
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ.2560 
วันท่ี  15  สิงหาคม  2560  เวลา  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 1. นางกรกมล   อาจณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ไปราชการ 
 2. นายเอกชัย   กิ้มด้วง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ไปราชการ 
 3. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายภาสิทธิ์ จันทมุณี 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. นายอนันต์ วัตตธรรม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 11. นายนิทัศน์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายบรรหาญ โพธิกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 13. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 14. นายธ ามรงค์ เมฆาอภิรักษ์ ผอ.ส านักการคลัง 
 15. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนจัดเก็บรายได้ 
 16. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 17. นายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
 18. นายเสริมศักดิ์ โสมสงค ์ ผอ.ส านักการศึกษา 
 19. นางพรเพ็ญ พิตรพิบูลย์พันธุ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษาฯ 
 20. นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 21. นางนนทิพา เอกอุรุ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 22. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 23. นางสกุลวรรณ ดวงแข ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 24. นางวรกานต์ เรืองศรี หัวหน้างานธุรการ  
 25. นายวิรุฬห์ วงค์พุธ หัวหน้างานเทศกิจ 
 26. น.ส.ณัฏฐา ประสพสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 27. น.ส.อัชราภรณ์ ดวงไข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 28. นายวุฒิชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 29. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 30. นายไกรวุฒิ พรหมสุทธิ์ ช่างภาพ 
 31. น.ส.สุนทรี ไชยรักษ์ พนักงานจ้าง งานธุรการ 
 32. น.ส.สลินี ไชยคง พนักงานจ้าง งานธุรการ 
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 33. น.ส.อามีเดีย สะอะ พนักงานจ้าง งานธุรการ 
 34. นายมุสตารี มะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 

 เมื่อถึง เวลาก าหนดนัดประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว  นางกัลยา  บุญญามณี ปลัดเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

นายกเทศมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560  
 บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้า 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3     

ประจ าปี  พ.ศ.2560 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560  บัดนี ้สมาชิกสภาเทศบาล มาครบ
องค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา และขอ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   เร่ืองที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองที่ 1.  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ได้มาประชุมสภาเทศบาล

เน่ืองจากไปราชการ 3  คนคือ 
   1. นางกรกมล  อาจณรงค์   ไปราชการ 
   2. นายเอกชัย  กิ้มด้วง  ไปราชการ 
   3. นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง ลากิจ 

 เร่ืองที่ 2. เร่ืองการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ.
2560 – พ.ศ.2562) เพิ่มเติมคร้ังที่ 3  ด้วยได้มีหนังสือเทศบาลนครสงขลา ที่ สข 
52002.2/3088 ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2560  แจ้งว่าเทศบาลนครสงขลา ได้
ด าเนินการจัดท าแผนแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ.2560 – พ.ศ.
2562) เพิ่มเติมคร้ังที่  3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
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แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 หมวดที่ 4 ข้อ 22 แล้ว
เสร็จ 

 ในการนี้  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 หมวดที่ 5 ข้อ 24  “ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งให้
สภาท้องถิ่นทราบ” ผมจะอ่านประกาศนะครับ 
 ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนคร
สงขลา  (พ.ศ. 2560  –  พ.ศ. 2562) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 

   ด้วยเทศบาลนครสงขลา ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา  
(พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 22 ซึ่ง
นายกเทศมนตรีนครสงขลาได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 24 เทศบาลนครสงขลา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาล
นครสงขลา (พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  31  กรกฎาคม 2560  
   ลงชื่อ  นายสมศักดิ์  ตันติเศรณ ี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมก็แจ้งให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี 
   พ.ศ. 2560   เมื่อวันท่ี  29  พฤษภาคม  2560  และรายงานการประชุม   

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 
6 มิถุนายน 2560  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560  และรายงาน

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 2        
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญ
นายวรชาติ  ธารพระจันทร์  เชิญครับ 
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นายวรชาติ  ธารพระจันทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้ง   

ที่ 2  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา  
 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม 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 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ประชุม เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2560    

  และในวันเดียวกัน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครสงขลา ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ก็ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 2  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 
มิถุนายน 2560  โดยคณะกรรมการได้แก้ไขค าที่พิมพ์ผิดหรือพิมพ์ตกเพื่อให้
ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมากครับ  ในระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล  วาระที่ 2 นี้ มีการรับรองรายงานการประชุม 2 ครั้ง นะครับ  
   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 
และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560 
คร้ังที่ 2  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560  อีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี
ผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 ทั้ง 
2 ฉบับ  ก็เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาทั้ง 
2 ฉบับนี้ โดยปริยายแล้วนะครับ 
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัย
ท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2560  และรายการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2560  คร้ังท่ี 2  เมื่อวันท่ี 6  มิถุนายน  
พ.ศ. 2560  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เร่ือง   ขอรับความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกนอกเวลา 
  ราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง ขอรับความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบคลินิก   
ประธานสภาเทศบาล  นอกเวลาราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  

เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

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

เวลาราชการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   หลักการ  ขอเสนอสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอรับความเห็นชอบ

โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2561  จ านวน 1 โครงการ โดยใช้งบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครสงขลา  เป็นเงิน  850,000.- บาท  (แปดแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) 

   เหตุผล   เนื่องจากผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิก
นอกเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง เทศบาลนครสงขลา ซึ่งเร่ิม
เปิดให้บริการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันย่างเข้าปีที่  11 ของการ
ด าเนินงาน พบว่าประชาชนทั่วไปทั้งในเขตและนอกเขตเทศบาลนครสงขลา 
โดยเฉพาะผู้มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาล ผู้ประกันตนและผู้ที่ใช้บัตรประกัน
สุขภาพทั่วไป สะดวกมารับบริการนอกเวลาราชการ คิดเป็นร้อยละ 80.98 ของ
จ านวนผู้มารับบริการทั้งหมด ดังจะเห็นได้จาก ผลการด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบการบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2560  ที่แนบมาด้วยแล้ว แสดงให้เห็นถึงความนิยมของประชาชนที่มา
รับบริการนอกเวลา เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นกันเอง และ
มั่นใจในศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจความ
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พึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการนอกเวลาราชการ โดยก ารใช้
แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คนพบว่าประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ  คิดเป็นร้อยละ 92.21 

   ดังนั้น  เพื่อให้โครงการด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในการ ใช้สิทธิรักษาพยาบาล  เทศบาลนครสงขลา  จึงได้ จัดท า
โครงการพัฒนาระบบการบริการคลินิกนอกเวลาราชการ โดยใช้งบประมาณจาก
เงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์  เทศบาลนครสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ 2560  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  จ านวน  
750,000  บาท  (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  และค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
จ านวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  850,000  บาท  
(แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนค่ารักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 “ข้อ 8 กรณีที่
โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งใดแห่งหนึ่ง มีเงินทุนหมุนเวียนค่า
รักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์สะสมไว้เป็นจ านวนมาก  เทศบาลหรือเมืองพัทยา 
อาจพิจารณาให้น าเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายในกิจการสาธารณสุขด้านอ่ืนตามที่เห็น
ควร แต่จะต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของจ านวนเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นทั้งนี้จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนคงเหลืออยู่ในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 
500,000 บาท และเหลือส าหรับศูนย์บริการสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 200,000 บาท 
ด้วย 

   การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องเสนอโครงการ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลหรือสภาเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  และต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขอรับความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบ
บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ซึ่งปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง 
เทศบาลนครสงขลา มีเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่  12 กรกฎาคม  2560  อยู่ทั้งสิ้น  
3,555,448.83 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบ
สามสตางค์) คิดเป็นจ านวนเงินที่จะน าไปใช้ไม่เกินร้อยละ 30 ตามระเบียบฯ คือ 
1,066,634.65 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบห้า
สตางค์) ขอใช้คร้ังนี้  850,000  บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา ต่อไป 
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ในญัตติเร่ือง ขอรับความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิก

นอกเวลาราชการ ผมก็ได้อภิปรายมาทุกปี ปีนี้วงเงินก็ยังคง อยู่ที่ 850,000  บาท 
เป็นค่าเวชภัณฑ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็
เป็นค่าตอบแทน ทางคณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขึ้นมาก็ครบทุกเร่ือง ผมอยากจะ
แสดงความคิดเห็นนิดหนึ่งว่าโครงการนี้มันได้ประโยชน์โดยตรงกับพี่น้อง
ประชาชนของเราที่ไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลเองได้ส่วนหนึ่ง พอเปิดคลินิก
นอกเวลาราชการขึ้นมา อยากจะทราบเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเรามีบริการด้านใดบ้างที่
ศูนย์ของเรา ผมก็ไปเยี่ยมที่ศูนย์บ่อย ที่ ได้ไปเห็นเพิ่มเติมก็คือการวางแผน
ครอบครัว มีแพทย์ปริญญาที่มาท าการตรวจให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนมากก็
เป็นผู้ป่วยเร้ือรัง โรคเบาหวาน โรคความดัน ก็เป็นการช่วยดูแลพี่น้องประชาชน
โดยตรง ปีต่อไปถ้าจะระบุให้ทราบว่าที่ศูนย์บริการคลินิกนอกเวลาราชการของเรา
มีการให้บริการด้านใดบ้าง ระบุออกมาเป็นด้าน ๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับ
ทราบ และจะได้มารับการรักษาได้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  ไม่มีนะครับ คณะผู้บริหารจะชี้แจง

เพิ่มเติมไหมครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอท าความเข้าใจกับสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ผ่านไปยัง

ประธานสภาเทศบาล เนื่องจากการเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ถือว่า
เป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา 
และบริเวณใกล้เคียงได้มาใช้บริการ ซึ่งถือว่าโดยทั่ว ๆ ไปการบริการให้แก่พี่น้อง
ประชาชน ไม่ว่าในเร่ืองของการรักษาทั่วไป ประเภทอายุรกรรม และในเร่ืองของ
คลินิกฟัน คือพูดง่าย ๆ ว่าเจ็บไข้ไม่สบายเล็กน้อย ก็มาที่ศูนย์ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ได้
ดูแลรักษาในเบื้องต้นก่อน ก็ขอน าเรียนเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

แห่งนี้นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบริการ
คลินิกนอกเวลาราชการ ประจ าปี 2560 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าที่ประชุม
แห่งนี้ให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกนอกเวลาราชการ ตาม
ญัตติที่เสนอมานะครับ 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ โครงการพัฒนาระบบบริการคลินิกนอกเวลา
ราชการ   เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

นายประวัต ิ ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ  เร่ือง   ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  

เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติ
แทนนายกเทศมนตรี 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่ อขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560 

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2560 ได้ตั้งงบประมาณโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสนามเทนนิส  เป็นเงิน
จ านวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) นั้น เนื่องจากส านักการช่าง ส่วน
ควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเนื่องจาก
ในการลงส ารวจพื้นที่อย่างละเอียดและเชิญผู้เชี่ยวชาญในการจัดท าและปรับปรุง
สนามเทนนิสมาตรวจสอบและระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงสนามเทนนิสของเทศบาล ภายใต้งบประมาณที่ก าหนดให้ ท าให้ต้องมี
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การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงานบางส่วน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่สนามที่จะปรับปรุงจริง โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

   ข้อความเดิม  
   โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสนามเทนนิส 
   เพื่อปรับปรุงสนามเทนนิส สนามที่ 7 – 8 ขนาดสนาม 40.10 ม. X 35.80 ม. =  

1,435.58 ม2 ประกอบด้วย 
   1. ค่าด าเนินการ (งานเฉพาะด้าน) ค่าด าเนินการ รวมค่าขนส่ง ค่าที่พัก 

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการที่จะด าเนินงานให้ส าเร็จ และวัสดุสิ้นเปลือง 
   2. งานถม บด อัด 
   - งานปรับระดับดินลูกรังบดอัดแน่น หนา 200 มม. 
   - งานลาดยาง หนา 5 ซม. Qty. 1435.58 ตร.ม. 
   3. หมวดงานปรับพื้นผิวชั้นแอสฟัลท์ 
   - งาน Track Coat ส าหรับงาน Asphalt Concrete 
   - งานลาดยาง Asphalt Condreteหนา 5 ซม. Qty. 1435.58 ตร.ม. 
   4. งานผิวสนามมาตรฐาน    และติดตั้งระบบผิวสนามมาตรฐาน 

PLEXIPAVE 
   - ผิวเคลือบปรับสภาพพื้นสนาม Acrylic Fesurfacer1 ชั้น 
   - ผิวรองพื้น Fortified Plexipave 1 ชั้น 
   - ผิวจริง Plexipave Finishing coat 1 ชั้น 
   - สีรองพื้นเส้นสนาม Plexipave line paint Qty. 2 ชั้น Supervise and 

installation Qty. 1435.58 ตร.ม. 
   5. เสาเทนนิส DOUGLAS (Produced and Manufactured from U.S.A.X 
   - งานติดตั้งเสาเทนนิส Douglas DTP-37 Qty. 2 ชุด 
   6. เน็ตเทนนิส DOUGLAS (Produced and Manufactured from U.S.A.X 
   - งานติดตั้ง เน็ตเทนนิส Douglas TN-30SH Qty. 2 ชุดรายละเอียดตามที่

เทศบาลก าหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
   ข้อความใหม่ 
   1. ค่าด าเนินการ (งานเฉพาะด้าน) ค่าด าเนินการ รวมค่าขนส่ง ค่าที่พัก 

ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการที่จะด าเนินงานให้ส าเร็จ และวัสดุสิ้นเปลือง 
   2. งานเทคอนกรีตปรับระดับพื้นสนาม หนาเฉลี่ย 12 เซนติเมตร 

(รูปแบบตามที่เทศบาลก าหนด) สนามที่ 7 – 8 
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   3. งานท าผิวสนามมาตรฐาน และติดตั้งระบบผิวสนามมาตรฐาน 
PLEXIPAVE (สนามที่ 7 – 8) 

   - ผิวเคลือบปรับสภาพพื้นสนาม Acrylic Fesurfacer 1 ชั้น 
   - ผิวรองพื้น Fortified Plexipave 1 ชั้น 
   - ผิวจริง Plexipave Finishing coat 1 ชั้น 
   - สีรองพื้นเส้นสนาม Plexipave line paint Qty. 2 ชั้น 
   - Supervise and installation Qty. 1435.58 ตร.ม. 
   4. เสาเทนนิส DOUGLAS (Produced and Manufactured from U.S.A.X 
   - งานติดตั้งเสาเทนนิส Douglas DTP-37 Qty. 2 ชุด 
   5. เน็ตเทนนิส DOUGLAS (Produced and Manufactured from U.S.A.X 
   - งานติดตั้ง เน็ตเทนนิส Douglas TN-30SH Qty. 2 ชุด 
   6. งานท าผิวสนามมาตรฐานที่ 5 – 6 พื้นที่รวมท าสีไม่น้อยกว่า 1,350 

ตารางเมตร และติดตั้งระบบผิวสนามมาตรฐาน PLEXIPAVE 
   - ผิวเคลือบปรับสภาพพื้นสนาม Acrylic Fesurfacer 1 ชั้น 
   - ผิวรองพื้น Fortified Plexipave 1 ชั้น 
   - ผิวจริง Plexipave Finishing coat 1 ชั้น 
   - สีรองพื้นเส้นสนาม Plexipave line paint Qty. 2 ชั้น 
   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับ    
ที่ 3 )พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่อไป 

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

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ท่านประธานครับผมขออภิปรายในญัตตินี้ เทศบัญญัติรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งงบประมาณโครงการซ่อมแซมปรับปรุงสนามเทนนิส  
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เป็นจ านวนเงิน 2,000,000 บาท ผมขอฝากต่อท่านประธานผ่านไปยังหัวหน้าฝ่าย
บริหาร ของเทศบาลนครสงขลา งบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงสนามเทนนิสเป็น
งบประมาณของปี พ.ศ. 2560 เป็นที่หน้าเสียดายที่เราไม่ได้ท า เพราะมันติดขัด
อะไรผมก็ไม่ทราบ สนามเทนนิสตรงนั้นมี 4 สนาม แยกเป็นสนามละ 2 คอร์ด 
รวมแล้ว 8 คอร์ด สนามที่ติดถนนราชด าเนินท่านนายกได้สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อ
รองรับและส่งเสริมการเล่นกีฬาเทนนิสของเยาวชนและให้ประชาชนทั่วไป ได้
ออกก าลังกาย สนามเทนนิสของเทศบาลมีมานานแล้ว ผมจ าได้ว่าผมโตมาก็เห็น
สนามเทนนิสนี้แล้ว เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผมดีใจที่เทศบาลนครสงขลา 
เล็งเห็นว่ากีฬานั้น ท าให้เยาวชนและเยาวชนในเขตเทศบาลนครสงขลาได้ออก
ก าลัง สุขภาพที่ดี ความแข็งแรงของร่างกายมันหาซื้อไม่ได้ มันต้องท าเอาเอง 
ดังนั้นการเล่นกีฬาเทนนิสก็เป็นทางเลือกหนึ่งของเยาวชน ผมเสียดายงบ
ซ่อมแซมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท าไมจนถึงบัดนี้ยังไม่ได้ด าเนินการ เรา
ทราบว่าปี 2560 นี้การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ สงขลาเราเป็นเจ้าภาพ ถ้าสนาม
เทนนิสแห่งนี้สร้างได้มาตรฐานเป็นการรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติก็จะเป็น
หน้าเป็นตา เพราะเทศบาลเรากับสนามกีฬาติณสูลานนท์ก็อยู่ใกล้กับสนาม
เทนนิส การไปมาก็สะดวก เทศบาลนครสงขลา เป็นเทศบาลนครอันดับหนึ่ง ท่าน
ประธานครับ ผมดูรายการที่ขอแก้ไขมาในสนามที่ 7 ที่ 8 ข้อ 2 งานถมบดอัด พอ
มาดูที่แก้ไขใหม่เป็นงานเทคอนกรีต ผมเข้าใจว่าคงจะติดขัดเร่ืองเทคนิค เพราะว่า
สนามเทนนิสเดิมอยู่ที่ชายเขา และมันสร้างซ้อนกันอยู่การที่จะเข้าใปสนามที่ 7 ที่ 
8 อาจจะมีปัญหาเร่ืองรถที่จะเข้าไปท าการปรับปรุง นี่ผมคิดเอาเองนะเพราะว่าลูก
ชายผมก็ไปเล่นเทนนิสอยู่ ซึ่งเทศบาลนครสงขลาได้เปิดค่ายให้เยาวชนได้ไปออก
ก าลังกายในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ตรงนี้ผมก็ยอมรับ อีกอย่างผมอยากจะขอ
เพิ่มเติมนิดหนึ่งในการแก้ไขใหม่นี้ เทนนิสเป็นกีฬากลางแจ้ง ช่วงฝนตกจะเล่น
ไม่ได้ ที่อ่ืนเขาจะมีโรงคลุม เหมือนที่สนามจิระนครที่หาดใหญ่ คนที่ออกก าลัง
กายเป็นประจ าหากวันไหนไม่ได้ออกมันจะคร่ันเนื้อคร่ันตัว ผมจึงเรียนท่าน
ประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่าให้เพิ่มงบประมาณเข้ามา จะเป็นปีหน้าก็ได้ ให้เป็น
โรงคลุมขึ้นมา ประชาชนจะได้มาออกก าลังกายได้ในช่วงหน้าฝน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้อีกบ้างครับ เชิญครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 
 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ท่านประธานครับ ผมสงสัยอยู่นิดหนึ่งในข้อความเดิมในเร่ืองของการถม 

บด อัด ผิวของสนาม พอข้อความใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นงานเทคอนกรีตพื้น
สนามซึ่งผมมองถึงความแข็งแรง อายุการใช้งานที่ยาวนาน ผมอยากจะเรียนถาม
ท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารว่ามีเห็นผลอะไรที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงตรงนี้ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  ไม่มีนะครับ ผู้บริหารจะชี้แจงไหมครับ 

เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ผมขอเรียนชี้แจงสมาชิกสภาทั้ง 2 ท่านดังนี้นะครับ สนามที่ 7 ที่ 8 อย่าง

ที่ท่านสมาชิกสภาท่านสมชาย  จินเดหวา  พูดนั้นถูกต้องแล้วครับ สนามดังกล่าว
อยู่ติดกับเชิงเขา การจะเข้าไปสู่สนามที่ 7 ที่  8 นั้น มันต้องผ่านสนามอ่ืนไป 
เพราะฉะนั้นการจะเอารถเข้าไปบดอัด มันจะกระทบกับสนามที่เราผ่านไปมันท า
ให้เกิดความยุ่งยาก และโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับสนามที่ 1 – 6 มันมีมาก 
รถจะอ้อมไปไม่ได้มันอยู่ติดเชิงเขาเลย ก็เลยคิดว่าเราไม่จ าเป็นจะต้องท าขนาดนั้น 
มันจะท าให้เกิดความเสียหายกับสนามอ่ืน และสนามที่ 1 – 4 ก็เป็นสนามที่ได้
มาตรฐานดีอยู่แล้ว นายกเทศมนตรีเลยคิดว่า สนามที่ 7 – 8 เราน่าจะท าเท่าที่ท าได้ 
ท าไว้เพื่อให้เยาวชนใช้ส าหรับการฝึกซ้อม ก็เลยขอเปลี่ยนจากการบดอัดมาเป็น
การเทพื้นคอนกรีต แทนซึ่งก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมากนัก อีกประการหนึ่งที่
ท างานล่าช้า เพราะว่าจากการที่เราได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติไว้แล้ว จ านวน 
2,000,000 บาท พอเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติจริง ๆ เราตั้งคณะกรรมการประมาณ
ราคากลางจากรูปแบบที่เราก าหนดไว้ในเทศบัญญัติ ปรากฏว่าวงเงินเกินมาเป็น 
2,400,000 บาท จึงไม่สามารถท าได้ในวงเงิน 2,000,000 บาท เพราะมันหลายอย่าง
เกินไป และก็ประสบปัญหาอย่างที่ว่า จึงคิดว่าไม่อยากให้มันเสียหายก็เลยท า แต่
การปรับปรุงครั้งนี้ มันก็เกิดประโยชน์ไม่ได้ผิดไปจากรูปแบบเดิมที่ก าหนดในเทศ
บัญญัติมากนัก มันเปลี่ยนเฉพาะการบดอัดดินลูกรังในสนามที่ 7 - 8 มาเป็นการเท
พื้นคอนกรีต ก็ขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังสมาชิกสภา
เทศบาล ทั้ง 2 ท่าน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่าน 
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ประธานสภาเทศบาล  ใด จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติ
จากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือขึ้นครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมา แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ  เร่ือง   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  

เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติ
แทนนายกเทศมนตรี 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่ อขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560 

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2560 ได้ตั้งงบประมาณโครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาล 1 – 5  
เป็นเงินจ านวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) นั้น เนื่องจากในส่วนของ
รายละเอียดตามรายการที่ด าเนินการจัดซื้อ มีความคลาดเคลื่อน และเพื่อให้
กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

   ข้อความเดิม 
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   โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาล 1 – 5 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา ส าหรับโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ 

โรงเรียนเทศบาล 1 – 5 ประกอบด้วย 
  ครุภัณฑ์การศึกษา   
  โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาล 1– 5  จ านวน       5,000,000  บาท 
   1. Math Train ชุดส่งเสริมการเรียนรู้จินตคณิตและการนับจ านวน 19 ชุด 
   2. Creative Builder ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจดจ า จ านวน 10 ชุด 
   3. TubesExperiment Set ชุดทดลองการเคลื่อนที่และจินตนาการ  
  จ านวน  19 ชุด 
   4. Story Tales V46 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้จินตนาการและการเล่า

เร่ืองราว  จ านวน 19 ชุด 
   5. LargeFarm V46 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตและถิ่นอาศัย  
  จ านวน 19 ชุด 
   6. Community Starter Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์และสังคม 

จ านวน 19 ชุด 
   7. Space & Airport Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่และการรับผิดชอบ 

จ านวน 19 ชุด 
   8. Vehicles Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้การสวมบทบาทในชีวิตจริง 

จ านวน 19 ชุด 
   9. Sceneries Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้องค์ประกอบและการสร้างสรรค์ 

จ านวน 19 ชุด 
   10. More To Math Core Set 1 – 2 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จ านวน 19 ชุด 
   11. More To Match Curriculum Pack & Software จ านวน 4 แผ่น 
   12. (Story Starter Core Set) ชุดส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านการ

สื่อสาร จ านวน 19 ชุด 
   13. Story Starter Curiculum Pack & Software จ านวน 4 ชุด 
   14. Simple & Powered Machines Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้เคร่ืองกลไฟฟ้า

เบื้องต้น จ านวน 19 ชุด 
   15. SCM Activity Pack For Elementary School จ านวน 4 ชุด 
   16. Pneumatics Add-on Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ระบบลมอัดเบื้องต้น 

จ านวน 19 ชุด 
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   17. Activity Pack for For D9641 จ านวน 4 ชุด 
   18. Renewable Energy Add-on Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้พลังงาน

ทดแทนจ านวน 19 ชุด 
   19. Activity Pack For Renewable Energy Add-on Set จ านวน 4 ชุด 
   20. LEGO Mindstorm Education Base Set (NXT) ชุดสื่อการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร์   จ านวน 20 ชุด 
   21. Transformer10V จ านวน 20 ชุด 
   22. Light Senser(For NXT) จ านวน 20 ชุด 
   23. LEGO MINDSTORMS Education Resource Set ชุดประกอบสื่อ

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 ชุด 
   24. ชุดศึกษาความหลากหลายของพลังงาน จ านวน 4 ชุด 
   25. ตู้บานเปิดกระจก ขนาด 91.7x45.7x182.9 ซม. จ านวน 23 ชุด 
   26. เก้าอี้ประกอบโต๊ะอ่านหนังสือ จ านวน 120 ชุด 
   27. ห้องท้องฟ้าจ าลอง จ านวน 1 ชุด 
   28. แบบจ าลองการกลั่นปิโตรเลี่ยม จ านวน 1 ชุด 
   29. ระบบเซลล์ไฮโดรเจน จ านวน 1 ชุด 
   30. จักรยานเปลี่ยนรูปพลังงาน จ านวน 1 ชุด 
   31. ตารางธาตุอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด 
   32. ภาพเคลื่อนไหวบนกระจกเงา จ านวน 1 ชุด 
   33. ภาพอนันต์ จ านวน 1 ชุด 
   34. แม่เหล็กไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 
   35. แรงสู่ศูนย์กลาง จ านวน 1 ชุด 
   36. ลูกบอลตีลังกา จ านวน 1 ชุด 
   37. ชุดการเกิดลม จ านวน 1 ชุด 
   38. ถาดไร้แรงเสียดทาน จ านวน 1 ชุด 
   39. แบบจ าลองพายุทอร์นาโด จ านวน 1 ชุด 
   40. กฎของแบร์นูลีย์ จ านวน 1 ชุด 
   41. ตู้เก็บอุปกรณ์ LEGO จ านวน 12 ตู้ 
   42. โต๊ะอ่านหนังสือขนาด 100x120x75 ซม. จ านวน 20 ชุด 
 
   ข้อความใหม่(เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในรายการท่ี 2,21,23,25และ42) 
   โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาล 1 – 5 
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   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา ส าหรับโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ 
โรงเรียนเทศบาล 1 – 5   ประกอบด้วย 

  ครุภัณฑ์การศึกษา   
  โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาล 1– 5  จ านวน       5,000,000  บาท 
   1. Math Train ชุดส่งเสริมการเรียนรู้จินตคณิตและการนับจ านวน 19 ชุด 

2. Playground ชุดส่งเสริมการเรียนรู้การท างานร่วมกัน จ านวน 19 ชุด 
   3. TubesExperiment Set ชุดทดลองการเคลื่อนที่และจนิตนาการ  
  จ านวน  19 ชุด 
   4. Story Tales V46 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้จินตนาการและการเล่า

เร่ืองราว  จ านวน 19 ชุด 
   5. LargeFarm V46 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตและถิ่นอาศัย  
  จ านวน 19 ชุด 
   6. Community Starter Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์และสังคม 

จ านวน 19 ชุด 
   7. Space & Airport Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่และการรับผิดชอบ 

จ านวน 19 ชุด 
   8. Vehicles Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้การสวมบทบาทในชีวิตจริง 

จ านวน 19 ชุด 
   9. Sceneries Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้องค์ประกอบและการสร้างสรรค์ 

จ านวน 19 ชุด 
   10. More To Math Core Set 1 – 2 ชุดส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จ านวน 19 ชุด 
   11. More To Match Curriculum Pack & Software จ านวน 4 แผ่น 
   12. (Story Starter Core Set) ชุดส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการด้านการ

สื่อสาร จ านวน 19 ชุด 
   13. Story Starter Curiculum Pack & Software จ านวน 4 ชุด 
   14. Simple & Powered Machines Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้เคร่ืองกลไฟฟ้า

เบื้องต้น จ านวน 19 ชุด 
   15. SCM Activity Pack For Elementary School จ านวน 4 ชุด 
   16. Pneumatics Add-on Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้ระบบลมอัดเบื้องต้น 

จ านวน 19 ชุด 
   17. Activity Pack for For D9641 จ านวน 4 ชุด 
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   18. Renewable Energy Add-on Set ชุดส่งเสริมการเรียนรู้พลังงาน
ทดแทนจ านวน 19 ชุด 

   19. Activity Pack For Renewable Energy Add-on Set จ านวน 4 ชุด 
   20. LEGO Mindstorm Education Base Set (NXT) ชุดสื่อการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตร์   จ านวน 20 ชุด 
21. Transformer 10V DC จ านวน 20 ชุด 

   22. Light Senser(For NXT) จ านวน 20 ชุด 
  23. LME EV3 Expansion Set ชุดประกอบสื่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ จ านวน 20 ชุด 

   24. ชุดศึกษาความหลากหลายของพลังงาน จ านวน 4 ชุด 
    25. ตู้บานเปิดกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 91.7 x 45.7 x 182.9 ซม.  

   จ านวน 23 ชุด 

    26. เก้าอี้ประกอบโต๊ะอ่านหนังสือ จ านวน 120 ชุด 
   27. ห้องท้องฟ้าจ าลอง จ านวน 1 ชุด 
   28. แบบจ าลองการกลั่นปิโตรเลี่ยม จ านวน 1 ชุด 
   29. ระบบเซลล์ไฮโดรเจน จ านวน 1 ชุด 
   30. จักรยานเปลี่ยนรูปพลังงาน จ านวน 1 ชุด 
   31. ตารางธาตุอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ชุด 
   32. ภาพเคลื่อนไหวบนกระจกเงา จ านวน 1 ชุด 
   33. ภาพอนันต์ จ านวน 1 ชุด 
   34. แม่เหล็กไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 
   35. แรงสู่ศูนย์กลาง จ านวน 1 ชุด 
   36. ลูกบอลตีลังกา จ านวน 1 ชุด 
   37. ชุดการเกิดลม จ านวน 1 ชุด 
   38. ถาดไร้แรงเสียดทาน จ านวน 1 ชุด 
   39. แบบจ าลองพายุทอร์นาโด จ านวน 1 ชุด 
   40. กฎของแบร์นูลีย์ จ านวน 1 ชุด 
   41. ตู้เก็บอุปกรณ์ LEGO จ านวน 12 ตู้ 

    42. โต๊ะนั่งอ่านหนังสือ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 x 120 x 75 ซม.  

   จ านวน 20 ชุด   
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 ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับ    

ที่ 3 )พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ

รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น 

 จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคณุ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ  

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

ประชาชน เป็นจ านวน 5,000,000 บาท  ผมมองว่าโครงการห้องเรียนอัจฉริยะของ
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสงขลา ตั้งแต่โรงเรียนเทศบาล 1 – เทศบาล 5 สิ่งที่
ผมดีใจมากที่โรงเรียนทั้ง 5 โรงมีการบูรณาการ ที่ผ่านมาโรงเรียนแต่ละโรงก็ขอ
งบประมาณเข้ามาผ่านสภาแห่งนี้ และได้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนเทศบาลทั้ง 5 
โรงของเรา รายการทั้ง 42 รายการที่แจ้งมานั้น 5,000,000 บาท ก็ล้วนแล้วแต่
รองรับในเร่ืองของความเจริญหรือว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไป และนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 5 โรงนั้น เกือบหมื่นคน ก็ได้ใช้ประโยชน์จากห้องเรียน
อัจฉริยะ ซึ่งบางโรงเรียนเท่าที่เราได้สังเกตจากประสบการณ์ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ไม่
ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ แต่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเรานั้น นักเรียนเราได้มีโอกาส แต่
ผมสงสัยอยู่ เ ร่ืองเดียวคือรายการที่ 20 ก็คือ  เร่ืองของ LEGO Mindstorm 
Education Base Set  (NXT) ชุดสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  อยากเรียนถาม
ว่าโรงเรียนเรานั้น มีอยู่ 3 ช่วงคือ ปฐมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย อยากเรียน
ถามผู้บริหารว่า จ านวน 20 ชุดนี้ ทั้ง 3 ช่วง เราใช้รวมกันหรือว่าแยกมาเป็นแต่ละ
ชุด เพราะไม่น่าจะให้ด้วยกันได้เพราะต่างระดับชั้นกัน ขอบคุณครับ 

 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ 



20 
 

  

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ในญัตตินี้เร่ืองห้องเรียนอัจฉริยะของโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 5 โรง ผมเข้าใจ

ว่าเจตนาที่จะให้เด็กนักเรียนเกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
และต่อโรงเรียน และผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะคิดขึ้นมานะครับ เขา
คงจะคิดกันมานานแล้ว อย่างน้อยก็ตั้งแต่ปี 2559 นั่นก็คือเดือนกรกฎาคม 2559 
เป็นอย่างช้า  แต่วันนี้ก็นับมาเกือบสิ้นปีงบประมาณ การด าเนินการโครงการ
ห้องเรียนอัจฉริยะก็ยังไม่ได้ด าเนินการ ซึ่งผมมองว่าสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
เด็กเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้เด็กของโรงเรียนเทศบาลเป็นเด็กที่เก่งเลยมีโครงการ
ห้องเรียนอัจฉริยะเกิดขึ้น แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าลักษณะของเรียนอัจฉริยะเป็นแบบ
ไหนอย่างไร แต่ตรงนั้นไม่เป็นไร เพราะดูรูปแบบเนื้อหา อุปกรณ์ทั้งหมดดูแล้วมัน
เป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริม แต่สิ่งที่อยากจะฝากว่าน่าจะทันในปีงบประมาณ 
2560 และใน 5 รายการที่ขอเปลี่ยนแปลงนั้น ของเดิมเป็นอย่างไร และของใหม่
เป็นอย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เกี่ยวกับห้องเรียนอัจฉริยะซึ่งฟังดูแล้วโครงการ
นี้เป็นโครงการที่สวยหรู ค าว่าอัจฉริยะคือความเป็นเลิศ มุ่งเน้นให้นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 – 5 เราตั้งงบประมาณไว้ 5,000,000 บาท เฉลี่ยแล้วโรงเรียนละ 
1,000,000 บาท  ณ วันนี้ตามที่สมาชิกสภา สมโชค  ดีลิ่น  ขอโทษที่เอ่ยนาม ท่าน
บอกว่างบประมาณนี้คิดมาตั้งแต่ปี 2559 นี้จะหมดปีงบประมาณ 2560 แล้ว ยัง
ไม่ได้จัดซื้ออะไรเลย มันน่าเสียดายทางด้านวิชาการ เสียดายเด็กรุ่นที่จะจบไปไม่มี
โอกาสได้ใช้ ทั้ง ๆ ที่เงิน 5,000,000 บาท สมาชิกสภาได้อนุมัติไปแล้วแต่เราไม่ได้
ใช้ให้เกิดประโยชน์ ตรงนี้ผมเน้นว่างานทุกงานเมื่อสภาอนุมัติไปแล้ว ให้รีบ
ด าเนินการอย่าเอาเงินไปตั้งไว้  ผมขอโยงถึงสนามเทนนิสว่าถ้าเราซ่อมเสร็จก็จะ
ได้ใช้ในกีฬาแห่งชาติ นี่ก็เหมือนกันถ้าเราจัดซื้อจัดจ้างเสร็จเด็กนักเรียนก็จะได้ใช้
ให้เกิดประโยชน์ น าไปต่อยอด เกิดประโยชน์ทางด้านวิชาการ ได้เป็นนักเรียน
อัจฉริยะสู่เทศบาลนครสงขลา อย่าลืมว่าในวันนี้โรงเรียนเทศบาล 1 – 5 อยู่ในแนว
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หน้า อยู่ในล าดับต้น ๆ โยงนิดหนึ่งค าว่าอัจฉริยะมันไม่ใช่ว่าไปร้องเพลง หรือ
อะไรนะครับ มันเป็นด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 5 ของเราไปร้องเพลงมา
หลายปีแล้ว น่าจะชะลอได้แล้ว เรามาเน้นด้านวิชาการกันบ้าง เหมือนโรงเรียน 
ญ.ว. โรงเรียนแสงทอง เขาอันดับที่เท่าไหร่แล้ว เรายังติดอยู่ตรงนี้อีก ดังนั้นผมเลย
อภิปรายเร่ืองห้องเรียนอัจฉริยะผ่านท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหารว่า ขอให้
ด าเนินการเพื่อให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 – 5 ของเราเป็นนักเรียนอัจฉริยะจริง 
ๆ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  ไม่มีนะครับ ผู้บริหารจะชี้แจงไหมครับ เชิญรอง

นายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ประเด็นปัญหาแรกที่อยากจะน าเรียนต่อสมาชิกสภาเทศบาล ในเร่ืองของ

ความล่าช้า ในการจัดซื้อจัดจ้างเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องเรียนอัจฉริยะ 
จริง ๆ แล้วเราก็อยากท าให้เร็วนะครับ แต่ในการตั้งเป้าหมายเอาไว้เราตั้งไว้  5 
โรงเรียน ห้องเรียนอัจฉริยะจะต้องใช้ห้องของมันโดยเฉพาะบรรจุเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ ตรงนี้มันติดอยู่ที่โรงเรียน 2 – 3 โรงไม่มีห้องที่เหมาะสมที่จะใส่
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ และบางโรงก็ยังสร้างอาคารไม่เสร็จผู้รับเหมาก็ทิ้งงานไปก็
เป็นปัญหา ถ้าซื้อมาก่อนก็ไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหน ก็ต้องรอให้สถานที่พร้อมก่อนแล้ว
ก็จัดซื้อจัดจ้างมาพร้อมกันนั่นคือประการที่หนึ่ง  อีกประการหนึ่งขอน าเรียนท่าน
ประธานสภาผ่านไปยัง สท.พิทักษ์  ทองสุกใส  ขออนุญาตที่เอ่ยนามนะว่าบาง
รายการที่เราเปลี่ยนแปลง บางอย่างเป็นไปตามยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลง ไป 
เคร่ืองมือบางอย่างพอนานหน่อยก็เลิกผลิตไป ผลิตแบบใหม่ขึ้นมา  จ านวนก็
แตกต่างกัน บางอย่างจะเห็นว่าเราเขียนไว้บางทีมันก็รัดตัวเกินไป เช่นขนาดอย่าง
นี้ พอจัดซื้อไม่ได้มันต้องบอกว่าขนาดไม่น้อยกว่า เติมค าว่าไม่น้อยกว่าลงไป
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจัดซื้อจัดจ้าง  เคร่ืองมือบางอย่างเราจ ากัดขนาด
ลงไปไม่รัดกุม ก็จัดซื้อไม่ได้ เพราะถ้าระบุขนาดเป๊ะ บางทีก็ซื้อไม่ได้เพราะถ้า
เกินไปนิดหนึ่งหรือขาดไปนิดหนึ่งก็ซื้อไม่ได้แล้ว กรรมการตรวจรับเขาก็ไม่กล้า
ตรวจรับให้เพราะมันไม่ตรงตามที่ก าหนดไว้ ท านองนี้แหละครับ ก็เป็นความ
ปรารถนาดีของสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาที่ตั้งข้อสังเกตมา ผมก็น าเรียนว่า
บางรายการมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เราเกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้าง



22 
 

  

เนื่องจากห้องที่จะใช้ยังไม่พร้อมก็ต้องรอจัดซื้อพร้อมกัน พอนานไปเคร่ืองมือ
บางอย่างมันก็ล้าสมัยไปแล้ว เราก็ขอเปลี่ยน ที่บอกว่าท าไมเป็นจ านวน 20 ชุด 
บางอย่างเช่น LEGO  ที่โรงเรียนเทศบาล 5 เป็นเด็กโตก็ไม่ได้ใช้ เขาใช้เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ LEGO เป็นตัวต่อ ก็เป็นว่าโรงเรียนเทศบาล 1 -  4 โรง ๆ ละ 5 ชุด 
รวม 20 ชุด มันแล้วแต่ความต้องการของแต่ละโรงเรียน เลยไม่เท่ากัน บางอย่าง
บางโรงก็มีอยู่แล้ว ขอน าเรียนชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  ผมจะขอมติจากที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือขึ้นครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมา แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ ใหแ้กไ้ขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติ  เร่ือง   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  

เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติ
แทนนายกเทศมนตรี 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่ อขอแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560 

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2560 ได้ตั้งงบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคารเรียน 5    
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กับอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)  เป็นเงินจ านวน     
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น เนื่องจากส านักการช่าง ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารและผังเมือง ได้ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเนื่องจากต้องการ
ขยายจากเดิม 1 ชั้น เป็น 2 ชั้น คือ จากเดิมมีเพียงชั้น 3 ต้องการขยายเพิ่มเติมเป็น
ชั้น 2 และชั้น 3 ของอาคาร และเพื่อความคงทนแข็งแรง ใช้งานได้นานยิ่งขึ้น จึงมี
การเลือกใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

   ข้อความเดิม 
   โครงการก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคารเรียน 5 กับอาคารเรียน 6 โรงเรียน

เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคารเรียน 5 กับอาคารเรียน 6 โรงเรียน

เทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
   1. อาคารเดิม (อาคาร 5) 
   1.1 ทุบผนังก่ออิฐเดิม ขนาด 2.50 x 3.20 ม. 
   1.2 ท าผนังเบาโครงสร้างส าเร็จรูป บุแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา  12 มม. 

บุ 2 ด้าน 
   1.3 ทาสีผนังอะครีลิค 
   1.4 ติดตั้งประตูไม้อัดสัก ขนาด 1.80 x 2.00 ม. พร้อมช่องแสง 
   2. อาคารใหม่ (อาคาร 6) 
   2.1 วางคานเหล็ก I-Beam บุพื้นวีว่าบอร์ดหรือสมาร์ทบอร์ดหนา      

20 มม. ปูทับด้วยกระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ขนาด 16 x 16” 
   2.2 โครงหลังคาเหล็กบุด้วย แผ่นโพลีตัน หนา 2.0 มม. สีชา 
   2.3 ราวกันตก สูง 1.20 ม. ทั้ง 2 ข้าง ท าโดยสแตนเลส 
   2.4 พื้นสะพานลอย ขนาด กว้าง 2.35 x ยาว 2.50 ม. 
   รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด ปรากฏในแผนงานการศึกษา 
   ข้อความใหม่   
   1. คานเหล็ก H-Beam บุด้วยแผ่น Alumimuim Checkered Plate 
   2. ผนังกระจกอลูมิเนียม กระจกใส หนา 5 mm. พร้อมประตูบานเลื่อน   

2 ชุด 
   3. ทุบผนังอาคาร 5 จ านวน 2 ช่อง (ชั้นที่ 2 และ 3) 
   4. หลังคาโครงเหล็กกัลป์วาไนซ์ บุด้วยแผ่น Polycarbonate ชนิดตัน

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด 
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   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และฉบับ    
ที่ 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติ

จากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือขึ้นครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้     มีมติ
อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมา แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นเอกฉันท์ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ต่อไปขอเชิญรองประธานสภา  ขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา  
ประธานสภาเทศบาล  สัก 2-3 วาระ  เชิญครับ 

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

นายสุพล  ชุ่มเย็น   ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
รองประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหารเสนอ 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ญัตติ  เชิญ รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เสนอญัตติ  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
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   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดหาผ้าม่านห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 เป็นเงิน 73,400.- บาท 
(เจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

   เหตุผล   เนื่องจากผ้าม่านห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5  มีสภาพช ารุด       
ฉีกขาด งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาลมีความจ าเป็นจะต้องจัดหาผ้าม่านใหม่ เพื่อ
ทดแทนผ้าม่านเก่าที่ช ารุดฉีกขาด เพื่อให้ห้องประชุมมีความสวยงามและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น แต่งานธุรการส านักปลัดเทศบาลไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ดังนี ้

   โอนลดจาก  
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว  งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โครงการสงขลาแต่แรก “ถนนคนเดิน 
เพลินกินของหรอย ย้อนรอยบ่อยาง” 

   - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการสงขลาแต่แรกฯ  ตั้งไว้ 2,000,000.- 
บาท  งบประมาณคงเหลือ 959,732 .-บาท ขอโอนลด 73,400.- บาท  

   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  

   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   - จัดหาผ้าม่านห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5   ตั้งไว้   73,400.-  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าผ้าม่านชนิดกรองแสงขนาด 3.20 x 2.30 ม. จ านวน 8 ชุด
และผ้าม่านชนิดกรองแสงขนาด 3.20*2.90 ม. จ านวน 2 ชุด  

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 
หมวด 4 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อไป  

นายสุพล  ชุ่มเย็น   ขอบคุณ  รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
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รองประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติ เป็นเอกฉันท์ )  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  อนุมัติ ให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

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

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 9  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหารเสนอ

ญัตติ  เชิญ รองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  เสนอญัตติ  เชิญครับ 

นายภาสิทธิ์  จันทมุณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายภาสิทธิ์  จันทมุณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอความเห็นชอบใน

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 21,500 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 

   เหตุผล  ตามที่ จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเทศบาลนครสงขลา FM 
106.25 MHz  ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (บริการ
สาธารณะ) จากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  และก าหนดให้เทศบาลนครสงขลาต้องต่อ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (บริการสาธารณะ) ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (บริการ
สาธารณะ) และก าหนดให้มีการน าเคร่ืองส่งวิทยุเข้ารับการตรวจมาตรฐานทาง
เทคนิค และวัดการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ
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วิทยุกระจายเสียง เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจาก
การรบกวนการใช้คลื่นความถี่กับกิจการวิทยุน าทางทางการบินและกิจการ
เคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์ตามตารางคลื่นความถี่แห่งชาติ  พร้อม
ทั้งแนบรายงานผลการวัดการแพร่แปลกปลอมฯ ดังกล่าว ในการขอยื่นต่อ
ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง นั้น 

   ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่
แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบวิทยุกระจายเสียง จึงมีความจ าเป็นต้องมี
อุปกรณ์ในการควบคุมการแพร่แปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงและอุปกรณ์เคร่ืองเหนี่ยวน าสัญญาณความถี่วิทยุ เพื่อให้การส่ง
สัญญาณเป็นไปตามที่ก าหนดและไม่มีการฟุ้งกระจายของสัญญาณอันเป็นเหตุให้
เกิดการรบกวนความถี่อ่ืนๆ  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   โอนลด  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,417,000 บาท คงเหลือ 2,135,530.02 บาท    

ขอโอนลด 21,500 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  2,114,030.02 บาท 
   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน       

ค่าครุภัณฑ ์
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   1. เคร่ืองกรองความถี่วิทยุ (Cavity filter) งบประมาณ  15,000 บาท         

(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เคร่ืองกรองความถี่วิทยุ (Cavity filter)  
  จ านวน 1 เคร่ือง 
 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีช่องเสียบสายสัญญาณน าเข้า (Input) จ านวน 1 ช่อง 
   - มีช่องเสียบสายสัญญาณออก (Output) จ านวน 1 ช่อง 
   - สามารถท างานได้ในย่านความถี่วิทยุกระจายเสียงระหว่าง 87 – 108 

MHz  
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   - ตัวถังท าจากแผ่นอลูมิเนียม เพื่อป้องกันการผุกร่อน  และถ่ายเท      
ความร้อนได้ดี 

   - ใช้วัสดุทองแดงในการน าสัญญาณไฟฟ้าและระบายความร้อน ตัวท่อ
ทองแดงต่อสนิทกับตัวถัง 

   2. เคร่ืองเหนี่ยวน าสัญญาณความถี่วิทยุ (Directional coupler) งบประมาณ 
6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคร่ืองเหนี่ยวน าสัญญาณความถี่วิทยุ 
(Directional coupler) จ านวน 1 เคร่ือง 

   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีช่องเสียบสายสัญญาณน าเข้า (Input) จ านวน 1 ช่อง 
   - มีช่องเสียบสายสัญญาณออก (Output) จ านวน 1 ช่อง 
   - สามารถตรวจวดัค่าผ่านสายน าสัญญาณในช่วงความถี่ 87 – 137 MHz  
   - มีช่องเสียบทดสอบการวัดค่าความผิดเพี้ยนของเคร่ืองส่งวิทยุได้โดยไม่

ต้องถอดสายน าสัญญาณออกจากเคร่ืองส่ง 
   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 21,500 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
อ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี   มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ในญัตตินี้ ผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารผ่านไปทางท่านประธานสภา

เทศบาล และขอขอบคุณกองวิชาการรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการอยู่ที่สถานีวิทยุ
ชุมชนของเราที่ปฏิบัติตามระเบียบของ กสทช. ที่ปัจจุบันนี้ปัญหาของสังคมใน
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เร่ืองของวิทยุชุมชนเกิดขึ้นมาก ก าหนดไม่ให้เกิน 15 กิโลวัตต์ในการที่จะส่งคลื่น
ความถี่ออกไป บางสถานีส่งเป็น 100 กิโลวัตต์ โดยใช้ตึกสูง ๆ ในการกระจายเสียง 
ก็ได้ถูกจับและสั่งระงับการถ่ายทอดไป ผมเชื่อว่าวิทยุชุมชนของเรานั้นเป็น
ประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เราด าเนินการมาก็ 10 กว่าปีแล้ว และ
ได้เปลี่ยนเคร่ืองส่งไป 2 คร้ังแล้ว และที่ส าคัญที่สุดผังรายการที่ผมได้ดูและได้
ร่วมงานด้วย นั้นเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลมาก และ
สามารถฟังได้อย่างชัดเจนทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครสงขลา และไม่เกินตามที่
ทาง กสทช. ก าหนดด้วย ส่วนเคร่ืองกรองความถี่วิทยุก็มีประโยชน์เพราะป้องกัน
การฟุ้งกระจายหรือว่าความถี่ที่มันล้ าออกไปท าให้ฟังสัญญาณชัดขึ้น และก็มีเสียง
ดีขึ้น นิดเดียวนะครับที่ทางเคร่ืองมือนี้บอกความสามารถท าได้ในย่านความถี่
วิทยุกระจายเสียงระหว่าง 87 – 108 MHz  ผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นย่านความถี่ F  
    Frequency Modulation ย่านของ FM นั้นต้อง 88 ไม่ใช่ 87 เผื่อว่าคนที่ฟังอยู่มี
ความรู้เขาจะคิดว่าสถานีวิทยุของเราไม่เข้าใจคลื่นความถี่เพราะว่าพลาดไป 1 
เมกะเฮิรตซ์ ก็ เท่ากับ 1 ล้านเฮิรตซ์ เป็นความถี่ที่สูง เพราะฉะนั้นย่าน FM 
มาตรฐานทั่วโลกเท่ากับ 88 – 108 MHz  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติ เป็นเอกฉันท์ )  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  อนุมัติ ให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

 

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

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 10  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
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ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักการช่าง 
ส่วนการโยธาขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน
เสนอญัตติ  เชญิครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส านักการช่าง ส่วนการโยธา 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอรับความ

เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร เป็นเงิน 54,000 บาท(ห้าหม่ืนสี่พัน
บาทถ้วน) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นเงิน 170 ,000 บาท (หนึ่ง
แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน    17,000 
บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน  241,000 บาท (สองแสนสี่หมื่น
หนึง่พันบาทถ้วน) 

   เหตุผล  เนื่องจากส่วนการโยธา ส านักการช่าง ซึ่งมีภาระหน้าที่
รับผิดชอบด้านสาธารณูปโภค ซึ่งต้องรับผิดชอบซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่ง
สาธารณูปโภคต่างๆให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานมีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ งาน
ปรับภูมิทัศน์เมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับเทศบาลนครสงขลา 
ซึ่งภารกิจดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องใช้ เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและ
จ าเป็นต้องมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและมีงบประมาณอุดหนุนให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อท าการขยายเขตไฟฟ้า แต่ส่วนการโยธาไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพื่อการนี้ไว ้จึงจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   ส านักการช่าง  แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  

   ครุภัณฑ์การเกษตร 
   - ปั๊มน้ า แบบหอยโข่ง  ตั้งไว้  54,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ า แบบหอยโข่ง ขนาดท่อเข้า 3” ท่อออก 2.5” 

พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า 380V ขนาด 15 HP จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตามที่
เทศบาลก าหนด) (ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาท้องถิ่น) 

   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 



31 
 

  

   รถจักรยานยนต์   ตั้งไว้  65,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 125   

ซีซี จ านวน 1 คัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด)(ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคา
ท้องถิ่น) 

   อุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้  20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 ชุด 

(รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด) (ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาท้องถิ่น) 
   ส านักการช่าง  แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  
  ค่าครุภัณฑ์  
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   รถจักรยานยนต์   ตั้งไว้  65,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 125   

ซีซี จ านวน 1 คัน (รายละเอียดตามที่ เทศบาลก าหนด)(ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคา
ท้องถิ่น) 

   อุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ ตั้งไว้  20,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 ชุด 

(รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด) (ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาท้องถิ่น) 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   - เคร่ืองพิมพ์ Multifunctionชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 
  ตั้งไว้  17,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 

LED สี จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด)(ราคาที่ตั้งไว้เป็น
ราคาท้องถิ่น) 

   รวมโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน 241,000 บาท 
(สองแสนสี่หมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 

   โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ งบลงทุนค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ าภายในสวน 72 พรรษา 
  ตั้งไว้  1,200,000  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินระบบรดน้ าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ โดยการติดตั้งหัวกระจายน้ า

เป็นจุด ๆ สลับกับการติดตั้งก๊อกน้ า โดยก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน ขนาดความจุไม่
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น้อยกว่า 12,000 ลิตร จ่ายน้ าด้วยปั๊มน้ าเพิ่มแรงดัน (รายละเอียดตามที่เทศบาล
ก าหนด) ขณะนี้คงเหลือ 6,000 บาท ขอโอนลด 6,000 บาท 

   - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดสงขลา โดยเทศบาลนครสงขลา ตั้งไว้    2,000,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
จังหวัดสงขลา โดยเทศบาลนครสงขลา ให้เป็นลานจอดรถและสวนหย่อม พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 8,450 ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด) ขณะนี้คงเหลือ 
4,000 บาท ขอโอนลด 4,000 บาท 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมระบบน้ าภายในสวนญี่ปุ่นและ
สวนเสรี     ตั้งไว้     800,000  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และเดินระบบรดน้ าพันธุ์ไม้ต่าง ๆ โดย
การติดตั้งหัวกระจายน้ าเป็นจุดๆ สลับกับการติดตั้งก๊อกน้ า โดยใช้น้ าบาดาล จ่าย
น้ าเป็นปั๊มน้ าเพิ่มแรงดัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด) ขณะนี้คงเหลือ 
20,000 บาท  ขอโอนลด 20,000 บาท 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบน้ าบริเวณสวนสุขภาพเขาน้อย    
ตั้งไว้   2,000,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบน้ า โดยการเพิ่มพันธุ์ไม้ ปลูก
หญ้าซ่อมแซมฐานการออกก าลังกายและซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ า โดยการ
ซ่อมแซมถังพักน้ าเดิม ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าเพื่อจ่ายน้ า เดินระบบท่อน้ า พร้อมติดตั้ง
ก๊อกน้ าสลับกับการติดตั้งหัวกระจายน้ าเป็นจุด ๆ (รายละเอียดตามที่เทศบาล
ก าหนด) ขณะนี้คงเหลือ 160,000 บาท ขอโอนลด 160,000 บาท 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
     - โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ซอยหลังวัดสระเกษ ตั้งไว้  308,000  บาท 

 เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.แบบสี่เหลี่ยมปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ความยาว 77 เมตร  (รายละเอียดตามที่เทศบาล
ก าหนด) ขณะนี้คงเหลือ 4,000 บาท  ขอโอนลด 4,000 บาท 
 - โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ถนนวุฒิภูมิ 1   ตั้งไว้   2,155,200 บาท 
 เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.แบบสี่เหลี่ยมปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.12 เมตร ความยาว 449 เมตร  (รายละเอียดตามที่เทศบาล
ก าหนด) ขณะนี้คงเหลือ 5,200 บาท  ขอโอนลด  5,200  บาท  
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 - โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ถนนไทรบรี ซอย 8 ตั้งไว้  589,500  บาท 
 เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.แบบสี่เหลี่ยมปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.12 เมตร ความยาว 131 เมตร  (รายละเอียดตามที่เทศบาล
ก าหนด) ขณะนี้คงเหลือ  19,500  บาท  ขอโอนลด  19,500  บาท 
 - โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า ถนนราชด าเนิน ซอย 2  
ตั้งไว้ 496,000 บาท 
 เพื่อก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.แบบสี่เหลี่ยมปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ความยาว 124 เมตร  (รายละเอียดตามที่เทศบาล
ก าหนด) ขณะนี้คงเหลือ 18,000 บาท ขอโอนลด 18,000 บาท 
 - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ซอยชุมชนสนามบิน  
ตั้งไว้   535,000  บาท 

 เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. อัดแรง ø 0.60 เมตร มีบ่อพักทุกระยะ 
10.00 เมตร ความยาวรวม 107 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด) ขณะนี้
คงเหลือ 5,000 บาท ขอโอนลด 4,300 บาท 
 รวมโอนลด  เป็นเงิน 241,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 และ ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกสมชาย  จันทรประทิน มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักการช่าง ส่วนการ
โยธา โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภา
แห่งนี้ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  11  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ส านักการคลัง      

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 11  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักการคลัง ขอ

เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เสนอญัตติ  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส านักการคลัง 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอโอนเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   เหตุผล  เนื่องจากฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ส านักการคลัง มีความ

จ า เป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-EP) ระยะที่ 3 ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้นจึงขอโอนงบประมาณคงเหลือ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
   1. โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ ALL IN ONE เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ตั้งไว้  30,000  บาท 
   คุณลักษณะ       
   - หน่วยประมวลผล CPU 2.5 GHz (2 Core) Cache Memory 3 MB 
   - หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 

4 GB 
   - หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) c[[ 10/100/100 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
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   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - จอภาพแบบ LED ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1920x1080 ขนาดไม่น้อยกว่า 

20 นิ้ว 
   2. โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED สี 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ต้ังไว้  25,000 บาท 
   คุณลักษณะ    
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer , Copier, Scanner และ Fax 

ภายในเคร่ืองเดียวกัน 
   - มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
   - มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได ้
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
   3. โครงการจัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A3 ฝ่าย

พัสดุและทรัพย์สิน ต้ังไว้ 200,000 บาท 
   คุณลักษณะ 
   - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A3 
   - ความเร็วในการสแกนไม่น้อยกว่า 60 แผ่นต่อนาที 
   - ความละเอียดในการสแกนไม่น้อยกว่า 256 Gray Scale 
   ขอโอนลดจาก 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน 
   เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้ 5,417,000 บาท คงเหลือ  1,792,820  บาท    

ขอโอนลดจ านวน  255,000  บาท  
   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 และ ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  



36 
 

  

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน 3 
รายการ เป็นเงิน 255,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ซึ่งเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักการคลัง โปรดยกมือ
ขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ อนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส านักการคลัง  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  12  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 12  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหารเสนอ

ญัตติ  เชิญรองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  เสนอญัตติ  เชิญครับ 

นายภาสิทธิ์  จันทมุณ ี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายภาสิทธิ์  จันทมุณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอความเห็นชอบใน

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 

   เหตุผล   กองวิชาการและแผนงาน มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน ประเภทเก้าอ้ีท างาน เนื่องจากมีไม่เพียงพอต่อบุคคลากรเพราะมี
พนักงานเทศบาลได้โอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ และบางส่วนเกิดการช ารุดจนไม่
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สามารถใช้งานและซ่อมแซมให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  

   โอนลด  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
  เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้   5,417,000  บาท คงเหลือ  2,135,530.02  บาท         ขอ

โอนลด จ านวน 5,600  บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  2,129,930.02  บาท 
   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน 
  ค่าครุภัณฑ ์
   ครุภัณฑ์ส านักงาน  
   - เก้าอี้ส านักงาน   จ านวน 2 ตัว 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   ประเภท  : เก้าอี้ส านักงาน พนักพิงระดับไหล่ มีที่ท้าวแขน 
   ขนาด  : 65 x 67 x 95 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง) 
   โครงเก้าอ้ี : โครงเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 18 มม. ดัดขึ้นรูปแบบ 
     เป็นชิ้นเดียวกันทั้งตัว 
   ฟองน้ า  : ฟองน้ าวิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของ 
     เก้าอี ้
   ใต้เบาะหนัง      : ก้อนโยก Tilt Mechanism ระบบ Back Lock ปรับความ 
     นุ่มนวลในการน่ังด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน  
   การปรับสูง – ต่ า : ปรับความสูงด้วยแกนแก็ส (Gas LiFt) 
   ท้าวแขน : พลาสติก (Polypropylene) ฉีดขึ้นรูปสีด า 
   ขาเก้าอี ้  : พลาสติก (Polypropylene) ฉีดขึ้นรูปสีด า แบบ 5 แฉก  
     ขนาด 610 มม. 
   ล้อ  : ล้อคู่ท าจากพลาสติกฉีด (Polypropylene) รูปสีด า ยึด 
     ติดกับขาด้วยการตบเข้า 
   วัสดุหุ้ม  : หุ้มด้วยหนังเทียม 
   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2543 หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
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และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 1 รายการ เป็นจ านวนเงิน 5,600 บาท  (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
อ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี   มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติ เป็นเอกฉันท์ )  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  อนุมัติ ให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  13  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม       

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 13  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายก เสนอญัตติ  เชิญครับ 

นายภาสิทธิ์  จันทมุณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายภาสิทธิ์  จันทมุณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   หลักการ  ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดสรร

งบประมาณตามเทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 เพื่อตั้งจ่ายเป็นงบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเคร่ืองตัดหญ้า เป็นเงินจ านวน 
60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยจ่ายจากแผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
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   เหตุผล   เนื่องจากรายการดังกล่าวตั้งงบประมาณผิดประเภท จึงมีความ
จ าเป็นต้องขอโอนลด งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์
   ครุภัณฑ์การเกษตร  
   - เคร่ืองตัดหญ้า งบประมาณ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดหาเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 4 เคร่ือง 
   โอนเพิ่ม 
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ ์
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว – เคร่ืองตัดหญ้า งบประมาณ 60,000 บาท (หก

หมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า ระบบ 4 จังหวะ เคร่ืองยนต์
เบนซิน โดยมีก าลังเคร่ืองยนต์ที่ 7,000 รอบต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
จ านวน 4 เคร่ือง (ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาท้องถิ่น)   

   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 

   จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อโอน
เปลี่ยนประเภทครุภัณฑ์จากครุภัณฑ์การเกษตรเป็นครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี   มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติ เป็นเอกฉันท์ )  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้  อนุมัติ ให้โอนเงิน
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งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

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

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 14  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหารเสนอ

ญัตติ  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เสนอญัตติ  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติ
แทนนายกเทศมนตรี 

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

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอรับความเห็นชอบใน
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนในศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็น
เงิน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

   เหตุผล   ตามที่โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) ส านักการศึกษา 
เทศบาลนครสงขลา ได้ตั้งเทศบัญญัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อ
ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์ จ านวน 90,000.- บาท จากการตั้งงบประมาณไว้เพื่อ
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม โดยประมาณการค่าซ่อมแซมมีราคาสูงเกือบเทียบเท่า
การจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่เห็นควรด าเนินการจัดซื้อใหม่ ในจ านวนรายการเท่าเดิม คือ 
จ านวน 14 รายการ วงเงิน 90,000.- บาท โดยได้ด าเนินการจัดท ารายการเพิ่มเติม
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) เพิ่มเติมคร้ังที่ 3 เรียบร้อย
แล้ว จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ค่าใช้สอย 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   ตั้ ง ไว้   440 ,000 . - บาท  โอนเพิ่ ม 
350,000.- บาท  รวมเป็น 790,000.- บาท  คงเหลือ 164,326.54 บาท  ขอโอนลด 
90,000.- บาท 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ค่าครุภัณฑ์  

ครุภัณฑ์การศึกษา 
   ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนในศูนย์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 4 

(บ้านแหลมทราย) จ านวน 14 รายการ  วงเงิน 90,000.- บาท ประกอบด้วย 
   1. ชุดพัฒนาการของไข่กบ     จ านวน  1  ชุด 
   2. ชุดพัฒนาการของฟัน       จ านวน  1  ชุด 
   3. ชุดการพัฒนาการของเอ็มบริโอไก่  จ านวน  1  ชุด 
   4. ชุดโครงสร้างของดอก    จ านวน  1  ชุด 
   5. ชุดการงอกของเมล็ดพืช   จ านวน  1  ชุด 
   6. ชุดกระแสไฟฟ้า    จ านวน  1  ชุด 
   7. ชุดเสียงในเส้นท่อขดลวดเหนี่ยวน า  จ านวน  1  ชุด 
   8. ชุดระบบย่อยอาหารในคน   จ านวน  1  ชุด 
   9. ชุดโครงสร้างกระดูก    จ านวน  1  ชุด 
   10. แบบจ าลองการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์และโลก จ านวน  1  ชุด 
   11. หุ่นจ าลองโครงสร้างของเซลล์พืช  จ านวน  1  ชุด 
   12. ชดุคณิตศาสตร์ พิธากอรัส   จ านวน  1  ชุด 
   13. ชุดการศึกษาส่วนประกอบของภูเขาไฟ  จ านวน  1  ชุด 
   14. แบบจ าลองโครงสร้างของเซลส์สัตว์  จ านวน  1  ชุด 
   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ

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

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
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ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่
ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ 
(สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ อนุมัติให้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  15  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   (ส านักการช่าง  
   ส่วนช่างสุขาภิบาล)      

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 15  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักการช่าง 

ส่วนช่างสุขาภิบาล เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  
เสนอญัตติ  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการช่าง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอเสนอญัตติโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่าย ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

   เหตุผล  ตามที่ส่วนช่างสุขาภิบาลได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2560  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ซึ่งขณะนี้ได้ก่อหนี้ผูกพัน
และด าเนินการเบิกจ่ายแล้วท าให้มีงบประมาณคงเหลือ  489,400.-บาท  และจาก
การส ารวจ  ปรากฏว่างานบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้อง
จัดซื้อครุภัณฑ์  เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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   ดังนั้น  จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ซึ่งเหลือจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

   โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  จ านวน  10    โครงการ  เป็นเงิน  
489,400.- บาท  ดังรายการต่อไปนี้ 

   1. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนวุฒิภูมิ 2 เป็นเงิน  78,400.- บาท  
   2. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนไทรบุรี ซอย 13 ช่วงปลาย เป็นเงิน    

2,200.- บาท  
   3. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าถนนราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 1/1  เ ป็ น เ งิ น  

23,000.- บาท  
   4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าริมถนนทะเลหลวง ซอย 2  เป็นเงิน  

45,000.- บาท  
   5. โครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าชะมูลฝอยจากบ่อก าจัดขยะมูลฝอย 

เป็นเงิน  10,000.- บาท  
   6. โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าถนนซอยพูนสุขอุทิศ  เป็นเงิน 

58,200.- บาท 
   7. โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าถนนเตาหลวง ซอย 2 ช่วงใต้      

เป็นเงิน 62,450.- บาท 
   8. โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าถนนเตาหลวง ซอย 2  ช่วงเหนือ

เป็นเงิน  98,600.- บาท  
   9. โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าถนนเตาหลวง ซอย 4 เป็นเงิน 

72,350.- บาท  
   10. โครงการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าถนนเทศบาล 1   เป็นเงิน   

39,200.- บาท  
   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์    
  ดังรายการต่อไปนี้ 
   1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล เป็นเงิน  44,000.- บาท 
   เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  2  เคร่ือง  มี

รายละเอียด ดังนี้ 
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   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) 
จ านวน 1 หน่วยโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า  ดังนี้ 

   1)  ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

   2)  ในกรณีที่มีความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB 
ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz 

   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี ้

   1)  เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

   2)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

   3)  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ 
Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4GB 

   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย 

   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
   - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ

มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
   2. เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า เป็นเงิน 15,000.- บาท 
   เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า จ านวน            

1  เคร่ือง  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
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   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
   - มีช่องเชื่อมต่อ Interface แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย (Wi-Fi) ได้ 

   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษ
ได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

   3. เคร่ืองปรับอากาศตั้งพื้นแขวนฝ้า   จ านวน 1  เคร่ือง  เป็นเงิน     
33,400.- บาท 

   เพื่อจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศแบบตั้งพื้น/แขวนฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 
24,000 BTU 

   4.  พัดลม 3 ขา     จ านวน  2  ตัว  เป็นเงิน    7,500.- บาท 
   เพื่อจัดซื้อพัดลม 3 ขา  ขนาด 24 นิ้ว 
   5.  ชุดตัดแก๊สพร้อมอุปกรณ์     จ านวน  1  ชุด  เป็นเงิน  17,000.- บาท 
   เพื่อจัดซื้อชุดตัดแก๊สพร้อมอุปกรณ์  ประกอบด้วย  
   - ถังแก๊สอะเซติลีน จ านวน 1 ถัง (ขนาด 15 กก.) 
   - สายลม – สายแก๊ส (สีน้ าเงินxแดง)ยาว 15.00 ม. 
   - ชุดตัดพร้อมหัวตัด จ านวน 1 ชุด 
   - เกย์ลม 1 ชุด 
   - เกย์แก๊ส 1 ชุด   
   6.  หัวตัดแก๊ส    จ านวน  1  ชุด   เป็นเงิน    6,500.- บาท 
   เพื่อจัดซื้อหัวตัดแก๊สอะเซติลีน พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด  
 
   7.  เคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า   จ านวน  1  เคร่ือง   เป็นเงิน  15,000.- บาท 
   เพื่อจัดซื้อเคร่ืองเชื่อมไฟฟ้า Arc200 ก าลังไฟ 7 kva กระแสเชื่อม          20 

- 200 แอมป์  แรงดันไฟในการเชื่อม 28 VOL  
   8.  หัวฉีดน้ าดับเพลิง  จ านวน  2  อัน  เป็นเงิน  26,000.- บาท 
   เพื่อจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 75 ซม.  
   9.  รถจักรยานยนต์  จ านวน  2  คัน   เป็นเงิน 130,000.- บาท 
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   เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดความแรงไม่ต่ ากว่า 125 ซีซี  
   10.  อุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์    จ านวน  2   ชุด  เป็นเงิน       

40,000.- บาท 
   เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า         87 

x 120 ซม.   จ านวน  2  ชุด 
   11. เคร่ืองสูบน้ าแบบท่อ   จ านวน 2 ชุด  เป็นเงิน  140,000.- บาท 
   เพื่อจัดซื้อเคร่ืองสูบน้ าแบบท่อพญานาค สแตนเลส ขนาด Ø 8 นิ้ว       

ยาว 6.00 เมตร พร้อมมอเตอร์ 5 แรงม้า ไฟ 3 เฟส  
   12. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet  Printer) ส าหรับกระดาษ A3     

เป็นเงิน  15,000.- บาท 
    เพื่อจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกจ านวน 1 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi 
   - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 

หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 

หน้าต่อนาที (ppm)  หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - สามารถใช้ได้กับ A3,  A4,  Letter,  Legal และ Custom โดยถาดใส่

กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2  และฉบับที่ 3)  พ.ศ.2543  หมวด 4  ข้อ  27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อ
พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 
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นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ในญัตตินี้ ได้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สี่แสนแปดหมื่น

กว่าบาท ผมมีความเข้าใจในเร่ืองของความจ าเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ส านักงาน
เพราะเป็นศูนย์ปฏิบัติงานทุกเร่ืองจนครบวงจร อยากจะเรียนถามท่านประธาน
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารนิดหนึ่งว่า รายการที่ถูกโอนลดลงไปนั้นประมาณ 10 
โครงการ ซึ่งผมดูแล้ว เป็นโครงการของโครงสร้างพื้นฐานทั้งสิ้น จึงอยากจะเรียน
ถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า ตรงนี้จะตัดไปเลยหรือว่ามีโครงการที่
จะท าให้กับพี่น้องประชาชนต่อหรือไม่ เพราะผมดูแล้วว่าการปิดฝาคูระบายน้ า
นั้นมันเป็นประโยชน์ เมื่อท าเสร็จแล้วก็จะเพิ่มผิวจราจรให้กับถนน มากขึ้น รถก็
จะได้สัญจรสะดวกขึ้นและยังช่วยลดอุบัติเหตุได้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวตัิ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ส าหรับโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วในปี 2560 ก็มีทั้งหมด 16 โครงการ  

ก็ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว แต่ที่มาขอโอนลดในสภาวันนี้นั้นก็เป็นเงินที่
เหลือจากโครงการที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ที่ถามว่าในปีถัดไปจะมีโครงการอย่าง
อ่ืนหรือไม่นั้น ทางนายกเทศมนตรีได้ให้ความส าคัญกับพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงใน
การรับน้ าและมีน้ าท่วมขัง ในปีหน้ามีการคาดการณ์ว่าจะมีการแก้ปัญหาคูระบาย
น้ าที่ชุมชนเตาอิฐซึ่งเป็นชุมชนที่มีน้ าท่วมขังซ้ าซาก มีการด าเนินการก่อสร้างคู
ระบายน้ าจากเดิมขนาด 1.50 เมตร เป็นขนาด 5 เมตร ลึก 2 เมตร เพื่อรองรับน้ า
จากถนนไทรบุรี ถนนเตาหลวง และชุมชนเตาอิฐเพื่อระบายไปสู่เคร่ืองสูบน้ าที่
สวน 72 พรรษา และมีการด าเนินการก่อสร้างคูระบายน้ าขนาด 1.50 เมตรจาก
ชุมชนเตาอิฐเพื่อเชื่อมต่อไปยังบริเวณ ร้านสงขลาวนาวัฒน์  ทางนั้น จ านวน 800 
กว่าเมตร ซึ่งเป็นท่อระบายน้ าขนาด 1.50 เมตร ซึ่งคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ก็
จะตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2561  
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดอภิปรายแล้วนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  

สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล โปรด
ยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ 
อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  16  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสาธารณสุขแ ละสิ่งแวดล้อม)  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 16  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม  ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี 
เสนอญัตติ  เชิญครับ 

นายภาสิทธิ์  จันทมุณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายภาสิทธิ์  จันทมุณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอเสนอญัตติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติ เทศบาลนครสงขลา เร่ืองงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจัด
ให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน โดยได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว มีเงินคงเหลือเพียงพอที่จะโอน
ได้  ดังนั้นจึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อโอนเงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

   โอนลด 
   แผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
  - ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เก็บยา จ านวน 1 ตู้  งบประมาณตั้งไว้ 35,000 

บาท ขณะนี้คงเหลือ 20,800 บาท ข อโอนลด  20,800   บาท 
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   หมวดงบด าเนินการ 
  - ประเภทวัสดุ  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้ 3,000 บาท ขณะนี้มี

ยอดคงเหลือ 3,000 บาท ขอโอนลด 1,200 บาท  
   รวม  โอนลดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท (สองหมื่นสองพัน-  

บาทถ้วน) 
   โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังนี้ 
   แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์    
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล  จ านวน 22,000 บาท เพื่อจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง  ราคา 22,000 บาท 

   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 

MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล
ด้านกราฟิก (Graphics  Processing  Unit) ไม่น้อยกว่า  8 แกน หรือ 

   2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache  Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz  

   - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่าดังนี้   

   1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

   2. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit  ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

   3. มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ  
Onboard  Grahics  ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดง
ภาพใหม่น้อยกว่า 1 GB 

   - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB  
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   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid  State  Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย  

   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
   -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
   - มีแป้นพิมพ์และเมาส์   
   - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ

มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  

รวมโอนเพิ่มเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 22,000 บาท 
 ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 1 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติ เป็นเอกฉันท์) 
เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  17  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสาธารณสุขแ ละสิ่งแวดล้อม)  
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 17  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม  ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี
เสนอญัตติ  เชิญครับ 

นายภาสิทธิ์  จันทมุณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายภาสิทธิ์  จันทมุษี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 125,000 บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เร่ือง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เพื่อใช้ในการจัดซื้อ
เคร่ืองปรับอากาศ เพื่อทดแทนเคร่ืองเดิมที่ช ารุด ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อมิให้เกิดผล
กระทบในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเกิดความเสียหายแก่ราชการ ในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาล โดยได้ตรวจสอบงบประมาณแล้ว  มีเงิน
คงเหลือพอที่จะโอนได้ มีรายละเอียดดังน้ี 

   โอนเพิ่ม 
   แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   - เคร่ืองปรับอากาศ                  จ านวน 125,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแขวน  ขนาดไม่น้อยกว่า 

36,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เคร่ือง ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาท้องถิ่น ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข 

   โอนลด 
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
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   - โครงการจ้างเหมากวาดและเก็บขนขยะเป็นรายบุคคล งบประมาณ    
ตั้งไว้       24,540,000  บาท   ขณะนี้คงเหลือ  129,680.51 บาท   ขอโอนลด 
125,000  บาท 

   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
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติ เป็นเอกฉันท์) 
เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติ ใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  18  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
   (ส านักปลัดเทศบาล งานรักษาความสงบเรียบร้อย)  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 18  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2560  ของส านักปลัดเทศบาล  งานรักษาความสงบเรียบร้อย  

เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เสนอญัตติ  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
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   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2560 (ส านักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานรักษาความสงบเรียบร้อย) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นเงิน  460,000 บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ จ านวน 1 หลัง 

   เหตุผล   ด้วยงานรักษาความสงบเ รียบร้อย  ฝ่ ายปกครอง ส านัก
ปลัดเทศบาล มีภาระหน้าที่ในการดูแลจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่
สาธารณะ เนื่องจากในเขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญที่
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจ านวนมาก แต่ไม่มีห้องน้ าสาธารณะไว้บริการ
นักท่องเที่ยว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีห้องน้ าสาธารณะเพื่อไว้ให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครสงขลา จึ งขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
จ านวน 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยอยู่ในอ านาจของสภา
เทศบาล ดังรายการต่อไปนี้ 

   - ค่าก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ  ตั้งไว ้ 460,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 

9.00 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 27 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนด 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 หมวด 8 
ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก     
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้” 

   1. ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

   2. ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว 
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   3. เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

   ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียง
พอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้
จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพระยะยาว 

   เทศบาลนครสงขลามียอดเงินสะสม  ที่สามารถจ่ ายได้  จ านวน 
27,081,693.27 บาท 

   จึงขอเสนอญัตตินี้มา เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ในญัตตินี้ ผมมีข้อสงสัยในประเด็นของสถานที่ว่าสถานที่ที่จะก่อสร้าง

ห้องน้ าในงบประมาณ 4 แสนกว่าบาท จะสร้างบริเวณไหน ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคง
จะสร้างบริเวณหางพญานาค จริง ๆ แล้วบริเวณหางพญานาคนั้น ถ้าจะพูดถึงเร่ือง
ในเชิงความเชื่อของพี่น้องประชาชน มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความ
เชื่อเร่ืองพญานาคพ่นน้ า ตั้งแต่หัวพญานาค สะดือพญานาค หางพญานาค 
ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้ท าที่จอดรถ มาเบียดบังลานนันทนาการ
ของประชาชนที่ประชาชนใช้ส าหรับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก นักท่องเที่ยวก็บ่น
ให้ผมฟัง ประชาชนในเขตเทศบาลเองก็บ่นให้ผมฟังว่าหางพญานาคมีผ้าแดงผูก
อยู่ด้วย มันเป็นความเชื่อของพี่น้องประชาชน เป็นความเชื่อของพวกเราทุกคน ไม่
ว่าจะเป็นโบราณวัตถุหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์  จะอยู่ในวัดหรืออยู่ในสถานที่ที่พวกเรา
ควรจะให้เกียรติ ผมว่าก่อนหน้านี้หางพญานาคเป็นสิ่งที่ผู้คนกราบไหว้บูชาด้วย 
เพราะว่ามีผ้าแดงผูกอยู่ แล้วก็มีร้านค้าติดกับหางพญานาค บุกรุก ต้องใช้ค าว่า  บุก
รุกเพราะว่าลานนันทนาการของหางพญานาคชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นบริเวณเดิม 
ของเดิมมีแค่ไหนท าไมร้านอาหารต้องท าที่จอดรถมาเบียดบังพื้นที่ซึ่งมีความ
สวยงาม พื้นที่สวยมากบริเวณตรงนั้น ผมไม่เข้าใจที่บริเวณอ่ืนไม่มีแล้วหรือ ต้อง
ให้ความเคารพกันบ้าง และผมคิดว่าพญานาคตั้งแต่หัวพญานาคพ่นน้ าก็ เป็น
สัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดสงขลา ควบคู่กันไปกับรูปปั้นนางเงือก ท่านต้องให้
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เกียรติครับท่านประธาน ผมไม่สบายใจจริง ๆ เลยครับ และเมื่อไม่กี่วันมานี้ผมขับ
รถผ่านไปเห็นกางเกงในตากไว้ใกล้ ๆ กับหางพญานาคซึ่งมีผ้าแดงผูกอยู่ และมี
พวงมาลัยที่ประชาชนไปแขวนไว้เพราะความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้าน ผม
เห็นแล้วผมทนไม่ไหวจริง ๆ ผมว่าต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว และยิ่งเอาห้องน้ าไป
สร้างที่บริเวณหางพญานาคอีกครับ ที่อ่ืนไม่มีแล้วหรือ การก่อสร้างตอนนี้ก็
สะเปะสะปะไปหมดใครจะสร้างอะไรก็สร้างได้ บนชายหาดก็สร้างได้มันถูกต้อง
หรือ มันเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดไหม เพราะฉะนั้นเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธี
คิดใหม่ ขึ้นชื่อว่าเป็นเทศบาลนคร ผมไม่อยากให้ประชาชนหรือผู้อยู่ภายใต้การ
ปกครองในเขตเทศบาลนครสงขลาต้องออกมาประท้วงกันเลยครับ ไม่อยากให้มี
บรรยากาศอย่างนั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกลุ่มนักเรียนนักศึกษา หรือกลุ่มประชาชน
ย่อย ๆ ได้ออกมาเดินขบวนซึ่งเป็นภาพไม่ดี ผมไม่อยากให้บรรยากาศอย่างนั้นมัน
กลับมาอีก ดูแนวโน้มแล้วมันจะกลับมาอีก เพราะว่าท่านไม่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะ
ปกครองบ้านเมือง ผมตั้งใจที่จะมาอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่พอมาทราบว่าห้องน้ าแห่งนี้มาสร้างติดกับ
หางพญานาคผมหดหู่ใจมากผมคิดว่าผมคงจะยกมืออนุมัติให้สร้างไม่ได้ ขอบคุณ
ครับท่านประธาน 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ญัตตินี้  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ เร่ืองสร้าง

ห้องน้ านั้น ผมไม่ขัดข้องหรอกครับ ดูตามระเบียบแล้วมีเงินสะสมมากกว่า 27 
ล้านบาท และมันก็อยู่ในกรอบภารกิจด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ตามญัตตินี้บอก
ว่าสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองท่องเที่ยวก็ต้องมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยว เมื่อมา
เที่ยว มากิน มาจับจ่ายใช้สอย มาถ่ายทุกข์ ซึ่งเราจะต้องรองรับเร่ืองอาหาร เร่ือง
ถนนหนทาง หรือเร่ืองห้องน้ า ห้องส้วม แต่ญัตตินี้ไม่ได้บอกว่าต าแหน่งที่จะสร้าง
ห้องน้ าสาธารณะอยู่ตรงไหน ผมจึงอยากจะติงนิดหน่ึงว่าในการสร้างห้องน้ า ห้อง
ส้วม เพื่อบริการประชาชนที่มาเที่ยว แขกบ้านแขกเมืองพี่น้องประชาชนจังหวัด
ใกล้เคียงได้มาเที่ยว พี่น้องสามจังหวัดมาเที่ยว บางคร้ังเขาต้องมาละหมาด ต้องใช้
ห้องน้ าในการอาบน้ าเพื่อละหมาด เพื่อถ่ายทุกข์ หรือคนที่ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่เขา
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ก็น าอาหารมากิน มาปูเสื่อนั่งกินกัน เขาก็จะได้มีห้องน้ าที่สามารถรองรับกิจกรรม
ที่เขาท าได้ ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ า หรือล้างถ้วยชามหรือภาชนะที่เขาน ามาได้ ผม
ไม่ขัดข้องในเร่ืองการสร้างห้องน้ า แต่ขอให้บอกต าแหน่งพิกัด เราต้องดูว่าห้องน้ า
ที่ตั้งอยู่  ตั้งอยู่ตรงไหน คือระยะห่างของห้องน้ าต้องกระจายออกไป เพื่อให้เกิด
ความสะดวกของพี่น้องประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว ผมอภิปรายเพื่อติง
ตรงนี้ไว้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญผู้บริหาร  เชิญนายกเทศมนตรี เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอท าความเข้าใจกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในข้อสงสัยว่าเกิดอะไร

ขึ้นบริเวณลานหางพญานาค ที่ผ่านมาท่านก็ได้ทราบแล้วว่าในการปรับภูมิทัศน์ใน
เร่ืองของเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะชายหาดถนนชลาทัศน์ ที่เราได้จัดระเบียบเร่ือง
ของผู้ประกอบการร้านค้า เราได้ย้ายผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหมด 16 ร้าน ท่านคง
จ าได้เมื่อปี 2558 ที่ทางเทศบาลได้ไปด าเนินการร้ือร้านค้าเพื่อความเป็นระเบียบ
ของชายหาด อีกทั้งเป็นนโยบายของ คสช.ที่ไม่อยากให้มีการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มที่มี
แอลกอฮอร์ติดกับสถาบันการศึกษา เพราะฉะนั้นเทศบาลนครสงขลา จ าเป็นที่
จะต้องหาพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการย้ายมา และเราได้พื้นที่บริเวณหลังสนาม
กอล์ฟถนนชลาทัศน์ ก็ได้ผู้ประกอบการมาทั้งหมด 16 ร้านค้า เทศบาลก็ได้
ด าเนินการออกแบบให้เป็นรูปแบบเดียวกันและอีกทั้งผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่
บริเวณหลังสนามกอล์ฟประมาณ 13 ร้านค้าที่เป็นรถเข็นและหาบเร่ที่อยู่กระจัด
กระจาย เราก็ได้จัดท าศูนย์อาหาร ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ เราก็ได้ท าเสร็จและย้าย
ผู้ประกอบการทั้งในส่วนของหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
ในส่วนของหลังสนามกอล์ฟเดิมเข้าไปประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ฉะนั้นในส่วนของห้องน้ าซึ่งถือว่าเราต้องบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อน
บริเวณชายหาด เพราะตอนนี้นั้นห้องน้ าโดยเฉพาะบริเวณหลังสนามกีฬาฯ เราก็
ได้ร้ือถอนไปเพื่อปรับภูมิทัศน์ โดยเฉพาะสนามกีฬาที่ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลาได้ปรับภูมิทัศน์ เพื่อให้มีความสวยงาม อีกทั้งห้องน้ าหลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตรงนั้นเราก็ได้ร้ือถอนออกไป และอีก
หลังหนึ่งซึ่งล่าสุดทางศาลแรงงานก็ขอให้เราได้ร้ือถอนเพราะว่าไปบดบังป้าย เรา
ก็ได้ร้ือถอนเพื่อให้สถานที่ราชการมีบรรยากาศที่มีความสวยงาม และศูนย์     ไลฟ์
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การ์ดเราก็ตู้คอนเทนเน่อร์ มาตั้งบริเวณหลังสนามกอล์ฟใกล้ ๆ กับหางพญานาค 
และมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ห้องน้ าด้วย ประกอบกับนักท่องเที่ยวก็จ าเป็นต้องใช้ก็
เลยต้องของบประมาณขอใช้จ่ายเงินสะสมในการสร้างห้องน้ าแยกชายหญิง มี
ห้องสุขาและห้องอาบน้ า ถ้าไปดูพื้นที่จริง ๆ ที่ทางส านักการช่างได้ไปส ารวจ 
บริเวณพื้นที่เป็นลานหางพญานาคพื้นที่มันห่างกันเยอะ อีกทั้งบริเวณตรงนั้นที่
ท่านบอกว่าไปบดบังบรรยากาศของการถ่ายรูป จริง ๆ ตรงนั้นเราจะมีเส้นขาว
แดงที่เราจะไม่ให้รถจอดเพราะถือว่าอยู่ทางโค้งห่างจากร้านค้าหลังสุดท้ายที่เราได้
ส ารวจออกแบบไว้พอสมควร ทัศนียภาพผมว่าไม่น่าจะไปท าลายบรรยากาศของ
สิ่งศักดิ์  เพราะเป็นพื้นที่โล่ง และยามค่ าคืนถ้าท่านไปดูจะเห็นผู้คน หรือว่า
นักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ ก็ขอเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ประเด็นเร่ืองห้องน้ า ซึ่งเป็นห้องน้ าสาธารณะ ที่ผู้คนทุกคนสามารถเข้า

ไปใช้บริการได้ ก็สมกับค าว่าเมืองแห่งการท่องเที่ยว หาดสมิหลาเป็นหาดที่ยาว
พอสมควร จากเก้าเส้งจนมาถึงนางเงือกก็เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร แล้วเราก็
พยายามที่จะท าให้ชายหาดเป็นชายหาดที่สวยขึ้น วันนี้งบประมาณอีก 200 กว่า
ล้านบาทก็พยายามท าให้หาดมันเป็นหาดที่น่าท่องเที่ยว แต่ประเด็นเมื่อเรามีหาดที่
น่าท่องเที่ยวแล้วสิ่งส าคัญวันนี้ของหาดสมิหลา ซึ่งขาดมากที่สุดนั่นก็คือเร่ืองของ
ห้องน้ า แม้ทางเทศบาลจะมีเพียงหนึ่งห้องมันก็เป็นเหตุผลที่จะต้องสร้างครับท่าน
ประธาน และผมมีความเห็นว่าจะต้องมีอีกหลาย ๆ จุด เพราะเป็นเร่ืองที่ต้อง
บริการนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ถ้าหากเรามองในวันนี้เราหาห้องน้ าที่เป็น
สาธารณะแทบไม่ได้ในหาดสมิหลาเรา เพราะฉะนั้นในประเด็นอย่างนี้ผมมองว่า
ต้องสร้าง จะสร้างตรงไหนให้เหมาะสมต้องพิจารณา แต่ต้องสร้าง ขอบคุณครับ 

 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น  ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 
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   ก็อยู่ในญัตติที่เราก าลังพิจารณากันอยู่ คือที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้น า
เรียนให้กับสภาได้ทราบถึงเหตุผลต่าง ๆ หรือความจ าเป็นอะไรก็แล้วแต่ของท่าน
ผมฟังดูยังไม่มีน้ าหนักพอที่จะเชื่อได้ว่า จะท าให้บรรยากาศและภูมิทัศน์ในบริเวณ
ดังกล่าวมันดีขึ้น เพราะว่าด้านทิศเหนือของผู้ประกอบการร้านค้าผมไม่เคยทราบ
มาก่อนว่ามันจะมีโครงการที่จะมีร้านกาแฟ ซึ่งเมื่อก่อนไอศครีมลุงเริญขายประจ า
อยู่ที่นั่น เราจะไม่พูดถึงว่าไปเบียดบังหรือว่าไปแย่งพื้นที่ท ามาหากินของลุงเริญ
เพราะว่ามันจะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีก แต่ผมอยากทราบว่าร้านกาแฟดังกล่าว
เป็นร้านของใครมาสร้างได้อย่างไร มันได้ผ่านสภาหรือว่าเช่ากันปีต่อปี ไม่เกิน 3 ปี
จึงไม่ต้องมาขออนุมัติจากสภาใช่ไหมครับ และห้องน้ าเดิมก็อยู่แถวนั้น มันน่าจะ
เป็นศูนย์กลางที่จะสร้างห้องน้ าหรือปรับปรุงห้องน้ าเดิมให้ดีขึ้นหรือว่าจะสร้าง
เพิ่มที่บริเวณนั้น ผมดูว่าจะเหมาะสมกว่า คิดแค่นี้ก็ยังคิดไม่ได้ ผมทราบครับว่า
ห้องน้ ามันจ าเป็น จ าเป็นจริง ๆ สถานที่ประกอบศาสนกิจก็เหมือนกัน มัสยิด ที่
ละหมาด ผมเข้าใจครับ ผมเคารพครับ แต่มันไม่มีเหตุผลที่ผมจะฟังได้เลยเท่าที่ผม
ได้สัมผัสมา ผมติดใจนิดหนึ่งตรงที่ว่าญัตติดังกล่าว โครงการก่อสร้างห้องน้ า 4 
แสนกว่าบาทที่บริเวณติดกับหางพญานาคนี้ ยังไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วท าไม
มี                                     ผมอยากทราบ มี ผอ.ส านักการช่าง 
ไปควบคุมอยู่ด้วย ขุดอะไรครับ ท าห้องน้ าตรงนั้นหรือเปล่าครับ ยังไม่ได้จัดซื้อจัด
จ้างเลยครับ แล้วตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นโครงการเกี่ยวกับเทศกิจเรา ก็ไปบดบังภูมิ
ทัศน์ มีชาวบ้านร้องเรียนให้ผมฟังหนาหูมากครับ มันไม่เหมาะด้วยประการทั้ง
ปวง บริเวณนั้นขอเถอะครับ แล้วที่มันใช้ประโยชน์ได้ท าไมท่านไปสร้าง
ร้านอาหาร ท าร้านกาแฟ ร้านกาแฟนี้มาจากไหน อยู่ ๆ ก็ผุดขึ้นมา ไม่ได้ผ่านการ
พิจารณาของสภาไม่ได้ผ่านอะไรเลยมันผุดขึ้นมาได้ไง ที่ตรงนั้นแหละมันเป็น
ศูนย์กลางที่จะรวบรวมนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวบริเวณวงเวียนคนอ่านหนังสือ ที่
ตรงนั้นเป็นศูนย์กลางเหมาะที่จะสร้างห้องน้ าที่บริการแก่นักท่องเที่ยวและบุคคล
ทั่วไปได้มาใช้บริการ จะเข้าห้องน้ าจะอาบน้ ายังไงมันเหมาะไปหมด ผมติดใจตรง
นั้นและผมอยากทราบว่ามันเป็นของใคร และท าไมไปสร้างตรงนั้น จะให้ร้ือและ
สร้างห้องน้ าได้ไหม แค่นี้ครับ ฝากผู้บริหารไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ครับ ในญัตตินี้สมาชิกก็ได้อภิปรายมา 
ประธานสภาเทศบาล  พอสมควร ในข้อบังคับของการประชุมสภาท้องถิ่น การอภิปรายของสมาชิกสภา 

มีการอภิปรายทั้งสนับสนุนและคัดค้านมาพอสมควร เพราะฉะนั้นก็จ าเป็นจะต้อง
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ลงมติว่าจะอนุมัติในญัตติที่ผู้บริหารเสนอมาหรือไม่ ผมปฏิบัติตามข้อบังคับการ
ประชุม  

   ผมจะขอ มติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักปลัดเทศบาล งานรักษา
ความสงบเรียบร้อย โปรดยกมือขึ้นครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ช่วยนับด้วยนะครับ สมาชิกสภายกมืออนุมัติ  
ประธานสภาเทศบาล  จ านวน 16 เสียง นะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามญัตตินี้ โปรดยกมือขึ้นครับ สมาชิก
สภาเทศบาลยกมือไม่อนุมัติ จ านวน 2 เสียง นะครับ เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติ
ให้ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 16 เสียง และไม่อนุมัติจ านวน 2 เสียง นะครับ  

   นายสมโชค  ดีลิ่น มีอะไรครับ เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ท่านประธานครับ การลงมติเมื่อสักครู่นี้ มีผู้ที่อนุมัติตามที่นับได้ จ านวน 

16 เสียง และไม่อนุมัติจ านวน 2 เสียง ท่านประธานต้องว่าต่อให้จบเลยนะครับ 
เพราะดูจากจ านวนสมาชิกสภาแล้วมันจะไม่ครบนะครับ เพราะเรามีสมาชิกสภา
จ านวน 23 คน ถ้าเรานับเท่านี้ได้แค่ 18 คน ท่านประธานต้องสรุปนะครับว่าเสียง
ขาดหายไปไหน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ครับผมขอสรุปนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  
ประธานสภาเทศบาล  ตามญัตตินี้ จ านวน 16 เสียง ไม่อนุมัติ จ านวน 2 เสียง รวมเป็น 18 เสียง ไม่ได้ออก

เสียงเพราะไปห้องน้ า จ านวน 1 เสียง รวมเป็น 19 เสียง และผมท าหน้าที่
ประธานสภา จ านวน 1 เสียง รวมเป็น 20 เสียง ไปราชการ 2 เสียง ลากิจ 1 เสียง 
รวมเป็น 23 เสียง ถูกต้องนะครับ สรุปมติตามนี้นะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ    ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560  ส านักปลัดเทศบาล งานรักษาความสงบเรียบร้อย  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ผมขอหารือครับ ขณะนี้ก็ถึงเวลาเที่ยงกว่าแล้วนะครับ ไม่ทราบว่า  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาจะให้ประชุมต่อไปหรือจะให้พักการประชุมครับ เชิญสมาชิกครับ 

เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 



60 
 

  

   ท่านประธานครับ วันนี้มีจ านวน 20 ระเบียบวาระ ขณะนี้การประชุมก็
เข้ามาสู่ระเบียบวาระที่ 18 แล้ว ผมขอเสนอว่าควรให้ประชุมต่อไปเลยครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   สมาชิกสภาเทศบาล เสนอให้ด าเนินการประชุมต่อไป ท่านสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านอ่ืนจะเห็นเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าด าเนินการประชุม

ต่อไปนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  19  ญัตติ เร่ือง  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2561 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่  19  ญัตติ  เร่ือง  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ด้วยมีหนังสือ

จากส านักงานเทศบาลนครสงขลา ที่ สข 52002.6/3071 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560  เร่ือง  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เรียนมายังประธานสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอเสนอญัตติ ขอรับความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง
ตามกฎหมายก าหนดว่าจะต้องเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ของปีนั้น จึงได้ขอเสนอญัตติมายังประธานสภาเทศบาล 
เพื่อเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ผมก็ได้น าเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 ซึ่งประชุมในวันนี้ วันที่ 15 สิงหาคม 2560  ขอเชิญผู้บริหารเสนอ  
ญัตติ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 
   บัดนี้ถึง เวลาที่  คณะผู้บริหารของเทศบาลนครสงขลาจะได้เสนอ         

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาเทศบาลนครสงขลาอีก       
คร้ังหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลนครสงขลาจึงขอชี้แจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง
ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณพ .ศ. 2561
ดังต่อไปนี้ 

   1.  สถานะการคลัง 
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       1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เทศบาล

นครสงขลา มีสถานะการเงินดังนี ้
       เงินฝากธนาคาร จ านวน 495,872,977.63 บาท  (สี่ร้อยเก้าสิบห้าล้าน

แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสามสตางค์) 
       เงินสะสม จ านวน 384,780,286.69 บาท  (สามร้อยแปดสิบสี่ล้านเจ็ด

แสนแปดหมื่นสองร้อยแปดสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์) 
       เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 187,000,100.30 บาท  (หนึ่งร้อยแปด

สิบเจ็ดล้านหนึ่งร้อยบาทสามสิบสตางค์) 
       รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 

โครงการ  รวม 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท)  
       รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 6 โครงการ  

รวม   22,635,990    บาท  (ยี่สิบสองล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันเก้าร้อย          
เก้าสิบบาท) 

       1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  57,309,737.23  บาท  (ห้าสิบเจ็ดล้านสาม
แสนเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์) 

   2.  การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วันท่ี 19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

       2.1 รายรับจริง  จ านวน  529,705,459.23  บาท   (ห้าร้อยยี่สิบเก้าล้าน
เจ็ดแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์) ประกอบด้วย 

       หมวดภาษีอากร  จ านวน 35,481,621.10  บาท  (สามสิบห้าล้านสี่แสน
แปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) 

       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  จ านวน   
  20,397,203.83  บาท  (ยี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามบาทแปด

สิบสามสตางค์) 
       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน  20,692,214.31  บาท  (ยี่สิบล้าน

หกแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     จ านวน   0    บาท 

(ศูนย์บาท) 
       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  6,941,796.05  บาท  (หกล้านเก้าแสน

สี่หมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยเก้าสิบหกบาทห้าสตางค์) 
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       หมวดรายได้จากทุน    จ านวน  25,700  บาท  (สองหมื่นห้าพันเจ็ด
ร้อยบาท) 

       หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน  184,446,082.94  บาท  (หนึ่งร้อยแปดสิบ
สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันแปดสิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์) 

       หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปจ านวน261,720,841  บาท  (สองร้อยหกสิบ
เอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาท) 

       2 . 2  เ งินอุดหนุน ท่ี รัฐบาลใ ห้ โดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน 
43,865,197.57  บาท  (สี่สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด
บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) 

       2.3 รายจ่ายจริง  จ านวน 445,161,205.52  บาท  (สี่ร้อยสี่สิบห้าล้าน
หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าบาทห้าสิบสองสตางค์) 

       งบกลาง  จ านวน  76,177,517.36  บาท  (เจ็ดสิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) 

       งบบุคลากร  จ านวน  193,180,578.39  บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบสามล้าน
หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบเก้าสตางค์) 

       งบด าเนินงาน  จ านวน  142,174,709.77  บาท  (หนึ่งร้อยสี่สิบสอง
ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 

       งบลงทุน  จ านวน  10,810,560  บาท  (สิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้า
ร้อยหกสิบบาท) 

       งบรายจ่ายอื่น  จ านวน  0   บาท  (ศูนย์บาท) 
       งบเงินอุดหนุน  จ านวน  22,817,840  บาท  (ยี่สิบสองล้านแปดแสน

หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาท) 
       2.4  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

จ านวน  42,781,415.08  บาท  (สี่สิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบ
ห้าบาทแปดสตางค์) 

       2.5 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม  จ านวน   14,331,950  บาท  (สิบสี่
ล้านสามแสนสามหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยห้าสิบบาท) 

       2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน    0    บาท     
(ศูนย์บาท) 

   3.  ประเภทกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครสงขลาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560   ณ วันท่ี 14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
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   รายรับจริง  จ านวน  15,154,199.03  บาท  (สิบห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น
สี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสตางค์) 

   รายจ่ายจริง  จ านวน  4,294,876.93  บาท  (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พัน
แปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบสามสตางค์) 

   ก าไรสะสม  จ านวน  10,859,322.10  บาท   (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่น
เก้าพันสามร้อยยี่สิบสองบาทสิบสตางค์) 

   เงินสะสม  จ านวน     0     บาท  (ศูนย์บาท) 
   ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   0    บาท  (ศูนย์บาท) 
   กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่น ๆ    จ านวน  40,000,000 บาท  (สี่สิบ     

ล้านบาท) 
   ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จ านวน   0   บาท   (ศูนย์บาท) 
   เงินฝากธนาคาร    จ านวน  9,471,805.40  บาท  (เก้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่น

หนึ่งพันแปดร้อยห้าบาทสี่สิบสตางค์) 
   ทรัพย์รับจ าน า   จ านวน  168,475,300  บาท  (หน่ึงร้อยหกสิบแปดล้านสี่

แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยบาท) 
   4. ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  จ านวน  

747,287,400  บาท  (เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาท) 
ประกอบด้วย 

   รายได้จัดเก็บ 
   หมวดภาษีอากร   จ านวน  42,070,000  บาท  (สี่สิบสองล้านเจ็ด

หมื่นบาท) 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    จ านวน  24,584,400  บาท 

(ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท) 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน   31,930,600  บาท  (สามสิบเอ็ดล้าน

เก้าแสนสามหมื่นหกร้อยบาท) 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน 6,040,000 บาท  

(หกล้านสี่หมื่นบาท) 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน  9,924,000  บาท  (เก้าล้านเก้าแสนสอง

หมื่นสี่พันบาท) 
   หมวดรายได้จากทุน  จ านวน  50,000  บาท  (ห้าหมื่นบาท) 
   รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   หมวดภาษีจัดสรร  จ านวน   241,700,000  บาท  (สองร้อยสี่สิบเอ็ดล้าน
เจ็ดแสนบาท) 

   รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน    
390,988,400  บาท  (สามร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาท) 

   5. ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    จ านวน    
698,850,000  บาท  (หกร้อยเก้าสิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ประกอบด้วย 

   ด้านบริหารท่ัวไป 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป  จ านวน  86,248,362  บาท  (แปดสิบหกล้าน

สองแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสองบาท) 
   แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จ านวน  5,649,600  บาท  (ห้าล้าน

หกแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาท) 
   ด้านบริการชุมชนและสังคม   
   แผนงานการศึกษา   จ านวน   309,194,000  บาท  (สามร้อยเก้าล้านหนึ่ง

แสนเก้าหมื่นสี่พันบาท)  
   แผนงานสาธารณสุข  จ านวน  28,488,200  บาท  (ยี่สิบแปดล้านสี่แสน

แปดหมื่นแปดพันสองร้อยบาท) 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์  จ านวน   7,647,500  บาท  (เจ็ดล้านหกแสนสี่

หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) 
   แผนงานเคหะและชุมชน   จ านวน  157,351,640  บาท  (หนึ่งร้อยห้าสิบ

เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาท) 
   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน  2,130,800  บาท  
  (สองล้านหน่ึงแสนสามหมื่นแปดร้อยบาท) 
   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จ านวน   
  11,863,000  บาท  (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาท) 
   ด้านการเศรษฐกิจ 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จ านวน  16,636,500  บาท  (สิบหก

ล้านหกแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาท) 
   แผนงานการพาณิชย์   จ านวน  861,000  บาท  (แปดแสนหกหมื่นหนึ่ง

พันบาท) 
   ด้านการด าเนินงานอื่น 
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   แผนงานงบกลาง  จ านวน  121,216,798  บาท  (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
สองแสนหน่ึงหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาท) 

   งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น    จ านวน  747,287,400  บาท  (เจ็ดร้อยสี่สิบ
เจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาท) 

   เหตุผล  เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วาง
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนคร
สงขลาพิจารณาเห็นชอบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ แก่สมาชิก
สภาฯ ทุกท่านแล้ว 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีสมศักดิ์  ตันติเศรณี  มากครับ  เนื่องจาก 
ประธานสภาเทศบาล  ระเบียบวาระที่ 19 เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นเทศบัญญัติ

ที่เกี่ยวกับงบประมาณ ที่ประชุมต้องพิจารณาเป็นสามวาระ วาระที่ 1 รับหลักการ 
วาระที่ 2 แปรญัตติ  วาระที่ 3  ลงมติเพื่อตราเป็นเทศบัญญัติ  ฉะนั้น มีสมาชิกสภา
ท่านใด จะอภิปรายในญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  นี้บ้าง เชิญครับ เปิดโอกาสให้สมาชิก
สภาเทศบาล ได้อภิปรายก่อน เชิญนายด ารงเดช  ทองค า  เชิญครับ 

นายด ารงเดช  ทองค า   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายด ารงเดช  ทองค า  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 3 
   ผมขออภิปรายในระเบียบวาระที่ 19 ขอซักถามในหมวดรายได้ ในเร่ือง

การจัดเก็บรายได้ จะมีข้อซักถามอยู่ว่ารายรับจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จ านวน ร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนกว่าบาท แต่มีการตั้งประการปี พ.ศ. 2560 ไว้ที่ 
ร้อยแปดล้านสี่แสนกว่าบาท และมีการตั้งประมาณการของปี พ.ศ. 2561 ไว้ที่ ร้อย
สิบสี่ล้านห้าแสนกว่าบาท ซึ่งเท่ากับว่าเพิ่มจากปี พ.ศ. 2560 ประมาณหกล้านกว่า
บาท คิดเป็นเปอร์เซ็นก็เท่ากับ 5.6 เปอร์เซ็น ผมเป็นนักกฎหมายไม่ค่อยจะสันทัด
เร่ืองตัวเลขสักเท่าไหร่ แต่ก็เคยเป็นกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์ ก็อยากจะถาม
นิดหนึ่งว่าการตั้งประมาณการของปี พ.ศ. 2561 ที่ตั้งเพิ่มขึ้นนั้นมีรายได้ตัวไหน
เพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นปัจจัยหลักในการตั้งเพิ่มขึ้นนี่ประเด็นที่ 1 และในประเด็นที่ 2 
ผมอยากทราบว่ารายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ ที่สังเกตในปี พ.ศ. 2561 มี
การตั้งเพิ่มจากปี พ.ศ. 2560 มากและเป็นจ านวนหลายล้าน ผมอยากจะทราบว่า 
เทศบาลนครสงขลาคาดว่าจะได้รับการจัดสรรภาษีประเภทใดเพิ่มขึ้นในการตั้ง
ประมาณการ มาดูในส่วนของเงินอุดหนุน ซึ่งมี 2 ประเภท คือเงินอุดหนุนทั่วไป
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ตามอ านาจหน้าที่ และเงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน เลือกท า หรือว่ามี
วัตถุประสงค์  เงินอุดหนุนที่ตั้งประมาณการไว้ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งตั้งเพิ่มขึ้น
ประมาณ 36 ล้าน ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับ ถ้าผมหักลบดูแล้วประมาณ 32 ล้าน ซึ่ง
การตั้งอย่างนี้เป็นการตั้งประมาณการที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ผมอยากถามว่าการ
ตั้งคร้ังนี้ต้ังเพื่อรองรับเงินอุดหนุนประเภทใดไว้  มาดูส่วนของรายรับจริง รายรับ
จริงถ้าดูจากค าแถลงงบประมาณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ตั้งไว้ที่ หกร้อยเก้า
สิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาท ซึ่งเท่ากับว่าน่าจะขาดไป ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้าน
บาท ถ้านับจากวันที่ 19 กรกฎาคม จนถึงสิ้นปีงบประมาณ ก็เหลือเวลาอีก 2 เดือน
กับอีก 11 วัน ผมจึงอยากจะถามนิดหน่ึงว่าคิดว่าจะมีรายได้ตามเป้าหรือไม่อย่างไร 
แต่ผมก็มั่นใจเหมือนกันว่าส านักการคลังมีผู้บริหารที่มีความรู้และมีความสามารถ 
อย่างเช่นท่าน ผอ.ส านักการคลัง       ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง ผอ.ส่วนจัดเก็บ
รายได้ และคิดว่าน่าจะถึงเป้า แต่ผมเพียงตั้งข้อสังเกตไว้  เพราะเชื่อมั่นว่าทั้ง 3 
ท่านมีความรู้ความสามารถ เมื่อพูดถึงเร่ืองของรายรับ ก็ต้องมาดูที่รายจ่าย รายจ่าย
ตั้งไว้ที่ เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสองแสนกว่าบาท เท่ากับรายรับที่ตั้งไว้ เจ็ดร้อยสี่สิบ
เจ็ดล้านสองแสนกว่าบาทเหมือนกัน       ก็เท่ากับว่าตั้งไว้ให้มันสมดุลกัน ดังนั้น
ผมจึงอยากจะเรียนถามท่านผู้บริหารผ่านท่านประธานสภาว่ามันจะมีปัญหาใน
การบริหารเร่ืองรายรับ รายจ่ายหรือไม่ เพราะการที่จะท าอะไรทุกอย่างการจ่ายเงิน
ต้องไม่เกินรายรับอยู่แล้ว ผมเข้าใจว่าการตั้งงบประมาณก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลนครสงขลา ไม่ใช่ตั้ง
เพื่อประโยชน์สุขของคนใดคนหนึ่ง หรือตั้งตามความรู้สึกของผู้ ใดผู้หนึ่ง  
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายด ารงเดช  ทองค า  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ผมอยากจะสอบถามท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร ในแผนงาน

เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน หรือโครงการที่เราจะพัฒนาท้องถิ่น ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการท าถนนลาดยาง ท าคูน้ า หรือสิ่ง สาธารณูปโภคต่าง 
ๆ โครงสร้างพื้นฐานที่พูดถึงก็คือไฟฟ้า ประปา ถนนหนทาง ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่ค่อยให้ความส าคัญกับ
โครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเลย ผมเปิดไปดูในแผนงานโครงการของ
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ส านักการช่าง เกี่ยวกับงานโยธา ก็มีแค่โครงการก่อสร้างถนนข้างสถานีขนส่ง
เชื่อมระหว่างล ารางเตาอิฐกับถนนนครนอก ผมยังงงอยู่ว่าถนนเส้นนี้เป็นถนน
ตรงบริเวณไหนพื้นที่ไหน เพราะอยู่ระหว่างล ารางเตาอิฐ ล ารางเตาอิฐตอนนี้ก็
เหลือสั้นนิดเดียวแล้ว กับถนนนครนอก ผมอยากให้ท่านชี้แจงด้วยว่าอยู่บริเวณ
ไหน ผมอยากทราบ และอีกโครงการหนึ่งคือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามล าราง
เตาอิฐบริเวณระหว่างสถานีขนส่งเก่าและสถานีขนส่งใหม่ ก็คงเป็นสะพานที่มีอยู่
เดิมใช่ไหมครับ สะพานที่มีอยู่เดิมที่ออกจากสถานีขนส่งเก่าไปทางถนนเตาอิฐ 
และที่เห็นอยู่อีกโครงการหนึ่งที่เกี่ยวกับงานด้านโยธาก็คือโครงการปูทับผิวจราจร
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการต่าง ๆ ที่ผมได้กล่าวมาให้ท่ านประธานได้
รับทราบ ผมมีความรู้สึกว่าแต่ละโครงการมันจะไปกระจุกอยู่บริเวณ ตลาดเปิด
ท้ายขายของ ที่สถานีขนส่งเก่าและสถานีขนส่งใหม่ ก็มีความเหมาะสมในทาง
ภูมิศาสตร์ แต่ผมสงสัยอยู่นิดหนึ่งว่าท าไมโครงการต่าง ๆ ไปกระจุกอยู่บริเวณ
แถว ๆ ตลาดเปิดท้าย ผมอยากถามท่านประธานผ่านไปยังนายกเทศมนตรีหรือ
คณะผู้บริหารว่า ถนนที่เชื่อมระหว่าง 4 แยกสวน 72 พรรษามาบรรจบเชื่อมกับ
ถนนสงขลาพลาซ่าหน้าตลาดเปิดท้ายขายของที่มีเอกชนได้เช่าพื้นที่และก่อสร้าง
ร้านค้าเพื่อที่จะประกอบกิจการ ผมไม่เข้าใจว่าท าไมท าถนนเส้นนั้น แล้วท าที่จอด
รถด้วยด้านข้างสถานีขนส่งใหม่  ที่ถนนเตาหลวงมีโครงการก่อสร้าง  ฝังท่อ
ระบายน้ าท าไมไม่รีบท า ท าไมไม่ท าตั้งแต่ตอนนั้น เพื่อให้รถที่ไม่สามารถเข้าไปใช้
ถนนเตาหลวงตอนที่มีโครงการวางท่อระบายน้ าเชื่อมระหว่าง 4 แยกสวน 72 ไป
ยังปากซอยปากซอยเตาหลวงซอย 1 ท าไมไม่ท าตอนนั้น ตอนนั้นมีความรู้สึกว่า
ล าบากมากจริง ๆ เพราะการก่อสร้างก็เน่ินนาน เป็นเหมือนแข่งรถมาราธอน ตอน
นั้นผมเองก็ใช้เส้นทางนั้นบ่อย ๆ ผมทราบดีว่ามีชาวบ้านร้องเรียนกันเยอะ เมื่อ
การประชุมสภาคร้ังที่ผ่านมาผมก็ได้หยิบยกประเด็นปัญหาดังกล่าวนี้ขึ้นมาเสนอ 
และไดถ้่ายทอดความรู้สึกของชาวบ้านให้ท่านประธานและคณะผู้บริหารได้ทราบ
กันบ้างแล้ว ผมแปลกใจว่าท าไมโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 มันก็น่าจะสร้างได้ตั้งแต่สิ้นเดือนกันยายน ท าให้เห็นว่า
วิสัยทัศน์ หรือการวางแผนการที่จะบรรเทาการจราจรที่มันติดขัดเป็นอัมพาตอยู่
ตอนนี้นั้น ท่านไม่ได้เล็งเห็นความส าคัญเลย ไม่ได้มองไม่ได้มีการหารือกับ
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน ด้านที่เกี่ยวข้อง ไหน ๆ ผมก็ได้คุยถึงเร่ือง
ถนนเตาหลวงอาจจะนอกประเด็นท่านประธานอนุญาตให้ผมอภิปรายต่อไหม
ครับ  
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ตอนนี้เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ท่านมีอะไรจะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ เชิญได้

เลยครับ  

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   ขอบคุณครับท่านประธาน เพราะว่ามันเป็นโครงการที่เชื่อมโยงครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ถนนเตาหลวง คือจริง ๆ แล้วผมก็อยากหยิบยกเอาประเด็นหรือข้อสงสัยที่จะ

อภิปรายนี้ไปอภิปรายในเร่ืองอื่น ๆ ในวาระสุดท้าย แต่ก็ขอถามท่านประธานผ่าน
ไปยังคณะผู้บริหารว่า ฝาปิดบ่อพักของถนนเตาหลวงท่านไปปิดตายท าไมครับ บ่อ
พักมีเป็นร้อยบ่อท่านไปปิดตายท าไม แล้วเวลาจะท าความสะอาดจะดูดปฏิกูลจาก
บ่อพักจะดูดได้อย่างไรมันอยู่กลางถนน หรือท่านกลัวรถจะสะดุดเลยตัดสินใจปิด
ฝาท่อโดยใช้แอสฟัลท์ปิดตายปิดถาวร แล้วจะสร้างบ่อพักไปท าไม ถ้ารู้ว่าจะปิด
ตายก็ไม่ต้องสร้างมันเปลืองงบประมาณเปล่า ๆ ผมขอฝากท่านประธานเพียง
เท่านี้ก่อน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 อีกบ้าง เชิญครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ผมได้ดูญัตติ  เร่ือง  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดูอยู่ 2-3 วัน หมวดต่าง ๆ เบื้องต้นก็ได้เห็นว่าคณะ
ผู้บริหารได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาในเร่ืองของงบประมาณซึ่งท าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับพี่น้องประชาชนและระบบราชการ ซึ่งเทศบาลเรานั้นอยู่ในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ซึ่งได้รู้ปัญหาต่าง ๆ 
ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด งบประมาณเจ็ด
ร้อยกว่าล้าน ก็ดูประมาณการรายรับรายจ่ายแล้วก็ถือว่าอยู่ในงบประมาณที่ไม่
เกินดุล คือสมดุล พอลงรายละเอียดลงไปในส่วนของรายจ่ายประจ า เป็นรายจ่าย
ประจ าที่ทางเทศบาลซึ่งเป็นนิติบุคคลก็ต้องดูแลบุคลากร เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง เคร่ืองจักรกล ก็ตรงไปตรงมา เร่ืองของเงินเดือนต่าง ๆ เชื้อเพลิง และ
ก็มีเงินคงคลังอยู่เพื่อแก้ปัญหายามเกิดภัยพิบัติ หรือยามเกิดเหตุฉุกเฉิน ตรงนี้ผม
ขอชื่นชมครับ ในการท างบประมาณแบบระมัดระวังและก็ประหยัด ในการที่เรา
ได้เก็บเงินภาษีต่าง ๆ เมื่อก่อนนั้นเรายังมีช่องทางที่จะหาเงินรายได้เข้าสู่คลัง
เทศบาลของเรา ซึ่งผมกล่าวว่าเป็นนิติบุคคล ซึ่งรัฐบาลกลางก็เปิดโอกาสให้หา
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รายได้ เข้ามาเลี้ยงตัวเองด้วยจากรายได้ต่าง ๆ ที่บอกว่าเราขาดรายได้ไปส่วนหนึ่ง
นั้น พอไปดูปัญหาของประชาชน ยกตัวอย่าง เช่น การเก็บรายได้จากการจอดรถ 
หรืออะไรต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันนี้ในเทศบาลอ่ืน หรือท้องถิ่นอ่ืน ๆ ยังเก็บกันอยู่ แต่
เทศบาลนครสงขลาเรา ได้ยกเลิกไปเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนเศรษฐกิจไม่ดี ผม
ดูจากภาพรวมแล้วไม่ว่าด้านเศรษฐิจ ด้านของชุมชน ด้านของสังคม ด้าน
การศึกษา งบประมาณก็พอสมควร เหลืองบที่จะใช้ในการพัฒนาอยู่แค่ประมาณ 
70 กว่าล้าน เพราะฉะนั้น ก็คิดว่าทางผู้บริหารจะต้องดูความจ าป็นจริง ๆ ของพี่
น้องประชาชน เพื่อจะได้ไปแก้ปัญหา ตอบสนองความต้องการให้กับพี่น้อง
ประชาชน สุดท้ายขอฝากเร่ืองของศาสนาวัฒนธรรม ก็ท างานกันเป็นประจ าอยู่ 
4-5 โครงการ ตั้งแต่ปีใหม่ สงกรานต์ ตักบาตรเทโว ก็เป็นงานที่ดีอยู่ อยากจะฝาก
ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ให้ความส าคัญในเร่ืองของศิลปินพื้นบ้าน
สักนิดหนึ่ง เพราะเรามีสมาคมหนังตะลุง มโนราห์ มีสมาชิกเกิดขึ้นมาในนคร
สงขลาอยู่ ประมาณ 30 คณะ และพวกเขาได้ให้ก าลังใจคณะผู้บริหารมาตลอด แต่
ช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมานั้น หลายคนก็บ่นว่าไม่ได้รับสนับสนุนให้ศิลปินพื้นบ้าน
มาร่วมในงานเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ซึ่งเมื่อก่อนมีจริง ๆ 
ผมในฐานะที่เป็นนายกสมาคมหนังตะลุง ก็รับฝากจากเพื่อนสมาชิกมา อีกทั้ง
ทางด้านผู้อาวุโสทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือศิลปินดีเด่นของประเทศ หรือ
ศิลปินแห่งชาติ อย่างอื่นก็ถือว่าเหมาะสม ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ เชิญนายด ารงเดช  ทองค า  เชิญครับ 

นายด ารงเดช  ทองค า   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายด ารงเดช  ทองค า  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 3 
   ผมจะพูดในหน้าที่ 15 นะครับ ในเร่ืองของโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่ง

จะเห็นว่ามีการตั้งงบประมาณไว้จ านวน 500,000 บาท ถ้าคิดว่าจะอบรมภายใน
จังหวัดก็น่าจะพอ แต่ถ้าไปต่างจังหวัดหรือจะไปต่างประเทศคงจะยากสักหน่อย 
แต่ผมสังเกตเห็นว่ามีการต้ังงบประมาณไว้อีกโครงการหนึ่งคือ โครงการหลักสูตร
สร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายเพื่อลดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ ซึ่ งหน่วย
ตรวจสอบก็น่าจะเป็น สตง., ปปช. หรือว่าจังหวัด ซึ่งดูแล้วเห็นว่าทั้ง 2 โครงการ
นี้มีลักษณะเดียวกัน เป็นการอบรมเช่นเดียวกันน่าจะมีการเบิกจ่ายจากโครงการ
พัฒนาบุคลากรอยู่แล้วเลยสงสัยว่าท าไมต้องตั้งแยกกัน และในการตั้งงบประมาณ
ในวงเงิน 500,000 บาทนั้น มีการวางแผนไว้หรือไม่ว่าจะอบรมเร่ืองอะไรบ้าง และ
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อีกโครงการหนึ่งที่หน้า 34 โครงการแผนการรักษาความปลอดภัยภายใน ในส่วน
ของค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตั้งไว้จ านวน 50,000 บาท ซึ่งผม
คิดว่ามันน่าจะน้อยเกินไปเพราะว่าผมเห็นใจที่เห็นเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง และ
เจ้าหน้าที่เทศกิจเขาท างานกันอยู่ตลอดเลย ยิ่งใกล้จะถึงหน้าฝนก็ต้องมีการเข้าเวร
ยามกัน ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้แค่นี้ ขอบคุณครับ   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายด ารงเดช  ทองค า  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอขอบคุณสมาชิกสภาที่ได้ซักถามในเร่ืองของการร่างงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในความเป็นจริงของเทศบาลนครสงขลา    
ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจในการบรรเทาทุกข์บ ารุงสุข
ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา  โดยเฉพาะในเร่ืองของ
โครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุนที่เราตั้งไว้โดยเฉพาะเร่ืองถนนหนทาง คูระบายน้ า ก็
ต้องถือว่าเป็นความสะดวกสบายที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตของพี่น้องประชาชนใน
เขตเทศบาลนครสงขลา ดังหลายโครงการที่เราได้ท ามาในปีงบประมาณ 2560 
และยังมีอีกหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นถนน ไม่ว่าจะเป็นคูระบายน้ า แต่ท่านต้อง
เข้าใจว่าในสภาพภูมิศาสตร์ในเขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นั้นมี
ฝนตกชุกก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองน้ าท่วมขังได้ เพราะฉะนั้นในเร่ืองของการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าเร่ืองของการ
สัญจรไป-มา เร่ืองของน้ าท่วมขังเป็นสิ่งที่ทางเทศบาลจะต้องท า ที่ว่าท าไม
โครงการต่าง ๆ ทั้ง ๆ ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นท าไมเทศบาลไม่ลงไปแก้ไขปัญหาโดย
ฉับพลันทันใด เนื่องจากเรามีงบประมาณที่จ ากัด ในแต่ละปีเราจะพิจารณา
ความส าคัญว่าโครงการใดมีความส าคัญอันดับ 1, 2, 3 เราก็จะลงไปท า ที่ผ่านมาใน
การใช้เงินสะสมลงไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อน  ผม
ขอตอบค าถามของท่าน สท.ไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ก่อน และท่านถามว่าท าไมเรา
ต้องไปท ากระจุกอยู่ที่ขนส่งหรือที่ตลาดเปิดท้าย ก็ขอชี้แจงให้ได้ทราบว่าตรงนั้น
เป็นทางเข้าเมือง เรามีสถานีขนส่งใหม่ที่ต้องปรับภูมิทัศน์โดยเฉพาะลานจอดรถที่
นั่น ส่วนขนส่งเก่านั้น เราก็จะย้ายศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยมาอยู่ที่ขนส่ง
เก่า เพราะต้องการที่จะให้พื้นที่ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นพื้นที่
ว่างไว้ส าหรับเป็นลานจอดรถ เพราะตอนนี้พื้นที่ย่านเมืองเก่าของเรานั้น มีปัญหา
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เร่ืองที่จอดรถส าหรับไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว หรือว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน
ย่านเมืองเก่าที่มีปัญหาในเร่ืองของสถานที่จอดรถเป็นจ านวนมาก ฉะนั้นพื้นที่ที่
ไฟฟ้าเก่าบางส่วนรวมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปัจจุบันที่จะย้าย
มาอยู่ที่ขนส่งเก่า ก็จะท าเป็นที่จอดรถซึ่งตอนนี้เราได้ผู้รับเหมาในการปรับพื้นที่
เรียบร้อยแล้ว และบริเวณที่ขนส่งเก่ามีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่เป็นจ านวน
มาก ถนนหนทางมันไม่ได้รับการพัฒนาหรือการปรับปรุง เราก็ท าถนนข้ามล าราง
จากเตาอิฐผ่าน ท่านคงจ าได้ว่าบริเวณด้านทิศเหนือของขนส่งเก่าจะมีบ้านของพี่
น้องประชาชน ผ่านไปถนนสายนั้นจะไปออกถนนนครนอกอีกสายหนึ่ง พื้นที่
ตรงนั้นเราท าเป็นทางสัญจรให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนั้น และในเร่ือง
ของล ารางผมได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 2561 เพื่อปรับปรุงล ารางจาก
เตาอิฐ ท่านคงเห็นที่เราท าไปแล้วประมาณ 50 เมตร มีลักษณะเป็นรูปตัวยู เพื่อ
ต้องการที่จะให้รองรับน้ าได้เพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงใหม่ให้เท่ากับของเดิมที่เรา
ท าไปแล้วท าท่อระบายน้ าไปออกอีกทางหนึ่งที่ถนนนครนอก ที่บริเวณข้างสงขลา
วนาวัฒน์จะมีโรงสูบน้ าเพื่อคอยสูบน้ าในหน้าฝน เพราะถือว่าตรงบริเวณชุมชน
เตาอิฐเมื่อฝนตกจะประสบปัญหาในเร่ืองน้ าท่วมขังอยู่บ่อย   แต่ถ้าเรามีโครงการ
นี้เกิดขึ้นมา คือทางทิศใต้ที่บริเวณสวน 72 พรรษาเราก็สามารถจะดูดน้ าได้ และ
ต่อไปถ้าโครงการนี้เสร็จก็สามารถที่จะดูดน้ าได้ทั้ง 2 ทางก็จะแก้ปัญหาในเร่ือง
ของน้ าท่วมขัง และอีกทั้งโครงการที่บริเวณ 4 แยกสวน 72 พรรษา ตรงนั้นถือว่า
ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงที่เร่งรีบการจราจรติดขัดมาก  ผมก็เลยให้ทาง
ส านักการช่างท าการปาดมุมถนนทั้ง 3 มุม เพื่อให้รถที่สัญจร ไป-มาเกิดความ
สะดวกและเกิดความคล่องตัว ตอนนี้เราปาดไปแล้ว 1 มุม และอีก 2 มุม ก็ใกล้จะ
เสร็จ ส่วนมุมที่ 4 ที่บริเวณโรงสูบน้ านั้นเราต้องชะลอไว้ก่อนเพราะงบประมาณ
จ ากัด ก็ต้องรอไปงบหน้าก็จะมีการเพิ่มเติมแผน ถ้าไปดูสภาพตอนนี้ที่ 4 แยกตรง
นั้น ก็สามารถลดปัญหาการจราจรได้ ท าให้รถที่ผ่านทางนั้นเกิดความคล่องตัวใน
การสัญจรยิ่งขึ้น อีกทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือศูนย์ย่อยที่ตั้งอยู่
หน้าขนส่งเราจะย้ายมารวมกันที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหม่ และ
ตรงนั้นจะเป็นอาคารที่ว่างและเราจะให้ปรับปรุงเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่า
สะอ้าน และย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกจากในชุมชน มาอยู่ที่ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยย่อย ที่เราจะปรับปรุงขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนท่า
สะอ้านต่อไป เพราะถือว่าตรงนี้จะให้เป็นศูนย์ต้นแบบแห่งที่ 2 เหมือนที่ชุมชน
บ่อนวัว เพราะมีพื้นที่เป็นสนามกว้างที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนของเด็กต่อไป 
ท่านถามว่าท าไมต้องไปปิดฝาคูระบายน้ าที่ถนนเตาหลวง คือตรงนั้นถ้าเรามีคู
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ระบายน้ า และมีฝาบ่อพักอยู่ตรงกลางการสัญจร  ไป-มา ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
เราเลยต้องปิดเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สัญจร   ไป-มา ไม่ต้องเจอกับภาวะของ
หลุม แต่ท่านไม่ต้องกลัวนะครับ ก่อนปิดเราก็ได้ท าความสะอาดให้เรียบร้อยดูด
สิ่งปฏิกูลและซากสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับเหมาไปท าไว้และท าการปิด และได้ส่องกล้อง
ท าแผนที่ไว้ และถ้าเมื่อไหร่เราจะไปดูดเราก็สามารถที่จะท าได้ ก็ขอน าเรียนให้
สมาชิกสภาได้ทราบนะครับ ส่วนในเร่ืองงบประมาณ รายได้เราค านวณจากฐาน
รายได้ของปี พ.ศ. 2559 จากที่ท่านสมาชิกสภา สท.ด ารงเดช  ทองค า  ได้ถามว่า
รายได้มันเพิ่มขึ้นจากตัวไหนบ้าง ไม่ว่าจะเป็นภาษีและค่าปรับค่าธรรมเนียมและ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ถือว่าในเอกสารต่าง ๆ ที่อยู่ในเอกสารที่มอบให้ทุก
ท่านแล้ว คือมันจะเพิ่มตามอัตราที่เราค านวณมาจากฐานของปี พ.ศ. 2559 นะครับ 
และในส่วนของเงินอุดหนุนว่าท าไมถึงเพิ่มขึ้น ในส่วนของเงินอุดหนุนมันเป็น
หนังสือสั่งการของรัฐบาลที่ให้เราตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นเงินอุดหนุนของผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ หรือเงินเดือนครู มันต้องตั้งไว้ในส่วนนี้เลยท าให้เงินอุดหนุน
สูงขึ้น ในเร่ืองของโครงการพัฒนาบุคลากร ก็ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิก สท.ด ารง
เดช  ทองค า  ว่าท าไมปีนี้เราได้ตั้งไว้แค่ 500,000 บาท เพราะที่ผ่านมาเราตั้งไว้ที่ 
1,000,000 บาท เนื่องดว้ยงบประมาณมีจ ากัด เราเลยตั้งไว้แค่ 500,000 บาท เพราะ
เราต้องมุ่งเน้นในเร่ืองของการดูแลพี่น้องประชาชเป็นหลัก  และในส่วนของ
โครงการสร้างความเข้าใจในเร่ืองของการใช้จ่ายเพื่อลดข้อทักท้วงจากหน่วย
ตรวจสอบ เราจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณในส่วนนี้แยกออกมาจากโครงการอบรม
พัฒนาบุคลากร แยกออกมาให้ชัดเจน    เพื่ อรอง รับการประเมิน LPA 
จ                        ทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เขาก าหนดให้มีโครงการนี้ งบประมาณโครงการพัฒนา
บุคลากรที่ตังไว้  500,000 บาท ไม่ใช่จะไม่ให้ความส าคัญต่อบุคลากรแต่
งบประมาณเรามีจ ากัดจริง ๆ เราจ าเป็นต้องเอางบประมาณไปท าในส่วนที่จ าเป็น
กว่าเพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน เลยตั้งไว้แค่ 500,000 บาท ก็ขอชี้แจงให้
สมาชิกสภาได้ทราบ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญท่านนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่  2 
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   ท่านประธานครับ ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2561  เราก็ได้อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว และไม่มีใคร
อภิปรายเพิ่มเติม ผมขอเสนอให้ปิดการอภิปรายครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายแล้วนะครับ ตามข้อบังคับข้อที่ 62 เมื่อมี

สมาชิกเสนอให้ปิดปภิปรายก็ต้องขอผู้รับรองด้วยครับ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของผู้ที่มาประชุม สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยกับนายสมชาย  จินเดหวา  จะให้
ปิดอภิปรายร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกยกเมือรับรองเป็นเอกฉันท์)  

   ต่อจากนี้ ผมจะขอมติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบ
ในวาระที่  1  ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่า
สมาชิกให้ความเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้แล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ   เป็นเอกฉันท์   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ต่อไปจะเป็นเร่ืองของการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  
ประธานสภาเทศบาล  เพื่อท าหน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560  ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ เชิญครับ 

นางกัลยา  บุญญามณี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
ปลัดเทศบาล  พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด 8 (1) คณะกรรมการสามัญ  
เลขานุการสภาเทศบาล  ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และ 
   ข้อ 45 วรรค 2 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด

เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ 2 ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น และ 

   ข้อ 49 ญัตติร่างเทศบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้า
จะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่าง
ข้อบัญญัติน้ันไปให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ พิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุม
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สภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติด้วย และ 

   หมวด 8 ข้อ 115  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะก าหนดนัดประชุมเมื่อใด 
ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลานัดประชุม 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอหารือที่ประชุม ในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกเป็น 
ประธานสภาเทศบาล  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจงมา ว่าคณะกรรมการชุดนี้ต้องมีจ านวนไม่
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ผมขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอว่าเราจะ
คัดเลือกคณะกรรมการชุดนี้  จ านวนกี่คน 3 คน 5 คน หรือ 7 คน ขอให้สมาชิก
เสนอครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ผมขอเสนอให้มีคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน 7 คน ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  ขอผู้รับรองด้วยครับ รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล  ถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างครับ  มีไหมครับไม่

มีนะครับ ก็ เป็นอันว่าเราจะคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 จ านวณ 7 คน นะครับ ให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
การเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ขึ้นมา และจะเลือกคนที่ 1 
ก่อน แล้วจึงเลือกคนที่ 2 ที่ 3 ไปตามล าดับจนกว่าจะครบ 7 คนนะครับ 

   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อคัดเลือก
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 1 ขอเชิญเสนอได้ครับ  เชิญ
นายชาคริต  นิยมเดชา    เชิญครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4   
   ผมขอเสนอนายสมโชค  ดีลิ่น  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ-

บัญญัติ คนที่ 1 ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรอง 2 คน ถูกต้องนะครับ  ใครจะเสนอคนอ่ืน  
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ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 1 อีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่
มีก็เป็นอันว่านายสมโชค  ดีลิ่น  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติคนที่ 1 แล้วนะครับ 

   ต่อไป ขอเชิญ  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 2  เชิญเสนอได้ครับ  
เชิญนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  เชิญครับ 

นายฆัมพร  อุเทนพันธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆัมพร  อุเทนพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่  2   
   ผมขอเสนอนายเชาว์  สุชลสถิตย์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง-    

เทศบัญญัติ คนที่ 2 ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ใครจะเสนอคนอ่ืน  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 2 อีกบ้างครับ มีไหมครับ ไม่มีใคร

เสนอแล้วนะครับ เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่านายเชาว์  สุชลสถิตย์  ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติคนที่ 2 แล้วนะครับ 

   ต่อไป ขอเชิญ  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 3  เชิญเสนอได้ครับ  
เชิญนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  เชิญครับ 

นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ผมขอเสนอนายประจวบ  บุญเมือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง-

เทศบัญญัติ คนที่ 3 ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ใครจะเสนอคนอ่ืน  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 3 อีกบ้างครับ ไม่มีนะ เมื่อไม่มีก็

เป็นอันว่านายประจวบ  บุญเมือง  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง-
เทศบัญญัติคนที่ 3 แล้วนะครับ 

   ต่อไปคนที่ 4 ขอเชิญ  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล 
เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 4  เชิญเสนอได้
ครับ  เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
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   ผมขอเสนอนายพิทักษ์  ทองสุกใส   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง-
เทศบัญญัติ คนที่ 4 ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ใครจะเสนอคนอ่ืน  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 4 อีกบ้างครับ ไม่มีนะ เมื่อไม่มีก็

เป็นอันว่านายพิทักษ์  ทองสุกใส  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง-เทศ
บัญญัติคนที่ 4 แล้วนะครับ 

   ต่อไป ขอเชิญ  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 5  เชิญเสนอได้ครับ  
เชิญนายเชาว  สุชลสถิตย์  เชิญครับ 

นายเชาว์  สุชลสถิตย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว์  สุชลสถิตย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 3   
   ผมขอเสนอนายสุรสิทธิ์  สังโคมินทร์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง-

เทศบัญญัติ คนที่ 5 ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ใครจะเสนอคนอ่ืน  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 5 อีกบ้างครับ ไม่มีนะ เมื่อไม่มีก็

เป็นอันว่านายสุรสิทธิ์  สังโคมินทร์  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง-
เทศบัญญัติคนที่ 5 แล้วนะครับ 

   ต่อไป ขอเชิญ  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อ
คัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 6  เชิญเสนอได้ครับ  
เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่  4   
   ผมขอเสนอนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ-

บัญญัติ คนที่ 6 ครับ 
 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ใครจะเสนอคนอ่ืน  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 6 อีกบ้างครับ ไม่มีนะ เมื่อไม่มีก็

เป็นอันว่านายวัลลภ  วุฒิภูมิ  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ-
บัญญัติคนที่ 6 แล้วนะครับ 
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   ต่อไปคนที่ 7 คนสุดท้าย ขอเชิญ  สมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อสมาชิก
สภาเทศบาล เพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 7  
เชิญเสนอได้ครับ  เชิญนายประจวบ  บุญเมือง  เชิญครับ 

นายประจวบ  บุญเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประจวบ  บุญเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่  4   
   ผมขอเสนอนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ-

บัญญัติ คนที่ 7 ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ใครจะเสนอคนอ่ืน  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ คนที่ 7 อีกบ้างครับ ไม่มีนะ เมื่อไม่มีก็

เป็นอันว่านายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง   
เทศบัญญัติคนที่ 7 แล้วนะครับ ครบ 7 คนแล้ว ก็เป็นอันว่าทั้ง 7 คนที่เสนอมานี้
เป็นคณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ครบตามจ านวน 7 คน แล้วนะครับ  

   การเลือกประธานคณะกรรมการและเลขานุการ ของคณะกรรมการชุดนี้ 
ก็เป็นหน้าที่ของท่านเลขานุการสภาเทศบาล ที่จะต้องนัดคณะกรรมการแปรญัตติ
ทั้ง 7 คนมาประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ต่อไป นะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดังนี้ 

   1. นายสมโชค  ดีลิ่น 
   2. นายเชาว์  สุชลสถิตย์ 
   3. นายประจวบ  บุญเมือง 
   4. นายพิทกัษ์   ทองสุกใส 
   5. นายสุรสิทธิ์  สังโคมินทร์ 
   6. นายวัลลภ  วุฒิภูมิ 
   7. นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ต่อไปผมขอหารือเร่ืองการก าหนดระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ ให้ ท่ า นสม าชิ ก เ สนอ 

ระยะเวลาในการแปรญัตติ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เสนอครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่  1 
   ผมขอเสนอระยะเวลาแปรญัตติ เป็นเวลา  3 วัน ตั้งแต่วันที่  16  สิงหาคม 

2560  เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่  18  สิงหาคม  2560  เวลา 16.30  น.  และก าหนด
สถานที่รับค าแปรญัตติในวันดังกล่าว  ณ  ห้องกิจการสภา เทศบาลนครสงขลา  
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นอย่างอื่นบ้างไหมครับ ไม่มีนะครับ  
   เป็นอันว่า สภาแห่งนี้ได้ก าหนดระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 
สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา  16.30  น.  และ
ก าหนดสถานที่รับค าแปรญัตติในวันดังกล่าว  ณ  ห้องกิจการสภา เทศบาลนคร
สงขลา  ตามที่นายพิทักษ์  ทองสุกใส  เสนอนะครับ 

   หลังจากนี้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติก็จะท าหน้าที่รอรับค า
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ตามวันเวลาและ
สถานที่ที่แจ้งให้ทราบแล้วนะครับ สมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้บริหารท่านใด
ประสงค์จะยื่นค าแปรญัตติ ก็ขอให้ท าหนังสือยื่นต่อกรรมการแปรญัตติ ตามวัน 
เวลา และสถานที่ที่แจ้งไว้แล้วนะครับ  

   ส าหรับวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ เพื่อพิจารณา
ร่างเทศบัญญัติฯ  ก็ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ มีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ยื่นค าแปรญัตติ (ถ้ามี) มาชี้แจงต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ และหนังสือดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลา
ที่มีการนัดประชุมนะครับ 

   หลังจากคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ 
และได้รายงานให้ผมทราบ ผมก็จะได้มีหนังสือนัดประชุมสภาเทศบาล แจ้งไปยัง
สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร มาประชุมเพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ 
ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 20   เร่ือง อื่น  ๆ  
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นายประวัติ  ด าริหอนันต์   ระเบียบวาระที่ 20 เร่ือง อ่ืน ๆ เป็นเร่ืองปัญหาของประชาชนที่ได้ร้องขอ 
ประธานสภาเทศบาล ผ่านมาทางสมาชิกสภาเทศบาล ให้ผู้บริหารได้มีการช่วยเหลือ มีการอนุเคราะห์ 

แก้ปัญหาอะไรต่าง ๆ ให้กับประชาชน เป็นเร่ืองของสท.แจ้งไปยังผู้บริหารเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ นะครับ เชิญสมาชิกสภาครับ  เชิญนายฆัมพร  อุเทนพันธ์    เชิญ
ครับ 

นายฆัมพร  อุเทนพันธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
  ท่านประธานครับ ผมขอสรุปสั้น ๆ 2 ประเด็นนะครับ ประเด็นแรกเร่ือง

คูระบายน้ าที่ทางคณะผู้บริหารกรุณาไปช่วยท าไว้ให้ที่ ถนนวุฒิภูมิ 1 และถนนวุฒิ
ภูมิ 2 ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลในเขตพื้นที่ ผมขอขอบพระคุณทางคณะ
ผู้บริหาร แต่ทั้งนี้ในช่วงการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ หรือแล้วเสร็จในบางช่วง
สัญจรกันล าบากมาก พี่น้องประชาชนค่อนข้างล าบาก เพราะฉะนั้นผมขอน าเรียน
ว่าพื้นที่ไหนถ้าสร้างเสร็จแล้วช่วยคืนพื้นผิวถนนให้กับพี่น้องประชาชนก่อนได้
ไหม ไม่ใช่รอให้จนเสร็จทั้งหมดแล้วจะคืน เพราะว่าบางที่สร้างเสร็จแล้วแต่พี่น้อง
ประชาชนเขายังเข้าบ้านไม่ได้ เพราะว่าคูหน้าบ้านยังท าไม่เสร็จ ยังไม่คืนพื้นผิวให้
เขาฝากท่านที่ดูแลด้วยนะครับ เร่ืองที่สอง ผมเห็นทางท่านสมาชิกได้คุยกันถึง
เร่ืองงบห้องน้ าสาธารณะ แต่ผมเอาห้องน้ าใกล้ตัวก็แล้วกันนะครับ ห้องน้ าใน
อาคารส านักงานของเราฝากผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับ มันช ารุดเกือบทุกชั้นที่ผมเขา
ไป หรือจะซ่อมแล้วซ่อมอีก หรือยังไม่ซ่อมก็ไม่ทราบนะครับ หน้าห้องประชุม
ของเราก็ใช้ไม่ได้ทั้งสองห้อง ขอฝากท่านประธานไว้ด้วยนะครับท่านประธาน 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายฆัมพร  อุเทนพันธ์  มากครับ  ผมขอให้ผู้บริหารตอบปัญหา   
ประธานสภาเทศบาล  ของนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  ก่อน  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
  ขออนุญาตตอบค าถามของท่านสมาชิก ผ่านไปยังพี่น้องประชาชน 

ส าหรับถนนวุฒิภูมิ 1 และถนนวุฒิภูมิ 2 ผมเองก็ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากท่าน
สมาชิกสภา และชาวบ้านเหมือนกัน โครงการดังกล่าวใกล้จะแล้วเสร็จ นะครับ 
แต่ว่าด้วยระเบียบนะครับในการที่จะคืนผิวจราจร ผู้รับจ้างจะต้องมาให้ทาง
เทศบาลประเมินและช าระค่าธรรมเนียมก่อน แต่ช่องทางนี้อาจจะช้า หากเป็นไป
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ได้ถ้าทางเทศบาลฯ สามาถด าเนินการก่อนได้ก็จะด าเนินการให้ ก็ฝากท่านสมาชิก
เรียนไปยังพี่น้องประชาชนด้วย  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  ครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด   
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปราย เชิญครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ขอเรียนถามท่านผู้บริหารผ่านไปยังประธานสภาเทศบาล พูดถึงเร่ือง

ไฟฟ้าหลังร้านลีวิวัฒน์สาขาการเคหะฯ คือผมเพียงจะสอบถามความคืบหน้า ซึ่ง
ท่านนายกเทศมนตรี ก็ได้ทราบเร่ืองนี้มาโดยตลอด พอสมควรแล้ว จริง ๆ แล้ว
ปัญหาของชาวบ้านมีมานานพอสมควรในเร่ืองของมิเตอร์ไฟฟ้า ในปัจจุบันมิเตอร์
ไฟฟ้าของคนในย่านหลังลีวิวัฒน์นั้น มิเตอร์ไฟฟ้าจะติดอยู่ที่เสาด้านนอกคือเสา
บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ 1 แล้วลากสายโยงเข้าไปที่บ้าน ปัจจุบันนี้ที่ท าอยู่คือลาก
สายผ่านที่ว่างที่เป็นของเอกชนที่ยังไม่ได้ก่อสร้างอาคาร แต่ ณ ปัจจุบันนี้ที่ตรงนั้น
จ าเป็นที่จะต้องก่อสร้างเป็นอาคาร ซึ่งเขาก็ยังเห็นใจชาวบ้านอยู่ ก็เลยปรึกษากับ
ทางเทศบาล ทางเทศบาลเอง โดยส านักการช่างก็ได้มีการท าหนังสือไปทางการ
ไฟฟ้า ทางการไฟฟ้าก็ได้กรุณาประเมินราคามาให้เรียบร้อยแล้ว ผมเกรงว่าเวลาซึ่ง
ทางการไฟฟ้ายืนยันมาซึ่ง 6 เดือนมันจะล่วงเลย มันจะเป็นการยากอีกถ้าเราไปท า
ช่วงหลังจากนี้ ก็เลยสอบถามไปท่านนายกเทศมนตรี ไม่ทราบว่าได้ด าเนินการ
อย่างไรในเร่ืองของงบประมาณไปถึงไหนแล้ว นี่ประเด็นหนึ่ง  ประเด็นที่สอง
ชาวบ้านกังวลในเร่ืองของการที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูฝนใกล้เข้ามา ก็เลยกังวลได้
สอบถามมาว่าท่านผู้บริหารได้เตรียมการมาเร่ืองการป้องกันในเร่ืองน้ าท่วม
ในช่วงฤดูฝนไว้อย่างไรบ้าง ประเด็นที่สามเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านนายกเทศมนตรี 
บอกว่าจะย้ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยไปที่บริเวณสถานีขนส่ง
ประมงเก่า ผมไม่แน่ใจว่าท่านจะย้ายไปหมดไหม อย่างไรก็ฝากที่ใจกลางเมืองด้วย
นะครับ  ฝากไว้ตรงนั้นสักคันสองคันนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น  มากครับ  เชิญทางคณะผู้บริหารครับ   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณ ี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
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   ขอท าความเข้าใจต่อท่านประธานสภาเทศบาล ผ่านไปยังสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านนะครับ ในเร่ืองของไฟฟ้าที่ขยายเขตให้กับพี่น้องประชาชนที่
ชุมชนบ่อหว้า เราได้เพิ่มเติมแผนเรียบร้อยแล้ว แต่คร้ังนี้ยังไม่ได้ขออนุมัติสภา
เนื่องจากการประมาณการที่ขาดรายละเอียดต่าง ๆ แต่เราจะประชุมอีกคร้ังหนึ่ง
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2560 ก็จะน าเข้าสภาเพื่อขออนุมัติความเห็นชอบจาก
สมาชิกต่อไป รายละเอียดในเร่ืองการก่อสร้างคิดว่าน่าจะทัน และในเร่ืองของการ
ย้ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่จะย้ายมาอยู่ที่สถานีขนส่งเก่า ตอนนี้
เราก็ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว คือตรงนั้นจะเป็นศูนย์รวมเลย เป็นศูนย์ใหญ่แต่ท่าน
ไม่ต้องตกใจ ที่เก่าก็ยังมีอาคารอยู่บ้างก็คงต้องเหลือไว้สักคันในพื้นที่ด้านเหนือ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จะได้ช่วยเหลือทัน ก็คงต้องเหลือไว้คันหนึ่งเพื่อเป็นการ 
สแตนบายไว้  อีกทั้งในเร่ืองของการป้องกันน้ าท่วมปัจจุบันนี้ถือได้ว่าในเร่ืองของ
น้ าท่วมในช่วงหน้ามรสุมตอนนี้เราก็ท าโครงการอยู่เหมือนกันเป็นการท าความ
สะอาดคูระบายน้ าทุกสาย ท่านจะเห็นว่าทุกคืนเราจะมีส่วนช่างสุขาภิบาลค่อยไป
ท าความสะอาดคูระบายน้ า หรือว่าลอกคูระบายน้ าอยู่ทุกคืน ถ้าท่านใดไปให้
ก าลังใจกับคนงานของเราก็เชิญครับ มันก็มีโปรแกรมการท างานอยู่แล้วขอบคุณ
ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  ผมขอเรียนท่านนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล  หน่อยหนึ่งนะครับว่า โปรแกรมในการท าคูน้ าสะอาดนั้น ท่านไม่ได้ก าหนดเวลา

ไว้นะครับ มีแต่ก าหนดว่าวันไหนท าที่ไหน เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   วันนี้ก็จะมาทวงสัญญาครับท่านประธานครับ ทวงสัญญาจากท่าน

นายกเทศมนตรี ท่านนายกเทศมนตรีได้รับปากผมไว้เกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์โครงการสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวไฟแดงและไฟนับถอยหลัง  ผมไป
ตรวจสอบดูทุกแยก ทั้ง 15 แยกไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นแต่อย่างใดท่าน
นายกได้รับปากผมว่ามันอยู่ในช่วงระหว่างการรับประกัน คืออยู่ในช่วงผู้รับเหมา
รับประกันผลงานให้กับเทศบาล รับประกันการก่อสร้างของเราอยู่     แต่จนบัดนี้
ผมว่ามันเลยประกันไปแล้ว ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร มีชาวบ้านมาร้องเรียนอีก ซึ่งผม
จะมีชาวบ้านมาร้องเรียนเยอะ ผมเองก็สะท้อนปัญหาของชาวบ้านและเห็นอก
เห็นใจชาวบ้านเพราะเราเองก็เป็นคนในเขตเทศบาล เช่นเดียวกัน นอกจากผมเป็น
สมาชิกแล้วถึงแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกก็จะรับใช้ประชาชน แต่เป็นสมาชิกก็ดีส่วน
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หนึ่งมีบทบาท กฎหมายและอ านาจของเรา ให้เราได้ท าหน้าที่แทนประชาชนใน
การเป็นปากเป็นเสียง  เป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนในการที่จะน าเรียนให้
ผู้บริหารท้องถิ่นมีการพัฒนา มีการก่อสร้าง มีการท าประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับ
บ้านเมืองให้เป็นที่พอใจของประชาชนนัน่คืออุดมการณ์ของผม เป็นจุดยืนของผม  
แต่เมื่อท่านรับปากแล้วแต่ท่านท าไม่ได้  มันเป็นการบริหารงานที่ล้มเหลวเป็น
อย่างยิ่ง ระดับผู้น านะครับ ท่านประธาน ถ้าเกิดรับปากชาวบ้านและผมก็เป็น
ชาวบ้านเหมือนกัน แต่ผมก็มีหน้าที่จะต้องสะท้อนปัญหาให้ผู้บริหารได้รับทราบ  
ในเมื่อท่านนายกรับปากแล้วแต่ยังไม่ได้มีการแก้ไข   เสาไฟจราจรที่เอียงก็ยังเอียง
อยู่เหมือนเดิม โดยเฉพาะสี่แยกการเคหะ เอียงมาก ๆ  เอียงตรงกันข้ามกับสิ่งที่
ควรจะเอียง มันควรจะเอียงไปทางน้ าหนักโคมไฟแต่มันเอียงไปข้างหลัง เพื่อไม่
ต้องการให้ปลายของโคมไฟทิ่มดินคือมันโค้งมาก จริง ๆ แล้วมันต้องเปลี่ยนเสา
เลย มันต้องไปดัดเป็น 90 องศา ดัดไม่ได้แล้ว ตอนนี้มันเหลือ 70 องศา ท าไมท่าน
นายกไม่สั่งการไป ก็อยู่ในช่วงประกันอยู่แล้ว สั่งการให้เปลี่ยนเสา และไฟนับถอย
หลังก็ตัวเล็ก ชาวบ้านบ่นให้ผมฟัง และบางทีก็มีเสา มีสายไฟ สายโทรศัพท์ 
ระเกะระกะ มันเป็นประเด็นปัญหาทั้งนั้น ท่านก็รับปากแล้วก็ท าไม่ได้ ไม่ใช่ว่า
โครงการนี้โครงการเดียวเป็น 10 โครงการ ขอให้ท่านไปแก้ไขถึงแม้ว่า ถ้าหากว่า
มันเกินกรอบเวลาในการรับประกันท่านต้องรับผิดชอบนะครับ  เพราะท่าน
รับปากผมไว้ แล้วชาวบ้านเค้าไม่เห็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้น ตามที่เขา
ได้สัมผัสมาในจังหวัดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเขาเห็นที่ อบต. อบต.องค์กรเล็ก ๆ แต่ไฟ
นับถอยหลังของเขาตัวใหญ่มากเห็นชัด เห็นตั้งแต่ 1 กิโลเมตร มันเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งนั้น เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนเป็น
หลัก ประชาชนไม่ต้องการที่จะมีผลก าไรจากตัวเงิน ก าไรของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นคือความพึงพอใจของประชาชน ยังไงก็ขาดทุนอยู่แล้ว ทุก ๆ โครงการ
ขาดทุนหมด แต่ท าไงให้ประชาชนมีความรู้สึกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพึง
พอใจ มีความสุข อยู่ดีกินดีไม่ถึงกับดีมาก แล้วอุปกรณ์เสาที่ผมกล่าวถึง เสาไฟ
จราจรก็เป็นเหล็กที่บางด้วยแล้วไม่มีสลิงที่คอยดึงไว้ ผมว่าอีกไม่นานมันเอียงไป
ข้างหลัง แต่มันจะกลับมาข้างหน้าหนักเขาไปอีกและน๊อตก็ไม่ได้ขันให้แน่นหนา 
ตอนนี้แทนที่จะเห็นพระจันทร์เต็มดวงมันกลายเป็นพระจันทร์คร่ึงเสี้ยว ดวงไฟ
กลม ๆ เราจะเห็น ท่านประธานเห็นไหม นึกถึงพระจันทร์ไหมบางสี่แยกเห็นแค่
คร่ึงเดียวไฟ แทนที่จะเห็นเต็มดวง มันเร่ิมหมุนแล้วครับน๊อตที่ได้ขันเอาไว้ น๊อต
มันหลวมแล้วหลายสี่แยกก็ตั้งเอียงแทนที่จะท าให้ตรงได้ และตรงหน้าวีว่าสี่แยก
ธนาคารทหารไทย ก็รู้อยู่ว่าหันไปทางหอพักชูชื่นแล้วให้หันไปท าไมให้หอพักชู
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ชื่นดู ประชาชนเขาไม่เห็น จนสงสัยว่ามีคนท้วงติงและก็ประท้างไป มีคน
ร้องเรียนกันเยอะมาก เลยได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้คนเห็นอย่าให้หอพักเห็น
อย่ า เดี ย ว  ท่ านคิ ดดูแค่ ตรรกะแค่นี้ ท่ านยั ง ไม่ ส ามารถส ร้าง  ท า  ห รือ
ประดิดประดอยให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของเทศบาลนครสงขลาได้เลย  เทศบาล
นครสงขลาเหมือนที่  สท.สมชาย  จินเดหวา   ขออภัยที่เอยนาม เป็นเทศบาลนคร
ที่ค่อนข้างจะเจริญพอสมควรเพราะว่าตามสถิติหรือตามข้อมูลตัวเลขของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาบอกแล้วว่าจังหวัดสงขลาก็มีความเจริญอันดับหนึ่ง 
โดยที่มีอ าเภอหาดใหญ่เป็นตัวชูโรง  เป็นสัญลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวท าให้มี
การจับจ่ายใช้สอยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ มีการสร้างปัจจัยพื้นฐานให้มันดีขึ้น ผม
เข้าใจดีว่างบประมาณที่เราจัดเก็บเองในเขตเทศบาลนครสงขลามันมีน้อย มันไม่
เหมือนเทศบาลนครอ่ืน ๆ  ที่เขามีงบประมาณเป็นกอบเป็นก า เช่น เทศบาลนคร
นนทบุรี เทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นต้น แต่สิ่งไหนที่จ าเป็น สิ่งไหนที่ไม่
จ าเป็น ท่านต้องแยกแยะ ต้องวิเคราะห์ ต้องประเมิน ประเมินให้ได้ว่ามันมีความ
จ าเป็นที่จะท าก่อนที่จะขออนุมัติต่อสภาก่อน แล้วก็ขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้น
ท่านต้องด าเนินการให้มันมีการก่อสร้าง มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อที่จะช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของชาวบ้านให้ได้ทันท่วงทีแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะหาผู้รับเหมา
มาได้เพราะเหตุใด ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559  มี 20 กว่าโครงการ หรือ  
27 โครงการผมจ าไม่ค่อยได้ ขออนุมัติต่อสภาเพื่อที่จะขยายเวลาในการก่อหนี้
ผูกพันในปีถัดไปเพราะหาผู้รับเหมาไม่ได้ ราคามันก็สูงมากพออยู่แล้วท าไมถึงหา
ไม่ได้ ประชาชนเขาถามผมมาผมจะตอบอย่างไร ไม่รู้จะตอบอย่างไร   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ท่าน สท.ไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ครับ  ขอให้มันกระชับหน่อยนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  มันจะมีปัญหานะครับ  ที่ท่านพูดไปมันเข้าในลักษณะท่านอภิปรายไม่ไว้วางใจ

หรืออะไรได้นะครับท่านครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   ครับผมขออภัย นี่ผมสะท้อนปัญหา ผมได้กล่าวอ้างถึงประชาชนทุกคร้ัง 
สมาชิกสภาเทศบาล  ที่ผมพูดว่าประเด็นไหน ๆ ก็จะเรียงล าดับแล้วก็อภิปรายไปตามประเด็นที่ผมได้รับ

จากร้องเรียนมา ผมคิดว่าผมกล้ายืนยันที่ว่าผมพูดมาทั้งหมดเป็นเร่ืองจริงเพราะ
ชาวบ้านเห็นกันทั่ว เพราะฉะนั้นผมจะขอความกรุณาท่านประธานไปยังท่าน
ผู้บริหารว่า ขอให้ช่วยแก้ไขในโครงการที่ผมกล่าวมานี้ให้กับผมด้วยให้กับ
ชาวบ้านตาด า ๆ ให้กับพี่น้องประชาชน ผมไม่อยากจะพูดเร่ืองถนนหนทาง เร่ือง
การจราจร เร่ืองปัจจัยพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานที่มันไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับ
การบูรณะ ไม่ได้ท าให้มันเป็นที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่อยากจะพูดแล้ว
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เพราะเป็นเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกับงบประมาณแต่มันต้องใช้วิสัยทัศน์ใช้ความสามารถ
ของผู้น า ท่านอุส่าห์ไปเรียนดอ็กเตอร์มา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ท่าน สท.ไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ครับ  อย่าพาดพิงถึงเร่ืองส่วนตัวครับ   
ประธานสภาเทศบาล  มีผู้ประท้วงครับ  สท.เจิมศักดิ์  หนูเมือง  ประท้วงอะไรครับ  เชิญครับ 

นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ท่านประธานครับ  ผมขอประท้วงท่านประธานครับ  ท่านประธานไม่

ควบคุมการอภิปรายของผู้อภิปราย เพราะฉะนั้นควรจะควบคุมให้อยู่กับวาระหรือ
เร่ืองที่อภิปรายเร่ืองอะไร ครับขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  มากครับ  คือผมเรียนนายไกรเลิศ  
ประธานสภาเทศบาล  เรืองสงฆ์  ให้พูดให้กระชับหน่อย อภิปรายให้เป็นปัญหาของประชาชนอย่า

อภิปรายให้มันยืดยาว การอภิปรายในข้อบังคับเขาให้ 10 นาทีผมก็ให้เวลา เชิญ
นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ต่อครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   ขอบคุณท่านประธาน ที่ให้เวลาผมในการชี้แจงกับประชาชนที่เขาสงสัย 
สมาชิกสภาเทศบาล  ที่เขาอยากทราบ ที่เขาก าลังได้รับความเดือดร้อนอยู่ได้หายความกังวลในระดับ

หนึ่งก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือแบบเป็นรูปธรรม แต่ที่ผมพูดว่าโครงการ
ดังกล่าวมันยังไม่มีการแก้ไขเป็นรูปธรรมแค่นั้น กระผมอยากจะให้ท่านประธาน
วินิจฉัยด้วยว่าที่ผมพูดมามันตรงประเด็นกับในระเบียบวาระอ่ืนหรือเปล่า มันก็
ไม่ได้อยู่เหนือนอกประเด็นใด ๆ ทั้งสิ้น ก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารด้วย
ครับ ท่านให้เวลาผมเยอะแล้ว ให้ช่วยแก้ไขโครงการดังกล่าวนี้ โครงการอ่ืนผมจะ
ไม่แตะก่อน ฝากไว้ในรอบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ผมเป็นรองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ผู้ควบคุมดูแลส านักการช่าง  

ครับ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของส านักการช่าง ผมขอย้อนไปนิดหนึ่ง     ที่
สมาชิกได้กล่าวในการอภิปรายว่าได้มีการหารือในหน่วยงานอ่ืนก่อนไหม     ใน
การพัฒนาเมือง จะน าเรียนว่าจริง ๆ แล้วท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา ตั้งแต่
ท่านได้รับต าแหน่งท่านก็มอบให้ส านักการช่างได้มีการประชุมหารือ 30 



85 
 

  

หน่วยงานในเขตเทศบาลนครสงขลา ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า ประปา การจราจร 
ส านักงานเจ้าท่าและอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลเพื่อมาน าเสนอ
ปัญหาและแนะแนวทางปัญหา ส าหรับเร่ืองไฟจราจรจริง  ๆ แล้วเราไม่มี
งบประมาณท่านนายกเทศมนตรีก็ได้เสนอญัญติเข้าสภาแห่งนี้ พวกท่านก็เป็นคน
อนุมัติเข้ามาในการส ารวจจุดก็ได้มีการหารือกับงานจราจรด้วยงบประมาณที่
จ ากัดผม ถ้าจ าไม่ผิดประมาณ 6 ล้านบาท ด้วยจ านวนจุดที่จะต้องด าเนินการให้
ครอบคุม 15 จุดเป็นไปได้ว่าการออกแบบหรือการก าหนดสเป๊กอาจจะท าให้ดูว่า
เล็กไปในความรู้สึกของพี่น้องประชาชน เช่นตัวเลข แต่ก็สามารถท าให้ 15 จุด
สามารถใช้งานได้ก่อน แต่ในส่วนเร่ืองของคุณภาพทางส านักการช่างเองก็ได้เห็น
กับที่สมาชิกได้ท้วงติงมาที่ประชุมสภาแห่งนี้  ท่านนายกเทศมนตรีเองก็ไม่ได้นิ่ง
นอนใจ ก็ให้ส านักการช่างได้ติดตาม แต่เนื่องจากการบริหารสัญญาก็จะบอกอยู่
แล้วว่าในส่วนช่างเองผู้ว่าจ้างต้องมีการแจ้งเตือนผู้รับเหมา ผู้รับจ้างให้มาด าเนิน
แก้ไขในช่วงประกันสัญญา หากทางเทศบาลไปดัดแปลงแก้ไขเอง สัญญาก็เป็นอัน
สิ้นสุดลงไปนะครับ  ฉะนั้นหนังสือที่ผู้รับจ้างออกไป เทศบาลนครสงขลาได้มีหน้
งสือออกไปถึง 2 คร้ังแล้ว และทางผู้รับจ้างได้ตอบกลับมาแล้วว่าได้ก าลังเตรียม
อุปกรณ์ที่จะมาด าเนินการแก้ไขแต่หากยังไม่มีการแก้ไขเราก็จะด าเนินการไปเอง 
อาจจะยึดเงินประกันสัญญา ก็ขอบคุณท่านสมาชิกที่ท่านห่วงใยและก็เป็นปาก
เสียงให้กับพี่น้องประชาชน ทางเทศบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ท่านประธานครับ  คือเร่ืองที่ผมอภิปรายไว้วันก่อนเร่ืองถนนในซอย

สะพานด าแล้วได้ยื่นลายชื่อชาวบ้านไปให้ท่านประธานแล้ว ผมยังไม่ได้รับค าตอบ
จากท่านประธานและผู้บริหารว่าจะด าเนินการให้หรือไม่ ผมจึงอยากจะเรียนถาม
ว่าถนนในซอยนั้นจะปรับผิวจราจรได้ไหมและคูน้ าที่ผมอภิปรายไว้จะด าเนินการ
ให้ไหมแต่ที่ผมทราบนั้น ตรงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นที่ของการรถไฟ คือเทศบาลอนุมัติ
เงินไม่ได้ แต่ซอยต้นข่อยที่ออกมาจากต้นข่อยแล้วออกมาจากถนนราษฎร์อุทิศ 1 
ท าคูน้ า 150 เมตรเสร็จแล้วผมอยากจะถามว่างบที่ท าคูเป็นงบของใครและท าไม
ตรงนั้นท าได ้แต่สะพานด าท าไม่ได้ ขอถามแค่นี้ครับผม 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  มากครับ ผมอาศัยที่ท่านพาดพิงว่าได้ส่ง 
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ประธานสภาเทศบาล  รายชื่อมาแล้วหายไปไหน  ผมได้ส่งรายชื่อให้เลขาท่านนายกเทศมนตรีไปแล้วนะ
ครับ และเลขาท่านนายกเทศมนตรีก็ได้บอกผมว่าท่านได้ด าเนินการต่อไปแล้วนะ
ครับ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอตอบข้อซักถามของนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  เร่ืองการจัดตั้งงบประมาณ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่การรถไฟ ที่ราชพัสดุหรือธนารักษ์ ที่จริงแล้ว
ส่วนราชการนั้นจะต้องมีการมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับเทศบาลเป็นผู้ดูแลเป็นลาย
ลักษณ์อักษรก่อน ทางเทศบาลจึงจะสามารถเอางบประมาณลงไปด าเนินการได้ 
แต่ท่านสมาชิกถามว่าแล้วท าไมอีกซอยสามารถด าเนินการได้ ผมขออนุญาตไป
ตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวพันในพื้นที่อย่างไร และขออนุญาตไปติดตามและตอบ
เป็นการส่วนตัวกับท่าน นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  ท่านได้ตอบ 
ประธานสภาเทศบาล  ปัญหาของท่านเจิมศักดิ์  หนูเมือง  เรียบร้อยแล้วนะครับ ขอ เชิญท่านสมาชิกคน

ต่อไปครับ  เชิญท่านนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ผมดูเวลาแล้วเกินไปแล้วพอสมควร  เพราะในการประชุมสภาในวันนี้มี

ระเบียบวาระเข้าที่ประชุมรวมทั้งระเบียบวาระเร่ืองอ่ืน ๆ นี้แล้ว จ านวน 20  
ระเบียบวาระ การประชุมแต่ละวาระนั้นก็เป็นประโยคกับพี่น้องประชาชนทั้งสิ้น 
สั้น ๆ ครับพี่น้องประชาชน ผมเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้ในเร่ืองของเส้นจราจร
หรือผิวจราจรทางเราก็ได้คลุกคลีกับชาวบ้านอยู่กับกิจกรรมต่าง ๆ มาตลอดใน
สภาเทศบาลวันนี้ ฟังเร่ืองเครียด ๆ มาก็พอสมควรแล้วมาฟังเร่ืองที่พี่น้องเขา
สะท้อนมาบ้าง ตอนนี้สงขลาเราผิวจราจรดีมากเส้นจราจรเมื่อก่อนนั้นเวลารถชน
กันต้องดูอุปกรณ์ที่หลนว่ารถคันไหนอยู่ฝ่ายไหนแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะ
ครับ ถือว่าได้พัฒนากันมาได้สมบูณ์จริง ๆ และรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติไป
ด้วย และเมื่อวานผมไปนวดฝ่าเท้าที่ศูนย์แพทย์แผนไทย ซึ่งมีพี่น้องประชาชนอยู่
ในพื้นที่ของภารดรร่วมกับพาณิชย์ส าโรง เขาฝากขอบคุณท่านผู้บริหารมาว่าคู
ระบายน้ าซึ่งเมื่อก่อนมีอยู่คร่ึงเดียวของซอยต้นข่อยที่มีท าไว้คร่ึงเดียวก็ได้ท าต่อ
จนเสร็จไปทะลุถนนราษฎร์อุทิศ 1 แล้ว และได้ไปลาดผิวจราจรใหม่ให้ด้วย แต่ขอ
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ฝากให้ช่วยตัดกิ่งไม้ที่มันรกออกมาริมถนน ฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร
ด้วยครับ พี่น้องได้ผิวจราจรที่กว้างขึ้นมาก ซึ่งเมื่อก่อนน้ันแคบมาก ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  ในการที่ท่านขอบคุณและ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอให้ตัดกิ่งไม้ ท่านผู้บริหารไม่ต้องตอบนะ รับทราบปัญหาไปด้วยนะครับ  เชิญ

ท่านสมาชิกคนต่อไป  นายชาคริต  นิยมเดชา  เชิญครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ขอเสนอความคิดเห็น  เร่ืองจราจรบริเวณสี่แยกการเคหะ ตอนนี้รู้สึกว่า

จะปล่อยปละละเลยมาก ช่วงเช้าจากถนน 4 เลน รถวิ่งได้เลนเดียว เมื่อเช้าผมต้อง
ถอยหลังกลับเพราะรถสวนทางกันไม่ได้ ทางลงไปทางทิศตะวันตกไปไม่ได้ผม
ต้องถอยหลังกลับมาเลี้ยวขวาเข้าถนนราษฎร์อุทิศไปถนนเตาหลวง ซอย  4  ทุก
วันนี้ผมสังเกตว่ารถยิ่งรถเข้ามาขายของบนถนนมากขึ้นทุกวัน  จอดรถขายของ 
และเร่ืองที่  2  เร่ืองวงเวียนและเกาะกลางถนนอีกรอบหนึ่ง ซึ่งวงเวียนดังกล่าว
นั้นไม่ไดเ้ป็นงบของเทศบาล  ที่ท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  ขอโทษเอ่ย
นาม  บอกว่าเขาขอแค่ทดลองผลสุดท้ายก็รื้อวงเวียนออกทีละวงเวียน ซึ่งตอนนี้มี
แต่เกาะกลางซึ่งดูแล้วไม่สวย  และอีกอย่างมันเกิดปัญหาเยอะมาก โดยเฉพาะเก้า
เส้งซึ่งเป็นบ้านผมเอง ชาวบ้านก็ทักท้วงผมทุกวันเร่ืองเกาะกลางเพราะว่าถ้าเราไม่
มีเกาะกลางจังหวะรถเข้ารถออก เราผ่อนทางเข้าออกได้ เข้า 1 เลน ออก 3 เลน เข้า 
3 เลน ออก 1 เลน ถึงเวลาเทศกาลเรายังพอสลับได้ แต่มาวันนี้เราท าเกาะกลางรถ
จอด 1 เลน แล้วเหลือ 1 เลน  ช่างเช้า ๆ ท่านไปดู ช่วงเช้าและช่วงเย็น รถติดมาก ๆ 
ครับ ฝากท่านประธานฟ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายชาคริต  นิยมเดชา  มากครับ  ก็น่าเห็นใจครับการจราจร 
ประธานสภาเทศบาล  ในเมืองเดียวนี้มันแน่น  เมื่อเช้าผมอยู่ข้างนอกเข้ามาแต่เช้ารถแน่นมาก แต่ก็ไม่ใช่

หน้าที่ผมที่จะอภิปราย  เดียวนี้เทศกิจสายแล้วก็ยังไม่มาท าหน้าที่ เขาเรียกว่าโรงดี
ได้โรงร้ายเสีย ใครใจกล้าก็เบียดเข้าไป แซงกันไปแซงกันมา ผมเห็นแล้วมันน่า
สงสาร นายชาคริต  นิยมเดชา  มีอะไรครับ เชิญครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
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   ผมขอเพิ่มอีกนิดครับ  ท่านประธานได้พูดถึงเทศกิจ ผมได้ท างานใน
เทศบาลนครสงขลาตั้งแต่ปี 36 เมื่อก่อนเทศกิจมีแค่ 6 คน เมืองเทศบาลนคร
สงขลาเป็นระเบียบดีเด๋ียวนี้เทศกิจมีเกือบ 60 คน เมืองเละกว่าก่อน ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายชาคริต  นิยมเดชา  ครับ  เชิญทางคณะผู้บริหารครับ  เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านรองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  เชิญครับ 

นายภาสิทธิ์  จันทมุณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายภาสิทธิ์  จันทมุณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับก าลังของงานเทศกิจนะครับ จ านวนเทศกิจตอนนี้อยู่

ในเทศบาลเรามีอยู่ 40 กว่านาย แบ่งเป็นงานอาสาจราจร สายตรวจเทศกิจ งาน
การแพทย์ฉุกเฉิน งานไลท์การ์ด ตอนนี้แผนงานเทศกิจ ผมได้ก าหนดแผนงานกับ
ท่านรองปลัดบรรหาญ  โพธิกุล  ตั้งแต่เช้ามีแยกที่อาสาจราจรประจ าอยู่ 13 จุด ก็
ด าเนินการอยู่ทุกวัน เทศกิจของเราอยู่ในกรอบงานอยู่ตลอดเวลาหลังจากออกเวร
เป็นเทศกิจจราจรเสร็จแล้ว ขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาลว่า
หลังจากออกเวรอาสาจราจรแล้ว เจ้าหน้าที่อาสาจรารจก็ต้องไปปฎิบัติหน้าที่งาน
สายตรวจที่คอยตรวจตราในพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนหรือตามถนนทุกสายที่มีฝ่า
ฝืนตามพระราชบัญญัติที่เทศกิจก ากับดูแลอยู่    ส่วนเทศกิจอีกชุดหนึ่งก็อยู่ไลฟ์
การ์ดเป็นเทศกิจที่ช่วยอาสาทางทะเล และอีกชุดหนึ่งเป็นเทศกิจประจ าเวร
รถพยาบาลตลอด 24 ชม. ตอนนี้เราไม่ได้ปล่อยปละละเลย น าเรียนท่านสมาชิกได้
ทราบไวต้ามนี้นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  มากครับ  เร่ืองการจราจรที่สี่แยก 
ประธานสภาเทศบาล  การเคหะ ผมขอพูดแทนท่านชาคริต นะครับท่านช่วยไปดูแลร่วมกับต ารวจจราจร

ด้วยนะครับ เพราะว่าปัญหาตรงนั้น อย่างที่ท่านชาคริตเสนอมามันวิกฤตจริงๆ
เพราะผมผ่านทุกวันเหมือนกันครับ  ต่อไปเชิญนายวัลภล  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   จากโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนวันที่ 9 -12 สิงหาคม 

2560 ที่ผ่านมา กระผมใคร่ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกและทุก ๆ ท่านที่ได้ท าให้
เกิดโครงการนี้มา ซึ่งกระผมก็ไปด้วยได้ประโยชน์ได้ความรู้ที่ไปดูงานมาเอามา
พัฒนาท้องถิ่นของเราหลายสิ่งหลายอย่างท าให้เกิดประโยชน์ก็เห็นเจ้าหน้าที่
เหนื่อยกันก็ดีใจครับ ไม่ว่าจะเป็น ผอ.กองสวัสดิการสังคม  รองนายกวลัยรัตน์   
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ตันติเศรณี ทุกคนเหนื่อยกัน อาจจะมีเสียงต าหนิบ้าง แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขใน
งบประมาณที่จ ากัด ท าอย่างไรให้คนในชุมชนได้ไปเยอะที่สุด ไปเอาความรู้มาให้
เยอะที่สุดในงบประมาณที่จ ากัด ถึงแม้การบริการการดูแลซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรามี
น้อย 9 ชุมชนไม่ว่าจะเป็นประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการที่ไป แต่
ละชุมชนไปกันเป็นร้อยครับ การดูแลอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างผมก็เข้าใจ
เจ้าหน้าที่  ผู้บริหารทุกท่าน คนหมู่มากก็ช่วยกันดู ขาดตกบกพร่องไปบ้าง 
หลังจากเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ เหนื่อยและท างานกันอย่างเต็มที่ชาวชุมชนก็เร่ิมเข้าใจ
ว่าในหมู่มากในงบประมาณขนาดนี้เราสามารถพัฒนาและน าความรู้และสามารถ
พาชุมชนไปได้เยอะแยะ เมื่อไปเห็นกับตาไปเห็นของจริงน ามาพัฒนาบ้านเรา
ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ท าให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมารวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่าย ขอบคุณมากครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ  ผู้บริหารรับค าชมเชยจากสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายในเร่ืองอ่ืน ๆ อีกไหมครับ 

ไม่มีนะครับ  วันน้ีก็ได้เวลาอันสมควรในการประชุมคร้ังนี้ก็ได้อภิปรายไปครบทุก
วาระแล้ว นะครับ ดังนั้นผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาคณะ
ผู้บริหาร รวมทั้งผู้อ านวยส านัก ผู้อ านวยการกอง  และผู้เข้าประชุมทุกท่านที่ได้
เข้าร่วมประชุม  ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วผมของปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา  ณ บัดนี้   

ปิดประชุมเวลา      14.05  น. 
 
 
                                 ส าเนาถูกต้อง 
 
      
                          (นางกัลยา  บุญญามณี) 
                         ปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 
 
 


