
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

สมัยสามัญ  สมัยที� 3  ครั�งที� 2  ประจําปี พ.ศ. 2559 

วนัที�  26 สิงหาคม  2559  เวลา  10.00  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผูม้าประชุม 1. นายชาคริต นิยมเดชา ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นายเชาว ์ สุชลสถิตย ์ รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 3. นางกรกมล   อาจณรงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 4. นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 5. นายฆมัพร อุเทนพนัธ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 6. นายเจิมศกัดิ1  หนูเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 7. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 8. นายประวติั   ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 9. นายพิทกัษ ์  ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา    
 11. นายรุ่น   จนัทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายวรชาติ ธารพระจนัทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 13. นายวลัลภ วฒิุภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา   
 14. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 15. นายสมโชค ดีลิ@น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายสุพล ชุ่มเยน็ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุรสิทธิ1  สังโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นางเสงี@ยม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นายเอกชยั   กิEมดว้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นางกลัยา บุญญามณี ปลดัเทศบาล/เลขานุการสภา 

ผูไ้มม่าประชุม 1. นายไกรเลิศ เรืองสงฆ ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
 2.  นายดาํรงเดช ทองคาํ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1. นายสมศกัดิ1  ตนัติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายสมชาย จนัทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นางสาววลยัรัตน์ ตนัติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นายชาญวทิย ์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 6. นายธานี มีทิพย ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายภูษิต ตนัรัตนพงศ ์ ที@ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 8. นายปราณี กาเลี@ยง ที@ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายภาษิต จนัทมุณี ที@ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายรัฐชยั สงประสพ รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายนิทศัน์ วรกุล รองปลดัเทศบาลนครสงขลา 
 12. นางบุษกร จนัทร์แป้น หวัหนา้สาํนกัปลดัเทศบาล 
 13. นายธาํมรงค ์ เมฆาอภิรักษ ์ ผอ.สาํนกัการคลงั 
 14. นางอญัชลี จิราจินต ์ ผอ.ส่วนบริหารงานคลงั 
 15. นายประจวบ   มณีโชติ ผอ.สาํนกัการช่าง 
 16. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 17. นายธวชัชยั ประดิษฐอุกฤษฏ ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 18. นายเสริมศกัดิ1  โสมสงค ์ ผอ.สาํนกัการศึกษา 
 19. นายศกัดา มณีนิล ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 20. นางสุจิตรา สังขศิ์ลป์ชยั ผอ.กองวชิาการและแผนงาน 
 21. นางสกุลวรรณ ดวงแข ผอ.กองสวสัดิการสังคม 
 22. นายสมหมาย สมศกัดิ1  ผูจ้ดัการสถานธนานุบาล 
 23. นายวรุิฬห์ วงคพ์ุธ หวัหนา้งานเทศกิจ 
 24. นางวรกานต ์ เรืองศรี หวัหนา้งานธุรการ  
 25. น.ส.ณฏัฐา ประสพสุข เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 
 26. นางธิดารัตน์ ไชยบญัดิษฐ เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 
 27. นายวฒิุชยั บุญเทพ ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 28. นายจตุรงค ์ ทองเพชรคง ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
 29. น.ส.นาดกมล กิจวุน่เจริญ ช่างภาพ 
 30. นายไกรวฒิุ พรหมสุทธิ ช่างภาพ 
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เริ@มประชุมเวลา  10.00 น. 

 เมื@อถึง เวลากําหนดนัดประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว  นางกลัยา  บุญญามณี ปลดัเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เขา้หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

นางกลัยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น ทา่นนายก   
ปลดัเทศบาล  เทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที@ปรึกษายกเทศมนตรี 
เลขานุการสภาเทศบาล  ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วนันีE เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยั

สามญั สมยัที@ 3 ครัE งที@ 2 ประจาํปี 2559  
 บดันีE   สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองคป์ระชุมแลว้  ดิฉนัใคร่ขอเรียนเชิญ  
สมาชิกสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และขอเชิญประธานสภา
เทศบาล ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญคะ่ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรียน  สมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรติทุกทา่น คณะผูบ้ริหาร และผูเ้ขา้ 
ประธานสภาเทศบาล  ร่วมประชุมสภาทุกท่าน วนันีE เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัที@ 3     

ครัE งที@ 2 ประจาํปี  พ.ศ. 2559 ในวนัที@ 26 สิงหาคม 2559  บดันีE  สมาชิกสภา
เทศบาล มาครบองคป์ระชุมแลว้  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา  และขอดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนีE   

ระเบียบวาระที� 1  เรื�อง ที�ประธานแจ้งให้ที�ประชุมทราบ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   เรื@องที@จะแจง้ใหที้@ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล  เรื@องที@   1. วนันีE มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุม 2 ทา่นคือ 
   1. นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์  สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
   2. นายดาํรงเดช  ทองคาํ    สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
  เรื@องที@  2. ขอแจง้ให้สมาชิกสภาทุกท่านไดแ้กไ้ขระเบียบวาระการประชุมวนันีE  

ในระเบียบวาระที@ 4  เรื@ องพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 วาระที@ 2 และวาระที@ 3  ให้แกเ้ป็น ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  นะครับ  เจา้หนา้ที@พิมพผ์ดินะครับ 

มติที�ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2  เรื�อง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  (ไม่มี)     

ระเบียบวาระที� 3  เรื�อง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  
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ระเบียบวาระที�  4  เรื�อง   พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  

 พ.ศ. 2560  วาระที� 2   และวาระที� 3     

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระที@ 4  เรื@อง  พิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล   ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระที@ 2 และวาระที@ 3 ในวาระนีE  เป็นเรื@องของ

ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ@ งในคราว
ประชุมสภา สมยัสามญั สมยัที@ 3 ประจาํปี พ.ศ. 2559 เมื@อวนัที@ 15 สิงหาคม 2559  
สภาเทศบาลนครสงขลา ไดล้งมติรับหลกัการในวาระที@ 1 ไปแลว้  

   การประชุมสภาในวนันีE  เป็นการพิจารณาร่างเทศบญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระที@ 2 และวาระที@ 3  คณะกรรมการ
แปรญัตติได้ทําการแปรญัตติหลังจากที@ผ่านขัE นตอนรับหลักการ ขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญตัติ  เสนอรายงานคาํแปรญตัติต่อที@ประชุมสภา  เชิญนาย
สมชาย  จินเดหวา เชิญครับ    

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2   
  ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ          

ขอรายงานคาํแปรญตัติร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ดงันีE  

   ตามที@สภาเทศบาลนครสงขลา ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล      
สมยัสามญั สมยัที@ 3 ประจาํปี  2559 เมื@อวนัที@ 15 สิงหาคม 2559 รับหลกัการแห่ง
ร่างเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวาระที@ 1 แลว้ 
และในการพิจารณาวาระที@ 2 สภาไดมี้มติกาํหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญตัติไว ้
3 วนั นบัตัEงแต่วนัที@ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ถึงวนัที@ 19 สิงหาคม 2559 
เวลา 09.00 น. และกาํหนดสถานที@รับคาํขอแปรญัตติฯ  ณ ห้องกิจการสภา 
เทศบาลนครสงขลา นัEน  

   ปรากฏว่าในระหว่างวนัและเวลาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบ้ริหารท้องถิ@น มายื@นขอแปรญตัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

   ดงันัEน ในวนัที@ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ตามเวลาที@กาํหนดนดั
ประชุมพิจารณาคาํขอแปรญตัติของสมาชิกสภาเทศบาลและผูบ้ริหารท้องถิ@น 
คณะกรรมการแปรร่างเทศบญัญติัฯ ประกอบดว้ย  

   1. นายสมชาย  จินเดหวา  ประธานกรรมการ 
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   2. นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  กรรมการ 
   3. นายประจวบ  บุญเมือง  กรรมการ 
   4. นายเจิมศกัดิ1   หนูเมือง  กรรมการ 
   5. นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง กรรมการ 
   6. นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ ์ กรรมการ 
   7. นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ กรรมการและเลขานุการ 
   ได้มาพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ก่อนการ

พิจารณาฯ ที@ประชุมมีมติให้คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  แลว้เห็นวา่ 

   1. การตัEงงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบบันีE  
เป็นไปโดยถูกตอ้ง ตามระเบียบวธีิการงบประมาณทุกประการ 

   2. การตัEงจ่ายได้ตัE งจ่ายไวโ้ดยประหยดั และเพื@อใช้จ่ายไปตามอาํนาจ
หนา้ที@ของเทศบาลเองทัEงสิEน  

   จึงใหเ้ป็นไปตามร่างเดิมของผูบ้ริหารทอ้งถิ@นทุกประการ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  คณะกรรมการแปรญตัติ 
ประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบญัญติั ไดส่้งเอกสารมาใหผ้ม ผมกไ็ดต้รวจดูแลว้วา่ญตัติทัEงหมดไม่มีการ

แกไ้ขและไมมี่การแปรญตัติ  เป็นอนัสรุปวา่ยงัคงใชต้ามร่างเดิมทัEงหมด เมื@อไม่มี
การแกไ้ขเปลี@ยนแปลง กถื็อวา่ในวาระที@ 2 นีEกผ็า่นไปตามระเบียบฯ นะครับ  

   ในวาระที�  3  เป็นขัEนลงมติ ไม่มีการอภิปราย  ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา  
ลงมติวา่จะใหต้ราเป็นเทศบญัญติัหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกลงมติ  สมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นว่าควรให้ตราร่างเทศบญัญติัฉบบันีE  เป็นเทศบญัญติังบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือขึEนครับ (สมาชิกสภายกมือลงมติใน
วาระที@ 3 ใหต้ราเป็นเทศบญัญติั เป็นเอกฉนัท)์  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ ให้ผ่านวาระที� 2 ขั�นแปรญตัติ  และวาระที� 3  ขั�นลงมติ

โดยให้ตราเป็นเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  5  ญตัต ิ เรื�อง  ขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบอาคารบนเขาน้อยให้จังหวดั  

   สงขลาปรับปรุงเป็นศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนจังหวดัสงขลา   

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระที@ 5 ญตัติ  เรื@อง   ขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบอาคาร 
ประธานสภาเทศบาล  บนเขานอ้ยใหจ้งัหวดัสงขลาปรับปรุงเป็นศูนยส์ร้างสรรคเ์ยาวชนจงัหวดัสงขลา   
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  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญทา่นนายกเทศมนตรี   เชิญครับ 

นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญตัติ  เรื@อง  ขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบอาคารบนเขา

นอ้ยใหจ้งัหวดัสงขลาปรับปรุงเป็นศูนยส์ร้างสรรคเ์ยาวชนจงัหวดัสงขลา 
   หลักการ  ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการส่งมอบ

อาคารบนเขาน้อยให้จังหวดัสงขลา ดําเนินการตามโครงการปรับปรุงศูนย์
สร้างสรรค์เยาวชนจงัหวดัสงขลา โดยสํานกังานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั
สงขลา ซึ@ งจงัหวดัสงขลาไดด้าํเนินการจดัจา้งแลว้ โดยมีหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ปันหยี
บีสซิเนส เป็นผูรั้บจา้ง 

   เหตุผล  เนื@องจากจงัหวดัสงขลาไดมี้หนงัสือ ที@ สข 0022/11055 ลงวนัที@ 
20 มิถุนายน 2559 ขอให้เทศบาลนครสงขลาส่งมอบพืEนที@ เพื@อให้ผูรั้บจา้งได้
ปฏิบติังานตามสัญญาต่อไป 

   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการพสัดุ
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ@น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ@มเติม (ฉบบัที@ 2) 
พ.ศ. 2539 (ฉบบัที@ 3-5) พ.ศ. 2541 (ฉบบัที@ 6) พ.ศ. 2543 (ฉบบัที@ 7) พ.ศ. 2545 
(ฉบบัที@ 8) พ.ศ. 2547 (ฉบบัที@ 9) พ.ศ. 2553 หมวด 4 ขอ้ 155 “การให้บุคคลใดใช้
ประโยชน์หรือไดรั้บสิทธิใด ๆ อนัเกี@ยวกบัพสัดุประเภทที@ดินหรือสิ@งก่อสร้างของ
หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ@นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถิ@นนัEน” 

   จึงเสนอญตัตินีE เพื@อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา ใน
การส่งมอบอาคารบนเขาน้อยให้จงัหวดัสงขลา ดาํเนินการปรับปรุงเป็นศูนย์
สร้างสรรคเ์ยาวชนจงัหวดัสงขลาต่อไป 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญตัตินีEบา้งครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ  

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2 
   ผมจะขออภิปรายในญตัติขอรับความเห็นชอบในการส่งมอบอาคารบน

เขาน้อยให้จงัหวดัสงขลาปรับปรุงเป็นศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนจงัหวดัสงขลา     
นะครับ  ท่านประธานครับ อาคารนีE เป็นอาคารที@เทศบาลเราสร้างขึEนบนเขานอ้ย 
ใชง้บประมาณหลายลา้นบาท ถา้เราขึEนไปดูอาคารนีEแข็งแรงและสวยงามมาก มี
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จุดชมวิว ถา้เรามองไปทางทิศตะวนัออกของเขาน้อยดูทิวทศัน์ตอนเช้าจะเห็น
พระอาทิตยขึ์Eนสวยมาก จุดนีE เป็นจุดขายของเมืองสงขลาได ้แต่อาคารนีEสร้างมา
ไม่ไดใ้ช้ประโยชน์เลย เมื@อทางจงัหวดัขอใช้ ท่านนายกเทศมนตรีก็เสนอมาให้
ทางสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบ ผมก็เห็นชอบเพราะวา่อาคารแห่งนีEนัEนสร้าง
มาแล้วเราตอ้งใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะทุกวนันีE เป็นที@อยู่ของลิงหรือพวกหนุ
มานซึ@ งเป็นสัตวใ์นวรรณคดีเรื@ องรามเกียรติ1  มนัทาํลายทรัพยสิ์นที@อยูใ่นอาคาร
เสียหายหมด เมื@อเทศบาลไม่สามารถดูแลและใช้ประโยชน์ได้ จงัหวดัมาขอใช้
เพราะมีงบประมาณมากกวา่ มาดูแลมาปรับปรุง ผมไม่ขดัขอ้งอะไร แต่อยากจะ
ทราบวา่ทางจงัหวดัเอาไปปรับปรุงเป็นศูนยส์ร้างสรรคเ์ยาวชนจงัหวดัสงขลานัEน
มนัมีอะไรบา้งช่วยชีEแจงรายละเอียดหน่อย เพราะวา่อาคารตรงนีEมนักวา้งมากมี 2 
ชัEน ผมเคยขึEนไปดูนอกจากมีลิงแลว้ยงัมีเยาวชนของเราเป็นนกัเรียนใช้สถานที@
ตรงนีE เป็นแหล่งมั@วสุม ไปเสพยาบ้างอะไรบ้าง หลาย ๆ เรื@ อง ถ้าเราเอามาใช้
ประโยชน์มีคนดูแลก็เป็นประโยชน์กบัเมืองเป็นที@พกัผ่อนหย่อนใจเป็นที@ให้
ความรู้กบัเยาวชนในเขตเทศบาลนครสงขลา หรือวา่นกัทอ่งเที@ยวที@ขึEนมาเที@ยวบน
เขาน้อย เพราะบนเขาน้อยท่านนายกเทศมนตรีของเราก็มีความตัEงใจที@จะพฒันา
ให้เป็นแหล่งท่องเที@ยวไม่วา่จะเป็นศูนยสุ์ขภาพ หรือการปรับปรุงภูมิทศัน์ที@สระ
นํEาบนเขานอ้ย และบนเขานอ้ยก็เป็นที@ตัEงของอนุสาวรียก์รมหลวงลพบุรีราเมศวร์ 
ขึEนไปแลว้กส็ามารถไปสักการะได ้ถา้เราปรับปรุงเองบา้ง จงัหวดัรับไปปรับปรุง
บา้งก็จะเป็นสิ@งที@ดี ก็จะสามารถเป็นแหล่งท่องเที@ยวที@น่าเที@ยวที@สามารถดึงดูด
นกัท่องเที@ยวให้เขา้มาท่องเที@ยวที@เมืองเราอีกที@หนึ@ ง ตอนเย็นก็สามารถชมพระ
อาทิตยต์ก หรือชมวิวทิวทศัน์ของทะเลสาบสงขลาก็สวยงามมาก ชมเกาะยอชม
อะไรต่าง ๆ ก็ไดท้ัEงหมด ตรงนีE ผมเห็นดว้ยแต่อยากแนะนาํนิดหนึ@ ง คืออยากให้
เทศบาลได้มีส่วนร่วมกบัจงัหวดั เพราะเรามีภาพวาดที@ทางศิลปินแห่งชาติมา
แสดงฝีมือวาดเอาไว ้ตรงนีE เราน่าจะเอามาโชว์ในสถานที@แห่งนีE ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของเยาวชนและนกัท่องเที@ยว และอาคารนีEผมอยากทราบวา่เมื@อจงัหวดัเอา
ไปใชแ้ลว้นัEน การดูแลรักษา การบาํรุงซ่อมแซมอะไรต่าง ๆ นัEนใครเป็นผูดู้แลใน
เรื@องงบประมาณ เขาพฒันาขึEนมาแลว้ ก็ยงัมีศาลาอยู ่2 หลงัในปริมณฑลตรงนีE  
ซึ@ งเป็นจุดชมวิวเป็นสถานที@นั@งพกัผอ่นเทศบาลตอ้งไปปรับปรุงให้สวยงามเพื@อ
ไมเ่กิดอนัตรายแก่นกัทอ่งเที@ยวที@ขึEนไป  ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ@น  เชิญครับ  
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นายสมโชค  ดีลิ@น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ@น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 4 
   ในญตัติขอรับความเห็นชอบการในการส่งมอบอาคารบนเขาน้อยให้

จงัหวดัสงขลาปรับปรุงเป็นศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนจงัหวดัสงขลา ถ้าเราดู
หลกัการและเหตุผลแลว้ หลกัการกคื็อส่งมอบอาคารบนเขานอ้ยใหจ้งัหวดัสงขลา
ดําเนินการปรับปรุงเป็นศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนจังหวัดสงขลา เหตุผลก็
เพื@อที@จะใหผู้รั้บจา้งไดเ้ขา้ปฏิบติังานตามที@ไดว้า่จา้งกนัไปแลว้ แต่ประเด็นถา้มาดู
ระเบียบต่อครับท่านประธาน ผมขออนุญาตหารือ ระเบียบอาศัยอาํนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ทอ้งถิ@น พ.ศ. 2535 และกแ็กไ้ขมาเรื@อย ๆ จนสุดทา้ยมาฉบบัที@ 9 พ.ศ. 2553 หมวด 
4 ขอ้ 155  การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อนัเกี@ยวกบัพสัดุ
ประเภทที@ดินหรือสิ@ งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ@นต้อง
ไดรั้บความเห็นชอบจากสภา เรียนท่านประธานวา่ผมไม่เขา้ใจนะครับวา่การให้
บุคคลใดนัEนหมายถึงจงัหวดัหรือไม่ เพราะตามที@ทราบ จงัหวดัน่าจะเป็นนิติ
บุคคล แต่การใหบุ้คคใดโดยที@เราส่งมอบใหจ้งัหวดัซึ@ งเป็นนิติบุคคล ซึ@ งเรามาอา้ง
ระเบียบฯ บอกวา่ให้บุคคล ถา้ท่านประธานบอกวา่จงัหวดัเป็นบุคคล ผมก็วา่เป็น
บุคคลเพื@อที@จะไดเ้ห็นชอบ นี@หนึ@ งประเด็น แต่ถา้บอกวา่จงัหวดัไม่ใช่นิติบุคคลก็
จะตอ้งชีEแจงเพื@อที@จะไดเ้ขา้ใจตรงกนัในระเบียบที@เราอา้งเพราะเกรงวา่มนัจะผิด
ระเบียบนี@ส่วนที@ 1 ส่วนที@ 2 อาคารหลงันีE ผมเองพยายามที@จะไปคน้หาวา่สร้าง
เมื@อไหร่ ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ วตัถุประสงคใ์นการสร้าง สร้างเพื@ออะไรมนั
ไม่มีครับ ได้มาอย่างเดียววา่สร้างเสร็จเมื@อวนัที@ 22 เมษายน 2548 ตัEงแต่วนันัEน
มาถึงวนันีE ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จนเกิดปัญหาถึง สตง.ว่าทาํไมเราไม่ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ จนถึงวนันีEท่านนายกมีทางออกมีทางแกไ้ขปัญหาไดส่้งมอบอาคารนีE
ใหก้บัจงัหวดักเ็ป็นเรื@องที@ดีเพื@อที@จะไดใ้ชป้ระโยชน์อาคารนีEอยา่งเต็มที@ ประเด็นมี
อยู่ว่าเมื@อเราส่งมอบให้จงัหวดัปรับปรุงแล้ว หลังจากปรับปรุงเสร็จผูรั้บจ้าง
ปฏิบติังานเสร็จตามสัญญา ถามวา่อาคารนีE จงัหวดัรับผิดชอบต่อไหม ถา้ไม่ใคร
เป็นผูรั้บผิดชอบ เทศบาลนครสงขลารับผิดชอบต่อไหม ในเรื@องเจา้หนา้ที@ก็ดี ค่า
นํEา คา่ไฟ คา่ยามตรงนีEจงัหวดัรับผิดชอบหรือไม่ เป็นส่วนที@เรามอบให้จงัหวดัไป
เลยหรือเปล่าผมไม่ทราบ แต่ถา้เกิดปัญหาวา่ค่านํE า ค่าไฟ เจา้หน้าที@ ยามที@จะขึEน
ไปดูแลบนเขานอ้ย ถามวา่งบประมาณไมท่ราบวา่ไดต้ัEงไวห้รือยงั ผมไปดูในแผน 
3 ปีเราก็ไม่ได้ตัE งงบประมาณในส่วนนีE ไว ้แต่ทัEงหมดนีE ถ้าหากว่าจงัหวดัเป็น
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ผูรั้บผิดชอบอาคารดงักล่าวก็ไม่เป็นไร นี@คือสิ@ งที@ผมกงัวลและก็ปรึกษากบัท่าน
ประธาน ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายสมโชค  ดีลิ@น  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ  

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ท่านประธานที@เคารพครับ อาคารหลังนีE นัEนหลายปีแล้วนะครับ และ

วตัถุประสงค์เพื@ออะไรผมจาํไม่ไดแ้ลว้ แต่กงัวลนิดหนึ@ งเมื@อสร้างเสร็จและทาง
เทศบาลไดต้รวจรับแลว้ผมกงัวลอยูนิ่ดหนึ@ งวา่อาคารหลงันีE มีอายุ 10 กวา่ปีแล้ว
และทรัพยสิ์นต่าง ๆ ที@ตรวจรับมาพร้อมกบัอาคารนัEนที@จริงมนัตอ้งอยู่ครบทุก
อยา่งตามแบบที@กาํหนด แต่ขณะนนีEมนัมีปัญหาในเรื@องของการถูกลกัขโมย และ
ทรัพยสิ์นถูกทาํลายไปเยอะ ผมเป็นห่วง ไม่ทราบว่าทางผูบ้ริหารไดด้าํเนินการ
แจง้ความเพื@อที@จะได้บนัทึกทรัพยสิ์นต่าง ๆ ที@เสียหายไปแล้ว เพราะว่าเมื@อมา
สร้างใหมน่ัEนกต็อ้งมีคา่ใชจ่้ายเพิ@มผมกลวัวา่จะเกิดปัญหาเรื@องทรัยพสิ์นที@เสียหาย
ว่าจะดําเนินการแก้ปัญญาอย่างไรกลัวว่าจะเป็นข้อผูกมัดกับเทศบาลไปอีก  
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ  

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2 
   ในสมยัที@อนุมติัให้สร้างอาคารหลงันีE  ผมเป็นคนหนึ@ งที@อนุมติัและท่าน

สมาชิกสภาเทศบาลที@นั@งอยูต่รงนีE  ขอโทษที@พาดพิง กมี็ นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   
นายประวติั  ดาํริห์อนันต์  นายพิทกัษ์  ทองสุกใส  นายรุ่น  จนัทนะ  นะครับ 
อาคารตรงนีE ได้อนุมติัให้สร้างหลังจากที@อนุมัติให้สร้างลิฟท์เขาตังกวนเพื@อ
ส่งเสริมการท่องเที@ยว อาคารหลงันีEก็เช่นเดียวกนัสร้างเพื@อส่งเสริมการท่องเที@ยว 
เราเห็นวา่ทศันียภาพบนเขา้ตงักวนมีความสวยงาม จึงสร้างอาคารเป็นร้านอาหาร
สําหรับไวบ้ริการนกัท่องเที@ยวเพื@อหารายได ้แต่การบริหารจดัการนัEนเทศบาลไม่
สามารถบริหารจดัการได ้ดว้ยความจาํกดัของบุคลากร ตอนนัEนเราจะให้เอกชน
เขา้มาบริหาร เหมือนกบัลิฟทเ์ขาตงักวน แต่ปรากฏวา่อาคารบนเขานอ้ยไม่มีผูไ้ด
ประสงคจ์ะมาเช่าหรือประมูลไปเลยตอ้งปล่อยให้มนัวา่งอยู ่ที@ผมไดอ้ภิปรายไป
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แลว้วา่เป็นที@อยูข่องลิง เป็นที@มั@วสุมของเยาวชน  เมื@อนายกเทศมนตรีกบัจงัหวดั  
มีความเห็นตรงกนัวา่น่าจะปรับปรุงและใชใ้ห้เกิดประโยชน์ ดีกวา่ปล่อยทิEงร้าง
ซึ@ งไมเ่กิดประโยชน์อะไร ถา้เรามาใชป้ระโยชน์ให้เยาวชนเขา้มาเรียนรู้ในอาคาร
แห่งนีE  โดยจงัหวดัซึ@ งมีงบประมาณมาดาํเนินการเราแค่เพียงคอยสนบัสนุน ผม
เห็นดว้ยกบัทา่นนายกเทศมนตรีในญตัตินีE   ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ  

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ทา่นประธานครับที@จริงผมจะไมอ่ภิปรายแลว้ แต่บงัเอิญโดนพาดพิงครับ 

เป็นความจริงครับวา่อาคารหลงันีEสร้างในสมยัที@ ขอโทษที@เอ่ยนามนะครับ อดีต
นายกอุทิศ  ชูช่วย  เป็นผูส้ร้างและผมกเ็ป็นผูห้นึ@งที@อนุมติัให้สร้าง สร้างเสร็จแลว้
ก็ไม่ไดใ้ช้ทาํอะไรก็แค่นัEน วนันีEก็ตอ้งขอขอบคุณและขอชมเชยท่านนายกฯ ที@มี
วิสัยทศัน์ที@กวา้งไกล คือเรื@องเป็นอยา่งนีE ครับ หน่วยงานราชการทัEงหลายถ้าได้
ครอบครองที@ราชพสัดุก็จะครอบครองอยูอ่ยา่งนัEน ดูแลว้เมืองสงขลาก็เป็นที@ตัEง
ของเขต ของจงัหวดั ของส่วนราชการอะไรมากมาย หน่วยราชการที@จะมาทีหลงั
จึงไม่มีที@ มาขอที@ตรงนัEนตรงนัEนก็บอกไม่ไดผ้มจะเอาไวท้าํสี@ งนีE  ไม่ขอที@ตรงนีE
ตรงนีEกบ็อกไมไ่ดผ้มจะเอาไวท้าํสิ@งนัEน แต่ก็ไม่ไดท้าํอะไร ผมอยูส่งขลามา 50 ปี 
ตัE งแต่หนุ่มจนผมจะแก่ตายอยู่แล้ว อย่างมหาวิทยาลัยเทคโนฯ เมื@อก่อน ผม
พาดพิงที@ทาํงานเดิมนะครับ 200 กวา่ไร่ เป็นที@วา่งอยูห่น่วยราชการอื@นขอก็ไม่ให้
บอกวา่จะไวท้าํสิ@งนีE สิ@งนัEน อยา่งนัEนไม่ถูกนะครับ แต่ท่านนายกฯ มองการณ์ไกล 
ยอมวา่ถา้ตรงนีE เราทาํอะไรไม่ไดแ้ลว้ครอบครองอยูก่็ไม่มีประโยชน์เกินกาํลงัที@
เราจะทาํ ก็ควรจะมอบให้คนอื@นเขาทาํนี@เป็นตวัอยา่งที@ดีนะครับ หน่วยราชการ
ทั@วไปในเมืองสงขลา ผมพูดซํE าอีกทีวา่มนัไม่มีที@จะให้แลว้ หน่วยราชการที@มาที
หลงัตอ้งออกไปอยูแ่ถวนํEากระจาย แถวพะวงหรือแถวเกาะแตว้ ขอบคุณมากครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  เชิญครับ  

นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2 
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   ผมขออนุญาตอภิปรายในฐานะของคนสงขลาที@เกิดที@แผน่ดินบ่อยางครับ 
เราเห็นเขาน้อยเขาตงักวนมาตัEงแต่เล็ก ตัEงแต่สมยัเรียนชัEนประถมที@ขึEนไปเที@ยว
จนกระทั@งบดันีE  50 กวา่ปีก็ยงัเหมือนเดิมไม่มีการพฒันาในสิ@งที@ดีขึEน เพราะวา่ทาํ
แลว้กข็าดการดูแลเอาใจใส่ที@ดี วนันีEผมขอบคุณท่านนายกฯ ที@มอบสิ@งต่าง ๆ ตรง
นัEนใหก้บัทางจงัหวดัเขา้ไปดูแล และขอฝากไปยงัทา่นผูว้า่ราชการจงัหวดัและผูที้@
เกี@ยวข้องที@มีอาํนาจดูแลช่วยดูแลด้วยความเอาใจใส่ พี@น้องประชาชนจงัหวดั
สงขลาเขามองดูอยู ่เขาอยากจะขึEนไปแลว้เกิดความสบายใจครับ นี@ขึEนไปทุกครัE ง
ตอ้งหวาดกลวัทุกครัE ง เพราะวา่มนัไม่สะดวก ขาดการดูแลเอาใจใส่ที@ดีนะครับ 
ฝากทา่นผูเ้กี@ยวขอ้งดว้ยความรักคนสงขลา  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  เชิญครับ  

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลพ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ประเด็นต่าง ๆ ที@ท่านสมาชิกไดอ้ภิปรายมา ผมก็นั@งฟังอยู ่อาคารนีEสร้าง

มานานแลว้ผา่นมาหลายปี ปรับปรุงบา้ง ไม่ปรับปรุงบา้ง ก็เป็นที@น่าเสียดายของ
ชาวนครสงขลา แต่ในการประชุมครัE งนีE ชาวนครสงขลาไดรั้บฟังเสียงที@ถ่ายทอด
ออกไป ชาวสงขลาทุกคนที@ได้ไปออกกาํลงักายหรือทาํกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ 
เขาขึEนไปบนเขานอ้ยเขาไดเ้ห็นอาคารนีEแลว้ก็รู้สึกเสียดายวา่น่าจะทาํอะไรให้เกิด
ประโยชน์ เพราะฉะนัEนวนันีEผมจะไม่พูดยอ้นไปวา่เกิดอะไรขึEนเมื@ออดีตที@ผา่นมา 
อะไรคือขาดทุนอะไรคือกาํไร อะไรคุม้ค่าอะไรไม่คุม้ค่า ผมจะไม่พูดถึง แต่ผม
อยากจะเรียนถามผูบ้ริหารไม่วา่จะเป็นท่านนายกฯ หรือฝ่ายโยธา หรือฝ่ายใดก็
แล้วแต่ที@มีส่วนเกี@ยวข้องในครัE งนีE  ช่วยตอบคาํถามและก็อธิบายให้ชาวนคร
สงขลาไดรั้บทราบวา่อาคารหลงันีE ที@ชาวนครสงขลาขึEนไปออกกาํลงักายและได้
เห็นแลว้พดูกนัวา่ทาํอยา่งไรใหเ้กิดประโยชน์ ผมอยากจะถาม 2-3 เรื@องคือ 

   1. เมื@อเราผา่นสภาครัE งนีEไปแลว้ประโยชน์ที@ชาวบอ่ยางจะไดรั้บคืออะไร 
   2. เรื@องการมีส่วนร่วมชาวบอ่ยางของเราสมารถทาํกิจกรรมหรือวา่มีส่วน

ร่วมหรือว่าได้มีส่วนเกี@ยวขอ้ง หรือวา่เป็นเอกสิทธิ1 ของผูรั้บช่วงต่อไป หรือไม่
อยา่งไร  

   3. ขอคาํอธิบายวา่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวบอ่ยางอยา่งไร 
   ขอบคุณครับ  
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นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายวลัลภ  วฒิุภูมิ  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญทา่นนายกเทศมนตรี  เชิญครับ  

นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชีEแจงใหก้บัสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ไดท้ราบถึงที@มาที@ไปของ

อาคารนีE ที@   ณ ปัจจุบันนีE เทศบาลนครสงขลาได้มอบให้จังหวดัสงขลาซึ@ งตัE ง
งบประมาณไว ้3,000,000 บาท ในการปรับปรุงเพื@อให้เป็นศูนย์สร้างสรรค์
เยาวชนจงัหวดัสงขลา อาคารนีE แรกเริ@มเดิมทีไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเมื@อปี 
2545 ในโครงการศูนยบ์ริการเขานอ้ยในงบประมาณจาํนวน 8,211,190.40 บาท 
และปล่อยให้รกร้างโดยที@ทางเทศบาลนครสงขลาไม่ไดเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์อยา่ง
ใดเลย อีกทัEงถือวา่บรรยากาศหรือสภาพแวดลอ้มและสิ@งต่าง ๆ ที@เกิดขึEนนัEนเป็นที@
อาศยัของลิง ดว้ยพฤติกรรมของลิงทาํให้หลงัคาของอาคารเกิดความเสียหายจาก
ความซุกซนของมนั และเมื@อ 3 ปีที@ผ่านมาผมมองว่าอาคารหลังนีE มนัน่าจะมี
ประโยชน์ ทาํอยา่งไรจะให้มีกิจกรรมเกิดขึEนในอาคารแห่งนีE  และอีกทัEงเพื@อที@จะ
หารายได้มาสู่เทศบาลก็เลยประกาศให้เอกชนเข้ามาประมูลเพื@อเข้าไปหา
ผลประโยชน์จะได้มีรายได้เขา้สู่สํานักการคลงัของเทศบาลนครสงขลา ก็ได้มี
บริษทัที@เขา้มาประมูล ทา้ยสุดเก็นติEงฮิว จาํกดั แต่เรารอให้เขาเขา้มาทาํสัญญา
จนกระทั@งปัจจุบันนีE ก็ยงัไม่ได้เข้ามาทาํสัญญา ก็ถือว่าตกไป จนผูว้่าราชการ
จงัหวดัคนปัจจุบนัท่านได้ขึEนไปดูบรรยากาศบนเขาน้อย พบเห็นวา่มีอาคารอยู่
และถือว่ามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที@สวยงามดว้ยมีจุดชมวิวหรือชมภูมิ
ทศัน์ตรงนัEนมีความสวยงาม กเ็ลยไดป้ระชุมกนักบัหลาย ๆ ฝ่าย ท่านก็เลยบอกวา่
อาคารตรงนัEนจะทาํเป็นศูนยส์ร้างสรรคเ์ยาวชน และมีกิจกรรมต่าง ๆ และผูที้@จะ
มาใช้อาคารแห่งนีE ก็มี สภาเด็กและเยาวชน สโมสรเงือกน้อย และก็ทําเป็น
หอ้งสมุดเล็ก ๆ ใหพ้ี@นอ้งประชาชนไดม้าอ่านหนงัสือ นอกจากที@พี@นอ้งประชาชน
ไดขึ้Eนมาชมบรรยากาศบนเขานอ้ยแลว้ก็จะไดพ้บไดเ้ห็นกิจกรรมต่าง ๆ ที@เกิดขึEน 
หรือว่าได้มาอ่านหนังสือหาความรู้ให้กบัตวัเอง และท่านผูย้่าราชการจงัหวดั
สงขลาก็ไดข้อพืEนที@ตรงนีE ไปเพื@อที@จะทาํให้โครงการนีE เกิดขึEน ถือวา่ดีกวา่ปล่อย
ใหร้กร้างวา่งเปล่า เพราะถา้เทศบาลจะดาํเนินการเองกต็อ้งใชง้บประมาณอีกเยอะ 
ทัEงดา้นบุคลากรที@ตอ้งไปดูแลในส่วนนัEน มนัก็เป็นเรื@ องที@เป็นไปไดย้าก แต่เมื@อ
จังหวดัขอไปก็ถือว่าคนที@สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่แค่เพียงคนในเขต
เทศบาลนครสงขลา แต่เป็นคนทุกอาํเภอในจงัหวดัสงขลาก็สามารถที@จะมาใช้
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ประโยชน์ในอาคารตรงนีE  ก็ถือวา่เป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนในการที@จะ
ร่วมกันทํากิจกรรมที@ เ ป็นประโยชน์กิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง  ๆ เ ป็นการ
แลกเปลี@ยนเรียนรู้ และอีกหลาย ๆ โครงการที@จงัหวดัจะทาํใหเ้กิดประโยชน์ให้แก่
เด็กและเยาวชนในจงัหวดัสงขลาในโอกาสต่อไป  และขอเรียน สท.สมชาย       
จินเดหวา  และ สท.สมโชค  ดีลิ@น  นะครับวา่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่
ดว้ยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ@น พ.ศ. 2535 และที@แกไ้ข
ถึงฉบบัที@ 9 พ.ศ. 2553 หมวด 4 ขอ้ 155 “การให้บุคคลใดใชป้ระโยชน์หรือไดรั้บ
สิทธิใด ๆ อนัเกี@ยวกบัพสัดุประเภทที@ดินหรือสิ@งก่อสร้างของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถิ@นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถิ@นนัEน” คาํวา่บุคคลที@ท่านสงสัยวา่จงัหวดันัEนจะเป็นบุคคลใช่หรือไม่
เพราะจงัหวดัเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์คาํวา่บุคคล
หมายถึง สิ@งที@สามารถมีสิทธิและหน้าที@ไดต้ามกฎหมาย โดยบุคคลมี 2 ประเภท
คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และส่วนเรื@องคา่ใชจ่้ายนัEนเมื@อทางจงัหวดัไดรั้บ
เอาอาคารนีEไปแลว้เพราะฉะนัEน ไม่วา่ค่านํE า ค่าไฟ ค่ารักษาความปลอดภยัหรือค่า
อะไรต่าง ๆ นัEนเมื@อมามอบอาคารไปแลว้ทางจงัหวดัก็จะเป็นผูดู้แลต่อไป ถามวา่
เมื@อจงัหวดัรับไปดาํเนินการแลว้เราไดป้ระโยชน์จากไหน กคื็อเด็กและเยาวชนใน
พืEนที@ของเราสามารถที@จะไปใชป้ระโยชน์ในอาคารตรงนัEนไดด้ว้ย ถือวา่เป็นศูนย์
รวมในการทาํกิจกรรมของเด็กและเยาวชน และขอชีEแจงในส่วนของ สท.วลัลภ  
วฒิุภูมิ  วา่อาคารในพืEนที@ตรงนีEหรือวา่ศูนยเ์ยาวชนสร้างสรรคต์รงนีEถา้ทางจงัหวดั
ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแลว้นัEน  มนัจะเกิดประโยชน์อะไรกบัเด็กและเยาวชน  
ผมเชื@อวา่ดีกวา่ปล่อยใหเ้ป็นที@อยูข่องลิง เพราะในปัจจุบนันีE  ขณะนีEก็ยงัมีลิงเขา้ไป
ป้วนเปีE ยน ๆ บนหลงัคาเตม็ไปหมด ผมเชื@อวา่อาคารบนเขานอ้ยถา้ไม่มีใครไปทาํ
กิจกรรมอะไรลิงก็จะเขา้ไปรบกวน เพราะลิงเป็นยงัเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบนั 
อยา่งที@ผมรู้สภาเด็กและเยาวชน เขาก็ทาํงานในการวางแผนในเรื@องของสภาเด็ก
และเยาวชน  ที@สําคัญห้องสมุดเล็ก  ๆ ตรงนัE นมันจะเป็นจุดสันทนาการ 
นกัท่องเที@ยวไดขึ้Eนมาเที@ยวแลว้ก็แวะอ่านหนงัสือหาความรู้เพิ@มเติมให้แก่ตนเอง
ไดอี้กทางหนึ@ง และตรงนัEนใกลก้บัโรงเรียนมหาวชิราวุธ เด็ก ๆ ก็สามารถขึEนมา
ไดเ้พราะมนัมีทางลดัอยู ่ขึEนมาดูบรรยากาศบนเขานอ้ย ขึEนมาอ่านหนงัสือ และสิ@ง
ที@สาํคญัผมขอบอกวา่เป็นที@บริการไมใ่ช่เฉพาะคนในจงัหวดัสงขลาเท่านัEน คนทัEง
ประเทศและนกัท่องเที@ยวชาวต่างชาติที@มาเที@ยวและมาชมบรรยากาศบนเขานอ้ย 
เพราะปัจจุบนันีEบนเขาน้อยผมให้สํานกัการช่างเขา้ไปปรับปรุงภูมิทศัน์ให้เห็น
บรรยากาศ 360 องศา โดยเฉพาะบริเวณกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ทางเทศบาล
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นครสงขลาได้ไปเปิดจุดชมวิวต่าง ๆ อีกทัE งสวนสุขภาพตรงนัEนก็เหมือนกัน
ตอนนีEทางเทศบาลก็ดาํเนินการอยู ่ เพราะถือวา่นโยบายของเทศบาล  จะทาํให้
ตรงนัEนเป็นจุดทอ่งเที@ยว คนมาออกกาํลงักายมาพกัผอ่นหยอ่นใจ เพราะปัจจุบนันีE
ถา้ทา่นขึEนไปบนเขานอ้ยช่วงเชา้ ช่วงเยน็จากการที@เทศบาลไปปรับปรุงภูมิทศัน์ที@
เป็นป่ารกให้ดูแล้วมีความปลอดภยั ก็จะมีนักท่องเที@ยวและประชาชนไปออก
กาํลงักายกนัเป็นจาํนวนมาก อีกทัEงในอนาคตโครงการต่าง ๆ ที@จะปรับปรุงภูมิ
ทศัน์บริเวณกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศกัดิ1  ท่านผูว้า่ก็จะให้งบประมาณมาทาํการ
ปรับปรุงตรงนัEนในปี 2560 กข็อนาํเรียนใหท้า่นสมาชิกไดท้ราบ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ทา่นนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ  

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 2 
   เมื@อสักครู่ท่านนายกฯ บอกวา่ขอชีEแจง สท.สมชาย  จินเดหวา  และ สท.

สมโชค  ดีลิ@น  ในเรื@องคาํวา่บุคคล ผมไม่ไดติ้ดใจเรื@องบุคคลแต่อยา่งใดนะครับ 
ผมอภิปรายสนบัสนุนท่านนายกฯ แต่ผมขอชีEแจงทาํความเขา้ใจกบัสภาแห่งนีE วา่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถิ@น ฉบบัที@ 9 พ.ศ. 2553 หมวด 4 ขอ้ 155 การให้บุคคลใดใชป้ระโยชน์
หรือไดรั้บสิทธใด ๆ อนัเกี@ยวกบัพสัดุประเภทที@ดินหรือสิ@งก่อสร้าง อาคารนีE เป็น
สิ@งก่อสร้างหรือเป็นที@ดิน ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากสภา และเรามาตีความ
เรื@ องบุคคล ท่านนายกฯ บอกว่าบุคคลให้ถือตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ก็ถูกตอ้งครับ บุคคลมี 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดาก็
หมายถึงสมาชิกสภา ประชาชนทุกคน ส่วนนิติบุคคลก็คือกระทรวงทบวงกรม 
จงัหวดั อาํเภอ และเทศบาลของเราก็เป็นนิติบุคคล วดั บริษัท ห้างร้านที@จด
ทะเบียนพาณิชยก์็เป็นนิติบุคคล เพราะฉะนัEนญตัตินีE ไม่ขดักบัระเบียบฯ จงัหวดั
เป็นนิติบุคคลกถื็อวา่เป็นบุคคล  ญตัตินีEผมเห็นชอบ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ ไม่มีนะครับ เมื@อไม่มีผมก็จะขอมติจากที@ประชุม

สภาแห่งนีE  สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบในการส่งมอบอาคารบนเขาน้อยให้
จงัหวดัสงขลาปรับปรุงเป็นศูนยส์ร้างสรรคเ์ยาวชนจงัหวดัสงขลา โปรดยกมือขึEน
ครับ (สมาชิกสภายกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนีE มีมติ
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เห็นชอบในการส่งมอบอาคารบนเขาน้อยให้จงัหวดัสงขลาปรับปรุงเป็นศูนย์
สร้างสรรคเ์ยาวชนจงัหวดัสงขลา ตามญตัติที@ผูบ้ริหารไดเ้สนอมา แลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมตเิห็นชอบในการส่งมอบอาคารบนเขาน้อยให้จังหวัดสงขลา

ปรับปรุงเป็นศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนจังหวดัสงขลา  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที�  6  ญตัต ิ    เรื�อง  ขออนุมัติให้เช่าอาคารบริเวณติดกบัถนนเข้าท่าเทยีบเรือ      

    ประมงใหม่ (ท่าสะอ้าน) มีกาํหนด 20 ปี และขอรับความเห็นชอบจัดให้ 

   ประชาชนที�อาศัยอยู่เดิมเช่าที�ดินและเช่าอาคารโดยไม่ต้องดําเนินการ

ประมูล  

นายชาคริต  นิยมเดชา    ระเบียบวาระที@  6  เรื@อง  ขออนุมติัใหเ้ช่าอาคารบริเวณติดกบัถนนเขา้  
ประธานสภาเทศบาล  ท่าเทียบเรือประมงใหม่ (ท่าสะอา้น) มีกาํหนด 20 ปี และขอรับความเห็นชอบ  

จดัให้ประชาชนที@อาศยัอยู่เดิมเช่าที@ดินและเช่าอาคารโดยไม่ต้องดาํเนินการ
ประมูล  เชิญผูบ้ริหารเสนอญตัติ  เชิญรองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  เชิญครับ 

นางสาววลยัรัตน์  ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  ดิฉันนางสาววลัยรัตน์  ตันติเศรณี  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้รับ

มอบหมายจากนายกเทศมนตรี  ใหเ้สนอญตัติแทนนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอเสนอญตัติ  เรื@ อง  ขออนุมติัให้เช่าอาคารบริเวณติดกบัถนนเข้าท่า

เทียบเรือประมงใหม่ (ท่าสะอา้น) มีกาํหนด 20 ปี และขอความเห็นชอบจดัให้
ประชาชนที@อาศยัอยูเ่ดิมเช่าที@ดินและเช่าอาคารโดยไมต่อ้งตอ้งดาํเนินการประมูล 

   หลกัการ  ขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื@อให้เช่าอาคารบริเวณ
ติดกบัถนนทางเขา้ท่าเทียบเรือประมงสงขลาใหม่ (ท่าสะอา้น) มีกาํหนด 20 ปี 
และขอความเห็นชอบจดัให้ประชาชนที@อาศยัและใช้ประโยชน์อยูเ่ดิม เช่าที@ดิน
และเช่าอาคาร ซึ@ งคณะกรรมการจดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นของเทศบาลนคร
สงขลา ไดก้าํหนดหลกัเกณฑไ์ว ้ดงันีE  

   1. อตัราประโยชน์ตอบแทนขัEนตํ@าการเช่าอาคารเพื@อประกอบการคา้และ
ใหเ้ช่า ตารางเมตรละ 13.50 บาทต่อเดือน เพื@ออยูอ่าศยัเองตางรางเมตรละ 5 บาท 
และการเช่าที@ดิน กาํหนดตารางเมตรละ 2 บาทต่อเดือน 

   2. ระยะเวลาการเช่า 20 ปี โดยปรับเพิ@มคา่เช่าขึEน 5 เปอร์เซ็น ทุก ๆ 5 ปี 
   3. คา่ตอบแทนการต่ออายสุัญญาเช่าเทา่กบัสองเดือนของคา่เช่า 
   4. คา่ตอบแทนการโอนสิทธิการเช่า และการใหเ้ช่าช่วง 10,000 บาท 
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   เหตุผล  เนื@องจากมีพืEนที@บริเวณดา้นขา้งถนนทางเขา้ท่าเทียบเรือประมง
สงขลาใหม่ (ท่าสะอา้น) ไดมี้ประชาชนก่อสร้างอาคารเป็นที@พกัอาศยัโดยไม่ได้
รับอนุญาต เทศบาลนครสงขลาจึงพิจารณากาํหนดให้ผูที้@อยู่อาศยับริเวณพืEนที@
ดงักล่าวดาํเนินการเช่าพืEนที@ใหถู้กตอ้ง จาํนวน 1 ราย 

   นางมาลี  จนัทร์แกว้  จาํนวนอาคาร 4 หลงั  คือ 
   1.  เลขที@  497/31 ถนนนครนอก  ประกอบการค้า  4 x 10 x 13.5  

คา่เช่าเดือนละ 540  บาท 
   2.  เลขที@  497/32 ถนนนครนอก  ประกอบการค้า  4 x 10 x 13.5  

คา่เช่าเดือนละ 540  บาท 
   3. เลขที@ 497/33 ถนนนครนอก  อาศยัเอง  4 x 10 x 5  คา่เช่าเดือนละ  
  200  บาท 
   1.  เลขที@  497/34 ถนนนครนอก  ประกอบการค้า  4 x 10 x 13.5  

คา่เช่าเดือนละ 540  บาท 
   ระเบียบ  อาศยัอาํนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัหา

ประโยชน์ในทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ@น พ.ศ. 2543 หมวด 2 
   ขอ้ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ@นให้

ดาํเนินการโดยวธีิประมูล 
   (1) มีกาํหนดไมเ่กินสามปี ใหผู้บ้ริหารทอ้งถิ@น เป็นผูมี้อาํนาจอนุมติั 
   (2) มีกาํหนดเกินสามปี ใหส้ภาทอ้งถิ@นเป็นผูอ้นุมติั 
   การให้เช่าตามวรรคหนึ@ ง ถ้ามีความจาํเป็นหรือเพื@อประโยชน์ของทาง

ราชการให้ผู ้บริหารท้องถิ@นเสนอสภาท้องถิ@นให้ความเห็นชอบดําเนินการ
แบบอย่างอื@น โดยไม่ต้องดาํเนินการประมูลก็ได้ ทัEงนีE เท่าที@ไม่ขดัหรือแยง้กบั
กฎหมาย 

   จึงเสนอญตัตินีE  เพื@อขออนุมติัจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการให้เช่า
อาคารติดกบัถนนทางเขา้ท่าเทียบเรือประมงใหม่ (ท่าสะอา้น) มีกาํหนด 20 ปี 
และขอความเห็นชอบในการจดัให้ประชาชนที@อาศยัและใชป้ระโยชน์อยูเ่ดิม เช่า
ที@ดินและเช่าอาคาร โดยไมต่อ้งดาํเนินการประมูล  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ รองนายกวลยัรัตน์  ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE  บา้งครับ เชิญนายสมชาย  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@  2 
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   ในญตัตินีE   มี 2 เรื@ อง  คือ 1 เรื@ อง ขออนุมติัให้เช่าอาคาร และ 2 เรื@ อง 
เห็นชอบให้ผูอ้าศัยอยู่เดิมเช่าที@ดินและอาคารโดยไม่ต้องดําเนินการประมูล  
อนุมติัให้เช่ามนัตอ้งมองเรื@องกรรมสิทธิ1 ก่อน ผมอยากทราบวา่ที@ดินตรงนัEนเป็น
ของเทศบาลหรือวา่เป็นที@สาธารณะ ถา้เป็นของเทศบาลเราอนุญาตได ้เห็นชอบ
ได ้แต่ถา้เป็นที@สาธารณะสภาไม่มีสิทธินะครับ และบา้นทัEง 4 หลงันีE เขาสร้างเอง
ใช่หรือไม ่สร้างบนที@ดินวา่งเปล่านีEไมท่ราบวา่เป็นที@สาธารณะหรือที@ของเทศบาล 
แต่มีการสร้างแลว้เพราะมีบา้นเลขที@ คือบา้นเลขที@ 497/31-34 รวม 4 หลงั เป็น
ของนางมาลี  จนัทร์แกว้  ผูอ้าศยัเดิมที@เราให้ความเห็นชอบจะให้เขาเช่าโดยไม่
ต้องประมูล ผมมาดูแล้วที@ตรงนัEนเป็นทางเข้าประมง ที@จริงชื@อถนนต้องเป็น
ประมงใหมห่รืออะไรทาํนองนีE  แต่วา่มีการออกบา้นเลขที@มานานแลว้เลยใชชื้@อวา่
ถนนนครนอกเพราะถนนนครนอกมนัมีมานานแลว้ บา้นเลขที@ 497/31 และก็ทบั
ต่อ ๆ กนัไปแสดงว่ามีการอนุญาตให้สร้างเพราะมีบ้านเลขที@ตรงนีE ผมดูตาม
เอกสารนะครับ แต่เทศบาลเราไมไ่ดจ้ดัเกบ็ภาษี ไมไ่ดห้าประโยชน์  ณ วนันีEมาถึง
สมยัของทา่นนายกสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  ก็ดาํเนินการจดัหาประโยชน์ ให้เช่าอตัรา
ค่าเช่าเดือนละ 540 บาทต่อหลงั จาํนวน 3 หลงั อีกหลงัหนึ@ งอาศยัอยูเ่องให้เช่า 
200 บาท ส่วนเรื@องอาศยัอยูเ่องหรือวา่ให้ผูอื้@นเช่าเดือนละ 5-6 พนัผมไม่กา้วล่วง
เพราะมีคณะกรรมการอยู่แล้ว ผมเพียงติดใจว่าการที@ให้เช่าเราให้เช่าถูกต้อง
หรือไม่ มนัเป็นที@ของเราไหม มีรายได้เดือนละ 4-5 ร้อยก็เอามาซืEออาหารหนู    
ไวแ้จกประชาชน หาเงินเขา้รัฐมนัเป็นสิ@งที@ดีเราเห็นดว้ยในเรื@องนีE  สรุปวา่ถา้เป็น
ที@ดินของเทศบาล ผมอนุมติัให้เช่า ส่วนความเห็นชอบก็แล้วแต่มติที@ประชุม      
นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา   มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ท่านประธานครับ  ญตัติที@เสนอมานีE ที@จริงแลว้ผูเ้สนอญตัติควรจะแนบ

แผนผงัมาสักหน่อยกดี็นะครับเพราะวา่สมาชิกสภาทัEงหมด 23 ท่านก็คงไม่ทราบ
วา่ถนนนครนอกอยูต่รงนัEนตรงนีEบา้นเลขที@นีEมนัอยูต่รงไหน ผมเองผา่นตรงนัEน
ทุกวนัแต่ยงันึกไมอ่อกวา่บา้นของนางมาลี  จนัทร์แกว้  อยูต่รงไหนเขา้ใจวา่คงจะ
อยูใ่กล ้ๆ กบัร้านนํE าชาตรงนัEน ตรงกนัขา้มกบัสมิหลาดาราดิโอ ตรงกนัขา้มกบั
ปัcมที@กาํลงัรืE ออยู ่เขา้ใจวา่อยา่งนัEนถา้ผิดก็ช่วยชีEแจงดว้ยก็แลว้กนันะครับ อยา่งที@ 
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สท.สมชาย  จินเดหวา  บอกว่าถ้าเป็นที@ดินตรงนัEน เป็นที@ดินของประมงใหม่ก็
เป็นของเทศบาล เพราะฉะนัEนถา้จะขออนุญาตเช่าก็เป็นไปได ้แต่ผมสงสัยวา่บา้น 
4หลงันีEนางมาลี  จนัทร์แกว้  สร้างเมื@อไหร่ แลว้ไม่ไดรั้บอนุญาตแต่มีบา้นเลขที@
ใครแอบไปออกบา้นเลขที@ให ้ผดิเทศบญัญติัครับ ตามไปดูด้ว้ยนะครับ ไม่ใช่เรื@อง
ของผม เพราะฉะนัEนช่วยดูดว้ย และเพิ@มเติมอีกนิดหนึ@งถา้ผมจาํไม่ผิด ถนนเตาอิฐ 
นํE ามาจากเตาอิฐผา่นมาทางซอย 2 ทบัเท่าไหร่ไม่ทราบ สท.ก็อยูต่รงนัEน ตรงนัEน
มนัมีลาํรางผ่านเข้าไประหว่างสมิหลาดาราดิโอและข้ามถนนแล้วไปออกริม
ทะเลสาบ มีบ้านอยู่ 2-3 หลังขวางทางนํE าอยู่ และยิ@งกว่านัEนที@ใกล้ ๆ สมิหลา
ดาราดิโอ ถมหมดแล้วนํE าผ่านไม่ได ้คนที@อยู่เตาอิฐก็ลาํบาก นํE าจะไหลไปทาง
สถานีสูบนํE าของดบัเพลิง ทางนีE ไปไม่ไดแ้ลว้ครับเขาถมหมดแลว้ มีคนบิcกมาถม 
ผูที้@เกี@ยวขอ้งไปดูหน่อยวา่มนัรุกลํEาที@สาธารณะหรือเปล่าไปดูในแผนที@ดูในระวาง
กรู้็วา่มนัเป็นลาํรางสาธารณะตรงนัEน ช่วยดูหน่อยครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญตัตินีE อีกบา้งครับ เชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  เชิญครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ขออภิปรายต่อ สท.สมชาย  จินเดหวา  และ สท.ประวติั  ดาํริห์อนันต ์ 

ขอถามในประเด็นที@วา่มีความจาํเป็นมากน้อยแค่ไหนที@เราตอ้งให้เช่า เป็นระยะ 
เวลา 20 ปี  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญตัตินีE อีกบา้งครับ  เชิญคณะผูบ้ริหาร เชิญทา่นนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอทาํความเขา้ใจชีE แจงกบัท่าน สมาชิกสภาเทศบาล สท.สมโชค  ดีลิ@น  

และ สท.สมชาย  จินเดหวา  ที@ตรงนัEนเทศบาลไดถ้มที@เพื@อทาํท่าจอดเรือประมง
ใหม่ถา้เราไปดูประวติัดูเรื@องราวต่าง ๆ เกือบ 20 ปีแลว้ และบริเวณที@บา้น 4 ห้อง
นัEนปลูกสร้างอยูก่เ็ป็นที@ที@เทศบาลถมเหมือนกนั ถา้เป็นคนในพืEนที@จะรู้วา่ตรงนัEน
มนัจะมีท่าขึE นปลาเป็นสะพานไม้ ปัจจุบันนีE ก็ยงัมีหลักฐานปรากฏชัดเจนอยู่
เหมือนกนั เอาเป็นวา่ผมตอ้งรืE อฟืE นเพื@อเป็นการจดัหารายไดเ้ขา้สู่สํานกัการคลงั 
จึงไดใ้หฝ่้ายจดัเกบ็รายไดล้งไปสาํรวจทุกพืEนที@ที@เป็นที@ของเทศบาลวา่บริเวณไหน
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มีบา้นหลงัไหนที@สร้างอยา่งไม่ถูกตอ้ง บางหลงัสร้างมา 20, 30 ปี จึงตอ้งให้คน
ของสํานักการคลงัไปจดัทาํแผนที@ภาษีมาเพื@อจดัระเบียบ โดยให้เสียค่าเช่าให้
ถูกตอ้งเพื@อที@จะนาํเงินรายไดเ้ขา้สู่สาํนกัการคลงั เนื@องจากที@ผา่นมาเป็นการปล่อย
ปละละเลยไม่ไดล้งไปสํารวจพืEนที@หลาย ๆ พืEนที@บริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม ่
กเ็ลยเป็นที@มาของบา้น 4 หลงันีEดว้ย กใ็หเ้ขาเสียคา่เช่าใหถู้กตอ้ง 4 หอ้งนีE ถือวา่เขา
ลงทุนสร้างเองเมื@อสร้างเสร็จกต็อ้งยกกรรมสิทธิให้แก่เทศบาลไป พืEนที@ตรงนัEนมี
หลายหลงัตัEงแต่ปากทางเขา้มา ซึ@ งไดส้าํรวจตรวจสอบดูแลว้วา่ตอ้งมาทาํนิติกรรม
กบัเทศบาลให้ถูกตอ้ง ถา้หากท่านสงสัยก็มาตรวจสอบไดที้@สํานกัการคลงัวา่มีกี@
หลงักนัแน่  ก็ถือวา่เป็นการเพิ@มรายได้ให้กบัเทศบาล  ตอ้งขออภยั สท.ประวติั    
ดาํริห์อนนัต ์ ที@ไมไ่ดท้าํผงัแนบมาวา่อยูต่รงไหน ก็จะไดใ้ห้ทางสํานกัการคลงัทาํ
แผนที@ภาษีมาชีE แจงให้ทราบในคราวต่อไป ส่วนที@ สท.วลัลภ  วุฒิภูมิ  ถามวา่มี
ความจาํเป็นไหมที@จะตอ้งให้เช่าถึง 20 ปี ก็ถือวา่บา้นตรงนีE เขาไดล้งทุนสร้างเอง 
และกต็อ้งยกกรรมสิทธิให้แก่เทศบาลก็ตอ้งยอมให้เขาเช่าเพราะถือวา่ตรงนัEนเขา
อยู่กนัมานานแล้ว และเราก็จะขึEนค่าเช่าทุก ๆ 5 ปีตามที@ได้ระบุไวเ้ราก็จะได้
ประโยชน์ตรงนัEน กข็อชีEแจงใหส้มาชิกสภาไดท้ราบ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ทา่นนายกเทศมนตรี มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ในญตัตินีE อีกบา้งครับ  ไม่มีแลว้นะครับ  เมื@อไม่มีผมก็จะขอมติจากที@ประชุมสภา

แห่งนีE  นะครับ สาํหรับญตัตินีEผมจะขอมติเป็น 2 ครัE งนะครับ  
 สมาชิกสภาท่านใด  อนุมัติให้ เ ช่าอาคารบริเวณติดกับถนนเข้า             
ทา่เทียบเรือประมงใหม ่(ทา่สะอา้น) มีกาํหนด 20 ปี โปรดยกมือขึEนครับ (สมาชิก
ยกมืออนุมติัเป็นเอกฉนัท)์ เป็นเอกฉนัทน์ะครับ 
 ต่อไปผมจะขอมติจากที@ประชุมสภาแห่งนีE อีกครัE งนะครับ  สมาชิกสภา
ทา่นใดเห็นชอบจดัใหป้ระชาชนที@อาศยัอยูเ่ดิมเช่าที@ดินและเช่าอาคารโดยไม่ตอ้ง
ดาํเนินการประมูล  โปรดยกมือขึEนครับ (สมาชิกยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)
เป็นเอกฉนัทน์ะครับ  เป็นอนัวา่สภาแห่งนีE มีมติอนุมติัให้เช่าอาคารบริเวณติดกบั
ถนนเขา้ ทา่เทียบเรือประมงใหม ่(ท่าสะอา้น) มีกาํหนด 20 ปี และเห็นชอบจดัให้
ประชาชนที@อาศยัอยู่เดิมเช่าที@ดินและเช่าอาคารโดยไม่ตอ้งดาํเนินการประมูล 
ตามญตัติที@ผูบ้ริหารไดเ้สนอมา แลว้นะครับ  

มติที�ประชุม   ที�ประชุมมีมติ อนุมัติให้เช่าอาคารบริเวณติดกับถนนเข้าท่าเทียบเรือ 

ประมงใหม่ (ท่าสะอ้าน) มีกําหนด 20 ปี และเห็นชอบจัดให้ประชาชนที�อาศัยอยู่

เดิมเช่าที�ดินและเช่าอาคารโดยไม่ต้องดําเนินการประมูล  เป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระที�  7  เรื�อง อื�น  ๆ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ระเบียบวาระที@ 7  เรื@อง อื@น ๆ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปรายในเรื@อง 
ประธานสภาเทศบาล  อื@น ๆ บา้งครับ  เชิญ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ทา่นประธานที@เคารพครับ ผมไดรั้บฝากคาํขอบคุณจากชุมชนศรีสุดา ซึ@ ง

ทางเทศบาลนครสงขลาร่วมกบัจงัหวดัสงขลาและฐานทพัเรือสงขลา ไดจ้ดัมอบ
บา้นและซ่อมแซมที@อยูอ่าศยัให้แก่ผูย้ากไร้ชุมชนศรีสุดาเมื@อวาน บา้นเลขที@ 2/14 
ถนนไทรงาม เป็นที@เรียบร้อย ซึ@ งครอบครัวนีE ยากจนมากไม่มีที@อยูอ่าศยั มีที@อยูนิ่ด
หนึ@งใชไ้วนิลเป็นหลงัคามีผูอ้าศยั 4 คน สามีหารายไดจ้ากการขายของเก่า ภรรยา
ป่วยเป็นโรคระบบประสาทไมส่ามารถทาํงานได ้มีลูกชาย 1 คน เรียนอยูช่ัEน ม. 1 
โรงเรียนเทศบาล 4 บา้นแหลมทราย เมื@อวานก็ไดม้อบบา้นให้กบันายบุญเสริม  
ทองไทย  เป็นที@เรียบร้อย ผมถือวา่การเอาใจใส่ของเทศบาลในเรื@องนีE เป็นเรื@อง
สําคญั เพราะที@อยูอ่าศยันัEนเป็นปัจจยั 4 เพื@อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น
และสุขภาพของครอบครัว และทราบขา่ววา่ในเขตเทศบาลนครสงขลาของเรานัEน
ไดรั้บการพิจารณาจาํนวน 15 หลงั  กข็อชื@นชมครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายในเรื@องอื@น ๆ นีE อีกบา้งครับ  เชิญนายสมโชค  ดีลิ@น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ@น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ@น  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 4 
   ท่านประธานครับ ผมไปแถวถนนราษฎร์อุทิศ พี@นอ้งประชาชนบอกถึง

ความเดือดร้อนเรื@องของขยะ ไม่ใช่หมายความวา่เทศบาลจะไม่เก็บขยะเทศบาล
เกบ็ตามปกติ แต่ปัญหาที@พี@นอ้งประชาชนเจอ  ณ วนันีE คือเมื@อวางขยะไวห้นา้บา้น
หลงัจากตี 3 ตี 4 เป็นเวลาที@เทศบาลนาํรถออกไปเก็บขยะ เขาเก็บไดทุ้กหลงั แต่
อยูต่รงที@วา่ช่วงก่อนเวลาประมาณ 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม จะมีคนกลุ่มหนึ@งนั@นคือคนเก็บหา
ของเก่า เราก็เข้าใจในการดํารงชีวิตของเขา แต่สิ@ งที@สร้างปัญหาให้แก่พี@น้อง
ประชาชนกคื็อการคุย้เขี@ยทาํให้ขยะหล่นเรี@ยราด บางครัE งพี@นอ้งประชาชนบอกวา่
พยายามแยกขยะและผกูถุงไวอ้ยา่งดีแต่ไมว่ายเจอปัญหาอยา่งนีEมาตลอด เขาก็เลย
นาํเสนอวา่ถ้าอย่างนีE เป็นไปได้ไหมพี@น้องประชาชนพร้อมและยินดีที@จะทิEงให้
เป็นเวลา แต่เทศบาลตอ้งไปเกบ็เป็นเวลาโดยใหป้ลอดถงัขยะ ไม่ตอ้งมีถงัขยะ ใน
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เรื@องนีEผมมองวา่เป็นเรื@องดีเพราะเราไมจ่าํเป็นตอ้งใชถ้งัขยะมากมาย ก็เรียนต่อไป
ว่าถ้าอย่างนัEนเราจะใช้เวลาไหนไปเก็บที@ไม่ให้คนเก็บขยะไปรืE อก่อน ที@คือ
ประเด็น และอีกสิ@งหนึ@งเดินผา่นไปก็มีปัญหาต่อพี@นอ้งประชาชนมาบอกวา่มีใคร
มาขโมยมิเตอร์ประปาขึEนอีก ตัEงประเด็นขึEนมาอีกนี@คือปัญหาของสังคมกลายเป็น
ปัญหาของบา้นเมือง มนัไมใ่ช่เรื@องของเราส่วนเดียวแต่เป็นเรื@องของหลาย ๆ ส่วน
ที@มาเกี@ยวขอ้งและแกไ้ขและตอ้งเขา้ใจบุคคลกลุ่มนีE วา่เราจะจดัให้เขาอยูส่่วนไหน
และอยู่อยา่งไร แต่ปัญหาตรง ๆ ของพี@น้องประชาชนก็คือเรื@องขยะเกลื@อนเต็ม
หน้าบา้น กลบัมาพูดถึงคนของเราที@ไปเก็บขยะเวลาที@มีนอ้ยกบัปัญหาเร่งด่วนที@
ในเวลาที@มีทาํให้ขยะหน้าบ้านสะอาดไม่ได้ ก็เลยเป็นปัญหาต่อให้กบัพี@น้อง
ประชาชน  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ@น  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบา้งครับ  เชิญนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  เชิญครับ 

นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 2 
   ผมขออภิปรายสักเรื@ อง เป็นเรื@ องที@เคยอภิปรายมาแล้ว เป็นเรื@ องพี@น้อง

ประชาชนที@อาศยัอยู่ริมรัE วของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้รับ
ความเดือดร้อนจากตน้ไมกิ้@งไมที้@ล ํE ามาในเขตเทศบาล ทุกสัปดาห์จะมีเหตุสาย
เคเบิEลบา้ง สายไฟฟ้าบา้ง สายอินเตอร์เน็ตบา้งขาดเป็นประจาํ ทุกครัE งที@ลมพดัก็
ขาด แจง้ให้มาต่อกนัอยู่บ่อย ๆ แจง้ไปยงัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยัก็ไม่ไดรั้บการดูแลผมก็ไม่ทราบวา่จะแจง้ไปที@ไหน ผูที้@มีส่วนเกี@ยวขอ้งครับ 
พี@นอ้งประชาชนเดือดร้อนจริง ๆ ฝากดว้ยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายฆมัพร  อุเทนพนัธ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1 
   ท่านประธานครับผมมี 2 เรื@ องสัE น ๆ เรื@องแรกคือช่วงนีE คือภาวะอากาศ

เปลี@ยนแปลงมนัทาํให้เกิดความเสียหายทางธรรมชาติ เมื@อเสียหายขึEนมาแลว้พี@
นอ้งประชาชนกต็อ้งมาหาเทศบาล โดยเฉพาะตน้ไมใ้หญ่ ๆ หกัโค่น และเทศบาล
ดูแลมาโดยตลอด แต่ตอนนีEทราบข่าววา่เครื@องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ชาํรุดทรุด
โทรม บางสิ@งบางอยา่งเราใชก้าํลงัคนไม่ได ้ฝากท่านประธานผา่นไปยงัผูบ้ริหาร
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ช่วยจดัหาเครื@องมือมาทดแทนเพราะพืEนที@ของเราแคบก็จริงแต่เรามีป่า และยงัมี
งานอีกหลายงานที@คา้งอยูผ่มไม่ขอเอ่ยวา่ที@ไหนบา้ง เป็นส่วนราชการที@ร่วมงาน
กบัเรามากย็งัคา้งอยูห่ลายส่วน ผมเขา้ใจเพราะวา่ตอ้งใชเ้ครื@องมือใชค้น และตอ้ง
ใช้ความปลอดภยัในการทาํงาน เรื@ องที@ 2 ตอนนีE เหตุการณ์ความไม่ปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นของพี@นอ้งประชาชน โดยเฉพาะเรื@องก่อการร้ายนัEนผมถือเป็น
เรื@องใหญ่ เพราะวา่เมื@อ 3 วนัที@ผา่นมามีการลอบวางระเบิดที@ปัตตานีนัEนเป็นการ
ลอบวางระเบิดที@ใหญ่ที@สุดในรอบ 20 ปีเลยทางภาคใตเ้รา เพื@อนสมาชิกสภาก็คง
จะทราบแล้ว  เพราะฉะนัEนก็ฝากคณะผูบ้ริหารดว้ย เรื@องข่าวกรองผมถือวา่เป็น
เรื@องสําคญั  ผมขอความร่วมมือกบัประชาชนโดยเฉพาะตลาดนดัวนัศุกร์ ผมเช็ค
ไปรอบ ๆ ในอาํเภอที@อื@นหยุดหมดแลว้ ผมไม่ไดบ้อกวา่ให้หยุดตลาดนะครับ แต่
ช่วยเพิ@มความระมดัระวงั และถนนคนเดินท่านนายกเทศมนตรีช่วยประสานให้
ประกาศให้พ่อคา้-แม่คา้ เฝ้าระวงัตลอดเวลาเพราะเรามีจุดสุ่มเสี@ยงมากเพราะวา่
ประวติัศาสตร์การก่อการร้ายที@เกิดขึEนนัEนส่วนใหญ่จะเนน้บริเวณชุมชนที@มีผูค้น
พลุกพล่าน หรือส่วนที@มีชาวต่างชาติอยู่ก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยงัคณะ
ผูบ้ริหารดว้ยเพราะวา่เป็นเรื@องสาํคญัมาก ๆ ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   เชิญครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 3 
   ผมอยากจะฝากให้คณะผูบิ้รหารช่วยดูที@บริเวณแถว ๆ หน้าวดัอุทยั ร้าน

นํE าชาพี@อิcดตรงนัEน ตรงที@เราปิดกัEนทางกลบัรถ ตรงนัEนรถจะติดมากช่วงเช้าที@เด็ก
นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เดินทางไปโรงเรียน ฝากทางผูบ้ริหารช่วยดูหน่อยนะ
ครับ และเนื@องจากบริเวณนัEนมีร้านคา้ตัEงของยื@นออกมาและรถก็จะไปจอดตรง
นัEนเพื@อส่งนกัเรียนพอดี ช่วงเขา้จะติดมากและตรงนัEนรู้สึกวา่จะมีเจา้หนา้ที@เทศกิจ
อยูฝ่ากให้ดูแลดว้ย และอีกจุดหนึ@ งที@บริเวณศูนยส์าธารณสุขเตาหลวงจะมีหมูที@
ถูกเลีEยงปล่อยปละละเลยจะมาลม้ถงัขยะเพื@อกินเศษอาหารช่วยฝากดูแลดว้ยรู้สึก
วา่จะเป็นซอย 6 ตรงที@กาํลงัปรับปรุงคูระบายนํEาอยู ่ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญทา่นรองนายก ไพโรจน์  สุวรรณจินดา  เชิญครับ 
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นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายไพโรจน์  สุวรรณจินดา  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ซึ@ งไดรั้บ

มอบหมายใหดู้แลกองสาธารณสุขและสิ@งแวดลอ้ม   
   ผมขอตอบคําถามจากสมาชิกสภาที@ได้อภิปรายถามถึงวิธีที@จะดูแล

เกี@ยวกบัขยะที@โดนคุย้เขี@ย ซึ@ งเป็นปัญหาที@หนกัจริง ๆ นะครับ เพราะผมก็เคยเจอ
ดว้ยตนเองและก็บอกเขาวา่อยา่คุย้อยา่งนัEน คุย้แบบกระจุยกระจายเลยที@บริเวณ
ถนนนางงาม เขาก็มองหน้าผมเหมือนจะกินเลือดกินเนืEอ เพราะฉะนัEนการ
แกปั้ญหาที@บอกวา่ให้เก็บเป็นเวลานัEนเป็นเรื@องยากเพราะพนกังานของเรามีจาํกดั 
และมีขยะเพิ@มขึEนเป็นอยา่งมากเพราะมีประชากรแฝงที@มาอาศยัในเขตเทศบาล
นครสงขลามากขึEน และประกอบกบัการมีหอพกัเพิ@มขึEน ส่วนที@เราบอกวา่ไม่ตอ้ง
มีถงัขยะ ใหใ้ส่ถุงแลว้ทิEงเป็นเวลานัEนมนัจะมีปัญหาเรื@องสุนขัจรจดัและก็เป็นการ
ยากที@จะป้องกนัไมใ่หค้นหาของเก่าออกมาคุย้ขยะ เขากป็รับตวัไดเ้พราะเขาก็ตอ้ง
ทาํมาหากิน ที@ผมมีความคิดอยปูระการหนึ@งก็คือการขึEนทะเบียนผูห้าของเก่า เมื@อ
กีEกมี็สมาชิกสภาอภิปรายเรื@องการที@เราไปสร้างบา้นช่วยเหลือคนที@มีอาชีพคา้ของ
เก่าก็น่าจะพอทราบว่ามีใครบา้ง เขตเทศบาลมีกี@ราย เราก็รู้วา่เขาเป็นคนยากจน 
แต่ปัญหากคื็อวา่เขาขาดความรับผดิชอบแต่มีความจาํเป็นที@จะตอ้งหาเลีEยงชีพ  เรา
มีนโยบายอยู ่ จะคุยกบักองสาธารณสุขวา่จะขึEนทะเบียนผูค้า้ของเก่าแลว้ก็เรียก
เขามาอบรมให้เขใ้จวิธีการในการแยกขยะวา่จะทาํอยา่งไรแลว้ก็จะประสานผูว้า่
ราชการจงัหวดัขอเครื@องมือหาเลีE ยงชีพ บางคนเข็นรถเข็นไปเก็บขยะกีดขวาง
การจราจร รถที@ขบัตามหลังมาติดกนัเป็นแถวยาวเพราะแกไม่ยอมรับรู้อะไร
ทัEงสิEน นั@นคือปัญหาของเรา ผมเลยคิดวา่จะทาํโครงการนีE ให้เป็นเรื@องเป็นราวเสีย
ทีโดยประสานกบัทางจงัหวดัขอเครื@องมือประกอบอาชีพและขึEนทะเบียน เพราะ
การขึEนทะเบียนผูค้า้ของเก่า สามารถทาํได้มนัอยู่ในอาํนาจหน้าที@ของเทศบาล
นครสงขลา ส่วนในเรื@องที@บอกว่าจะไม่ให้มีถงัขยะนัEนผมคิดว่าเป็นเรื@ องที@ยาก
มาก เพราะการที@จะหาถุงมาใส่หมากคุ็ย้ คนกคุ็ย้ กข็อนาํเรียนวา่เรื@องนีEขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา หลายเรื@องเราพยายามที@จะจดัระบบการจดัการ
ขยะ เรื@องหนึ@ งที@จะเร่งทาํในเร็ว ๆ นีE ก็คือการกาํหนดให้พี@น้องประชาชนในเขต
เทศบาลนครสงขลาทิEงขยะตกคา้ง คือของที@ไม่ใชแ้ลว้ในเฉพาะวนัองัคารและวนั
พฤหัสบดี  เพราะถ้าทิEงทุกวนัเราก็เก็บไม่ไหว และเรื@องตดักิ@งไม ้เราจะให้ตดั
เฉพาะวนัพฤหสับดี ก็ขอประชาสัมพนัธ์ผา่นสื@อต่าง ๆ และจะทาํเอกสารไปแจก
ตามบา้น ไม่เช่นนัEนเขาอยากจะตดักิ@งไมว้นัไหนเขาก็ตดั เราเก็บไม่ทนัมนัเป็น
ภาระมาก กพ็ยายามหาทางแกอ้ยูว่า่จะทาํอยา่งไร ก็ขอบขอบคุณ   พี@นอ้งทุกคนที@
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ใหค้วามร่วมมือ ก็ฝากไปทางสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาดว้ยวา่ ถา้ท่านไดมี้
โอกาสไดพ้บปะกบัพี@น้องประชาชนในเขตของท่าน ก็ขอทาํความเขา้ใจดว้ยว่า
การทิEงขยะก็ขอให้มีขอบเขตที@ชดัเจน ไม่ใช่อยากทิEงตรงไหนก็ทิEง ความจริงทิEง
ขยะในที@สาธารณะมนัก็มีโทษปรับนะครับ ถ้าไม่ทิEงในถงั ทิEงเรี@ ยราดผิด พรบ.
รักษาความสะอาดทัEงนัEนแหละครับ แต่เราไมเ่อากฎหมายมาเกี@ยวขอ้งเราเอาความ
ร่วมมือ ตอ้งไดรั้บการประสานเพื@อใหเ้กิดความร่วมมือ  ขอบคุณครับ   

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกไพโรจน์  สุวรรณจินดา  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใดจะอภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญทา่นรองสมชาย  จนัทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย  จนัทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จนัทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  ซึ@ งไดรั้บ

มอบหมายใหดู้แลสาํนกัการช่าง   
   ผมขอตอบข้ออภิปรายของ สท.ฆมัพร  อุเทนพนัธ์  และ สท.พิทกัษ ์ 

ทองสุกใส  ในเรื@องของตน้ไมที้@อยูริ่มรัE วของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วชิยั กเ็ป็นอยา่งที@ สท.ฆมัพร  อุเทนพนัธ์  ไดก้ล่าวในที@ประชุมวนันัEนเนื@องจากวา่
บริเวณดงักล่าว  ทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัไดป้ลูกตน้ไมริ้มรัE ว 
ติดกบัซอย 9 ของถนนชัยมงคล ซึ@ งเมื@อมีลมแรง ๆ ตน้ไมก้็จะลม้ผมเองก็ไดรั้บ
การประสานจาก สท.ฆมัพร  อุเทนพนัธ์  หลายครัE ง เมื@อมีการประชุมประจาํเดือน
กจ็ะมีการแจง้ทางมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยัให้ไปดาํเนินการ ผมก็
ไดแ้จง้ไปหลายครัE งหลายครา แต่เขาก็นาํเรียนในลกัษณะที@วา่เขามีโครงการที@จะ
ตดัเป็นกิจลกัษณะเกี@ยวโยงกบักองสาธารณสุข เพราะเนื@องจากวา่เมื@อก่อนทาง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัจะตดัไม่เป็นเวลาแล้วก็จะมาทิEงไวที้@
หน้าถนนเสร็จแล้วกองสาธารณสุขไม่ได้ไปเก็บ พี@น้องประชาชนก็เข้าใจว่า
เทศบาลไม่ไปเก็บ จริง ๆ แล้วเขาจะต้องจัดเก็บเป็นช่วงเวลาเมื@อตัดก็ต้อง
ประสานมาให้ถูกตอ้ง ในส่วนที@ สท.ฆมัพร  อุเทนพนัธ์  ไดพู้ดในที@ประชุมใน
เรื@องของตน้ไมน้ัEน ผมเองกไ็ดแ้จง้ที@ประชุม 2-3 ครัE งแลว้ใหไ้ปดาํเนินการ ล่าสุดก็
เมื@อประมาณ 2-3 อาทิตยที์@แลว้ก็มีเหตุการณ์ขึEนอีกก็ทาํให้เกิดปัญหาสายเคเบิEล
บา้งสายไฟฟ้าบา้ง รถราในชุมชนก็เขา้ไม่ได ้ผมเองก็เขา้ไปดูกบั สท.ในพืEนที@วนั
นัEน แลว้ก็ไดแ้จง้ไปยงัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั เขารับปากวา่จะ
ดาํเนินการให ้แต่หากมีความล่าชา้ผมเองก็ยินดีที@จะไปประสานงานให้ ส่วนเรื@อง
ตน้ไมใ้หญ่ที@ สท.พิทกัษ ์ ทองสุกใส  ไดอ้ภิปรายนัEน ในส่วนของสํานกัการช่าง
รถตดัตน้ไมเ้พิ@งจะซ่อมเสร็จ แต่เนื@องจากวา่ตน้ไมสู้ง ๆ เราไม่สามารถดาํเนินการ
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ได ้เราตอ้งเช่ารถเครน แต่งบประมาณปี 2559 เราไม่มีงบแลว้ผมเองก็ไดป้ระสาน
ไปยงัทพัเรือภาค 2 ในการขอสนบัสนุนรถเครนแต่เนื@องจากไดรั้บการแจง้กลบัมา
วา่ใหท้างเราสมทบนํEามนัเชืEอเพลิง ผมกก็าํลงัดูอยูว่า่ถา้มีส่วนไหนที@จะตอ้งสมทบ
ไปได้บา้ง ทางทพัเรือภาค 2 ก็จะสนับสนุนมา ก็จะดาํเนินการที@หาดชลาทศัน์
ก่อนเพราะเนื@องจากวา่บริเวณดงักล่าวมีตน้สนใหญ่ในหนา้มรสุมตน้สนในส่วน
นัEนก็จะล้มก่อน ก็ขอเรียนชีE แจงให้พี@น้องประชาชนทราบวา่เราได้ติดตามและ
หาทางแกปั้ญหาอยูต่ลอด  ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  รองนายกสมชาย  จนัทรประทิน  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใดจะอภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญทา่นนายกสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  เชิญครับ 

นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมขอทาํความเขา้ใจกบัพี@น้องประชาชนที@อยูท่างบา้น และในส่วนของ

ขา้ราชการและสมาชิกสภาที@อยูใ่นที@ประชุมแห่งนีE  ก็ถือวา่เป็นที@ยอมรับในเรื@อง
ของกระแสการอนุรักษ์เพราะเป็นกระแสของโลกไปแลว้ ตอ้งถือว่าตอนนีE เรา
กาํลงัทาํเรื@องของการอนุรักษโ์ดยเฉพาะเรื@องของเมืองเก่า บางครัE งบางคนอาจจะ
ไม่รู้ว่าตอนนีE เรากาํลงัทาํอะไรกนัอยู่ เราโชคดีเรามีความเข้มแข็งในส่วนของ
ภาครัฐและในส่วนของภาคประชาสังคมหรือประชาชนที@ไดม้าร่วมกนัในการดู
ในเรื@องของมรดกทางวฒันธรรมที@อยู่ในยา่นเมืองเก่าของเรา ผมเชื@อว่ากระแส
อนุรักษข์องโลกที@มาทาํใหค้นสงขลาหนัมาสนใจ ณ ปัจจุบนันีE  พืEนที@ยา่นเมืองเก่า
ของเรา พืEนที@สงขลาบ่อยางเราไดรั้บการประกาศเป็นมรดกแห่งชาติไปเรียบร้อย
แลว้ และในปีที@แล้วได้ไปลงทะเบียนเพื@อผลกัดนัสู่เมืองมรดกโลก ก็ถือวา่การ
บูรณะอาคารต่าง ๆ ในยา่นเมืองเก่าการฟืE นฟูและสร้างขึEนมาใหม่ตามหลกัฐานที@
ปรากฏอยูใ่นประวติัศาสตร์ อีกทัEงผมเชื@อวา่มีเรื@องราวต่าง ๆ ที@เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้แก่นักท่องเที@ยวและประชาชนในพืEนที@ได้รู้เรื@ องราวต่าง ๆ ของคนสงขลา 
ประวติัศาสตร์ความเป็นมา คุณค่าของอาคารต่าง ๆ ที@สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
เป็นการสืบสาวเรื@องราวชีวติของชุมชน ทัEงศึกษาวฒันธรรม ไทย จีน และอิสลาม 
ตัEงแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนัเป็นสิ@งที@พวกเราตอ้งร่วมกนัสืบสาน โดยเฉพาะใน
เรื@องของวถีิชีวติชุมชนซึ@งถือวา่เป็นเสน่ห์เป็นมนตข์ลงัให้อยูจ่นถึงปัจจุบนั ถา้เรา
รักษาสิ@งนีE ไว ้หรืออนุรักษ์วฒันธรรม อนุรักษ์วิถีชีวิต ประเพณี สิ@งต่าง ๆ มรดก
ทางสถาปัตยกรรม ผมเชื@อวา่การทอ่งเที@ยวเชิงวฒันธรรมมนัจะเกิดขึEน ดงัที@เห็นวา่
ในปัจจุบนันีE มนัค่อย ๆ เริ@มทีละนิด ๆ จาก 3 ถนน ถนนนครใน ถนนนครนอก 
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ถนนนางงาม สมญานามเมื@อ 10 ปีก่อนเขาเรียกสงขลาบริเวณนีE วา่ นครหลบั แต่
ตอนนีE มนัไม่หลบัแลว้สิ@งต่าง ๆ ที@เราทาํไม่วา่จะเป็นถนนคนเดิน ตลาด 2 เล ที@
สร้างสีสันสร้างกิจกรรมสร้างรายไดใ้หก้บัพี@นอ้งประชาชน ถา้ถามวา่ศกัยภาพใน
พืEนที@ตรงนีE การท่องเที@ยวเชิงวฒันธรรมมีไหม ศกัยภาพ 3 ประการ ศกัยภาพใน
การดึงดูดใจ เรามีอะไรในพืEนที@ตรงนีE  เรามีมรดกทางวฒันธรรมไดแ้ก่ มรดกทาง
สถาปัตยกรรม มรดกที@เป็นวิถีชีวิต ประเพณี อาหารและอีกหลายสิ@งหลายอยา่ง 
โดยเฉพาะวิถีชีวิตที@สืบสานมาตัEงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัจะเป็นจุดขายของเรา 
ศกัยภาพในการบริหารจดัการถือวา่เป็นจุดแข็งอยา่งหนึ@งที@มีทัEงหน่วยงานภาครัฐ
ดงัที@ท่านเห็นอยู ่ไม่ว่าจะเป็นจงัหวดั เทศบาล หรือว่าภาคประชาสังคม ภาคี พี@
นอ้งประชาชนในยา่นเมืองเก่า ลงมาช่วยกนัมาร่วมกนัในการบริหารจดัการให้มี
กิจกรรมนีEในพืEนที@ของเราที@ยา่นเมืองเก่า อีกทัEงศกัยภาพในการรองรับในเรื@องของ
การท่องเที@ยว ทัEง 3 สิ@งนีE เราไม่แพที้@ไหนจึงอยากจะฝากพี@น้องประชาชนมาร่วม
ดว้ยช่วยกนัอนุรักษสิ์@งดี ๆ ที@เป็นมรดกทางวฒันธรรมของเราไว ้ในเมื@อเรามีสิ@งดี 
ๆ เหล่านีEผมเชื@อวา่จะทาํให้นกัท่องเที@ยวเขา้มาเที@ยวชม สุดทา้ยเราก็จะมีเงินทอง
ไหลเขา้มาในพืEนที@ของเรา เพราะฉะนัEนอยากฝากว่าเราจะมีกิจกรรมในวนัที@ 3 
กนัยายน 2559 เป็นการให้ความรู้ เป็นการทาํกิจกรรมการเปิดเมือง จะปิดถนน
นครในช่วง 2 ทุ่มเพื@อเชิญชวนพี@น้องประชาชนและนกัท่องเที@ยวมาชมอาคารที@
ทรงคุณคา่ซึ@ งในอาคารจะมีประวติัศาสตร์เรื@องราวต่าง ๆ ผมถือวา่ปัจจุบนันีEคนที@
มีกาํลงัมาซืEออาคารเก่าแก่เก็บไวห้ลายกลุ่มแลว้ ถือวา่เป็นการดีถา้คนมีกาํลงัเขา้
มาแลว้ผมเชื@อวา่ในการบูรณะในการฟืE นฟูอาคารต่าง ๆ มนัก็จะง่ายทาํให้เรารักษา
มรดกส่วนนีE ไวไ้ด ้บา้นบางหลงัผมเชื@อว่ากาํลงัที@จะไปบูรณะหรือไปซ่อมแซม
หรือวา่สร้างใหม่ตามประวติัศาสตร์ต่าง ๆ ที@ปรากฏหลกัฐานอยูเ่ป็นไปไดอ้ยาก 
แต่โชคดีที@เขาได้ซืEอไป บางคนซืEอไม่ได้ก็เช่าทาํเป็นบูติกโฮเต็ลให้เกิดขึEน ซึ@ ง
ต่อไปพวกเราจะมีสีสันของเมืองเก่าแต่คงจะไมก่ระทบวิถีชีวิตตัEงเดิมของพวกเขา 
จากนครหลับกลายเป็นนครตื@นมีเรื@ องราวที@หลากหลายมีเรื@ องราวดี ๆ ให้กับ
นกัท่องเที@ยว มีเรื@องราวดี ๆ ให้กบัลูกหลานของเรา ก็อยากจะฝากให้พวกเราทุก
คนโดยเฉพาะพี@นอ้งประชาชนที@รับฟังการกระจายเสียงจากสภาแห่งนีE  ไดไ้ปร่วม
กิจกรรมในวนัที@ 3 กนัยายนนีE  ช่วงเชา้จะมีการทาํบุญเมืองโดยการบาํบุญตกับาตร
พระในเวลา 06.30 น. โดยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใหก้บับรรพชนที@ไดก่้อร่างสร้าง
เมืองมาโดยเฉพาะยานเมืองเก่า  ยา่นนครในเมื@อก่อนนีEนัEนเป็นตลาด  ยา้ยเมืองมา
จากสงขลาฝั@งแหลมสนมาฝั@งสงขลาบ่อยางนั@นคือตลาด คนไทยเชืEอสายจีนมา
ร่วมกนั อีกทัEงสายนครในนัEนรัชกาลที@ 5 ก็เคยเสด็จมาประพาส ก็ขอเรียนเชิญพี@
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น้องประชาชน สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ร่วมกนัทาํกิจกรรม ตอนเย็น
นอกจากเราจะปิดถนนในการเปิดเมืองให้กบัทุกคนไดเ้ขา้ไปเยี@ยมชมบา้นหลาย
หลงั ตอนนีEก็เปิดให้นกัท่องเที@ยวไดเ้ขา้ไปชมหรือเรียนรู้เรื@องราวของชาวสงขลา 
มีสามลอ้ชมเมืองดว้ย และวนัจนัทร์ก็จะเชิญทุกภาคส่วนมาหารือเพื@อจะไดน้าํเอา
แนวคิดดี ๆ เพื@อที@จะมาร่วมกนัในการสืบสานเรื@ องราวต่าง ๆ ในการอนุรักษ์
วฒันธรรมหรือวา่กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที@ยวเชิงวฒันธรรมในโอกาสต่อไป  
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ทา่นนายกสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใดจะอภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ เชิญครับ 

นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตัEงที@ 1 
   เรียนท่านประธานผ่านไปยงัท่านนายกเทศมนตรี  ท่านนายกจะพูดอีก

หรือไม่พูดแต่ผมจะทวงบุญคุณท่านนายกนะครับ วนันีEสมาชิกสภาเทศบาลนคร
สงขลาได้ผ่านงบประมาณ 698,850,000 ให้ท่านนายกเทศมนตรีนาํไปบริหาร
จดัการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่านนายกเทศมนตรียงัไม่ได้ตอบขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลสักคาํเลย ผมขอทวงบุญคุณครับ ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายประวติั  ดาํริห์อนนัต ์ มากครับ  เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ผมตอ้งขออภยัสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาทุกท่านดว้ย เพราะในหวั

ของผมมีแต่เรื@องโครงการมีแต่เรื@องการพฒันา ทัEงสมาชิกสภาเทศบาลและพี@นอ้ง
ประชาชนก็จะเห็นวา่การพฒันาในเขตเทศบาลนครสงขลา มีการขบัเคลื@อนไป
เยอะ ทัEงนีEทัEงนัEนทุกปีในการทาํโครงการเพื@อขออนุมติัจากสมาชิกสภา หรือขอ
ความเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาแห่งนีE  ด้วยเหตุผลที@ทุก
โครงการเป็นประโยชน์แก่พี@น้องประชาชน ดงัสโลแกน “พี@น้องชาวบ่อยางเรา
ดูแล” นั@นคือส่วนของผูบ้ริหารของสมาชิกสภาและในส่วนของขา้ราชการที@ไดรั้บ
เอานโยบายไปปฏิบติัไปดูแลกระจายสิ@งดี ๆ ทัEงในเรื@องของการพฒันาโครงสร้าง
พืEนฐานใหก้บัพี@นอ้งประชาชน มาในแผนในปีงบประมาณ 2560 กถื็อวา่โครงการ
ต่าง ๆ ที@เราผูบ้ริหารได้เสนอนําเขา้สู่สภาแห่งนีE และได้รับความเห็นชอบจาก
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สมาชิกสภาเทศบาลแห่งนีE ถือวา่เป็นประโยชน์อยา่งยิ@ง ผมในนามของผูบ้ริหาร
ตอ้งขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาทุกท่าน ที@เห็นชอบในการอนุมติั
โครงการต่าง ๆ และจะนาํสิ@งดี ๆ เหล่านีEไปพฒันาไปดูแลพี@นอ้งประชาชนในเขต
เทศบาลนครสงขลาในโอกาสต่อไป  ตอ้งขอขอบคุณอีกครัE งหนึ@ง ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ทา่นนายกสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  มากครับ  มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  ทา่นใดจะอภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1 
   วนันีEตอ้งขอขอบคุณทา่นประธานสภาที@ไดก้าํหนดสมยัประชุมสภา สมยั

สามญั สมยัที@ 3 ที@ประชุมในวนันีE  26 สิงหาคม นัEนเป็นวนัดี เมื@อเช้าหลายท่านก็
ไปตกับาตรกนั เพราะฉะนัEนผมในฐานะที@มีความชื@นชมต่อท่านรัฐบุรุษอดีต
นายกรัฐมนตรีคนที@ 16 ของประเทศไทย และประธานองคมนตรี ก็อยากจะขอ
อนุญาตในฐานะที@เป็นประธานชมรมสํานกัพุทธสงขลาอยูด่ว้ย ขอให้คุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ@งศกัดิ1 สิทธิ1 ช่วยคุม้ครองให ้ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท ์จงมี
แต่ความสุขความเจริญ และเพื@อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ   

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายพิทกัษ ์ ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล  อภิปรายอีกบา้งครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา   เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@  2 
   ทา่นประธานครับ ผมจะสอบถามท่านประธานผา่นไปยงัผูบ้ริหารวา่ เรา

จะเปิดเมืองถนนนครใน เดิมเราเรียกวา่ถนนนครนั@ง นครสงขลาเป็นนครหลบั
ตอนนีE เป็นนครตื@น ประวติัศาสตร์นัEนนครนอกคือนครนอน นครในคือนครนั@ง 
นางงามคือนางงอม นี@ คือสมยัที@ผมฟังมา ในการพฒันาวตัถุตอนนีE ท่านนายก
สมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  ไดพ้ฒันาเมืองเป็นแหล่งท่องเที@ยวในเชิงอนุรักษว์ฒันธรรม  
ณ วนันีEชาวต่างชาติหรือวา่คนต่างจงัหวดัเขา้มาซืEอที@ดินของเราถนนนครใน ถนน
นครนอก ท่านไม่รู้หรอก แต่ผมรู้เพราะผมเป็นทนายผมทาํสัญญามาผมรู้ดี และ
ผมกข็บัไล่ไปหลายคนแลว้เขามาจากกรุงเทพฯ เขามาซืEอเพราะวา่อะไรเหรอครับ 
ถนนนครนอก นครในนัEนอาคารมีสถาปัตยกรรมแบบซิโนโปตุกีส อาคารจีน
โบราณซึ@งมีประวติัศาสตร์ดีมาก และอาคารต่าง ๆ น่าเรียนรู้สร้างไม่เหมือนกบัที@
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อื@นเขา สงขลาในวนันีE เป็นเมืองมรดกชาติจะย่างเขา้สู่มรดกโลก การที@จะเป็น
มรดกโลกไดน้ัEนตอ้งเป็นเมืองที@ตื@นไม่หลบั วิถีชีวิตแบบดัEงเดิม ให้นกัท่องเที@ยว
เขา้มาชมบา้นแต่เจา้ของบา้นยงัอยูอ่ยา่งปกติไม่ใช่สร้างขึEนมาใหม่และเป็นวตัถุ
โบราณที@ไมมี่คนมาเที@ยว  แต่ใหส้ามารถเขา้ชมบา้นได ้โดยที@เจา้ของบา้นยงัใชว้ิถี
ชีวิตเหมือนเดิม กินอยูป่กติ วนัก่อนผมไดเ้ขา้ไปชมบา้น 6 หลงัของยิปอินซอย 
ทัEงถนนนครนอก ถนนนครใน และถนนปัตตานี ทา่นผูว้า่กไ็ปดว้ย ผมไปเยี@ยมชม
บา้นของหมอไพโรจน์ ซึ@ งเป็นโรงแรมให้ฝรั@งมาเที@ยวผมขึEนไปจนถึงดาดฟ้าไป
ถ่ายบรรยากาศมาหมดแต่ไม่ไดอ้อกสื@อ  จริง ๆ แลว้นัEนที@ถนนนครนอกจะมีบา้น
แฝดโบราณ มีบ่อนํE าวงรี พวกเราไม่เคยเข้าไปชม ผมเข้าไปแล้วครับ ไปดูว่า
สมยัก่อนบา้นแฝดเป็นอยา่งไร หลงัที@ 1 หลงัที@ 2 ทาํประตูร่วมกนั เขาอยูด่ว้ยกนั 
และถนนนครในมีบา้นน่าชมหลายหลงั 4-5 หลงัมีบนัไดวนที@เขาใชไ้มเ้นืEอดี และ
ตรงกลางเป็นที@ให้อากาศเขา้ อากาศถ่ายเทไดไ้ม่ร้อน และบางหลงัเป็นที@เก็บนม
ตราหมี เพราะเป็นหลุมหลบภยั ท่านถามไดเ้ลย ตอนนีE เมืองเราถนนนครในกาํลงั
จะเปิด เปิดในวนัเสาร์ที@ 3 กนัยายน 2559 นีE  ผมอยากจะถามท่านนายกเทศมนตรี
วา่เราเปิดวนัที@ 3 แลว้เรามีการทาํประชามติกบัพี@น้องประชาชนแถวนัEนหรือยงั 
แลว้จะเปิดต่อไปทุกวนัเสาร์หรือเปล่า ขอสอบถามเพียงแคนี่E   ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  ครับ  มีสภาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล อีกบา้งครับ  เชิญนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  เชิญครับ 

นายวลัลภ  วฒิุภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวลัลภ  วฒิุภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@ 1 
   เมื@อสักครู่นีE  สท.สมชาย  จินเดหวา  ขึEนมาอภิปรายก็ชอบใจครับ อยา่ง

นอ้ยกไ็ดอ้ธิบายไปและพี@นอ้งประชาชนที@ไดฟั้งการกระจายเสียงอยูก่จ็ะไดรู้้วา่เรา
มีของดีอะไรบา้ง แต่บางท่านอาจจะไม่เขา้ใจวา่ โปตุกีสที@ สท.สมชาย  จินเดหวา  
บอกมนัคืออะไร ผมขออธิบายนิดหนึ@ งวา่โปตุกีสมนัเป็นศิลปะของโปตุเกส ถา้
เราไปแถวถนนนครนอกและถนนนครในเราจะเห็น ถา้เป็นหนา้ต่างประตูโคง้ ๆ 
คลา้ย ๆ วงกบโคง้ ๆ และจะมีกระจกเป็นสี ๆ นั@นแหละคือศิลปกรรมโปตุกีสหรือ
โปตุเกส ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายวลัลภ  วฒิุภูมิ  มากครับ  เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอไดชี้Eแจงทาํความเขา้ใจในเรื@องของสถาปัตยกรรมยา่นเมืองเก่า ซึ@ งถือ

ว่ามีความเก่าแก่มากมีอายุถีง 185 ปีบางหลังถ้าไปดูตามเรื@ องราวต่าง ๆ มีอายุ
เกือบ 300 ปีก็มี  ก็ขอทาํความเขา้ใจวา่ที@สงขลาเราจะแบ่งสถาปัตยกรรมในยา่น
เมืองเก่าเป็น 4 รูปแบบ บวกอีก 1 คือสมยัใหม่ สมยัใหม่คือตึกแถวที@สร้างใหม่ที@
ขาดการควบคุมมา แบบแรกแบบจีนดัEงเดิม แบบที@ 2 แบบจีนพาณิชย ์แบบที@ 3 
แบบจีนสมยัใหม่ แบบจีนสมยัใหม่จะสังเกตง่ายคือปี พ.ศ.ที@สร้างจะระบุที@หน้า
บา้นถา้ทางสถาปัตยกรรมเขาเรียกวา่ PARAPET อาจารยป์ระวติั  ดาํริห์อนนัต ์ 
ทา่นรู้ดีเพราะทา่นสอนผมมา และอีกแบบหนึ@งเขาเรียกวา่จีนสงขลา  ซิโนโปตุกีส
นัEนไม่ใช่นะครับ ชิโนโปตุกีสตอ้งไปเรียกที@ภูเก็ต ของเราเรียกวา่วชิโนยโูรเปีE ยน 
ขอทาํความเขา้ใจนิดหนึ@ง  ทาํไมตอ้งแยกระหวา่งชิโนโปตุกีส  กบัชิโรยูโรเปีE ยน  
ชิโนโปตุกีสคือแบบที@มีใต้ชายคาที@เป็นทางเดิน มนัจะมีทางเดินใต้หลังคาที@
เรียกว่าหอกากี นั@นคือชิโนโปตุกีสมีทางเดินใตห้ลงัคา ถ้าไปดูที@ภูเก็ตมนัจะมี
ลกัษณะนีE  แต่ถ้าไปดูที@ถนนนครใน ถนนนครนอกของเราจะไม่มีหอกากี  จาก
ประตูมนัจะลงไปที@พืEนผิวจราจรเลย   ชิโนยูโรเปีE ยนมนัเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างสถาปัตยกรรมยุโรปกบัจีนที@เอาลวดลายต่าง ๆ ของจีนเขา้มาผสมกบั
ยโุรป  อยา่งเสาจะเป็นแบบ ดอริก ไอโอนิก โพลิเทียม นั@นคือสถาปัตยกรรมแบบ
ชิโนยโูรเปีE ยน ผมไปสํารวจสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง ๆ ตอนนีE เราตอ้งช่วยกนั
อนุรักษ์ไม่ให้มนัหายไป ซึ@ ง  ณ ปัจจุบนันีE เรามีสถาปัตยกรรมเหล่านัEน จาํนวน 
252 หลงั บนถนน 3 สาย 5 ซอย และถนนปัตตานี หนองจิก ยะริ@ ง ก็มีอาคารที@
ทรงคุณค่า ทรงคุณค่าอยา่งไร ก็คือทรงคุณค่าทางประวติัศาสตร์มีเรื@องราวต่าง ๆ 
จากอดีตมาจนถึงปัจจุบนั ตรงคุณค่าทางดา้นสังคม ทางดา้นความงาม เพราะถือ
วา่มรดกทางสถาปัตยกรรมมีความงามของอาคารที@ผสมผสาน เอาภูมิปัญญาของ
ชาวจีนที@ส่งลูกหลานไปเรียนที@สิงคโปร์ ไปเรียนที@ปินงั ก็จะรับเอาวฒันธรรมเอา
เรื@ องราวดี ๆ มาผสมผสาน โดยเฉพาะคนที@ส่งลูกหลานไปเรียนที@สิงคโปร์
หรือปินงั แลว้นาํเอาสถาปัตยกรรมเหล่านัEนมาก่อสร้างอาคาร ถา้ท่านไปมะละกา
หรือสิงคโปร์ ท่านก็จะเห็นว่าลกัษณะของสถาปัตยกรรมที@คล้ายกนั ผมเชื@อว่า
คุณคา่ทางภูมิปัญญาของช่างมีเรื@องราวดี ๆ ใหเ้ห็นอยู ่ทา่นเชื@อเถอะครับวา่ในยา่น
เมืองเก่าในบ่อยางของเรา ไม่มีที@ไหนมีบ่อนํE ามากกว่าในย่านเมืองเก่าของเรา
เพราะบา้นเรือนในยา่นเมืองเก่ามีบ่อนํE าทุกหลงั ก็ขอนาํเรียนให้เขา้ใจเรื@องของ
สถาปัตยกรรมในย่านเมืองเก่าของเรา อย่าไปเรียกชิโนโปตุกีส ต้องใช้คาํว่า        
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ชิโนยโูรเปีE ยน กเ็หมือนกบัคาํวา่ยะหย๋า ปะป๋าที@เรียกกนัอยู ่ทุกครัE งที@พิธีกรพูดอยา่
ไปใชค้าํวา่ยะหย๋า นั@นคือของภูเก็ต ของเราเรียกผา้ปาเต๊ะสไตล์สงขลา อยา่เอาคาํ
วา่ยะหย๋าของภูเก็ตมา ก็คือวฒันธรรมของทอ้งถิ@นใครทอ้งถิ@นมนัแต่เรื@องความ
คล้ายคลึงมนัก็มีส่วนคล้ายคลึงกนันะครับ ก็ขอทาํความเขา้ใจกบัสมาชิกสภา  
ขอบคุณครับ 

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  ทา่นนายกสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  มากครับ  เชิญนายสมชาย 
ประธานสภาเทศบาล  จินเดหวา  เชิญครับ 

นายสมชาย  จินเดหวา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตัEงที@  2 
   ตอ้งขอโทษ สท.วลัลภ  วฒิุภูมิ  ดว้ยครับที@เมื@อสักครู่พาหลงไป สรุปแลว้

ผมเป็นสมาชิกตัEงแต่ปี 2542 ก็เรียนรู้มาวา่สงขลาเรามีอาคารชิโนโปตุกีส แต่เพิ@ง
มารับรู้จากนายกฯ วา่เป็นชิโนยโูรเปีE ยน จีนผสมฝรั@งคงเป็นอยา่งนัEน คือมนัมีการ
เปลี@ยนแปลงไป เหมือนกบัสมยัก่อนเขาบอกวา่อยา่กินไขม่าก กินไข่แลว้อนัตราย 
แต่มาวนันีEบอกวา่กินไข่แลว้ดี มนัสับสนครับท่านนายกฯ ชิโนโปตุกีส ชิโนยโูร
เปีE ยน มนังงครับเอาอะไรที@เป็นหลักการมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ผมจะได้
เรียกถูก เพราะผมเป็นเจา้บา้น ตอนนกัท่องเที@ยวเขา้มาผมจะตอ้งอธิบายวา่นี@คือ
อาคารอะไร จีนดัEงเดิม จีนสมยัใหม่หรือวา่อะไรทาํนองนัEน จะไดบ้อกไดถู้กตอ้ง
ตามหลกัการ ที@ท่านนายกฯ อธิบายมานัEนผมชอบใจมากเพราะท่านนายกฯ เรียน
จบปริญญาเอก และท่านจะทาํเรื@องนีEอยา่งย ั@งยืนผมก็ติดตามอยูน่ะครับ สรุปแลว้
ขอขอบคุณที@ให้ความรู้แก่สมาชิกสภาและพี@น้องประชาชนในเรื@องอาคารเรื@ อง
สถาปัตยกรรม  ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ  นายสมชาย  จินเดหวา  มากครับ  เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที@เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทา่น 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศกัดิ1   ตนัติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   เอกสารกาํกบัในเรื@องของการประชาสัมพนัธ์ เอกสารเรื@องการท่องเที@ยว

ของเทศบาลนครสงขลา ทาํมาตัEงแต่สมยัของท่านนายกพีระ  ตนัติเศรณี  และ
ปัจจุบันนีE ก็ยงัมีอยู่ ลองไปหาดูอาคารรูปทรงต่าง ๆ เป็นแบบไหน ๆ และก็
เรื@ องราวต่าง ๆ เป็นอย่างไร และมาในสมัยของผมผมก็พิมพ์แจกจ่ายให้แก่
นกัทอ่งเที@ยวเหมือนกนั  ไมท่ราบวา่ตอนนีE ที@งานพฒันาและส่งเสริมการท่องเที@ยว
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ยงัมีอยูอี่กไหม มนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ@ง คือมนัจะอธิบายให้ความรู้เรื@องราวของ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมาต่าง ๆ รูปแบบสถาปัตยกรรมที@ เป็นมรดกทาง
วฒันธรรม จะอยูใ่นเล่มนัEนหมดเลย อาคารที@ในสมยัสงครามโลกครัE งที@ 2 ในปี 
2485 อาคารที@โดนพนัธมิตรมาบอม อธิบายวา่นักบินที@มาบอมชื@ออะไร หรือว่า
ญี@ปุ่นที@ปลอมมาเป็นหมอ ก็เป็นเรื@องราวอยู ่ยิ@งถา้ใครอยากรู้เรื@องราวของสงขลา 
ผมมีหนังสือที@ไปค้นหามา เรื@ องที@สงขลาโดนพนัธมิตรมาบอม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั ที@ตรงนัEนเป็นหลุมฝังศพสมยัสงครามโลกครัE งที@ 2 
ซึ@ งท่านอาจารยป์ระวติั  ดาํริห์อนนัต ์ ท่านรู้ดีวนัดีคืนดีก็จะมาปรากฏกายให้เห็น
โดยเฉพาะที@หอพกั ตอ้งทาํบุญกนัทุกปีและยงัเจอหลุมฝังศพที@เขานอ้ย ผมให้งาน
สวนที@ไปปรับปรุงดูให้ดี ๆ เพราะมนัเป็นร่องรอยทางประวติัศาสตร์ ยงัมีป้ายชื@อ
ปรากฏอยู ่ซึ@ งอยูบ่นทางขึEนเขานอ้ยเป็นสุสานของญี@ปุ่น ก็นาํเรียนพอเป็นนํE ายอ่ย 
ใครอยากรู้เรื@องราวกมี็หนงัสือดี ๆ อยูไ่ปคน้ควา้กนัได ้ ขอบคุณครับ  

นายชาคริต  นิยมเดชา   ขอบคุณ ทา่นนายกเทศมนตรี มากครับ  มีสมาชิกสภาทา่นใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  อีกบ้างครับ ไม่มีแล้วนะครับ วนันีE ก็ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอขอบคุณ

นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที@ปรึกษา
นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาล รองปลดัเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผูเ้ขา้
ประชุมทุกท่าน ที@ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในวนันีE   และการประชุมสภาก็ผา่นไปดว้ยดี  
ผมขอปิดการประชุม  ณ บดันีE    

ปิดประชุมเวลา      11.55  น. 
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