
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2560 
วันท่ี  29 พฤษภาคม 2560  เวลา  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผู้มาประชุม 1. นายประวัติ ด าริห์อนันต์ ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นายสุพล ชุ่มเย็น รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นางกรกมล   อาจณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 5. นายฆัมพร อุเทนพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 6. นายเจิมศักดิ์ หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 7. นายชาคริต นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายเชาว์ สุชลสถิตย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายด ารงเดช ทองค า สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายพิทักษ์   ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 13. นายรุ่น   จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 14. นายวรชาติ ธารพระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 15. นายวัลลภ วุฒิภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายสมโชค ดีลิ่น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นายสุรสิทธิ์ สังโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นางเสงี่ยม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 
ผู้ไม่มาประชุม 1. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
 2. นายเอกชัย   กิ้มด้วง 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. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 16. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนจัดเก็บรายได้ 
 17. นายประจวบ   มณีโชติ ผอ.ส านักการช่าง 
 18. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 19. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 20. นายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
 21. นายเสริมศักดิ์ โสมสงค ์ ผอ.ส านักการศึกษา 
 22. นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 23. นางนนทิพา เอกอุรุ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 24. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 25. นางสกุลวรรณ ดวงแข ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 26. นางวรกานต์ เรืองศรี หัวหน้างานธุรการ  
 27. นายวิรุฬห์ วงค์พุธ หัวหน้างานเทศกิจ 
 28. น.ส.ณัฏฐา ประสพสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 29. น.ส.อัชราภรณ์ ดวงไข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
 30. นายวุฒิชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 31. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
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 32. น.ส.นาดกมล กิจวุ่นเจริญ ช่างภาพ 
 33. น.ส.สลินี ไชยคง พนักงานจ้างทั่วไป 

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 2 ประจ าปี 2560  
 บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้า 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2     

ประจ าปี  พ.ศ. 2560 ในวันที่  29  พฤษภาคม 2560  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล     
มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  
และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   เร่ืองที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 1   มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ขอลาการประชุมสภา

เทศบาล จ านวน 2 คน  คือ 1. นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  2. นายเอกชัย  กิ้มด้วง  
ขอลากิจ 

   เร่ืองท่ี 2  ขอแสดงความยินดีกับนายเอกชัย  กิ้มด้วง  ที่ครอบครัวได้รับ
โล่ห์รางวัลครอบครัวร่มเย็น ประจ าปี 2560 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

 เร่ืองท่ี 3  ค าสั่งเทศบาลนครสงขลา ที่ 510/2560 เร่ือง แต่งตั้งที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีนครสงขลา เพื่อให้การปฏิบัติราชการเทศบาลนครสงขลา 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความมาตรา 48 
อัฏฐ วรรคสอง และมาตรา 48 เตรส (3) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2543 และ (ฉบับที่ 
12) พ.ศ.2546 จึงแต่งตั้งให้ นายอนันต์  วัตตธรรม  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นครสงขลา ทั้งนี้  ต้ังวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลง สั่ง  ณ  วันที่  11  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 ลงชื่อนายสมศักดิ์  
ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
 ขอแสดงความยินดีกับนายอนันต์  วัตตธรรม  ท่านเป็นสมาชิกสภา
เทศบาล 1 สมัย 4 ปี และเป็นรองนายกเทศมนตรี 2 สมัย 6 ปี ยินดีตอ้นรับครับ  

เร่ืองท่ี 4  ด้วยได้มีหนังสือจากเทศบาลนครสงขลา ที่ สข 52002.2/2092 
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 แจ้งให้ผมทราบว่าเทศบาลนครสงขลา ส านักงาน 
ป.ป.ช.มีหนังสือที่ ปช 004/ว0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เร่ือง  การจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขอความ
ร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิติบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) และจัดส่งให้ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัด ภายใน 24 
พฤษภาคม 2560 และเทศบาลนครสงขลาได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และได้จัดส่งไปยังส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดสงขลา
เรียบร้อยแล้ว  จึงน าเรียนให้ที่ประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ได้ทราบ 

เร่ืองท่ี 5  ด้วยได้มีหนังสือจากเทศบาลนครสงขลา ที่ สข 52002.2/2115 
ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 แจ้งให้ผมทราบว่าเทศบาลนครสงขลา ได้ด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2560 –  2562) คร้ังที่ 2 
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ.2560 –  2562) 
เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวดที่ 4 ข้อ 22 แล้วเสร็จ  และเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวดที่ 5 ข้อ 24 “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบ” เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบฯ ผมจะอ่านประกาศให้ที่ประชุมทราบนะครับ 

ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2560 – 2562) คร้ังที่ 2 
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ด้วยเทศบาลนครสงขลา ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี
เทศบาลนครสงขลา (พ.ศ. 2560 – 2562) คร้ังที่ 2 เพื่อให้การด าเนินการพัฒนา
เมืองมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน 

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ได้มีมติให้ความเห็นชอบ
ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ.2560  –  2562) 
คร้ังที่ 2 และนายกเทศมนตรีนครสงขลาได้อนุมัติแผนฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาล

นครสงขลา (พ.ศ. 2560 –  2562) เพิ่มเติม คร้ังที่ 2 
ด้วยเทศบาลนครสงขลา ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา 

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2560 
นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี
  พ.ศ. 2560   เมื่อวันท่ี  20 กุมภาพันธ์ 2560     

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ขอเชิญ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เชิญนายวรชาติ  ธารพระจันทร์ เชิญครับ 
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นายวรชาติ  ธารพระจันทร์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวรชาติ  ธารพระจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้ง

ที่ 2  ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม  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 สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ประชุม เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  2560  ปรากฏว่าไม่มีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข แต่
อย่างใด ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมมากครับ มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจ าปี พ.ศ. 2560 บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีก็เป็นอันว่าสภา แห่ง
นี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 โดยปริยายแล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  
ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เร่ือง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร 
  สงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คร้ังท่ี 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 

2559 – มีนาคม 2560 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลนครสงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 1 (ระหว่างเดือน 

ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) เชิญนายกเทศมนตรี เชิญครับ 
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นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (3) 
ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี นั้น  

   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวกระผมจึงขอรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
เพื่อให้สภาเทศบาลรับทราบ พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบเพื่อให้มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบรวมทั้งสานฝันนครสงขลาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 
เศรษฐกิจชุมชนมั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยบริการใหม่ ที่ยั่งยืน 

   ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 การบริหารงานเทศบาลนคร
สงขลาภายใต้ความรับผิดชอบของกระผม กระผมและคณะผู้บริหารเทศบาลนคร
สงขลาเชื่อมั่นว่า การพัฒนาเมืองสงขลา   ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม ปราศจากมลพิษ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ายมาช่วยกันผลักดัน
ให้ทุกโครงการประสบความส าเร็จ เพื่อก้าวสู่เมืองแห่งความสุขที่สมบูรณ์แบบไป
ด้วยกัน กระผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ กลไกส าคัญที่
สามารถผลักดันให้กระบวนการพัฒนาเกิดความยั่งยืน ในปัจจุบันเทศบาลนคร
สงขลาได้พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างเสถียรภาพในการด าเนินการให้
เกิดการยอมรับจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่น โดยการรับผิดชอบดูแลเอาใจ
ใส่ด้วยความมุ่งมั่นที่เกิดจากใจอย่างแท้จริง นโยบายส าคัญที่เทศบาลนครสงขลา
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง คือการส่งเสริมองค์ความรู้แก่ประชาชนทุกระดับ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ       เท่าเทียมกับนานา
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อารยประเทศ พร้อมผลักดันโอกาสทางธุรกิจแก่ประชาชนทุกชุมชน ลดปัญหา
การว่างงานและความขาดแคลน หวังให้ประชาชนมีศักยภาพ สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ อันก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งหมดถือเป็นสูตรส าเร็จในการพัฒนาที่ช่วยให้
ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) และยังเป็นเสมือนเข็มทิศชี้ไปสู่การแก้ไข
ปัญหาให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 1 
(ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา  ดังนี้ 

  1. การพัฒนาด้านการศึกษาใหม่ 
   เทศบาลนครสงขลาได้ให้ความส าคัญของการศึกษาว่าเป็นหัวใจของการ

พัฒนาคนและสังคม เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา
บ้านเมืองในอนาคต จึงได้พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความพร้อมทั้งความรู้ด้าน
วิชาการและพัฒนาศักยภาพตามความถนัด มีทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต 
ด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริมและจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข และด ารงความเป็นไทย 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการทาง
สติปัญญา น าระบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาใช้  ภายใต้แนวคิดพัฒนาสังคมแห่ง
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและมีกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่มีการผสมผสานทั้งศิลปะ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิต รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย น า
นวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง  นอกจากส่งเสริมทางวิชาการแล้ว เทศบาลนครสงขลายังไม่ละทิ้งเร่ือง
ของคุณธรรมจริยธรรมที่จะเป็นการขัดเกลาจิตใจของเด็กให้เป็นคนดี ส าหรับการ
เตรียมรับประชาคมอาเซียนเทศบาลนครสงขลาได้จัดโครงการจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP)  นอกจากนี้
เทศบาลนครสงขลาได้พัฒนาอาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน  แหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในภายนอก พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกด้าน เทศบาลนครสงขลายังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อผลิตเยาวชนเป็นคนดีและคนเก่ง



9 
 

  

ออกสู่สังคม ภายใต้โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาใหม่ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

   1. จัดหาครูและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ขาดแคลนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 

   2. งานวันครู 
   3. ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
   4. เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ 
   5. จัดท าแผนและปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 
   6. ส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   7 .  จัดการ เ รียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP) 
   8. จัดนิทรรศการวิชาการระดับภาคและระดับประเทศ 
   9. สอนคอมพิวเตอร์ 
   10. ปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 
   11. บริการห้องสมุดชายหาดเคลื่อนที่ 
   12. ให้บริการหอสมุดวัดดอนรักสงขลา 
   13. อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครสงขลา 
   14. ชุมนุมลูกเสือยุวกาชาดสัมพันธ์ 
   15. ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
   16. เคร่ืองเล่นสนาม 
   17. พัฒนาห้องเรียนมัลติมีเดียโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 
   18. วันเด็กแห่งชาติ 
   19. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประจ าปี 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาใหม่ มีโครงการที่บรรจุใน

แผนพัฒนาสามปี จ านวน 57 โครงการ น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 40 โครงการ จ านวนโครงการที่
ก าลังด าเนินการและโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 19 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 33.33  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 31,562,140.22  บาท (สามสิบเอ็ดล้านห้า
แสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทยี่สิบสองสตางค์) 

  2. การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่  
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   เพราะหัวใจหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจคือการสร้างรายได้ให้กับพี่น้อง
ประชาชน  เทศบาลนครสงขลาจึงให้ความส าคัญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็น
พิเศษ ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
เน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น  ตลอดระยะที่ผ่านมาการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวได้ด าเนินไปอย่างเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นจัดงานส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์อันโดดเด่น หรือการสร้างมาตรฐานให้กับการท่องเที่ยว 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นคอนเซปต์เมือง 3 วัฒนธรรม  พร้อมผลักดัน
เมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก พัฒนาย่านเมืองเก่าสงขลาให้เป็นจุดดึงดูดใจของผู้คน   
ไม่ว่าจะเป็นสตรีทอาร์ตหรือการทาสีอาคารเก่าเพื่อฟื้นฟูย่านเมืองเก่าให้มีชีวิตชีวา  
กิจกรรมการท่องเที่ยว หลาดสองเล“เก๋า เท่ ริมเลสาบ” ถนนสายฮาลาลหรือฮา
ลาลสตรีท  พร้อมทั้งปรับปรุงโรงหนังเก่าให้เป็นจุดถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว ซึ่ง
เป็นหนึ่งในโครงการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดรับกับนโยบายผู้ว่าราชการ
จังหวัดสงขลาที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแคมเปญ “สงขลามหาสนุก สุขทั้งปีที่
สงขลา” ตามยุทธศาสตร์ 15 วาระสงขลาภายใต้โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี ้

   1. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   2. ตลาดนัดชุมชนบ่อยาง 
   3. จัดซื้อซุ้มร้านค้า 
   4. สงขลาแต่แรก ถนนคนเดินเพลินกินของหรอย ย้อนรอยบ่อยาง 
   5. จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 
   6. สงขลาสู่เมืองท่องเที่ยววิถีไทย กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมย่าน   

เมืองเก่า "งานหลาดสองเล เก๋า เท๋ ริมเลสาบ" 
   7. จัดท าเอกสารสื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว 
   8. เที่ยวทั่วเมือง 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ มีโครงการที่บรรจุใน

แผนพัฒนาสามปี จ านวน 18 โครงการ น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 18 โครงการ จ านวนโครงการที่
ก าลังด าเนินการและโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 44.44 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,852,550.42 บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่น
สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์) 
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  3. โครงสร้างพื้นฐานใหม่  
   เทศบาลนครสงขลาได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้าง

พื้นฐาน เพื่อรองรับความเจริญของชุมชน การคมนาคมของประชาชนในพื้นที่
และเพื่อการพัฒนาสู่อนาคต  โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้
ได้มาตรฐานและทั่วถึง อีกทั้งวางแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลด
ผลกระทบจากภาวะอุทกภัยอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันอุทกภัยในฤดูมรสุม ได้
ด าเนินการขุดลอก ฉีดล้าง ร้ือ ท าความสะอาด ราง คู ท่อ และทางระบายน้ าที่
ส าคัญๆ ตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาล ให้มีความสะอาด สะดวก มีความคล่องตัว
ในการระบายน้ าออกจากตัวเมืองได้อย่างรวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดน้ าท่วมขังในชุมชน
ภายใต้ โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานใหม่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีดังนี ้

   1. ปรับปรุงขยายช่องทางจราจรบริเวณทางแยกสวน 72 พรรษา 
   2. ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าขยะมูลฝอยจากบ่อก าจัดขยะมูลฝอย 
   3. ก่อสร้างคูระบายน้ าถนนราชด าเนิน ซอย 2 
   4. ก่อสร้างคูระบายน้ าริมถนนทะเลหลวง ซอย 2 
   5. ก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าซอยเชื่อมซอยหลังวัดอุทัยกับถนนไทรบุ รี 

ซอย 5 
   6. ก่อสร้างคูระบายน้ าถนนราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 1/1 ช่วงปลาย 
   7. ก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าถนนซอยพูนสุขอุทิศ 
   8. ก่อสร้างคูระบายน้ าถนนไทรบุรี ซอย 8 
   9. ก่อสร้างคูระบายน้ าถนนไทรบุรี ซอย 13 ช่วงปลาย 
   10. ก่อสร้างคูระบายน้ าซอยหลังวัดสระเกษ 
   11. ก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ าถนนเตาหลวงซอย 2 ช่วงใต ้
   12. ก่อสร้างคูระบายน้ าถนนวุฒิภูมิ 1 
   13. ก่อสร้างคูระบายน้ าถนนวุฒิภูมิ 2 
   ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานใหม่ มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสาม

ปี จ านวน 25 โครงการ น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 25   โครงการ จ านวนโครงการที่ก าลังด าเนินการ
และโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 13 โครงการคิดเป็น ร้อยละ 52.00 ใช้
งบประมาณทั้งสิ้น  9,709,900.00 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

  4. ด้านสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนและภูมิทัศน์ใหม่ 
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   เทศบาลนครสงขลามุ่งหวังให้นครสงขลาเป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่
ดี มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน เทศบาลนครสงขลา
ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เพิ่ม
พื้นที่สวนสาธารณะอันเป็นเสมือนปอดของชาวสงขลามากขึ้น นอกจากนี้
เทศบาลนครสงขลายังได้ให้ความรู้เร่ืองการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะจาก
ต้นทาง ให้ชุมชนช่วยกันแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม ก าจัดมลพิษ โดยเฉพาะการ
จัดการขยะที่มาจากแหล่งผลิตเบื้องต้นจากครัวเรือน รณรงค์ให้ประชาชนมี
จิตส านึกที่ดีในการ  มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ส่งเสริมการก าจัดขยะ
ด้วยวิธีฝังกลบ ส่งเสริมเทคโนโลยีแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อเข้าสู่เมือง
คาร์บอนต่ า ในปีงบประมาณที่ผ่านมาเทศบาลนครสงขลายังได้รับรางวัล
ส านักงานสีเขียว (Green Office) จากการส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันลดปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าและพลังงาน พร้อมกับเลือกซื้อ เลือกใช้ สินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ให้เมืองสงขลาเป็นเมืองน่าอยู่  น่าเที่ยว ภายใต้โครงการที่
สนับสนุน ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและภูมิทัศน์ใหม่ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 มีดังนี ้

   1. จัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสีย 
   2. เทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า 
   3. พัฒนาชายหาดเนื่องในวันส าคัญ 
   4. จ้างเหมาเอกชนกวาดและเก็บขนขยะเป็นรายบุคคล 
   5. การด าเนินงานตามนโยบายจังหวัดสะอาด "3Rs - ประชารัฐ" 
   ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและภูมิทัศน์ใหม่ มีโครงการที่บรรจุ

ในแผนพัฒนาสามปี จ านวน 15 โครงการ น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 14 โครงการ จ านวนโครงการที่
ก าลังด าเนินการและโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 5 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 12,544,947.80 บาท  (สิบสองล้านห้าแสนสี่
หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์) 

 
  5. ด้านสุขภาพอนามัยใหม่ 
   เทศบาลนครสงขลาส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

ให้ทั่วถึงและเท่า เทียมกัน ส่งเสริมบทบาทและกิจกรรมของอาสาสมัคร
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สาธารณสุข เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงาน
สาธารณสุข ให้การสนับสนุนการดูแลสุขภาพอนามัย และช่วยเหลือผู้ป่วยใน
ชุมชน ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ป่วยติดเตียง 
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง การป้องกันโรคติดต่อ  มี
การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามโครงการพิชิตยุงลายป้องกัน
โรคไข้เลือดออกและควบคุมโรคในเขตเทศบาล มอบอุปกรณ์ท าความสะอาด
ให้กับชุมชนเพื่อน าไปใช้ท าความสะอาดภายในชุมชน เพื่อสุขอนามัยที่ดีกับทุก
ครัวเรือนน าไปใช้ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย และสนับสนุนการสร้าง
สุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ภายใต้สโลแกน “ชุมชนเข้มแข็ง 
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สวัสดิการสังคมพัฒนา   การสงเคราะห์ก้าวหน้า สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้เทศบาลนครสงขลายังได้มีการควบคุมประชากร
สัตว์เร่ร่อน โดยการวางยาสลบแล้วท าหมันลิง  อีกทั้งยังมีการถ่ายพยาธิและให้
วิตามินลิง เพื่อแก้ไขปัญหาป้องกันโรคระบาดจากสัตว์  (ลิง)สู่คน บริเวณเขาตัง
กวนและเขาน้อย ภายใต้โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยใหม่
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี ้

   1. นครสงขลารักษ์สุขภาพ 
   2. จัดซื้อสารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการป้องกันและ

ควบคุมโรคภายในเขตเทศบาลฯ 
   3. อาหารปลอดภัย 
   4. งานมหกรรมไทเก๊กภาคใต้ 
   5. จัดกิจกรรม (ศสมช.) 
   6. อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่นและประกวดศูนย์สาธารณสุขมูล

ฐานชุมชน (ศสมช.) ดีเด่น 
   7. ป้องกันและก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 
   8. จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสัตวแพทย์ 
   9. สมทบการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา 
   ยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพอนามัยใหม่ มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสาม

ปี จ านวน  15  โครงการ น ามาบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 13 โครงการ  จ านวนโครงการที่ก าลังด าเนินการ
และโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60.00  ใช้
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งบประมาณทั้งสิ้น 2,526,775.00 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อย
เจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) 

  6. ด้านชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา 
   เทศบาลนครสงขลา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดย

ยึดหลักประชาธิปไตยและศาสนาเป็นหลักในการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา   ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
ตามนโยบาย“คนบ่อยางเราดูแล” ได้จัดกิจกรรม “เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใย
ผู้ด้อยโอกาส” ภายใต้โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน โดยมอบปัจจัยที่จ าเป็นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างขวัญก าลังใจแก่
ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล อีกทั้งยังได้พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน
อย่างใกล้ชิด อันจะน ามาสู่ความคิดเห็นที่มีผลต่อการพัฒนา นอกจากนี้ยังได้
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาบนพื้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม บ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา อันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้โครงการที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ 

   1. นครสงขลาปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุ 
   2. รักษาความปลอดภัยชายหาด (Life Guard) 
   3. เทศกิจอาสาจราจรและรักษาความสงบเรียบร้อย 
   4. บริหารการกู้ชีพนครสงขลา 
   5. สนับสนุนกิจกรรมของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขต

เทศบาลนครสงขลา 
   6. สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว 
   7. พัฒนาศักยภาพสตรีกับการพัฒนาชุมชนสู่สังคมใหม่ 
   8. สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย 
   9. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและสนับสนุนกิจกรรมผู้ด้อยโอกาสในเขต

เทศบาล 
   10. สนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน (เงิน

อุดหนุน) 
   11. ส ารวจข้อมูลพื้นฐานชุมชนประจ าปี 2560 
   12. เทศบาลพบประชาชนเพื่อส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน 
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   13. สนับสนุนกิจกรรมชุมชน 
   14. ประชุมสัมมนาคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรี 
   15. ฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ผู้น าชุมชนและกลุ่มสตรี 
   16. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
   17. เทศกาลกินเจ 
   18. ลากพระและตักบาตรเทโว 
   19. ประเพณีลอยกระทง 
   20. ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
   21. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
   22. สงเคราะห์เบี้ยความพิการ (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
   23. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
   ยุทธศาสตร์ด้านชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา มี

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี จ านวน 46  โครงการ น ามาบรรจุในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 36  โครงการ 
จ านวนโครงการที่ก าลังด าเนินการและโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 23 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  39,784,116.73 บาท  (สามสิบ
เก้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันหน่ึงร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 

  7. การบริหารและการบริการเพื่อเป็นองค์กรรับใช้ประชาชน 
   เทศบาลนครสงขลาสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนา ตลอดจนรับรู้ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของเทศบาลอย่าง
ต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ความพร้อมของสถานที่
และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงานและคุณภาพการให้บริการให้รวดเร็ว ทั่วถึงเป็น
ธรรม โดยได้เปิดศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และ
ดินโคลนถล่ม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว  
จัดตั้งศูนย์บริการชาวบ้านครบวงจร ตลอด 24 ชม. จัดก าลังเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด  
พร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ าประจ าศูนย์รถพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ รถตรวจการณ์ออกตรวจความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในช่วงเทศกาล โดยมีเทศกิจชุดไลฟ์การ์ดเดินเท้า ขี่จักรยาน ใช้รถเอทีวี
และเรือเจ็ตสกีออกลาดตระเวนชายหาดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย คอยแจ้ง
เตือนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนและลงเล่นน้ าทะเลตลอด
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แนวถนนชลาทัศน์ นอกจากนี้เทศบาลนครสงขลายังมีเทศกิจชุดสายตรวจ เทศกิจ
ชุดอาสาจราจร และเทศกิจชุดรับแจ้งเหตุ ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย มีการ
อัพเดตสถานการณ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง Line Official Account 
“Songkhlacity” และจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเทศบาลนครสงขลา FM 
106.25 MHz ภายใต้โครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการ
บริการเพื่อเป็นองค์กร รับใช้ประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้  

   1. ประชาสัมพันธ์และการช าระภาษีภายในก าหนดเวลา 
   2. จ้างเหมาบุคคลท าความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา 
   3. จ้างเหมาบุคคลท าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสาร

จังหวัดสงขลา  
   4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี 2560 
   5. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 
   6. อบรมพัฒนาบุคลากร 
   7. จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาลนครสงขลา  จ านวน 

4 คน 
   8. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 ชุด (ส านักการคลัง) 
   9. จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า  3 ชุด (ส านักการคลัง) 
   10. จัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 ชุด 

(ส านักการคลัง) 
   11. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  35,000 BTU พร้อมติดตั้ง 2 เคร่ือง (ส านัก

การคลัง) 
   12. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  12,000 BTU พร้อมติดตั้ง 2 เคร่ือง (ส านัก

การคลัง)  
   13. จัดซื้อผ้าม่านกรองยูวี (ส านักการคลัง) 
   14. จัดซื้อฉากกั้นห้อง (กองวิชาการและแผนงาน)  
   15. จัดซื้อโต๊ะท างานชนิดเหล็ก ขนาด 6 ฟุต (กองวิชาการและแผนงาน) 
   16. จัดซื้อโต๊ะท างานชนิดเหล็ก ขนาด 4 ฟุต (กองวิชาการและแผนงาน) 
   17. จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน (กองวชิาการและแผนงาน) 
   18. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดแขวน (กองวิชาการและแผนงาน) 
   19. จัดซื้อกล้องถ่ายรูป (กองวิชาการและแผนงาน) 
   20. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (กองวิชาการและแผนงาน) 
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   21. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี (กอง
วิชาการและแผนงาน) 

   22. จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (กองวิชาการและแผนงาน)  
   23. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี  
  (ส านักปลัด) 
   24. จัดซื้อเคร่ืองโทรศัพท์พร้อมเคร่ืองโทรสารพร้อมระบบอินเตอร์เน็ต  

(ส านักปลัด) 
   25. จัดซื้อเก้าอี้ที่นัง่คอยของผู้โดยสาร (ส านักปลัด)  
   26. จัดซื้อเก้าอี้ชุดรับแขกห้องประชุมสารภี 2 ชั้น 5 (ส านักปลัด)  
   27. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)   
   28. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 (ส านักปลัด) 
   29. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี  
  (ส านักปลัด) 
   30. จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟ 2 เคร่ือง (ส านักปลัด) 
   31. จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ส านักปลัด) 
   32. อุดหนุนเครือข่ายสารสนเทศท้องถิ่นจังหวัดสงขลา 
   33. จ้างบุคคลปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาศูนย์บริการร่วมเทศบาลนคร

สงขลา 
   34. จัดซื้อเคร่ืองโทรสาร (ส านักการศึกษา) 
   35. จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้โรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 
   36. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด (ส านักการศึกษา) 
   37. จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 
   38. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนส าหรับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 

(วัดหัวป้อมนอก) 
   39. จัดหาบุคลากรด้านสาธารณสุขศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวงและศูนย์บริการ

สาธารณสุขสระเกษ 
   40. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ) 
   41. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ) 
   42. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก เคร่ืองส ารองไฟ 

(กองสาธารณสุขฯ) 
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   43. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กอง
สาธารณสุขฯ) 

   44. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (งานสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯ) 
   45. จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (งานธุรการ กองสาธารณสุขฯ) 
   46. จัดซื้อเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (งานธุรการ กองสาธารณสุขฯ) 
   47. จัดซื้อตู้เก็บของพร้อมอ่างล้างมือ (ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง) 
   48. จัดซื้อตู้เก็บยา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง) 
   49. จัดซื้อเคร่ืองผนึกซองยา (ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง) 
   50. จัดซื้อเคร่ืองฟอกอากาศ (งานทันตกรรม กองสาธารณสุขฯ) 
   51. จัดซื้อเคร่ืองพ่นหมอกควัน (SWING FOG) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

(กองสาธารณสุขฯ) 
   52. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด

สงขลา 
   53. จัดซื้อเคร่ืองเจีย / ตัดแบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว 
   54. จัดซื้อเคร่ืองเชื่อมพลาสมา 
   55. จัดซื้ออ่างโม่ผสมปูน 
   56. จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า 
   57. จัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร (ส่วนการโยธา ส านักการช่าง) 
   58. จัดซื้อเก้าอี้ส าหรับหัวหน้าฝ่าย (ส่วนการโยธา ส านักการช่าง) 
   ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการเพื่อเป็นองค์กรรับใช้ประชาชน มี

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี จ านวน 119 โครงการ น ามาบรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 จ านวน 101 โครงการ จ านวนโครงการที่ก าลัง
ด าเนินการและโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.74      
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7,125,073.33 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบสาม
บาทสามสิบสามสตางค)์ 

   ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อสภาเทศบาล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 7 ด้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 สรุปดังนี้โครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 เฉพาะ
โครงการในปี พ.ศ.2560 มีทั้งสิ้น 295  โครงการ น ามาจัดท าเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕60 จ านวน 247 โครงการ โครงการที่ก าลังด าเนินการและ
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 135  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.77 ของ
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โครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
105,105,503.50 บาท (หน่ึงร้อยหา้ลา้นหน่ึงแสนห้าพนั  ห้าร้อยสามบาทห้าสบิสตางค์) 
รายละเอียดจากเอกสารการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
สงขลา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – 
มีนาคม 2560) 

   จากข้อมูลผลความส าเร็จข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลการด าเนินงานตั้งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งยังมีระยะเวลาในการด าเนินการ
อีกกว่า 6 เดือน โดยเทศบาลนครสงขลาคาดว่า จะสามารถด าเนินการจัดท า
โครงการที่ได้รับงบประมาณทั้งจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครสงขลาเพื่อ
ทราบต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มากครับ เป็นญัตติเร่ือง รายงานผล 
ประธานสภาเทศบาล  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 อันนี้เป็นการ
รายงานให้สภาเพื่อทราบ นะครับ  

มติท่ีประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจาก 
  กองทุนสิ่งแวดล้อมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย 

ระยะท่ี 3 ของเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา (ส านักการช่าง ส่วน
ช่างสุขาภิบาล)    

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการ 
ประธานสภาเทศบาล  รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

รวบรวมน้ าเสีย ระยะที่ 3 ของเทศบาลนครสงขลา (ส านักการช่าง ส่วนช่าง
สุขาภิบาล) เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน       
เชิญครับ 

 

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

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ า
เสีย ระยะที่ 3  ของเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอความเห็นชอบ
บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย ระยะที่ 3 

   เหตุผล   ด้วยเทศบาลนครสงขลาได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด คือ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมน้ าเสีย ระยะที่ 3 ของเทศบาลนครสงขลา วงเงิน 61,301,000. -บาท (หก
สิบเอ็ดล้านสามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)  งบประมาณแผ่นดิน 55,071,000. -บาท  
(ห้าสิบห้าล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม 100,000.-บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เงินสมทบ 6,130,000.-บาท  (หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่น
บาทถ้วน) 

   สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ในการ
ประชุมคร้ังที่  3/2559 เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติจัดสรร
เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย ระยะที่ 3 ของเทศบาลนคร
สงขลา จังหวัดสงขลา วงเงินงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมสมทบโครงการ
ละ 100,000.-บาท (หน่ึงแสนบาทถ้วน) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลง
นามและส่งเอกสาร “บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย ระยะที่ 3 ของเทศบาลนคร
สงขลาจังหวัดสงขลา”ไปยังส านักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่  15 
พฤษภาคม 2560 ต่อไป 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 มาตรา 23 (1) และ (4) ประกอบข้อ 4  แห่ง
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม  ว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของผู้จัดการ
กองทุน  การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 
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   ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงิน
อุดหนุน เพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมหรือระบบก าจัด
ของเสียรวม รวมทั้งการจัดการ จัดซื้อ ที่ดิน วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้
ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานและบ ารุงรักษาระบบ จะต้องลงนามใน  “บันทึก
ข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย ระยะที่ 3  ของเทศบาลนครสงขลา จังหวัด
สงขลา (รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย  ระยะที่ 3 ของ
เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา) โดยเป็นการลงนาม 3 ฝ่าย  ระหว่างองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายหนึ่งกับกรมบัญชีกลางและส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกฝ่ายหนึ่ง 

   จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา 
เพื่อขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย ระยะที่ 3 ของเทศบาลนคร
สงขลา จังหวัดสงขลา ต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ ญัตตินี้เป็นญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอรับความเห็นชอบในบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุน

สิ่งแวดล้อมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย ระยะที่ 3 ของ
เทศบาลนครสงขลา มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ 
เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมจะขอมติจากที่ประชุมแห่งนี้ 
สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจาก
กองทุนสิ่งแวดล้อมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย ระยะที่ 
3 ของเทศบาลนครสงขลา โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์) 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจากกองทุน 
  สิ่งแวดล้อมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย ระยะท่ี 3 ของ

เทศบาลนครสงขลา  เป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ เร่ือง  ขอความเห็นชอบจัดให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่เดิมบนท่ีดินราชพัสดุ 
   เช่าท่ีดินและอาคารโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล  ส านักการคลัง 
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ  เร่ือง  ขอความเห็นชอบจัดให้ประชาชนที่อาศัย 
ประธานสภาเทศบาล  อยู่เดิมบนที่ดินราชพัสดุเช่าที่ดินและอาคารโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล  ของ 

ส านักการคลัง  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ 
  มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง ขอความเห็นชอบจัดให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เดิมบน

ที่ดินราชพัสดุซึ่งให้เทศบาลนครสงขลาดูแลเช่าที่ดินและอาคารโดยไม่ต้อง
ด าเนินการประมูล 

   หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อจัดให้
ประชาชนที่อาศัยอยู่ เดิม จ านวน 34 รายเช่าที่ดินราชพัสดุ   บริเวณสวน 80  
พรรษาฯ ถนนแหลมสนอ่อนต าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งที่ดิน
แปลงดังกล่าวราชพัสดุมอบหมายให้เทศบาลนครสงขลาเป็นผู้ดูแลและใช้
ประโยชน์ โดยคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลนคร
สงขลา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   1. ประโยชน์ตอบแทน 
   - การเช่าให้เป็นไปตามอัตราค่าเช่าของกรมธนารักษ์ โดยคิดตามพื้นที่ที่

ใช้จริงไม่เกิน 20x40 ม. 
   - ระยะเวลาเช่า 2 ปี 
   - หลักเกณฑ์การเช่าเป็นตามที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
   - ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่า 30,000 บาท (กรณีผู้เช่ ารายเดิม ห้าม

โอนสิทธิการเช่า ยกเว้นการโอนสิทธิการเช่าให้แก่ทายาท แต่กรณีผู้เช่าที่ประมูล
ได้ให้โอนสิทธิการเช่าได้ค่าตอบแทนการโอนสิทธิการเช่า 30,000 บาท) 

   2. ประโยชน์ตอบแทนต้องปรับขึ้นตามที่กรมธนารักษ์ก าหนด 
   3. ก าหนดระยะเวลาการเช่า 2 ปี 
   เหตุผล  เนื่องจากพื้นที่บริเวณสวน 80 พรรษา ถนนแหลมสนอ่อน ได้มี

ประชาชนก่อสร้างอาคารเป็นที่พักอาศัยโดยไม่ได้รับอนุญาต เทศบาลนครสงขลา
จึงพิจารณาก าหนดให้ผู้ที่อาศัยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวด าเนินการเช่าพื้นที่ให้ถูกต้อง 
จ านวน 34 ราย (ตามแนบ) 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 หมวด 2  
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   ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ด าเนินการโดยวิธีประมูล 

   (1) มีก าหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ 
   (2) มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 
   การให้เช่าตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด าเนินการเป็น
อย่างอื่น โดยไม่ต้องด าเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 

   จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา ใน
การจัดให้ประชาชนเช่าที่ดินบริเวณสวน 80 พรรษา ถนนแหลมสนอ่อน ต าบลบ่อ
ยาง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และอาคารโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ในญัตติ  ขอความเห็นชอบจัดให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เดิมบนที่ดินราช

พัสดุเช่าที่ดินและอาคารโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล  ประเด็นนี้ผมไม่ติดใจ 
ประมูลหรือไม่ประมูล ให้เช่าเท่าไหร่ ใครจะต้องได้เข้าประกอบการ ในหลักการ
จริง ๆ แล้วผมเห็นด้วยในการที่จะแก้ปัญหาตรงนั้น ซึ่งก่อสร้างอาคารและได้
อาศัยอยู่มาจนชั่วลูกหลาน ก็ต้องได้ประโยชน์ต่อ การแก้ปัญหาตรงนี้ถือว่าเป็น
การแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในส่วนของประชาชนกับส่วนราชการ แต่
ประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตก็อยู่ตรงที่ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ราชพัสดุ และที่ราชพัสดุตรง
นี้ก็ได้มอบหมายให้เทศบาลนครสงขลาเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ แต่ประเด็นที่
ผมอยากทราบก็คือการดูแลและการให้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ ให้ใช้เพื่อการพานิช
หรือเพื่อการสาธารณะตรงนี้ไม่ชัดเจน ถ้าหากว่าใช้ประโยชน์เพื่อการพานิช 
เทศบาลน าที่ตรงนี้เอาไปให้เช่านั้นก็ไม่ผิด ย่อมท าได้ แต่หากว่าเป็นการให้ใช้
ประโยชน์เพื่อการบริการให้เกิดสาธารณะ ซึ่งทุกคนก็คงทราบว่าเป็นการใช้
ประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้ว ถ้าเป็นประเด็นนี้ผมเกรงว่ามันจะเกิดข้อขัดข้องในข้อ
กฎหมายในภายหน้า ผมก็เรียนหารือท่านประธานไว้แค่นี้  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้ อีกบ้างครับ เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 
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นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ผมขออนุญาตเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า ตาม

กฏเกณฑ์ข้อที่ 1 ประโยชน์ตอบแทนการให้เช่าตามอัตราค่าเช่าของกรมธนารักษ์
โดยคิดตามพื้นที่ที่ใช้จริงไม่เกิน 20x40 ม. ในพื้นที่ตรงนี้หมายถึงว่าผู้ที่จะได้เช่า
ต่อไปคือ พื้นที่ 20x40 ม ต่อหลังหรือต่อรายใช่ไหมครับ ผมจึงอยากเรียนถามว่าใน
ส่วนพื้นที่ที่เหลือทั้งหมดตรงนี้ เรามีแผนงานโครงการอะไรต่อไปอีกหรือไม่ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  ครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้ อีกบ้างครับ เชิญนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  เชิญครับ 

นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ผมอยากจะทราบว่า ที่ตรงนั้นใช้เพื่อการพานิชหรือเพื่อการอะอะไร แต่ที่

ตรงนั้นเป็นสวน 80 พรรษา พื้นที่ตรงนั้นผมดูผ่าน ๆ แล้วเห็นว่าไม่มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเลย มีที่พักของคนงานอยู่บริเวณนั้น และมีคนเอาวัวชนไปเลี้ยง
ในบริเวณนั้นด้วย ผมจึงคิดว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อย
กว่าเดิม เพราะตรงนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นสวน 80 พรรษาด้วย จึงขอ
เรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารด้วยว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม ให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ใช่เอาผ้ามาตากในพื้นที่ตรงนั้น ซึ่งดูแล้วไม่สวยงาม จึง
ขอให้ปรับปรุงให้ดีกว่านี้ด้วย ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  ครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้ อีกบ้างครับ ไม่มีแล้วนะครับ  ผมก็จะให้ผู้บริหารได้ตอบนะครับ เชิญ

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชี้แจงท าความเข้าใจต่อสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ในเร่ืองของ

พื้นที่บริเวณแหลมสนอ่อนซึ่งตอนนี้เทศบาลได้จัดท าเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ราช
พัสดุ ที่เทศบาลได้รับมอบจากราชพัสดุให้มาดูแลพื้นที่ประมาณ 135 ไร่ บริเวณ
ตั้งแต่ข้างหน้าป้ายสวนเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงร้านเรือนหลวงประมาณ 135 ไร่ 
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และในบริเวณดังกล่าวก็มีพี่น้องประชาชนได้ปลูกสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ก่อน ซึ่ง
เมื่อสมัยก่อนมีโครงการจัดระเบียบมาแล้ว ในเร่ืองของท าซุ้มอาหารให้แก่
ผู้ประกอบการ ทั้งหมดมี 44 ซุ้ม และหลังจากนั้นก็มีการปล่อยปละละเลยให้ต่อ
เติม เทศบาลไม่ได้ควบคุมท าให้ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต่อมาได้มี
โครงการสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเข้ามาทางธนารักษ์ก็ได้มอบพื้นที่
ตรงนี้ให้เทศบาลดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมี
ชาวบ้านเข้ามาบุกรุกท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความไม่สวยงาม
ขึ้นในพื้นที่ตามที่นายเจิมศักดิ์  หนเูมือง ได้บอกกล่าว ก็ได้มีการจัดระเบียบเกิดขึ้น 
คือให้ทางการช่างลงไปส ารวจตามทะเบียนบ้านชั่วคราว มีอยู่ 44 ราย และเมื่อ 2-3 
เดือนที่ผ่านมาก็ได้มีการร้องเรียนเกิดขึ้น เพื่อที่จะให้เกิดการเช่าที่ถูกต้อง และ
เพื่อให้เทศบาลท าสัญญาเช่าให้เรียบร้อยเพื่อที่จะไปขอใช้น้ า ใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้อง 
เพราะปัจจุบันค่าน้ า ค่าไฟฟ้า เป็นมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ ท าให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ดังกล่าว เรียกร้องเพื่อที่จะขอเช่าพื้นที่ให้ถูกต้องกับธนารักษ์โดยตรง และมี
ชาวบ้านบางรายร้องเรียนไปยังส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อที่จะขอเช่าพื้นที่โดยตรง
กับธนารักษ์ แต่ก็เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวธนารักษ์ได้มอบให้เทศบาล
ดูแลมานานแล้ว เทศบาลจึงจ าเป็นต้องเข้าไปจัดระเบียบ และทางส านัก
นายกรัฐมนตรีก็ได้เข้ามาไกล่เกลี่ยแล้ว และให้ผู้ที่อยู่อาศัยต้องเช่าพื้นที่กับ
เทศบาล โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลได้เชิญผู้ที่อยู่อาศัย ธนารักษ์ เทศบาล ผู้
ที่เกี่ยวข้อง และรวมทั้งศูนย์ด ารงธรรม มาประชุมเพื่อไกล่เกลี่ยในการจัดระเบียบ 
ก็มีข้อตกลงที่ประชาชนทั้ง 44 รายได้ท าบันทึกข้อตกลงกันที่ศาลากลางจังหวัด มี
เงื่อนไขว่าเมื่อทั้ง 44 รายท าสัญญาเช่าโดยตรงกับเทศบาลแล้ว พื้นที่ที่ เป็นสวน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษานั้น ชาวบ้านจะไปบุกรุกไม่ได้ มันผิดกฎหมาย จึงได้มี
โครงการ songkhla waterfall ขึ้นมาเพื่อจัดระเบียบให้ประชาชน 44 รายได้เข้าไป
อยู่  แต่ชาวบ้านยืนยันว่าจะอยู่ที่ เดิม เมื่อจะอยู่ที่ เดิมชาวบ้านก็ต้องคืนพื้นที่
บางส่วนคืนให้แก่เทศบาล เพื่อประโยชน์ในการจัดสร้างสวนสาธารณะต่อไป ก็ได้
ตกลงกันโดยก าหนดให้มีหน้ากว้าง 20 เมตร ลึกประมาณ 40 เมตร คือ 800 ตาราง
เมตรต่อ 1 ครอบครัวทั้ง 44 ราย ส่วนพื้นที่ตรงไหนไม่ถึง 800 ตารางเมตร ก็ให้ยึด
หลักตามสภาพพื้นที่ที่เป็นจริง จะไปเอาให้เหมือนคนอ่ืนไม่ได้เพราะสภาพพื้นที่
มันบังคับอยู่  ณ ปัจจุบันนี้มีอยู่ 10 รายที่ยังไม่รับเงื่อนไข เพราะฉะนั้น 34 รายที่
ยอมรับเงื่อนไขก็เลยน าเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลเพื่อที่จะท าสัญญาเช่าต่อไป ก็คือว่าใครไม่ยอมรับเงื่อนไขก็ต้องร้ือถอน
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ออกไปจากพื้นที่ เพราะฉะนั้นจ านวน 10 รายที่ไม่รับเงื่อนไข ทางส านักการช่างก็
ได้ออกใบ ค. เพื่อที่จะให้รื้อถอนไปไปจากพื้นที่ ส่วน 34 รายที่รับเงื่อนไข หลังจาก
ที่สภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก็จะเรียกมาท าสัญญาให้เรียบร้อย เพราะทาง
ผู้ตรวจการส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งให้เทศบาลเร่งด าเนินการ เพราะท่านก็ได้มา
ไกล่เกลี่ยให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันที่จริงตอนไกล่เกลี่ยนั้น ทั้ง 44 รายไม่มีปัญหา
อะไร แต่เมื่อท่านผู้ตรวจได้กลับไปแล้ว ก็มีชาวบ้านอยู่ประมาณ 10 ราย ได้ปิดป้าย
ว่าต้องการเช่าพื้นที่กับธนารักษ์โดยตรง เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ท าตามเงื่อนไขก็ต้อง
ร้ือถอนออกไป เพื่อจะคืนพื้นที่ให้แก่สวนสาธารณะต่อไป ในส่วนของนายพิทักษ์  
ทองสุกใส  ที่ถามเร่ืองอัตราค่าเช่า ค่าเช่านั้นเราถือตามอัตราการเช่าของธนารักษ์
เป็นเกณฑ์อยู่แล้ว ส่วนในด้านของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  ได้
ถามว่าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีการต่อเติม ก็ได้ให้ส านักการช่างไปส ารวจ 
ถ่ายรูปไว้ ใครต่อเติมผิดรูปแบบหรือมีลักษณะเป็นแหล่งเสื่อมโทรมก็จะให้
ด าเนินการร้ือถอนต่อไป ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ  ต่อไปผมจะขอมติจากที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบในการจัดให้ประชาชนที่อาศัยอยู่

เดิมบนที่ดินราชพัสดุเช่าที่ดินและอาคารโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล ของส านัก
การคลัง โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)เป็นอันว่า
สภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบในการจัดให้ประชาชนที่อาศัยอยู่เดิมบนที่ดินราชพัสดุ
เช่าที่ดินและอาคารโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบในการจัดให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่เดิมบนท่ีดิน
ราชพัสดุเช่าที่ดินและอาคารโดยไม่ต้องด าเนินการประมูล เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
  ส านักการคลัง   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติ เร่ือง ขออนุมัติให้อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว  
ประธานสภาเทศบาล  เชิงอนุรักษ์   ขอเชิญผู้บริหารครับ เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์  ส านักการคลัง 
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   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลาเพื่อให้เช่าอาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Smilacamping)  ตั้งอยู่ที่ถนนแหลมสนอ่อน  
ต าบลบ่อยาง  อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยก าหนดอายุสัญญาเช่า 20 ปี 

   เหตุผล   เนื่องจากอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์  (Smila  
camping) ถนนแหลมสนอ่อน ได้ก่อสร้างโดยงบพัฒนาจังหวัดของอ าเภอเมืองสงขลา  
อาคารเป็นทรัพย์สินของจังหวัดสงขลา และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้อนุญาตให้
เทศบาลนครสงขลาใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา ซึ่ง
เทศบาลจะด าเนินการจัดหาประโยชน์โดยการให้เช่า โดยคณะกรรมการจัดหาประโยชน์
จากทรัพย์สินของเทศบาลได้มีมติในการประชุมคร้ังที่  1/2556  เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 
2556 ก าหนดหลักเกณฑ์การเช่าเพื่อเปิดประมูลให้เช่า ดังนี ้

   1. อัตราประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ าเดือนละ 8,830.- บาท โดยปรับค่าเช่าขึ้น 
15% ทุก 5 ปี  

   2. อัตราสัญญาเช่า 20 ปี 
   3. ค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า 10,000.- บาท   
   4. ค่าตอบแทนการให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า และการเปลี่ยนตัวผู้

เช่า 50,000.- บาท จากการเปิดประมูล เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2560  ผู้เสนอราคา
สูงสุดและได้พิจารณาให้เป็นผู้เช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ถนน
แหลมสนอ่อน คือ นายปฏิการ  มหัทธนารักษ์  อัตราค่าเช่าดังนี้ 

   ปีที่ 1-5 ค่าเช่าเดือนละ 10,000.- บาท รวมค่าเช่า  600,000.-บาท 
   ปีที่ 6-10ค่าเช่าเดือนละ 11,500.- บาท รวมค่าเช่า  690,000.-บาท 
   ปีที่11-15ค่าเช่าเดือนละ 13,225.-บาท รวมค่าเช่า  793,500.-บาท 
   ปีที่16-20ค่าเช่าเดือนละ 15,208.75 บาท รวมค่าเช่า  912,525.-บาท 
   รวมค่าเช่า     2,669,025.-  บาท 
   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา

ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้อ 6 การให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการโดยวิธีการ
ประมูล (2) มีก าหนดเกินสามปี ให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา ให้เช่าอาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ถนนแหลมสนอ่อน ก าหนดสัญญาเช่า 20 ปี 
ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ผมก็ไม่มีอะไรมาก เพียงแต่อยากทราบว่าต าแหน่งที่ตั้งที่แท้จริงของ

อาคารดังกล่าวที่ได้เสนอญัตติขึ้นมาขออนุมัติจากสภา ว่าเป็นอาคารสมิหลา 
แคมป์ปิ้งเดิมที่เราได้ให้เอกชนเช่าไปก่อนหน้านี้หรือไม่ หรือว่าเป็นอาคารที่อยู่
ด้านหน้าซึ่งใช้งบประมาณจากจังหวัดหรืออ าเภอ ไม่ใช่เป็นงบประมาณของ
เทศบาลนครสงขลาใช่ไหมครับ ก็ขอถามแค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้ อีกบ้างครับ เมื่อไม่มี  ก็ขอเชิญนายกเทศมนตรีนครสงขลา  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณ ี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชี้แจงเร่ือง อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  อาคารดังกล่าว

ก็อยู่บริเวณแหลมสนอ่อน ด้านหน้าทางเข้าลานแคมป์ปิ้ง ซึ่งมีอาคารอยู่ประมาณ 
3-4 อาคาร ซึ่งตอนนั้นเราได้รับงบประมาณมาจากจังหวัด จังหวัดเป็นผู้จัดซื้อจัด
จ้างและท าโครงการขึ้นมา และได้มอบให้เทศบาลนครสงขลาดูแล และได้น าไป
จัดหาประโยชน์ ก็มีเอกชนสนใจเข้ามายื่นประมูลเช่า ซึ่งเอาเข้าที่ประชุมของ
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน และน าเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล
เพื่อขออนุมัตใินวันน้ี ซึ่งอาคารเหล่านี้เขาจะท าเป็นศูนย์พื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุ 
ในเมื่อเอกชนสนใจเราก็ได้เปิดประมูลเช่าไป และก็ได้รายดังกล่าว ได้น าเสนอที่
สภาเพื่อขออนุมัติ ก็ขอเรียนให้ทราบเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินีอี้ก บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจาก

ที่ประชุมสภาแห่งนี้   สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้ เช่าอาคารศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของส านักการคลัง โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภา
เทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติให้เช่าอาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของส านักการคลัง ตามญัตติที่ผู้บริหารได้
เสนอ แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติ ให้เช่าอาคารศูนย์บริการนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขอเชิญผู้บริหาร

เสนอญัตติ  เชิญรองนายกไพโรจน์  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 าปีงบประมาณพ.ศ.2560 

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 ได้ตั้งงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัว
ป้อมนอก) เป็นเงินจ านวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) นั้น โรงเรียนได้
ประสานกับส านักการช่างเพื่อเตรียมด าเนินการจัดจ้างให้แล้วเสร็จ แต่ส านักการ
ช่างแจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการตามรายละเอียดเดิมได้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

   ข้อความเดิม  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อม
นอก) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัว
ป้อมนอก) ดังนี ้

   - ปรับปรุงสถานที่จัดกิจกรรม สถานที่ผักผ่อนและแหล่งเรียนรู้ โดยจัด
สวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้สมุนไพร บริเวณตลอดแนวหน้าอาคารเรียน 3 – 
4 หลังอาคารเรียน 5 และหน้าป้ายชื่อโรงเรียน จ านวน 3 จุด 

   - ก่อสร้างศาลาพักผ่อนและจัดกิจกรรมเรียนรู้ หน้าอาคารเรียน 3 – 4 
ขนาด 2.00×2.00 ตารางเมตร จ านวน 4 หลัง พร้อมปรับพื้นที่โดยรอบ 

   - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่นั่งพักคอยและทางเท้าเข้าโรงเรียนทั้งสองด้าน
โดยก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร 
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   - ปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารเรียน 5 เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุดโต๊ะ – 
เก้าอี้คอนกรีต จ านวน 6 ชุด 

   ข้อความใหม่  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อม
นอก) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัว
ป้อมนอก) ดังนี ้

   - ก่อสร้างศาลาพักผ่อนและจัดกิจกรรมเรียนรู้ หน้าอาคารเรียน 3 – 4 
ขนาด 2.00×2.00 ตารางเมตร จ านวน 3 หลัง พร้อมปรับพื้นที่โดยรอบ 

   - ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่นั่งพักคอยและทางเท้าเข้าโรงเรียนทั้งสองด้าน
โดยก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ตารางเมตร 

   - ปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารเรียน 5 เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่ไม่น้อยกว่า 190 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งชุด
โต๊ะ – เก้าอี้คอนกรีต จ านวน 6 ชุด 

    ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ
ฉบับที่  3 )พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29  แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา   มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   จากญัตติที่ผู้บริหารได้น าเสนอมาเมื่อสักครู่ ตามปกติแล้วสภาแห่งนี้ไม่

เคยขัดข้องเร่ืองเกี่ยวกับการศึกษา เพราะเป็นที่ รู้กันอยู่ว่าการศึกษานั้นมันมี
คุณประโยชน์อยู่มาก แต่ประเด็นของญัตติโดยความเป็นจริงข้อความเดิมกับ
ข้อความใหม่นั้น มีความแตกต่างกันมากอยู่พอสมควร โดยเหตุผลที่ไม่สามารถท า
ได้ก็เข้าใจนะครับว่าทางส านักช่างแจ้งมาว่าไม่สามารถท าตามรายละเอียดเดิมได ้
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เมื่อไม่สามารถท าได้ ผมว่าตามความเป็นจริงงบประมาณตรงนี้น่าจะตกไปเป็นเงิน
สะสม แต่ในเมื่อเป็นเร่ืองของการศึกษา รู้และเข้าใจว่าเงิน 300,000 บาท กับเนื้อ
งานเดิมมันคงท าไม่ได้แล้วเนื้องานมันอาจจะมากกว่างบประมาณ แต่เพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับเร่ืองของการศึกษา การที่จะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเพื่อลด
ปริมาณงานลงมาเพราะไม่สามารถจะใช้งบประมาณเดิมได้ผมมองว่าก็พอเป็นเหตุ
เป็นผล เพราะยังมีความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ในสิ่งนั้นอยู่     ก็พอเป็นไปได้ 
ผมไม่ได้ขัดข้อง ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้ อีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ  ท่านผู้บริหารจะตอบไหมครับ  เชิญท่านรอง

นายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอเรียนชี้แจงผ่านท่านประธานสภาเทศบาล ไปยังสมาชิกสภาเทศบาล 

นายสมโชค  ดีลิ่น  ต้องขอโทษที่ต้องเอ่ยนาม ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้ให้ความเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จริง ๆ แล้วในการตั้งงบประมาณรายการนี้ ตั้งในปีงบ 
พ.ศ. 2559 เพื่อบรรจุในงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อถึงเวลาที่เราจะด าเนินการจัด
จ้าง เราก็ต้องตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางตามระเบียบ คณะกรรมการ
ประเมินราคากลางมาพิจารณาแล้ว ในข้อความเดิม เห็นว่าเนื้องานมากไปไม่
สามารถใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากเทศบาล ได้เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องปรับ
ลดลงมา การปรับลดโดยเนื้องานแล้ว รายการที่ 1 การปรับปรุงสถานที่จัด
กิจกรรม สถานที่พักผ่อน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สวนสมุนไพรนั้นไม่มีความ
จ าเป็นเท่าไหร่ เราก็ขอตัดออก แต่ในส่วนของรายการที่  2,3,4  คือการก่อสร้าง
ศาลาพักผ่อนและจัดกิจกรรมเรียนรู้ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณที่นั่งพักคอยและทาง
เท้าเข้าโรงเรียนทั้งสองด้าน และปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารยังมีความจ าเป็นอยู่ 
ดังนั้นเราก็ขอให้ทางส านักการช่างและคณะกรรมการประเมินราคากลางพิจารณา
ดูงว่างบประมาณ 300,000 บาท จะท าอะไรได้บ้าง ก็เป็นไปตามที่ได้น าเสนอว่าเรา
จ าเป็นต้องปรับลดลงมาจากก่อสร้างศาลาพักผ่อน 4 หลัง เหลือ 3 หลัง และการ
ปรับปรุงพื้นที่ก็ลดลงตามที่งบประมาณที่มี ก็ขอขอบคุณที่ได้ให้ความเข้าใจใน
การที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนเทศบาล 5 ที่จะปรับปรุงพื้นที่ของ
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โรงเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนมากขึ้น ก็ขอน าเรียนชี้แจงเพียงแค่นี้ ขอบคุณ
ครับ  

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

จากสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามญัตต ิ
ที่เสนอแล้วนะครับ  

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

ระเบียบวาระท่ี  9  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
  ประจ าปี พ.ศ. 2560  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 9  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรอง

นายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติ
แทนนายกเทศมนตรี   

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2560  (กองสวัสดิการสังคม) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 

   เหตุผล  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 ได้ตั้งงบ
ลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เก็บเอกสารจ านวน 4 
ชุด ขนาด 160 (W) x 45 (D) x 86 (H) เซนติเมตร ท าจากเหล็กหนาอย่างดี มีประตู
บานเลื่อนเปิด - ปิด ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคากลางท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  แต่เน่ืองจากขนาดที่ก าหนดไม่สามารถจัดหาได้  เพื่อให้สามารถจัดหา
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ตู้เก็บเอกสารได้  จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

   ค าชี้แจงเดิม  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสารตั้งไว้  
20,000 บาท  เพื่อต้ังจ่ายเป็นค่าจัดหาตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 4 ชุด ขนาด 160 (W) 
x 45 (D) x 86 (H) เซนติเมตร ท าจากเหล็กหนาอย่างดี มีประตูบานเลื่อนเปิด – 
ปิด  ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคากลางท้องถิ่น  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   ค าชี้แจงใหม่  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร ตั้ง
ไว้  20,000 บาท  เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 4 ตู้ ขนาด  149 
(W) x 40 (D)  x 87 (H) เซนติเมตร ท าจากเหล็กหนาอย่างดี มีประตูบานเลื่อนเปิด 
– ปิด  ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคากลางท้องถิ่น ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

   ระเบียบ  โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2 และที่  3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้   เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา   มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่

ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ของกองสวัสดิการสังคม โปรด
ยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติ
ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 
ของกองสวัสดิการสังคม ตามที่เสนอแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  10  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี พ.ศ. 2560  (ส านักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ)        
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 10  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ส านักการช่าง ส่วนควบคุม

การก่อสร้างฯ)  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญนายกเทศมนตรีนครสงขลา ครับ  

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมขอถอนญัตติ  ขออนุมัติแก้ ไข เปลี่ ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 ของส านักการช่าง  ส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างและผังเมือง ออกจากระเบียบวาระการประชุมครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้นายกเทศมนตรีถอนญัตตินี้ออกจากระเบียบวาระการประชุม โปรดยก

มือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันญัตตินี้ถอนออกจาก
ระเบียบวาระแล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ  อนุมัติให้ถอนญัตติ  เร่ือง   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  (ส านักการช่าง ส่วน
ควบคุมการก่อสร้างฯ) ออกจากระเบียบวาระ เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  11  ญัตติ เร่ือง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล)       

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 11  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักการช่าง 

ส่วนช่างสุขาภิบาล เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  
เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

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

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
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   เหตุผล  เทศบาลนครสงขลาได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม น้ าเสียระยะที่ 3 จ านวน 61,301,000.-บาท  และ
ค่าควบคุมงานการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย ระยะที่ 3 จ านวน 
919,500.-บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 62,220,500.-บาท จากส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเทศบาลนครสงขลาตั้งงบประมาณ
สมทบโครงการทั้งสองเป็นเงิน 6,222,000. -บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประกอบกับเทศบาลนครสงขลาได้รับแจ้งจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีเทศบาลนครสงขลาไม่สามารถผูกพัน
สัญญาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560เนื่องจากเทศบาลนครสงขลาได้ขออนุมัติ
ปรับแก้แบบก่อสร้างที่ออกแบบไว้เดิมให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
ก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปยังไม่ได้รับการอนุมัติกลับมา โครงการดังกล่าวจะต้อง
น าเข้า พ.ร.บ. โอนงบประมาณ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส่วนโครงการค่าจ้าง
ที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โครงการจัดจ้างที่
ปรึกษาความเหมาะสมโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 
จ านวน 5,000,000.-บาท ซึ่งมีงบประมาณคงเหลือ  2,700,000.-บาทนั้น  มีพื้นที่ที่
จะด าเนินโครงการเป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ในเขตปกครองท้องที่ของเทศบาล
ต าบลเกาะแต้ว ซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษาความเหมาะสมมุ่งเน้นเพื่ อการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย และขายกระแสไฟฟ้าให้กับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งทางเทศบาลต าบลเกาะแต้ว  ในฐานะเจ้าของเขตปกครอง
ท้องที่ได้แสดงความประสงค์จะขอเข้าด าเนินการโครงการเอง โดยอ้างถึง
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากโครงการควรจะเกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่น
ต าบลเกาะแต้ว ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในขณะนี้อยู่ใน
ระยะเวลาของการประสานงานระหว่างผู้บริหารของเทศบาลนครสงขลากับเทศบาล
ต าบลเกาะแต้ว เพื่อท าความตกลงว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ด าเนินการโครงการ ซึ่ง
ยังหาข้อยุติไม่ได้อีกประการหนึ่ง ได้รับค าแนะน าจากส านักงานท้องถิ่นจังหวัด
สงขลา กรณีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยได้แล้วจะขายกระแสไฟฟ้า
ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ยังไม่ได้ เตรียมแผนและสายส่งกระแสไฟฟ้าไว้รองรับ ดังนั้น หากจะใช้
งบประมาณเพื่อจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมในระยะเวลานี้ จะท าให้สูญเสีย
งบประมาณไปโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ดังนั้น  จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
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   โอนลด   
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสียงบลงทุน  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  เป็นเงิน  8,922,000.-บาท  (แปดล้าน
เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ดังนี้ 

   1. สมทบค่าควบคุมงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย
ระยะที่ 3 จ านวน 92,000.-บาท  

   เพื่อสมทบโครงการควบคุมการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าเสียถนนชลาทัศน์ 
และอาคารดักน้ าเสียปลายคลองให้ถูกต้องตามสัญญา ตรวจสอบงวดงานและการ
เบิกจ่ายเงิน เร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา 

   2. สมทบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย  ระยะที่  3   
เป็นเงิน  6,130,000.-บาท 

   เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าเสียถนนชลาทัศน์และอาคาร
ดักน้ าเสียปลายคลองขวาง 

   3. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอย เป็นเงิน  2,700,000.-บาท 

   เพื่อจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครสงขลา 

   โอนเพิ่ม 
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าแบบ
สี่เหลี่ยมส าเร็จรูปจากล ารางเตาอิฐไปบ่อสูบในท่าเรือประมงขนาดเล็ก เป็นเงิน  
8,922,000.-บาท  (แปดล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  เพื่อก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าสี่เหลี่ยมส าเร็จรูป ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร  ความยาวรวมบ่อตรวจ  275  
เมตร  และอาคารระบายน้ า  จ านวน  1  หลัง  และติดตั้งเคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม
ติดตั้งกับที่ (Submersible Pump) ขนาดอัตราสูบไม่น้อยกว่า 500 L/S จ านวน 2 
เคร่ือง พร้อมระบบควบคุมและระบบกระแสไฟฟ้า (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลก าหนด) 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2  และฉบับที่ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
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ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   

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

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ก็ต้องขออนุญาตอีกคร้ัง ในญัตตินี้จริง ๆ ก็ไม่ได้ติดอกติกใจอะไรกับเงิน 

8 ล้านกว่าบาทที่โอนลดออกมา ถ้าเงินงบประมาณที่ตั้งไว้แล้วไม่เกิดประโยชน์ก็
เสียดาย เมื่อไม่ได้ท าโครงการอะไรแล้วเงินนั้นจะตกไปเป็นเงินสะสม ถึงแม้ว่าจะ
เป็นเงินของทางราชการ ของทางราชการก็จริงอยู่ แต่ในขณะเดียวกันพี่น้อง
ประชาชนก็ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ก็จ าเป็นที่จะต้องน าเงินงบประมาณส่วนนี้
เพื่อมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แต่ประเด็นที่การตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อท าเป็น
ท่อระบายน้ าในงานบ าบัดน้ าเสีย ผมเข้าใจว่าในล ารางเตาอิฐนั้นคงจะช่วย
แก้ปัญหาในเร่ืองน้ าท่วมของชุมชนเตาอิฐได้ เมื่อคร้ังก่อนท่านนายกเทศมนตรีก็
กรุณาท าท่อใหญ่จากเตาหลวง 2 เตาหลวง 4 เพื่อไปลงบ่อ ตรงจุดนั้นก็แก้ปัญหา
ในส่วนของโซนเตาหลวงได้ ตรงนี้ผมอยากเรียนผ่านท่านประธานให้ทางผู้บริหาร
น าเรียนรายละเอียดเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งว่าในงบประมาณ 8 ล้านกว่าบาทที่โอนมา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นี้ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไร พี่น้องประชาชนใน
ชุมชนเตาอิฐจะได้รู้สึกสบายใจ เพราะที่ผ่านมาฝนตกแค่ 15 นาทีน้ าก็ท่วมแล้ว แต่
เมื่อเราท าท่ออย่างนี้ขึ้นมาประชาชนจะได้ประโยชน์ตรงไหนอย่างไร ขออนุญาต
ท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ เชิญผู้บริหารครับ เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน 

เชญิครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา   
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   ส าหรับงบประมาณตรงนี้เราต้องการที่จะไปแก้ปัญหาที่เตาอิฐ เพราะว่า
เตาอิฐเป็นที่ลุ่มและก็เป็นที่รับน้ าจากไทรบุรีและน้ าหลายแห่งจะมารวมอยู่ที่
ชุมชนเตาอิฐ ที่ผ่านมาท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ให้ส านักการช่างไปส ารวจ  และ
หาทางแก้ปัญหาด้วยการท า masterplan ภาพทั้งหมด และเราก็มีงบประมาณอัน
จ ากัด ที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าเราเร่ิมท าการก่อสร้างคูระบายน้ าขนาด 1.5       
                       ากนั้นก็มาท าที่ถนนเตาหลวง จากไทรบุรีลงมาถึงสวน 72 
พรรษา ซึ่งปริมาณการระบายน้ าก็ยังไม่เพียงพอ พื้นที่ระบายน้ าไม่เพียงพอ พื้นที่
เตาอิฐต้องยอมรับว่าเป็นที่รวมน้ าจากไทรบุรีซึ่งมีปริมาณน้ าค่อนข้างมาก ท่าน
นายกเทศมนตรีก็ได้หารือและมอบให้ส่วนช่างไปศึกษา จากการศึกษาก็พบว่าล า
รางน้ าเตาอิฐนั้นยังมีขนาดไม่เพียงพอต่อการรับน้ า ก็มีความประสงค์ที่จะให้ขยาย
ล ารางเตาอิฐ แต่เนื่องจากในงบนี้เราคิดว่าถ้าเราระบายน้ าจากล ารางเตาอิฐและไป
ปล่อยที่ประมงใหม่ ด้วยระยะทางที่ก าหนดในญัตตินี้ก็สามารถที่จะระบายน้ าจาก
เตาอิฐไปได้ค่อนข้างจะมาก แล้วจะสังเกตได้ว่าจะมีการติดตั้งเคร่ืองสูบน้ า 2 
เคร่ือง ซึ่งเป็นขนาดเคร่ืองสูบน้ าที่สามารถระบายน้ า 500 ลิตรต่อวินาที ทั้ง 2 
เคร่ืองนี้จะช่วยบรรเทาการท่วมขังของน้ าที่บริเวณเตาอิฐได้ และหลังจากนั้นใน
งบประมาณปีถัดไปท่านนายกเทศมนตรีก็ได้คิดไว้แล้ว และได้มอบส่วนช่าง
สุขาภิบาลไปศึกษาว่าล ารางเตาอิฐในปีหน้าถ้ามีงบประมาณเพียงพอก็จะขยายล า
รางเตาอิฐเพิ่มเติมอีก ฉะนั้นโครงการนี้จะเป็นการช่วยบรรเทาเร่ืองน้ าท่วมขังใน
บริเวณเตาอิฐได้  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ 

สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักการช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล โปรดยก
มือขึน้ครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามที่เสนอแล้วนะครับ  

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

ระเบียบวาระท่ี  12  ญัตติ เร่ือง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายกมาใหม่ (ส านักการช่าง ส่วนการโยธา) 
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 12  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการช่าง      

ส่วนการโยธา) เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

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

เห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมชุดสนามเด็กเล่น (เรือหรรษา) ติดตั้ง
บริเวณสระบัว เป็นเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
เกษตรเป็นเงิน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ก่อสร้าง เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน  874,000 บาท 
(แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

   เหตุผล  เนื่องจากส่วนการโยธา ส านักการช่าง ซึ่งมีภาระหน้าที่
รับผิดชอบด้านสาธารณูปโภค  ซึ่ งต้องรับผิดชอบซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่ ง
สาธารณูปโภคต่างๆให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานมีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ 
ตลอดจนงานปรับภูมิทัศน์เมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้กับเทศบาล
นครสงขลา ซึ่งภารกิจดังกล่าวข้างต้น จ าเป็นต้องใช้  เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่ส่วนการโยธาไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึง
จ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

 
 
   ส านักการช่าง  แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ งบลงทุน   
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการซ่อมแซมชุดสนามเด็กเล่น (เรือหรรษา) ติดตั้งบริเวณสระบัว

ตั้งไว้  800,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมพื้นระเบียงกันตก และส่วนประกอบอื่นที่ช ารุด

เสียหาย ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด) 
   ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร   
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   - ปั๊มน้ า แบบหอยโข่ง  ตั้งไว้  54,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั๊มน้ า แบบหอยโข่ง ขนาดท่อเข้า 3” ท่อออก 2.5” พร้อม

มอเตอร์ไฟฟ้า 380V ขนาด 15 HP จ านวน 1 เคร่ือง (รายละเอียดตามที่เทศบาล
ก าหนด) (ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาท้องถิ่น) 

   ครุภัณฑ์โรงงาน 
   - เคร่ืองเจียตัด แบบมือถือ  ตั้งไว้  8,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองเจียตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว (100 

มิลลิเมตร) ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 710 วัตต์ ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 
11,000 รอบต่อนาที จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด)(ราคาที่ตั้ง
ไว้เป็นราคาท้องถิ่น) 

   - สว่านเจาะกระแทก แบบมือถือ  ตั้งไว้  12,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสว่านเจาะกระแทก แบบมือถือ ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

ขนาดไม่น้อยกว่า710 วัตต์ อัตราเจาะกระแทกต่อนาที 0 – 48,000 คร้ัง/นาที ความเร็ว
รอบตัวเปล่า 0 -3,200 รอบ/นาที จ านวน 2 เคร่ือง (รายละเอียดตามที่เทศบาล
ก าหนด)(ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาท้องถิ่น) 

   รวมโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เป็นเงิน 874,000  บาท 
(แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

   โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชนงานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน   
   ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสม โครงการศูนย์ก าจัดขยะ      มูล

ฝอย เทศบาลนครสงขลา  ตั้งไว้  5,000,000 บาท 
   เพื่อจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 

เทศบาลนครสงขลา  ขณะนี้คงเหลือ 5,000,000 บาท ขอโอนลด 800,000 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
     - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ า ภายในสวน 72 พรรษา  

ตั้งไว้ 1,200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินระบบรดน้ าพันธุ์ไม้ต่างๆ โดยการติดตั้งหัวกระจ่ายน้ า

เป็นจุดๆ สลับกับการติดตั้งก๊อกน้ า โดยก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน ขนาดความจุไม่
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น้อยกว่า 12,000 ลิตร จ่ายน้ าด้วยปั๊มน้ าเพิ่มแรงดัน (รายละเอียดตามที่เทศบาล
ก าหนด) ขณะนี้คงเหลือ 80,000 บาท ขอโอนลด 74,000 บาท 

     รวมโอนลด เป็นเงิน 874,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 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” 
 จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่ง
เป็นอ านาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกสมชาย  จันทรประทิน มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ผมเห็นด้วยกับการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ที่รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เสนอมา 800,000 บาท เพื่อซ่อมแซมชุด
สนามเด็กเล่น (เรือหรรษา) ตรงนี้ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารเพราะว่าผมจ าได้ว่าได้
คุยไปในสภาแห่งนี้ 2 คร้ังแล้วว่าผู้ปกครองนักเรียนก็ดี พี่น้องในชุมชนก็ดีเห็น
ความช ารุดของอุปกรณ์ชุดนี้ ซึ่งที่ตรงนั้นเด็ก ๆ ไปใช้บริการกันเยอะเพราะ
ทิวทัศน์ก็ดี ดูเกาะหนูเกาะแมวก็ชัด และตอนเย็นผู้ปกครองไปออกก าลังกาย ก็พา
ลูกไปเล่นตรงนั้น ก็ถือว่าได้ประโยชน์ แต่อยากจะเรียนเพิ่มนิดหนึ่งว่าอยากจะให้
เพิ่มในเร่ืองของแสงสว่างนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ ท่านได้สนับสนุน และขอให้  
ประธานสภาเทศบาล  มีแสงไฟ ผู้บริหารก็ไม่ต้องตอบนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปราย

ในญัตตินี้อีกบ้างครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ 
สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของส านักการช่าง ส่วนการโยธา โปรดยก
มือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้
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โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามที่ผู้บริหารเสนอแล้วนะครับ  

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

ระเบียบวาระท่ี  13  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   (ส านักการช่าง ส่วนการโยธา)        

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 13  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส านักการช่าง ส่วนการโยธา) ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  

เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2560 (ส านักการช่าง ส่วนการโยธา) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื ่อขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560เป็นเงิน 2,375,000บาท (สองล้าน
สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

   เหตุผล   เพื่อให้เทศบาลนครสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจการที่ก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 และ เป็น
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเร่ืองขอความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น และนโยบายการประหยัดพลังงาน ซึ่งเทศบาลนครสงขลาได้
จัดท าโครงการเกี่ยวข้องการจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยัดพลังงาน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 ดังนั้น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล จึงมีความจ าเป็นต้อง เร่งด าเนินการ 
โดยการใช้เงินสะสมและเบื้องต้นได้ตรวจสอบเงินสะสมคงเหลือที่สามารถ
น าไปใช้จ่ายได้ เป็นเงิน 29,159,813.27 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น
เก้าพันแปดร้อยสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
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นครสงขลาจ่ายเงินสะสม เป็นเงิน 2,375,000บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้ 

   ส านักการช่าง  แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนนงบลงทุน 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - ปรับปรุงดวงโคมไฟสาธารณะเป็นดวงโคม LED บริเวณถนนไทรบุรี 

ตั้งแต่แยกธนาคารทหารไทย–ถนนไทรงาม  ตั้งไว้ 455,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคมไฟสาธารณะเดิม เป็นดวงโคมไฟ LED 

ขนาด 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 35 ชุด (ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด) 
   - ปรับปรุงดวงโคมไฟสาธารณะเป็นดวงโคม LED บริ เวณถนนไชยา 

ตลอดสาย  ตั้งไว้ 325,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคมไฟสาธารณะเดิม เป็นดวงโคมไฟ LED 

ขนาด 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 25 ชุด (ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด) 
   - ปรับปรุงดวงโคมไฟสาธารณะเป็นดวงโคม LED บริเวณถนนเตาอิฐ 

ตลอดสาย  ตั้งไว้ 195,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคมไฟสาธารณะเดิม เป็นดวงโคมไฟ LED 

ขนาด 100 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 15 ชุด (ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด) 
   - ปรับปรุงดวงโคมไฟเสาสูง เป็นดวงโคม LED บริเวณถนนชลาทัศน์ 

(หน้าสนามยิงปืน)    ตั้งไว้ 200,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคมไฟเสาสูงเดิม เป็นดวงโคมไฟ LED ขนาด 

300 วัตต์ จ านวน 4 ดวงโคม (ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด) 
 - ปรับปรุงดวงโคมไฟเสาสูง เป็นดวงโคม LED บริเวณถนนชลาทัศน์ 
(ตัดถนนสะเดา)  ตั้งไว้ 200,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคมไฟเสาสูงเดิม เป็นดวงโคมไฟ LED ขนาด 
300 วัตต์ จ านวน 4 ดวงโคม (ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด) 
 - ปรับปรุงดวงโคมไฟเสาสูง เป็นดวงโคม LED  บริเวณแหลมสนอ่อน 
(หวัพญานาค)  ตั้งไว้ 200,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคมไฟเสาสูงเดิม เป็นดวงโคมไฟ LED ขนาด 
300 วัตต์ จ านวน 4 ดวงโคม (ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด) 
 - ปรับปรุงดวงโคมไฟเสาสูง เป็นดวงโคม LED  บริเวณแหลมสนอ่อน 
(ทางเข้ากรมหลวงชุมพร)  ตั้งไว้ 200,000 บาท 
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 เพือ่จ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคมไฟเสาสูงเดิม เป็นดวงโคมไฟ LED ขนาด 
300 วัตต์ จ านวน 4 ดวงโคม (ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด) 
 - ปรับปรุงดวงโคมไฟเสาสูง เป็นดวงโคม LED  บริเวณถนนไทรบุรี    (สี่
แยกเก้าเส้ง)  ตั้งไว้ 200,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคมไฟเสาสูงเดิม เป็นดวงโคมไฟ LED ขนาด 
300 วัตต์ จ านวน 4 ดวงโคม (ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด) 
 - ปรับปรุงดวงโคมไฟเสาสูง เป็นดวงโคม LED  บริเวณถนนรามวิถี (แยก
อนุบาลสงขลา)  ตั้งไว้ 200,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคมไฟเสาสูงเดิม เป็นดวงโคมไฟ LED ขนาด 
300 วัตต์ จ านวน 4 ดวงโคม (ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด) 
 - ปรับปรุงดวงโคมไฟเสาสูง เป็นดวงโคม LED  บริเวณถนนไทรบุรี (แยก
ธนาคารทหารไทย)  ตั้งไว้ 200,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าเปลี่ยนดวงโคมไฟเสาสูงเดิม เป็นดวงโคมไฟ LED ขนาด 
300 วัตต์ จ านวน 4 ดวงโคม (ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด) 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,375,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน-
บาทถ้วน) 
 ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 หมวด 8 ข้อ 89 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้” 
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็น
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน 
 ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 
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 (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพระยะยาวและมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 6222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยถือปฏิบัติตามประกาศ 
คสช. 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557โดยเทศบาลนครสงขลามียอดเงิน
สะสมที่สามารถจ่ายได้  จ านวน  34,809,813.27 บาท 
 ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกสมชาย  จันทรประทิน มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ผมได้ดูจากคณะผู้บริหารเสนออนุมัติจ่ายเงินสะสม ซึ่งท่านผู้เสนอได้

ชี้แจงว่าเงินนี้ก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายและเพื่อเหตุผลต่าง  ๆ ผมอยากจะ
เรียนท่านประธานไปยังผู้บริหารนิดหนึ่ง เพราะว่าดู 10 รายการ เป็นเร่ืองของการ
ปรับปรุงโคมไฟ ดวงไฟสูง มีศัพท์อยู่ตัวหนึ่ง LED ผมเกรงว่าพี่น้องประชาชนที่
ฟังอยู่ทางบ้าน จะไม่เข้าใจด้านเทคนิค ผมถามรวบไปเลยว่าใน 10 จุดนี้ เปลี่ยน
จากดวงไฟเดิม มาเป็น LED มันได้ประโยชน์ยังไง 10 กว่าจุด คร้ังก่อนขออนุมัติไป 
5 ล้านกว่าบาทในการซ่อม แต่คร้ังนี้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด 10 จุดใช้เงินไปแค่ 2 
ล้านเศษ ๆ อยากจะถามท่านประธาน นิดหนึ่งว่า  LED มันมีประโยชน์อย่างไร  
เร่ืองของแสงสว่าง เร่ืองของราคา เร่ืองของเทคนิค เร่ืองของสิ่งแวดล้อมที่เป็น
น้ าเค็มต่าง ๆ กราบเรียนขอค าชี้แจงเพื่อความกระจ่างของพี่น้องประชาชน 
ขอบคุณครับ   

 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกมั้ยครับ   เชิญนายชาคริต  นิยมเดชา  ครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   เร่ืองไฟเสาสูงที่ชายทะเลผมอยากขอแนะน าว่าบางจุดไปอยู่ ในที่ที่ไม่มี

ประโยชน์เลย ไปอยู่ในป่าสนที่มืดที่ไม่มีใครเข้าไปเที่ยว มันไม่มีประโยชน์ แต่บาง
ที่ถ้าเราเปลี่ยนหรือเพิ่มบ้างจะได้บางไหม ยกตัวอย่างที่ชายทะเลเก้าเส้งมี
ประโยชน์ เพราะคนได้น่ังดูทะเลกลางคืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ได้ แต่บางจุดผม
ได้สังเกตว่าอยู่ในป่าสนทึบไม่มีใครเข้าไปท าอะไรเลย ขอแนะน าตรงนี้ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายชาคริต  นิยมเดชา  มากครับ  มีสมาชิกท่านใด จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ  ขอเชิญผู้บริหาร  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน 

เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้สอบถามกันมา เนื่องจากไฟ LED เป็นไฟที่

ให้แสงสว่างมากกว่าและมีการประหยัดพลังงานมากกว่า และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นไฟที่มีอายุในการใช้งานนานกว่า สายแรกที่ เราได้
ด าเนินการไปแล้วก็คือที่ถนนราษฎร์อุทิศ 1 เมื่อก่อนเป็นไฟนีออนและเป็นไฟ
โซเดียม ในช่วง 2 ปีหลังที่เราเปลี่ยนเป็นไฟ LED สถิติในการซ่อมแซมแทบจะไม่
มีเลย จะเห็นได้ว่าสถิติในการซ่อมแซมมันก็เป็นอุปสรรคเพราะว่าลักษณะใน
ถนนราษฎร์อุทิศ 1 อย่างนี้เวลาไปซ่อมไฟดวงจะมีรถจอดท าให้การซ่อมแซม
ค่อนข้างจะยาก เมื่อเปลี่ยนไฟ LED แล้วอายุการใช้งานได้นานกว่า สถิติในการ
ซ่อมแซมน้อยลงไปด้วย  จึงท าให้เราได้เห็นว่าอายุใช้งานมันนานกว่า ให้แสงสว่าง
มากกว่า และก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไฟเสาสูงที่เปลี่ยน ที่ผ่านมาเราเปลี่ยนเป็น
ไฟแบบธรรมดา 1 ต้น ก็เปลี่ยนในวงเงินประมาณเกือบแสนบาท จะเห็นว่าไม่ถึงปี
เสียหายไปแล้ว เราได้ทดลองเปลี่ยนไฟ LED จ านวน 4 ดวงโคม เป็นไฟเสาสูงเป็น
คร้ังแรกที่ บริเวณสระบัว ที่ลานชมดาว ปัจจุบันนี้เกือบ 2 ปีก็ยังคงใช้งานได้อยู่  นี่
ก็เป็นประโยชน์ของการเปลี่ยนจากธรรมดามาเป็น LED ในส่วนพื้นที่ที่ คุณ
ชาคริต  นิยมเดชา  เสนอมาผมก็ยินดีที่จะไปดูให้ ถือว่าในงบประมาณนี้อาจจะ
เกี่ยวพันในเร่ืองของการท่องเที่ยวด้วยในส่วนหนึ่ง และในเร่ืองของการเตรียม
ความพร้อมในงบประมาณถัดไปผมก็จะดูให้  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกท่านใด  
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ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายผมจะ
ขอ มติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านักการช่าง ส่วนการโยธา โปรดยก
มือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นเอกฉันท์นะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ    ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560  ส านักการช่าง  ส่วนการโยธา  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  14  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   (ส านักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ) 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 14  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปี 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ.2560  ของส านักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ เชิญ

ผู้บริหารเสนอญัตติ ครับ  เชิญนายกเทศมนตรีนครสงขลา  เชิญครับ  

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอเสนอญัตติ   เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560  ส านักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง 
   หลักการ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นเงิน 5,650,000 บาท   
(ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวทางถนน
เตาหลวงและถนนทางแยกเข้าสถานีขนส่งใหม่ ดังนี้ 

   - ถนนเตาหลวงช่วงจากทางแยกตัดถนนไทรบุรี  ไปทางทิศตะวันตก
จนถึงบริเวณทางแยกสวนเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา ให้ท าการปรับระดับผิว
ทางเดิม (Levelling)  บางส่วนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  1,735  
ตารางเมตร  แล้วปูทับผิวทาง (Overlay)  ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา  5  
เซนติเมตร  (หลังบดทับ)  ความยาว  601  เมตร  กว้างเฉลี่ย  11.89  เมตร  หรือให้
ได้พื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า  7,145  ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร และปรับปรุง
ลักษณะทางกายภาพบริเวณทางแยกสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จ านวน        
2 จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) 

   - ถนนทางแยกเข้าสถานีขนส่งใหม่  โดยการปูทับผิวทางเดิม (Overlay)  
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.  (หลังบดทับ)  ความยาวเฉลี่ย  50  เมตร  
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ความกว้างเฉลี่ย  11.24  เมตร  หรือให้ได้พื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า  562  ตาราง
เมตร  พร้อมตีเส้นจราจร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด) 

   เหตุผล   ด้วยเทศบาลนครสงขลามีภาระหน้าที่ รับผิดชอบในการ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขให้
ประชาชน  และได้รับแจ้งจากประชาชนว่าถนนเตาหลวงช่วงจากทางแยกตัดถนน
ไทรบุรี  ไปทางทิศตะวันตกจนถึงบริเวณทางแยกสวนเฉลิมพระเกียรติ      72  
พรรษา และถนนทางแยกเข้าสถานีขนส่งใหม่  มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ      ท าให้
มีอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง  ซึ่งถนนเตาหลวงเป็นถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจรไป
มาเป็นจ านวนมาก  หากไม่ด าเนินการโดยเร่งด่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจึงขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 5,650,000 บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน)  เบิกจ่ายปรับปรุงผิวทางถนนเตาหลวงและถนนทางแยกเข้าสถานีขนส่ง
ใหม่  
 ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 หมวด 8 ข้อ 89 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้” 
 (1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็น
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่ อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน 
 ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายก าหนด 
 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 
 (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
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 ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะ
จ่ายค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  โดยการใช้จ่ายเงินสะสม
ให้ค านึงถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพระยะยาวและมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 6222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยถือปฏิบัติตามประกาศ 
คสช. 104/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557โดยเทศบาลนครสงขลามียอด เงิน
สะสมที่สามารถจ่ายได้  จ านวน  34,809,813.27 บาท 
 ขอเสนอญัตติเพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ  มีสมาชิกท่านใด  
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ในโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์หรือว่าเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหาร

ผมทราบดีว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งผู้ที่อยู่ในระแวก
ใกล้เคียงและผู้ที่สัญจรไปมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกไม่นานประมาณวันที่ 20 
มิถุนายน 2560 จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
คร้ังที่ 45 ผมกังวลเพียงว่าระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค หรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ที่เรา หรือเทศบาลนครสงขลาสามารถที่จะสานฝันหรือ
รองรับการสัญจรไปมาหรือการมาเยี่ยมเยือนเทศบาลนครสงขลา เรามีของดีสิ่งใด 
บ้างที่จะเป็นหน้าเป็นตา  เพื่อที่จะโชว์แก่สายตานักท่องเที่ยวหรือคณะนักกีฬา
หรือผู้เข้าร่วมแข็งขัน ถนนสายเตาหลวง ผมเฝ้าดูการก่อสร้างมานานแล้ว ผมลืม
ไปแล้วว่าระยะเวลาในการก่อสร้างตามสัญญาที่ว่าจ้างกันกี่วันกี่เดือนหรือเป็นปี 
แต่เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตว่าชาวบ้านในเขตเทศบาลนครสงขลา หรือผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบอย่างรุนแรงก็คือผู้ที่ค้าขาย ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนั้น ได้มา
สะท้อนความรู้สึกให้กับผม ซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเขา ได้น าปัญหาผลกระทบ
ต่าง ๆ เหล่านั้น เพื่อจะน าปัญหาดังกล่าว มาสู่การพิจารณา หรือให้คณะผู้บริหาร
ได้รับทราบ ได้แก้ไข ได้เร่งรัดการท างานของผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างของเทศบาล
นครสงขลา ท่านประธานที่เคารพครับ หลังจากที่ได้เร่ิมเซ็นสัญญาก่อสร้างการ
วางท่อตรงต าแหน่งกลางถนนเตาหลวงนอกจากโครงการดังกล่าวจะใช้เวลานาน
เกินศักยภาพ ไม่ใช่เกินศักยภาพ เกินขอบข่ายและโครงสร้างของโครงการของเนื้อ
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งานจริง ๆ ซึ่งสายตาประชาชน สายตาของกระผมเอง  ความรู้สึกต่าง ๆ ที่
ประชาชน เขาเฝ้ามองการท างานการก่อสร้าง  ไม่ว่าโครงการไหน ๆ มันมี
ความรู้สึกว่าล่าช้าผิดปกติ เขาจะทราบไหมว่าเกินขอบเขตหรือเกินก าหนดเวลา
สัญญา บางท่านก็ไม่ทราบ บางท่านก็ทราบ บางท่านก็อาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ตามความเป็นจริงตามเอกสารข้อมูล ซึ่งป้ายโครงการก็ไม่ค่อยจะชัดเจนหรือไม่มี
ผมก็ไม่ทราบ ต้องถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร รายละเอียดโครงการ
ผมว่าทุก ๆ โครงการควรจะชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้เพราะประชาชนเป็น
เจ้าของงบประมาณผู้เสียษีให้กับเทศบาล ทุก ๆ คนต้องรับทราบต้องรับรู้ แผนผัง
โครงสร้างโครงการหรือขอบข่าย TOR ขอบข่ายของงาน ว่าจ้างกันเสร็จเมื่อไหร่ 
ใครเป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจรับงาน ผมพูดมาถึงตอนนี้รู้สึกว่า
มันค่อนข้างจะรันทด กับการท างานของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
โครงการดังกล่าวนี้ได้เสร็จสิ้นลง แทนที่เนื้องานของโครงการออกมาเป็นผลงาน
ที่ประจักษ์แก่สายตาในเชิงประจักษ์ แก่ประชาชน ประชาชนเร่ิมบ่น เร่ิมมีค าถาม 
ตั้งค าถามตามหลังมาอีกว่าท าไมเนื้องานที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพเลย ถนนหนทางก็
ไม่ได้คืนกับผิวจราจรของเขาให้เขาภายในเวลาที่ควรจะเป็น ฝาบ่อพักซึ่งเป็น
คอนกรีต ยังไม่ทันรับมอบงาน ผมคิดว่าอย่างนั้น ก็พังหมดแล้ว ขอบฝาบ่อพัง
หมดแล้ว และการลาดยางก็ไม่เป็นที่ปลอดภัยกับผู้ที่สัญจรไปมาผมเข้าใจว่าราคา
ค่าก่อสร้าง หรือราคากลาง งบประมาณก้อนนี้ที่ลงไปก่อสร้างที่จัดสรรไป สภาก็
อนุมัติไป เพื่อให้ก่อสร้างท่อระบายน้ าตรงถนนเตาหลวง ซึ่งเป็นปัญหาเร้ือรังที่ท า
ให้น้ าท่วมบ่อย ๆ ผมเข้าใจว่ามันรวมกับการลาดยางทั้งหมดแล้ว มันต้องรวมใช่
ไหมครับท่านประธาน เรามีสัญญาว่าจ้างกับผู้รับเหมานี้มันต้องควบรวมไปกับ
การลาดยาง แต่การขออนุมัติลาดยางหรือการลาดผิวจราจรหรือโอเวอร์เลย์ มัน
เหมือนเป็นงบประมาณก้อนใหม่ งบประมาณซึ่งจะเป็นการซ้ าซ้อนหรือว่ายังไง
ผมก็ไม่สามารถเข้าใจได้ แต่จริง ๆ แล้วการขุดฝังท่อมันก็ไม่ได้ตลอดสายไปถึง
ถนนไทรบุรี แต่นี่ลาดยางจากถนนไทรบุรีไปถึงสี่แยกสถานีขนส่ง ผมมีข้อสังเกต
นิดเดียวว่างบประมาณที่ใช้ในโครงการดังกล่าวก่อนหน้านี้มันน่าจะควบรวม มัน
น่าจะมีงบประมาณหรือค่าใช่จ่ายในการลาดยางคืนผิวจราจรให้กับประชาชนผู้ที่
สัญจรไปมาแล้ว ผมสงสัยแค่นั้นครับ  ขอฝากไว้กับท่านประธานอีกเร่ืองหนึ่งผ่าน
ไปยังคณะผู้บริหาร เร่ืองนี้เป็นค าชมไม่ใช่ค าติเตียนอะไร สี่แยกสถานีขนส่งซึ่งผม
เองเป็นผู้เปิดประเด็นขึ้นมาเพื่อที่จะขอให้ทางคณะผู้บริหารได้ขยายสี่แยกเพื่อให้มี
ความกว้างขวางสะดวกต่อการสัญจรไปมาของยวดยาน ท่านนายกฯก็ได้แก้ไข
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เรียบร้อยแล้ว ผมเองก็ได้เปิดประเด็นเร่ืองนี้ไป ซึ่งจริง  ๆ มันก็อยู่ในแผนงาน
โครงการของการก่อสร้างสถานีขนส่ง งบของอ าเภอใช่ไหมครับไม่ใช่ของเทศบาล
จริง ๆ อยู่แล้ว แต่การท างานมีล่าช้ากว่าจะท าได้  สถานีขนส่งก็เสร็จหลายเดือน
แล้ว เพิ่งจะมาท า แต่เป็นค าชมนะครับ ขอบคุณท่านประธานมากครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  มากครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ  

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ขอนิดเดียวครับ ขอบคุณท่านประธานที่ให้สมาชิกสภาให้อภิปรายรวด

เดียวและเผื่อบางอย่างมันซ้ าซ้อนกันก็จะได้ตอบรวมกันไปเลย ผมชื่นชมคณะ
ผู้บริหารนะครับที่ได้ด าเนินการถนนเส้นนี้ เพราะว่าเป็นเส้นเลือดรองเลยนะครับ 
คนใช้เยอะจริง ๆ มันเกิดปัญหาแต่ปัญหาที่ เกิดเนื่องจากว่าต้องแก้ไขจริง  ๆ 
เรียกว่าสองปัญหาแต่ได้รับการดูแลแล้ว ผมถามอีกนิดนึงว่ามันใกล้ถึงมีคนมา
เยี่ยมเยือนเราเยอะแล้ว รับรองว่าสงขลานี่แคบแน่นอน พิธีเปิดงานกีฬาแห่งชาติ
และกีฬาคนพิการ จะเรียนถามนอกจากเส้นนี้แล้วครับท่านประธานครับ ฝากถาม
คณะผู้บริหารว่านอกจากถนนเส้นนี้แล้วที่เราจะปูผิวต่าง  ๆ ให้เกิดประโยชน์
ในช่วงประชาชนมามาก ๆ  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ในประเด็นญัญติที่ขอใช้เงินสะสมมาเพื่อท าการปูทับถนนเรียกว่าโอเวอร์

เลย์ เพื่อให้คืนสภาพเดิม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมา ในส่วน
ประเด็นแรกมีความกังวล ผมเห็นด้วยกับท่านไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เพราะในความ
เป็นจริงแล้วถนนที่ก่อนจะมาขุดท่อมันค่อนข้างที่จะเรียบ แต่เมื่อมาเป็นประเด็น
อย่างนี้และประกอบกับด้านนอกก็เช่นกันมีการขุด เพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ าท่วมมัน
ก็จะโยงใยกันไปทั้งเมืองท าให้คนรู้สึกว่าคนเดือดร้อน มองไปว่าความเดือดร้อน
มันก็เกินความจ าเป็นมากเกินไปแต่เมื่อประเด็นเกิดขึ้นมาเมื่อจุดประสงค์ของการ
ท าคูระบายน้ าเพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมเมื่อประเด็นนี้เราแก้ปัญหาน้ าท่วมได้แต่พื้นผิว
ก็ยังไม่จบ งบประมาณในขนาดนั้นผมเข้าใจว่ามันไม่พอในการที่จะต้องตั้ง
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งบประมาณให้เกิดการปูทับถนนให้เกิดความเรียบร้อยเกิดความเข้าใจในส่วนตัว
แต่เมื่อประเด็นตรงนั้นมันผ่านเลยมา การวันนี้ขอใช้เงินสะสม อย่างไรเสียผมเอง
ก็ใช้เส้นทางนี้บ่อยมากและได้รับการร้องเรียนมาเช่นกันถึงเร่ืองการเดือดร้อนของ
การใช้ถนน และอีกอย่างเรากังวลเร่ืองของงานใหญ่ของสงขลาที่จะมาถึงนั้นคือ
เร่ืองของการกีฬาแห่งชาติ นักท่องเที่ยวหรือผู้คนที่เกี่ยวข้องเข้ามาในเมืองสงขลา
กันมากมายและเส้นนี้ก็เป็นเส้นหลัก เป็นทางเข้าเมืองเลยเป็นเส้นแรก    แต่ถ้า
หากปล่อยอย่างนี้ไม่คิดจะหาเงินงบประมาณ หรือวิธีการไหนก็สุดแล้วแต่วันนี้มี
ทางเดียวคือการใช้เงินสะสม  ถ้าจะรอดึงงบประมาณก็ต้องรอปี 61 มันก็เกิดการ
ล่าช้าไม่ทันการ ฉะนั้น การที่จะใช้เงินสะสมในวันนี้ ถึงแม้จะมีเงื่อนไขมากมาย
พอสมควรแต่ถ้าเมื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนผมเองก็คนหนึ่งครับที่เดือดร้อน 
และไม่เฉพาะผมคนเดียวก็ได้ยินมามากมายกับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนเส้น
นี้อย่างไรเสียในเบื้องต้นก็ว่ากันไป ในส่วนที่จะต้องแก้ปัญหาของการปูทับใหม่ใช้
งบประมาณ ใช้เงินสะสมก็ต้องด าเนินการ ขอบคุณมากครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณนายสมโชค  ดีลิ่น  ครับ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ  

นายสมชาย  จันทรประทิน  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   อย่างที่นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  และนายสมโชค  ดีลิ่น  รวมไปถึงสมาชิก

สภาเทศบาลอีกหลายท่าน ที่ได้สอบถามเกี่ยวกับเร่ืองคูระบายน้ าที่ถนนเตาหลวง
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เร่งที่จะแก้ปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณราษฎร์อุทิศ 1 
เพื่อที่จะดึงน้ ามาบริเวณถนนเตาหลวงซอย 6 เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการระบาย
น้ าแต่เนื่องจากงบประมาณในปี 60 ที่เราตั้งไว้ไม่สามารถที่จะท าการคืนผิวจราจร
ได้ที่คุณไกรเลิศ  เรืองสงฆ์ ได้กล่าวสอบถามได้ท าไมไม่คืนผิวจราจรทั้งหมด
ทีเดียวเลย จะเห็นได้ว่างบประมาณ เงินสะสมที่ใช้ก็ ห้าล้านกว่าบาทแล้วอาจจะ
เป็นสามในห้าเส้นทางก็น่าจะใช้เงินงบประมาณสามถึงสี่ล้านบาท ณ วันนั้นเราก็
มีการแก้ปัญหาเราก็จะแก้ปัญหาในเร่ืองของการระบายน้ าก่อนแล้วในการคืนผิวก็
จะคืนผิวเฉพาะที่เปิดเนื่องจากคูระบายน้ าขนาด 1.50 เมตร แต่ก็ยอมรับว่าผมเองก็
ได้รับการแจ้งจากพี่น้องประชาชนไม่ต่างกับท่านสมาชิกเหมือนกันว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นในการใช้เส้นทางมันเกิดจากการก่อสร้างซึ่งทางผู้บริหารเองก็ไม่นิ่งนอนใจ 
เมื่อมีปัญหาก็พยายามไปแก้ปัญหาเบื้องต้นหลังที่ผู้รับจ้างได้ด าเนินการแก้ปัญหา
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แล้วมันก็ยังไม่ได้ลุลวง ในส่วนที่เป็นส านักการช่างได้มอบให้งานสาธารณูปโภค
ไปด าเนินการซ่อมผิวจราจรที่ยังไม่เรียบร้อยเบื้องต้นก่อน ถึงแม้ไม่มีกีฬาแห่งชาติ
ท่านนายกฯก็ไม่ได้นิ่งนอนใจผู้บริหารเองก็ไม่ได้นึ่งนอนใจผมเองก็ได้รับร้องเรียน
จากท่านสมาชิกมาบ่อยนะครับ เพราะว่าปัญหาบริเวณเตาหลวงเป็นปัญหา
อุปสรรคมาค่อนข้างจะนานแล้ว ดังนั้นที่ เราขอใช้เงินสะสมคร้ังนี้ก็จะมา
แก้ปัญหาเร่งด่วนเร่ืองนี้แล้วที่จะต้องลาดไปทั้งสายก็เพราะว่าไหน ๆ ก็มีการจะ
ด าเนินการแล้วก็ลาดไปทั้งสายเลยแต่ที่ขอลาดโอเวอร์เลย์ผิวจราจรเราจะลาด
ตั้งแต่ไทรบุรีจนถึงสี่แยกสวน72พรรษา และจะเลี้ยวไปในขนส่งเข้าไปอีก 50 เมตร 
หลังจากนั้นก็มีงบประมาณองค์การส่วนจังหวัดที่ทางเทศบาลได้ขอไปก็อยากจะ
น าเรียนท่านสมาชิกไปยังพี่น้องประชาชนว่าทางเทศบาลฯไม่ได้นิ่งนอนใจและ
ได้รับทราบปัญหาอยู่ พยายามเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่โดยเร่งด่วน ขอบคุณ
ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย   จันทรประทิน  มากครับ  เชิญนายชาคริต   
ประธานสภาเทศบาล  นิยมเดชา  เชิญครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่  4 
   ต่อเนื่องนิดหนึ่ง ครับ วันนั้นที่เขาไปสร้างวงเวียนให้ ที่ผู้บริหารบอกว่า

เป็นการทดลองผมอยากจะทราบว่าทุกวันนี้มีผลอย่างไรบ้างเพราะที่ผมฟังมาจาก
พี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนมีแต่ความเดือดร้อน รถก็ชนพังดูแล้วภาพก็ไม่
สวยและผมมั่นใจเหลือเกินว่าแข่งขันกีฬาแห่งชาติรถคงติดน่าดูแน่เร่ืองเกาะกลาง
เพราะว่ารถทัวร์เข้ามาในสงขลาอย่างน้อยเป็นร้อยคันที่จะมาร่วมแข่งกีฬา
แห่งชาติซึ่งจังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพ ทางที่ดีผมว่าควรจะร้ือออกดีกว่าครับ เดี๋ยว
รถจะชนพังเต็มถนน ผมว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลย ท าให้ถนนแคบลงเปล่า ๆ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายชาคริต  นิยมเดชา  มากครับ  อันที่จริงผมว่าประเด็นน้ี   
ประธานสภาเทศบาล  ของท่านน่าจะไปเป็นเร่ืองอื่น ๆ เพราะว่ามันไม่อยู่ในญัญติตรงนี้ แต่ไม่เป็นไรครับ

เดี๋ยวท่านผู้บริหารก็ตอบเร่ืองอ่ืน ๆ ก็แล้วกันนะครับ ให้ญัตตินี้ผ่านไปก่อน  ใน
ญัตตินี้ไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้วนะครับ  ผมจะขอมติจากที่ประชุมแห่งนี้
นะครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ส านักการช่าง 
ส่วนการควบคุมการก่อสร้างฯ โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็น
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เอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามญัตติที่เสนอ
แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ   ขออนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2560  ของส านักการช่าง  ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 15    เร่ือง อื่น  ๆ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่  15   เร่ือง อ่ืน ๆ  ผมขอแจ้งข่าวสารก่อนนะครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  เลขานายกฯ  ที่ปรึกษานายกฯ  สมาชิกสภาฯ  

ทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบหมายภาระหน้าที่เกี่ยวกับ
การวิ่งธงการแข่งขันและไฟพระฤกษ์ในกีฬาแห่งชาติคร้ังที่ 45 ประชุมวันพุธที่ 31 
พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสารภี 1 ชั้น 2 เทสบาลนครสงขลา 
อย่าลืมนะครับ เป็นงานของท่านเลขานุการสภานะครับ เร่ืองอ่ืนๆมีไหมครับ เชิญ
นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง เชิญครับ 

นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมสักดิ์  หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาเขตเลือกตั้งที่ 4 
   สมาชิกสภาอภิปรายเร่ืองถนนหนทางกันเยอะ ไม่ว่าสายไหน เตาหลวง

หรือที่ท ายังไม่เสร็จ ผมก็ตอบชาวบ้านกันเหนื่อยจนไม่อยากจะตอบแล้ว มีสาย
หนึง่ที่ผมอยากจะเสนอ ถนนซอยสะพานด ามันเป็นที่ดินรถไฟ ซึ่งพี่น้องชาวบ้าน
เดือดร้อนอยู่  แต่ทางเทศบาลก็หางบให้ไม่ได้เพราะเป็นที่ของรถไฟ ผมก็ถามไป
ทาง พช. เขาก็บอกว่าไม่มีเงินให้แล้ว ทีนี้ผมก็ไม่รู้จะท าอย่างไร ผมก็เลยไปถาม
ชาวบ้านว่าเดือดร้อนมากไหม ก็มากอยู่พอสมควรเพราะทางนั้นเป็นที่ออกไป
ต าบลเขารูปช้างได้และเป็นการย่นระยะทาง ผู้สัญจรไปมา ชาวบ้านก็เดือดร้อน 
ผมก็ไปเอารายชื่อจากชาวบ้านมาผู้ที่เดือดร้อนมาเสนอให้กับประธานและให้
ประธานน าเรียนผู้บริหารเพื่อขอเงินงบประมาณ ขอใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อไปท าคู
ระบายน้ า และลาดยางถนนซอย 19 ถ้ายังไงขั้นตอนยังไงผมจะด าเนินการต่อไป 
เพราะฉะนั้นรายชื่อผมก็เอามาแล้ว รายชื่อของชาวบ้านผมล่ารายชื่อมาหมดแล้ว 
เพราะถ้าไม่ท าอย่างนี้ สตง.ไม่ยอมให้ท าแน่ เพราะฉะนั้นเอาความเดือดร้อนของ
ชาวบ้านมามอบให้กับสภา สภาก็จะท าหนังสือไปยัง สตง. เพื่ออนุมัติงบประมาณ
มาช่วยเหลือชาวบ้านผู้เดือดร้อน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  มากครับ  ก็จะมอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล  ไปด าเนินการต่อไปนะครับ ใครจะอภิปรายอีกบ้างครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น 
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นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   มาถึงสุดท้ายในวาระที่ 15 วาระอื่น ๆ ที่จริงวาระในความเดือดร้อนของพี่

น้องประชาชน ผมเคยเสนอต่อท่านประธานบอกว่าช่วยเพิ่มวาระเข้าไปเป็นวาระ
ของสมาชิกสภาเพื่อพูดถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน แต่ไม่เป็นไรนะ
ครับ ท่านสภาประธานสภาไม่สะดวกหรือว่าอาจจะมีเหตุผลอ่ืน ผมขออนุญาตใช้
ในวาระอ่ืน ๆ เห็นด้วยกับ สท.เจิมศักดิ์  หนูเมือง สมาชิกสภาเขต 4 ผมเองก็อยู่
เขต 4 และสมาชิกสภาเขต 4 หลาย ๆ ท่าน รวมถึงท่านนายก ท่านผู้บริหารลงไป
บ่อยมาก ก็รับรู้ในปัญหาของในซอยสะพานด า เป็นความจริงตามที่ สท.เจิมศักดิ์    
หนูเมือง ได้น าเรียน แต่ประเด็นของผมขออนุญาตต่อท่านประธานผ่านไปทาง
ท่านผู้บริหารซึ่งประเด็นนี้ผมเคยอภิปรายไว้ในสภาแห่งนี้คร้ังหนึ่งก็หลายเดือนก็
จ าได้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงหน้างบประมาณปี 60 นั้นคือเร่ืองของครูอัตราจ้างของ
โรงเรียนเทศบาลนครสงขลาทั้ง 5 โรง วันนั้นได้กรุณาน าเรียนว่าครูอัตราจ้างของ
เทศบาลนครสงขลาทั้ง 5 โรงมีอยู่ประมาณ 50 กว่าคนซึ่งหลักเกณฑ์หลักการวัน
นั้นท่านนายกฯ ท่านได้กรุณาตอบเป็นนโยบายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฎิบัตินั้นคือ
การเอาครูซึ่งเป็นอัตราจ้างเข้าสู่กรอบภาระกิจและหลังจากนั้นตามเงื่อนไข
สามารถที่จะน าครูอัตราจ้างที่ได้บรรจุเข้ากรอบภาระกิจแล้วไปขออัตราจากกรม
เป็นการประหยัดในเร่ืองของงบประมาณแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังทราบข่าวว่ายัง
ไม่มี ไม่ได้ด าเนินการ ผมผ่านไปก็คุณครูหลาย ๆ ท่านก็มีความคาดหวัง แต่วันนั้น
ว่าคงจะได้รับการขยายกรอบเพื่อเข้ากรอบภารกิจ วันที่ผมพูดวันนั้นมีนะครับ 
บังเอิญคุณครูแต่ไม่ใช่คนที่บ้านผมนะครับ คุณครูโรงเรียนอ่ืนได้บันทึกเสียงการ
ประชุมในวันนั้นไว้เลย บอกว่าเป็นความหวังของคุณครูหลาย ๆ คน ซึ่งเป็นครู
อัตราจ้าง ครูเหล่านั้นบางคนก็ท าหน้าที่เป็นครูประจ าชั้นได้ บางคนท าหน้าที่เป็น
ผู้ที่ ติ ว เด็ก เก่ งจนสามารถน า เด็กของโรง เ รียน  น าศิษย์ ไปสู่ การแข่ งขัน
ระดับประเทศก็ผ่านได้รับรางวัลมาแล้วก็มี นั้นแปลว่าทั้งหมดที่เป็นครูอัตราจ้าง
เทศบาลนครสงขลาก็ล้วนแต่มีคุณภาพ แต่ขาดโอกาสในเร่ืองที่เขาจะเดินทางเข้า
สู่การเป็นครูมืออาชีพ เพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยทวงถามมาอีกคร้ังหนึ่งบอกว่า
เมื่อไรที่ความฝันเขาจะเป็นจริง ซึ่งถ้าสอบถามแล้วในเร่ืองอย่างนี้ก็หลายจังหวัด
เอาใกล้ ๆ อย่างนครหาดใหญ่เขาก็ท าได้ผมถามไปยังที่นครภูเก็ต ถามไปถามมา
นักการศึกษาบอกว่าก็หลาย ๆ จังหวัดเกือบทั่วประเทศก็ท าได้ แต่วันน้ีครูทั้งหลาย
ของนครสงขลาเลยฝากความหวังไว้ที่ท่านนายกฯ และผมก็เชื่อมั่นว่าท่านเองก็พูด



56 
 

  

เร่ืองนี้บ่อยมาก มองเห็นความส าคัญเร่ืองของการศึกษาให้โอกาสกับครู เชื่อมั่น
กับครูเหล่านี้ ว่าสามารถท างานให้กับเทศบาลนครสงขลาได้ และผมก็เชื่อมั่นและ
ครูก็ฝากความหวังไว้ว่าคงจะได้รับการบรรจุอย่างน้อยไม่หมดก็อาจจะบรรลุได้  
ขณะที่ท่านนายกสมศักดิ์  ตันติเศรณี  ยังด ารงอยู่ สิ่งนี้ทั้งหมดถ้าหากเป็นไปได้
อย่างน้อยก็ส่งผลแน่นอนครับท่านประธาน ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไปเมื่อเรา
สามารถน าครูนี้เข้ามาอยู่ในกรอบได้แล้วเราก็สามารถประหยัดงบประมาณในปี
ต่อไปได้อย่างแน่นอนซึ่งที่ผ่านมาก็ตั้งไว้ตั้ง 10 ล้านในปี  61 ผมก็เชื่อว่าอย่างน้อย 
ๆไม่ต่ ากว่า 10 ล้านอีก ข่าวว่ามีการรับบรรจุเพิ่มอีก ยังไงงบประมาณ 61 ก็ต้อง
เพิ่มใช้อย่างนี้นะครับยังไงก็ฝากความหวังและสอบถามไปท่านนายกฯ ว่า
ด าเนินการยังไง เป็นความห่วงใยและก็ความหวังของคุณครู ขอบคุณมากครับ
ท่านประธาน 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีลิ่น  ครับ ประเด็นของ สท.เจิมศักดิ์  หนูเมือง 
ประธานสภาเทศบาล  และ สท.สมโชค  ดีลิ่น ผู้บริหารก็จะรับปัญหานี้เพื่อไปแก้ไขต่อไป  สมาชิกสภา

ท่านใดจอภิปรายอีกครับ  เชิญ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ 
นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2  
   ผมขอใช้วาระนี้ เพื่อที่จะสะท้อนปัญหาและความรู้สึกของพี่น้อง

ประชาชนทั่วเทศบาลนครสงขลา และผู้ที่สัญจรไปมารวมทั้งนักท่องเที่ยวต่าง ๆ
นะครับ ประเด็นแรกที่ผมจะซักถามท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารก็คือ
โครงการปรับภูมิทัศน์หรือโครงการเกี่ยวกับการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรหรือไฟ
เขียวไฟแดงทั้งระบบ อย่างที่ผมได้พูดในญัตติก่อนหน้านี้ อภิปรายจบไปปัญหา
ต่าง ๆ มันก็ยังมีต่อเนื่องขึ้นมาจากโครงการของการติดตั้งระบบไฟนับถอยหลัง
ของสัญญาณไฟจราจรที่พึ่งก่อสร้างเสร็จไปได้ไม่กี่เดือน ตามสี่แยกต่าง ๆ รวม
ทั้งหมด 15 แยก นะครับ ท่านประธานเท่าที่สังเกตดูประสิทธิภาพของผลงานของ
ผู้รับเหมาหรือมาจากปัจจัยเหตุผลหรือปัญหาใด ๆ ก็ไม่อาจทราบได้ แต่ภาพที่
ปรากฏให้เห็นว่าโครงสร้างขององค์การ เนื้องานของโครงการอีก ถ้าท่านทั้งหลาย
หรือท่านประธานได้มีโอกาสสังเกตดูชัดๆว่าเสาสัญญาณไฟจราจรหรือไฟเขียวไฟ
แดงเอียง เพิ่งท าใหม่นะครับท่านประธาน แต่มันเอียงได้อย่างไร เป็นที่หน้าสังเกต
อย่างยิ่ง ผมก็พยายามที่จะหาเหตุผลรองรับว่าที่มันเอียงเพราะว่าผู้ควบคุมงาน
หรือโฟร์แมนสายตาเอียงแต่ผมก็พินิจพิเคราะห์ พิจารณาหลายแง่หลายมุม ถ้า
หากว่าสายตาเอียงก็คงเป็นไปไม่ได้ คงไม่มีผู้รับเหมาผู้รับจ้างของเทศบาลนคร
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สงขลาซึ่ง เป็นหน่วยงานใหญ่ มีงบประมาณอยู่ ในมือในการที่ จะจัดสรร
งบประมาณลงไปพัฒนาท้องถิ่นได้แล้วเอาผู้รับจ้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มี
ศักยภาพ ไม่มีความรู้ ความสามารถทางเทคนิคหรือว่าเฉพาะด้าน ด้านนั้นก็ไปจับ
ประเด็นได้ จับต้นตอขอปัญหาได้ว่าที่มันเอียงเพราะว่ากลัวมันโค้งก็เลยต้อง
ชดเชย เอียงกลับไปด้านนี้เพื่อให้ส่วนโค้งตั้งฉาก ถ้าไม่เอียงมันก็ไม่ตั้งฉาก ต้องท า
ให้เอียงครับท่านประธาน เอียงไปอีกด้านหนึ่งของดวงโคมไฟ ท่านประธานนึก
ภาพดูนะครับ แอลภาษาอังกฤษพยัญชนะแอลถ้าตั้งตรง มันจะตั้งฉาก  90 องศา 
แต่ถ้ามันเป็นตัววี ก็ต้องท าเสาเอียงไปอีกด้านหน่ึงเพื่อที่จะให้ข้างบนตั้งฉากขนาน
กับผิวจราจร  เข้าใจค าว่าขนานใช่ไหมครับ มันจะไม่ก้มลงมาเพื่อความสวยงาม
ด้วย ตรรกะเหล่านี้ของผู้รับเหมาหรือว่าของผู้ควบคุมงานหรือว่าผู้ที่เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจรับงาน  ผมก็กังวลอยู่ไม่รู้ว่าสายตาเอียงไปด้วย  หรือเปล่า มัน
เป็นอะไรที่น่าข าและตลกอย่างยิ่ง ยิ่งสี่แยกใกล้บ้าน สท.เจิมศักดิ์ หนูเมือง  สี่แยก
การเคหะฯ ขออภัยที่ต้องเอ่ยนาม เอียงมากเลยครับที่ตรงตลาดการเคหะฯ ลงมา
จากการเคหะฯ ที่จะไปถนนไทรบุรีนั้น ผมเห็นเอียงมากที่สุดบริเวณนั้น ขอฝาก
ท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ช่วยไปแก้ไขให้ด้วย สิ่งที่มันท าให้
นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เขาอยากจะเห็นบ้านเมืองสวยงามจริง ๆ ไม่ใช่ว่าเอาตรรกะที่
มันไม่ได้เป็นที่ยอมรับของสากล ของมวลชนเอามาแก้ปัญหา ไม่รู้จะพูดยังไงผม
คิดว่าถ้าไม่แก้ไขให้ดีแล้วผมอายนักท่องเที่ยว อายแขกบ้านแขกเมืองเป็นอย่างยิ่ง 
ขอให้ท่านนายกฯ ช่วยไปแก้ไขด้วย และเร่ืองไฟจราจรก็เหมือนกันเดี๋ยวติดเดี๋ยว
ดับ บางแยกก็เห็นมีการแก้ไขอยู่เป็นระยะ เร่ืองหอนาฬิกาอีกเดี๋ยวนาฬิกาจะติดจะ
ดับบางท่านก็มีวิพากษ์วิจารณ์ วิเคราะห์ว่าเอานาฬิกาที่เหมาะสมหรือเปล่า หรือว่า
เอานาฬิกาส าหรับใช้ภายในมาติดตั้งภายนอกเมื่อโดนฝนโดนแดดก็เดี๋ยวดับเดี๋ยว
ติด ตรงซุ้มประตูใหญ่ ประตูเข้าเมืองตรงโรงพยาบาลจิตเวชก็พบจอโปรเจ็คเตอร์
ได้อ าลาจากพวกเราไปเรียบร้อยแล้ว นั่นก็อีกประเด็นหนึ่ง ฝากท่านประธานด้วย
นะครับ โครงการที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้ อีกเร่ืองหนึ่งที่อยากถามท่านประธาน
ไปยังคณะผู้บริหารก็คือตรงบริเวณก่อสร้างบริเวณโครงการร้านอาหารหลังสนาม
กอล์ฟทองใหญ่ผมค่อนข้องสับสนจริง ๆ ค่อนข้างจะไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งว่า
ท าไมจากแบบแปลนการก่อสร้าง จากพิมพ์เขียว  เดิม ๆ ร้านอาหารแต่ละ
ร้านอาหารก็ท าดีอยู่แล้ว ก็อยู่ในขอบเขต อยู่ในโครงสร้างของเทศบาลที่จะ
ออกแบบไปก่อนหน้านี้แล้ว และก็สร้างไปตามแบบแปลนครบถ้วนทุกประการ
แล้ว อยู่ดี ๆ โครงการที่ผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์กับเทศบาลนครสงขลาเรา  เร่ือง
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การจัดปรับภูมิทัศน์บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    ราชมงคลศรีวิชัย เพราะ
อยู่ติดกับสถานศึกษาซึ่งร้านค้าจ าพวกนี้ไม่สามารถที่จะก่อตั้งบริเวณนั้นได้ตาม
กฎหมายผังเมือง และได้ย้ายมาอยู่ที่หลังสนามกอล์ฟ  ทองใหญ่ การก่อสร้าง
เป็นไปในแบบแปลนทุกอย่างอยู่ดี  ๆ ทางเทศบาลปล่อยให้ผู้ที่ค้าขาย ผู้ที่เป็นผู้
ประมูล ผู้ที่เช่าพูดง่าย ๆ ก็คือเจ้าของร้านอาหารต่อเติมอย่างไม่เป็นระเบียบใคร
นึกที่จะท าอะไรก็ท า จนพื้นที่จอดรถ พื้นที่ที่จะพอให้ประชาชนได้เดินทางสัญจร
ไปมาอย่างสะดวกและมีที่จอดรถได้บริเวณหน้าร้านอาหาร กลับเป็นพื้นที่ของ
เจ้าของร้านอาหารครอบครองไปทั้งหมดจนถึงฟุตบาทจนถึงทางเท้าของเทศบาล
เรา ขอถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ว่าการขยายบริเวณร้านค้าที่
ตัวเองได้เช่าตามสัญญาเดิมกับที่ขยายออกไปโดยที่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีสัญญาซ้อน
อีกหรือไม่ ผมถามว่าเขาเสียค่าเช่าเพิ่มหรือเปล่า ผมขอตั้งข้อสังเกตตรงนี้ ส่วนที่
ขยายไปผมไม่ได้ติดใจมากถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวมันเป็น
ศูนย์บริการอาหารส าหรับนักท่องเที่ยว มันเป็นสิ่งที่ท าให้ภูมิทัศน์มันไม่เสียหาย
มากจนเกินไปผมก็จะไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น แต่ก็มีชาวบ้านในเขตเทศบาลเองก็ดี ส่วน
ใหญ่เป็นในเขตเทศบาลเพราะนักท่องเที่ยวเขาไม่รู้พื้นฐาน เขาไม่ได้รู้ต้นตอและ
รายละเอียดของโครงการแบบแปลนหรือเกี่ยวกับสัญญาของเทศบาลที่ว่าจ้างผู้รับ
จ้างแต่ประการใดและเป็นห่วงว่าปล่อยให้ขยายร้านโดยพละการได้อย่างไร แล้ว
เสียค่าเช่าเพิ่มหรือเปล่า ขอบคุณครับท่านประธาน 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์ ครับ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบค าถาม 
ประธานสภาเทศบาล  และเชิญรองประธานสภาเทศบาล มานั่งแทนผมสักครู่ เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอท าความเข้าใจ ขอชี้แจงให้กับ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  และสมาชิก

สภาเทศบาลท่านอ่ืนที่มีข้อสงสัยที่จะให้ผู้บริหารชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ในเร่ือง
ของโครงการจัดระเบียบร้านค้าบริเวณหาดชลาทัศน์ตั้งแต่ศูนย์อาหารมาจนถึง
โครงการที่ผู้ประกอบการย้ายมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้
มาอยู่หลังสนามกอล์ฟทองใหญ่ถือว่าตอนนี้เทศบาลได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว อีกทั้งท่านถามว่าท าไมถึงให้ทางผู้ประกอบการ 16 ร้านค้าได้ต่อเติม ท่านต้อง
นึกถึงสภาพแวดล้อมในยามหน้ามรสุม ถือว่าเขารวมตัวกันมาขอความอนุเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมบ้านเราก็เห็นได้ว่าฝนตกตลอดขอต่อเติมอาคารที่บริเวณพื้นที่ว่าง
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ด้านข้างที่ชนกัน 16 ร้านค้า เทศบาลฯก็ได้ด าเนินการออกแบบ คือทุกร้านต้องท า
ตามทั้งรูปแบบของเทศบาลนครสงขลา ตามรูปแบบส านักการช่างได้ไปออกแบบ
ตรงนั้น และที่ถามว่าท าไมบริเวณที่จอดรถที่คร้ังแรกที่เป็นแบบแปลนข้างใน
ฟุตบาทไปเป็นที่จอดรถแต่ถ้าท่านไปดูสภาพจริง ๆ พื้นที่ตรงนั้นในความคล่องตัว
ในเร่ืองของการเอารถจอดไม่สะดวก มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายก็ถือว่าจากร้ัว
สนามกอล์ฟมาจนถึงขอบฟุตบาทพื้นที่จริง ๆ มันมีพื้นที่ไม่มาก เพราะฉะนั้นทาง
ผู้ประกอบการขอความอนุเคราะห์อีกว่าขอจัดโซนตั้งโต๊ะ จัดภูมิทัศน์เป็นพื้นที่สี
เขียวได้ไหม ทางเราก็อนุญาตแต่บอกว่าห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรให้วางโต๊ะ 
เก้าอี้ได้ห้ามเอาซุ้มเข้ามาหรือห้ามปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นถาวร เราไม่อนุญาต 
และห้ามก่อสร้างรั้วคือพูดง่ายๆว่า 16 ร้านมันต้องติดต่อสัญจรไปมาได้และให้เว้น
ล ารางไว้หน่อยนึง ถือว่า ณ ปัจจุบันนี้เวลาฝนตกมันก็เกิดน้ าท่วมขังอยู่เหมือนกัน 
เพราะฉะนั้นตามข้อตกลงกันกับเทศบาลฯ ตามที่ได้พูดคุยกันไม่อนุญาตสิ่งต่าง ๆ
ที่ได้กล่าวมานั้น ในเมื่อร้านค้า 10 ร้านหรือผู้ประกอบการ 13 รายที่อยู่ในศูนย์
อาหารเป็นปัญหาในเร่ืองของที่จอดรถในยามค่ าคืนแต่บอกแล้วว่าห้ามจับจอง
พื้นที่ สมมุติร้านที่ดัง ๆ จับจองพื้นที่ให้ลูกค้าจอดรถไม่ได้ คุณวางโต๊ะเกินฟุตบาท
ออกมาในเวลา 2 ทุ่มและพื้นที่ผิวถนนก็ไม่ได้แต่จะอนุเคราะห์ 2 ทุ่มขึ้นไปบน
ฟุตบาทถือว่าตรงนั้นในยามวิการณ์ลูกค้าคุณมากก็จะอนุโลม เมื่อวันก่อนมีบาง
ร้านจับจองในที่จอดรถเป็นของที่ส่วนตัว ก็เลยให้เทศกิจเข้าไปด าเนินการ   ว่า
กล่าวตักเตือน ก็ถือว่าต้องอนุโลมในบางสิ่งบางอย่างนี้  ยังมีปัญหาในอนาคตพอ
ถึงหน้ามรสุมมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกเพราะถือว่าตรงนั้นลานกลางแจ้ง  ผมจะไม่
อนุญาตแล้วให้เป็นไปตามรูปแบบนั้นในเมื่อหน้าฝน หน้ามรสุมคุณก็ต้องหยุด ผม
ถือว่าเราต้องค านึงถึงรูปแบบสภาพแวดล้อม รูปแบบสถาปัตยกรรมให้เป็นเมือง
ท่องเที่ยวไม่ให้มีการต่อเติมที่มันผิดแปลกไปจากรูปแบบเดิม นะครับ ขอชี้แจ้ง
ให้กับ สมาชิกได้ทราบ และในเร่ืองของโครงการไฟจราจรผมได้รับการร้องเรียน
มาจากหลาย ๆ คน ว่าท าไมมันไม่ได้ระดับปลายของเสาไฟสัญญาณจราจร ก็ได้
เชิญ ผอ.ส านักการช่างโยธามาชี้แจงว่าท าไม เขาบอกว่าเขายึดระดับพื้นผิวถนน
เพราะอย่าลืมว่าพื้นผิวถนนมันเป็นหลังเต่า มันลาดเอียงอยู่เขาก็ยึดหลักนั้น ลองดู
ว่าอย่าให้มันค้านกับสายตาให้ไปปรับเพราะจริง ๆ ที่ผมผ่านไปก็เห็นสภาพ ลอง
ให้ผู้รับเหมาลองปรับมาก็มีตัวปรับพวกน๊อตที่สามารถปรับระดับได้  ไม่รู้ตอนนี้
ยังเป็นแบบเดิมอยู่ไหม ก็ฝากไปยัง ผอ.ส านักการช่าง นะครับ ถือว่าตอนนี้ยังอยู่
ระหว่างประกันสัญญา ในเร่ืองของเสาไฟสัญญาณจราจร ในส่วนของหอนาฬิกา
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สามวันดีสี่วันไข้ผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้เรียกมาว่าท าไม มันเกิดอะไรขึ้นใช้ไป
สองอาทิตย์ก็เสียอีกก็ให้สั่งผู้รับเหมา หรือผอ.ส านักการช่างช่วยตามหน่อย ถ้า
แบบนี้ไม่เอาแล้วถือว่าช่วงนี้อยู่ในระหว่างประกันสัญญาเหมือนกันเราก็ต้องท า
ให้ดี ตอนนี้ก็เปลี่ยนระบบหลอดสี ได้ค าชี้แจงมาจาก ผอ.ส านักการช่างว่าหลอดสี
ถ้ามันหลาย ๆ สีมันจะเกิดความร้อนต่อระบบต่าง  ๆเพราะฉะนั้นเขาจึง
เปลี่ยนเป็นระบบต่าง ๆ อีก 3-4 วันจะเอาโปรแกรมใหม่เข้ามาลงก็จะลองดูอีกที 
พยายามแก้ไขให้อย่างดี คือชาวบ้านด่าเทศบาลจนมาถึงนายกฯจะต้องแก้ไขสิ่งดี ๆ 
ให้เกิดขึ้นในโครงการต่าง ๆ และซุ้มประตูเมืองก็เหมือนกันยังไปไม่ถึงไหนก็ให้
ช่างเข้าไปเช็คว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับซุ้มประตูเมือง จอ LED ว่าสามารถซ่อมได้ไหม
ก็ยังมีทางอยู่และได้แก้ไขในโอกาสต่อไป ขอชี้แจง สท.เจิมศักดิ์  หนูเมือง  ในเร่ือง
ของถนนหนทางหรือของโครงสร้างพื้นฐานว่าตรงที่ริมทางรถไฟถนนสายไป
สะพานด าจริง ๆ ถ้าเป็นถนนสาธารณะที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลฯ  เรา
สามารถตั้งงบประมาณเข้าเทศบัญญัติได้แต่นี้เป็นที่ของการรถไฟจึงไม่สามารถตั้ง
งบประมาณได้ แต่ท าไมผู้บริหารสมัยก่อนเขาท าได้เดียวผมจะหาวิธี ศึกษาดูว่า
ท าไมผู้บริหารสมัยก่อนเอาเงินงบประมาณมาปูถนนได้ ในเร่ืองของ สท.สมโชค  
ดีลิ่น ชี้แจงทีเดียวเลยของการศึกษาต้องเห็นใจเหมือนกัน ไม่ใช่จ้างภาระกิจนะ
ครับ  ตอนนี้ที่จะเข้าสู่ระบบที่ว่าจ้างทั่วไปถึงจะเข้ากรอบได้  แต่จ้างภารกิจนั้นเข้า
กรอบไม่ได้เห็นใจเหมือนกัน บางคนสอนมา    5 ปี 10 ปี ยังเป็นครูลูกจ้างพูดง่าย 
ๆ ครูจ้างเหมา ครูอัตราจ้างท างานมา 10 ปีเงินเดือนก็เท่าเดิม ก็เห็นใจในส่วนนี้
บางทีเด็กเข้ามาใหม่ ๆ คนที่มีความรู้ มีความสามารถเราก็อยากให้อยู่ในเทศบาลฯ 
ในโรงเรียนในสังกัด แต่เมื่อเขาสอบบรรจุได้เราก็ต้องสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถไป ก็ยังคุยกับการงานเจ้าหน้าที่  ไปดูไปก าหนดอัตราบุคลากร 
อัตราก าลัง 3 ปี ให้ได้ปีละ 5 คน 10 คนก็ยังดี ถือว่าปัจจุบันนี้มันเกินไม่สามารถ
เพิ่มกรอบได้ มันเกิน 35 เปอร์เซนต์ จริง ๆ แล้ว 40 เปอร์เซนต์ แต่อีก 5 
เปอร์เซนต์ต้องเผื่อไว้ให้กับราชการที่โอนมาด้วย ฉะนั้นยังไม่หมดความหวั ง 
อัตราก าลัง 3 ปี ต้องไปปีละ 3-4 คนแล้วแต่เปอร์เซนต์ของงบประมาณเพื่อจ้างครู 
ก็จะรับเร่ืองไว้แล้วจะน าไปปรึกษากับปลัดเทศบาล และงานการเจ้าหน้าที่ต่อไป ก็
ขอชี้แจงให้กับสมาชิกทุกคนทราบ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ   
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายอีกบ้างครับ ท่านนายกเทศมนตรี ยังมีอะไรอีกครับ  เชิญครับ 
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นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอแจ้งเพื่อทราบ  เนื่องจากเราได้รับการอุดหนุนในการท าถนนหลาย

สายในเขตเทศบาลฯ เพื่อรองรับการกีฬาแห่งชาติและกีฬาคนพิการที่จะมาถึงใน
เร็ว ๆ นี้โดยที่โยกเงิน 30 ล้านตามที่ผมได้กล่าวเบื้องต้นแล้วที่ก่อสร้างอุทยานการ
เรียนรู้สงขลาสมาร์ทเซ็นเตอร์ ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา เห็นว่าสภาพปัจจุบันการเรียนรู้ในเร่ืองของสมาร์ทเซ็นเตอร์มัน
เปลี่ยนไปเยอะ การเรียนรู้ที่พี่น้องประชาชนเข้าไปใช้ศูนย์ ขนาดมีเฟตในระยะ
แรกที่โรงสีแดงมันก็ยังไม่เท่าไร เมื่อเราสร้างเฟตใหญ่ขึ้นมาอย่าลืมว่าค่าบริหาร
รวมทั้งค่าไฟ ค่าจัดการ เดือนหน่ึงมันหลายบาทก็เลยให้ชะลอไปก่อนส าหรับเร่ือง
ของสงขลาสมาร์ทเซ็นเตอร์หรือทีเคปาร์ค ก็เลยน าเงินส่วนนี้ไปท าโครงสร้าง
พื้นฐานก่อน จึงแจ้งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขอโยกเงินตัวนี้ไป ซึ่ง
ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ท่านนิพนธ์  บุญญามณี ก็เห็นชอบ
เอาเงินงบประมาณตัวนี้ไปท าถนน น าเรียนเพื่อทราบ โครงการแรกก็คือถนน
เสริมผิวจราจรแอสฟัลติกถนนติณสูลานนท์ข้ามไปเขารูปช้างเชื่อมกับถนน
สงขลาพลาซ่าพอข้ามสะพานมาก็อยู่ในเขตเทศบาลแล้ว และถนนนครนอกอีก
สายหนึ่งความกว้าง 12 เมตร ระยะทาง 2.50 กิโลเมตร ให้เสริมพื้นผิวจราจร แอส
ฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยไปกว่า 28,800 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก าหนดงบประมาณ 10,620,000 บาท โครงการ
ที่ 2 โครงการเสริมพื้นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายราษฎร์อุทิศ 1 ที่อยู่
ในเขตเทศบาลฯ จากสี่แยกทางเข้าการเคหะฯ ถึงริมทางถนนรถไฟเชื่อมกับต าบล
เขารูปช้าง ถนนสายราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 1 ถึงคลองส าโรงเชื่อมต่อกับถนนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาสายบ้านท่าสะอ้านถึงบ้านน้ ากระจาย        กว้างเฉลี่ย 
9.50 เมตร ระยะทาง 1.38 กิโลเมตร พื้นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
13,100 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลาก าหนด งบประมาณ 5,330,000 บาท โครงการที่ 3 โครงการเสริมพื้นผิว
จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนปละท่า ถนนราชด าเนิน บริเวณสี่แยก พระพุทธ
ศรีสงขลา ถึงแยกถนนสะเดา แยกรามวิถี และถนนจะนะถึงไทรบุรี ระยะทาง 1.7 
กิโลเมตร พื้นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 30 ,500 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก าหนดงบประมาณ 
11,610,000 บาท รวมงบประมาณทั้ง 3 โครงการทั้งสิ้น 27,560,000 บาท โดยโยก
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งบประมาณมาจากเงินอุดหนุนโครงการสงขลาสมาร์ทเซ็นเตอร์ที่เราจะก่อสร้างที่
โรงไฟฟ้าเก่ามาปูลาดยางถนนก่อน เพื่อต้อนรับโครงการกีฬาแห่งชาติและกีฬาคน
พิการ จึงน าเรียนให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ไดท้ราบ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายกเทศมนตรีนครสงขลา มากครับ การประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560 ในวันนี้ได้ประชุมไปได้ครบทุกระเบียบ

วาระแล้ว และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่านผู้บริหารได้เรียนชี้แจงไปปัญหาที่ท่าน สท.หลาย
ท่านได้มีปัญหาขอความช่วยเหลือมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ
ในการประชุมได้ส าเร็จลุลวงไปอย่างเรียบร้อย ขอปิดประชุมโอกาสนี้ครับ  

ปิดประชุมเวลา      12.40  น. 

 
    
 
        ส าเนาถูกต้อง 
 
        
 (นางกัลยา  บุญญามณี) 
ปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 


