
    
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจําปี พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี 5 
วันท่ี  21  กันยายน  2558  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชมุสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผู้มาประชุม 1. นายประวัติ ดําริห์อนันต์ ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นายวัลลภ วุฒิภูมิ รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นางกรกมล   อาจณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 5. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 6. นายฆัมพร อุเทนพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 7. นายเจิมศักดิ์ หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายชาคริต   นิยมเดชา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 9. นายเชาว ์ สุชลสถิตย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายดํารงเดช ทองคํา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12.นายพิทักษ ์ ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 13. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  
 14. นายรุ่น   จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 15. นายวรชาติ ธารพระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 17. นายสมโชค ดีล่ิน สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุพล ชุ่มเย็น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นายสุรสิทธ์ิ สังโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นางเสงี่ยม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 23. นายเอกชัย   กิ้มด้วง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 24. นางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมศักดิ ์ ตันติเศรณ ี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายอนุสรณ ์ โค่ยสัตยา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นางสาววลัยรัตน ์ ตันติเศรณ ี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นายชาญวิทย ์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายโสภณ สุขโข ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 7. นายภษูิต ตันรัตนพงศ์ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายปราณ ี กาเล่ียง ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายรัฐชัย สงประสพ รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายนิทัศน ์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 11. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 12. นายธํามรงค์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สํานักการคลัง 
 13. นางอัญชลี จิราจินต์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง 
 14. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนพัฒนารายได ้
 15. นายประจวบ มณีโชติ ผอ.สํานักการช่าง 
 16. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 17. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 18. นายพิษณ ุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
 19. นางตวงพร วิจิตรพันธ์ ผอ.สํานักการศึกษา 
 20. นางสาววรารัตน์ นันทวราพิทักษ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา 
 21. นางสิริวรรณ บูรณสิงห ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 22. นายสุระ บิลสมล แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 23. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 24. นางสาวอุมาพร เพ็งหน ู แทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 25. นายสมหมาย   สมศักดิ ์ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 26. นางวรกานต์ เรืองศรี เจ้าพนกังานธุรการ 6ว 
 27. นายวฒิุชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 28. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี 
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เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
 เ ม่ือถึงเวลากําหนดนัดประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว นางกัลยา  บุญญามณี ปลัดเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

นางกัลยา  บุญญามณี   เรียน  รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา  สมาชิกสภาเทศบาลนคร   
เลขานุการสภาเทศบาล  สงขลา  ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  

ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําปี 2558 คร้ังท่ี 5  
 บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และดําเนินการประชุมสภา
เทศบาล  ตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คณะผู้บริหาร และผู้เข้า 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 

ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 5 ในวันท่ี 21  กันยายน 2558  บัดนี้ สมาชิกสภา
เทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา  ณ  บัดนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   เร่ืองท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองท่ี 1  วันนี้ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดลานะครับ เข้าประชุมครบ

ทุกท่านนะครับ  
   เร่ืองท่ี 2  ขอแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

ล่วงหน้านะครับ  ผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
คร้ังท่ี 6 ในวันอังคารท่ี 29 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. หนังสือนัดประชุมพร้อม
เอกสารในการประชุมก็จะส่งไปตามปกติตามระเบียบนะครับ แต่ขอแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าก่อน 

   เร่ืองท่ี 3  ในวันท่ี 15 กันยายน 2558  เวลา 18.00 น. เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมงานเล้ียงเกษียณอายุราชการท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา นายธํารง  เจริญกุล  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา แจ้ง
เพื่อทราบนะครับ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 4  เร่ือง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

   พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี  2  วาระท่ี 2  และวาระที่ 3 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3      

ในวาระนี้ เป็นเร่ืองของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 ซ่ึงในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี 4  เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558 สภาเทศบาลนครสงขลา 
ได้ลงมติรับหลักการในวาระท่ี 1 ไปแล้ว การประชุมสภาในวันนี้ สภาเทศบาล
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2  ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3  คณะกรรมการแปรญัตติได้ทําการ
แปรญัตติหลังจากท่ีผ่านข้ันตอนรับหลักการ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ  
เสนอรายงานคําแปรญัตติต่อท่ีประชุมสภา   เชิญครับ  

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี  1   
  ในฐานะ ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ          

ขอรายงานคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2  ดังนี้ 

   ตามท่ีสภาเทศบาลนครสงขลา ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยท่ี 3ประจําปี  2558 คร้ังท่ี 4 เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2558 รับหลักการ
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 
ฉบับท่ี 2  ในวาระท่ี 1 แล้ว และในการพิจารณาวาระท่ี 2 สภาได้มีมติกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ 2 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 16 กันยายน 2558 เวลา 14.00 
น. ถึงวันท่ี 18 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. และกําหนดสถานที่รับคําขอแปร
ญัตติฯ  ณ ห้องกิจการสภา เทศบาลนครสงขลา นั้น    

   ปรากฏว่าในระหว่างวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารท้องถ่ิน มายื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2    
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   ดังนั้น ในวันท่ี 18 กันยายน 2558 เวลา 15.00 น. ตามเวลาที่กําหนดนัด
ประชุมพิจารณาคําขอแปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารท้องถ่ิน 
คณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติฯ ประกอบด้วย  

   1. นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  ประธานกรรมการ 
   2. นายสุรสิทธ์ิ  สังโคมินทร์ กรรมการ 
   3. นายพิทักษ์  ทองสุกใส  กรรมการ 
   4. นายประจวบ  บุญเมือง  กรรมการ 
   5. นายเอกชัย  กิ้มด้วง  กรรมการ 
   6. นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง กรรมการ 
   7. นางกรกมล  อาจณรงค์  กรรมการและเลขานุการ 
   ได้มาพร้อมกัน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ก่อนการ

พิจารณาฯ ท่ีประชุมมีมติให้คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2 แล้ว    
เห็นว่า 

   1. การต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) 
ฉบับท่ี 2  ฉบับนี้ เป็นไปโดยถูกต้อง ตามระเบียบวิธีการงบประมาณทุกประการ 

   2. การตั้งจ่ายได้ต้ังจ่ายไว้โดยประหยัด และเพื่อใช้จ่ายไปตามอํานาจหน้าท่ี
ของเทศบาลเองท้ังส้ิน  

   จึงให้เป็นไปตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถ่ินทุกประการ  
นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอขอบคุณ  นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มากครับ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้ส่งเอกสารมาให้ประธานสภา 

ผมก็ได้ตรวจดูแล้วว่าญัตติท้ังหมดไม่มีการแก้ไขและไม่มีการแปรญัตติ เป็นอัน
สรุปว่ายังคงใช้ตามร่างเดิมท้ังหมด เม่ือไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง ก็ถือว่าในวาระ
ท่ี 2 นี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ  

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ในวาระท่ี 3  เป็นข้ันลงมติ ไม่มีการอภิปราย  ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล   ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกลงมติ  สมาชิกสภาท่าน

ใดเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ฉบับท่ี 2  โปรดยกมือข้ึนครับ (สมาชิก
สภายกมือลงมติในวาระท่ี 3 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เป็นเอกฉันท์)  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมต ิให้ผ่านวาระที ่2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระที่ 3  ขั้นลงมติ
โดยให้ตราเปน็เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
(เพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2   เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี  5    เร่ือง อ่ืน  ๆ  

นายประวัติ  ดาํริห์อนันต์   ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ือง อ่ืน ๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในเร่ือง อ่ืน ๆ บ้างครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลท่ีเคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
   ในเร่ือง อ่ืน ๆ นี้ผมมีอยู่ 3 เร่ือง   
   เร่ืองแรกได้รับคําชมจากกลุ่มจักรยานของคลองแห และกลุ่มกองบิน 56 

เข้ามาปั่นจักรยานในเขตเทศบาลนครสงขลา ก็ได้ฝากคําชมถึงเทศบาลที่ได้ให้
ความสําคัญในเร่ืองของการจัดช่องป่ันจักรยานท่ีถาวรและเป็นมาตรฐาน ซ่ึงเน้น
ถึงความปลอดภัย ก็ขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหาร เสียงสะท้อนจากคน
ท่ีมาเท่ียวบ้านเรานะครับ   

   เร่ืองท่ี 2 สืบเนื่องจากเม่ือวานมีข่าวใหญ่ มีผู้อํานวยการโรงพยาบาลแห่ง
หนึ่งในเกาะสมุยข้ึนบินพารามอร์เตอร์ปรากฏว่าเคร่ืองยนต์ขัดข้องบินข้ึนไปได้
ประมาณ 100 เมตร ก็ตกลงมาและก็เสียชีวิตทันที ผมเห็นว่าในเขตเทศบาลนคร
สงขลาเราก็มีบ่อยนะครับพารามอร์เตอร์ ก็อยากเรียนท่านประธานผ่านไปยัง
ผู้บริหารว่าช่วยกวดขันหน่อย เพราะพารามอร์เตอร์มันเสียบ่อย ถ้าเกิดมีกลุ่มนี้เข้า
มาก็ช่วยกวดขันให้เขาเช็คเคร่ืองยนต์ให้ดีด้วย  

   เร่ืองท่ี 3 ในสัปดาห์ท่ีแล้วมีเร่ืองราวเกิดข้ึนในนครสงขลาของเราก็อยาก
เรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารให้ช่วยชี้แจงในเร่ืองปัญหาการสร้าง
ศูนย์  Life Guard  หรือว่าศูนย์บริการประชาชนและรักษาความปลอดภัยแก่
นักท่องเท่ียว ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส มากครับ  เร่ืองท่ี 3 เป็นภาระของท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ไม่มีแล้ว 

นะครับ เม่ือไม่มีผมก็ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา  
เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอแจ้งและทําความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาในท่ีประชุมแห่งนี้ได้

รับทราบว่าท่ีผ่านมาได้เกิดอะไรข้ึน คือมีนักเรียนจากโรงเรียนวรนารีเฉลิมได้มา
ประชุมกันประมาณ 3 – 4 พันคนท่ีหน้าสํานักงานเทศบาลนครสงขลา ก็ขอเรียน
ให้ท่ีประชุมได้ทราบว่านักเรียนเหล่านั้นได้มาคัดค้านการก่อสร้างศูนย์บริการ
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ชาวบ้านและรักษาความปลอดภัยชายหาด หรือท่ีเราเรียกว่าศูนย์ Life Guard  ซ่ึง
ถือว่าเป็นโครงการท่ีได้ผ่านการอนุมัติจากสภา ถือว่าเป็นโครงการท่ีคอยดูแลพี่
น้องประชาชนและนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวและลงเล่นน้ําทะเลที่ชายหาดของเรา 
จากท่ีผ่านมาขอนําเรียนให้ท่ีประชุมได้ทราบว่าจากสถิติการลงเล่นน้ําของคนใน
พื้นท่ีหรือนักท่องเท่ียวท่ีมาจากนอกพื้นที่ ก่อนหน้านี้ท่ีเรายังไม่มีโครงการน้ี
เกิดข้ึน นักท่องเท่ียวเหล่านี้ได้ประสบอุบัติเหตุจมน้ําปีละหลายคน ซ่ึงต่อมาผมได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญในเร่ืองของการดูแลเพราะชีวิตทุกชีวิตย่อมมีความสําคัญ 
เพราะฉะน้ันพื้นท่ีในเขตเทศบาลนครสงขลาเราต้องคอยดูแล โดยเฉพาะชายหาด
ซ่ึงมีความสวยงาม  นักท่องเ ท่ียวก็จะมาท่องเ ท่ียวและลงเล่นน้ํ ากันเ ม่ือ
นักท่องเท่ียวลงเล่นน้ําก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีเราจะต้องดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเท่ียว หรือว่าป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุในการจมนํ้าให้แก่นักท่องเท่ียว 
ยกตัวอย่างเม่ือปีก่อนท่ีเรามีโครงการนี้แล้วแต่ตอนนั้นศูนย์ Life Guard  ของเรา
ต้ังอยู่ ท่ีบริเวณหลังสนามกีฬาติณสูลานนท์ เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2557 
นักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งได้ชวนกันไปเล่นน้ําในขณะท่ีคล่ืนลมกําลังแรง
และได้ประสบอุบัติเหตุจมน้ําโชคดีท่ีเราได้มีศูนย์  Life Guard  ท่ีคอยดูแลความ
ปลอดภัยอยู่เจ้าหน้าท่ี Life Guard  ของเราได้ช่วยชีวิตข้ึนมาได้ ถือว่าตรงนั้น
เทศบาลเราประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และในหน้ามรสุมใน
ท่ีมีคล่ืนลมแรงเราก็มีเจ้าหน้าท่ี Life Guard  พวกนี้ท่ีคอยดูแลความปลอดภัยและ
ตักเตือนนักท่องเท่ียวมิให้ลงเล่นในช่วงเวลาท่ีมีคล่ืนลมแรง ผมจะอธิบายว่าทําไม
โครงการของเรา จึงเลือกสถานท่ีก่อสร้างบริเวณหลังโรงเรียนแห่งหนึ่งซ่ึงมีข้อ
พิพาทกับเทศบาล คือคนในพ้ืนท่ีจะรู้ว่าพื้นท่ีริมทะเลตรงท่ีเราก่อสร้างศูนย์ Life 
Guard  นั้นเป็นพื้นท่ีแอ่งกะทะพี่น้องประชาชนในท้องถ่ินหรือว่าในสงขลาจะรู้ดี
ว่าตรงนั้นจะลงเล่นน้ําไม่ได้แต่ชาวบ้านหรือว่านักท่องเท่ียวท่ีมาจากท่ีอ่ืนจะไม่รู้
ว่าท่ีตรงนี้เป็นแอ่งกะทะก็จะลงไปเล่นน้ําบริเวณนี้และทําให้เกิดอุบัติเหตุจมน้ําอยู่
บ่อยคร้ัง ถ้าใครอยู่สงขลามาหลายปีก็จะรู้เร่ืองราวดีว่าฝ่ังทะเลตรงข้ามกับสนาม
บ่อนวัวเก่าตรงนั้นจะเป็นลักษณะแอ่งกะทะจะลงเล่นน้ําไม่ได้เพราะนํ้าจะวนและ
ก็ดูดคนท่ีเล่นน้ําให้จมลงไปเสียชีวิตไปหลายคนในหลายคร้ังท่ีผ่านมา และตรงนั้น
มันจะมีห้องน้ําเก่าอยู่สร้างข้ึนมาประมาณ 15 ปีเห็นจะได้เป็นห้องสุขาและห้อง
อาบน้ําไว้บริการนักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวบริเวณชายหาดของเรา และให้เอกชน
สัมปทานไปสัญญาปีต่อปีและผมเพิ่งขอคืนมาเพื่อขอมาปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัย
ให้ดูดีข้ึนเคียงคู่กับศูนย์ Life Guard  ของเราท้ังนี้ท้ังนั้นโครงการของเราท่ีเกิดข้ึน
มันจะมีอยู่ 3 ส่วนด้วยกัน คือท่ีอาบน้ํากลางแจ้ง ตรงนั้นถือว่า ไปบดบังทางเข้า
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ประตูของสถาบันแห่งหนึ่งเข้าก็เลยเกิดประเด็นข้ึน และก็ศูนย์ Life Guard ก็ไป
บดบังป้ายโรงเรียน ซ่ึงส่วนของโรงเรียนตรงนั้นเป็นแปลงเกษตรที่ทางโรงเรียน
ให้นักเรียนทําการเกษตร นักเรียนได้ทดลองปลูกผักทดลองทําแปลงเกษตร ถ้า
ใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นว่าพื้นท่ีตรงน้ันเป็นอย่างไร เม่ือทางเทศบาลได้ทํา
โครงการศูนย์ Life Guard  ข้ึนทางโรงเรียนก็ได้มีหนังสือคัดค้านมาถึงเทศบาล 
บอกว่าให้เทศบาลไปช้ีแจงว่าทําอย่างไรท่ีจะไม่ให้บดบังทัศนียภาพป้ายโรงเรียน
และประตูทางเข้าออกของโรงเรียนวันศุกร์ท่ีผ่านมาคือวันท่ี  18 ผมและ
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง จะเดินทางไปช้ีแจงท่ีห้องประชุมของโรงเรียนและจะ
ข้ึนเพาเวอร์พ้อยแสดงให้เห็นว่าเราได้แก้ไขในส่วนท่ีเป็นข้อผิดพลาดของเราท่ีไป
บดบังและปิดประตูและยกเลิกการทําท่ีอาบน้ํากลางแจ้ง และเทศบาลจะ
ดําเนินการขอย้ายป้ายมาตรงบริเวณหัวมุมท่ีไม่มีอะไรบดบัง ถ้าดูทัศนียภาพแล้วก็
มีความสาวยงาม แล้วจู่ ๆ 10 โมงเช้าของวันท่ี 17 ยังไม่ทันได้ประชุมช้ีแจงก็ได้มี
นักเรียนประมาณ 3 – 4 พันคน มาล้อมมายื่นขอคัดค้านการก่อสร้างห้องน้ําห้อง
สุขา จนตอนเย็นวันดังกล่าว ส่ือได้ออกข่าวไปว่าเทศบาลนครสงขลาไปสร้างส้วม
บดบังป้ายโรงเรียน แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเทศบาลต้อง
ดําเนินการเพื่อแก้ข่าวหรือแก้ผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน ผมก็ได้ดําเนินการแก้ข่าวว่าเรา
มีโครงการศูนย์บริการชาวบ้านและดูแลความปลอดภัยชายหาด หรือศูนย์ Life 
Guard  ผมได้จัดแถลงข่าวในวันศุกรท่ี 18 ประมาณ 11 โมงเช้า เพื่อทําความเข้าใจ
ให้ส่ือต่าง ๆ ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการคือห้องน้ําเก่ามันมีมา 15 ปีแล้ว
เราจะปรับปรุงเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศของชายหาดและของศูนย์ Life Guard  
ก็ได้มีท้ังเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มันก่อให้เกิดความขัดแย้งข้ึนในพื้นท่ีของ
เทศบาลนครสงขลา ทําให้ผมต้องมาทบทวนว่าถ้าแบบนี้ ส่ือทาง Facebook 
ทางโซเซียลมีเดียตอนนี้มันไปเร็วมากท้ังฝ่ายท่ีเห็นด้วยและฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วย คิด
ว่ามันเกิดอะไรข้ึนรังแต่จะเกิดความขัดแย้งเกิดข้ึนระหว่างองค์การในพ้ืนท่ีของ
เทศบาลนครสงขลา ในฐานะท่ีเทศบาลนครสงขลามีหน้าท่ีในการอํานวยความ
สะดวก บรรเทาทุกข์บํารุงสุข บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือว่า
ภาครัฐท่ีอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา ไม่อยากจะเห็นความขัดแย้งเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
อยากจะเห็นความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในพ้ืนท่ีเพราะถือว่าตอนนี้
บ้านเมืองกําลังจะเดินไปได้ดีถ้าหากพวกเรามาขัดแย้งหรือทะเลาะเบาะแว้งกันมัน
ก็ไม่สมควร เพราะมันไม่ได้สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้เกิดข้ึนในท้องถ่ินของเราเลย ผม
เลยส่ังระงับและอาจจะขอยุติโครงการเพ่ือให้เกิดความสบายใจกันท้ังสองฝ่ายและ
เพื่อลดการขัดแย้งท่ีเกิดข้ึน ผมอยากเห็นพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนคร
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สงขลามีความรักความปรองดองและสมานฉันท์กัน เพราะฉะน้ันภายในอาทิตย์นี้
จะต้องไปหารือทาง สตง. เพื่อจะหาช่องทางว่าเรามีเหตุการณ์เกิดข้ึนแบบนี้แล้ว
จะมีช่องทางให้กับทางเทศบาลอย่างไร ไม่เช่นนั้นก็จะเกิดเหตุการณ์ท่ีมีนักเรียน
มาประท้วงกันอีก เพราะฉะนั้นขอยุติและก็หาพื้นที่ท่ีเหมาะสมที่ใหม่ท่ีจะสร้าง
ศูนย์ Life Guard โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ผมถือ
ว่าชีวิตทุกชีวิตมีค่า ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีภารกิจในการบําบัด
ทุกข์บํารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเท่ียวพักผ่อนใน
เขตเทศบาลนครสงขลา ก็ขอเรียนให้ท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ได้ทราบกัน 
ขอบคุณครับ   

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  ท่านสมาชิกสภาท่ีถามปัญหา 
ประธานสภาเทศบาล   ข้ึนมาก็คงทราบว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร แล้วต่อไปท่านนายกเทศมนตรีก็จะ

ดําเนินการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ดังท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้เรียนให้ท่ีประชุม
สภาได้ทราบ มีใครจะอภิปรายในเร่ืองอ่ืน ๆ นี้อีกบ้างครับ  ผู้บริหารมีไหมครับ 
สมาชิกสภามีไหมครับ  เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
   ผมอยากจะเรียนถามหรือเสนอผ่านท่านประธานสภาเทศบาลไปยังท่าน

นายกเทศมนตรี คือศูนย์ Life Guard  มันก็มีความจําเป็นกับท้องถ่ินเรา จําเป็นกับ
นักท่องเท่ียวท่ีมาเล่นน้ําทะเลบ้านเรา เราต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้แก่นักท่องเท่ียวและผู้ท่ีประสงค์จะลงไปเล่นน้ําทะเลในบริเวณนั้น 
ซ่ึงท่านนายกเทศมนตรีก็ได้ช้ีแจงไปแล้วว่าในบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ี
ค่อนข้างจะเป็นอันตราย มีน้ําวน เป็นแอ่งกระทะ และมีความลาดชันชองชายหาด
ผมก็เคยเจอมาในสมัยท่ีผมเรียนอยู่ช้ัน ป. 7 ผมยังจําได้ผมเกือบจมน้ําตาย ทุกวันนี้
ผมยังสํานึกถึงบุญคุณของคนท่ีช่วยเหลือผมไว้ในวันนั้น หลังจากนั้นมาผมก็ไป
เรียนว่ายน้ํา ตอนนี้ผมเก่งมาเร่ืองว่ายน้ํา ท่ีอยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปยัง
ท่านนายกเทศมนตรี คือถ้าเป็นศูนย์บริการ Life Guard  แบบเคล่ือนท่ีจะดีไหม
ครับ อย่างน้อยเราอาจจะมีโอกาสหรือมีเวลาท่ีจะย้ายศูนย์ Life Guard  แบบ
เคล่ือนท่ีไปยังบริเวณอื่น ๆ ท่ียังมีอันตรายอยู่สําหรับนักท่องเที่ยว ก็ลองพิจารณา
ดูนะครับ เพราะว่าศูนย์  Life Guard  ผมเห็นว่ามันมีความจําเป็นมากครับ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  มากครับ  ข้อแนะนําของนายไกรเลิศ 
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ประธานสภาเทศบาล  มันมาตรงกับความคิดของผม เราทําห้องสุขาเคล่ือนท่ีได้ ห้องสมุดเคล่ือนท่ีได้ ถ้า
เราจะทําศูนย์  Life Guard  เคล่ือนท่ีจะทําได้ไหมท่านนายกเทศมนตรีครับ อันนี้ก็
เป็นความคิดของสมาชิกสภาและผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเคลื่อนท่ีได้ไหม มี
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายสมโชค  ดีล่ิน  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีล่ิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีล่ิน  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   อยากเรียนท่านประธานว่า นครสงขลาวันนี้เป็นท่ีข้ึนช่ือในด้านการ

ท่องเท่ียว และเป็นท่ีรู้กันว่าสงขลามีสถานท่ีท่องเท่ียวหลายท่ีท่ีน่าเที่ยว ไม่ว่าจะ
เป็นย่านเมืองเก่า และท่ีข่ึนช่ือก็คือหาดชลาทัศน์ ไม่เฉพาะบุคคลในจังหวัดสงขลา 
ตลอดไปถึงจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงนักท่องเท่ียวท่ัวประเทศและนักท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศท่ีมาเท่ียวท่ีหาดชลาทัศน์ของนครสงขลา ฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเร่ือง
หาดเรามุ่งเน้นถึงการให้ความสนุกสนานแต่ในขณะเดียวกันมันแฝงไว้ซ่ึงความ
อันตรายท่ีจะเกิดตามมาสู่นักท่องเท่ียว อนาคตของสงขลาในเร่ืองของเศรษฐกิจ
เม่ือก่อนเราพึงพิงทางด้านประมง แต่  ณ วันนี้การทําประมงเป็นอาชีพท่ีค่อนข้าง
จะหากินลําบาก เศรษฐกิจของนครสงขลาเองไม่ได้รับประโยชน์ในส่วนนี้
เท่าท่ีควร ฉะนั้นในเร่ืองของธุรกิจการท่องเท่ียวถือว่าเป็นเร่ืองสําคัญ ถ้าเรามอง
ภาพรวมท้ังประเทศเราจะเห็นว่าวันนี้ประเทศของเราก็ได้พึ่งพาธุรกิจทางด้านการ
ท่องเท่ียวเป็นหลัก สงขลาเองก็เช่นกันการท่องเท่ียวกําลังจะเป็นอนาคตของ
สงขลา เพราะฉะน้ันการลงทุนในด้านการท่องเท่ียวถือว่าเป็นเร่ืองท่ีถูกต้องและ
เป็นเร่ืองท่ีดี  ในขณะท่ีเราลงทุนในเร่ืองของการท่องเท่ียวเราเชิญชวนให้
นักท่องเท่ียวได้เข้ามาท่องเท่ียวในนครสงขลา เราต้องทําในเร่ืองของความ
ปลอดภัยสร้างความม่ันใจให้กับนักท่องเท่ียว ฉะนั้นส่ิงท่ีเกิดข้ึนวัตถุประสงค์ของ
การสร้างศูนย์บริการด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยและจุดอาบนํ้ากลางแจ้ง
ชายทะเล ตรงน้ีถือว่าเป็นเร่ืองท่ีควรจะต้องเกิดข้ึนในชายหาดนครสงขลา 
ประเด็นท่ีนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  นําเสนอก็เป็นเร่ืองท่ีถูกต้องว่าเราควรที่จะต้อง
มีการบริการเคล่ือนท่ีท้ัง 2 ส่ิงนี้เป็นเร่ืองดี นอกเหนือจากการให้บริการเคลื่อนท่ี
คือเราต้องมีจุดท่ีจะให้บริการ จะตรงไหนไม่ทราบแต่ต้องมี เรารู้ว่ารถมันวิ่งไปหัว
หาดท้ายหาด มันก็เกิดมีช่องว่าง ฉะนั้นจะต้องมีจุดบริการที่นักท่องเท่ียวรู้ว่าอยู่
ตรงน้ี กี่ปีกี่ชาติมันก็ต้องอยู่ตรงนี้เกิดเหตุการณ์อะไรจะให้ช่วยเหลือก็ต้องเดินมา
ตรงน้ี ศูนย์รักษาความปลอดภัยก็ยังมีความจําเป็นควบคู่กับการบริการเคลื่อนท่ี 
ในประเด็นตรงนี้ผมเสียดายถ้าหากว่าโครงการดี ๆ อย่างนี้จะต้องยกเลิก แต่ฟัง
ท่านนายกเทศมนตรีท่ีนําเรียนเม่ือสักครู่ว่าเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งก็เห็นด้วย 
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ผมก็อยากจะให้ศูนย์เพื่อบริการพี่น้องประชาชนโดยเร็วท่ีสุด บริการนักท่องเท่ียว
โดยเร็วท่ีสุด แต่ถ้าเป็นไปได้สถานท่ีท่ีกําลังก่อสร้างอยู่ในวันนี้ก็เป็นท่ีท่ีเหมาะสม
พอสมควร เพราะเราดูแล้วความยาวของหาดท้ังหมดจุดตรงนั้นน่าจะเป็นจุด
ศูนย์กลาง อนาคตพ้ืนท่ีตรงนั้นก็ยังมีร้านค้าอีกมากท่ีเรียงรายอยู่ วันนี้ดูสภาพมัน
มีความคึกคักต้ังแต่นักท่องเท่ียวมานั่งกินอาหารลงเล่นน้ําชายหาด แต่เม่ือวันหนึ่ง
วันใดโครงการตามนโยบายของฝ่ายบริหารจะต้องย้ายร้านตรงนั้นมาทั้งหมด ทํา
ให้ท่ีตรงนั้นเกิดความว่างเปล่าข้ึนมาเม่ือเราเติมจุดตรงนั้นท่ีไม่มีร้านแต่เติมด้วย
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียวข้ึนมาผมว่ามันน่าจะลงตัวแต่ด้วยความเข้าใจกันท้ัง 2 
ฝ่ายผมเข้าใจว่าท้ัง 2 ฝ่ายน่าจะหาทางออกเพ่ือบ้านเมืองได้  ผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีล่ิน มากครับ ก็เรียนผ่านไปยังท่านนายกนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล   เราเชิญชวนให้คนมาเท่ียวเมืองสงขลา นักท่องเท่ียวมาเท่ียวก็จําเป็นจะต้องมีการ

บริการที่ดีแล้วก็จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยด้วย เราเชิญเขาเข้ามาท่องเท่ียว
ไม่มีการบริการและก็ไม่ปลอดภัย ถามสิครับว่าใครจะมาเท่ียวบ้านเรา มีสมาชิก
สภาท่านใดจะอภิปรายอีกครับ  เชิญนายชาคริต  นิยมเดชา  เชิญครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต  นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกต้ังท่ี 4 
   ผมก็มีความคิดเหมือนนายสมโชค  ดีล่ิน  ผมว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจของ

สงขลาก็ซบเซาลงมาก ส่ิงท่ีจะพอช่วยได้ก็คือธุรกิจการท่องเท่ียว ผมว่าน่าจะเพิ่ม
ท่ีท่องเท่ียวเร่ิมต้ังแต่ลานว่าวทะเลตรงนั้นสวยมากสวยกว่าหาดชลาทัศน์อีกแต่เรา
ปิดตรงนั้นไว้ไม่มีใครสามารถไปดูได้เพราะมันรกร้างไปด้วยป่าสน ผมอยากเสนอ
ว่าถ้าเราตัดถนนสักสายหนึ่งจากลานว่าวไปถึงหัวเข่ือนแล้วก็ยูเทิร์นกลับมา
เหมือนกับชลาทัศน์ผมว่าน่าจะดีเพราะเราได้เพิ่มสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนมาเพราะว่า
ชายหาดตรงน้ันสวยงามกว่าหาดชลาทัศน์ซะอีก เร่ืองท่ีแห่งท่ี 2 คือบนเขาน้อย
ตอนนี้รกมากน่าจะปรับปรุงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเพราะเป็นสถานท่ีท่ีสวยมาก
สามารถมองเห็นทะเลด้วย แต่ตอนนี้ขยะและต้นไม้รกมากน่าจะปรับปรุงให้
สวยงามเพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว  เร่ืองท่ี 3 ศูนย์ Life Guard  ผมว่าถ้าเราย้ายไปอยู่
ฝ่ังตะวันออกว่าน่าจะดีกว่าเพราะเราจะดูแลคนเล่นน้ําง่ายกว่าฝ่ังนี้ ขอบคุณครับ   

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายชาคริต  นิยมเดชา  มากครับ ก็ฝากผ่านมาทางผมผมก็ผ่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ไปทางท่านนายกเทศมนตรีนะครับ นําไปพิจารณากับคณะผู้บริหารนะครับว่า

สมควรจะอย่างไรในอนาคต  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 



12 
 

  

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอทําความเข้าใจให้กับสมาชิกสภาเทศบาล และพ่ีน้องประชาชนท่ีรับฟัง

อยู่ สงขลาของเราก็ถือว่าเอ้ือกับธุรกิจการท่องเท่ียวเป็นอย่างมากเรามีธรรมชาติท่ี
สวยงามและมีเสน่ห์ ตอนนี้ถือว่าสงขลาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีมีย่านเมืองเก่าซ่ึงถือ
ว่าเป็นมรดกของชาติไปแล้ว และเม่ือการประชุมคร้ังท่ีผ่านมาท่ีกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพที่ทางตัวแทนของจังหวัดสงขลาได้เสนอเร่ืองข้ึนมาถือว่า
ได้ยกเป็นวาระแห่งชาติของการผลักดันสงขลาให้สู่มรดกของโลกในโอกาสต่อไป
นําเสนอส่ิงสําคัญท่ีจะทําให้สงขลาเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ถ้าเราไปดูงานวิจัจยเมื่อปี 2558 ของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จังหวัดท่ีลงทุนในด้านการท่องเที่ยวมองในภาพรวมสงขลาติดอันดับท่ี 6 และ
นักท่องเท่ียวมาเท่ียวติดอันดับ 3 ถ้าเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวนักท่องเท่ียวเข้ามา
ก็จะนําเงินมาใช้จ่ายมันจะทําให้เศรษฐิกิจดีข้ึนพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็จะมีรายได้
และก็จะมีอาชีพท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียวเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นบรรดา
ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมหรือว่าอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นส่ิงท่ี
สําคัญท่ีเมืองแห่งการท่องเท่ียวจะต้องมีนั่นคือส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองของธรรมชาติและเร่ืองของการสร้างความเช่ือม่ันในเร่ืองของความปลอดภัย
ให้กับนักท่องเท่ียวและก็ในเร่ืองของการให้บริการท่ีคนในพื้นท่ีบริการด้วยความ
เต็มใจ ส่ิงนี้เป็นส่ิงท่ีมีความจําเป็นและมีความสําคัญต่อความเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดสงขลา เพราะตอนนี้ถ้าท่านไปดูในย่านวัฒนธรรมในย่าน
เมืองเก่า ในวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดจะมีประชาชนหรือว่านักท่องเท่ียวมา
เดินชมเมืองกันมากโดยเฉพาะถนนนางงามไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเที่ยง
ก็จะมีนักท่องเท่ียวมารับประทานอาหารกันและก็เดินชมบรรยากาศแห่งความ
เป็นวัฒนธรรมของบ่อยาง นั่นถือเป็นความสําคัญและความจําเป็นท่ีพวกเราทุก
คนมาช่วยกันดูแลนักท่องเท่ียวช่วยกันผลักดัน อนุรักษ์ พัฒนาย่านเมืองเก่าและ
รักษาบรรยากาศของชายหาดสมิหลาท่ีมีช่ือเสียงมายาวนาน เพราะฉะน้ันในเร่ือง
ของศูนย์ Life Guard  หรือว่าศูนย์บริการชาวบ้านและรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเท่ียวท่ีเทศบาลได้มีโครงการข้ึน ช่ือโครงการมันบอกอยู่แล้วว่าคอยบริการ
ชาวบ้านและนักท่องเท่ียว ตรงตําแหน่งที่เทศบาลจะสร้างอาคารถาวร ถือว่าเรามี
อะไรหลาย ๆ อย่างท่ีอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นจุดอํานวยความสะดวก จุดรับแจ้งเหตุ 
หอกระจายข่าว และเราจะมีรถ เอวี ท่ีมีเจ้าหน้าท่ี Life Guard  คอยขับลาดตระเวณ
ดูความปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียวท่ีลงเล่นน้ํา 3 คัน และนอกจากนี้เรายังมีเรือ
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เจ๊ตสกี แสตนบายไว้คอยสอดส่องดูแลนักท่องเทียวท่ีมาเล่นน้ํา ท่ีศูนย์ช่ัวคราว
ของเรา รอศูนย์ Life Guard  นี้สร้างเสร็จแต่เนื่องจากศูนย์ของเรายุติหรือว่าชลอ
ออกไปเพ่ือหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ท่ีจริงโครงการของเราจะอยู่บริเวณหลังสนามกีฬา 
แต่เนื่องด้วยโครงการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ของสนามกีฬาติณสูลานนท์ซ่ึงอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สงขลาได้เสนอแบบแปลน ร่วมกันพัฒนาเพราะถือว่าจังหวัดสงขลาเป็นชายหาด
เป็นเมืองของการท่องเท่ียวท่ีมีนักท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวมาพักผ่อน ไปดูแบบ
แปลนแล้วมันมีความเหมาะสมเขาจะทําเป็นท่ีนั่งเป็นอัฒจรรย์ให้แก่นักท่องเท่ียว
หรือว่าชาวบ้านได้มานั่งพักผ่อนและผมก็ได้เห็นแบบแปลนแล้วมีความสวยงาม
มาก เพราะฉะนั้นถ้าด้วยศักยภาพของงบประมาณของเทศบาลมันคงไม่พอต้อง
อาศัยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาท่ีมาร่วมกันผลักดัน
ร่วมกันพัฒนาในเขตเทศบาลนครสงขลาให้ดูดีให้ทันสมัยท่ีจะเป็นเมืองแห่งการ
ท่องเท่ียวท่ีจะเชิญชวนนักท่องเท่ียวหรือว่าเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาพักผ่อน
หย่อนใจในสุดสัปดาห์ ก็ขอช้ีแจงว่าทําไมเราไม่ทํารถเคล่ือนท่ี อีกอย่างถ้าเรา
เคล่ือนท่ีมันไม่อยู่นิ่งกับท่ี ถ้าเราอยู่เป็นจุดอยู่กับท่ีทุกคนผ่านไปก็รู้อยู่ว่าเราอยู่ตรง
นี้ มีเหตุการณ์อะไรก็มาแจ้งเหตุเหมือนกับเป็นยามคอยดูแลรับเร่ืองราวร้องทุกข์
ต่าง ๆ นอกจากนี้เรายังมีหอกระจายข่าวคอยแจ้งเตือนให้คนเล่นน้ําทะเลในหน้า
มรสุมให้รู้ว่าให้ข้ึนมาจากการเล่นน้ําทะเลในบริเวณท่ีมีอันตราย บริเวณไหน
อันตรายก็ให้รีบข้ึนมา และเรามีรถตรวจการรถ เอวี ท่ีวิ่งบนชายหาดไปคอยดูแล
นักท่องเท่ียวกลุ่มท่ีเล่นน้ําทะเลก็จะมีเจ้าหน้าท่ี Life Guard  คอยดูแลคอยอํานวย
ความสะดวกหรือว่าคอยตักเตือนให้ข้ึนมาจากทะเลในหน้ามรสุมเม่ือเห็นว่าจะ
ไม่ได้รับความปลอดภัยไม่เหมาะสมท่ีจะลงไปเล่นน้ํา ก็ขอแจ้งให้สภาแห่งนี้ได้
รับทราบ และในเร่ืองการปรับปรุงภูมิทัศน์เขาน้อย เพราะถือว่าเขาน้อยยังมีความ
เป็นธรรมชาติมากมีส่ิงแวดล้อมท่ีความสวยงามอยู่มาก ตอนนี้ก็อยู่ในแผนพัฒนา
แล้วท่ีจะปรับปรุง ตอนน้ีท้ังช่วงเช้าและช่วงเย็นก็จะมีพี่น้องประชาชนมาเดิน
ออกกําลังกายมาพักผ่อนกัน เรามีการเข้าแผนไว้เพื่อท่ีจะพัฒนาปรับปรุงให้เป็น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจในโอกาสต่อไป ก็ขอเรียนให้ท่ีประชุมสภาแห่งนี้ได้ทราบ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ดําริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใดมีอะไรอีก 
ประธานสภาเทศบาล   ไหมครับ ถ้าไม่มี ผมก็ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้า
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ส่วนการงาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  และการ
ประชุมสภาก็ผ่านไปด้วยดี  ผมขอปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 
ประจําปี พ.ศ. 2558 คร้ังท่ี  5  ณ บัดนี้   

ปิดประชุมเวลา      11.20  น. 
 
 
   (ลงช่ือ)    นางวรกานต์  เรืองศรี    ผู้บันทึกการประชุม 
 
                                                              (ลงช่ือ)     นางกัลยา  บุญญามณี    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 
 
        สําเนาถูกต้อง 
 
  
 (นางกัลยา  บุญญามณี) 
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