
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ. 2560  ครั้งท่ี 2 

วันท่ี  6  มิถุนายน  2560  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

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

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายสุพล   ชุ่มเย็น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลาป่วย 
 2. นายด ารงเดช  ทองค า สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นางสาววลัยรัตน์ ตันติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 6. นายชาญวิทย์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายธานี มีทิพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 8. นายภูษิต ตันรัตนพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายปราณี กาเลี่ยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายอนันต์ วัตตธรรม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 11. นายนิทัศน์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายบรรหาญ โพธิกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 13. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 14. นายธ ามรงค์ เมฆาอภิรักษ์ ผอ.ส านักการคลัง 
 15. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 16. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนจัดเก็บรายได้ 
 17. นายประจวบ   มณีโชติ ผอ.ส านักการช่าง 
 18. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 19. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 20. นายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
 21. 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 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
 28. นายวุฒิชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 29. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 30. นายไกรวุฒิ พรหมสุทธิ์ ช่างภาพ 
 31. น.ส.สลินี ไชยคง พนักงานจ้างทั่วไป 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

 เมื่อถึง เวลาก าหนดนัดประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว  นางกัลยา  บุญญามณี ปลัดเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

นายกเทศมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 คร้ังที่ 2 
 บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

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

ประจ าปี พ.ศ. 2560 คร้ังที่ 2 วันที่ 6 มิถุนายน 2560 บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล     
มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา  
และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   เร่ืองที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 1   มีสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ขอลาการประชุมสภา

เทศบาล จ านวน 2 คน  คือ 1.นายสุพล  ชุ่มเย็น  ลาป่วย  2.นายด ารงเดช  ทองค า  
ลากิจ 

   เร่ืองท่ี 2  ตามที่ประธานสภาเทศบาล ได้ขอขยายเวลาการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 ออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป นั้น จังหวัดสงขลาก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สข 
0023.4/9302 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560  อนุญาตสภาเทศบาลนครสงขลา ขยาย
เวลาการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 ออกไปอีก 15 
วัน นับตั้งแต่วันที่ 31พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป ตามที่ขอแล้วนะครับ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี)   
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนจาก 
  กองทุนสิ่งแวดล้อมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย 

ระยะท่ี 3 ของเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา (ส านักการช่าง ส่วน
ช่างสุขาภิบาล)    

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงการ 
ประธานสภาเทศบาล  รับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

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

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญัตติ   เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมมือจัดท า

บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่ือง การบ ารุงรักษาทางบกใน
เขตปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับเทศบาล
นครสงขลา (ส านักการช่าง  ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง) 

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขอรับความ
เห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมมือจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เร่ือง การบ ารุงรักษาทางบกในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับเทศบาลนครสงขลา จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

   1. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนติณสูลานนท์ 
ต าบลเขารูปช้าง รหัสสายทาง สข.ถ. 1-0111 เชื่อมกับถนนสงขลาพลาซ่า และ
ถนนนครนอก ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กว้างเฉลี่ย 12.00 
เมตร ระยะทางรวม 2.250 กิโลเมตร หรือให้ได้พื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์
คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 28,800 ตารางเมตร  งบประมาณ 10,620,000 บาท  

   2. โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  ถนนราษฎร์อุทิศ 1 จากสี่
แยกทางเข้าการเคหะฯ ต าบลบ่อยาง ถึงถนนริมทางรถไฟนอก ต าบลเขารูปช้าง 
อ าเภอเมืองสงขลา และในถนนราษฎร์อุทิศ1 ซอย 1 ถึงคลองส าโรงเชื่อมต่อกับ
ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สายบ้านท่าสะอ้าน – บ้านน้ ากระจาย 
รหัสสายทาง สข.ถ.1-0051 กว้างเฉลี่ย 9.50 เมตร  ระยะทางรวม 1.380 กิโลเมตร 
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หรือให้ได้พื้นที่เสริมผิวจราจรแอลฟัลต์คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 13,100 ตาราง
เมตร งบประมาณ 5,330,000 บาท 

   3.  โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนประท่า ถนนราช
ด าเนิน บริเวณแยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ถึงแยกถนนสะเดา บริเวณแยก
รามวิถี และถนนจะนะถึงถนนไทรบุรี ต าบลบ่อยาง อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา ระยะทางรวม 1.700 กิโลเมตร พื้นที่เสริมผิวจราจรไม่น้อยกว่า  30,500 
ตารางเมตร งบประมาณ 11,610,000 บาท 

   เหตุผล   ตามที่เทศบาลนครสงขลาได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสงขลาในการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการก่อสร้าง
อาคารตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Songkhla Smart Center)  
โดยได้ตั้งงบจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นเงิน 30,000,000. -บาท (สามสิบ
ล้านบาทถ้วน) ไว้แล้วนั้น ขณะนี้เนื่องจากมีการปรับปรุงถนนและระบบไฟฟ้าลง
ดินภายในเขตเทศบาล ประกอบกับการขยายเขตทางและปรับปรุงการจราจร
บริเวณห้าแยกน้ ากระจาย ท าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวจ านวนมากจ าเป็นต้อง
ใช้เส้นทางส าหรับเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดภายในเมืองเพื่อออกสู่พื้นที่รอบนอก
เมืองต่อไป ท าให้บริเวณถนนสายต่างๆ เกิดการช ารุดทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับภายในเดือนมิถุนายน 2560 – กรกฎาคม 2560 จะมีกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการที่จะจัดขึ้นภายในเขตเทศบาลนครสงขลา 
นั้น 

   เทศบาลนครสงขลาจึงขอเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณปี 2560 ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งไว้ เพื่อด าเนินการโครงการดังกล่าว 

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่ือง การท าความข้อตกลงร่วมมือกันจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 2  การท าความตกลง
ร่วมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่
สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกัน 
หรือ อาจข้ามเขตจังหวัดได้ หากเป็นพื้นที่ติดต่อกัน และประชาชนในพื้นที่นั้น 
ได้รับประโยชน์จากการจัดท าบริการสาธารณะนั้นโดยตรงโดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

   (1) เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่า
ด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็น
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   (2) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

   ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดท าบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และ
น าเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รายงานและจัดส่งส าเนา
บันทึกข้อตกลงให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขอรับความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมมือจัดท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่ือง การบ ารุงรักษาทางบกใน
เขตปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับเทศบาล
นครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้  บ้างครับ  เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอมาคร้ังนี้ ที่ เทศบาลนครสงขลาได้รับเงิน

อุดหนุนไม่ว่าจะเป็นถนนหรืออะไรก็ตาม ก็ย่อมท าให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มา
เยี่ยมเยือนได้รับความสะดวกสบาย และเป็นหน้าตาของคนสงขลา  ผมต้อง
ขอขอบคุณนายนิพนธ์  บุญญามณี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้ที่
เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ท าให้เทศบาลนครสงขลามีความสะดวกสบาย
มากขึ้น ผมในนามของสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ต้องขอขอบคุณมาก ๆ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
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   ผมมีเร่ืองอยากจะเรียนถามนิดเดียวครับ ไม่มีแก่นสารอะไรมากมาย 
เพียงแต่สงสัยว่า ค าว่าแอสฟัลท์คอนกรีต กับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มันต่างกัน
อย่างไรครับ ในอดีตรู้สึกว่าผมจะได้ยินค าว่าแอสฟัลท์ติกนะครับ ใช่หรือไม่ผมไม่
ทราบ ผมขอถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ก่อนอ่ืนต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาส  ในญัตตินี้เป็นการรับ

งบประมาณสนับสนุนมา คร้ังแรกก็ได้รับการสนับสนุนมาจาก อบจ.เป็นการ
สนับสนุนการก่อสร้างโครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ที่เราเรียกกันว่า TK 
PARK ก็ต้องขอขอบคุณอย่างที่ สท.วัลลภ  วุฒิภูมิ  ได้กล่าวถึงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสงขลา ท่านนิพนธ์  บุญญามณี  ได้เห็นความส าคัญในส่วนนี้ แต่
โครงการน้ีถ้าให้พูดอีกทีหนึ่งก็เป็นการรักพี่เสียดายน้องอยู่เหมือนกัน เพราะว่าถ้า
เรามองถึงเร่ือง TK PARK นั้นเป็นการจดุประกายในเร่ืองแหล่งเรียนรู้ในเมือง แต่
วันน้ีถ้าเรามองถึงเร่ืองการเดินหน้าในเร่ืองของ TK PARK ผมเข้าใจฝ่ายบริหารว่า
ความจ าเป็นที่เราต้องทุ่มเทงบประมาณต่อไปและก็มันไม่ได้หยุดแค่นี้ มันต้องใช้
งบประมาณอีกหลายร้อยล้านบาทเพื่อที่จะสร้าง TK PARK ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งคนคว้า แต่พอมามอง ณ วันนี้ในความจ าเป็นที่เราต้องสร้างอาคารที่ใหญ่โต
แล้วหาเอกสาร หาหนังสือ หาวัสดุครุภณฑ์ หาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาใส่เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้จริง ๆ นั้นในความรู้สึกของผมเหมือนกับว่าไม่จ าเป็นเพราะในยุคนี้
จริง ๆ แล้วการสื่อสารมันรวดเร็ว โลกมันแคบ เราจะค้นคว้าศึกษาเร่ืองอะไรเราก็
สามารถหาได้ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้หมดเลย มันสามารถเข้าถึง
ทุกแหล่ง ฉะนั้น การที่ผู้บริหารคิดว่าจะน างบประมาณในส่วนนี้มาเพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนในเร่ืองของการคมนาคม โดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลนคร
สงขลาเอง ซึ่งเราก็ทราบดีว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อผิวไม่เรียบ เพื่อท าให้เกิดความ
สะดวกสบายในการจราจร ในการเดินทาง ประเด็นนี้ผมเห็นด้วย แต่อยากจะขอ
ฝากต่อไปว่าในช่วงเวลาที่ด าเนินการให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่การก่อสร้าง หรือละแวกใกล้เคียง โดยเฉพาะถนนราษฎร์อุทิศ 1 ในพื้นที่ เขต 
4 ที่ผมรับผิดชอบอยู่ก็เช่นกัน ตอนนี้ค่อนข้างคับแคบระยะทางก็ค่อนข้างที่จะยาว



8 
 

  

พอสมควร ฉะนั้นถ้าเราไม่ได้วางแผนในการที่จะเข้าไปด าเนินการผมเกรงว่าจะ
กระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้น ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าก็ดี 
ผู้ที่เปิดร้านค้าก็ดี คนที่จอดรถบนถนนก็ดี อยากเรียนท่านประธานว่าอย่างไรก็
กรุณาด าเนินการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าสักนิดหนึ่ง ก าหนดให้ชัดเจน อย่างอ่ืน
คงจะไม่มีอะไรมาก ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีลิ่น  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบ้างครับ  เชิญนายชาคริต  นิยมเดชา  เชิญครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า ในการลาดยาง

แอสฟัลท์ ที่ท าอยู่ขณะนี้ ไม่ทราบว่าช่างของเราได้ลงไปดูบ้างหรือไม่ มันมีอยู่จุด
หนึ่ง พี่น้องประชาชนได้ต าหนิมา คือที่มุมธนาคารกสิกรไทย ตรงแยกธนาคาร
ออมสินเก่า เทแอสฟัลท์แล้วยังไม่ทันได้ตีเส้นเลยก็พังแล้ว ตอนนี้มันพังยุ่ยขึ้นมาก็
ขอให้ช่วยลงไปดูด้วย ลาดไปเมื่อวานวันนี้พังแล้ว ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายชาคริต  นิยมเดชา  ครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบ้างครับ  เชิญทางผู้บริหารครับ เชิญนายกเทศมนตรีนครสงขลา เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอท าความเข้าใจในเร่ืองของการปูพื้นถนน ที่ทางคุณไกรเลิศ  เรืองสงฆ์ 

ได้ซักถามในเร่ืองของแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และแอสฟัลท์คอนกรีต ว่ามันเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไร จริง ๆ แล้วค าเต็มในการเรียกวัสดุ เป็นแอสฟัลท์       ติ
กคอนกรีต แต่ในเอกสารนี้ตกค าว่าติกคอนกรีตไป มันเป็นตัวเดียวกันที่เราใช้โอ
เวอร์เลย์ถนนหรือใช้ลาดยางศัพท์บ้านเรา และในเร่ืองของการของบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ที่เราได้ถนนมา 3 สายที่คุณสมโชค  ดีลิ่น เป็น
ห่วงเป็นใยในเร่ืองของการก่อสร้างถนนสายแคบ ๆ ก่อนที่ผู้รับเหมาจะเข้าไป
ด าเนินการ สิ่งที่ส าคัญคือการแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบว่าโครงการนี้ผู้รับเหมา
จะเข้ามาด าเนินการก่อสร้าง แต่เราตกลงกันแล้วว่าในช่วงกลางวันจะไม่ให้ท างาน
ให้ท าเฉพาะช่วงกลางคืนประมาณ 1 ทุ่มเป็นต้นไปและต้องจบในตอนเช้า ไม่ว่าจะ
ปูไปถึงไหน เคร่ืองจักรและอุปรณ์ทุกอย่างจะต้องเก็บให้เรียบร้อย ปัจจุบันนี้ที่เรา
ท าโครงการสายไฟฟ้าลงดินถนนนางงามอีกสายหนึ่งที่ตอนนี้ก าลังขุดเจาะ ดันท่อ 
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เราเปิดบ่อพักไปก่อนท าเราต้องท าความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก่อนและใช้
ช่วงเวลากลางคืนที่ชาวบ้านไม่ได้สัญจรไปมาหรือประกอบธุรกิจการค้า และใน
ส่วนของคุณชาคริต  นิยมเดชา  คือในส่วนถนนสายนครในที่เราเพิ่งปูพื้นไปเสร็จ
แล้วก็ต้องเก็บรายละเอียดตอนตรวจรับงานอีกคร้ังหนึ่ง อย่างไรเสียถ้าท างานไม่
เรียบร้อยก็จะไม่ให้ผ่านการตรวจรับงานอยู่แล้ว ขอน าเรียนทุกท่านทราบ
เพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ  ต่อไปผมจะขอมต ิ
ประธานสภาเทศบาล  จากที่ประชุมแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมมือ

จัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เร่ือง การบ ารุงรักษา 
ทางบกในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
กับเทศบาลนครสงขลา โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์) 

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ   ให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงร่วมมือจัดท าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เร่ือง  การบ ารุงรักษา ทางบกในเขต
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับเทศบาล
นครสงขลา  เป็นเอกฉันท์  

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เร่ือง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย    
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอเชิญผู้บริหาร เสนอ

ญัตติ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญัตติ  เ ร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอความเห็นชอบใน

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่าย   เป็น
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อลิฟต์พร้อมติดตั้งในอาคารส านักงาน เป็นเงิน 2,000,000 
บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
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   เหตุผล   เน่ืองจากเทศบาลนครสงขลามีอาคารส านักงาน 5 ชั้นและมีลิฟต์
ใช้งานเพื่อรับส่งพนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ราชการและบุคคลภายนอกในการ
ติดต่อราชการในแต่ละชั้นของอาคารจ านวน 1 ตัว มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี 
ซึ่งปัจจุบันลิฟต์ดังกล่าวช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติและเป็นอันตรายกับ
ผู้ใช้ลิฟต์โดยสาร กล่าวคือเมื่อมีการใช้ลิฟต์ ลิฟต์จะไม่สามารถเปิดออกได้ท าให้ผู้
ที่ใช้งานติดค้างอยู่ในลิฟต์เป็นประจ าและในบางคร้ังลิฟต์ก็ไม่สามารถเปิดเพื่อใช้
งานได้ กระทั่งปัจจุบันลิฟต์ไม่สามารถใช้งานได้อีกเลย ซึ่งการแก้ไขปัญหาได้ให้
ช่างมาท าการซ่อมแซมแล้วแต่ก็ไม่สามารถซ่อมแซมใช้งานได้เป็นปกติ อันเป็น
เหตุท า ให้การปฏิบัติราชการของพนักงานหรือการติดต่อราชการของ
บุคคลภายนอกเกิดความล าบากไม่สะดวก เดือดร้อนและเสียสุขภาพในการใช้
บันไดขึ้นและลงตลอดเวลาปฏิบัติราชการหรือติดต่อราชการ ดังนั้นเพื่อแก้ไข
ความล าบาก ไม่สะดวก เดือดร้อนของพนักงานเทศบาล ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   โอนลด    
   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบ าบัดน้ าเสีย  งบลงทุน 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
   - โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 

เทศบาลนครสงขลาตั้งไว้  5,000,000 บาท คงเหลือ 5,000,000ขอโอนลด จ านวน 
1,500,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 3,500,000 บาท 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   - เงินเดือนพนักงานตั้งไว้ 16,639,000 บาท คงเหลือ 7,257,608.84 บาท 

ขอโอนลด 500,000 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 6,757,608.84 บาท 
   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   - จัดซื้อลิฟต์พร้อมติดต้ังอาคารส านักงาน   จ านวน 1 ชุด  
  ตั้งไว้ 2,000,000 บาท   
   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ

ดังนี ้
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   1. ขนาดน้ าหนักบรรทุก 700 กิโลกรัม (ส าหรับ 10 คน) 
   2. จอดรับส่ง 5 ชั้น จอดตามแนวดิ่ง 
   3. ความเร็ว 60 เมตรต่อนาที 
   4. ประตูเปิด-ปิดแบบ CO (2 PANEL CENTER OPENING) 
   5. ระบบควบคุมลิฟต์ 2BC 
   6. ขนาดประตูกว้าง 800 มิลลิเมตร 
   7. ระบบประตู 1DOOR-1GATE 
   8. มีฟังก์ชั่นส าหรับคนพิการ 
   มีอุปกรณ์และระบบมาตรฐาน ดังนี้ 
   1. ระบบขับเคลื่อน PERMANENT MAGNET (PM) MOTOR 
   2. ระบบควบคุม VVVF (VARIABLE VOLTAGE VARIABLE 

FREQUENCY) 
   3. ระบบแบตเตอร่ีส ารอง (MELD) 
   4. กุญแจส าหรับยกเลิกการใช้ลิฟต์ (HOS) 
   5. ปุ่มกดขยายเวลาการเปิดประตู (DKO-TB) 
   6. ระบบส าหรับยกเลิกชั้นที่เลือกผิด (FCC-P) 
   7. สัญญาณเสียงเมื่อกดเลขชั้น (ACB) 
   และรวมถึงงานรื้อถอนลิฟต์เก่า งานปรับปรุงช่องลิฟต์ งานปรับปรุงห้อง

เคร่ืองลิฟต์ เบรกเกอร์ไฟฟ้าหลัก งานตกแต่งหน้าลิฟต์ (รายละเอียดตามที่เทศบาล
ก าหนด) 

   ระเบียบ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543หมวด 4 
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท า
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   จึงขอเสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพื่อ
พิจารณาต่อไป 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ 
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นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   ในญัตตินี้ ไม่ได้มีวงเล็บว่าเป็นของส่วนไหนรับผิดชอบ ไม่มีวงเล็บว่า 

ส านักการช่าง หรือส านักปลัด แต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นครับ การที่จะขอโอนเงิน
งบประมาณ 2,000,000 บาท เพื่อมาจัดซื้อลิฟต์ตัวใหม่ และตัวเก่าก็ยอมรับความ
เป็นจริงว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ผมก็ยังเคยช่วยผู้ที่ติดอยู่ในลิฟต์ตัวนี้ 
ซึ่งเข้าไปแล้วออกไม่ได้เพราะประตูไม่ยอมเปิด นั่น 5 ปีที่แล้วนะครับ แต่ก็ยัง
พอใช้ได้ แต่ในวันนี้ตามความเป็นจริงแล้วขึ้นประชุมที่ชั้น 3 ก็ต้องเดินขึ้นบันได 
ไปชั้น 5 ก็ต้องขึ้นบันไดเพราะลิฟต์มันจอดสนิท ฉะนั้นในความจ าเป็นที่จะต้องใช้
ลิฟต์มันก็จ าเป็น แต่ประเด็นที่ผมอยากจะตั้งข้อสังเกต การโอนเงินในคร้ังนี้โอน
มาจากโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมโครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลนครสงขลา ซึ่งในโครงการนี้ตั้งไว้ 5,000,000 บาท ในวันนี้ในญัตตินี้ขอ
โอนออกมา 1,500,000 บาท แล้วบอกว่าหลังโอนเหลือ 3,500,000 บาท 5,000,000  
ลบ 1,5000,000 เหลือ 3,500,000 ถูกแล้วครับ แต่ถ้าท่านประธานจ าได้ ผมพยายาม
พลิกดูงบประมาณตัวน้ี 5,000,000 บาท ในโครงการเดมิ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยนั้น 
ซึ่งในการประชุม ที่ประชุมในวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้โอนออกมาแล้ว 2 
คร้ัง ผมแปลกใจว่าท าไมยังเหลืออยู่ 3,500,000 บาท ไม่ทราบว่าผมผิดหรือเปล่า 
คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ในวาระที่ 11 โอนเงินมาจากโครงการนี้ แล้ว 
จ านวน 2,700,000 บาท และโอนจากโครงการอ่ืนอีก รวมแล้วคร้ังนั้นเป็น 8 ล้าน
กว่า เพื่อมาท าล ารางที่เตาอิฐ ผมเห็นด้วยครับ เพราะจะได้แก้ปัญหาให้แก่พี่น้อง
ประชาชนในชุมชนเตาอิฐ สมาชิกสภาเขต 3 หลายคนก็ได้สบายใจ แต่เมื่อ โอน
ออกไป 2,700,000 จาก 5,000,000 มันก็ต้องเหลือ 2,300,000 ใช่ไหมครับท่าน
ประธาน 2,300,000 ในวันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะญัตติเข้ามาในคราวเดียวกัน มาดูใน
ญัตติที่ 12 ขอโอนจากโครงการเดิมอีก จ านวน 5,000,000 อีก โอนไปซ่อมเรือ
หรรษาอีก 800,000 บาท ฉะนั้นจาก 2,300,000 วันนั้น ถ้าเราตัดตัวเลขกันจริง ๆ ก็
เหลือ 1,500,000 บาท วนัน้ีโอนอีก 1,500,000 ก็ไม่ได้ขัดข้องอยู่แล้ว แต่ผมเกรงว่า
ตัวเลขนี้จะท าให้สภาสับสนได้ว่าเงินยังเหลืออีกตั้ง 3,500,000 บาท ผมเลยตั้ง
ข้อสังเกตว่าเงินที่เหลือ 3,500,000 นั้น เหลือจริงหรือว่าไม่มีเหลือแล้ว ขอบคุณ
ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เชิญนายกเทศมนตรีนครสงขลา  เชิญครับ 
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นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอชี้แจงท่านสมาชิกสภา คุณสมโชค  ดีลิ่น  ในเร่ืองของญัตตินี้ ว่าท าไม

ไม่วงเล็บว่าเป็นของส านัก/กองไหนที่รับผิดชอบอยู่  จริง ๆ มันเป็นเร่ืองของ
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ไม่จ าเป็นต้องวงเล็บว่าเป็นของกอง
ไหน ส่วนในเร่ืองของยอดเงินของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสม
โครงการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย จ านวน 5,000,000 บาท ที่เราได้โอนไปแล้วใน
คราวประชุมสภาคร้ังที่แล้ว ได้โอนไปท าคูระบายน้ า และซ่อมแซมเรือหรรษา 
หรืออ่ืน ๆ ถามว่าท าไมมันยังเหลืออยู่ 5,000,000 อีก ความเป็นจริงคือเราต้องตั้ง
จากยอดเต็มที่ตั้งงบประมาณไว้ เพราะถือว่าเรายังไม่ได้ตัดยอดงบประมาณออกไป 
หรือยังไม่ได้ด าเนินการ แต่ถ้าหักลบกันแล้วก็ยังมียอดเงินเหลืออยู่อีกจ านวน 
1,500,000 บาท ก็น ามาโอนลดในคร้ังนี้ เพราะที่ผ่านมายังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ยอดเงินในระบบก็เลยยังอยู่เต็มจ านวน แต่ก็คิดไว้แล้วว่าไม่เกิน 5,000,000 ที่จะ
เอามาท าลิฟต์ตรงนี้ ก็ขอชี้แจงให้ทราบแค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายกเทศมนตรี  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ในญัตติเร่ืองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตรงนี้ก็ชัดเจนมาโอนมาจาก 2 ยอด อีกยอด
หนึ่งคือเงินเดือนของพนักงาน ซึ่งยังมีเงินเหลืออยู่ ตามที่สมาชิกเราได้อภิปรายไป
เมื่อสักครู่ ส่วนตัวผมเองก็เห็นด้วยเพราะลิฟต์เราใช้งานมานานแล้ว และเพื่อ
ความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้ลิฟต์ตัวนี้ ผมดูจากคุณลักษณะที่ผู้บริหารได้เสนอ
ญัตติมาก็สมบูรณ์ดีแล้ว แต่อยากจะฝากนิดหนึ่งว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
เพิ่มขึ้น ให้เพิ่มข้อความไปด้วยว่า ให้งดใช้ลิฟต์เมื่อเกิดไฟไหม้ เพร าะใน
คุณลักษณะตรงนี้ยังไม่มีครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้อีกบ้างครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาแห่งนี้ 

สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมือ
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อนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่ผู้บริหารเสนอ
แล้วนะครับ  

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

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ เร่ือง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ขอเชิญผู้บริหาร  

เสนอญัตติ  เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับ

มอบหมายจาก ดร.สมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติ
แทนนายกเทศมนตรี  

   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอความเห็นชอบใน
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 4 รายการ เป็นเงิน 78,500 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อย
บาทถ้วน) 

   เหตุผล   เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสาร และรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ใน
รูปแบบต่างๆ มากมายและหลากหลายวิธีการ  รวมทั้งการถ่ายทอดสดผ่าน 
Facebook และการสื่อสารผ่าน Social Media ต่างๆ เป็นวิธีการหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันเป็นที่
นิยมอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะสามารถน าเสนอข้อมูลได้รวดเร็ว และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายทันที ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ในการนี้ เพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครสงขลา ให้มีความรวดเร็ว สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย ก้าวทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในยุคของการสื่อสารไร้พรหมแดน 
อีกทั้ง เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายและปรับปรุง
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีความ
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จ าเป็นต้องพัฒนา อุปกรณ์ในการด าเนินการเพื่อช่วย เหลือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   โอนลด  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร 
   เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
   - เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้ 5,417,000  คงเหลือ  2,713,300.67 ขอโอนลด 

จ านวน 78,500 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  2,634,800.67 บาท 
   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์   
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
   1. อุปกรณ์บันทึกการถ่ายทอดสด งบประมาณ  16,000 บาท (หนึ่งหมื่น

หกพันบาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกการถ่ายทอดสด จ านวน 

1 ชุด  
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - บั น ทึ ก วิ ดี โ อ พ ร้ อ ม เ สี ย ง จ า ก  HDMI/SDI/DVI-I/VGA/YUV/S-

Video/CV input ได ้
   - รองรับการบันทึกได้ทั้งความละเอียด SD และ HD สูงสุดถึงระบบ 

FullHD 
   - ท าวิดีโอสตรีมมิ่ง ถ่ายทอดสดผ่านเน็ตได้จากโปรแกรม Media 

Encoder, Windows Media Encoder9, หรือ Edius 6.0 ได้เป็นอย่างน้อย 
   - มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อแบบ SDI/HDMI Audio Embed  
   - มีช่อง Audio Analog L/R(RCA)  
   - รองรับการใช้งานกับ PC/Notebook ทาง USB 3.0 ได้ โดยไม่ต้องใช้

หม้อแปลงไฟ 
   - สามารถบีบอัดไฟล์อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน MPEG4 H.264 
   - สามารถจับภาพนิ่งได้ระหว่างบันทึกวิดีโอ 
   - สามารถตั้งเวลาบันทึกล่วงหน้าได้ 
   - รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7, 8,8.1,10 ได้เป็นอย่างน้อย  
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   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   2. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง(MIXER)   งบประมาณ  6,000 บาท (หกพัน

บาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคร่ืองผสมสัญญาณเสียง(MIXER) 

จ านวน 1 ชุด 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีช่องเสียบสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 8 ช่อง 
   - มีช่องเสียบสัญญาณไมค์ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
   - มีช่องเสียบสัญญาณออกไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
   - มีช่องปรับแต่งสัญญาณเสียงในตัวไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
   - มีช่องเสียบสัญญาณ USB/Audio Interface ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   3. โทรศัพท์เคลื่อนที่  งบประมาณ  35,500 บาท  (สามหมื่นห้าพันห้าร้อย

บาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ านวน 1 ชุด 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - หน้าจอแสดงผล ไม่ต่ ากว่า Super AMOLED หรือ Retina Display  ขนาดหน้าจอ

ไม่ต่ ากว่า 5.5 นิ้ว 
   - ระบบปฏิบัติการ ไม่ต่ ากว่า Android 6.0 หรือ IOS 10 
   - หน่วยประมวลผล(CPU) ไม่ต่ ากว่า Quad core ความเร็วไม่ต่ ากว่า 2 

GHz 
   - พื้นที่ใช้งานภายในเคร่ือง(ROM) ไม่น้อยกว่า 32 GB 
   - คุณภาพของกล้องหน้าไม่ต่ ากว่า 5 MP กล้องหลังไม่น้อยกว่า 12 MP 
   - สามารถบันทึกวิดีโอที่มีความละเอียดไม่ต่ ากว่า Full HD  
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล งบประมาณ 

21,000 บาท  (สองหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน 1 ชุด 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
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   - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

   1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 

   2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 
MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHZ และมีเทคโนโลยี
เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

   - มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB 

   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
จ านวน 1 หน่วย หรือ ชนิด Solid state Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
จ านวน 1 หน่วย 

   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 

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

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - สามารถใช้งาน Wi-Fi(802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้เป็นอย่างน้อย 
   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” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 4 รายการ 78,500 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 
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นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ในญัตตินี้ผมเห็นด้วย แต่ขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ  อุปกรณ์บันทึกการ

ถ่ายทอดสด งบประมาณ 16,000 บาท ตรงนี้สมบูรณ์แล้ว  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่  35,500 บาท ก็เหมาะสมครับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซึ่ง
คุณลักษณะอาจจะเยอะหน่อยแต่มันเป็นเทคนิคทางครุภัณฑ์ งบ 21,000 บาท ก็
โอเค ส่วนรายการที่ 2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ งบประมาณไม่มากแค่ 6,000 บาท 
แต่ผมเห็นว่าเคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (MIXER) ซึ่งคุณลักษณะ มีช่องเสียบ
สัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 8 ช่อง  มีช่องเสียบสัญญาณไมค์ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง มีช่อง
เสียบสัญญาณออกไม่น้อยกว่า 2 ช่อง  มีช่องปรับแต่งสัญญาณเสียงในตัวไม่น้อย
กว่า 4 ช่อง  มีช่องเสียบสัญญาณ USB/Audio Interface ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง ผมดู
แล้วชุดนี้น่าจะไม่มีเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์ น่าจะเป็นมิกซ์ดิบ ๆ น่าจะไม่สามารถ
ออกล าโพงได้ เพราะผมดูจากลักษณะโครงการของงบประมาณนี้นั้นน าไปใช้เอ้าท์
ดอร์ด้วย ฉะนั้นการถ่ายทอดสดซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องสตูดิโอนั้น อยากจะแนะน าว่า
ถ้าเราเพิ่มเพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์เข้าไปในชุดนี้ด้วย ผมคิดว่างบประมาณแค่นี้
น่าจะได้ หรือไม่ก็เพิ่มงบไปอีกพันสองพันเพื่อถ่ายทอดสดให้กับคนที่อยู่ในบริเวณ
นั้นได้ฟังพร้อมไปกับการถ่ายทอดทางวิทยุหรือว่าทางภาพวีดีทัศน์ต่าง ๆ นะครับ 
ผมขอเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ขอบคุณมากครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล  ในญัตตินี้อีกบ้างครับ  เชิญผู้บริหารครับ เชิญรองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา 

นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอชี้แจงผ่านท่านประธานสภาเทศบาล ไปยังสมาชิกสภาเทศบาลนคร

สงขลา ที่ได้ถามถึงเร่ืองเคร่ืองผสมสัญญาณเสียง มิกเซอร์ จริง ๆ แล้วก็เหมือนที่
ท่าน สท.บอกว่าดูแล้วน่าจะไม่ครบ แต่จริง ๆ แล้วฝ่ายประชาสัมพันธ์เขามี
มิกเซอร์ตัวใหญ่อยู่แล้ว ที่ขออนุมัติตัวนี้มาก็เพื่อน ามาต่อเชื่อมให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเท่านั้นเอง เราจึงซื้อเฉพาะที่จ าเป็น ที่ขาดอยู่เท่านั้น ขอบคุณครับ 

 
 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกท่านอื่น  
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ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุมแห่งนี้ 
สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมือ
อนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่ผู้บริหารเสนอ
แล้วนะครับ  

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

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ เร่ือง   ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
   พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 7  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย   
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญผู้บริหาร   

เสนอญัตติ  เชิญรองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  เชิญครับ 

นายภาสิทธิ์  จันทมุณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายภาสิทธิ์  จันทมุณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ได้รับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรีนครสงขลา ให้เสนอญัตติแทนนายกเทศมนตรี  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอความเห็นชอบใน

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,100 บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

   เหตุผล    ปัจจุบันการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของส่วนราชการที่
ต้องการให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  นอกจากจะเผยแพร่ในรูปแบบของวารสาร เอกสารทาง
วิชาการแล้ว ยังจะต้องเผยแพร่ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของทาง
ราชการและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งวิธีการดังกล่าวฯ จะต้องท าการแปลงเอกสาร 
ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบัน งานประชาสัมพันธ์ 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน  ยังขาดเคร่ืองสแกนเนอร์ 
ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน เนื่องจากสแกนเนอร์ที่มีอยู่ มีการใช้งานมาเป็น
ระยะเวลานานมากกว่า 10 ปี คุณภาพการใช้งานด้อยประสิทธิภาพและไม่สามารถ
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รองรับกับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถด าเนินการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

   โอนลด  
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบบุคลากร 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 
   - เงินเดือนพนักงาน  ต้ังไว้ 5,417,000  คงเหลือ  2,713,300.67 ขอโอนลด 

จ านวน 3,100 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน  2,710,200.67 บาท 
   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป   งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   - เคร่ืองสแกนเนอร์  ส าหรับงานเอกสารทั่วไป งบประมาณ 3,100 บาท 

(สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเอกสาร

ทั่วไป จ านวน 1 ชุด 
   คุณลักษณะพื้นฐาน 
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4800 x 4800 dpi 
   - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   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” 

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,100 บาท (สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ รองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
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ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติจากที่ประชุม
สภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิก
สภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามที่ผู้บริหาร
เสนอแล้วนะครับ  

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

ระเบียบวาระท่ี  8  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
   (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)        

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 8  ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปี  
ประธานสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญผู้บริหารเสนอ

ญัตติ  เชิญนายกเทศมนตรีนครสงขลา  เชิญครับ 

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

พ.ศ. 2560 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
   หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อขออนุมัติจ่ายเงิน

สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นเงิน 480,000 บาท  (สี่แสนแปดหมื่น
บาทถ้วน) โดยมีหลักการเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทถังขยะแบบ
คอนเทนเนอร์ จ านวน  4  ใบ  

   เหตุผล   เน่ืองจากเทศบาลนครสงขลา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด
ในเขตเทศบาลนครสงขลา  มีความจ าเป็นจัดหาอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมขยะ 
ซึ่งในการดูแลรักษาความสะอาดจะต้องมีความพร้อมในเร่ืองของอุปกรณ์ที่ใช้ 
พนักงานท าความสะอาด รถเก็บขนขยะ ภาชนะถังขยะจะต้องมีอย่างเพียงพอใน
แต่ละปีเทศบาลนครสงขลาได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ท าให้ยากต่อการควบคุมในเร่ืองของสภาพแวดล้อม  ท าให้มีขยะ
มากเกลื่อนกลาดอยู่บริเวณถนนหรือข้างถังขยะเป็นจ านวนมาก ท าให้ถังขยะมีไม่
เพียงพอในการให้บริการแก่ชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว และที่สาธารณะต่าง ๆ 
ประกอบกับมีปริมาณขยะมากขึ้นในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยเห็นได้จาก
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ชุมชน แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ  มีประชาชนมาใช้บริการมากเป็นพิเศษโดยในช่วง
วันหยุด และช่วงหน้าเทศกาลต่าง ๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวเทศบาลนครสงขลาจึงมี
ความจ าเป็นจัดหาครุภัณฑ์ถังรองรับมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ดังกล่าว  แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณในปี พ.ศ. 2560  ไว้  จึงขออนุมัติสภา
เทศบาลขอใช้เงินสะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เป็นเงิน 480,000 บาท  
(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ดังรายการ
ต่อไปนี้  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ถังรองรับมูลฝอยแบบคอนเทนเนอร์ ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 8  ลูกบาศก์เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.5 
เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 1.6 เมตร จ านวน 4 ใบ  (รายละเอียดตามที่เทศบาล
ก าหนด)  (ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาท้องถิ่น)  

   ระเบียบ  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2548  ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้เงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ (1) “ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่
เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจการที่จัดท าเพื่อ
บ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด”  

   เทศบาลนครสงขลามียอดเงินสะสมที่สามารถจ่ ายได้   จ านวน 
29,159,813.27 บาท 

   จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา จ่ายเงิน
สะสมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จ านวน 1  รายการ เป็นเงิน 480,000 บาท 
(สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายกเทศมนตรีนครสงขลา  มากครับ มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะ

อภิปรายผมจะขอ มติจากที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาท่านใดอนุมัติ
ให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภายกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) เป็นเอก
ฉันท์นะครับ  
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ    ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2560  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  9    เร่ือง อื่น  ๆ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 9  เร่ือง อ่ืน ๆ ก่อนอ่ืนผมขอแจ้งข่าวนิดหนึ่งว่าหลังจากที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ผมปิดการประชุมสภาแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ประชุมที่ห้อง

กิจการสภาด้วยนะครับ ผมมีเร่ืองที่จะท าความเข้าใจกับสมาชิกสภานิดหน่อยครับ 
   ในเร่ืองอ่ืน ๆ นี้มีสมาชิกสภาเท่านใดจะอภิปราย หรือแจ้งข่าวอะไรบ้าง 

เชิญครับ เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  ครับ   

นายวัลลภ  วุฒิภูม ิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ปฏิบัติงานโครงการ

เทศกาลอาหาร 2 ทะเลและอาหารพื้นบ้าน ที่ท าให้งานเทศกาลคร้ังนี้ ผ่านไปด้วยดี 
แต่เท่าที่สังเกตดูก็ยังมีบางสิ่งบางอย่างต้องพูดกันบ้าง เช่น การดูแลการต้อนรับ
แขกผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเที่ยวงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาล
มา 10 กว่าปีแล้ว เห็นการจัดงานมาทุกปี เมื่อก่อนก็ต้อนรับขับสู้ดี ทุกสิ่งทุกอย่าง
ดีขึ้น ๆ แต่มาระยะหลังยิ่งแย่ลง ๆ ไม่อยากจะต าหนิเจ้าหน้าที่ด้วยกันเดี๋ยวจะเสีย
ก าลังใจ แต่ว่าการต้อนรับแขกผู้ใหญ่ต้องมีบ้าง ไม่ใช่ปล่อยให้เขายืนเก้ออยู่ 
เจ้าหน้าที่ไม่สนใจ มัวดูดนตรี หรือจับกลุ่มคุยกันก็มี ก็ขอให้ปรับปรุงตรงนี้ด้วย
นะครับ การดูแลแขกมันไม่ผ่าน ผมไม่ให้คะแนนตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณครับ เชิญสมาชิกสภาท่านอื่น  เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ขอใช้เวทีนี้สนับสนุนการอภิปรายของคุณวัลลภ  วุฒิภูมิ  ขออภัยที่ได้เอ่ย

นาม ถือว่าท่านได้สัมผัสมาหลายสมัยแล้วตั้งแต่ที่ท่านได้ด ารงต าแหน่งสมาชิก
สภาเทศบาล ท่านก็เห็นพัฒนาการของการจัดงานทุก ๆ ด้าน จริง ๆ แล้วการจัด
งานเทศกาลอาหาร 2 ทะเล หรืองานอ่ืน ๆ ที่ทางเทศบาลเราเป็นเจ้าภาพ ก็ควร
จะต้องมีการประเมินกันทุกปี ประเมินข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่มันเกิดขึ้น สิ่งที่ดี ด้าน
ที่ดี เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วท าให้แขกบ้านแขกเมือง หรือผู้ที่มาท่องเที่ยว
ประทับใจก็ท าให้ดีขึ้น เร่ืองที่ไม่ดีก็ต้องมาประเมินกันทุกปี หลังจากงานจบ
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สมบูรณ์ไปแล้วต้องมีการประเมิน มีการเรียกประชุมทุก ๆ ฝ่ายเพื่อที่จะมา
ประเมินข้อบกพร่องของการท างานเพื่อที่จะน าไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้น ผม
ไม่แน่ใจว่าการประชุมแต่ละคร้ัง การประชุมเพื่อที่จะประเมินข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นในแต่ละปี ประเมินกันแบบไหน แต่ที่เป็นไปตามระเบียบเป็นไปตาม
หลักการบริหารราชการของท้องถิ่นมันมีแน่นอน แต่ท าไมประเมินกันแล้วมันยัง
ไม่ดีขึ้น ท าไมต้องมีข้อติติง ท าไมต้องมีเสียงวิภาควิจารณ์จากแม่ค้าก็ดี จากผู้ที่เข้า
ไปเยี่ยมเยือน เข้าไปสัมผัส เข้าไปจับจ่ายใช้สอย เร่ืองอาหารแพง เร่ืองการต้อนรับ 
เร่ืองอะไรต่อมิอะไรที่ผมได้ยินได้ฟัง ชาวบ้านที่เขาร้องเรียนมาก็มี แต่ผมไม่ค่อยได้
มีโอกาสมาบอกกล่าวหรือว่าสะท้อนความรู้สึกของชาวบ้านหรือผู้ที่มาจับจ่ายใช้
สอยในงานให้ท่านนายกได้ฟังเท่าไหร่หรอกครับ ผมถือว่าในบางเร่ือง ตาม
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารท้องถิ่นนั้นน่าจะคิดได้เองแล้ว การประเมินการหารือต่าง ๆ 
น่าจะประเมินกันได้แล้ว ผมคิดว่าปีถัดไปไม่ว่าจะเป็นงานใดก็แล้วแต่ที่เราเป็น
เจ้าภาพ ผมไม่อยากให้เกิดข้อบกพร่อง หรือเกิดเสียงวิภาควิจารณ์ในทางที่ไม่เป็น
ผลดีกับทางเทศบาลแม้แต่น้อย ก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารช่วย
ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  มากครับ  มีสภาชิกท่านใดจะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาล  ในเร่ืองอ่ืน ๆ อีกบ้างครับ  ผู้บริหารจะตอบไหมครับ เชิญรองนายกวลัยรัตน์    

ตันติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ในฐานะที่ก ากับดูแลงานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็ดูแลเร่ือง

โครงการอาหาร 2 ทะเลโดยตรง ก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณในค าแนะน า และก็
ขอบคุณในข้อต าหนิ ในปัญหาที่ท่านเห็นและก็น ามาชี้แจงให้ทางเราได้รับทราบ 
ในนามของผู้ดูแลก็จะน าเร่ืองราวต่าง ๆ หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาพัฒนาและ
ท าการประชุมและอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส านักปลัด เฉพาะน้อง ๆ งาน
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่รับผิดชอบงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลโดยตรง 
และตอนนี้ก็ได้ประสานกับ ผอ.กองวิชาการ ว่าให้ช่วยรวบรวมผลการประเมิน
จากประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ และก็ช่วยสรุปเป็นข้อ ๆ ว่างานเทศกาล
อาหาร 2 ทะเล ปี 2560 ที่เราจัดขึ้นมานั้น ว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างไรบ้าง มี
ค าแนะน าจากประชาชนมาอย่างไรบ้าง เดี๋ยวจะนัดประชุมเอาปัญหาทั้งหมดที่
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เกิดขึ้นในงานเทศกาลอาหาร 2 ทะเลปีนี้ มาวิเคราะห์และวางแผนวางแนวทางใน
การที่จะท าให้โครงการอาหาร 2 ทะเลในปี 2561 ในปีถัดไปเพื่อจะท าให้งาน
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด เพราะเป็นธรรมดาของการจัดงานมัน
ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะฉะนั้น ในฐานะที่ดูแลงานพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ก็จะน าผลประเมินทั้งหมดมาเป็นแนวทางที่จะท าให้งานเทศกาลอาหาร 
2 ทะเลของเรา โดยเฉพาะการต้อนรับจะเน้นเป็นเร่ืองส าคัญ และทุกปัญหาที่ท่าน
แนะน ามา ก็จะน ามาแก้ไข ขอบคุณมากค่ะ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านรองนายกวลัยรัตน์  ตันติเศรณี  มากครับ วันนี้การประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  ก็ครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาทุกท่าน นายกฯ

และคณะผู้บริหาร และส านักกองต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุม ผมขอปิดประชุมสภา
เทศบาลนครสงขลาสมัยแรก  ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา      11.30  น. 
 
 
 
        ส าเนาถูกต้อง 
 
      
 (นางกัลยา  บุญญามณี) 
ปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 
 
 
 
 
 


