
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 3 

วันท่ี  25  กันยายน  2560  เวลา  09.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
 2. นายวรชาติ   ธารพระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
 3. นายไกรเลิศ   เรืองสงฆ์ 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. นายบรรหาญ โพธิกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 12. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 13. นายธ ามรงค์ เมฆาอภิรักษ์ ผอ.ส านักการคลัง 
 14. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 15. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนจัดเก็บรายได้ 
 16. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 17. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 18. นายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
 19. นางพรเพ็ญ พิตรพิบูลย์พันธุ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษาฯ 
 20. นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 21. นางนนทิพา เอกอุรุ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 22. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 23. นางสกุลวรรณ ดวงแข ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 24. นางวรกานต์ เรืองศรี หัวหน้างานธุรการ  
 25. นายวิรุฬห์ วงค์พุธ หัวหน้างานเทศกิจ 
 26. น.ส.ณัฏฐา ประสพสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 27. น.ส.อัชราภรณ์ ดวงไข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 28. นายวุฒิชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 29. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 30. นายไกรวุฒิ พรหมสุทธิ์ ช่างภาพ 
 31. นายมุสตารี มะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 32. น.ส.สุนทรี ไชยรักษ์ พนักงานจ้าง งานธุรการ 
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 33. น.ส.สลินี ไชยคง พนักงานจ้าง งานธุรการ 
 34. นางกัญญา อุปถัมภ์ พนักงานจ้าง งานธุรการ 
 35. นายจตุพล สระมุณี เจ้าหน้าที่ห้องวิทยุ 
 36. นายมุฮัมมัดอัซริยา อุมา พนักงานจ้าง กองวิชาการ 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 

 เมื่อถึง เวลาก าหนดนัดประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว  นางกัลยา  บุญญามณี ปลัดเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

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

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

ประจ าปี  พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 3 ในวันที่ 25 กันยายน 2560  บัดนี้ สมาชิกสภา
เทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   เร่ืองที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 1  วันน้ีมีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมฯ จ านวน  3  คน 
   1. นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  ลากิจ 
   2. นายวรชาติ  ธารพระจันทร์  ลากิจ 
   3. นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ลากิจ 
   เร่ืองท่ี 2  ตามที่ประธานสภาเทศบาล ได้ขอขยายเวลาการประชุมสภา

เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560 ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 
สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป นั้น จังหวัดสงขลาก็ได้มีหนังสือด่วนที่ สุด ที่  สข 
0023.4/14587 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  อนุญาตสภาเทศบาลนครสงขลา ขยาย
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เวลาการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560 ออกไปอีก 30 
วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ตามที่ขอแล้วนะครับ 
 เร่ืองที่ 3  เร่ืองประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา       (พ.ศ.
2560 – พ.ศ.2562) เพิ่มเติมคร้ังที่ 4  ด้วยได้มีหนังสือเทศบาลนครสงขลา ที่ สข 
52002.2/4165 ลงวันที่  21 กันยายน 2560  แจ้งว่าได้ด าเนินการจัดท าแผน
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) เพิ่มเติมคร้ังที่ 4 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 หมวดที่ 4 ข้อ 22 แล้วเสร็จ 
 ในการนี้  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 หมวดที่ 5 ข้อ 24  “ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งให้
สภาท้องถิ่นทราบ” ผมจะอ่านประกาศนะครับ 
 ประกาศเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนคร
สงขลา  (พ.ศ. 2560  –  พ.ศ. 2562)  เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 

   ด้วยเทศบาลนครสงขลา ได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีเทศบาลนครสงขลา  
(พ.ศ.2560 – พ.ศ.2562) เพิ่มเติม คร้ังที่ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 22 ซึ่ง
นายกเทศมนตรีนครสงขลาได้อนุมัติแล้ว ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 24 เทศบาลนครสงขลา จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเทศบาล
นครสงขลา (พ.ศ.2560 – 2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  21  กันยายน 2560  
   ลงชื่อ  นายสมศักดิ์  ตันติเศรณ ี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมก็แจ้งให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้รับทราบแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี 
   พ.ศ. 2560   เมื่อวันท่ี  15  สิงหาคม  2560  และรายงานการประชุม   

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 คร้ังท่ี 2 เมื่อวันท่ี 
29 สิงหาคม 2560  
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
ประธานสภาเทศบาล    สามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2560  และรายงาน

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 3        
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เชิญ
นายเชาว์  สุชลสถิตย์  เชิญครับ 

นายเชาว์  สุชลสถิตย์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเชาว์  สุชลสถิตย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้ง   ที่ 2  

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา  
 เมื่อวันที่  8  กันยายน  2560  เวลา 10.00 น.  คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ประกอบด้วย 
 1. นายวรชาติ  ธารพระจันทร ์  ประธานกรรมการ  

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

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ประชุม เมื่อวันที่  15 สิงหาคม  2560    

  และในวันเดียวกัน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
นครสงขลา ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ก็ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 2  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม 2560  โดยคณะกรรมการได้แก้ไขค าที่พิมพ์ผิดหรือพิมพ์ตกเพื่อให้
ถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ 

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

2 คร้ังนี้บ้างครับ  เชิญครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560 ทั้ง 2 ฉบับ  ก็เป็นอันว่าสภา
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เทศบาลแห่งนี้ ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาทั้ง 2 ฉบับนี้ โดยปริยายแล้ว
นะครับ 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัย
ท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันท่ี  15 สิงหาคม 2560  และรายการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560  ครั้งท่ี 3  เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เร่ือง   ขออนุมัติให้เช่าที่ดินว่างเปล่าบริเวณเปิดท้ายประมงใหม่  
  (หัวโค้งต้นโพธิ์) มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี (ส านักการคลัง) 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าที่ดินว่างเปล่าบริเวณเปิดท้าย   
ประธานสภาเทศบาล  ประมงใหม่ (หัวโค้งต้นโพธิ์) มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี ของส านักการคลัง เชิญ

ผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ผมขอถอนญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติให้เช่าที่ดินว่างเปล่าบริเวณเปิดท้าย

ประมงใหม่ (หัวโค้งต้นโพธิ์) มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี ของส านักการคลัง ออก
จากระเบียบวาระการประชุม  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ท่านนายกเทศมนตรี ขอถอนญัตตินี้นะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  เห็นชอบให้นายกเทศมนตรี  ถอนญัตตินี้  ออกจากระเบียบวาระการประชุม โปรด

ยกมือขึ้นครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม     ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ ให้ถอนญัตติ  เร่ือง ขออนุมัติให้เช่าท่ีดินว่าง
เปล่าบริเวณเปิดท้ายประมงใหม่ (หัวโค้งต้นโพธิ์) มีก าหนดระยะเวลา 30 ปี ของ
ส านักการคลัง ออกจากระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน โครงการอุดหนุน  
   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา (ส่วนการโยธา ส านักการช่าง)    

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
ประธานสภาเทศบาล  โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา (ส่วนการโยธา  ส านักการ

ช่าง)  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน โครงการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา (ส่วนการโยธา ส านักการช่าง) 
   หลักการ  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อเบิก

จ่ายเงินอุดหนุน โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

   เหตุผล   เนื่องจาก ส่วนการโยธา ส านักการช่าง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านสาธารณูปโภค โดยจัดให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเป็นไปตามมาตรฐาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกครัวเรือน โดยเทศบาลนครสงขลา ได้โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอุดหนุน เงินอุดหนุน
รัฐวิสาหกิจ (โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา) เป็นเงิน 
80,000 บาท  

   กฎหมาย/ระเบียบ  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 67 ทวิ 
ระบุว่า “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการจ่ายเงิน เพื่อการลงทุน เทศบาลจะ
กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ราชการจังหวัดอนุมัติ
แล้ว” 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 6 กรณีที่ เป็นภารกิจเฉพาะของรัฐวิสาหกิจซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ได้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจร้องขอให้รัฐวิสาหกิจด าเนินการตามโครงการที่อยู่ในภารกิจ
ดังกล่าวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแจ้งให้รัฐวิสาหกิจจัดท าประมาณ
การค่าใช้จ่ายส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้อ 4 โดยถือว่าประมาณการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการเสนอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุนตามข้อ 8 (1) ทั้งนี้ ไม่น าเงินอุดหนุนดังกล่าว มานับ
รวมค านาณอยู่ในอัตราส่วนตามข้อ 5 

   จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา 
พิจารณาเบิกจ่าย เงินอุดหนุน (โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
สงขลา) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ  

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ในญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบในการที่จะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในญัตตินี้ผมไม่แน่ใจว่าน าเงิน 80,000 บาท นี้ไปใช้ในส่วน
ไหน แต่ถ้าตามที่ผมได้รับรู้รับทราบ ก็อยากจะถามให้เกิดความชัดเจน ถ้าหากเป็น
ในส่วนของหลังร้านลีวิวัฒน์ที่แยกการเคหะ ตรงนั้นเป็นชุมชนบ่อหว้า ก็ ต้อง
กราบขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีเองก็ได้รับทราบปัญหา
นี้มาตลอด เพราะ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว ตรงนั้นถึงแม้ว่าวันนี้
อาจจะมีไฟฟ้าที่ใช้ได้อยู่แต่ปัญหาของชุมชนบริเวณนั้นคือเร่ืองของเสาไฟฟ้าที่
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า คือความจริงมิเตอร์ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่ทุกวันนี้ติดตั้งอยู่ที่ถนน
ราษฎร์อุทิศ 1 และลากสายผ่านมาในที่ของเอกชน และในวันที่พื้นที่ของเอกชน
ดังกล่าวเขาจะสร้างอาคาร เมื่อสร้างอาคารขึ้นมาแล้วก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคกับ
สายไฟฟ้าที่ผ่านมาในพื้นที่ของเอกชนนั้น ฉะนั้นประชาชนในชุมชนดังกล่าวเขา
อยากจะได้เสาไฟฟ้าเพื่อเดินสายใหม่และก็จะได้ติดตั้งมิเตอร์  เร่ืองนี้เกิดความ
เดือดร้อนมานานพอสมควร ผมก็รับทราบปัญหา จึงได้เรียนท่านนายกเทศมนตรี 
ก็ได้ไปปรึกษากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าก็ไม่มีงบประมาณ ก็ได้มา
ปรึกษากับทางฝ่ายบริหาร และได้กรุณาอนุมัติเงิน ถ้าเป็นส่วนจริงก็ต้องขอกราบ
ขอบพระคุณที่ได้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ขอบคุณครับ  

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

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอชี้แจงในญัตติดังกล่าว ว่าสถานที่ที่ไปท าโครงการเนื่องจากที่ผ่านมา 

ผมและสมาชิกสภาเทศบาลและชุมชนได้ลงไปที่ชุมชนบ่อหว้าเนื่องจากตรงนั้น 
ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล นายสมโชค  ดีลิ่น  ได้อภิปรายถึงความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชนดังกล่าว เนื่องจากสายไฟฟ้าพาดผ่านที่ดินของเอกชนและต่อมา
เอกชนจะก่อสร้างอาคารในที่ดินนั้นและจะเป็นปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนใน
เร่ืองของการใช้ไฟฟ้า เลยต้องขยายเสาไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนที่ร้องขอมา ก็
ด าเนินการให้ตามที่ได้เสนอญัตติต่อสภาในวันน้ี ขอชี้แจงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

 
 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
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ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินีอี้กบ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจาก
ที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา โปรดยกมือขึ้นครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติ
เห็นชอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมา แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน โครงการอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา 2560  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนการโยธา ส านักการช่าง)    

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ  เร่ือง   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ส่วนการโยธา ส านัก      

การช่าง)  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน   
เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่วนการโยธา ส านักการช่าง) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
และงานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน  เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติ  เร่ือง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ของเทศบาลนครสงขลาได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
และงานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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เนื่องจากรายละเอียดเดิมไม่ตรงตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนั้น เพื่อให้การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ จึงขออนุมัติ
ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ดังนี้ 

   ค าชี้แจงเดิม  ส านักการช่าง  แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

   - รถจักรยานยนต์   ตั้งไว้  65,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า 125 ซีซี 

จ านวน 1 คัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด) (ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาท้องถิ่น) 
   แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   - รถจักรยานยนต์   ตั้งไว้  65,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า  125 ซีซี 

จ านวน 1 คัน (รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด) (ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาท้องถิ่น) 
   ค าชี้แจงใหม่  ส านักการช่าง  แผนงานเคหะและชุมชนงานสวนสาธารณะ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   - รถจักรยานยนต์   ตั้งไว้  65,000 บาท 
   เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน 

(รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด)  
   แผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   - รถจักรยานยนต์   ตั้งไว้  65,000 บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน 

(รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด) 
   ระเบียบ  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 
และฉบับที่  3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

   จึงเสนอญัตติน้ี  เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป 
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติจากที่

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

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

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน (ส่วนการโยธา ส านักการช่าง) 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติ  เร่ือง   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส่วนการโยธา 

ส านักการช่าง  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน    
เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส่วนการโยธา ส านักการช่าง) 
   หลักการ  ขออนุมัติ จากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
อุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 ชุด  เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) และแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์  จ านวน 1 คัน เป็นเงิน        
65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์  จ านวน  
1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นเงิน 
170,000 บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหมืน่บาทถ้วน) 
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   เหตุผล   เทศบาลนครสงขลา ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน เป็น
เงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) อุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ 
จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 คัน เป็นเงิน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
อุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่น
บาทถ้วน) แต่เนื่องจากขณะนี้ใกล้จะสิ้นปี งบประมาณ พ.ศ.2560 แล้ว แต่ยังมี
ความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการและใช้จ่ายเงินอีก จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
นครสงขลา  เพื่อขอกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไว้ใช้จ่ายในปีถัดไป เป็นเงิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

   ระเบียบ  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
เป็นเงิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ มีสมาชิกสภา   
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติ

จากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส่วนการโยธา 
ส านักการช่าง โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอก
ฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามญัตติที่เสนอมา นะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนช่างสุขาภิบาล ส านักการช่าง)    

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติ  เร่ือง   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ส่วนช่างสุขาภิบาล  ส านัก

การช่าง)  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน   
เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ

งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่ อขอแก้ ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560 

   เหตุผล  ตามการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  
ประจ าปี  พ.ศ.2560  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2560  ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ รถจักรยานยนต์   งบประมาณ 130,000  บาท  เพื่ อจัดซื้ อ
รถจักรยานยนต์ขนาดความแรงไม่ต่ ากว่า 125  ซีซี  จ านวน  2  คันแต่เนื่องจาก
รถจักรยานยนต์ที่จ าหน่ายโดยทั่วไป  ขนาด  120  ซีซี  ดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องตาม
ความเป็นจริง  จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายใหม่  
ดังนี ้

   ค าชี้แจงเดิม  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 

   -  รถจักรยานยนต์    ตั้งไว้  130,000.- บาท 
   เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดความแรงไม่ต่ ากว่า 125  ซีซี     จ านวน  

2   คัน 
   ค าชี้แจงใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
   -  รถจักรยานยนต์    ตั้งไว้  130,000.- บาท  
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   เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 120 ซีซี  จ านวน  2  คัน 
   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ที่ 2 และฉบับที่ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติ

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

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

ระเบียบวาระท่ี  9  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน (ส่วนช่างสุขาภิบาล ส านักการช่าง) 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 9  ญัตติ  เร่ือง   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส่วนช่างสุขาภิบาล 

ส านักการช่าง  เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน    
เชิญครับ 

 
 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  



15 
 

  

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส่วนช่างสุขาภิบาล ส านักการช่าง) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกันเงินงบประมาณ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย     
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  

   เหตุผล   ตามที่สภาเทศบาลนครสงขลาได้อนุมัติให้ตั้งงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  และขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  แต่ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้
จัดตั้งไว้  ซึ่งจะต้องด าเนินการกันเงิน  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน  4  
รายการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

   แผนงานเคหะและชุมชนงานบ าบัดน้ าเสียงบลงทุน   
   ค่าครุภัณฑ์ 
   1.  รถจักรยานยนต์ งบประมาณ    130,000.- บาท 
   เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด  120 ซีซี  จ านวน  2  คัน 
   2.  อุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ งบประมาณ   40,000.- บาท 
   เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 87 x 

120 ซม. จ านวน  2  ชุด (สภาฯ อนุมัติเมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2560) 
   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
   -  ซ่อมรถแทรคเตอร์ ทบ 194  หมายเลขทะเบียน ตค–1216 สงขลา  

งบประมาณ  850,000.- บาท  
   เพื่อซ่อมรถแทรกเตอร์ ทบ 194  จ ารวน  21  รายการ 
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   -  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าแบบสี่เหลี่ยมส าเร็จรูปจากล ารางเตาอิฐ 

ไปบ่อสูบในท่าเรือประมงขนาดเล็ก งบประมาณ  8,922,000.- บาท 
   เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ าแบบสี่เหลี่ยมส าเร็จรูป ขนาด 1.50 x 1.50 ม.  

ความยาวรวมบ่อตรวจ 275  เมตร และอาคารระบายน้ า จ านวน 1 หลัง และติดตั้ง
เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่มติดตั้งกับที่ (Submersible Pump) ขนาดอัตราสูบไม่น้อยกว่า 
500 L/S จ านวน 2 เคร่ือง พร้อมระบบควบคุมและระบบกระแสไฟฟ้า 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด  (โดยสภาฯ อนุมัติเมื่อวันที่  29  
พฤษภาคม  2560) 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้น ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   จึงขอเสนอญัตติ  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  มากครับ มีสมาชิกสภา   
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติ

จากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส่วนช่างสุขาภิบาล  
ส านักการช่าง โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอก
ฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมา 
แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  10  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน (งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล)         

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 10  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตกิันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของงานธุรการ ส านัก

ปลัดเทศบาล ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา    
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (งานธุรการ  ส านักปลัดเทศบาล) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกันเงินงบประมาณ 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงานและงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   

   เหตุผล   ตามที่เทศบาลนครสงขลาได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ส านักงานและค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
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คอมพิวเตอร์  ซึ่งส านักปลัดเทศบาลมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการและใช้
จ่ายเงินจากหมวดดังกล่าวนั้นอีกในปีถัดไป จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2560   ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป งบลงทุน  
   ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตั้งไว้    2,000,000.-  บาท 
   - จัดซื้อลิฟต์พร้อมติดต้ังอาคารส านักงาน  จ านวน  1  ชุด 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเคร่ือง  (รายละเอียดตามที่

เทศบาลก าหนด) 
   ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตั้งไว้    163,600.-  บาท 
   - โครงการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศูนย์บริการร่วม

เทศบาลนครสงขลา 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศูนย์บริการร่วม

เทศบาลนครสงขลา งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล (รายละเอียดตามที่เทศบาล
ก าหนด) (ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาท้องถิ่น) 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 59  ในกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาได้ไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

   จึงขอเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันงบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน งบประมาณตั้งไว้  2,000,000.-  บาท  
(สองล้านบาทถ้วน)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเคร่ือง และงบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้  163,600.-  บาท  
(หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลา ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติจาก     ที่

ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของงานธุรการ    
ส านักปลัดเทศบาล โปรดยกมือขึ้นครับ  (สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็น 
เอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมา 
แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  11  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)         

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 11  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองสาธารณะสุข

และสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญ รองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  
เสนอญัตติ  เชิญครับ 

นายภาสิทธิ์  จันทมุณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายภาสิทธิ์  จันทมุณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานบริหารทั่ วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เคร่ืองปรับอากาศ เป็นเงิน 
125,000 บาท (หน่ึงแสนสองหมืน่ห้าพันบาทถ้วน) กรณียังมิไดก้่อหน้ีผกูพัน 

   เหตุผล  ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ 
สมัยที่  3 ประจ าปี  พ.ศ. 2560 มีมติให้โอนเงินประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
ในการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ เป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) เนื่องจากขณะนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว แต่งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการและใช้จ่ายเงินอีกในปี
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ถัดไป จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงินงบประมาณดังกล่าวตาม
ระเบียบฯ 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปีฯ 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  เคร่ืองปรับอากาศ  1 รายการ เป็นเงิน 125,000  บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนคร
สงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี   มากครับ มีสมาชิกสภา   
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติ

จากที่ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอก
ฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมา 
แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  12  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหน้ีผูกพัน (ส านักการศึกษา)      
    

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 12  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  

เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เสนอญัตติ  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ
มอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติ
แทนนายกเทศมนตรี 

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
(ส านักการศึกษา) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอกันเงิน
งบประมาณ ประจ าปี 2560 ตามรายการดังนี้ 

   แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   1. ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา 
   - โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาล 1 – 5   จ านวน  

5,000,000.- บาท  
   2. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง  
   - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

โรงเรียนเทศบาล 1 – 5  จ านวนเงิน  1,000,000.- บาท 
   - โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสนามเทนนิส จ านวนเงิน 2,000,000.- บาท 
   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
   - โครงการก่อสร้างสะพานลอยเชื่อมอาคารเรียน 5 กับอาคารเรียน 6 

โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) จ านวนเงิน 500,000.- บาท 
   แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วั ดหัวป้อมนอก) 

จ านวนเงิน 300,000.- บาท 
   เหตุผล  โครงการห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาล 1 – 5 ) ได้น าเข้าใน

ที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณ จากการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยที่  3 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้รับความเห็นชอบจากสภาฯ 
เรียบร้อยแล้วและอยู่ในระหว่างด าเนินการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการสูงสุด 
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   โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสนามเทนนิส และโครงการก่อสร้าง
สะพานลอยเชื่อมอาคารเรียน 5 กับอาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลม
ทราย) ได้น าเข้าในที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ค า
ชี้แจงประกอบงบประมาณ จากการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาฯ เรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จะต้องให้ส านักการช่าง
ด าเนินการประมาณราคาตามรายการที่ได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ซึ่ง
ในขั้นตอนการด าเนินการจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ท าให้ไม่สามารถจัดจ้าง
ได้ทันในปีงบประมาณ 2560 จึงต้องด าเนินการกันเงินไว้เพื่อด าเนินการจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุใหม่และเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ 2561 

   ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
ส าหรับโรงเรียนเทศบาล 1 – 5 จ านวนเงิน 1,000,000.- บาท อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการจัดท ารายการและประมาณการในการปรับปรุงซ่อมแซมจากส านักการ
ช่าง เนื่องจากในแต่ละโรงเรียนมีปริมาณงานที่จะต้องด าเนินการซ่อมแซมหลาย
รายการ  ในขณะที่วงเงินมีอย่างจ ากัด ส านักการช่างจึงขอด าเนินการตรวจสอบให้
ละเอียดก่อนเพื่อจะได้น าเงินที่ได้รับจัดสรรมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินการอย่าง
สูงสุดและเหมาะสมกับปริมาณงาน 

   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จ านวน
เงิน 300,000. - บาทได้ รับอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากการประชุมสภาเทศบาล
นครสงขลา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยส านักการช่างต้องใช้ระยะเวลาท า
ประมาณการราคาใหม่ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถด าเนินการจัดจ้างได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ 2560 

   เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ รายการดังกล่าวไม่สามารถ
ด าเนินการจัดจ้างได้ทันและมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการต่อไปอีก จึงรายงาน
ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอกันเงินจ านวนดังกล่าวไว้ใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณถัดไป 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
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ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ผมมีข้อสงสัยญัตติในระเบียบวาระที่  12  เ ร่ือง  ขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณ กรณี ไม่มีหนี้ผูกพัน ของส านักการศึกษาจากที่ผมสังเกตุในญัตติที่
เสนอมาเพื่อขอกันเงินงบประมาณ ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 7, 9, 10 และ 11 ใช้ค าว่า 
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน  แต่ในระเบียบวาระที่ 12 ใช้ค าว่า กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน มันต่างกันนะ
ครับ ผมเกรงว่าถ้าอนุมัติไปแล้วมันจะใช้ไม่ได้ เพราะตามที่ผู้บริหารอ้างระเบียบ
ข้อบังคับ บอกว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แล้วเอามาจากไหนครับ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  ถ้า
สภาอนุมัติไปแล้วมันจะใช้ได้ไหม มันจะท าให้ล่าช้าไปไหม จะต้องเอาเร่ืองนี้มาเข้า
สภาอีกรอบไหม  ผมดูมา 4-5 ญัตติเป็นการกันเงินทั้งนั้น นั่นบ่งบอกว่าการท างาน
ของเราไม่มีประสิทธิภาพ พอจะสิ้นงบประมาณเราจะต้องมากันเงิน ซึ่งตรงนี้ทาง
เทศบาลได้ขออนุมัติซื้ อลิฟท์ ไปแล้ ว  ซื้ อรถจักรยานยนต์ ไปแล้ ว   ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ไม่ทราบว่าสั่งมาจากต่างประเทศหรือเปล่า ซื้อรถพ่วงข้างใช้เวลา
เป็นปี มันเสียประโยชน์ รถจะไปซ่อมไฟฟ้า จะไปเก็บขยะมันไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างไม่
รู้ซื้อจากประประเทศลาวหรือเปล่ามันถึงช้านัก ที่จริงในเขตเทศบาลเราก็มี  ผม
ท้วงติงนิดหนึ่งว่า กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน กับกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ท่านประธาน
จะเอาอย่างไร ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่าช่วยแก้ไขให้ถูกต้อง 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  ในญัตตินี้ ทางผู้บริหาร   
ประธานสภาเทศบาล  จะแก้ไขไหมครับ  เชิญท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
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นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ผมขอขอบคุณไปยังสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาที่ได้ท้วงติงถ้อยค า 

ผมขอแก้ไขในกรณีการน าเสนอญัตติในระเบียบวาระที่ 12 เป็น ขอเสนอญัตติ  
เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ตามที่สมาชิกสภาเทศบาล นายสมชาย  จินเดหวา             ขอ
อนุญาตเอ่ยนาม  ได้ท้วงติงเนื่องจากเกิดการผิดพลาดในการใช้ค าศัพท์ทาง
กฎหมาย  ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา   มากครับ  ทางผู้บริหาร   
ประธานสภาเทศบาล  ก็ได้ขอแก้เป็น กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ถูกต้องแล้วนะครับ ที่ประชุมจะมี

ความเห็นอย่างไรครับ  เชิญท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมขอหารือท่านประธานว่า กรณีที่สมาชิกสภาเทศบาล ได้พูดถึงเร่ือง

การจัดซื้อรถจักรยานยนต์นั้น ผมสามารถที่จะตอบข้อซักถามได้ไหมเนื่องจาก
ญัตติได้ผ่านไปแล้วครับ แต่เมื่อสักครู่สมาชิกสภา นายสมชาย  จินเดหวา  ได้พูด
ถึงเร่ืองรถจักรยานยนต์ขอจัดซื้อว่าปล่อยไว้ทั้งปีท าไมไม่จัดซื้อ ผมขออนุญาต
อธิบายได้ไหมครับว่า จริง ๆ แล้วมันไม่ได้เป็นงบประมาณประจ าปี  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ผมไม่อนุญาตครับ เน่ืองจากญัตติ ผ่านไปแล้วและได้ลงมติไปแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล  เชญินายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ท่านประธานครับ สามารถอภิปรายได้ครับ ถึงจะเป็นญัตติที่ผ่านมาแล้ว 

แต่ในเมื่อมีการพาดพิง เราสามารถอภิปรายได้ ไม่ได้อภิปรายในญัตติที่ผ่านมา แต่
อภิปรายในกรณีที่ถูกพาดพิง ขอบคุณครับ  

 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ท่านวัลลภ  วุฒิภูมิครับ  ท่านอ้างข้อบังคับการประชุมข้อไหนครับ  
ประธานสภาเทศบาล  ผมไม่อนุญาตครับ  เชิญนั่งครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภานะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   
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ประธานสภาเทศบาล  อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ของส านักการศึกษา โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยก
มืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามญัตติที่
ผู้บริหารได้เสนอมา แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันเป็นเอกฉันท์ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ผมขอพักการประชุม 15 นาทีครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระท่ี  13  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน (ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
   และผังเมือง  ส านักการช่าง)         

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 13  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส่วนควบคุม     

การก่อสร้างอาคารและผังเมือง  ส านักการช่าง ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญ
รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน (ส่วนควบคุมการก่อสร้างและ
ผังเมือง ส านักการช่าง) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อกันเงินงบประมาณ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 2 
โครงการ รวมเป็นเงิน 5,000,000 บาท 

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ส านักการ
ช่าง  ได้ตั้ งงบประมาณรายจ่ าย เพื่ อการลงทุน และขณะนี้ ใกล้จะสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  แล้ว  แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไป
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ตามงบประมาณที่ได้จัดตั้งไว้  ซึ่งจะต้องด าเนินการกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ดังรายการต่อไปนี้ 

   1. โครงการปรับปรุงสถานีรถไฟสงขลา สถานีอนุรักษ์ (ระยะที่3) จ านวน 
4,800,000 บาท 

   2. โครงการลาดยางถนนบริเวณหลังร้านตัดผ้าร้านเลิฟ     จ านวน    
200,000 บาท 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5  ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จันทรประทิน   มากครับ  มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากที่

ประชุมสภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภา
เทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมา แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  14  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว  
   (ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง  ส านักการช่าง)      
    

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 14  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณี  
ประธานสภาเทศบาล  ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ของส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ขอเชิญ

ผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 
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นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้

แล้ว (ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขยายเวลาเบิกจ่าย 

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว จ านวน 1 
โครงการ  รวมเป็นเงิน 18,750,000  บาท (สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   เหตุผล   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2559 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      ส านัก
การช่าง  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน และขณะนี้ใกล้จะสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
งบประมาณที่ ได้จัดตั้งไว้   ซึ่ งจะต้องด า เนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน           
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สายไฟฟ้าลงดิน  จ านวน 
18,750,000 บาท  (สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5  ข้อ 57 “ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อหรือ จ้าง หรือ การเช่าทรัพย์สิน ถ้า
เห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กัน
เงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
ไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นอีกไม่เกินหกเดือน” 

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณและขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้  

สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ของ
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง โปรดยกมือขึ้นครับ 
(สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ อนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหน้ีผูกพันไว้แล้ว ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  15  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย ไว้เบิกจ่ายในปี  
   งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่วนช่างสุขาภิบาล ส านักการช่าง)       

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 15  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ค้างจ่าย ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนช่างสุขาภิบาล ส านักการช่าง 

ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย ไว้

เบิกจ่ายในปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ส่วนช่างสุขาภิบาล 
ส านักการช่าง) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่ายไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามแผนงานเคหะ
และชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
กรณีก่อหน้ีผูกพัน  

   เหตุผล   ตามที่ส่วนช่างสุขาภิบาล  ส านักการช่างได้รับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2558  งานบ าบัดน้ าเสีย งบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ าถนนเตาหลวง ซ.6 งบประมาณ  
4,000,000.-บาท  โดยว่าจ้าง หจก.กิตติกุลก่อสร้าง  เป็นผู้รับจ้าง  สัญญาเลขที่  
22/2559  ลงวันที่ 22  มกราคม  2559   แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้  เนื่องจากหุ้นส่วนผู้จัดการเสียชีวิต  ท าให้ขาด
เงินทุนและเครดิตวัสดุก่อสร้าง  เทศบาลนครสงขลาจึงแจ้งบอกเลิกสัญญาจ้าง
ดังกล่าว  ท าให้มีงบประมาณคงเหลือ  3,166,000.-บาท นั้น 

   เนื่องจากโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ าถนนเตาหลวง ซ.6  ยังด าเนินการ
ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างต่อไปอีก  เพื่อเป็น
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  จึงได้ท าสัญญาจ้างบริษัท        ไทย
ดีลเลอร์ ไพพ์ จ ากัด  สัญญาเลขที่   52/2560  ลงวันที่   3  กรกฎาคม  2560  
งบประมาณ  3,150,000.-บาท  เพื่อด าเนินการโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ า ถนนเตา
หลวง ซ.6 ส่วนที่เหลือ  แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณพ.ศ.2560  
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จึงมีความจ าเป็นขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  โดยเป็นรายจ่ายค้างจ่ายอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 57 “กรณีที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีโดยสั่งซื้อหรือสั่งจ้างหรือการเช่าทรัพย์สินถ้า
เห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กัน
เงินไวเ้บิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

   “หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินหกเดือน” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา ขอขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย ไว้
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส่วนช่างสุขาภิบาล ส านักการช่าง  โปรด
ยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ 
อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติใหข้ยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย ไว้เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  16  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   (ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง)         

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 16  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2560  ของส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง  ส านัก

การช่าง ขอเชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 
 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณ ี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
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   ขอเสนอญัตติ   เร่ือง  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 (ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ส านกัการช่าง) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่ออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 17,660,000 บาท 
(สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุง
ผิวจราจรในเขตเทศบาลนครสงขลา  ดังรายการต่อไปนี้ 

   1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรในถนนซอยเชื่อมถนนบ้านดอน-ถนนนคร
นอก จ านวน 256,000 บาท 

   2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรในถนนไทรบุรี ซอย 11 จ านวน      
714,000 บาท 

   3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรในถนนเตาหลวง  ซอย 4    จ านวน 
562,000 บาท 

   4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรในถนนสระเกษ ช่วงที่ 1, 2, และ 3 เป็น
จ านวน  2,250,000  บาท 

   5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรในถนนโชคดีอุทิศ จ านวน 576,000 บาท 
   6. โครงการปรับปรุงผิวจราจรในถนนหน้าสวัสดิ์พัฒนา   จ านวน  

688,000  บาท 
   7. โครงการปรับปรุงผิวจราจรในถนนภราดร (หน้าต้นโพธิ์)  จ านวน 

119,000 บาท 
   8. โครงการปรับปรุงผิวจราจรในถนนเพชรมงคล  จ านวน 785,000  บาท 
   9. โครงการปรับปรุงผิวจราจรในถนนทะเลหลวง    จ านวน     
  5,280,000 บาท  
   10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรในถนนริมทางรถไฟ (หน้าโรงเรียน

เทศบาล 5)  จ านวน 1,550,000 บาท 
   11. โครงการปรับปรุงผิวทางซอย 3 (ข าอุทิศ) ถนนราษฎร์อุทิศ 1 จ านวน 

1,014,000 บาท 
   12. โครงการปรับปรุงผิวทางซอยตรงข้ามโรงงานคิงฟิชเชอร์ ถนน

ราษฎร์อุทิศ 1  จ านวน 306,000 บาท 
   13. โครงการปรับปรุงผิวทางซอยรัตน์-นุช จ านวน 462,000 บาท 
   14. โครงการปรับปรุงผิวทางซอยต้นโพธิ์แยกหนึ่ ง (ด้านขวาทาง)  

จ านวน  962,000  บาท 
   15. โครงการปรับปรุงผิวทางซอยบ่าวทัยพัฒนา จ านวน  1,184,000  บาท 
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   16. โครงการปรับปรุงผิวทางท้ายซอยภราดร  จ านวน  952,000  บาท 
   เหตุผล   ด้วยส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ส านักการช่าง 

มีภาระหน้าที่ในการดูแลงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อให้การคมนาคมขนส่ง
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา  เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมืองจึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   จ านวน 
17,660,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

   ระเบียบ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  หมวด 8  
ข้อ 89 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้” 

   (1)  ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็น
เพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน 

   ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
ตามที่กฎหมายก าหนด 

   (2)  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภท  ตามระเบียบแล้ว 

   (3)  เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้น
เป็นอันพับไป 

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนนัต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้ บ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 
 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่  1 
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   จากญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมของส านักการช่าง ในเร่ืองของค่า
ก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล คณะผู้บริหารได้เสนอมา
ประมาณ   16 โครงการ ยอดเงิน 17 ล้านกว่า  ๆ  ผมเห็นด้วยนะครับและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของชุมชนดูแต่ละโครงการส่วนใหญ่เป็นเสียงสะท้อน
ที่มาจากพี่น้องประชาชนหรือผู้น าชุมชนใน 54 ชุมชนของเขตเทศบาลฯ ท าให้พี่
น้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เร่ืองความปลอดภัยในการใช้ถนนนั้นส าคัญมาก  ผมขอ
อนุญาตนิดนึงว่าในปี  2561  ยังมีแผนของชุมชนอีกหลายเร่ือง แต่สิ่งที่เขาฝากมา
คือบริเวณคูน้ าซึ่งน้ าท่วมทุกปีคือส่วนของถนนแหลมทราย ทางชุมชนเขาฝากผม
มาตั้งแต่สี่แยกถนนราชด าเนินถึงสี่แยกบันไดพญานาคไปถึงถนนทะเลน้อย 
ตอนนี้คนู้ านั้นเก่าช ารุด 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   เด๋ียวนะครับ คุณพิทักษ์  ครับไว้ในเร่ืองอื่น ๆ นะครับ อย่าอภปิราย 
ประธานสภาเทศบาล  นอกญัตติ นะครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   ท่านประธานครับ มันไม่ได้เกี่ยวโยงกันไม่ได้หรือครับ  จะขออนุญาต 
สมาชิกสภาเทศบาล จ่ายเงินสะสม และชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่ด้วย  ผมพูดให้เสร็จไปเลยไม่ได้หรือ มัน

เร่ืองเดียวกันนะครับ เร่ืองผิวถนน เร่ืองคูน้ า มันอยู่ด้วยกัน และผมเชื่อมั่นว่าผม
พูดผ่านท่านประธานไปยังคณะผู้บริหารเขา เขา้ใจที่ผมพูด 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ท่านระเบียบวาระที่ 16 มี 16 โครงการแล้ว แต่ท่านอภิปรายนอกเหนือ  
ประธานสภาเทศบาล  ไปจาก 16 โครงการนี้ ท่านอภิปรายไปนอกโครงการนะครับ ผมไม่อนุญาต มีผู้

ประท้วงครับ  นายสมชาย  จินเดหวา  ประท้วงเร่ืองอะไร  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่  2 

ท่านประธานครับผมประท้วงผู้อภิปรายครับ เนื่องจากผู้อภิปราย
อภิปรายไม่ตรงวาระที่อภิปรายกันอยู่  ผู้อภิปรายพูดถึงแหลมทรายจะต้องไป
อภิปรายในระเบียบวาระเร่ืองอ่ืน ๆ ตามที่ท่านประธานวินิจฉัยไว้ครับ ขอให้ผู้
อภิปรายได้หยุดอภิปรายนอกวาระนี้ด้วยครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส    
ประธานสภาเทศบาล  การอภิปรายจบแล้วนะครับ  เข้าใจแล้วนะครับ  ต่อไปเชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญ

ครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่  4 
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   ในญัตตินี้การใช้เงินสะสมก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินสะสม
นั้น คือมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาล ใน 
16 โครงการผมขออนุญาตท่านประธานสัก 4-5 โครงการอย่างในโครงการที่  11 
โครงการปรับปรุงผิวซอย 3 วงเล็บว่า  “ข าอุทิศ” ค าว่าข าอุทิศ คือซอย 3       
ราษฎร์อุทิศ 1 ไม่เคยมีชื่อซอยในปัจจุบัน และเขาเรียกตรงนั้นว่า “ซอยโรงอวน” 
แต่ถ้าเราเอาไปดูระวางตามแผนที่ที่ดิน ระวางตรงนั้นระบุว่าเป็นซอย 3  ประเด็น
มันอยู่ตรงว่าผมลงเห็นและเห็นด้วยกับท่านนายก เพราะซอยนั้นตรงนั้นเป็นพื้นที่
ประมาณ 4 เมตร แต่ถนนมันมีอยู่ประมาณ 2 เมตรยังขาดพื้นที่อยู่ชาวบ้านเขา
เดือดร้อนเพราะอยากให้เพิ่มเติมจากพื้นที่ของถนนและปรากฏว่าเมื่อมีถนนไม่มี
ซอยก็เลยหารือกันว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องใส่ค าว่า ข าอุทิศ ค าว่าข าอุทิศที่ผมอยากจะ
บอกเป็นการเชิดชูเขาว่า นายข าเป็นผู้อุทิศที่ดินแปลงนี้ให้กับถนนซอยนี้  เราต้อง
ขอบคุณท่านนายกและเทศบาลนครสงขลา ขอบคุณทางส านักการช่างที่กรุณาน า
ป้ายชื่อซอยนี้เข้าไปปักให้เขาได้เห็นว่า ซอย 3 ข าอุทิศ  นี้คือซอยหนึ่ง ในพื้นที่เขต 
4  และอีกหลาย  ๆ ซอยในเขต 4 ไม่ว่าจะชุมชนภราดร หรืออะไรก็ตาม  พวกผม
สมาชิกสภาเขต 4 ทั้งหมดก็ลงดูพื้นที่ก็ปรากฏว่าเป็นความจริงอย่างที่เห็นนั้นคือ
ความเดือดร้อนพี่น้องได้ประสบพบเห็นมาตลอดนั้นคือน้ ามันจะท่วมตลอดเวลา 
การที่จะได้ท าถนนใหม่ ขุดคูใหม่อย่างนี้จริง ๆ แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ตรงกับความ
ต้องการของพี่น้องประชาชนในเขต 4 จริงๆครับ เพราะฉะนั้นการใช้เงินสะสมใน
คร้ังนี้ก็เหมาะสมที่ควรจะต้องน ากันมาใช้เพื่อการพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับพี่
น้องประชาชน ขอบคุณมากครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีลิ่น  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย    
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายชาย  จินเดหวา   เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่   2 
   ท่านประธานครับ  ญัตติขอจ่ายอนุมัติเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.  2560  

ญัตตินี้ผมเห็นด้วยที่เอาเงินสะสมมาใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ใน
เขตเทศบาลนครสงขลา ถนนที่เทศบาลเราจะปรับปรุงมี 16 สาย ซึ่ง 16 สายนี้ท า
พร้อมกัน ๆ หรือท าทีละสาย ผมของปรึกษาท่านประธานว่า  โครงการที่  1 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเขตเชื่อมถนนบ้านดอน ถนนนครนอก จ านวน 
256,000 บาท ตรงน้ีอยู่ท่ีระหว่างถนนบ้านดอนกับถนนนครนอก ซึ่งอยู่หลัง
โรงเรียนเทศบาล 1 ถนนนครนอก  ณ วันนี้ถนนเทศบาล 1 ถนนนครนอกมีการ
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ท าลายหรือทุบอาคารเรียน แล้วก็มาใช้ถนนบ้านดอนเป็นทางสัญจรคือถ้ามาจาก
นครนอก เตาอิฐเขาจะใช้ทางถนนนครนอก ซึ่งถนนตรงนี้เป็นช่อง ซอยเล็ก ๆ แต่
สามารถระบายรถจักรยานยนต์ซึ่งให้ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนได้สะดวกทันเวลา 
เพราะฉะนั้นช่วงเช้าเจ็ดโมงคร่ึงถึงแปดโมงการจราจรติดขัดมาก  ดังนั้นผม
อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารให้จัดล าดับความส าคัญ ว่าถนนสาย
ไหนสมควรจะต้องท าก่อน ถนนทะเลหลวงที่ยังพอใช้อยู่อย่างนี้ต้องมาหลัง ๆ 
และอีกซอยหนึ่งคือซอยถนนเพชรมงคลซึ่งอยู่หลังติดกับโรงเรียนเทศบาล 2  ตรง
นี้เทศบาลเราพัฒนาท าคูระบายน้ าซึ่งมีการขุดถนน ซึ่งตรงนั้นชาวบ้านสัญจรไป
มาบ่นกับผมทุกวันว่ามาขุดคูแล้ว รถแม็คโครเจาะถนนเป็นหลุดเป็นบ่อ  ท าให้มี
น้ าขัง เมื่อไหร่จะท าสักที  ณ วันนี้ผมเห็นโครงการทั้ง 16  นี้ผมดีใจมากที่ท าให้พี่
น้องในเขตเทศบาลนครสงขลาไม่ว่าเขตเลือกตั้งที่ 1 ที่  2 ที่ 3 ที่ 4 ได้รับประโยชน์
สูงสุดในเงินงบประมาณสะสมที่เทศบาลเก็บไว้โครงการนี้ผมเห็นด้วยแต่ว่ าให้
เล็งเห็นว่าล าดับความส าคัญว่าตรงไหนที่ใช้ไม่ได้ให้ท าก่อน ตรงไหนที่ยังพอใช้ได้
อยู่ค่อยใช้ทีหลัง  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ   มีสมาชิกสภาท่านใด    
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ   เชิญนายเจมิศักดิ์  หนูเมือง   เชิญครับ 

นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่   4 
   ผมอยากจะเรียนถามนิดเดียวว่าถนนหน้าโรงเรียนเทศบาล 5 จะปรับผิว

จราจร ซึ่งเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย แต่ท าไมซอยสะพานด าถึง
อนุมัติเงินงบประมาณไปปรับผิวจราจรและคูระบายน้ าไม่ได้  ผมเรียนถามตรงนี้ 
เพราะพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเหมือนกัน ผมขอให้
ฝ่ายบริหารช่วยตอบด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  มากครับ   มีสมาชิกสภาท่านใด    
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ ไม่มีนะครับ  ผู้บริหารจะตอบไหมครับ  เชิญ

นายกเทศมนตรี   เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอท าความเข้าใจและชี้แจงต่อสภา  แห่งนี้ในเร่ืองของโครงการทั้ง 16 

โครงการ โครงสร้างพื้นฐานการปูพื้นผิวถนนใหม่ โดยขออนุมัติการใช้เงินสะสม
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จากสภาแห่งนี้ก็ถือว่าทั้ง 16 สายเราได้ส ารวจมาโดยการน าผู้บริหารสมาชิกสภา
ลงชุมชนไปดูถนนสายต่าง ๆ ก็ถือว่ามีความจ าเป็นและเร่งด่วนต้องรีบท าก็ถือว่า
ในการใช้จ่ายเงินสะสม เอามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้น  ที่
ท่านสมาชิกสภาถามว่าท าสายไหนก่อน ทั้ง 16 สายนี้ เมื่อผ่านการอนุมัติจากสภา
นี้ก็จะด าเนินจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 16 สายไปพร้อมกันแล้วแต่ผู้รับจ้างรายใดมีความ
สนใจก็ให้มายื่นความจ านงไม่ใช่ว่าท าไปทีละสาย คือเราจะจัดซื้อจัดจ้างคราว
เดียวกันในแต่ละโครงการ 16 โครงการ เพราะถือว่า 16 โครงการนี้จะต้องจัดท า
โดยเร่งด่วนเพราะทางผู้บริหาร สมาชิกสภา ชาวบ้าน ข้าราชการลงไปส ารวจ
มาแล้วว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องลงไปแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชน ก็
น าเรียนให้ทุกท่านได้ทราบ ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรี  มากครับ  นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   มีอะไร 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

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

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  มากครับ  เชิญนายกเทศมนตรี ครับ    
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอท าความเข้าใจถนนสายที่ทางท่านสท.เจิมศักดิ์ เป็นห่วงเป็นใยว่าท าไม

สายอ่ืนเราตั้งงบประมาณได้ พาไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นแต่ท าไมสายนี้ที่ตรง
สะพานด าท่านสท. นะครับตรงนั้นผมขอไปส ารวจให้ชัดเจนก่อนว่าที่ตรงนั้นเป็น
พื้นที่รถไฟหรือเปล่าเพราะถือว่าการตั้งงบประมาณไปสร้างในที่ไม่ใช่ของเทศบาล
หรือที่สาธารณะมันไม่ได้เพราะฉะนั้นขอเวลาสักนิดหนึ่งในการที่ว่าลงไปส ารวจ
เอาให้ชัดเจนก็น าเรียนเพื่อให้ท่านได้เข้าใจนิดนึงครับขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี มากครับ  ผมจะขอมติจากที่ประชุมแห่งนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับสมาชิกสภาท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ 
อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามญัตติที่ผู้บริหาร      
ได้เสนอมาแล้วนะครับ  
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  17  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน (ส านักการคลัง)         

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 17  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส านักการคลัง   ขอ

เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      

พ.ศ. 2560 กรณยีังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  (ส านักการคลัง) 
   หลักการ   ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน              
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เป็นเงิน  255,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 

   เหตุผล   ตามที่ เทศบาลนครสงขลาได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งเป็นรายการใหม่ งานบริหารงานคลัง งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 255,000 บาท  (สองแสนห้าหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) และบัดนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว แต่งานบริหารงานคลังมีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครสงขลากัน
เงินงบประมาณดังกล่าวตามระเบียบฯ 

   ระเบียบ  โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 5 ข้อ 59 วรรคแรก   “ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ
กันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”   

   จึงเสนอญัตตินี้  เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน    
ซึ่งเป็นอ านาจของสภาเทศบาลนครสงขลา     
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 
2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส านักการคลัง โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอ
มาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  
กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  18  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 18  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอเชิญผู้บริหาร เสนอ

ญัตติ  เชิญรองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  เชิญครับ 

นายภาสิทธิ์  จันทมุณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายภาสิทธิ์  จันทมุณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   หลักการ  ขออนุมัติสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ เป็น
เงิน 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   เหตุผล  ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายตะแกรง) ซึ่งติดตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลนครสงขลา เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนคร
สงขลา และเพื่อให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานของเอกชนเช่า รวมทั้งให้ความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งป้ายดังกล่าวมีการ
ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เป็นเหตุให้เกิดการช ารุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน 

   ในการนี้ งานประชาสัมพันธ์  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการ
และแผนงาน  จึงจ าเป็นต้องจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายตะแกรง)  จ านวน      
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10 ป้าย  เพื่อทดแทนป้ายเดิมที่ช ารุด  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   โอนลด   
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน 
   ค่าตอบแทน 
   -  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตั้งไว้  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  คงเหลือ 5,000 บาท (ห้าพันบาท
ถ้วน) ขอโอนลด 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  คงเหลืองบประมาณหลังโอน      
0 บาท (ศูนย์บาท) 

   - ค่า เบี้ยประชุม  ตั้งไว้  3 ,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) คงเหลือ         
3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ขอโอนลด 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 0 บาท (ศูนย์บาท) 

   - ค่าเช่าบ้าน  ตั้งไว้  394,200 บาท (สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อย     
บาทถ้วน) คงเหลือ 84,700 บาท (แปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลด 
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณหลังโอน 44,700 บาท         (สี่
หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

   - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
คงเหลือ 31,320 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ขอโอนลด 
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  คงเหลืองบประมาณหลังโอน  1,320 บาท 
(หน่ึงพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

   ค่าใช้สอย 
   - รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,480,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน

แปดหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ 348,653.38 บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อย
ห้าสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) ขอโอนลด 200,000 บาท (สองแสนบาท
ถ้ วน )  ค ง เหลื อ งบประมาณหลั ง โอน  1 4 8 , 6 5 3 . 3 8  บ าท  (หนึ่ ง แสน  
สี่หมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์) 

   - รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ  

   - ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์  ตั้งไว้  2,000,000  บาท (สองล้าน-
บาทถ้วน) คงเหลือ 58,500 บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลด 
37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณหลั งโอน       
21,500 บาท (สองหมื่นหน่ึงพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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   - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลประจ าปี 
2560  ตั้งไว้  40,000  บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ  30,500  บาท (สามหมื่น-
ห้าร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลด 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 

   ค่าวัสดุ 
   -  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น บาท

ถ้วน) คงเหลือ 121,755 บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาท
ถ้วน) ขอโอนลด 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณหลั ง
โอน  21,755 บาท  (สองหมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) 

   ค่าสาธารณูปโภค 
   - ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ 

15,328.15 บาท (หน่ึงหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) ขอโอนลด 
10,000 บาท (หน่ึงหม่ืนบาทถ้วน) คงเหลืองบประมาณหลังโอน 5,328.15 บาท 
(ห้าพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน  ค่ า

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายตะแกรง) งบประมาณ 455,000 บาท (สี่

แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายตะแกรง) จ านวน 10 ป้าย 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - ขนาดกว้าง 4.80 เมตร สูง 2.40 เมตร 
   - กรอบโครงเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว 
   - พื้นป้ายเป็นตะแกรงเหล็กฉีดชุบกัลป์วาไนส์ 
   - สปอร์ตไลท์ LED 30 W จ านวน 2 ชุดต่อป้าย 
  (รายละเอียดตามที่เทศบาลนครสงขลาก าหนด) 
   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
หมวด 4 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
อ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่   2 
   ในการอนุมัติเพื่อซ่อมหรือท าป้ายประชาสัมพันธ์เป็นตะแกรง  จ านวน   

10 ป้าย ท่านประธานครับ ณ วันนี้ประเทศไทยไปที่ 4.0 แล้ว  เรายังใช้ตะแกรง
เหล็กติดตามอยู่ถนนหนทาง ซึ่งบ้านเมืองเรานะเป็นชายทะเล ที่ผมเห็นถนนทะเล
หลวง ถนนสะเดาปลายสายที่ไปชนกับถนนชลาทัศน์มันเป็นสนิม และเมื่อป้าย
เก่าแล้วท าให้ดูไม่สวยงาม  ณ วันน้ีผมเห็นว่าน่าจะใช้จอ LED  ซึ่งผมไปที่        มะ
ละกาตามถนนสายหลักของเขาจะติดจอ  LED  เป็นระยะเลย  ซึ่งในช่วงเวลา
กลางคืนบ้านเมืองจะดูสวยงาม เพราะป้ายเหล่านั้นจะมีแสงสว่างดูสวยงามและ
ทันสมัย  ตะแกรงเหล็กของถึงแม้มันจะถูกแต่ดูแล้วมันล้าหลัง ถ้าเราลองแบบ 
LED  สัก 4-5 จุด ของบประมาณสัก 1 ก้อน เอาเฉพาะจุดส าคัญที่รถผ่านไป-มา
มันจะดีกว่า ทันสมัยกว่า ผมอยากจะแนะน าอย่างนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่   1 
   ท่านประธานครับป้ายประชาสัมพันธ์  ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยนะครับ 

เพราะผมมีความเชื่อว่า 1 ภาพนั้นแทนหลายค าพูด  และดูงบประมาณที่ทาง
ผู้บริหารได้น าเสนอมา ผมเชื่อว่าป้ายที่สร้างไว้ก่อนแล้วเกิน 10 ป้าย แต่คิดว่าคง
จะไปชดเชยป้ายที่มันช ารุดเหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกได้พูดว่าเราอยู่เขตใกล้กับ
ทะเลแต่ผมมีความเชื่อว่าด้านเทคนิคน่าจะหาวิธีการหลีกเลี่ยงการใช้เหล็ก อาจจะ
ใช้วัสดุอ่ืนถึงแม้ว่าราคาจะใกล้เคียงกันหรือแพงกว่า แต่ยังคงเห็นความส าคัญ
เพราะว่าป้ายประชาสัมพันธ์มันจะช่วยในเร่ืองของการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
งานประเพณี มีวัฒนธรรมต่าง ๆ ของทางเทศบาลโดยตรง และดูเจตนารมณ์ของ
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คณะผู้บริหารที่มีจ านวนหลายป้ายก็จะให้โอกาสทางเอกชนซึ่งมีกิจกรรม กิจการ 
ธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมานั้นประชาชนนั้นสนใจเยอะ ผมเองก็ขับรถเวียนดูอยู่บ่อย 
และเร่ืองของไฟส่องสว่างในญัตติก็มีแจ้งมาแล้วป้ายละ  2  หลอดไฟ  2 ดวง 2 
โคม เพราะฉะนั้นคงได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ  เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอท าความเข้าใจต่อท่านสมาชิกในเร่ืองของป้ายตะแกรง 10 ป้ายที่ทาง

ผู้บริหารขออนุมัติต่อสภาแห่งนี้ ก็ขอท าความเข้าใจว่า 10 ป้ายนี้คือ 10 ป้ายที่เก่า
และช ารุดและจะมีการซ่อม และเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าในยุคไทยแลนด์  4.0 ที่เป็น
นโยบายของรัฐบาล ที่แนะน าในเร่ืองของนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาในเร่ืองของ
การพัฒนาเมือง แต่เนื่องด้วยงบประมาณจ ากัด จอหนึ่งไม่ต่ ากว่าหนึ่งล้านบาท  
แต่เน่ืองจากป้ายตามจุดต่าง ๆ ตามเส้นทางต่าง ๆ ที่จะไปซ่อม ไปปรับปรุง ก็ยังมี
ความจ าเป็นในเร่ืองของการสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของเทศบาลและในส่วน
ของการจัดหาประโยชน์สู่เทศบาล อีกทั้งเชื่อว่าในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ทะเลที่ผ่าน
มาวัสดุที่เป็นเหล็กมันเกิดการขึ้นสนิม  ก็ได้หาวิธีที่หาวัสดุเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ถือว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่มีน้ าล้อมรอบโดยเฉพาะทะเลไม่ว่าจะเป็นในส่วน
ของกลิ่นไอจากทะเลอ่าวไทยจากทะเลสาปสงขลา ความเค็มมันก็จะท าลายวัสดุที่
เป็นเหล็ก ในตรงนี้เราใช้วัสดุที่เป็นกัลป์วาไนซ์ เพื่อการยืดอายุการใช้งานถ้าให้ไป
ใช้จอ LED  10 ป้าย ถ้าเรามีงบประมาณจริง ๆ ท า ผมก็เห็นด้วยก็ถือว่าจอ LED 

นอกจากจะให้สีสัน มีความบันเทิงให้แสงสว่าง แต่เนื่องจากงบประมาณเรามี
จ ากัด และผมเคยบอกไว้ว่าเอกชนรายใดที่มีความสนใจในเร่ืองของการติดตั้งจอ 
LED เพื่อประชาสัมพันธ์และการโฆษณาก็ให้มาเช่าพื้นที่ตรงนี้โดยที่ทางเทศบาล
ไม่ต้องลงทุนลงงบประมาณไปในการนี้ แล้วถ้าเอกชนมาเช่าเราก็ได้พื้นที่ในการ
เช่า  แต่ต้องถือว่าในส่วนนี้มีความจ าเป็นตอนนี้ก่อน ก็ขออนุมัติต่อสภาถือว่าจุด
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เราด าเนินการอยู่ในที่เดิมไม่ได้ขยายไปท าจุดใหม่  อีกทั้ง
ในส่วนนี้บางป้ายเอกชนได้เข้ามาเช่า  เพื่อสื่อประชาสัมพันธ์และในส่วนนั้น
เทศบาลก็ได้ค่าเช่าอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณและผมชี้แจงไปทางสมาชิกเพียงแค่นี้
ขอบคุณครับ 
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  แห่งนี้   สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

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

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

ระเบียบวาระท่ี  19  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน          

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 19  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ขอเชิญผู้บริหารเสนอ

ญัตติ  เชิญรองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  เชิญครับ 

นายภาสิทธิ์  จันทมุณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายภาสิทธิ์  จันทมุณี   รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรี  ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี   
   ขอเสนอญัตติ  เ ร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
   หลักการ  ขออนุมัติสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 
รายการ เป็นเงิน 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   เหตุผล  เนื่องจากการตั้งงบประมาณโครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
(ป้ายตะแกรง) เป็นการตั้งงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จึงไม่สามารถด าเนินการจัดหาและก่อหนี้ได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แต่ยังมีความจ าเป็นต้องจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
(ป้ายตะแกรง) เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครสงขลา 
และเพื่อให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานของเอกชนเช่าป้ายประชาสัมพันธ์  รวมทั้งให้
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานอ่ืนๆ และทดแทนป้าย
เดิมที่ช ารุด 
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   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 5 ข้อ 59 วรรคแรก “ในกรณี
ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายตะแกรง) งบประมาณตั้งไว้         455,000 
บาท  (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
(ป้ายตะแกรง) จ านวน 10 ป้าย ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามญัตติที่
ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  20  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
 
 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 20  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอเชิญผู้บริหาร เสนอ

ญัตติ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
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   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขา เพื่อขอความเห็นชอบใน
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000 บาท (หน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

   เหตุผล   กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายนิติการ มีความจ าเป็นต้องจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเคร่ืองพิมพ์ เนื่องจากเคร่ืองพิมพ์ OKI หมายเลข
ครุภัณฑ์ 489-57-0029  ซึ่งใช้งานในฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน           
มีปัญหาการใช้งานชุดเฟรชเชอร์และชุดเบลล์ ท าให้ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้ 
และผู้ประกอบการซึ่งรับซ่อมได้แจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากไม่มี
อะไหล่ของเคร่ืองพิมพ์ รุ่นดังกล่าวจ าหน่ายแล้ว จึงท าให้ฝ่ายนิติการไม่มี
เคร่ืองพิมพ์ที่สามารถพิมพ์เอกสารได้ ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึง
จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเคร่ืองพิมพ์  เพื่อใช้ในฝ่าย     นิติ
การ กองวิชาการและแผนงาน 

   โอนลด 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   เงินเดือนพนักงาน ต้ังไว้ 5,417,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน

บาทถ้วน) คงเหลือ 388,010.02  บาท (สามแสนแปดหมื่นแปดพันสิบบาทสอง
สตางค์)  ขอโอนลด 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 376,010.02 (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสิบบาทสองสตางค์) 

   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ   ง บ ล ง ทุ น 

ค่าครุภัณฑ ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network   ราคา  

12,000 บาท (หน่ีงหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
   - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
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   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NetworkInterface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่าจ านวนใน้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่าย (Wi-Fi) ได้ 

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

   ระเบียบ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 
27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 1 รายการเป็นเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
อ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

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

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

 

ระเบียบวาระท่ี  21  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน (ส านักการคลัง)         

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 21  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ขอเชิญผู้บริหารเสนอ

ญัตติ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 
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นายสมศักดิ์  ตันติเศรณ ี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา   
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขา เพื่อกันเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน ค่ าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี 
แบบ Network (ฝ่ายนิติการ) จ านวน 1 เคร่ือง ตั้งไว้ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสอง
พันบาทถ้วน) 

   เหตุผล   เนื่องจากการตั้งงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์
ดังกล่าว เป็นการต้ังงบประมาณจากเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 แต่ยังมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เพื่อใช้พิมพ์เอกสาร เพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

   ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 5 ข้อ 59 วรรคแรก “ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2560 กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน           
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด  LED  สี 
แบบ Network (ฝ่ายนิติการ) งบประมาณตั้งไว้ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพัน
บาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้ บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่ประชุม

สภาแห่งนี้  สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิก
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สภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามญัตติที่
ผู้บริหารได้เสนอมาแล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติใหก้ันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 22   เร่ือง อื่น  ๆ  

นายประวัติ  ด าริหอนันต์   ระเบียบวาระที่  22  เร่ือง อ่ืน ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล ในเร่ืองอื่น ๆ เชิญครับ เชิญนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  เชิญครับ 

นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายเจิมศักดิ์  หนูเมือง   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่   4 
  ผมไม่มีอะไรมากครับ  เพียงขอชมเชยท่านประธานสภาเทศบาลนคร

สงขลา ที่ท่านมีน้ าใจซื้อโทรทัศน์ไว้ให้สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   ได้ไปนั่ง
ดูนั่งคุยกันในห้องกิจการสภา ท่านซื้อมาในราคา 8,250 บาท นับว่าเป็นน้ าใจอันดี
ของท่านประธานสภา ผมขอชมเชยและขอบคุณท่านประธานสภาแทนเพื่อน
สมาชิกสภาทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่  4 
   เป็นจริงอย่างที่ท่านเจิมศักดิ์ ได้พูดถึงนั้นคือเร่ืองของโทรทัศน์กิจการสภา 

แต่ห้องกิจการสภานะครับท่านประธาน นอกเหนือจากตรงนั้นนั้นแล้ว ก็จะเรียน
พี่น้องประชาชนว่าทุก ๆ วันจะมีสมาชิกสภาเข้าไปนั่งตรงนั้นเพื่อที่จะรอบริการพี่
น้องประชาชนในเขตเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการรับรองในการท าบัตร
ประชาชนหรืออะไรก็ดี หากท่านติดขัดกรุณาเดินเข้าไปที่ห้องกิจการสภาได้   

   ส่วนประเด็นที่อยากจะน าปัญหามาเสนอต่อฝ่ายบริหารก็คงไม่มีอะไร
มากมาย ผมขับรถผ่านไปยังชุมชนเก้าเส้งซึ่งเร่ืองนี้ผมเองก็เคยอภิปรายไปในสภา
แห่งนี้ไว้แล้วประมาณ 2 คร้ังหรือ 3 คร้ัง จ าไม่ได้ นั้นก็คือบริเวณโค้งเก้าเส้งครับ
ท่านประธาน ถ้าหากว่าเราออกจากในเมืองคือโค้งที่ขาออก ซึ่งโค้งนั้นถ้าย้อนใน
อดีตมันเคยเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งเข้าไปในบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนเก้าเส้ง ณ วันนี้
หลักฐานนั้นมีอยู่คือผู้พิการก็ยังมีอยู่นะครับท่านประธาน ฉะนั้นเมื่อวันนี้ความ
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เจริญมาถึงบ้านเมืองมันพัฒนาวันนี้สงขลาเป็นเมืองของการท่องเที่ยวฉะนั้นเป็น
เมืองที่สะอาดสิ่งที่ส าคัญเมืองต้องปลอดภัยด้วยครับท่านประธาน นั้นโค้งตรงนี้
เป็นโค้งที่เมื่อเราออกจากขาเมืองไปเป็นขาออกสิ่งที่ผมกังวลในเวลายามค่ าคืน 
ยามวิกาล   นักท่องราตรีก็มีอยู่ เป็นจ านวนมากไปนั่งทานอาหารบริเวณริม
ชายหาดบางคร้ังก็มานั่งท่านอาหารในสภาพปกติ บางทีก็มีอัดแอลกอฮอล์อาการ
มึนเมาในเวลาขนาดนั้นเป็นไปได้ครับท่าน เกิดรถเสียหลักแหกโค้งขึ้นไปอีกมัน
อาจจะพุ่งเข้าไปในบ้านชุมชนได้อีก ฉะนั้นลองไปส ารวจพื้นที่ดูผมสอบถาม
ชาวบ้านว่าต้องการสิ่งนี้ไหม คือที่ภาษาทางช่างเรียกว่า “คาเรล” เป็นเหล็กโค้ง ที่
กันไม่ให้รถไหลออกนอกหรือไม่อย่างนั้นก็ได้รองมีป้ายเพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกว่า
ลดความเร็วอะไรสักอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นการเตือนสติกับผู้ขับขี่ได้แต่  2 อย่าง
วันนี้ไม่มีที่บริเวณนั้นก็เป็นห่วงความปลอดภัยนะครับท่านประธาน ถ้าเราลองดู
ถึงความจ าเป็นดู ผมขอฝากท่านประธานไว้อย่างนี้ ขอบคุณมากครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีลิ่น มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่  1 
   ขอพูดและแสดงความคิดเห็นต่อสภาที่นี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและให้จัดอยู่ในหลักที่ถูกต้องของการประชุมสภา ณ ที่นี้มีอยู่  2 -3 
ประเด็นครับ ประเด็นที่หนึ่งคือขั้นตอนในการถูกต้องระหว่างสมาชิกและ
ประธานสภาและผู้บริหารที่จะอภิปรายตอบโต้หรือแก้ขอกังขาต่าง ๆ  ผมอยากจะ
เสนอเป็นตัวอย่างสักสองสามประเด็น ประเด็นที่  1 คือในกรณีที่สมาชิกสภา
แถลงไปแล้วไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลใด ๆ ส่วนตัวที่เขาได้อภิปรายอะไร
แล้วแต่ประธานไม่มีสิทธิที่จะไปบอกเขาว่า “เหตุผลมันก็อยู่ในตัวนะครับ สงสัย
ผู้บริหารไม่ต้องตอบ” ห้ามเด็ดขาดนะครับ ผู้บริหารจะตอบหรือไม่ตอบเป็นเร่ือง
ของเขา ประธานเป็นกลางครับผม อีกขอหนึ่งพอ สมาชิกสภาอภิปรายท่านก็บอก
ว่า “ท่านผู้บริหารไม่ต้องตอบนะครับ”แล้วผู้บริหารก็ยกมือขึ้นมาประธานก็หันไป
บอกว่า “ตอบก็ได้ครับ” ท่านประธานไม่มีสิทธิ์นะครับ เป็นสิทธิ์ของผู้บริหาร 
ท่านประธานสภาไม่มีสิทธิ์โยนไปโยนมา และเร่ืองเมื่อสักครู่นี้ที่ผมลุกขึ้นมาบอก
ว่าไม่แม่นญัตติ ผมต้องขอโทษด้วยนะครับ มันเกิดจากความรู้สึกที่ผมอยู่กับสภานี้
มาหลายสมัย และมีความรู้สึกว่าข้อนี้มันผ่านมาเยอะแล้ว แต่ว่าผมจ าไม่ได้ว่ามัน
ข้ออะไร บางทียึดตามมาตรฐานเหมือนศาลยึดตามมาตรฐานของฎีกาที่ ได้ตัดสิน
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มา แต่ผมจ าไม่ได้ว่าฎีกาเลขอะไร มันเป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจ าไม่ได้ แต่ผมมีสิทธิ์ที่
จะสอบถามทุกคนได้ มีสิทธิ์ที่หาหนังสือมาเปิดได้แต่เมื่อท่านประธานมาบอกว่า
คุณไม่รู้ข้อไหนให้น่ังลงนั้นไม่ได้ ประธานรู้ไหมความเสียหายมันเกิดตรงไหน มัน
เกิดตรงที่มีท่านผู้อภิปรายเขาบอกว่าซื้อจากประเทศนอก ประเทศลาว หรือเป็นปี
หรือซื้อรถจักรยานยนต์ ความเสียหายเกิดแก่องค์กรแล้วครับ คนที่ฟังเสียงตาม
สายอย่างชาวบ้านบอกว่าเทศบาลนครสงขลาซื้อรถจักรยานยนต์จากประเทศลาว
ปีหนึ่งแล้วไม่ได้เลย  เสียหายไหมครับผมอยากให้ท่านรองนายกสมชายตอบ รอง
นายกสมชาย  จันทรประทิน ลุกขึ้นมาแล้วท่านประธานก็ไม่ให้ตอบ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ท่านวัลลภ  วุฒิภูมิครับ  ท่านฟังผมก่อนระเบียบวาระเร่ือง อ่ืน ๆ นี้ 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นปัญหาของประชาชนที่จะเอามาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อที่จะแก้ปัญหา เร่ืองที่

ท่านพูด พูดไปมันก็ยาว มันก็มากเร่ือง ญัตติ ระเบียบ กฎหมาย ผมท าไปตามญัตติ 
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านบอกว่ากระผมท าไม่ถูกขออนุญาตไปคุยกันนอกรอบ
ท่านจะบอกผมหรือว่าท่านจะให้ผู้ที่มีความรู้มาทางกฎหมายว่าผมท าผิดอย่างไร 
ผมไม่อนุญาตให้ท่านพูดตรงนี้มันจะเสียหายผมไม่อนุญาต ครับเชิญนั่งครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ผมยังพูดไม่จบครับ   
สมาชิกสภาเทศบาล   

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ผมไม่อนุญาตครับ ก็ผมบอกแล้วว่าผมอนุญาตไปมันจะยาว ฉะนั้น 
ประธานสภาเทศบาล  ผมไม่อนุญาตไม่ใช่ใช้อ านาจ ฟังผมด้วยครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   ผมผิดข้อไหนครับที่ผมยืนอภิปรายคร้ังนี้ครับ ท่านประธานต้องวินิจฉัย 
สมาชิกสภาเทศบาล  ค าว่า “อ่ืนๆ” ก่อนครับ อ่ืน ๆ แปลว่าอะไรครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ผมบอกแล้วนะครับ  เป็นปญัหาของประชาชนที่เดือดร้อน  ถ้าพูดกัน 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่รู้เร่ืองผมจะใช้ หมวดที่ 8 การรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในที่ประชุม ข้อ 

119 ในขณะที่ก าลังประชุมสภาท้องถิ่นอยู่ ถ้าผู้ใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้
หรือฝ่าฝืนข้อ 18 ให้ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจตักเตือนห้ามปรามให้ถอน
ค าพูด หรือให้ผู้ขอค ากล่าวขมาในสภาท้องถิ่น หรือห้ามไม่ให้พูดต่อไปหรือสั่งให้
ผู้ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ในกรณีขัดค าสั่งทางสภาท้องถิ่น
หรือก่อกวนความไม่สงบเรียบร้อยหรือกระท าการเสื่อมเสียเกียรติยศที่ประชุม
สภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนิน หรือให้ออก
จากที่ประชุมสภาท้องถิ่นนั้นโดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาก็ได้  เพราะฉะนั้นผมขอ
เชิญท่านนั่งลงครับ 
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นายวัลลภ  วุฒิภมูิ   ผมขอถามท่านประธานค าเดียว  ผมผิดอะไรจึงไม่ให้ผมพูดในขั้นตอน 
สมาชิกสภาเทศบาล  การบริหารกิจการสภาตรงนี้ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ผมไม่ตอบครับ  เชิญนั่งลงครับ  ต่อไปเชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ  

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่   1 
   ขออนุญาตน าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเร่ืองคูระบายน้ าซึ่ง

ประธานชุมชนแหลมทรายท่านบอกว่าท่านเข้าแผนชุมชนไว้แล้วและรอ ผมคิดว่า
ปีงบประมาณ 2561  เร่ือง  คูระบายน้ าตรงบริเวณสี่แยกตัดถนนแหลมทรายกับ
ถนนราชด าเนิน ก็คือตั้งแต่สี่แยกบันไดพญานาคถึงถนนทะเลน้อยตอนนี้คูระบาย
น้ ามันต้ืนเขินมากสร้างมานานและเร่ิมช ารุดน้ าตื้น และท าให้เกิดน้ าเสีย  และช่วง
หน้าฝนน้ าก็จะท่วม ระยะทางตรงนั้นก็ประมาณ 80 เมตร ฝากท่านประธานไปยัง
ผู้บริหารด้วยนะครับ ปี 2561 น่าจะได้ท านะครับเส้นนั้น เพราะว่าจากทะเลน้อย
ไปยังสถานีต ารวจเมืองนั้นคูลึกแล้ว ประเด็นที่ 2 ช่วงนี้ช่วงมรสุมเป็นช่วงที่ฝนตก
บ่อยพี่น้องก็ได้รับผลกระทบเร่ืองของสุขภาพเบื้องต้นเร่ืองของการเป็นหวัด
เบือ้งต้น จะน ามาสู่การเจ็บป่วยที่รุนแรงขึ้น เพราะฉะนั้น เทศบาลนครสงขลาเรา
ก็มี 3 จุดที่พี่น้องจะไปใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและก็อย่าปล่อยให้สุขภาพมีปัญหา
เยอะขึ้นศูนย์แรกก็อยากจะย้ าไปยังพี่น้อง ฝากท่านประธานสภาไปย้ าพี่น้อง
ประชาชนด้วยว่าศูนย์บริการสาธารณะสุขสระเกษ ก็ยังให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดด้วย ซึ่งแต่ละปีพี่น้องเจ็บป่วยเร่ืองนี้กันเยอะ ศูนย์ที่สองก็เป็น 
ศูนย์เตาหลวงมีทั้งเวลาปกติและเวลานอกราชการซึ่งสภาก็ได้อนุมัติเงินไปทุกปี
เพื่อจะดูแลพี่น้องอย่างใกล้ชิด อีกที่หนึ่งคือตรงโรงพยาบาลในเมืองโรงพยาบาล
สงขลาเก่าก็ยังเปิดนะครับอุบัติเหตุเบื้องต้น และอนาคตอันใกล้จะมีเตียงนอน
หรือเรียกว่าแอทมิดไนท์เกิดขึ้นด้วยผมคุยกับทางโรงพยาบาลสงขลาเพราะฉะนั้น 
3 จุดใหญ่ ๆ ให้พี่น้องในเขตเทศบาลนครสงขลานั้นไปรับบริการด้านสาธารณะ
สุข ซึ่งขอบพระคุณทางเทศบาลได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่พยาบาล ยา รวมทั้ง
อุบัติเหตุเบื้องต้นท าแผล ฉีดยาได้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณนายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  เชิญนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ  

นายฆัมพร  อุเทนพันธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
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สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่   2 
   นิดเดียวครับ เพื่อน าเสนอไปยังคณะผู้บริหารถ้าห้องประชุมแห่งนี้มี

โทรทัศน์ สัก  1-2  เคร่ือง น่าจะดีเผื่อว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเขาถ่ายรูปมาส่ง
มาเป็นคู ถนน คลอง ไฟฟ้า อะไรต่าง  ๆ  เราบรรยายจะได้เห็นภาพว่าตรงไหน  
บางทีท่านบอกซอยนั้นซอยนี้ นึกไม่ออกว่าอยู่ลักษณะอย่างไรที่เสียหาย ที่ยังไม่ได้
รับการแก้ไขให้ดีขึ้น ยังไม่ได้รับการดูแล ผมน าเสนอท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายฆัมพร  อุเทนพันธ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  ที่จะเสนอปัญหาความเดือดร้อนประชาชนไปยังผู้บริหารครับ หมดแล้วนะครับ 

ทางผู้บริหารจะมีค าชี้แจงหรือว่ารับทราบปัญหาจากท่านสมาชิกไหมครับ ไม่มีนะ
ครับ เมื่อไม่มีการประชุมสภาก็ด าเนินการมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาทุกท่าน ท่านผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมมือท าให้การสภาคร้ังนี้ส าเร็จลุลวงไปด้วยดี   
วันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา        
ณ  บัดนี้  สวัสดีครับ  

ปิดประชุมเวลา      11.45  น. 

   (ลงชื่อ)    นางวรกานต์  เรืองศรี    ผู้บันทึกการประชุม 

                                                              (ลงชื่อ)     นางกัลยา  บุญญามณี    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                 ส าเนาถูกต้อง 
 
        
                          (นางกัลยา  บุญญามณี) 
                         ปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 
 
 
 


