่งนี้เลยนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ก าหนด สมัย
ประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
2560 และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 ตามที่ นายเชาว์  
สุชลสถิตย์  เสนอมาโปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติใหก้ าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ระยะเวลา และวัน
เร่ิมต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 จ านวน 3 สมัย และวันเร่ิม 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 รายละเอียดดังนี้ 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เร่ิมตั้งแต่วันท่ี 1 – 30 
พฤษภาคม 2560  มีก าหนด 30 วัน 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เร่ิมตั้งแต่วันท่ี 1 – 30 
สิงหาคม 2560  มีก าหนด 30 วัน 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เร่ิมตั้งแต่วันท่ี 1 – 30 
พฤศจิกายน 2560  มีก าหนด 30 วัน 

   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561 เร่ิมตั้งแต่วันท่ี  
  1 กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 2 มีนาคม 2561 มีก าหนด 30 วัน   
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ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เร่ือง  ขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการการศึกษา 
   เทศบาลนครสงขลา   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ  เร่ือง  ขอความเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ัง 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครสงขลา  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญ

นายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

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

เป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครสงขลา 
   หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครสงขลา 
   เหตุผล   ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดแนวทางและ

หลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดให้แผนพัฒนาการศึกษา4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาโดยคณะกรรมการ
การศึกษามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เทศบาลนครสงขลา  จึงขอเสนอ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครสงขลา  ประกอบด้วย 
 1. นายนิยม  ชูชื่น  2. ผศ.ดร.พูนสุข  อุดม 
 3. นางสายพิณ  ภูมิระวิ  4. นายโชคชัย  พร้อมมูล 

5. ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี  6. ผศ.ดร.เรวดี  กระโหมวงศ์ 
     7. นายนิคม   แก้วมณี                     8. พระครูวิรัตน์  ธรรมโชติ 

 ระเบียบ  ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/
ว6056 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559  เร่ือง  การซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายกสมศักดิ์  ตันติเศรณี  ญัตตินี้เป็นญัตติเสนอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ในตัวบุคคลที่จะเป็นกรรมการการศึกษาเทศบาลนครสงขลา ซึ่งเทศบาลเสนอต่อ    
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  สภาเทศบาลนครสงขลา  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสนับสนุนหรือคัดค้าน
ตัวบุคคลที่นายกเทศมนตรีเสนอมา มีไหมครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  ครับ  

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ในญัตตินี้ผมมีความสงสัยอยู่นิดหนึ่ง เมื่อคราวที่เราเลือกคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ว่าต้องผ่านสภา
เทศบาลนครสงขลา บอกว่าให้เลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน 2 คน ผมจ า
ได้ตอนนั้นว่ากรรมการที่มาจากสภา ของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
สภาได้เลือกนายวัลลภ  วุฒิภูมิ คนหนึ่ง และเลือกนายณรงค์  บัวค า  อีกคนหนึ่ง 
ซึ่งนายณรงค์  บัวค า  ได้เสียชีวิตไปแล้ว  ไม่ทราบว่าเราได้เลือกสมาชิกสภา
เทศบาลคนอ่ืนแทนนายณรงค์  บัวค า แล้วหรือยังนั่นเร่ืองหนี่ง และจะมา
เชื่อมโยงกับการเลือกคราวนี้ กรรมการตามระเบียบวาระที่ 5 ระบุไว้ว่าคราวละกี่ปี 
แต่ระบุว่าจ านวน 8 คน ผมสงสัยว่าตามระเบียบตรงไหนที่บอก 8 คน ผมจึงอยาก
ถามว่าระเบียบตัวไหน ที่ระบุว่าให้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 8 คน ช่วยอธิบาย
หน่อยครับ   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  เชิญครับ 

นายฆัมพร  อุเทนพันธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ท่านประธานครับ ล าดับที่ 8 ท่านพระครูวิรัตน์  ธรรมโชติ ถ้าผมจ าไม่ผิด

ท่านได้ ด็อกเตอร์ด้วยครับช่วยตรวจสอบด้วยว่าท่านพระครูวิรัตน์ ท่านเป็น   ด็อก
เตอร์ หรือเปล่าจะได้พิมพ์ให้ถูก ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคณุ นายฆัมพร  อุเทนพันธ์  มากครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  ไม่มีแล้วนะครับ เชิญผู้บริหารได้ตอบ  เชิญท่าน

นายกเทศมนตรี ครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอท าความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาเทศบาลผ่านท่านประธานสภา 

คณะกรรมการจะมี 2 ประเภท ที่ผมก าลังให้สภาคัดเลือกตามญัตตินี้  คือ
คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครสงขลา ส่วนของโรงเรียน เรียกว่า
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะฉะนั้นคณะกรรมการการศึกษาของ
เทศบาลนครสงขลา พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเร่ืองการศึกษา 
เราจึงต้องพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลาย และตามแนวทางการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุว่า  เพื่อให้การจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการดังนี้  

   1. แต่งต้ังคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง
น้อยประกอบด้วย 

   (1) ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ 
   (2) ผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธานกรรมการ 
   (3) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
   (4) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนฯที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
   (5) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง กรรมการ 
   (6) ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ กรรมการ 
   (7) หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กรรมการ 
        ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) 
   (8) ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการ 
   2. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ ตามข้อ 1(3) ถึง (8) ร่วมกันพิจารณาสรร

หาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 
   3. ให้จ านวนกรรมการตามข้อ 1(3) (2) (5) (6) และ (7) รวมกันต้องมี

จ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการการศึกษาฯ ทั้งหมด 
   4. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
   5. ให้คณะกรรมการการศึกษาฯ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความ

เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตาม 
ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ขอชี้แจงให้สมาชิกได้ทราบครับ  และในส่วนของค าน าหน้าของพระครูวิ
รัตน์  ธรรมโชติ  ก็ตกค าว่าด็อกเตอร์ไป ก็จะเติมให้สมบูรณ์ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีก 
ประธานสภาเทศบาล  บ้างครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  ครับ 
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นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ตามที่ท่านนายกได้อธิบายมา ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับ  แนวทางการ

แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จ าแนกมา 8 
ท่าน คนที่  1-2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่  3 เป็นปลัด แต่ญัตติที่ เสนอมานี้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 8 คน ขอให้ท่านประธานวินิจฉัยตรงนี้ด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ 
บางข้อบอกว่าหัวหน้าฝ่ายฯ แต่ญัตตินี้ไม่มี มีแต่ผู้ทรงคุณวุฒิ  8 คน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา ครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชี้แจงต่อท่านสมาชิกสภา ญัตตินี้ เราขอให้เห็นชอบเพื่อแต่งตั้ง

ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 1(6) คือผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาเห็นชอบ 8 คนตามที่เสนอมาครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่อีกครับท่าน เพราะข้อ 1(6) ไม่ได้บอกจ านวน ปกติจะ

บอกว่าจ านวนกี่คน แต่ข้อ 1(6) ไม่ได้บอกมา ผมขอรายละเอียดที่มากกว่านี้หน่อย 
เพราะถ้าผมอนุมัติไปจะได้รู้ว่าจ านวนกี่คน 3 คน 5 คน 7 คน หรือว่ากี่คนกลัวว่า
จะไม่ถูกต้องขอเอกสารหน่อยครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา ครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชี้แจงให้สมาชิกสภาได้ทราบอีกนิดหนึ่งนะครับ คือให้สมาชิกดูตาม

แนวทางของกรมส่งเสริมฯ ข้อ 3 ให้จ านวนกรรมการตามข้อ 1(1) (2) (5) (6) และ 
(7) รวมกันต้องมีจ านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการการศึกษาฯ 
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ทั้งหมด นะครับ ไม่ทราบว่าเข้าใจหรือยัง คือให้ดูตามเอกสารประกอบการ
พิจารณาน้ี ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   คือการที่เราจะพิจารณาผ่านสภาเราก็ต้องท าความเข้าใจว่า จริง ๆ แล้วมี

จ านวนกี่คน มันต้องชัดเจน เมื่อท่านนายกบอกว่าให้ดูตามข้อ 3. ผมดูแล้วก็ไม่
ค้านนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ก็เป็นอันเข้าใจนะครับ  การแต่งตั้งก็ต้องมีหลักการ มีเหตุผล แต่ถ้าสงสัย 
ประธานสภาเทศบาล  อะไรก็ซักถามกันได้ ไม่มีปัญหาอะไร มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือซักถาม

ในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญ  นายชาคริต  นิยมเดชา  เชิญครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ยังมีอีกค าถามหนึ่ง ขออนุญาตเอ่ยนาม สท.สมชาย  จินเดหวา  ได้ถามว่า 

กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) แทนนายณรงค์  
บัวค า  ที่เสียชีวิต  เราได้แต่งตั้งสมาชิกผู้ใดแทนไปแล้วหรือยัง  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   เชิญท่านนายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชี้แจงที่สมาชิกสภาถามว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ได้แต่งตั้งใครเข้าแทนอาจารย์ณรงค์  บัวค า  
แล้วหรือยัง  ตอนนี้วาระการด ารงต าแหน่งยังไม่หมดวาระ จะมีการแต่งตั้งใหม่
เมื่อกรรมการชุดนี้หมดวาระไปแล้วนะครับ ก็ขอชี้แจงให้ทางสมาชิกได้ทราบ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี ครับ  เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ในญัตติที่ก าลังขอความเห็นชอบในเร่ืองผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ท่านนายกได้อ่าน

ผมก็ฟังไม่ค่อยชัด ก็เลยอยากสอบถามสักนิดหนึ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิมีทั้งหมด 8 คน 
หมายความว่าระเบียบในญัตตินี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่านใช่ไหมครับ ช่วยชี้แจง
ด้วยครับ ท่านประธานจะชี้แจงก็ได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ท่านสมาชิกครับ ตามญัตติน้ี ก็คือขอความเห็นชอบผู้ทรงคณุวุฒิจ านวน 
ประธานสภาเทศบาล  8 คน เพื่อไปเป็นคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลนครสงขลา 8 ท่านแล้วก็จะไป

ประชุมกันกับปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการส านักกองที่เกี่ยวข้อง และคนอ่ืน ๆ ตาม
เอกสารหน้าสุดท้ายที่แนบมากับญัตตินี้นะครับ ประชุมกันแล้วให้ เลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ และให้
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา หรือผู้อ านวยการกองการศึกษา หรือผู้อ านวยการ
ส่วนการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนคนอ่ืนที่เหลือเป็นกรรมการตาม
แนวทางอันน้ีนะครับ เพราะฉะนั้นผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 8 ท่านนี้ก็ไปเป็นประธาน
กรรมการ 1 ท่าน เป็นรองประธานกรรมการ 1 ท่าน ส่วนที่เหลืออีก 6 ท่าน ก็เป็น
กรรมการร่วมกับปลัดร่วมกับผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง โอเคนะครับ 

   ผมจะขอมติจากที่ประชุมนี้นะครับ สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบในการ
คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามญัตตินี้ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการการศึกษาเทศบาลนคร
สงขลา โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) 
เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ เห็นชอบในการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามญัตตินี้ เพื่อแต่งตั้ง
เป็นกรรมการการศึกษาเทศบาลนครสงขลา แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการการศึกษา
เทศบาลนครสงขลา เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นครึ่ง บริเวณท่าเทียบเรือ 
  สงขลา ประมงใหม ่  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์  
ประธานสภาเทศบาล  2 ชั้นคร่ึง บริเวณท่าเทียบเรือสงขลา ประมงใหม่ ของส านักการคลัง ขอเชิญ

ผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉนันางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ 
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  มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นคร่ึง บริเวณ

ท่าเทียบเรือสงขลาประมงใหม่ (ส านักการคลัง)  
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อให้เช่าช่วงอาคาร

พาณิชย์ 2 ชั้นคร่ึง เลขที่ 2, 4, 6  ถนนสงขลาพลาซ่า ซอย 2 ต าบลบ่อยาง อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินแปลงหมายเลขของส่วนประกอบ
ตามโครงการส่วนที่ 3 บริเวณพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ท่าเทียบ
เรือประมงสงขลา โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชาอุตสาหกรรม เป็นผู้เช่าตามสัญญา
เช่าเลขที่ 1/2537 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 ระยะเวลาสัญญาเช่า 30 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2540 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2570   ปัจจุบันอายุสัญญาเช่าเหลือ 
10 ป ี

เหตุผล   เน่ืองจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชาอุตสาหกรรม ผู้เช่าได้แจ้งความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนตัวผู้เช่าช่วงจากนายตรังปกรณ์ พรพิมลวัฒน์ เป็นนางสาวสาธิ
มน ค าเจริญ อยู่บ้านเลขที่ 14 ถนนบริรักษ์อุทิศ ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง  จังหวัด
สงขลา 

ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 20 “ การ
ให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (2) อายุสัญญาที่เหลืออยู่เกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นมี
อ านาจอนุมัต”ิ 

จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาในการให้เช่า
ช่วงอาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลนครสงขลา   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่

ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นคร่ึง  
บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ใหม่) ของส านักการคลัง โปรดยกมือขึ้นครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติ
ให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นคร่ึง บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ใหม่) ของ
ส านักการคลัง ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอ แล้วนะครับ  
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ ให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นคร่ึง บริเวณท่า 
เทียบเรือสงขลา ประมงใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นครึ่ง บริเวณท่าเทียบเรือ 
  สงขลา ประมงใหม่   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์  
ประธานสภาเทศบาล  2 ชั้นคร่ึง บริเวณท่าเทียบเรือสงขลา ประมงใหม่ ของส านักการคลัง ขอเชิญ

ผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นคร่ึง บริเวณ

ท่าเทียบเรือสงขลาประมงใหม่ (ส านักการคลัง)  
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อให้เช่าช่วงอาคาร

พาณิชย์ 2 ชั้นคร่ึง เลขที่ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15   ถนนสงขลาพลาซ่า ซอย 2 ต าบล
บ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินแปลงหมายเลขของ
ส่วนประกอบตามโครงการส่วนที่ 3 บริเวณพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมเฉพาะ
กิจ ท่าเทียบเรือประมงสงขลา โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชาอุตสาหกรรม เป็นผู้เช่า
ตามสัญญาเช่าเลขที่ 1/2537 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 ระยะเวลาสัญญาเช่า 30 ปี 
นับตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2540 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2570  ปัจจุบันอายุสัญญา
เช่าเหลือ 10 ปี 

   เหตุผล   เน่ืองจากห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชาอุตสาหกรรม ผู้เช่าได้แจ้งความ
ประสงค์ขอเปลี่ยนตัวผู้เช่าช่วงจาก  นายตรังปกรณ์ พรพิมลวัฒน์ เป็น    นายพงศ์
สันต์ จอมสุริยะ อยู่บ้านเลขที่ 8 ซอย 7/1 ถนนเพชรเกษม ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 20 “ การ
ให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าหรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (2) อายุสัญญาที่เหลืออยู่เกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นมี
อ านาจอนุมัต”ิ 
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   จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาในการให้เช่า
ช่วงอาคารดังกล่าว ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลนครสงขลา   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ  

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ใน 2 ญัตตินี้  มีผู้ เช่าเดิมเป็นคนเดียวกัน ผมอยากจะเรียนถามท่าน

ประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าพอจะทราบเหตุผลไหมว่าท าไมบริษัทราชา
อุตสาหกรรมจึงได้เปลี่ยนตัวผู้เช่าช่วงในขณะที่ระยะเวลาการเช่ายังเหลืออยู่ 10 ปี        
ไม่ทราบว่าผู้ เช่าคนก่อนเสียชีวิตหรือว่าอย่างไร ผมขอทราบรายละเอียด     
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  เชิญท่านรองนายกวลัยรัตน์   
ประธานสภาเทศบาล ตันติเศรณี ครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   จากค าถามที่ท่าน สท.พิทักษ์  ถาม  ก็ขออธิบายให้ทราบคร่าว ๆ ดังนี้ คือ

การเช่ามีอยู่ 2 ประเภท บริษัทราชาอุตสาหกรรม เป็นผู้เช่าจากเทศบาลนคร
สงขลา แล้วไปให้บุคคลอ่ืนเช่าต่อเรียกว่าการโอนช่วง  กรณีที่โอนช่วงนี้สามารถ
ท าได้เลยโดยไม่ต้องรอให้ผู้เช่าเดิมเสียชีวิต กรณีที่เปลี่ยนตัวผู้เช่าเนื่องจากเสียชีวิต 
ก็คือเปลี่ยนตัวผู้เช่าโดยตรงจากบริษัทราชาอุตสาหกรรมเป็นผู้เช่าอ่ืน แต่กรณีการ
โอนช่วงสามารถท าได้เลยและก็จะมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนตัวผู้เช่าช่วง ซึ่ง
ค่าธรรมเนียมในการโอนช่วงก็จะอยู่ที่ห้องละ 2,000 บาท ถามว่าอัตราการเช่าตรง
นี้มาจากไหน ไม่ได้มาจากการที่เทศบาลก าหนด แต่จะมาจากคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่เทศบาลได้เชิญมา
เป็นคณะกรรมการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล ก่อนที่เราจะให้
ใครเช่าอะไร ราคาเท่าไร ก็จะมาจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการจัดหา
ผลประโยชน์ฯ  ในกรณีของญัตติเป็นแค่การโอนช่วงไม่ใช่การเปลี่ยนตัวผู้เช่า ซึ่ง
สามารถท าในกรณีที่ผู้เช่าไม่ต้องเสียชีวิตก็ได้ แต่ด้วยการที่สัญญาเช่าเกินกว่า 3 ปี 
ก็ต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาล ก็ขอเรียนชี้แจงให้ทราบ ขอบคุณค่ะ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
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ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่
ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นคร่ึง  
บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ใหม่) ของส านักการคลัง โปรดยกมือขึ้นครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติ
ให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นคร่ึง บริเวณท่าเทียบเรือประมงสงขลา (ใหม่) ของ
ส านักการคลัง ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอ แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ ให้เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ 2 ชั้นคร่ึง บริเวณท่า 
เทียบเรือสงขลา ประมงใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ   

เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติ
แทนนายกเทศมนตรี  

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขอเสนอญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบอนุมัติโอน
เงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอรับความ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณประจ า  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถโดยสารส่วนบุคคล  เป็นเงิน  
305,000 บาท (สามแสนห้าพันบาทถ้วน) 

   เหตุผล   เนื่องจากรถโดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน 40-0267 สงขลา มี
สภาพที่ช ารุดไม่สามารถใช้งานได้จึงต้องการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ แต่ส านักการศึกษาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงจ าเป็นต้องตั้งโอน
งบประมาณรายจ่ายต่อไป ดังนี้ 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
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   - ซ่อมแซมรถโดยสารส่วนบุคคล ทะเบียน 40-0267 สงขลา เป็นเงิน 
305,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถโดยสารส่วนบุคคลที่ช ารุด รายละเอียด
ตามที่เทศบาลก าหนด  

   โดยโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่จากงบประมาณ โอนลด ดังนี้ 
   โอนลด   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนา 

วัฒนธรรม งบด าเนินงาน  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

   -  โครงการจัดงานลากพระและตักบาตรเทโว ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 574,415 บาท คงเหลอื 1,425,585 บาท ขอโอนลด 305,000 บาท 

    ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน ์ สุวรรณจินดา   มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติ

จากสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้โอนงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามญัตติที่เสนอแล้ว
นะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  9  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        
 
 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 9  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ ประจ าปี 
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ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  
เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติ
แทนนายกเทศมนตรี   

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอรับความ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพื่อปรับปรุงระบบสายไฟเมนหลัก เป็นเงิน  350,000 บาท (สามแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   เหตุผล   เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) ได้ท าการเปลี่ยน
ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าแต่สายเมนหลักจากหม้อแปลงไฟฟ้าไปยังอาคารต่างๆยัง
เป็นสายเมนไฟฟ้าเดิม เพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้กระแสไฟฟ้าจากหม้อ
แปลงไฟฟ้าและสายเมนไฟฟ้า จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมนหลัก  แต่
ส านักการศึกษาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจ าเป็นต้องตั้งโอนงบประมาณรายจ่าย
ต่อไป ดังนี ้

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา   
  งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง  ค่าใช้สอย 
   - ปรับปรุงระบบสายไฟเมนหลัก เปน็เงิน 350,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าเมนหลักของโรงเรียนเทศบาล 1 

(ถนนนครนอก) รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลก าหนด โดยโอนตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่จากงบประมาณ โอนลด ดังนี้   

   โอนลด   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนา 
วัฒนธรรม  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย 

   -  โครงการจัดงานลากพระและตักบาตรเทโว ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 574,415 บาท คงเหลอื 1,425,585 บาท ขอโอนลด 350,000 บาท  

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณ
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รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา   มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ในระเบียบวาระที่ 9 นี้เชื่อมโยงจากระเบียบวาระที่ 8 เนื่องจากเราโอนลด

งบประมาณจากโครงการลากพระและตักบาตรเทโว 2,000,000 บาท และมีเงิน
เหลืออยู่ 1,425,585 บาท ในระเบียบวาระที่ 8 เราได้ขอโอนลดไปแล้ว 305,000 
บาท เพื่อซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0267 สงขลา ทางฝ่ายบริหารไม่ได้
บอกว่าซ่อมอะไร ประเด็นนี้ไม่ใช่ปัญหา เพราะเราซ่อมแซมให้รถใช้งานได้ ให้
ส านักการศึกษาเราใช้งานได้ มันเป็นประโยชน์ ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล แต่ผมติงนิดหนึ่งคือในระเบียบวาระที่ 9 ยอดเงินคงเหลือยังคงเหลือ
เท่าเดิม คือยังคงเหลือ 1,425,585 บาท ในระเบียบวาระที่ 9 ต้องหักเงิน 305,000 
ออกก่อน ให้ยอดเงินคงเหลือเป็นปัจจุบัน หัก  305,000 แล้วมันต้องเหลือ 
1,120,585 บาท ตรงน้ีถ้าเราปรับตัวเลขให้มันเป็นปัจจุบันได้ไหม เพราะเราผ่าน
มาแล้วในระเบียบวาระที่ 8 ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ  

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ผมขอน้อมรับค าเสนอแนะ แต่การที่เราเสนอญัตตินั้น เป็นการเสนอ

ญัตติล่วงหน้า เราไม่สามารถทราบได้ว่าญัตติที่เสนอไปนั้นจะผ่านสภาหรือไม่  ถ้า
เรารู้ว่าญัตติในระเบียบวาระที่ 8 ผ่าน เราก็สามารถตัดได้ แต่นี่เราไม่รู้ ก็ต้องเสนอ
ตัวเลขเท่าเดิมไปก่อน แต่ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ที่
สนใจและเสนอแนะมา ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา   มากครับ  มีสมาชิกสภา 
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ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ผมขอชี้แจงที่ผมได้อภิปรายไป ญัตติท าล่วงหน้าก็จริง แต่การอนุมัตินั้น

ผมเอาเวลานี้ที่ผมอภิปรายอยู่ ผมขอชี้แจงอย่างนี้ เพื่อให้มันถูกต้องให้บันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมนะครับ เพราะถ้าหากว่าเงินไม่พอไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณนายสมชาย  จินเดหวา  ตรงนี้ผมขอขยายความนิดหน่อยนะครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เพราะว่าในการประชุมเมื่อสมัยก่อน ๆ เราก็มีการขอโอนลดกันหลายรายการ ผู้ที่

เกี่ยวข้องเขาดูตัวเลขอยู่แล้ว ผมจ าได้ว่าตอนผมเป็น สท.อยู่ข้างล่างผมก็อภิปราย
เกี่ยวกับตัวเลขอะไรต่าง ๆ ที่โอนลด ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาดูตัวเลขหมดแล้วก็คงจะไม่
ติดลบหรอกครับ ขอบคุณมากครับ มีอะไรครับ เชิญครับนายสมชาย  จินเดหวา 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ท่านประธานครับ ท่านประธานต้องเป็นกลาง ท่านประธานอย่าชี้แจง

เสียเอง ต้องให้ฝ่ายบริหารชี้แจง ท่านประธานนั่งตรงนั้นต้องควบคุมการประชุม
ให้มันถูกต้องตามระเบียบไม่ใช่มาชี้แจง ท่านประธานไม่ได้ท างบประมาณไม่ได้ท า
ญัตติ ผมเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้ ท่านประธานยังบอกด้วยว่าเร่ืองตัวเลขมันเคย
ผิดพลาดไม่ใช่ไม่เคยผิดพลาด ผมท าให้มันสมบูรณ์แค่นั้นเอง ท าหน้าที่เมื่อ
ประชุมสภาแล้วต้องมาอภิปราย ต้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร ของ
ประชาชน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ครับ ขอบคุณมากครับ เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ก่อนที่จะผ่านระเบียบวาระที่ 9 ผมขออนุญาตขอบคุณและชื่นชมส านัก

การศึกษา และโรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก ที่ให้ความส าคัญในการเปลี่ยน
หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงเสร็จแล้วและก็มาจัดการที่จะเปลี่ยนสายเมนใหม่ เพราะว่า
เร่ืองนี้เคยเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดมาหลายที่แล้วจากข่าวต่าง ๆ เนื่องจากหม้อแปลง
ใหม่ กระแสไฟฟ้าใหม่ที่มีก าลังสูงกว่าเดิมนั้น และโรงเรียนของเรานั้นใช้สายไฟ
มาหลายปี สายไฟนั้นมันมีฉนวนไฟฟ้าเป็นตัวรองรับกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดความ
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ร้อนในการไหลเข้าไปจ่ายไฟฟ้าต่าง ๆ ถ้าเราไม่เปลี่ยนอาจจะเกิดปัญหาที่ตามมา
ภายหลังได้ เพราะฉะนั้น เงิน 350,000 บาท ที่เราขออนุมัติตรงนี้ผมเห็นด้วย 
เพราะถ้าเราไม่เปลี่ยนสายไฟเก่าอาจจะละลายและอาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้  
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ในญัตตินี้ผมก็เห็นด้วยในเร่ืองของการศึกษา ยังไงก็ไม่มีใครขัดข้องอย่าง

ที่ท่านพิทักษ์  ทองสุกใส  ได้กรุณาอภิปรายสนับสนุนก็เป็นแนวทางที่ดี แต่ผม
ก าลังจะตั้งข้อสังเกตุให้ท่านประธานได้ทราบสักนิดว่า มันถึงเวลาที่สภาจะต้อง
อนุมัติ ถ้าเรามาดูที่หลักการและเหตุผล คร้ังแรกโรงเรียนขอเปลี่ยนหม้อแปลง
ไฟฟ้า ผมสงสัยว่าท าไมไม่ใส่สายไฟฟ้ามาซะทีเดียวเลย วันนั้นถ้าเปลี่ยนหม้อ
แปลงพร้อมสายไฟ สภาก็อนุมัติให้อยู่แล้วครับ คร้ังก่อนขอเปลี่ยนหม้อแปลง
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงสายเมนหลัก บังเอิญโชคดีวันนี้ไม่ได้จัดงานลากพระ มีเงินเหลือ 
เลยได้คิดต่อไปว่าเราจะต้องเปลี่ยนสายไฟฟ้าเสียด้วย ก็ต้องมาขออนุมัติจากสภา
อีก ผมขอเรียนฝากว่าไม่ต้องขอหลายคร้ังนะครับ ผมเชื่อว่าต้องคิดได้หม้อแปลง
สายไฟเราก็มองเห็นด้วยตาอยู่แล้วว่าน่าจะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเราก็ไม่ได้ขัดข้อง
เพราะว่ามันมองถึงความปลอดภัยอยู่แล้ว หลาย ๆ เราก็โอนเพิ่มกันอยู่อย่างนี้ 
เปลี่ยนแปลงกันอยู่อย่างนี้ ก็ไม่พ้นว่าสภาจะต้องอนุมัติ สภาก็อนุมัติ แต่ขอเป็น
สักครั้งหนึ่ง อย่าหลายคร้ัง ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น ครับ  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขออนุญาตเอ่ยนาม นายสมโชค  ดีลิ่น  นะครับ ก็ขอน าเรียนชี้แจงอย่างนี้

นะครับ ตอนที่เราตั้งหม้อแปลงเราไม่มีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะไปปรับปรุง
ระบบสายเมน เรามีเงินแค่นั้นเอง มันมีกรอบมันอยู่ แต่เมื่อผ่านเทศกาลงานลาก
พระและตักบาตรเทโว มันมีงบประมาณเหลืออยู่ 2,000,000 บาท และตอนที่เรา
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาดูระบบไฟฟ้านั้น เขาเป็นผู้เสนอเองว่าน่าจะเปลี่ยนสาย
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เมน เพราะมันน่าจะปลอดภัยกว่า ประกอบกับเราเพิ่งจะมีงบประมาณเหลือจาก
งานลากพระและตักบาตรเทโว ก็เลยถือโอกาสนี้ขออนุมัติจากสภาในคร้ังนี้ จริง ๆ 
แล้วก็อยากท าให้ครบถ้วนทีเดียวแต่ตอนนั้นเรามีงบประมาณจ ากัดจริง ๆ ก็ขอ
เรียนให้ทราบ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  ครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด   
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่ง

นี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภา
แห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอ
แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเอกฉันท์ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระต่อไป  ขอเชิญรองประธานสภา ท าหน้าที่แทนหน่อยครับ   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญรองประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

ระเบียบวาระท่ี  10  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        

นายสุพล  ชุ่มเย็น   ระเบียบวาระที่ 10  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี 
รองประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ   
ท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ  

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติ
แทนนายกเทศมนตรี   

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอรับความ
เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยงและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงาน เป็นเงิน  300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
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   เหตุผล   เนื่องจากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) มีความประสงค์
เข้าแข่งขันโครงการวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา  แต่ส านักการศึกษา
ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงจ าเป็นต้องตั้งโอนงบประมาณรายจ่ายต่อไป ดังนี้  

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการศึกษา งานบริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย 

   - ค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมแข่งขันวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา 
บทเพลงรักแห่ง  แผ่นดิน ปีที่ 7 เป็นเงิน 300,000 บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าเบี้ยเลี้ยงและอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงาน โดยโอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่จากงบประมาณ โอนลด ดังนี้  

   โอนลด  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  งานศาสนา 
วัฒนธรรม  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ค่าใช้สอย 

   - โครงการจัดงานลากพระและตักบาตรเทโว ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 574,415 บาท คงเหลอื 1,425,585 บาท ขอโอนลด 300,000 บาท 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายสุพล  ชุ่มเย็น   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา   มากครับ  มีสมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ 
ท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ  ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอก

ฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  11  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       
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นายสุพล  ชุ่มเย็น   ระเบียบวาระที่ 11  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตโิอนงบประมาณ ประจ าปี 
รองประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ   
ท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ  เชิญรองสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอรับความ

เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อจัดหาเคร่ืองวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งประจ าที่ 
เพื่อน ามาใช้งานความถี่กลางจังหวัดสงขลา ความถี่ 147.425 MHz 

   เหตุผล   เนื่องจาก จังหวัดสงขลา โดยส านักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดสงขลา ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 4 (สงขลา) ได้จัดฝึกซ้อม
แผนสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2560   ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา และแจ้งให้เทศบาลฯ เตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารทางวิทยุคมนาคม 
ทั้งในภาวะปกติและในภาวะเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน โดยการจัดหาเคร่ืองวิทยุ
คมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งประจ าที่ เพื่อน ามาใช้งานความถี่กลาง
จังหวัดสงขลา ความถี่ 147.425 MHz แต่เนื่องจากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวด ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

   - การจัดซื้อวิทยุสื่อสารประจ าที่  เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
ทั่วไป ดังนี้ 

   1. เป็นเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุ ระบบดิจิตอล ย่านความถี่ VHF/FM ขนาดก าลัง
ส่งไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ ชนิดติดตั้งประจ าที่ โครงสร้างตัวเคร่ืองท าจากวัสดุที่มี
ความเหนียว ทนต่อการตกกระแทกและมีความคงทนแข็งแรงต่อการใช้งานทุก
สภาพ สามารถกันน้ าและฝุ่นละอองได้ดี 
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   2. ได้รับการรับรองมาตรฐาน MIL-STD 810 C,D,E  และมาตรฐาน IP 
54 dus-protection และ splash resistance 

   3. ได้รับการรับรองมาตรฐานไม่ต่ ากว่า ISO 9001 
   4. เป็นเคร่ืองรับ-ส่งวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) 

ประเภท 2 ที่ผ่านการตรวจสอบและอนุญาตให้สามารถจ าหน่ายได้จากส านักงาน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

   5. ใช้งานได้ในย่านความถี่ 136 – 174 MHz 
   โอนลด  จาก  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   
  หมวด ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ  
   - โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ตั้งไว้ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท

ถ้วน) คงเหลือ 393,490 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
ขอโอนลด จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2553 หมวด 
4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อไป 

 

นายสุพล  ชุ่มเย็น   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 
ท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ตามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอหลักการและเหตุผล เร่ืองการติดตั้งวิทยุสื่อสาร 

เหตุผลในบรรทัดที่ 3 บอกว่า ได้จัดฝึกซ้อมแผนสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุ
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ฉุกเฉินของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ปีนี้เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
แล้วเราไปอบรมกันที่ไหน ตรงนี้ถ้าผิดให้แก้ไขด้วย  และการโอนเงินงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 30,000 บาท ปรับลดจากโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งตั้ง
ไว้ 1,000,000 บาท คงเหลือ 393,490 บาท ปรับลด 30,000 บาท ก็คงเหลือ 
363,490 บาท ท่านประธานครับ เทศบาลนครสงขลาเรายังมีบุคลากรอีกหลายคน
จะต้องได้รับการพัฒนา จะต้องไปเรียนรู้ แม้ว่าสมาชิกเขาไม่ได้ก าหนดเร่ืองวุฒิ
เร่ืองการศึกษาไว้ว่าใครมีดีกรีเท่าไหร่ ไม่เหมือนด็อกเตอร์ เหมือนท่านนายก
เดี๋ยวนี้ท่านจบด็อกเตอร์แล้ว ขอแสดงความยินดีด้วยกับ ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี  
ผู้น าของเรา ท่านใฝ่รู้ใฝ่เรียนพยายามน าสิ่งที่ดีมาสู่องค์กรของเรา แต่ผมอยากให้
ท่านเล็งเห็นถึงผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง ณ วันนี้ยังไม่มีองค์ความรู้เท่ากับข้าราชการ
หรือหลาย ๆ ท่านที่มีโอกาสมีเงินได้เล่าเรียน เงินส่วนนี้ 1,000,000 บาท ถ้าเรา
ปรับลดเสียหมดแล้ว ถ้าเกิดมีโครงการดี ๆ เราจะส่งพนักงาน ลูกจ้าง หรือสมาชิก
เราไปดูงานหรือไปอบรม ผมว่าเงินตรงนี้มันไม่พอ ขนาดต้ังไว้ 1,000,000 บาท ผม
ยังมองว่ ามันน้อย เลยนี่มาปรับลดเสีย อีก  ถ้ า เป็นไปได้ผมอยากให้ท่ าน
นายกเทศมนตรี หาเงินมาเสริมตรงนี้เพื่อให้เทศบาลเราได้พัฒนาบุคลากรให้เป็น
แบบอย่าง ให้สมกับค าว่าเทศบาลนครสงขลา ขอบคุณครับ 

นายสุพล  ชุ่มเย็น   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
รองประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม 
ท าหน้าที่แทนประธานสภาฯ  สภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมือ
อนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่เสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายกมาใหม่   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  12  ญัตติ เร่ือง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  
   ไปตั้งจ่ายเป็นรายกมาใหม่ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 12  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ ประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองสมชาย  จันทรประทิน  

เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   ได้รับ
มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เป็นเงิน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) 

   เหตุผล   เนื่องจากเคร่ืองปั๊มน้ าบริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารส านักงาน
เทศบาล มีสภาพช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาลมี
ความจ าเป็นจะต้องซื้อเคร่ืองปั๊มน้ าใหม่ทดแทนเคร่ืองปั๊มน้ าเดิม เพื่อให้สนาม
หญ้าหน้าอาคารส านักงานมีทัศนียภาพที่สวยงามอยู่เสมอ แต่งานธุรการส านัก
ปลัดเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป   งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 

   - เคร่ืองปั๊มน้ า   ตั้งไว้ 18,000.- บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองปั๊มน้ าคันชักยูโก้ ท่อเข้า 2 นิ้ว ท่อออก 2 นิ้ว โดยโอน
ไปตั้งจ่ายรายการใหม่จากงบประมาณ โอนลด ดังนี้ 

   โอนลด   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบด าเนินงาน     

ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 

   - ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร  ตั้งไว้ 1,000,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 393,490 .-บาท ขอโอนลด 18,000.- บาท 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 และ ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็น
อ านาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกสมชาย  จันทรประทิน มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ขออนุญาตต่อสภาแห่งนี้นิดหน่ึง ถ้าเราดูการโอนเงินงบประมาณในญัตติ

นี้เงินไม่มาก 18,000 บาท แต่ท่ีผมต้ังข้อสังเกตคือโอนจากงบประมาณโครงการ
อบรมและพัฒนาบุคลากร การอบรมและพัฒนาบุคลากรมีมองว่าเป็นหัวใจส าคัญ
ขององค์กร องค์กรจะเดินไปได้สุดท้ายมันก็จะต้องสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
เคร่ืองจักรหรือคน แต่ผมมองว่าคนเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดขององค์กรในการที่จะ
พัฒนา ถ้าไม่ให้ความส าคัญในเร่ืองบุคลากรนั้นองค์กรจะเดินหน้าไม่ได้ บุคลากรก็
เป็นทุนขององค์กรอยู่แล้ว ฉะนั้น การน าเงินซึ่งเราควรจะต้องไปพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานเทศบาล มองเป็นเร่ืองที่จ าเป็นที่สุด การที่จะเอาไปใช้
ในเร่ืองของปั้มน้ าก็ส าคัญเหมือนกัน แต่ให้พิจารณาว่าสิ่งไหนส าคัญกว่า ผม
เสียดายครับ ผมคิดว่าน่าจะหาเงินจากส่วนอ่ืนในการจัดซื้อในเร่ืองของปั้มน้ า ผม
ยังมองและให้ความส าคัญเหมือนกับ สท.สมชาย  จินเดหวา  ในเร่ืองของการ
พัฒนาบุคลากร ผมฝากเป็นประเด็นตั้งข้อสังเกตไว้ ผมเกรงว่าสักพักก็จะน าเงิน
ส่วนนี้ไปอีกและในที่สุดตามระเบียบ ตามเกณฑ์ที่จะต้องจัดการอบรมพัฒนา
ให้กับบุคลากรมันจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ก าหนด ขอบคุณครับ  

 
 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ อีกบ้างครับ  ผู้บ ริหารจะตอบไหมครับ เชิญท่ าน

นายกเทศมนตรี  เชิญครับ  

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอตอบข้อสงสัยของสมาชิกสภาเทศบาล ในเร่ืองของการน างบประมาณ

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรมาใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ ผมถือว่าในเร่ืองของการ
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พัฒนาองค์กรที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการพัฒนาบุคลากร ทุก ๆ ปีเราจะตั้งงบประมาณ
เพื่อการนี้ น าเข้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หลายช่วงเวลาที่เรามี
โครงการดี ๆ ที่จะส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปอบรมในระเบียบข้อกฎหมายต่าง ๆ 
ระเบียบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระเบียบพัสดุ หรือระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หลาย ๆ 
ส านัก/กองที่ได้ส่งบุคลากรในส านัก/กองของตนเองไปอบรมเพื่อน าความรู้มาใช้
ในการพัฒนาองค์กรของเรา เพราะความรู้นั้นเป็นสิ่งที่เรียนรู้ไม่สิ้นสุดยิ่งในยุค
โลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผมเชื่อว่าในการเสริมความรู้ให้แก่
บุคลากรก็มีความส าคัญ เพราะฉะนั้นงบประมาณที่ตั้งไว้ 1,000,000 บาท 
พิจารณางบประมาณดูแล้วว่าในแต่ละปีที่เราได้จัดสรรงบประมาณในการอบรม
พัฒนาบุคลากรก็มีความเพียงพออยู่ ในส่วนที่เหลือนี้เราก็จ าเป็นต้องน ามาใช้ใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งถือว่ามีความจ าเป็นเหมือนกันก็โอนเอามาใช้ ไม่ใช่ว่าจะไม่อนุมัติให้
มีการอบรมพัฒนาบุคลากรเสียทีเดียว เมื่อเรามีหนังสือเชิญเข้ารับการอบรมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เราก็ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกือบทุกคร้ัง  สามารถ
ตรวจสอบได้เลย  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภา

แห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอก
ฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามที่ผู้บริหารเสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2560   เป็นเอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระท่ี  13  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 13  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ ประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  

เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   เหตุผล   ตามที่งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล ได้ตั้งงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านัก
ปลัดเทศบาลนครสงขลา งบด าเนินงาน ประเภทค่าใช้สอย โครงการพัฒนา
ศูนย์บริการร่วม จ านวน 100,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดท าระบบรับเร่ืองราว
ร้องทุกข์ (Call Center) ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยโปรแกรมประยุกต์ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง นั้น ปรากฏว่าลักษณะของโครงการตามเทศบัญญัติฯ ไม่
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้ตั้งไว้ในหมวดค่าใช้สอย แต่
จากรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบุว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ที่มี
ราคาหน่วยหนึ่งเกิน 20,000 บาท จัดเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบกับงาน
บริหารทั่วไป จ าเป็นต้องจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อเป็นการ
ยกระดับตนเองให้มีขีดสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง
ประชารัฐและยุทธศาสตร์ประเทศไทย  4.0  และพัฒนาระบบการบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและเพิ่ม
คุณค่าให้แก่สังคมหรือประเทศชาติ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

   - โครงการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศูนย์บริการร่วม
เทศบาลนครสงขลา   ตั้งไว้  163,600 บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหา หรือจัดจ้างบุคคลเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
จัดท าระบบการจองป้ายประชาสัมพันธ์ และระบบการเช่าเวลาโฆษณาผ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์กราฟฟิกบอร์ดผ่านระบบ internet  จัดท าระบบการบริการข้อมูล
ด้านการจดทะเบียนพาณิชย์ผ่านระบบ Internet จัดท าระบบสืบค้นข้อมูลบุคลากร
และพนักงานจ้างในเทศบาลนครสงขลา จัดท าระบบรับแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ
บน Internet และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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   ขอโอนลดจาก  
    แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบด าเนินงาน   

  ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ โครงการพัฒนาศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลา 

   - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลา ตั้งไว้ 
100,000 บาท คงเหลือ 100,000 บาท  ขอโอนลด จ านวน  100,000 บาท 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานวิชาการการวางแผน
และส่งเสริมการท่องเท่ียว   งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการเทศกาลกินเจ 

   - ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลกินเจ  ตั้งไว้ 400,000 บาท  คงเหลือ 
180,000  บาท  ขอโอนลด จ านวน 63,600 บาท 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 และ ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน   มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  ผมก็จะขอมติจากที่ประชุม 
  สภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติให้ใช้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  14  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 14  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณ ประจ าปี  
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ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  
เชิญท่านรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณ ี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์    ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   เหตุผล   ด้วย ปัจจุบันสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท า

ให้ประเทศต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ ๆ ความต้องการของประชาชนในปัจจุบันมี
ความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับตนเองให้มีขีดสมรรถนะที่จ าเป็นต่อ
การขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐและยุทธศาสตร์ประเทศไทย  4.0 
งานบริหารทั่วไป ส านักปลัดเทศบาลนครสงขลา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลา เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ปัจจุบันและอนาคต และเพิ่มคุณค่าให้แก่สังคมหรือประเทศชาติ ดังนั้นจึงขอโอน
เงินงบประมาณคงเหลือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ดังนี้  

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานท่ัวไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   - โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในโครงการศูนย์บริการร่วม
จ านวน 3 เครื่อง  ตั้งไว้ 66,000.- บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล แบบที่  1  ตาม
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ในการสืบค้นรายชื่อหรือข้อมูลบุคลากรและ
พนักงานจ้างในเทศบาลนครสงขลา จ านวน 1 เคร่ือง งานเทศพาณิชย์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานระบบการบริการข้อมูลด้านการจดทะเบียนพาณิชย์  จ านวน 1 เคร่ือง 
และงานการเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานระบบรับสมัครงานบน Internet เพื่อ
เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลา จ านวน 
1 เคร่ือง 
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   คุณลักษณะพื้นฐาน 

   1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 
แกนเสมือน (8 Thread)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7  GHz 

จ านวน 1 หน่วย 

   2. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB 

   3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี ้

   - เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

   4. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
4 GB 

   5. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 

   6. มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 

   7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   8. มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   9. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
   - โครงการจัดหาเครื่องสแกนเนอร์  ตั้งไว้ 20,000 บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับสแกนกระดาษ A3 เพื่อใช้

ในการสแกนเอกสารให้กับงานการเจ้าหน้าที่ 
   คุณลักษณะ 

   1. ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 6,000 dpi 
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   2. ขนาดกระดาษที่สามารถรองรับได้ A4, A5, A3, A6, Folio, Exe, LTR, 
LGL, Photo 4X6" (102X152mm), Index Card (127x203mm), C5 Envelope, 
Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-L (89x127mm) 

   3. ความละเอียดในการสแกน Optical Scanning2,400 x 2,400 dpi 
Interpolated Scanning19,200 x 19,200 dpi 

   4. หน่วยความจ า 128 MB 
   - โครงการจัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 4 เคร่ือง 

ตั้งไว้ 12,400  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA ตามคุณลักษณะ

พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 4 เคร่ือง ส าหรับใช้
ส ารองไฟฟ้าให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์บริการ
ร่วม เทศบาลนครสงขลา จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้ส ารองไฟฟ้าให้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของงานเทศพาณิชย์  จ านวน 1 เคร่ือง และส าหรับใช้ส ารองไฟฟ้า
ให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของงานการเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 เคร่ือง 

   คุณลักษณะ 

   1. มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
   2. สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
   - โครงการจัดหา ครุภัณฑ์เคร่ืองกดประเมินความพึงพอใจแบบอัตโนมัติ   

ตั้งไว้ 18,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองกดประเมินความพึงพอใจแบบอัตโนมัติ 
จ านวน 3 เคร่ือง ส าหรับใช้ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและเพื่อน า
ผลส ารวจมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่สามารถบอกระดับความ
พึงพอใจของผู้มาใช้บริการระดับ 1–5 และสามารถบอกช่วงเวลาในการกดให้
คะแนนพร้อมออกรายงานเป็น Excelณ ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลาเป็น
การพัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์บริการร่วมเข้ารับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 

   คุณลักษณะ 

   1. แป้นระบบสัมผัส (Touch Screen) และไฟLED แสดงสถานการณ์ท างาน 
   2. Import ข้อมูลเป็น Excel พร้อมออกรายงานแบบระบุช่วงเวลาได้ 
   3. ท างานบน  Windows XP, 7 และ 8 
   4. เชื่อมต่อผ่านช่อง USB 
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   ขอโอนลดจาก  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     งาน
วิชาการการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการ
เทศกาลกินเจ 

   - ค่าใช้จ่ายในโครงการเทศกาลกินเจ  ตั้งไว้ 400,000 บาท  คงเหลือ 
180,000  บาท  ขอโอนลด จ านวน 116,400 บาท 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 และ ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ผมขอใช้เวลาของสภานิดหนึ่ง เพราะว่าใน 2 ระเบียบวาระนี้ได้พูดถึง

เร่ืองการน าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร ผมเห็นด้วยในการที่จะพัฒนาศูนย์บริการ
ร่วมเทศบาลนครสงขลาของเรา แต่อยากจะเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารหรือท่านผู้ทรงเกียรติท่านใดก็ได้ช่วยอธิบายให้แก่พี่น้องประชาชนที่ฟัง
การประชุมสภานี้อยู่ ไม่ว่าจะฟังจากวิทยุชุมชนก็ดี หรือดูจากการถ่ายทอดสดก็ดี 
ที่ท่านนายกได้น าเทคโนโลยี อินเตอร์เฟส ที่ท่านพี่น้องประชาชนสามารถเห็นการ
ถ่ายทอดได้เห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียง ผมขอความกระจ่างในเร่ืองของการ
ขับเคลื่อนประเทศตามแนวประชารัฐและยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ผมคิดว่าพี่
น้องประชาชนหลายคนคงยังไม่เข้าใจเร่ืองนี้ ก็อยากขอความอนุเคราะห์ช่วยชี้แจง
ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่ามันคืออะไรและเป้าหมายของรัฐบาลระดับชาติมัน
เป็นอย่างไร ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น เชิญครับ 
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ประธานสภาเทศบาล   

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   จริง ๆ แล้วญัตตินี้ผมคิดว่าจะไม่รบกวนเวลา แต่เห็น สท.พิทักษ์  ทอง

สุกใส อภิปรายเร่ืองไทยแลนด์ 4.0 ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเป็นเร่ืองดีที่เทศบาลเราคิด
ที่จะพัฒนาโปรแกรมในการตอบสนอง ในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน 
แต่ผมก็ยังงงอยู่เหมือนกัน เพราะไหน ๆ ก็จะพูดถึงเร่ืองไทยแลนต์ 4.0 แล้ว ยังไงก็
ช่วยอธิบายให้เข้าใจนิดหนึ่งว่ามันไปสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น มากครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอท าความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงทาง

วิทยุชุมชน และได้รับชมทางไลฟ์วีดีโอผ่านเฟสบุ๊ค ก็ถือว่าเป็นคร้ังแรกที่ได้น า
เทคโนโลยีมาในการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับชมการถ่ายทอดสด 
เมื่อก่อนได้ฟังเสียงเพียงอย่างเดียว แต่ตอนนี้จะได้เห็นบรรยากาศของการประชุม
สภาด้วยนะครับ ด้วยนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน นโยบายไทย
แลนด์ 1.0 คือการมุ่งเน้นทางด้านเกษตรกรรมที่รัฐบาลพยายามสนับสนุนส่งเสริม
ในเร่ืองของพี่น้องเกษตรกรให้น าผลผลิตต่าง ๆ น าออกจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้
ให้แก่ตนเองและครอบครัว และต่อมารัฐบาลก็เล็งเห็นว่าจะมุ่งเน้นการเกษตร
อย่างเดียวคงไม่ได้แล้ว ก็เลยก้าวสู่ไทยแลนด์ 2.0 นั่นคือมุ่งเน้นอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมขนาดย่อมไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหนังหรืออุตสาหกรรมครัวเรือนอ่ืน ๆ 
นโยบายของรัฐบาล 1.0, 2.0 ก็ยังไม่สามารถท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นมาได้ก็
เลยเข้าสู่ไทยแลนด์ 3.0 นั่นคือการมุ่งเน้นอุตสาหกรรมหนัก เช่นการส่งออก
รถยนต์หรือสินค้าที่เป็นอุตสาหกรรมหนัก และในปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปเข้าสู่
กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันกับต่างประเทศหลาย ๆ ประเทศซึ่งเป็นคู่
แข่งขัน รัฐบาลก็เลยออกเป็นนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ 
เพื่อต้องการที่จะน าเอาการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเป็นการแข่งขันกับคู่แข่งซึ่ง
หลายประเทศ ก็ถือว่าไทยแลนด์ 4.0 เป็นการมุ่งเน้นการน าเอานวัตกรรมใหม่ ๆ 
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เข้ามาใช้ และเทคโนโลยีก็มีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก สิ่งที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ
งานบริการ และสิ่งที่ส าคัญที่สุดก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะน าพา
ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจยกคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน ต้องถือว่า
ปัจจุบนันี้รัฐบาลได้ประกาศประเทศไทย 4.0 จึงน าเรียนให้พี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลนครสงขลา ที่รับฟังเสียงหรือรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ได้ทราบ ขอบคุณ
ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

สภาแห่งนี้   สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติ ให้ โอนเงินงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักปลัดเทศบาล โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภา
ยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เป็นเอกฉันท์ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระต่อไป ผมขอนอกประเด็นนิดหนึ่งนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกคงจะไม่ว่าอะไร ผมดูเวลาตอนนี้ก็เที่ยงเศษ ๆ แล้ว ระเบียบวาระการ

ประชุมก็ยังเหลืออยู่ประมาณ 5 - 6 ระเบียบวาระ ผมขอด าเนินการประชุมต่อ     
นะครับ คิดว่าคงใช้เวลาอีกไม่นาน ใครหิวก็ทนหิวไปก่อน จะได้เสร็จทีเดียวเลย 
และผมขอแจ้งให้ทราบว่าค่ าวันน้ีผมกับรองประธานสภา ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกัน เวลา 18.00 น.  ที่โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ นะ
ครับ นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  มีอะไรครับ เชิญครับ 

 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ท่านประธานครับ  ท่านประธานก็เป็นประธานสภามาหลายคร้ังแล้ว 

ท่านประธานก็น่าจะรู้ว่าถ้ามีญัตติน าเข้าระเบียบวาระมาก ๆ อย่างนี้ การประชุมก็
ต้องใช้เวลามาก ผมขอเสนอแนะว่า คราวหน้าถ้ามีระเบียบวาระการประชุมหลาย
ระเบียบวาระอย่างนี้ เราสามารถเร่ิมประชุมสภากันตั้งแต่เวลา 09.00 ก็ยังได้นะ
ครับ แต่คร้ังนี้ไม่เป็นไรครับ  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณมากครับ  นายวัลลภ  วุฒิภูมิ ที่ได้แนะน า ผมขอเข้าระเบียบวาระ   
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ประธานสภาเทศบาล  ต่อไปเลยนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  15  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่        

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 15  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  

เชิญท่านรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับมอบหมาย

จาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทน 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)  

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 10 รายการ    
เป็นเงิน  218,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

   เหตุผล   เทศบาลนครสงขลา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้ แต่เน่ืองจากแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล มีความจ าเป็นจะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของเทศบาล  และแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน ได้มีโครงการปรับปรุงบ้านพักเป็นอาคารที่ท าการศูนย์
ประสานงานชมรม และ อสม. แต่เนื่องจากไม่มีครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานภายใน
อาคารศูนย์ จึงมีความจ าเป็นจะต้องจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาล โดยได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว มีคงเหลือ
เพียงพอที่จะโอนได้ ดังรายการต่อไปนี้ 

   โอนเพิ่ม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                  
งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

   1. กล้องถ่ายรูป   งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหากล้องถ่ายรูป จ านวน  1 ตัว  ช่วงเลนส์ 24-1200 มม. 

เซ็นเซอร์ CMOS ความละเอียด 20.3 ล้านพิกเซล บันทึกได้ทั้งวีดีโอและภาพนิ่ง  
ถ่าย VDO Full HD 30 เฟรมต่อวินาที ซูมแบบออปติคอล 50 เท่า มี WIFI/NFC 
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ในตัว ถ่ายภาพกลางคืนและในที่ที่มีแสงน้อยได้ ซูมแบบออปติคอลได้ไม่น้อยกว่า 
50 เมก 

    ครุภัณฑ์การเกษตร 
   2. เคร่ืองตัดหญ้า    งบประมาณ   60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเคร่ืองตัดหญ้า   จ านวน  4  เคร่ือง  
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - เคร่ืองยนต์เบนซิน 4 จังหวะ โอเวอร์เฮดแคมชาร์ปวาล์วเหนือลูกสูบ 

สูบเดียว 
   - ปริมาตรกระบอกสูบ 35.8 ซีซี 
   - กระบอกสูบ x ช่วงชัก 39 x 30 มม. 
   - ก าลังเคร่ืองยนต์แบบสุทธิ 1.0 กิโลวัตต์ ที่ 7,000 รอบต่อนาที หรือ 1.4 

แรงม้า 
   - แรงบิดสูงสุดสุทธิ 1.6 นิวตัน-เมตร ที่ 5,500 รอบต่อนาที 
   - อัตราส่วนแรงอัด 8.0 : 1 
   - ระบบจุดระเบิดทรานซิสเตอร์ แมกนีโตหัวเทียน  
   - ความจุน้ ามันเคร่ือง 0.1 ลิตร 
   - ระบบสตาร์ทเคร่ืองเชือกดึงสตาร์ท 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   3. ตู้ล าโพงส าเร็จรูปพร้อมไมโครโฟน  งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพัน

บาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้ล าโพงส าเร็จรูปพร้อมไมโครโฟน จ านวน  1  

เคร่ือง แบบลากจูง ขนาด 10” 250 วัตต์ ไมค์ลอยแบบมือถือ  2 ตัว เล่น USB MP3 
/WMA /FM Player มีช่อง input ไมล์สาย 2 ช่อง มีช่อง Line in / Line out มีล าโพง
ไร้สาย พร้อมแบตเตอร่ีในตัว 

   แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   4. เคร่ืองปรับอากาศ  งบประมาณ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  จ านวน  2  เคร่ือง 

ขนาดไม่น้อยกว่า 25,000 บีทียู แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  สวิตซ์    
1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร    

   5.โต๊ะหมู่บูชา  งบประมาณ  6,000  บาท (หกพันบาทถ้วน)  
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   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะหมู่บูชา จ านวน  1  ชุด ท าด้วยไม้สัก ความกว้าง
ของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น 

   6. ตู้เหล็กใส่เอกสาร    งบประมาณ  6,000  บาท (หกพันบาทถ้วน)  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เหล็กใส่เอกสาร  จ านวน  1  ใบ ขนาด 2 บาน 

(มอก.) มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

   7. โต๊ะส านักงานพร้อมเก้าอ้ี งบประมาณ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อย -
บาทถ้วน) 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะส านักงานพร้อมเก้าอ้ี  จ านวน  1  ชุด โต๊ะเหล็ก 
4 ฟุต ขนาดกว้าง 112.9 ซม. ยาว 66.9 ซม. สูง 75 ซม. เก้าอ้ี โครงสร้างเป็น
เหล็กดัดขึ้นรูป หุ้มฟองน้ าปิดทับด้วยหนังเทียม ขนาดกว้าง  45  ซม. ยาว 58 ซม. 
สูง  96-109  ซม. ปรับขึ้น – ลงได้ด้วยโช้คแก๊สไฮดรอลิคส์  มีล้อหมุน ขาแกนล้อ
เป็นเหล็ก 

   8. โต๊ะพับ  งบประมาณ  10,500 บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโต๊ะพับ  จ านวน  5  ตัว  
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   -โต๊ะพับเหลี่ยม ชนิดพับเก็บได้   ขนาดกว้าง 60 ซม.  ยาว 150 ซม.  สูง 

73 ซม. 
   - หน้าโต๊ะท าจากไม้หน้าตัน หนา 25 มม.ด้านบนปิดด้วยโฟเมก้าสีขาว 

ด้านล่างเคลือบผิวด้วยเมลามีนเรซิ่นฟิล์มกันน้ า 
   - ปิดขอบพีวีซี สีด า หนา 1 มม. ด้วยเคร่ืองอัตโนมัติ 
   - คานท าจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยม 11/4 x11/4 นิ้ว หนา 1.0 มิล พ่นสี Epoxy 

อบด้วยความร้อน 180 องศา 
   - โครงขาเหล็กแป๊บเหลี่ยม 11/4 x 11/4 นิ้ว x หนา 1.0 มิล ชุบโครเมี่ยม

อย่างดี มีปุ่มปรับระดับที่ปลายขาทั้งสี่ด้าน   
   9. ชั้นวางเอกสาร 5 ชั้น  งบประมาณ  10,000 บาท  (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาชั้นวางเอกสาร  5 ชั้น  จ านวน  2  ใบ  ขนาดกว้าง 

91.5 ซม. ยาว 45.7 ซม. สูง 183 ซม. 
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   10. เคร่ืองขยายเสียงและล าโพง  งบประมาณ  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้า

พันบาทถ้วน) 
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   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเคร่ืองขยายเสียงและล าโพง  จ านวน 1 ชุด 
ประกอบด้วย  ตู้ล าโพง 15  นิ้ว  2  ทางแบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย  450 วัตต์  PA 
Speaker System 450 วัตต์, MP3 USB  2 ไมค์ลอย VHF แบตเตอร์ร่ีแห้ง ชาร์ตไฟ
ได้ในตัว 

   โอนลด   แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                  
งบด าเนินงาน   ค่าวัสดุ 

   - วัสดุงานบ้านงานครัว  งบประมาณตั้งไว้ 1,600,000  บาท ขณะนี้
คงเหลือ 1,568,420 บาท ขอโอนลด  83,000 บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

    แผนงานสาธารณสุข   งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย 

   -โครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงลิง  งบประมาณตั้งไว้  50,000  บาท โอนลด
คร้ังที่ 1 จ านวน 25,000 บาท  ขณะนี้คงเหลือ  25,000 บาท ขอโอนลด 5,000 บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) 

   -โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูดูแลส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (Long 
Team Care) เทศบาลนครสงขลา งบประมาณตั้งไว้  150,000  บาท  ขณะนี้
คงเหลือ 150,000 บาท ขอโอนลด  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   -โครงการการด าเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมภาคใต้  งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท 
ขณะนี้คงเหลือ  150,000 บาท  ขอโอนลด  80,000 บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และที่ 3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  
10  รายการ  เป็นเงิน 218,000  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่ง
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 
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นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ผมได้ดูญัตตินี้แล้วเห็นว่าได้ประโยชน์โดยตรงกับพี่น้องประชาชนในงาน

บริการสาธารณสุข รวมทั้งศูนย์ประสานงานของชมรม อสม. ผมถือว่า 10 
รายการ เป็นเงิน 218,000  บาท และเราได้มีโอกาสให้ชมรม โดยเฉพาะอาสาสมัคร
สาธารณสุข ซึ่งเทศบาลนครสงขลาเรานั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั่ว
ประเทศว่าอาสาสมัครสาธารณสุขเรานั้นเข้มแข็ง และวันนี้ผมได้รับเร่ืองในการ
พัฒนาเพิ่มเติมต่อเน่ืองแต่คิดว่าคงไปร่วมไม่ทัน ตรงนี้ผมดูแล้ว 10 รายการมีความ
เหมาะสม และก็ศูนย์ใหม่ผมขอฝากนิดหนึ่งว่าเมื่อเปิดท าการให้บริการแล้วโดย
การดัดแปลงบ้านพักเป็นศูนย์ ตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ได้ไปใช้บริการการออก
ก าลังกาย และสิ่งที่จะซื้อเพิ่มก็เป็นอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ คิดว่าเท่าที่เห็น
นั้นมันจ าเป็นพื้นฐานจริง ๆ ในอนาคตคงต้องเพิ่มเติมอีกหลายอย่างตามความ
เหมาะสม เพื่อให้ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้อีกบ้างครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ 

นะครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของกองสาธารณสุข โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็น
เอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอแล้วนะครับ  

 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติ ให้โอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  16  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560        

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 16  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 (กองสาธารณสุขฯ) ขอเชิญ

ผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับมอบหมาย

จาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทน 
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   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอเสนอญัตติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 ค่า
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คลินิกกายภาพบ าบัดเพื่อชุมชน จ านวน 16 
รายการ งบประมาณ 700,000 บาท แก้ไขค าเรียกลักษณะนามของครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เร่ืองขออนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 ค่า
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คลินิกกายภาพบ าบัดเพื่อชุมชน จ านวน 16 
รายการ งบประมาณ 700,000 บาท แต่เนื่องจากค าเรียกลักษณะนามของครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ผิดไปจากเดิม ในข้อที่ 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 และ 16 
ซึ่งอาจจะมีผลให้คุณลักษณะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ผิดไปจากที่
ก าหนดไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 ดังนี ้

   ค าชี้แจงเดิม  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ คลินิกกายภาพบ าบัด 
เพื่อชุมชน 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
   1. เคร่ืองให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ 1 เคร่ือง 
   2. เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า  1  เคร่ือง 
   3. หม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื่อนที่ได้  1  เคร่ือง 
   4. ชุดประคบเย็น  1 เคร่ือง 
   5. เคร่ืองดึงหลังและคอแบบอัตโนมัติ  1 เคร่ือง 
   6. เตียงไม้มาตรฐาน  1  หลัง 
   7. เตียงนวดเจาะรู  1  เคร่ือง 
   8. เตียงฝึกยืนแบบมือหมุนขนาดเล็ก  1  เคร่ือง 
   9. บอลบริหารร่างกาย  1  เคร่ือง 
   10. ถุงทรายถ่วงน้ าหนัก หนัก 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 กิโลกรัม อย่างละ 1 คู ่
   11. กระดานบริหารกล้ามเนื้อต้นขา  1  เคร่ือง 
   12. รอกบริหารแขน  1  เคร่ือง 
   13. ม้าขึ้นเตียง 2 ขั้นสแตนเลส 2 อัน 
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   14. เจลอัลตร้าซาวด์  1  แกลลอน 
   15. ขั้วกระตุ้น(Pointelectrode)  1 เคร่ือง 
   16. ภาพแสดงระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของร่างกาย  1 เคร่ือง 
   ค าชี้แจงใหม่  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  คลินิกกายภาพบ าบัด

เพื่อชุมชน  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ดังนี้ 
   1. เคร่ืองให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ 1 เคร่ือง 
   2. เคร่ืองกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า  1  เคร่ือง 
   3. หม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื่อนที่ได้  1  เคร่ือง 
   4. ชุดประคบเย็น  1 เคร่ือง 
   5. เคร่ืองดึงหลังและคอแบบอัตโนมัติ  1 เคร่ือง 
   6. เตียงไม้มาตรฐาน  1  เตียง 
   7. เตียงนวดเจาะรู  1  เตียง 
   8. เตียงฝึกยืนแบบมือหมุนขนาดเล็ก  1  เตียง 
   9. บอลบริหารร่างกาย  1  ลูก 
   10. ถุงทรายถ่วงน้ าหนัก หนัก 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 กิโลกรัม อย่างละ 1 คู ่
   11. กระดานบรหิารกล้ามเนื้อต้นขา  1  อัน 
   12. รอกบริหารแขน  1  อัน 
   13. ม้าขึ้นเตียง 2 ขั้นสแตนเลส 2 อัน 
   14. เจลอัลตร้าซาวด์  1  แกลลอน 
   15. ขั้วกระตุ้น(Pointelectrode)  1 ชุด 
   16. ภาพแสดงระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของร่างกาย  ๑ ภาพ 
   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภา
เทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
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ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ท่านประธานครับญัตตินี้ถ้าดูกันชัด ๆ ก็คือการบริการด้านสาธารณสุข

ในเชิงรุกให้แก่พี่น้องประชาชนเพราะใช้ชื่อว่าคลินิกกายภาพบ าบัดเพื่อชุมชน ผม
เห็นด้วยเพราะจะได้ดูแลผู้ป่วยที่ เป็นอัมพฤกษ์  อัมพาต ผู้ป่วยที่ต้องดูแล
นอกเหนือจากการแพทย์ปกติ  อยากจะเรียนถามนิดหนึ่ งครับว่ าคลินิก
กายภาพบ าบัดนั้นเราใช้สถานที่ใดเป็นที่บริการ และมีความพร้อมของบุคลากร
อย่างไรบ้าง เพราะผมดูแล้วว่าเราใช้เคร่ืองมือที่ต้องมีบุคลากรที่มีความช านาญ
พิเศษ ซึ่งดูแล้วได้ประโยชน์มาก ๆ กับพี่น้องประชาชนของเรา ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  เชิญทางคณะผู้บริหารครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญรองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  เชิญครับ 

นายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   เร่ืองที่สมาชิกสภาได้สอบถามเร่ืองของการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เพื่อใช้ในคลินิกกายภาพบ าบัดชุมชน ครุภัณฑ์เหล่านี้เมื่อจัดซื้อแล้วก็จะไปใช้ที่
ศูนย์สาธารณสุขเตาหลวง  ขอบคุณครับ 

 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกอนุสรณ์  โค่ยสัตยา  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

สภาแห่งนี้ นะครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข องกอง
สาธารณสุข โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติ เป็นเอกฉันท์) 
เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่เสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ 
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  17  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อรื้อถอนอาคารเรียน 4 โรงเรียน 
   เทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)        
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 17  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม เพื่อร้ือถอน  
ประธานสภาเทศบาล  อาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญ

ท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพื่อร้ือถอนอาคารเรียน  

4 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)  
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอใช้จ่ายเงินสะสม

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) เพื่อ
เป็นค่าร้ืนถอนอาคารเรียน 4โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 

   เหตุผล   เนื่องจากอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ช ารุด
ทรุดโทรมมากไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนประกอบ
กับต้องด าเนินการร้ือถอน เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทน จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลขอใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560                       
เป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของเทศบาล  

      ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบกิจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้เงิน
สะสมได้  โดยได้ รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  (1)                        
“ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริหารชุมชม และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือตามที่กฎหมายก าหนด” 

   เทศบาลนครสงขลามี ยอด เงินสะสมที่สามารถจ่ าย ได้  จ านวน  
35,335,377.27  บาท   

   จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา ใช้จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 400,000 บาท 
(สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
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ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้บ้างครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ 
นะครับ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อร้ือถอนอาคารเรียน 4 
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็น
เอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อร้ือถอนอาคารเรียน 
4  โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) ตามที่เสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อร้ือถอนอาคารเรียน 4 
โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  18  ญัตติ เร่ือง   การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อแต่งตั้งเป็น 
   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 18  ญัตติ  เร่ือง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนคร  
ประธานสภาเทศบาล  สงขลา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  

เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติ
แทนนายกเทศมนตรี  

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา       
เพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา 

   หลักการ  ขอมติจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลนครสงขลา จ านวน 3 ท่านเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครสงขลา 

   เหตุผล  ตามที่  เทศบาลนครสงขลาได้มีค าสั่งเทศบาลนครสงขลาที่  
1152/2559  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
นครสงขลา เนื่องจาก คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวจะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง 
ในวันที่ 11 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 ข้อ 8 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
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ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคนเป็นกรรมการ และวรรคสองให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา จ านวน 3 ท่านเพื่อแต่งตั้ง เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสงขลาต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  ญัตติน้ี เป็นการ 
ประธานสภาเทศบาล  พิจารณาเพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา จ านวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอผู้
ที่เห็นสมควรแก่การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา เชิญ
นางกรกมล  อาจณรงค์  เชิญครับ 

นางกรกมล  อาจณรงค์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันนางกรกมล  อาจณรงค์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ดิฉันขอเสนอ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  ขอบคุณค่ะ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ใครจะเสนอท่านที่ 2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใน  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ผมขอเสนอนายสุพล  ชุ่มเย็น  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปใครจะเสนอท่านที่ 3  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ เชิญนายสุพล  ชุ่มเย็น   เชิญครับ 

นายสุพล  ชุ่มเย็น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสุพล  ชุ่มเย็น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 3 
   ขอเสนอนายประวัติ  ด าริห์อนันต์  ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่น  
ประธานสภาเทศบาล  ไหมครับ  ไม่มีนะครับ ก็เป็นอันว่า  สภาแห่งนี้ได้คัดเลือก สมาชิกสภาเทศบาล 3 

ท่านนี้เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  แล้วนะครับ ผู้บริหารก็จะได้
ออกค าสั่งแต่งต้ังต่อไป  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จ านวน 3 คน คือ 
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   1. นายพิทักษ์  ทองสุกใส 
   2. นายสุพล  ชุ่มเย็น 
   3. นายประวัติ  ด าริห์อนันต์ 

ระเบียบวาระท่ี  19  ญัตติ เร่ือง   การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อแต่งตั้งเป็น 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา        

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 19  ญัตติ  เร่ือง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนคร 
ประธานสภาเทศบาล  สงขลา เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

นครสงขลา ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  
เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติ
แทนนายกเทศมนตรี  

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา 

   หลักการ  ขอมติจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา จ านวน 3 ท่านเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา 

   เหตุผล  ตามที่  เทศบาลนครสงขลาได้มีค าสั่งเทศบาลนครสงขลาที่  
1153 /2559 ลงวันที่  25  ตุลาคม 2559  เ ร่ือง เปลี่ ยนแปลงค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา เนื่องจาก 
คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวจะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 3  มีนาคม 2560 
ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลาเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคนเป็น
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กรรมการ และวรรคสามให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกได้อีก 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา จ านวน 3 ท่านเพื่อแต่งตั้ง เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  ญัตติน้ี เป็นการ 
ประธานสภาเทศบาล  พิจารณาเพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา จ านวน 3 ท่าน เพื่อแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาล เสนอผู้ที่ เห็นสมควรแก่การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา เชิญเสนอครับ  ขอเชิญ
นายเอกชัย  กิ้มด้วย  เชิญครับ 

นายเอกชัย  กิ้มด้วง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเอกชัย  กิ้มด้วย  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ผมขอเสนอ นายสมชาย  จินเดหวา  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ใครจะเสนอท่านที่ 2 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ผมขอเสนอนางกรกมล  อาจณรงค์  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผูรั้บรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปใครจะเสนอท่านที่ 3  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ เชิญนายประจวบ  บุญเมือง   เชิญครับ 

นายประจวบ  บุญเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประจวบ  บุญเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ขอเสนอนายสมโชค  ดีลิ่น  ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ มีใครจะเสนอเป็นอย่างอื่น  
ประธานสภาเทศบาล  ไหมครับ  ไม่มีนะครับ ก็เป็นอันว่า  สภาแห่งนี้ได้คัดเลือก สมาชิกสภาเทศบาล 3 

ท่านนี้เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครสงขลา แล้วนะครับ ผู้บริหารก็จะไดด้ าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  



52 
 

  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา จ านวน    
3  คน  คือ 

   1. นายสมชาย  จินเดหวา 
   2. นางกรกมล  อาจณรงค์ 
   3. นายสมโชค  ดีลิ่น 

ระเบียบวาระท่ี 20    เร่ือง อื่น  ๆ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่  20   เร่ือง อื่น ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีเร่ืองที่จะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในเร่ืองอื่น ๆ นี้บ้าง เชิญครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ขอบคุณท่ านประธานมากครับ  ที่ ให้ผมอภิปรายในเ ร่ือง อ่ืน  ๆ                 

ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทานข้าว แต่เราท าเพื่อประชาชนครับ เอาเร่ืองประโยชน์
ประชาชนล้วน ๆ นะครับ  ถนนนครใน ณ วันนี้ ท่านนายกเอาสายไฟฟ้าลงดิน
และถอนเสาไฟฟ้าออกแล้ว ท าให้แสงสว่างบนถนนไม่มี ถนนนครใน-นครนอก มี
ประชาชนสัญจรไปมาและมีนักท่องเที่ยวมาเดินชมบ้านชมเมืองซึ่งตรงนั้นเป็น
แหล่งท่องเที่ยว เป็นถนนวัฒนธรรม โชว์ตึกชิโนยูโรเปียนหรือแต่ก่อนเรียกว่าชิโน
โปรตุกีส ผมไม่รู้ว่าอะไรกันแน่ ท่านประธานครับ อยากจะบอกท่านนายกฯ ว่า
เมื่อเราถอนเสาไฟฟ้าไปแล้ว  ณ วันนี้บริเวณนั้นผมใช้สัญจรไปมาทุกค่ าคืนมันมืด 
แต่ชาวบ้านที่ถนนนครในเขาก็มีจิตใจดีงาม ตอนนี้เขาเปิดไฟหน้าบ้าน เพื่อไม่ให้มี
เหตุร้ายเกิดขึ้น ได้มีแสงสว่างอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีน้อย อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นจาก
การใช้ถนนได้ และตอนนี้พื้นผิวจราจรก็ยังไม่ได้ท านะครับ ผิวจราจร     ถนนนคร
ใน ขรุขระ ผมอยากจะให้ท่านนายกฯ ชี้แจงแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนคร
สงขลา แอพพิเคชั่นเฟสบุ๊คบ่อยางวันนี้เขาถามว่าท่านนายกฯ จะคืนผิวจราจรให้
เมื่อไหร่ ตั้งแต่ไหนถึงไหน ช่วยบอกด้วยครับ อีกเร่ืองหนึ่งซุ้มประตูเมืองสงขลา 
จอ LED ที่ประตูเมืองมันดับมานานแล้วถ้าไม่ใช้ก็เอาออกเสีย ทุกวันนี้มันเกิดข้อ
เปรียบเทียบกับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลนคร
สงขลาถูกถามมาตลอดว่าจะได้รับการแก้ไขเมื่อไหร่ มันเกิดจากอะไร  มันมีข้อ
เปรียบเทียบขอให้ท่านนายกฯ โปรดชี้แจงให้ผม และพี่น้องประชาชนในเขตนคร
สงขลา ไดท้ราบด้วย  ขอบคุณครับ 



53 
 

  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคณุนายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอท าความเข้าใจ และชี้แจงไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนคร

สงขลา ถึงโครงการสายเคเบิ้ลลงดินบริเวณถนนนครใน ซึ่งถือว่าตอนนี้เราได้
ผู้รับเหมาเรียบร้อยแล้วและได้ท าสัญญาแล้ว ก็ได้เรียกมาคุยว่าจะเข้ามาด าเนินการ
เมื่อไหร่ คือตอนนี้เราได้ด าเนินการวางแผน ขั้นตอนต่าง ๆ เราได้พูดคุยกับ
ผู้รับเหมาว่าในเบื้องต้น ให้ท าการโอเวอร์เลย์ถนนหรือว่าการปรับปรุงถนนใหม่
ตั้งแต่สี่แยกรองเมืองมาจนถึงซุ้มประตูเมือง บริเวณถนนพัทลุง  จะเป็นการ
ปรับปรุงโดยการใช้แอสฟัลท์ในการปรับปรุงพื้นผิวจราจร ที่คุยกันเขาจะปรับ
ฟุตบาทก่อนต้ังแต่แยกหน้าพิพิธภัณฑ์ผ่านศูนย์โทรศัพท์จนมาถึงแยกออมสินเก่า 
สองข้างทางนั้นคือการท าฟุตบาทใหม่ และหลังจากนั้นจะติดตั้งไฟประดับเมือง
และไฟฟ้าส่องสว่าง และก็จะมีโครงการติดตั้งกล้อง CCTV เข้ามาด้วยในส่วนนี้
จะเป็นการดูแลให้กับนักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชนในพื้นที่ย่านเมืองเก่า ถือว่าใน
ส่วนของท ารายการต่าง ๆ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ อีกทั้งระยะทางที่จากร้าน J glass 
ขึ้นมาทางสี่แยกรองเมืองตรงนั้นยังมีสายเคเบิ้ลอยู่ ก็ได้ประสานไปทาง CAT 
Telecom ทาง CAT Telecom ก็ขอเวลาไม่เกินกลางเดือนจะเสร็จหมดเรียบร้อย 
ผมถือว่าสัญญาณที่เชื่อมต่อระบบใต้ดินคือพูดง่าย ๆ ว่าท าแล้ว เพียงว่าเราเอาสาย
ระโยงรยางค์ออกไปส่วนหนึ่งสายไฟฟ้าที่เห็นไปมาใช้ระบบ ใต้ดินอยู่และสาย
สื่อสารก็เหมือนกันบางช่วงก็ใช้ระบบใต้ดินอยู่เหมือนกันตั้งแต่แยก  J glass ไปถึง
ซุ้มประตูเมือง ก็คิดว่าในการโอเวอร์เลย์ถนน  เราจะต้องเร่งผู้ รับเหมาอยู่
เหมือนกันว่าให้รีบด าเนินการ เพราะว่าพี่น้องประชาชนสัญจรไปมาผมก็ได้รับค า
บ่นอยู่เหมือนกัน โทรมาถามว่าจะท าเมื่อไหร่ ถนนเป็นโลกพระจันทร์แล้วตอนนี้ 
ขรุขระก็ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาด้วยและทางเทศบาลก็จะได้เร่ง
ใหผู้้รับเหมาให้รีบด าเนินการ ในส่วนของไฟฟ้าแสงสว่างก็เหมือน ในเมื่อเราถอด
เสาไฟออกหมดแล้วปัญหาที่ตามมานั้นคือความสว่างในพื้นที่ถนนนครใน ตรงนี้ก็
เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่
อยู่ในเขตถนนนครใน ก็ขอให้ช่วยเปิดไฟหน้าบ้านกันหน่อย อีกทั้งตอนนี้อาคารที่
ทรงคุณค่าบางหลังเราก็ใช้ไฟส่องอาคารอยู่ตรงนั้นน่าจะช่วยได้บ้าง เพราะฉะนั้น
ก็ขอให้อดทนหน่อยแล้วกัน เพราะผมเชื่อว่าโครงการนี้แล้วเสร็จมันจะมีเพิ่ม
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ความสวยงาม ความทรงคุณค่าของพื้นที่ ให้กับคนสงขลา และสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวเข้ามามาเที่ยวมาพักผ่อน เร่ืองที่ 2 จอ LED ที่ซุ้มประตูเมืองตรงนั้น 
ขอน าเรียนว่าเราใช้ของดีเหมือนกันคุณภาพสามารถตรวจสอบได้  แต่เนื่องจาก
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นการที่เอาตู้คอนโทรลเอาไปไว้ในอาคารของซุ้มประตูเมือง
ตรงนั้นการถ่ายเทอากาศมันไม่มีอีกทั้งเวลาหน้าลม ลมมันก็จะพาฝนเข้าไป หรือ
ความชื้นมันจะท าให้ตัวระบบต่าง ๆ เสียและติดต่อให้การส านักช่างมาประมาณ
การอยู่ราว ๆ ไม่เกินแสนที่จะปรับปรุงแก้ไขเร็ว ๆ นี้ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสั่ง
อะไหล่อยู่ของใหม่ไม่ร้ือแต่จะต้องซ่อมให้ดีตรงนั้นมันมีประโยชน์ในเร่ืองของ
การประชาสัมพันธ์ให้กับเทศบาล  รวมทั้งในเร่ืองของให้เอกชนเข้ามาเช่า
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการเสริมรายได้ให้เทศบาลอีกทางหนึ่ง  
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  เชิญนายประจวบ  บุญเมือง 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายประจวบ  บุญเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประจวบ  บุญเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ผมจะพูดถึงความเดือดร้อนของชุมชนวชิราซอยคู่และซอยคี่ คือชาวบ้าน

และแม่ค้าเอาโต๊ะมาตั้งบนถนน ขายของเต็มไปหมดแทบไม่มีทางเดินขอความ
กรุณาท่านประธานช่วยให้ผู้บริหารจัดระเบียบแม่ค้าใหม่ให้หน่อยนะครับ สงสาร                                                             
ชาวบ้าน คนชราไม่มีทางเดิน เดินบนถนนกลัวรถชนตายขอฝากท่านประธานผ่าน
ไปยังผู้บริหาร ให้ผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบเร่ืองนี้ไปช่วยจัดระเบียบแม่ค้าให้
ด้วย ให้มันดูเรียบร้อย ถนนทะเลหลวงเป็นสายเศรษฐกิจเป็นหน้าเป็นตาของเมือง
สงขลาขอฝากด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายประจวบ  บุญเมือง  มากครับ ขอเชิญคณะผู้บริหาร  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอบคุณ สท.ประจวบ  บุญเมือง  ขออนุญาตที่จะตอบค าถามที่จริงงาน

เทศกิจอยู่ในส านักปลัด ผมเองดูแลส านักการช่าง เนื่องจากว่าเมื่อปีที่แล้วท่าน        
นายกฯ ได้มอบนโยบายอันหนึ่งก็คือไปจัดระเบียบผู้ประกอบการและมีการไป
ตรวจสอบอาคารที่ท าผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคารก็ได้ด าเนินการควบคู่กันไปในช่วง



55 
 

  

ปีที่แล้วได้น าเทศกิจรวมไปถึงงานส านักการช่างลงไปขอคืนพื้นที่ บริเวณวชิราทั้ง
สองฝั่งได้มีข้อตกลงน าเทศกิจลงไปให้มีระยะเว้นโดยใช้เส้นเป็นตัวก าหนดว่าเรา
จะจะไม่ล้ าเส้นนี้กันอย่างท่านประจวบได้น าเรียนผมเห็นด้วย เข้าใจใน        เร่ือง
ของกายภาพเมืองรวมไปถึงผลกระทบของพี่น้องประชาชนในเร่ืองการเสียพื้นที่
สาธารณะไปก็จะน าปัญหาที่สมาชิกสภาได้กล่าวในที่ประชุมสภาแห่งนี้ เป็น
แนวทางที่จะไปด าเนินการต่อไปนะครับ ผมเองก็เห็นด้วยนะครับที่จะคืนที่      
สาธารณะบางส่วนให้กับพี่น้องประชาชนที่ว่าวชิราเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะหนัก
เพราะเมื่อไปด าเนินการเมื่อปีที่แล้วชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือระดับหนึ่งแต่
หลังจากนั้นก็กลับมาสู่สภาพเดิม  ก็คงต้องฝากส านักปลัดไปท าโครงการ       
เพื่อที่จะด าเนินการและขอเป็นเร่ืองเร่งด่วนก็รับอาสาที่จะไปด าเนินการครับ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  เชิญนายพิทักษ์   
ประธานสภาเทศบาล  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางเทศบาลได้จัดอบรมการดูแลเคร่ืองจักรกลหนัก 

โดยส่วนตัวผมอยู่กับสภานี้มา 4-5 สมัยแล้วขอชื่นชมจริง ๆ ถ้าว่าเราต้องจ่ายเงิน
งบประมาณของพี่น้องประชาชนในแต่ละปีหลายล้านบาทดูแลเร่ืองของ                                                              
ซ่อมแซมเคร่ืองจักรกล เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเสียดายมากไม่ได้มาเข้าร่วมผมติด
สอนนักศึกษา ก็ขอชื่นชมอยากให้ท าต่อเน่ืองเพราะว่าเคร่ืองจักรกลบางส่วนถ้าว่า
เราดูแลรักษาดีมันก็จะใช้งานได้นาน โดยเฉพาะระบบที่ใช้ก าลังเสริมพิเศษ เช่น 
พวกไฮโดลิคก็ดี พวกเคร่ืองจักรกลต้องใช้เทคนิคพิเศษ ผู้ควบคุมที่มีความรู้พิเศษ 
อย่ างนี้ผมถือว่ามันเป็นเคร่ืองมือที่ต้องใช้ทุนในการส ร้างสูงและต้องมี                                                               
ประสิทธิภาพในการท างานให้กับประชาชนมาก นี่ขอชื่นชมนะครับ ส่วนนี้ไม่
ต้องตอบนะครับ  

   เร่ืองที่ 2 เร่ืองไฟจราจรอันนี้ประชาชนเขาฝากผมมาว่าต้องขอบคุณทาง                                                               
เทศบาล ได้จัดระเบียบจัดสร้างไฟจราจรตามแยกต่าง ๆ ซึ่งอดีตที่ผ่านมานั้นเกิด
อุบัติเหตุบ่อยมากเนื่องจาก สีแดง สีเหลือง สีเขียว บางทีสับสนแต่ปัจจุบันนี้เรามี
ตัวเคาท์ดาวน์เห็นกี่วินาทีเราได้เตรียมออกรถเพื่อความปลอดภัยในแต่ละด้านก็ขอ
ชื่นชมได้ประโยชน์จริง ๆ และสวยงามด้วยเห็นชัด เร่ืองที่ 3 เร่ืองความช ารุดของ
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ถนนสายสงขลาพลาซ่า ข้างเวทีสวน 72 พรรษาที่จะต่อไปยังสี่แยกของโรงน้ าแข็ง
ตอนนี้ช ารุดมากเสียหาย รถวิ่งเยอะทั้งเช้าทั้งเย็นก็อยากให้ช่วยซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดีด้วย  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  ครับ ปัญหาที ่สท.พิทักษ์  ทองสุกใส  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านผู้บริหารจะตอบไหมครับไม่ตอบนะครับ  เชิญท่านสท.สมโชค ดีลิ่น ครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ด้วยความเป็นจริงในวาระนี้  เมื่อสมาชิกได้กรุณาได้น าเสนอปัญหาผม

มองว่าตามธรรมเนียมท่านประธานไม่จ าเป็นต้องไปบอกว่าให้ผู้บริหารต้องตอบที
ละคน ๆ จริงท่านจะบอกว่าท่านจะใช้วินิจฉัยได้จะตอบหรือไม่ตอบ ไม่ตอบก็ได้
ด้วยซ้ าไปแต่ถ้าเพื่อประหยัดเวลาอาจจะ 3 คน 4 คนในวาระประเด็นเดียวกัน คร้ัง
เดียวก็ได้ แต่ส าหรับผมไม่มีปัญหาและไม่มีประเด็นในเร่ืองของที่จะสอบถามฝ่าย
บริหารแต่ผมจะขอเสนอต่อท่านประธาน วันนี้เราประชุมกันมา 10 โมงจนตอนนี้
ก็บ่ายโมง ท าให้เห็นได้แล้วว่าเวลามันเกินมาพอสมควรแล้ว แต่ท าเพื่อประชาชน
เหมือนท่านสมชาย ยังไงก็ต้องอดได้ ทนหิวกันได้ ประเด็นต่อไปนี้ที่ท าให้ผมลุก
ขึน้มา ที่อยากเสนอท่านประธานต่อว่าอยากให้ท่านประธานเพิ่มวาระการประชุม
ลงไปอีกหนึ่งวาระ วาระนี้ก็คือเร่ืองปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของสมาชิก
สภา ท่านเห็นไหม สังเกตว่าอาจจะบอกว่ามีวาระอ่ืน ๆ ให้อยู่แล้วก็ใช่ ปัจจุบัน
วันนี้ที่ผ่านมาในอดีตเราก็ใช้อย่างนี้และวันนี้ผมก็เห็นแล้วและเชื่อในบางคน
อาจจะยังมีปัญหาที่อยากจะน าเรียนต่อท่านฝ่ายบริหารแต่ด้วยความเกรงใจต่อ
เพื่อนสมาชิกก็เลยไม่จ าเป็นและไม่อยากจะลุกขึ้นกลัวอาจจะโดนต าหนิแต่ถ้าท่าน
ก าหนดไปในวาระก่อนเป็นวาระอื่น ๆ นะครับท่านบอกว่าให้เป็นวาระเร่ืองตรง ๆ 
ว่าปัญหาเร่ืองอุปสรรคและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภา ท่านต้องเข้าใจว่า
สมาชิกสภาเขาลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน 2 เดือนผ่านมาเขายอมมีปัญหาที่
น ามาเสนอต่อสภาแห่งนี้ ให้เป็นวาระของเขาเถอะครับท่าน สัก 1 วาระ เพื่อเป็น
เกียรติและศักดิ์ศรีของสมาชิกสภา แต่ถ้าท่านบอกว่าไม่ ผมก็ไม่ได้ไปขัดข้อง อยาก
เรียนท่านต่อว่าคราวหน้าลองพิจารณานะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ฝากไว้ให้พิจารณาก็รับไว้พิจารณา ครับ การบรรจุวาระหรืออะไรต่าง ๆ 
ประธานสภาเทศบาล  ในการประชุมระเบียบ ข้อบังคับในการประชุมถ้าท่านไปอ่านระเบียบการประชุม

สภาท้องถิ่นมาจะมีการเรียงล าดับของญัตติอะไรต่าง ๆ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ไปอ่านดู
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แล้วก็ แล้วเร่ืองที่ท่านเสนอมาผมจะรับไว้พิจารณาว่าจะเอาเข้าไปอยู่ในวาระการ
ประชุมใดได้บ้าง ขอบคุณครับ นายสมโชค  ดีลิ่น  มีอะไร  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   ผมเรียนท่านประธานไดเ้ลยครับ ที่ท่านพูดผมเข้าใจครับว่าเรียงล าดับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นอย่างไร อะไรอยู่ก่อน เร่ืองกระทู้ถามไม่ได้อยู่แล้ว อยู่ในข้อเสนอข้อต่อรองใน

ที่ประชุม เช่น ข้อเสนอในวาระที่ 3 ในเร่ืองของงบประมาณมันไม่ได้อยู่แล้วมัน
เขียนเรียงอยู่แล้วแต่เสนอว่าท่านไปดูได้เลยครับ ก่อนวาระอ่ืน ๆ ที่ผมน าเรียน
อย่างนี ้ต้องขออนุญาตเอ่ยไปถึงเทศบาลเมืองเขารูปช้างซึ่งใช้แนวทางนี้ปฏิบัติซึ่ง
มีวาระนี้อยู่ในทุกคร้ังในการประชุมของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ผมก็ได้ไป
สอบถามมาแล้ว ที่จริงแล้วถือว่าเป็นเร่ืองดีของเทศบาลนครสงขลา แต่ทั้งหมดก็
ขึ้นอยู่กับท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีลิ่น  มากครับ  เชิญนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายฆัมพร  อุเทนพันธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆัฆพร  อุเทนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 
   อยากกราบเรียนอย่างนี้ครับ ที่  สท.พิทักษ์  ทองสุกใส ได้พูดเร่ือง

สัญญาณไฟจราจร ผมพูดต่อนะครับ ท่านประธานครับ เมื่อวานผมไปเจอมาท่าน
รองสมชาย ครับ ใหม่ ๆ อยู่จากแดงกลายเป็นแดง สองแยกเลยนะครับจากแยกป่า
ไม้และแยกวีว่านับถอยหลังจากแดงไปเป็นแดงเร่ิม นับ 80 ใหม่อีกครับ และจาก
เขียวเป็นเขียวครับ สีแดงเป็นแดงจะออกตัวแล้วครับ ไปจอดกลางถนน ชาวบ้าน
เขาสงสัย ฝากไว้ด้วยครับผมเป็นห่วง รถจะชนกัน อีกเร่ืองครับ ท่านประธานเร่ือง
ที่ 2 เร่ืองหอนาฬิกาได้รับการร้องขอ วิงวอนจากพี่น้องชาวสงขลา พี่น้องชาว
สงขลาด าไม่แหลงแดงไม่พูด แต่นี่เขาขอร้องว่า สท.ช่วยพูดให้หน่อยเปลี่ยนจาก 
LED ดิจิทัล ใหเ้ปลี่ยนเป็นระบบเข็มได้ไหม  ขอบคุณมากครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายฆัฆพร  อุเทนพันธ์  มากครับ ทางผู้บริหารจะตอบไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ค าถามหรือข้อสงสัยของท่านนายฆัฆพร อุเทนพันธ์  ในระเบียบการประชุม

ก าหนดไว้ผู้บริหารจะตอบหรือไม่ตอบค าถามของสมาชิกสภาก็ได้ ท่านไปอ่านดู
นะครับ เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
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   ในระเบียบวาระเร่ืองอ่ืน ๆ กระผมนั่งฟังปัญหาต่าง ๆ หลายคร้ัง ใน
ประสบการณ์ของผมที่เคยไปเจอมา ผมไม่ได้ยอนะครับ เทศบาลนครสงขลา      มี
ความตั้งใจท างานจริง ๆ แต่ในการบริหารก็มีบางสิ่งบางอย่างเกิดความผิดพลาด
นิด ๆ หน่อย ๆ ผมจะยกตัวอย่าง เช่น การท าความสะอาดคูน้ า ชาวบ้านบ่นว่าคร่ึง
วันแล้วท าไมได้แค่น้ี ปญัหาก็คือเราไม่ได้ประชาสัมพันธ์ หรือประชาสัมพันธ์น้อย
ว่าเทศบาลจะเข้าไปล้างคูน้ าจุดไหน ท าให้พี่น้องประชาชนไม่ได้อ านวยความ
สะดวกในการเลื่อนรถ อยากจะให้ประชาสัมพันธ์หน่อย หรือยังไงก็ได้ให้เขารู้ให้
เขาเตรียมตัว พอเข้าไปมันจะได้สะดวก และสามารถล้างคูได้เยอะกว่าเดิม  เดี๋ยวนี้
โลกโซเชียลมันเร็ว ต าหนิเทศบาลนครสงขลา แต่ก็ดีครับต าหนิ เราจะได้ขยัน
ท างานขึ้น แต่ก็น่าเห็นใจทางส านักช่าง หรือกองสาธารณะสุขฯ ก็น่าเห็นใจมาก 
กิ่งไม้ใบยังเขียวอยู่เลย เพิ่งตัดลงมา ก็ลงโซเชียลแล้วว่าเทศบาลท าไมไม่ไปเก็บ เพิ่ง
ตัดครับ รถที่ไหนจะไปเก็บทัน ใบยังเขียวอยู่เลยครับ เห็นใจเถอะครับ ผมรู้ว่าตั้งใจ
ท างาน แต่ก็ต้องรอรอบ เขาก็ต้องไปเก็บที่อ่ืนก่อน ก็ต้องตามล าดับนะครับ มันยัง
ไม่ถึงรอบก็ต้องรอก่อน ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องชาวสงขลาด้วยนะครับ 
ผมว่าเทศบาลมีความเข้าใจท างานจริง ๆ ครับ แต่ถามว่างานเยอะไหม เยอะมาก
ครับ ใหถ้ึงรอบท่านจะได้บริการที่ดีจากเทศบาลนครสงขลา ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ  ก่อนปิดประชุมมีข่าวฝากมาให้ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชาสัมพันธ์  จากนายเจิมศักดิ ์ หนูเมือง  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ว่า 
   ด้วยปัจจุบันส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสงขลาได้รับแจ้งจาก

กรมการปกครอง เร่ือง แนวทางการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนนอกสถานที่
ให้กับบุคคล 3 ประเภท  ดังนี้ 1.ผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 2. คนชรา
ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้  3.ผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ทั้งนี้สามารถยื่น
ค าร้องได้ที่งานทะเบียนราษฎรเทศบาลนครสงขลา ได้ในวันเวลาราชการ ซึ่งเมื่อ
ได้รับค าร้องเข้าเงื่อนไขแล้ว งานทะเบียนราษฎรจะร่วมกับศูนย์ราชการการ
ทะเบียนภาค 9 จะไปให้บริการจัดท าบัตรประชาชนถึงบ้าน บุคคลดังกล่าว 
ส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสงขลา วันนี้การประชุมก็ครบทุกวาระ
แล้ว นะครับ ท่านนายกเทศมนตรีมีอะไรเพิ่มเติม  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
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   ขอท าความเข้าใจให้กับสมาชิก  ให้กับพี่น้องประชาชนที่ รับฟังการ
ถ่ายทอดการประชุมสภาในวันนี้ เร่ืองของหอนาฬิกา ทุกท่านคงจะจ าได้ว่า หอ
นาฬิกาเกิดขึ้นมาในรูปแบบต่าง ๆ เราประกวดแบบโดยเอาที่การตัดสินชนะเลิศ
น ามาเป็นรูปแบบในการก่อสร้าง เพราะฉะนั้นรูปแบบนาฬิกา ระบบดิจิตอลอะไร
ต่าง ๆ มันเกิดจากรูปแบบของสถาปนิกที่ชนะเลิศการประกวดแบบ ซึ่งจริง ๆ มัน
เป็นอย่างนั้นก็เลยน าเรียนให้เข้าใจ และพี่น้องไม่ต้องกลัวว่าถ้าไฟฟ้าดับหรือว่าไฟ
ไม่มี ระบบคอมพิวเตอร์เขาจะมีเคร่ืองส ารองไฟอยู่ ก็น าเรียนให้พี่น้องประชาชน
ได้รับทราบ และก็อีกอย่างหนึ่งขอท าความเข้าใจให้กับพี่น้องในย่านเมืองเก่า
นิดนึง ซึ่งถือว่าตอนนี้ในเร่ืองของพัฒนาในการอนุรักษ์ในย่านเมืองเก่า  ถือว่าเรา
ได้รับการประกาศเป็นเมืองเก่าหนึ่งในสิบของเมืองที่ให้สงขลาบ่อยางเป็นเมืองมก
รดของชาติไปเมื่อป ีพ.ศ. 2553  ณ ตอนนี้ในเร่ืองแนวทางในการพัฒนานั้นคือการ
เอาสายเคเบิ้ลลงดินทั้งหมด ดังที่เราเห็นตั้งแต่ปี 2559 มาจนถึงปี 2560 ถนนสาย
นครในก าลังท าอยู่นะครับ และปีงบประมาณปี 2560 ที่ได้งบประมาณมาจาก
จังหวัดอีกสายหนึ่งนั้นคือ ถนนนางงาม เพราะฉะนั้นมันจะกระทบกับพี่น้อง
ประชาชนบ้าง ทางเทศบาลนครสงขลาต้องขออภัยด้วย เพราะเร่ืองของการ
ก่อสร้าง การขุดเพื่อเอาสายเคเบิ้ลลงดิน การลงท่อต่าง ๆ ถนนนางงามเป็นถนน
คับแคบกว่าถนนนครใน แต่ในเร่ืองของการท างานนั้น ได้คุยกับผู้รับเหมาว่าต้อง
ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดและถ้าเป็นไปได้คือให้ท างานในเวลา
กลางคืน ในตอนนี้สัญญาในการท างานก่อสร้างสายไฟฟ้าลงดินเร่ิมขึ้นแล้ว ทาง
ผู้รับเหมาจะเร่ิมโครงการเดือนหน้านี้เป็นการเอาสายไฟฟ้าลงดินอีกสายหนึ่ง ถือ
ว่าทั้งสามสาย ถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม ก็จะเอาสายเคเบิ้ลลง
ดินหมด และ ปี 2561 ได้ใหม่อีกสายหนึ่ง งบประมาณ 93 ล้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
เอาสายไฟฟ้าลงดิน, โอเวอร์เลย์ถนน, CCTV และไฟแต่งเมือง นั้นคืองบจาก
จังหวัด ที่ทางเทศบาลได้ไปขอรับการสนับสนุนเพื่อเอาไฟฟ้าลงดิน ในปี 2561 เรา
ก็จะได้ใหม่อีกสายหนึ่ง ก็น าเรียนให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ผ่านไป
ยังพี่น้องประชาชนได้รับทราบ เพราะฉะนั้น ถนนนางงามก็จะเร่ิมเดือนหน้า
แน่นอนเลย ก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่จะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการ
ทั้งหลาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้คุยกับผู้รับเหมาแล้วว่า ขอให้การก่อสร้างมีผลกระทบ
ต่อพี่น้องประชาชน หรือผู้ประกอบการให้น้อยที่สุด จะไม่ให้ท ากลางวัน ให้
ด าเนินการในยามค่ าคืน หรือเลิกงานแล้ว  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา มากครับ วันน้ีการประชุมสภา 
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ประธานสภาเทศบาล  ก็ครบทุกวาระแล้ว ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลนคร
สงขลาทุกท่าน  นายกฯและคณะผู้บริหาร และส านักกองต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม 
ผมขอปิดประชุมสภาเทศบาลนครสงขลาสมัยแรก  ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา      13.20  น. 
 
 
 
   (ลงชื่อ)    นางวรกานต์  เรืองศรี    ผู้บันทึกการประชุม 
 
                                                              (ลงชื่อ)     นางกัลยา  บุญญามณี    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
        ส าเนาถูกต้อง 
 
      
 (นางกัลยา  บุญญามณี) 
ปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


