
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ.2560  ครั้งท่ี  2 

วันท่ี  29 สิงหาคม  2560  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

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

ผู้มาประชุม 1. นายประวัติ ด าริห์อนันต์ ประธานสภาเทศบาลนครสงขลา 
 2. นายสุพล ชุ่มเย็น 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. นายเชาว์ สุชลสถิตย ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 10. นายประจวบ บุญเมือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 11. นายพิทักษ์   ทองสุกใส สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายมนูญ จิตตะเสโณ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 13. นายรุ่น   จันทนะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 14. นายวรชาติ ธารพระจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 15. นายวัลลภ วุฒิภูมิ สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 16. นายสมชาย   จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 17. นายสมโชค ดีลิ่น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 18. นายสุมิตร จินเดหวา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 19. นายสุระ รักเจียม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 20. นายสุรสิทธิ์ สังโคมินทร์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 21. นางเสงี่ยม โกมลนาค สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา 
 22. นางกัลยา บุญญามณี ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา 

ผู้ไม่มาประชุม 1. นายเอกชัย   กิ้มด้วง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ไปราชการ 
 2. นายด ารงเดช ทองค า สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  ลากิจ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 3. นายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 4. นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 5. นางสาววลัยรัตน์ ตันติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา 
 6. นายชาญวิทย์ แป๊ะเส้ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 7. นายธานี มีทิพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 8. นายภูษิต ตันรัตนพงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 9. นายปราณี กาเลี่ยง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 10. นายอนันต์ วัตตธรรม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 11. นายนิทัศน์ วรกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 12. นายบรรหาญ โพธิกุล รองปลัดเทศบาลนครสงขลา 
 13. นางบุษกร จันทร์แป้น หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 14. นายธ ามรงค์ เมฆาอภิรักษ์ ผอ.ส านักการคลัง 
 15. นางสงวน บุญรัตน์ ผอ.ส่วนจัดเก็บรายได้ 
 16. นายประจวบ มณีโชติ ผอ.ส านักการช่าง 
 17. นายประเสริฐ สุขคะโต ผอ.ส่วนการโยธา 
 18. นายธวัชชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์ ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล 
 19. นายพิษณุ เจริญเนตรกุล ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ 
 20. นายเสริมศักดิ์ โสมสงค ์ ผอ.ส านักการศึกษา 
 21. นางพรเพ็ญ พิตรพิบูลย์พันธุ์ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษาฯ 
 22. นายไพฑูล ปั้นแก้ว ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ  
 23. นางนนทิพา เอกอุรุ รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 24. นางสุจิตรา สังข์ศิลป์ชัย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
 25. นางสกุลวรรณ ดวงแข ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
 26. นางวรกานต์ เรืองศรี หัวหน้างานธุรการ  
 27. น.ส.ณัฏฐา ประสพสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 28. นายวุฒิชัย บุญเทพ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 29. นายจตุรงค์ ทองเพชรคง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 30. นายไกรวุฒิ พรหมสุทธิ์ ช่างภาพ 
 31. น.ส.สุนทรี ไชยรักษ์ พนักงานจ้าง งานธุรการ 
 32. น.ส.สลินี ไชยคง พนักงานจ้าง งานธุรการ 
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 33. นายมุสตารี มะ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
 34. นายจตุพล สระมุณี พนักงานจ้าง งานประชาสัมพันธ์ 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 

 เมื่อถึง เวลาก าหนดนัดประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม 
ครบองค์ประชุมแล้ว  นางกัลยา  บุญญามณี ปลัดเทศบาล  จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาล เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา 

นางกัลยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่านนายก   
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศมนตรี  รองนายก เทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ที่ ป รึกษา

นายกเทศมนตรี ตลอดจนหัวหน้าส่วนการงานทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2560 คร้ังที่ 2 
 บัดนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป  ขอเรียนเชิญค่ะ 

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

ประจ าปี  พ.ศ.2560 คร้ังที่ 2 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560  บัดนี้ สมาชิกสภา
เทศบาล มาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลนคร
สงขลา และขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1  เร่ือง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   เร่ืองที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ประธานสภาเทศบาล   เร่ืองที่ 1.  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไม่ได้มาประชุมสภาเทศบาล  

จ านวน  2  คนคือ 
   1. นายเอกชัย  กิ้มด้วง  ไปราชการ 
   2. ด ารงเดช  ทองค า  ลากิจ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เร่ือง    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  (ไม่มี)     

ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ือง กระทู้ถาม  (ไม่มี)  
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ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ือง   พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2561  วาระที่ 2   และวาระที่ 3     

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ในวาระนี้ เป็นเร่ืองของ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งในคราว
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560  
สภาเทศบาลนครสงขลา ได้ลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 ไปแล้ว  

   การประชุมสภาในวันนี้ เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3  คณะกรรมการ
แปรญัตติได้ท าการแปรญัตติหลังจากที่ผ่านขั้นตอนรับหลักการ ขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติ  รายงานค าแปรญัตติต่อที่ประชุมสภา  เชิญนายพิทักษ์  
ทองสุกใส  เชิญครับ    

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่  1   
   ในฐานะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ          

ขอรายงานค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ดังนี ้

   ตามที่สภาเทศบาลนครสงขลา ได้มีมติในการประชุมสภาเทศบาล      
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รับหลักการแห่ง
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวาระที่ 1 แล้ว 
และในการพิจารณาวาระที่ 2 สภาได้มีมติก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ 3 
วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 
เวลา 16.30 น. และก าหนดสถานที่รับค าขอแปรญัตติฯ  ณ ห้องกิจการสภา 
เทศบาลนครสงขลา นั้น  

   ปรากฏว่าในระหว่างวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารท้องถิ่น มายื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงได้ก าหนด   นัด
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง        
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 21 
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สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ตามหนังสือสภาเทศบาลนครสงขลา ที่  ส 17/2560 
ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่แจ้งให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทราบแล้ว 

   ดังนั้น ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560  เวลา 13.30 น. ตามเวลาที่ก าหนดนัด
ประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ประกอบด้วย  

   1. นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  ประธานกรรมการ 
   2. นายสมโชค  ดีลิ่น  กรรมการ 
   3. นายเชาว์  สุชลสถิตย์  กรรมการ 
   4. นายประจวบ  บุญเมือง  กรรมการ 
   5. นายพิทักษ์  ทองสุกใส  กรรมการ 
   6. นายสุรสิทธิ์  สังโคมินทร์ กรรมการ 
   7. นายเจิมศักดิ์  หนูเมือง  กรรมการและเลขานุการ 
   ได้มาพร้อมกัน  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ก่อนการ

พิจารณาฯ ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการ ได้ร่วมกันพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างละเอียดแล้วเห็นว่า 

   1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ 
เป็นไปโดยถูกต้อง ตามระเบียบวิธีการงบประมาณทุกประการ 

   2. การตั้งจ่ายได้ต้ังจ่ายไว้โดยประหยัด และเพื่อใช้จ่ายไปตามอ านาจหน้าที่
ของเทศบาลเองทั้งสิ้น  

   จึงได้มีมติให้ เป็นไปตามร่างเดิมของผู้บริหารท้องถิ่นทุกประการ 
รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่แนบมาด้วยแล้ว 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล  ร่างเทศบัญญัติ ได้ส่งเอกสารมาให้ผม ผมก็ได้ตรวจดูแล้วว่าญัตติทั้งหมดไม่มีการ

แก้ไขและไม่มีการแปรญัตติ  เป็นอันสรุปว่ายังคงใช้ตามร่างเดิมทั้งหมด เมื่อไม่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ถือว่าในวาระที่ 2 นี้ก็ผ่านไปตามระเบียบฯ นะครับ  

   ในวาระท่ี  3  เป็นขั้นลงมติ ไม่มีการอภิปราย  ก็ขอให้ท่านสมาชิกสภา  
ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่  ขอเชิญสมาชิกลงมติ  สมาชิกสภาท่าน
ใดเห็นว่าควรให้ตราร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภาลงมติ ในวาระที่ 
3 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เป็นเอกฉันท์)  
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มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติ ใหผ้่านวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  และวาระท่ี 3  ขั้นลงมติ
โดยให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติ เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน  
   จัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น    

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ  เร่ือง   ขอรับความเห็นชอบในการจัดท าบันทึก 
ประธานสภาเทศบาล  ข้อตกลงความร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขอรับความเห็นชอบในการจัดท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หลักการ  ขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา ในการจัดท า

ข้อตกลงความร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   เหตุผล   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้สนับสนุนรถยนต์สาย

ตรวจให้เทศบาลนครสงขลา เพื่อบูรณการในการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินในเขตเทศบาลนครสงขลา โดยได้มีมติ
เห็นชอบร่างบันทึกการท าความตกลงความร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กับ
เทศบาลนครสงขลา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2560 และในการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือตามประกาศและหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอบันทึกข้อตกลงความร่วมมือต่อสภาท้องถิ่น  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ให้รายงานและจัดส่งส าเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้ก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย ดังนั้นเทศบาลนครสงขลาขอเสนอญัตติเพื่อขอ
ความเห็นชอบบันทึกการท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ 

   ระเบียบ   
   1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว

1735 ลงวันที่ 6 กันยายน 2548  เร่ือง การจัดระบบการบริหารเพื่อให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ 3.3 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสนอผลการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือตลอดจนภาระค่าใช้จ่าย
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ขอรับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นในการใช้งบประมาณ เพื่อจัดหาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆตามข้อตกลงต่อไป 

   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว4524 ลงวันที่ 27  
ธันวาคม  2549  เร่ือง  แนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบที่หนึ่ง การจัดบริการสาธารณะร่วมกันภายใต้
ระเบียบกฎหมายที่องค์กรปกครองท้องถิ่นปฏิบัติอยู่ โดยไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ทันทีโดยได้รับความ
เห็นชอบของสภาท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

   3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 2 (2) วรรคสองในการจัดท าบันทึกข้อตกลงตามวรรค
หนึ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดท าบันทึก
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และน าเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ให้
รายงานและจัดส่งส าเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบด้วย 

   จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครสงขลา
ในการจัดท าข้อตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายในญัตตินี้บ้างครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากที่

ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โปรดยกมือ
ขึ้นครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ 
มีมตเิห็นชอบในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมา แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน
จัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  6  ญัตติ เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติ  เร่ือง   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  

เชิญท่านรองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  เชิญครับ 

นายภาสิทธิ์  จันทมุณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายภาสิทธิ์  จันทมุณี  ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครสงขลา 

ให้เสนอญัตติแทน 
   ขอเสนอญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 

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

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครสงขลา 
เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน 

   เหตุผล   เทศบาลนครสงขลา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ศูนย์
ฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครสงขลา เป็นเงิน 5,000,000 บาท 
(ห้าล้านบาทถ้วน) ไว้ เนื่องจากขณะนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว  แต่งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
และใช้จ่ายเงินอีกในปีถัดไป จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลนครสงขลากันเงิน
งบประมาณดังกล่าวตามระเบียบฯ 

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

   จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา กันเงิน
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ผู้สูงอายุ เทศบาลนครสงขลา จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้าน
บาทถ้วน)  ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาลนครสงขลา  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  รองนายกภาสิทธิ์  จันทมุณี  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ท่านใด จะอภิปรายในญัตตินี้บ้าง เชิญครับ เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ในญัตตินี้ผมมีความสงสัยเกี่ยวกับเร่ืองของสถานที่ที่จะก่อสร้างศูนย์

ฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครสงขลา ซึ่งใช้งบประมาณถึง  
5,000,000 บาท วา่สถานทีท่ี่จะก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูดังกล่าวนี้ สร้างที่บริเวณไหน ก็
ขอสอบถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ช่วยแจ้งให้ผม ผู้เข้าร่วมประชุม 
และพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านได้รับทราบด้วย อีกประเด็นหนี่งก็คือการขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณประจ าปี  ซึ่ งในแต่ละปี เมื่อ ถึง เวลาใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ ก็จะมีญัตติขอกันเงินประจ าปีงบประมาณ มาเพื่อขออนุมัติกันเงิน
ต่อสภาเทศบาลอยู่เป็นประจ า แต่ปีนี้ค่อนข้างจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ปีที่ผ่านมามี
หลายสิบโครงการ ปีนี้ที่ผมได้เห็นก็แค่โครงการนี้โครงการเดียว สิ่งที่เป็นโจทก์
เป็นค าถามที่ผมและพี่น้องชาวบ้านอยากทราบว่าท าไมถึงต้องกันเงินอีก ท าไมทาง
คณะผู้บริหารไม่สามารถที่จะด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือท าการประกวดราคา
แล้วได้ผู้รับเหมาที่จะก่อสร้างให้ทันตามความต้องการของพี่น้องประชาชนและ
ผู้สูงอายุ ที่ผมไม่สบายใจก็คืองบประมาณ 5,000,000 บาท ปีถัดไปสินค้าตาม
ท้องตลาด วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างก็คงมีการขึ้นราคา หรือมีราคาที่แพงขึ้น 
งบประมาณ 5,000,000 บาท จะพอหรือเปล่า อาจจะไม่พอแล้ว ก็คงต้องไปลดค่า
ก่อสร้างลงเหมือนที่ผ่าน ๆ มา ลดค่าก่อสร้างลดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้
เพียงพอกับงบประมาณที่มีอยู่ 5,000,000 บาท นี่คือผลเสียที่องค์กรของเราได้รับ
อยู่ นี่คือผลเสียจริง ๆ ผมไม่อยากให้มีญัตติเหล่านี้ผ่านเข้ามาในสภา ผมกังวลเร่ือง
งบประมาณของพี่น้องประชาชน ผมฝากไว้ด้วยว่าไม่อยากให้มีกรณีเหล่านี้ และ
ผมก็อยากทราบจริง ๆ ว่าเหตุผลที่ไม่สามารถหาผู้รับเหมา ผู้รับจ้าง หรือจัดซื้อ/จัด
จ้างได้นั้น เป็นเพราะเหตุใด ในเมื่องบประมาณก็ไม่ใช่น้อย มีจ านวน 5,000,000 
บาท ศูนย์ฟื้นฟูผมก็ยังไม่เห็นแบบแปลนว่าจะสร้างลักษณะไหน มันจะคุ้มค่ากับ
งบประมาณหรือไม่  ก็ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารช่วยตอบให้ทราบ
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้าง เชิญครับ ไม่มีนะครับ เชิญทางผู้บริหารตอบข้อซักถามครับ  

เชิญนายกเทศมนตรี  เชิญครับ  

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชี้แจงท าความเข้าใจในเร่ืองของศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เทศบาลนครสงขลา ซึ่งขณะนี้ใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ จึงจ าเป็นจะต้องกันเงินไว้ 
สมาชิกสภาได้ถามว่าศูนย์นี้สร้างที่ไหนอย่างไร ก็น าเรียนให้สมาชิกได้ทราบว่า
อาคารตรงนี้ที่จะสร้างเป็นศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นอาคาร
สโมสรข้าราชการเดิมที่สวนญ่ีปุ่นซึ่งเทศบาลนครสงขลาได้ขอมาจากจังหวัด ขอ
มาดูแล ก็ถือว่าเป็นอาคารที่ทรงคุณค่าที่ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้เพราะ
ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 เป็นที่พบปะสังสรรค์ของข้าราชการในสมัยก่อน และ
ระยะหลังทางจังหวัดก็เปิดประมูลให้ผู้ประกอบการได้เช่าอาคารนี้ เอกชนก็ได้เข้า
ไปด าเนินการ ผมได้เข้าไปเห็นสภาพต่าง ๆ แล้วมีความเสียดายก็เลยท าหนังสือขอ
อาคารนี้มาจากจังหวัดสงขลา เพื่อเอามาดูแลเอง และได้ตั้งงบประมาณไว้เพื่อ
สร้างเป็นศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ ส าหรับอาคารนี้เราเพียงแค่จะปรับปรุงอาคารเดิม แต่
เนื่องจากอาคารนี้กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ท าให้การปรับปรุงต่อเติม
หรือท าอะไรก็ตาม ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปากรก่อน เพราะฉะนั้น
เมื่อเราเขียนแบบเสร็จแล้วก็ต้องยื่นให้ทางกรมศิลปากรร่วมพิจารณาด้วย คือจริง 
ๆ แล้วเราจะไม่ได้ไปแตะตัวอาคาร เพียงแต่ท าการซ่อมส่วนที่สึกหรอหรือช ารุดผุ
พังตรงนั้น มันก็มาจากสภาพของสิ่งแวดล้อมข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของลิงที่
เข้ามาร้ือหลังคาและดาดฟ้าท าให้เกิดความเสียหายจากความซุกซนของลิง การ
จัดซื้อ/จัดจ้างมันอาจจะช้าไปสักนิด เพราะจะต้องไม่ไปสร้างหรือซ่อมแซมให้ผิด
ไปจากรูปแบบเดิม ตามที่กรมศิลปากรได้แนะน ามา เลยต้องใช้เวลามากกว่าปกติ 
ผมเชื่อว่าเมื่อท าการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะท าให้พี่น้องประชาชน 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าหลาย ๆ ชมรมได้มาขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ต่อไปทางเทศบาล
ไม่จ าเป็นต้องไปเช่าพื้นที่ของโรงแรมในการท ากิจกรรมบางอย่าง ก็ขอน าเรียนให้
ทางสมาชิกได้ทราบ ขอบคุณครับ 
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  ผมจะขอมติจากที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  นะครับ สมาชิกสภาท่านใด อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกสภาเทศบาลยกมืออนุมัติเป็นเอกฉันท์) 
เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติ ให้ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอมา 
แล้วนะครับ  

มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพันเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี  7  ญัตติ เร่ือง  ขอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง ก าหนดบริเวณห้าม 
   ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

บริเวณย่านเมืองเก่าในท้องท่ีเขตเทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัด
สงขลา พ.ศ..............    

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เร่ือง  ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา 
ประธานสภาเทศบาล  เร่ือง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท บริเวณย่านเมืองเก่าในท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมือง
สงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ....... เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ  เชิญท่าน..................  
เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 

 ขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา “เร่ือง  ก าหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง  ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณ
ย่านเมืองเก่าในท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา  อ าเภอเมืองสงขลา  จังหวัดสงขลา  
พ.ศ. ........” 
 หลักการ  ขออนุมัติจากสภาเทศบาลนครสงขลา เพื่อขอเสนอร่าง          
เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลาเร่ืองก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทบริเวณย่านเมืองเก่าในท้องที่เขต
เทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาพ.ศ. ........ 
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 เหตุผล  ตามที่ ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง ส านักการ
ช่าง ได้ด าเนินการจัดท าร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา พ.ศ. .......  ตาม
หลักเกณฑ์  ดังนี ้
 1. กรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ได้เสนอ
เร่ืองการก าหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาและได้ให้
ความเห็นชอบ 1) กรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า 2) ขอบเขตพื้นที่
เมืองเก่า 7 เมืองได้แก่ เมืองเก่าเชียงใหม่เมืองเก่าล าปาง เมืองเก่าก าแพงเพชร เมือง
เก่าลพบุรี เมืองเก่าพิมายเมืองเก่านครศรีธรรมราชและเมืองเก่าสงขลาและ 3) ให้
ความเห็นชอบให้จังหวัด โดยคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับ
จังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 
 2. ประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมือง
เก่า  ได้ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 เพื่อให้เมือง
เก่าสงขลาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป  จึงประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าสงขลา        
มีพื้นที่รวม  4.335  ตารางกิโลเมตร 
 3. คณะท างานจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
ตามค าสั่งจังหวัดสงขลา ที่  2253/2556  และคณะกรรมการพิจารณาร่าง           
เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา  ตามค าสั่งเทศบาลนครสงขลา  ที่ 1557/2557  จึง
ได้ด าเนินการตามกรอบของการจัดท าแผนแม่บทโดยได้ออกเทศบัญญัติเทศบาล
นครสงขลาเร่ืองก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทบริเวณย่านเมืองเก่าในท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา
อ าเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560 
 ทั้งนี้ เพื่อให้เมืองเก่าสงขลาได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมคง
ความเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ มีประวัติศาสตร์ที่สืบเนื่องมาแต่กาลก่อน
มีเอกลักษณ์เฉพาะทางสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่า
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอัน
ยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไปอีกทั้งเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเหมาะสมเป็น
แหล่งศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีป้องกันการสร้างและท าลาย
สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์  และเพื่อควบคุมการก่อสร้าง  
ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้าย ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภทในย่านเมืองเก่าสงขลา  ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์   ของประกาศเมืองเก่า



13 
 

  

สงขลาให้ เป็น เมือง อันทรงคุณค่ า  และการปฏิบัติ ง านให้ถู กต้องตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติผังเมือง  พ.ศ. 2518  
ต่อไป 
 ระเบียบ   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  วรรคสอง  แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมาตรา 60 (2)  แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล       
พ.ศ.  2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 
เทศบาลนครสงขลาจึงขอเสนอต่อสภาเทศบาล เพื่อด าเนินการ  ออกเทศบัญญัติ
เทศบาลนครสงขลาเร่ืองก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณย่านเมืองเก่าในท้องที่เขตเทศบาลนคร
สงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  พ.ศ. ........ 
 จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลนครสงขลา  เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลาเร่ืองก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทบริเวณย่านเมืองเก่าในท้องที่เขต
เทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาพ.ศ. ....... รายละเอียดตาม
ร่างเทศบัญญัติที่ส่งมาด้วยแล้ว 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  เทศบัญญัติน้ีเป็นเทศบัญญัติที่ 
ประธานสภาเทศบาล  ไม่เกี่ยวกับงบประมาณ เพราะฉะนั้นเทศบัญญัติฉบับนี้เราสามารถพิจารณา  3 

วาระรวดเดียวได้ในวันนี้ ก็ขอเชิญให้ท่านเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบฯ  ให้
สมาชิกสภาทราบ เชิญครับ 

นางกัลยา  บุญญามณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
ปลัดเทศบาล  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
เลขานุการสภาเทศบาล  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) หมวด 3 ข้อ 45 ญัตติ  ร่างข้อบัญญัติ ที่

ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

   ในวรรคสอง  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม
จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว
แล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอขอบคุณ เลขานุการสภา  คุณ  กัลยา  บุญญามณี  มากครับ  มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล   สภาท่านใดจะเสนอให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ตามที่เลขานุการสภาชี้แจง 
  ระเบียบฯ เชิญเสนอครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส   สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1  
   ผมขอเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณาเทศบัญญัติฉบับนี้เป็นสามวาระรวด 

ขอบคุณครับ  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ ท่านสมาชิกเสนอให้พิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล  เป็นสามวาระรวดเดียว  การเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวของสมาชิก

สภา ต้องมีสมาชิกร่วมเสนอไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของผู้ที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ 
ผมจะถามที่ประชุมแห่งนี้นะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับ นายพิทักษ์  
ทองสุกใส  ที่เสนอให้สภาแห่งนี้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฉบับนี้  เป็นสาม
วาระรวดเดียว โปรดยกมือขึ้นครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉันท์)  ก็เป็นอันว่าที่
ประชุมสภาแห่งนี้ มีมติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา ฉบับนี้เป็น
สามวาระรวดเดียว  คือวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ขั้นที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ขั้นที่ 3 ขั้น
ลงมติเพื่อที่จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ตามที่ท่านเลขานุการสภาได้ชี้แจงแล้วนะ
ครับว่า เมื่อพิจารณาเป็น 3 วาระรวดเดียว สมาชิกสภาก็เป็นกรรมการแปรญัตติ 
ผมประธานสภาก็เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

   ในวาระที่ 1  ขั้นรับหลักการ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้
บ้างครับ เชิญครับ เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ท่านประธานครับ การเสนอญัตติของผู้บริหารในเร่ืองของการก าหนด

บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดบริเวณย่าน
เมืองเก่า ผมขอขอบคุณผู้บริหารที่เห็นความส าคัญในเร่ืองนี้ เพราะปัจจุบันนี้เรา
จะเห็นได้ว่ารายได้หลักของระดับประเทศนั้นส่วนใหญ่ก็จะมาจากการท่องเที่ยว 
งบประมาณมาจากความสุขและความพอใจของมนุษย์ซึ่งเป็นปุถุชน ผมเชื่อว่ามี
ถนนประมาณ 3-4 สายในเขตเทศบาลนครสงขลาที่เกี่ยวข้องกับย่านเมืองเก่านั้น
ไม่ว่าจะเป็นถนนนครนอก ถนนนครใน ถนนนางงาม และถนนไทรบุรีบางส่วน 
จากการสังเกตจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เรามีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ของภาคใต้  
ต่างจังหวัด หรือแม้กระทั่งกรุงเทพมหานคร รวมทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
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ก็มาเที่ยวกันมากมาย ที่จะมาทัศนศึกษา มาเยี่ยมชมและก็มาพักผ่อนหย่อนใจ 
โดยเฉพาะการเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจสูงมาก และเรา
จะเห็นว่าอาคารบางส่วนในบริเวณนั้น พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เขา
พยายามที่จะสร้างใหม่ขึ้นมาหลายหลัง ทางเทศบาลได้เสนอร่างเทศบัญญัติฉบับนี้
ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมทราบข่าวมาว่าบริเวณนี้เมื่อ
ปี พ.ศ. 2553 ก็ได้ประกาศให้เป็นเมืองเก่าสงขลา เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติ และผมเชื่อมั่น
ว่าในอนาคตนี้องค์การยูเนสโกอาจจะน าไปสู่เนืองมรดกโลกก็อาจจะมีส่วน เมื่อ
ถึงขั้นนั้นก็จะท าให้เมืองสงขลาเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เพราะฉะนั้นการที่คณะ
ผู้บริหารมีความตื่นตัวและเห็นความส าคัญกับมรดกทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่นั้นก็ถือว่ามันสอดคล้องกับการพัฒนาเมือง และท าให้นครสงขลา
เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวตลอดไป ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายพิทักษ  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ผมอยากจะเรียนถามท่านประธานผ่านไปยังผู้เสนอร่างเทศบัญญัติฉบับนี้

คืออยากจะถามท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารในประเด็นที่ ว่า ท่านได้ท า
แบบสอบถามไปยังพี่น้องประชาชนเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยบ้างหรือยัง ว่าพวกเขา
เหล่านั้นมีความประสงค์ มีความต้องการ มีทัศนคติกับการเปลี่ยนแปลงกับ     
เทศบัญญัติฉบับดังกล่าวที่เราจะตราเป็นเทศบัญญัติในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ว่าพี่
น้องประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบ  เขามี
ความรู้สึกกันอย่างไรบ้าง และอีกประเด็นหนึ่งที่ผมมีความเป็นห่วงเป็นอย่างสูง  
ก็คือต่อไปนั้น มันจะเป็นช่องทางที่ท าให้ข้าราชการหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลง
บ้าน ซ่อมแซมบ้าน หรืออาจจะแอบร้ือบ้านสร้างใหม่โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่
เบื้องหลังในการที่จะฝ่าฝืนเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้ ท่านประธานคงเข้าใจใช่
ไหมครับ ผมไม่ขัดข้องหรอกครับเร่ืองที่จะท าให้เทศบาลนครสงขลา หรือว่า
จังหวัดสงขลาถูกบันทึกเข้าเป็นมรดกโลก หรือว่าองค์การยูเนสโก อะไรต่าง ๆ ที่
ท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายจบไปได้กล่าวถึง ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะยกระดับความ
เป็นอยู่และรายได้ ที่จะเข้ามาเชิงการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  ในอนาคต
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ข้างหน้า แต่ผมกลัวว่ามันจะมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของพี่
น้องประชาชน เร่ืองประเด็นเหล่านี้ผมมีความกังวลว่าท่านได้ท าประชามติหรือ
ผ่านประชาพิจารณ์ของพี่น้องประชาชนบ้างหรือยัง เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่
ต่อไปทุกคนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ก็ขอถามท่านประธานผ่านไปยัง
ผู้บริหารไว้เพียงแค่นี้ และขอฝากเร่ืองการท างานของเจ้าหน้าที่ที่จะมีความซื่อตรง
ซื่อสัตย์และก็ธ ารงค์ไว้ซึ่งความยุติธรรมในการที่จะรักษากฎหมาย เทศบัญญัติ
ฉบับนี้อย่างเคร่งครัด ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชี้แจงท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ผ่านสภาในเร่ืองของร่าง

เทศบัญญัติว่ามีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่  ต้องน าเรียนว่าเมืองเก่า
สงขลาบ่อยางของเราก็ถือว่าเราโชคดีที่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลมีความ
เข้มแข็งในเร่ืองของการมีส่วนร่วม หลังจากที่เราได้ประกาศเป็นเมืองมรดกของ
ชาติไปเมื่อปี พ.ศ. 2553 ท าให้พี่น้องประชาชน ไม่ว่าในส่วนของภาคประชาสังคม 
ในส่วนของปราชญ์ชาวบ้าน ในส่วนของนักวิชาการ ก็ได้จัดตั้งชมรมภาคีคนรัก
เมืองสงขลา ซึ่งถือว่าภาคีมีหน้าที่ในเร่ืองของการดูแล การอนุรักษ์ ถ้ามีอะไรผิด
แผกในย่านของเมืองเก่าก็จะออกมาคัดค้าน อย่างที่มีบ้านหลายหลังที่สร้างผิด
แผกไปจากเดิม โดยเฉพาะกระเบื้องทรงจีนพี่น้องในย่านเมืองเก่าเขาก็ช่วยกันดูแล 
แล้วได้แจ้งมาที่ผม ผมก็พาเจ้าหน้าที่ส่วนช่างไปดู ไปขอร้องพี่น้องชาวบ้านว่าเรา
มีอาคารที่ทรงคุณค่าในย่านเมืองเก่า คือ 4 รูปแบบ สถาปัตยกรรมที่อยู่ในย่าน
เมืองเก่าตอนนี้ที่เข้ารูปแบบ ทั้งหมดที่เราได้ท าทะเบียนไว้มีประมาณ 252 หลัง ไม่
ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิม จีนสมัยใหม่  จีนพานิช และก็จีนผสมยูโร
เปี้ยน ก็คล้ายกับชิโนโปตุกิส แต่บ้านเราเราไม่เรียกชิโนโปตุกีส เพราะเราไม่มี
ทางเดินใต้หลังคา หรือที่เรียกว่าหอกากี เราไม่อยากไปให้เหมือนกับของภูเก็ต 
เพราะถือว่าเราไม่มีทางเดินเราก็ใช้ค าว่าชิโนยู โรเปี้ยน หลายหลังที่มีความ
ทรงคุณค่าของอาคาร ทรงคุณค่าทางด้านใดบ้าง ทางด้านสังคม ทางด้านความ
สวยงาม ทางด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน และทางประวัติศาสตร์ ซึ่งถือว่าในย่านเมือง
เก่าอายุตั้งแต่ย้ายเมืองมาจากฝั่ งแหลมสนมาสู่บ่อยางก็ประมาณ 175 ปี 
เพราะฉะนั้นในเร่ืองของศิลปวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์ของสงขลานั้น 
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เมื่อก่อนเป็นอย่างไรปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้น วิถีชีวิตที่คน 3 ศาสนาอยู่ด้วยกันที่เรา
เรียกว่าพหุวัฒนธรรม ผมเชื่อว่าการที่เราเอาเทศบัญญัติขึ้นมานั้น คือต้องการให้พี่
น้องประชาชนได้รับรู้ได้มีส่วนร่วมในเร่ืองของการอนุรักษ์และพัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 
2558 คือหลายคร้ัง เราได้เชิญภาคประชาชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ หลาย
คร้ังมาประชุมกันที่โรงสีแดงบ้าง ที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูบ้าง และ 2-3 คร้ัง ที่เราเชิญ
กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ หรือว่านักวิชาการทางล้านนา มาให้ความรู้ในเร่ือง
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการมีผลดีในเร่ืองของการอนุรักษ์ไม่ใช่ว่าเราท าโดยพละการ ก็ถือ
ว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาคารที่ทรงคุณค่าต่าง ๆ อยู่ที่
ถนน 3 สาย ต้องให้เขารับทราบว่าเทศบาล ภาคประชาสังคม นักวิชาการ หรือว่า
เจ้าของพื้นที่ต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเร่ืองของการอนุรักษ์และพัฒนาเพราะ
ถือว่าอาคารที่มีความเก่าแก่มีความทรงคุณค่าในด้านต่าง ๆ ถ้าถูกร้ือถอนออกไป
มันไม่สามารถที่จะสร้างได้แล้ว ไม่ใช่เราไม่เชิญมา ณ ปัจจุบันนี้ถ้าถามว่าชาวบ้าน
พอใจไหมมีความสุขไหมกับการที่เทศบาลได้เข้าไปดูแล ตรงนั้นถือว่ามีการพัฒนา
นอกจากการสร้างทัศนียภาพทางสายตาในเร่ืองของการเอาสายไฟฟ้าลงดิน 2 สาย
ที่เราท าอยู่และในปี พ.ศ. 2561 เราของบประมาณจากจังหวัดอีก 95 ล้านบาทที่
ถนนนครนอกอีกสายหนึ่ง ถนนนางงามตอนนี้ก าลังท าอยู่ ก าลังดันท่ออยู่ ถนน
นครในก็ก าลังด าเนินโครงการอยู่ ก าลังเร่งรีบผู้รับเหมาให้ด าเนินการให้เสร็จไว ๆ 
ต่อไปก็จะท าถนนซอยที่เชื่อมทั้ง 3 สายด้วยไม่ว่าจะเป็นถนนหนองจิก ยะหร่ิง 
รามัญ พัทลุง ปัตตานี สงขลาบุรี ก็จะเอาสายไฟฟ้าลงดินหมด พูดง่าย ๆ ว่าพื้นที่ 
4.3 ตารางกิโลเมตรเราจะสร้างทัศนียภาพทางสายตา และในเร่ืองของการอนุรักษ์
ตามเทศบัญญัติตามเอกสารแนบท้าย อยู่ในนั้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการก าหนด
ระดับความสูง วัสดุการก่อสร้าง ก าหนดไว้ในนั้นหมดเลย เพราะถือว่าความเป็น
เมืองเก่า ความเป็นอาคารที่ทรงคุณค่าจะไม่ให้มีการก่อสร้างผิดแผกไปจาก
สิ่งแวดล้อมของความเป็นเมืองเก่า และท่านถามว่าเป็นจะเป็นช่องทางให้กับ
ข้าราชการ หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในเร่ืองของการเซ็นแบบ ขอเรียนท่าน
ประธานผ่านไปยังสมาชิกสภาว่ายาก เพราะถือว่าในย่านเมืองเก่านั้นขณะนี้ 
ขณะที่ยังไม่มีเทศบัญญัติออกมา แต่พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแล ตอนนั้นมีคนเอา
ซีแพคมามุงหลังคา เอากระเบื้องลอนมามุงโดนกันมาเต็ม ๆ ยกตัวอย่างธนาคาร
ออมสินมีขนาดความสูงเกินไป พอตอกเสาเข็มลงไปพี่น้องมากันเป็นร้อยเพื่อ
ประท้วงให้ยุติ ผมเชื่อว่าความเข้มแข็งของพี่น้องในย่านเมืองเก่ามีเกินร้อยในการ
ที่จะดูแลอาคารที่ทรงคุณค่า เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกไม่ต้องห่วงว่าจะเป็น
ช่องทางให้ข้าราชการได้เรียกเก็บอะไร ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนในย่านเมืองเก่า
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ในเขตเทศบาลนครสงขลาจะเป็นผู้ตรวจสอบในเร่ืองของความสูง ในเร่ืองของสิ่ง
ต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากเทศบัญญัติฉบับนี้ ก็ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ไม่ใช่ว่าผมจะขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของบ้านเมือง ของถิ่นพ านัก

อาศัยของผมและพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ ประเด็นที่ผมมีความเป็นห่วง
กังวลก็คือการออกเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวนี้มันครอบคลุมพื้นที่เป็นอาณาบริเวณ
กว้างกว่าที่ผมได้คาดคิดไว้ในเบื้องต้น ผมเข้าใจว่าจะมีแค่ถนน 2-3 สายก็คือถนน
นครนอก ถนนนครใน และถนนนางงาม ซึ่งเราก็ประกาศเป็นเมืองเก่าตาม
นโยบายของคณะผู้บริหารที่ผ่านมา ผมก็กังวล ผมยกตัวอย่างเช่นถนนไทรบุรี  วัด
จากกึ่งกลางถนนไปด้านทิศตะวันออก วัดจากกึ่งกลางไป 30 เมตร เท่ากับว่า
บริเวณจากถนนรองเมืองเป็นต้นมาจนถึงถนนพัทลุง ยกตัวอย่างโรงแรม        
เวียงสวรรค์ก็คือจุดที่เทศบัญญัติได้ครอบคลุมไปถึงพื้นที่จุดดังกล่าวด้วย บริเวณ
นั้นก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ก่อสร้างใหม่ หรือว่าท ากิจการค้าสร้างโรงแรม
หรือสร้างอะไรอีกต่อไป สร้างไม่ได้แล้วใช่ไหมครับท่านประธาน ผมกังวลว่าถ้า
เทศบัญญัติครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างเกินไปผมกลัวว่ามันจะไปกระทบกับวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่และความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ไม่ใช่ว่าผมจะไม่เห็นด้วย
กับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้  ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วย 
ขอบคุณมากครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอท าความเข้าใจกับท่านสมาชิกสภาในเร่ืองของการก าหนดขอบเขต

พื้นที่ ก็ถือว่าในพื้นที่ประมาณ 4.3 ตารางกิโลเมตร ในเบื้องต้นก่อนที่เราจะ
ก าหนดขอบเขตก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือกรรมการได้ออกไปส ารวจพื้นที่ดังกล่าว แล้ว
ขีดพื้นที่ไว้ว่าการก าหนดขอบเขตขยายไปถึงไหน ยกตัวอย่าง ถนนไทรบุรีมีอาคาร
ที่ทรงคุณค่าไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม พูดง่าย ๆ ว่าในย่านเมืองเก่าเรามีวัดที่อยู่ใน
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ย่านเมือเก่า 7 วัด ศาลเจ้าจีนประมาณ 5 ศาลเจ้า กับ 1 มัสยิด ถ้าไปดูสถาปัตยกรรม
โบสถ์วัดกลางกับมัสยิดมันก็ลักษณะอาคารที่คล้ายคลึงกัน เพราะฉะนั้นขอบเขต
ที่เราไปส ารวจตรวจสอบกันแล้วว่าจากกลางถนนเข้าไปอีก 30 เมตร ซึ่งเป็นการ
ควบคุมความสูง ควบคุมระยะหรือว่าอะไรต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเทศบัญญัติ ที่ถามว่า
โรงแรมที่มีอยู่เดิมแล้วก็ถือว่าเขาสร้างมาก่อน หรืออาคารสูงที่เขาสร้างมาก่อน 
ก่อนที่จะออกเทศบัญญัติน้ีก็ไม่เป็นไร แต่หลังจากที่ได้ออกเทศบัญญัติฉบับนี้แล้ว 
จะสร้างอาคารที่สูงเกิน 12 เมตรไม่ได้แล้ว นับจากยอดหลังคาเลยไม่ให้เกิน 12 
เมตร แต่ที่สร้างมาแล้วก็ยกเว้นเพราะเรายังไม่ได้ออก เทศบัญญัติ เหมือนที่ถนน
นางงามมีอยู่หลังหนึ่งรู้สึกว่าจะเกิน 12 เมตร ผมให้เจ้าหน้าที่ไปดูว่าสร้างเกินมั้ย 
เขาบอกว่าสร้างได้เพราะเทศบัญญัติเรายังไม่ควบคุม ต่อไปเมื่อเทศบัญญัติฉบับนี้
ผ่านความเห็นชอบของสภาเทศบาลแล้ว ผมเชื่อว่าแม้แต่เสาสื่อสารที่ตั้งบน
ดาษฟ้าของอาคารในย่านเมืองเก่าก็จะไม่อนุญาตแล้ว เสาอากาศต่าง ๆ เรานับ
ความสูงด้วย และอย่าลืมว่าพื้นที่ในย่านเมืองเก่ากินพื้นที่ไปในทะเลสาบด้วยนะ
ครับ จากฝั่งออกไปประมาณ 200 เมตร ตามแผนที่ที่แนบให้กับสมาชิกได้ดู ก็น า
เรียนเพียงแค่นี้ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรี มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  เชิญครับ 

นายวัลลภ  วุฒิภูมิ   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายวัลลภ  วุฒิภูมิ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ผมขออภิปรายในญัตตินี้ ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนคร

สงขลา และเป็นคนเกิดที่สงขลา โตที่สงขลา บริเวณที่จะอนุรักษ์เอาไว้เพื่อให้เป็น
มรดกตกทอดถึงลูกหลาน ตามความเป็นจริงถ้าเราดูภาพเมื่อสมัยก่อนมันจะ
สวยงามกว่านี้ และก็มีอาคารเก่า ๆ เยอะกว่านี้ เราปล่อยปละละเลยมาด้วยการคิด
ไม่ถึงว่าสักวันหนึ่งโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปในเชิงอนุรักษ์ ในเชิงสิ่งแวดล้อม ใน
เชิงวัฒนธรรมประเพณีที่ต้องรักษาเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูได้เห็น ได้นึกถึงบรรพ
บุรุษที่ได้ก่อร่างสร้างตัวมาแบบการใช้ชีวิตในสมัยก่อน จนกระทั่งมาถึงทีมสงขลา
ใหม่ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกพีระ  ตันติเศรณี  และนายกสมศักดิ์  ตันติเศรณี  ได้
เล็งเห็นความส าคัญของเมืองเก่า ที่ควรจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้มีเร่ืองเล่า ได้มี
เร่ืองพูดคุยกัน ได้มีเร่ืองระลึกถึงบรรพบุรุษที่ได้สร้างกันมา ก็พยายามรีบเร่งที่จะ
ท า เพราะ ณ เวลานี้ อาคารเหล่านี้ได้ถูกร้ือไปหลายหลังแล้วเหมือนกัน แต่ก็ยัง
เหลืออยู่เยอะพอสมควร เพราะฉะนั้นการที่ผู้บริหารได้มีนโยบายที่จะออกเทศ
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บัญญัติเพื่อควบคุม เพื่อที่จะอนุรักษ์เมืองเก่าเอาไว้ ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และ
เราต้องรีบท าเพื่อที่จะรักษาเอาไว้ หวังว่าพี่น้องประชาชนทุกคนก็คงจะเข้าใจ เมื่อ
ทุกอย่างเป็นปกติแล้วเราจะเห็นคุณค่าตรงนั้น ดูง่าย ๆ ถ้าเราไปนั่งแถว ๆ ถนน
นครนอก ถนนนครใน ไปนั่งตามร้านค้าต่าง ๆ ท่านจะเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามา
มากมาย  ณ เวลานี้ ท่านสังเกตไหมครับพี่น้องชาวบ้านได้ค้าขาย นักท่องเที่ยวมาดู 
มาถ่ายรูป มาหาสิ่งที่หาดูยาก ส่วนประเด็นของเจ้าหน้าที่ที่จะนอกเหนือนอกเลยก็
ต้องรับผิดชอบกันไป ท าผิดก็ต้องรับผิดชอบกันไป เราไม่ต้องไปตีความว่าเดี๋ยวจะ
มีช่องทางท าผิดอย่างนั้นอย่างนี้ ใครท าผิดก็ต้องรับผิดชอบกันไป ซึ่งตัวเขาเองก็
ต้องรู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด ทุกคนก็ต้องมีจิตส านึกเหมือนกัน เขาก็ต้อง
รับผิดชอบตัวเอง เพราะฉะนั้นทางเทศบาลก็พยายามควบคุม เพื่อลูกหลานของ
เรา และประเด็นอาคารที่สร้างแล้วเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าสร้างแล้วก็โอเค แต่
หลังจากนี้ก็สร้างไม่ได้แล้ว ไม่ใช่ไม่ให้สร้างนะในความคิดของผม แต่สร้างแล้วให้
สวยงามรักษารูปแบบเดิม และการค้าขายก็ยังค้าขายได้เหมือนเดิม ผมเห็นหลาย
อาคารสร้างรูปแบบเดิมแต่ท าให้สวยขึ้น คนเขามาท่องเที่ยวมากินอาหาร มากิน
น้ าชา คนเข้ามาเยอะครับตอนนี้ ผมถือว่าส าเร็จครับ ผมมั่นใจว่าต่อไปบ้านเมือง
เราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เด่นจังหวัดหนึ่งของประเทศ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายวัลลภ  วุฒิภูมิ  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล   จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี  ต่อไปผมจะขอมติ       ใน

วาระ ท่ี 1  ขั้นรับหลักการ จากที่ประชุมสภาแห่งนี้ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบ 
รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา  เร่ือง  ก าหนดบริเวณห้าม
ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณย่าน
เมืองเก่า ในท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 
....... โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือเป็นเอกฉันท์) 

มติท่ีประชุม    สมาชิกสภาให้ความเห็นชอบรับหลักการ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
สงขลา  เร่ือง  ก าหนดห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท บริเวณย่านเมืองเก่า ในท้องท่ีเขตเทศบาลนครสงขลา อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  เป็นเอกฉันท์  

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ต่อไปเป็นวาระท่ี  2   ขั้นแปรญัตติ  ในเมื่อใหม้ีการพิจารณาสามวาระ 
ประธานสภาเทศบาล  รวดเดียว ก็ให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  ผมใน

ฐานะประธานสภา ก็เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาโดยต าแหน่ง 
ในวาระท่ี 2 การแปรญัตติ  สมาชิกท่านใดจะแปรญัตติเป็นรายข้อในเทศบัญญัติ
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บ้างครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาแปรญัตติ  ก็เท่ากับไม่มีการแก้ไข   เทศ
บัญญัติฉบับนี้ ก็ให้เทศบัญญัติฉบับนี้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ วาระที่ 2 ก็ได้
ผ่านไปแล้วนะครับ  
 ต่อไปเป็นวาระท่ี  3  ขอรับความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เพื่อให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้ต่อไป ขอเชิญสมาชิกได้
ลงมติในวาระที่ 3  สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบที่จะน าร่างเทศบัญญัติ
ฉบับดังกล่าว ตราเป็นเทศบัญญัติ โปรดยกมือขึ้นครับ  (สมาชิกยกมือเห็นชอบ
เป็นเอกฉันท์)   

มติท่ีประชุม    สภาเทศบาลมีมติให้ความเห็นชอบ ให้ตราร่างเทศบัญญัติเทศบาลนคร
สงขลา   เรื่อง  ก าหนดห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท บริเวณย่านเมืองเก่า ในท้องท่ีเขตเทศบาลนครสงขลา  อ าเภอ
สงขลา  จังหวัดสงขลา   เป็นเอกฉันท์   

ระเบียบวาระท่ี  8  เร่ือง อื่น  ๆ  

นายประวัต ิ ด าริหอนันต์   ระเบียบวาระที่ 8  เร่ือง อ่ืน ๆ  เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของ 
ประธานสภาเทศบาล  ประชาชนที่ท่านสมาชิกสภาท่านได้ไปดู ลงพื้นที่ท่านไปพบประชาชนประชาชน

มีปัญหาความเดือดร้อนอะไรที่สามารถแจ้งให้ผู้บริหารได้รับทราบ เพื่อจะ
แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เชิญสมาชิกครับ  เชิญนายสมชาย  จินเดหวา 

นายสมชาย  จินเดหวา    เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมชาย  จินเดหวา  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ขอบคุณท่านประธานที่เปิดโอกาสให้ผมท าหน้าที่แทนชาวบ้าน ในความ

เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ถนนข้างโรงเรียนเทศบาล 2 ถนนชัยมงคล-เพชร
มงคล ตรงนั้น ขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารว่า พี่น้องประชาชนใน
ถนนเพชรมงคล ซึ่งอยู่ในวชิรา ซอย 19 ซอย 17 เร่ือยไปเขาใช้เส้นทางถนนเพชร
มงคลตรงนั้น ปรากฏว่าหัวมุมถนนตรงนั้นมีร้านนมชื่อว่า แล็ปนม ประกอบ
กิจการอยู่ ซึ่งร้านได้รุกล้ าล ารางสาธารณะ เทพื้นขึ้นมาวางโต๊ะเก้าอ้ีไม่ว่ากันครับ 
เพราะร้านเขาเล็ก แต่ส าคัญที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็คือเมื่อออกจากซอยจะมี
รถจอดที่หัวมุม จะเข้า-จะออกไม่สามารถมองเห็น จะเลี้ยวขวามาทางซอยร่วมใจ
พัฒนา หรือไปทางวชิรา ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ รถยนต์ จอดอยู่เต็มถนน 
ต้องออกไปคร่ึงถนนถึงจะเลี้ ยวได้ ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิด
อันตราย ชาวบ้านร้องเรียนมาว่ามีความล าบาก มีความเดือดร้อน และตรงนั้นก็
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เกิดอุบัติเหตุบ่อย  เมื่อพี่น้องประชาชนท ามาหากินตรงนั้น ขายนมซึ่งเป็นอาหาร
สุขภาพก็ เห็นด้วย  แต่การค้าขายท าคนอ่ืนเดือดร้อนมันก็ ไม่ค่อยถูกนัก
เพราะฉะนั้นเราเทศบาลมีหน้าที่ต้องจัดระเบียบให้ร้านค้าอยู่ได้  พี่น้องประชาชน
ในซอยก็อยู่ได้ ใช้หลักการวิน ๆ และอีกเร่ืองหนึ่ง ในถนนนครใน ณ วันนี้พี่น้อง
ประชาชน บอกว่ายังไม่คืนผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชน มีการขุดอะไร ผมก็
บอกว่า CCTV ตอนนี้มีการติดตั้งทั่วประเทศ CCTV มีประโยชน์มากมันช่วยใน
การจับกุมคนร้ายต่าง ๆ ได้หลายเร่ืองเพื่อให้มันดีขึ้น และประการที่สองไฟส่อง
สว่าง ณ วันน้ีตรงนั้นมันมืด เทศบาลเราไดใ้ช้สายสลิงไปติดตั้งไฟเป็นจุด ๆ แต่มัน
ก็สว่างไม่พอ ผมก็สอบถามท่านนายกเทศมนตรี  ท่านบอกว่าตรงนั้นมีโครงการ
ท าเสาไฟฟ้าสวย ๆ ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าผมก็เห็นด้วย เพราะว่าที่จังหวัดอ่ืน ๆ ไม่ว่า
จะเป็นนครปฐมเป็นถนนสายที่สวยที่สุดที่เขามีเสาไฟโชว์ ผมก็อยากจะเห็น
เทศบาลนครสงขลามีเสาไฟอย่างนั้นบ้าง จะได้เชิดหน้าชูตา ผมเห็นที่อ าเภอ
หาดใหญ่ก็มีหงส์มันสวย หรือแม้กระทั่งที่เขารูปช้างเขามีแล้ว แต่บ้านเรายังไม่มี 
ผมขอฝากท่านนายกเทศมนตรีว่าช่วยเร่งในเร่ืองไฟส่องสว่างมายังถนนนครใน 
ในเขตเลือกตั้งของผมให้เร็วที่สุดเพื่อลดอาชญากรรม และคืนความสุขให้กับ
ชาวบ้าน ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ นายสมชาย จินเดหวา มากครับ  ถนนที่ท่านพูดคือถนนอุทยาน 
ประธานสภาเทศบาล   เขตพุทธมณฑล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีสมาชิกสภาท่านใดจะ

อภิปราย เชิญครับ  เชิญนายพิทักษ์  ทองสุกใส  เชิญครับ 

นายพิทักษ์  ทองสุกใส   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายพิทักษ์  ทองสุกใส  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 1 
   ในวาระอ่ืน ๆ ใคร่จะเรียนขอบพระคุณไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สงขลา  ท่านนายกนิพนธ์  บุญญามณี  ที่ให้การสนับสนุนรถยนต์สายตรวจให้กับ
ท่านเทศบาลนครสงขลา และผมขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลนคร
สงขลาทุกท่านที่ได้เห็นชอบในการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือกันในการท า
บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นครสงขลาเราพื้นที่ไม่กว้าง
ท่านประธานครับ 9.2  กว่าตารางกิโลเมตร แต่ความหนาแน่นของพี่น้อง
ประชาชนนั้นมเียอะ ประชากรแฝงก็มากเมื่อเทียบก็พื้นที่อ่ืน ๆ เพราะฉะนั้นเร่ือง
ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นสิ่งส าคัญ รถยนต์
ตรวจการณ์น้ัน เราก็มีกันอยู่บ้างแล้วแต่ในสภาพความเป็นจริงที่ได้เจอ ผมก็ได้พบ
กับตัวเองหลายคร้ัง คร้ังหนึ่งขับรถไปในซอยแคบ ๆ ที่เทศบาลก าลังท าคูระบาย
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น้ าอยู่ รถชาวบ้านตกคูไม่สามารถที่จะเอาขึ้นได้ โดยก าลังของคนขับหรือชาวบ้าน
แถวนั้น ผมไปประสบเหตุก็ได้ประสานมายัง 1132 หน่วยบริการ 24 ชั่วโมง 
ปรากฏว่ารถติดภารกิจที่อ่ืนไม่สามารถไปช่วยชาวบ้านได้ทันท่วงทีผมก็โทรไปที่ 
199 ดับเพลิง ดับเพลิงก็มีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมในการดูแลความ
ปลอดภัยของพี่น้องอยู่และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วย ก็ถือว่ารถ
ในการให้บริการในสายตรวจอาจจะไม่เพียงพอกับภาระกิจที่ต้องบริการประชาชน
เป็นจ านวนมาก และปัญหาเกิดขึ้นเยอะ เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับ
ความจริงว่าพี่น้องในชุมชนเราก็ดี ในย่านตลาดก็ดี ยังเกิดปัญหาของการลักขโมย 
ท าลายทรัพย์สินของพี่น้อง ซึ่งกว่าจะได้มานั้นยากล าบากเหลือเกิน  ขโมย
รถจักรยานยนต์บ้าง พ่วงข้างบ้าง เอาไปแยกชิ้นส่วนขาย และทรัพย์สินที่ติดตัว 
เมื่อไม่กี่วันมานี้คนชราเขามาออกก าลังกายตอนเช้าโดนกระชากสร้อย และผลัก
ให้ล้มลงไปฟาดกับตู้โทรศัพท์ได้รับบาดเจ็บ เราจะหวังพึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่าง
เดียวคงไม่พอแน่นอน ผมเป็นวิทยากรให้ต ารวจอยู่หลายปีเขาก็บอกว่าก าลังไม่พอ
จริง ๆ รถสายตรวจป้องกันและปราบปราม เพราะฉะนั้นการที่เราได้รับการ
สนับสนุนรถตรวจการณ์เพิ่มเข้ามา ถึงทางเทศบาลจะต้องเพิ่มค่าเชื้อเพลิง เพิ่ม
คนขับรถเข้าไปแต่มันจะคุ้มค่านะครับ อยากให้โครงการเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อความ
ปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านและขอบคุณไปยัง
อบจ.สงขลาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายพิทักษ์  ทองสุกใส  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ เชิญนายสมโชค  ดีลิ่น  เชิญครับ 

นายสมโชค  ดีลิ่น   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายสมโชค  ดีลิ่น สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
   คงไม่มีอะไรมากแต่เป็นปัญหาใหญ่พอสมควร ไม่ได้มีความหมายจะ

จ าเพาะเจาะจงเฉพาะเขต 4 ที่ผมสังกัดอยู่ เป็นปัญหาในเร่ืองของจราจรครับ  วันนี้
ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสงขลาเป็นทั้งเมืองท่องเที่ยวและเป็นที่ตั้งของส่วน
ราชการมากมาย ในแต่ละวันคนเดินทางเข้ามาสงขลาเยอะมาก เพราะเป็นเมือง
หลัก ฉะนั้นปัญหาจราจร จากการเพิ่มของจ านวนประชากรที่เข้ามาเยอะมาก
ประกอบกับ  ณ วันนี้ทางห้าแยกน้ ากระจายก็ก าลังท าสะพานข้ามทางแยกอยู่  นี่ก็
เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหามาซ้ าเติมให้กับนครสงขลาเอง ฉะนั้นในช่วงเช้า
หรือช่วงเย็น ช่วงเร่งด่วน เราจะสังเกตเห็นว่ารถจะต้องหลีกไปใช้เส้นทางอ่ืนคือ
ถนนติณสูลานนท์เป็นหลัก   ณ วันนี้ท าให้บริเวณสวน 72 พรรษา  ซึ่งต้อง
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ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ที่ได้กรุณาขยายผิวจราจรให้กว้างออกไปมาก
พอสมควร แต่ก็ยังขาดในเร่ืองของการจัดระเบียบตรงนั้น ท่านประธานครับ ผม
สังเกตเห็นในบางวัน ไม่ได้กล่าวโทษอาจจะมีภารกิจมากมายหลายที่ บางวันไม่มี
ต ารวจจราจรอยู่ในช่วงเวลา เห็นทางเทศกิจเรารวมถึงเทศกิจทางเขารูปช้าง
ช่วยกันท าหน้าที่ แต่ในขณะที่เวลาเร่งด่วนรถแยกตรงนั้นมันหลายทางครับท่าน 
ลองนึกภาพดู  ผมนับได้สี่ห้าแยกสี่ห้าทางที่มุ่งไปที่แยกสวน72พรรษา ใน
ความเห็นหนึ่งที่ผมพบเจอ พอเราออกจากเมืองไปถึงฝั่งเขารูปช้าง ขออนุญาตที่ได้
เอ่ยถึงเขารูปช้าง ก็มีเจ้าหน้าที่ของเทศกิจตรงนั้นก็ท าหน้าที่ได้เข้มแข็งอีกเช่นกัน 
แต่ที่สังเกตุดูไม่ได้ประสานในเขตเทศบาล ในขณะที่เทศบาลมีรถแออัดไปรอไป
อัดกันอยู่ตรงนั้น ทางฝั่งเขารูปช้างก็ระบายรถไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งโดยหลักความ
เป็นจริงควรจะต้องประสานแต่อาจจะประสานแล้วก็ได้ แต่สิ่งที่ผมเห็นในวันนั้น
ผมก็เลยเปิดกระจกบอกว่าน้องต้องระบายรถทางตรง ซึ่งมันติดมากอยู่ข้างในน้อง
เขาก็เข้าใจ ในประเด็นนี้ผมจึงขอฝากผู้บริหารช่วยประสานกับต ารวจจราจรและ
ประสานการท างานระหว่าง 2 ท้องถิ่นด ูเพื่อจะได้ช่วยกันระบายรถทั้งเช้าและเย็น  
และในส่วนของช่องทางถ้าเป็นไปได้ก็ลองกรุณาให้เกิดความชัดเจนเพราะตอนนี้
ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ารถมากจริง ๆ  ผมเชื่อว่าถ้าเราท าได้ก็เป็นผลดีกับ
เทศบาลนครสงขลา ที่ทุกคนจะได้รับความชื่นชม เพราะเป็นปัญหาเร่งด่วนของ
ทุก ๆ คนและเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายสมโชค  ดีลิ่น มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกบ้างครับ  เชิญนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  เชิญครับ 

นายฆัมพร  อุเทนพันธ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายฆัมพร  อุเทนพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 2 
   ผมมีข้อสอบถามมีข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน 3 ประเด็นครับฝาก

ไปยังคณะผู้บริหารเร่ืองแรกครับเร่ืองเสาไฟส่องสว่างที่บริเวณแหลมสนอ่อนใช้
พลังงานแผ่นโซล่าเซลส์ถ้าท่านจ าได้  ตอนนี้มันดับเกือบหมดแล้วเกือบ 100 
เปอร์เซ็นต์ ผมไม่ทราบว่าเป็นของหน่วยงานใดที่ดูแลรับผิดชอบแต่ว่าเราในฐานะ
เจ้าของพื้นที่พี่น้องประชาชนเขาก็สอบถามว่าฝากเทศบาลไปสอบถามไปดูแลว่า
เป็นอย่างไรจะซ่อมหรือว่าไม่ซ่อมอย่างไรเพราะว่ามันมืดสนิทบริเวณนั้นอาจเกิด
อาชญากรรมขึ้นมาได้ขอฝากเป็นเร่ืองที่หนึ่ง เร่ืองที่สองพี่น้องประชาชนได้ฝาก
มาสอบถามอันน้ีไม่ได้ร้องเรียน สอบถามมาว่าบริเวณสวนเสรีที่เป็นบริเวณน้ าตก
เขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมเข้าน้ าตกน่าจะเยอะ ช่วยฝากให้เคร่ืองสูบน้ ามัน
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แรงขึ้นถ่ายรูปแล้วให้วิวข้างหลังมันออกมาสวย ๆ ฝากด้วยครับผมไม่ได้ร้องเรียน
อะไรผมแค่เพียงสอบถามให้น้ าตกแรงกว่าเดิมได้ไหม เร่ืองที่สาม ก็ไม่ใช่เร่ืองของ
เราเพียงแต่ว่าพี่น้องประชาชนเขาใช้ทางหลวงในเขตเทศบาล ก็ฝากไปยังการตั้ง
ด่านตรวจกวดขันวินัยจราจร เราในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็คงขาดความรับผิดชอบไป
ไม่ได้เพราะพี่น้องประชาชนที่ขับรถและโดนการตั้งด่านของต ารวจจราจรในจุดที่
ไม่ควรต้ัง เรียกว่าไม่เหมาะสมเพราะเป็นทางโค้ง ก็ฝากไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่า
ช่วยตั้งให้มันดูว่าไม่เป็นอันตรายแก่พี่น้องประชาชนคนกลัวก็กลัวอยู่แล้ว  เป็น
ทางโค้งหากรถก็ยิ่งล้มเข้าไปกันใหญ่ มันไม่คุ้มกับค่าปรับ  ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   ขอบคุณ  นายฆัมพร  อุเทนพันธ์  มากครับ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกครับ เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ   เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2  
   ท่านประธานครับเมื่อการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ผ่านมาเมื่อ

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ผมได้สอบถามท่านคณะผู้บริหาร เกี่ยวกับปัญหาเร่ือง
ลานหางพญานาค และเร่ืองความเหมาะสมในเชิงสถานที่ของการสร้างห้องน้ า
ส าหรับบริการนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในบริเวณดังกล่าว คือโจทย์ที่
ผมได้ตั้งมันเป็นโจทย์ที่ทางสังคมทางชาวบ้านและผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณ
นั้นได้ร้องเรียนและรวบรวมข้อมูลให้กระผมได้มาถามท่านประธานผ่านไปยัง
คณะผู้บ ริหารว่ า ร้านกาแฟคอฟฟี่บีชที่ มีความเหมาะสมทั้ งภูมิศ าสตร์ 
ประวัติศาสตร์และไสยศาสตร์ในการที่จะสร้างห้องน้ า  ท าไมไปสร้างร้านกาแฟ  
ร้านกาแฟนี้เสียค่าเช่าให้กับเทศบาลเดือนละเท่าไร มีความคุ้มค่ากันหรือไม่กับการ
ที่ต้องไปสร้างร้านกาแฟแทนที่จะสร้างห้องน้ าไว้บริการนักท่องเที่ยว ปัญหามัน
เกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อร้านกาแฟร้านดังกล่าวได้ไปก่อสร้างบริเวณนั้น ห้องน้ าซึ่งมี
อยู่พอสมควรมีอยู่หลายห้องเช่นกันที่ติดอยู่กับร้านกาแฟ ผมคิดว่าในความคิด
ของชาวบ้านเขาก็พูดกันเป็นกระแสว่าท าไมไม่ขยายห้องน้ าตรงที่เดิมให้มันกว้าง
ขึ้น ให้มันใหญ่ขึ้นสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ท าไมต้องเอาห้องน้ าไป
สร้างบริเวณลานอเนกประสงค์ ลานวัฒนธรรม ลานที่พ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยว
ท ากิจกรรมร่วมกันนั่งรับประทานอาหารหรือถ่ายรูป ถ่ายวิดีโออะไรที่บริเวณหาง
พญานาคแล้วท าไมจะไปสร้างห้องน้ าบริเวณนั้น มันก็มีค าถามเกิดขึ้นมาอีกจาก
พ่อแม่พี่น้อง สะท้อนมาให้ผมได้รับทราบว่ามันมีที่มาที่ไปจริง ๆ ล่าสุดก็มีตู้ด า
เพิ่มมาอีก 1 ตู้ นอกเหนือจากตู้น้ าเงินซึ่งเป็นที่ท าการของไลฟ์การ์ดก็คือเทศกิจ
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ของเทศบาลนครสงขลา สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ของหลวง เทศกิจมีหน้าที่ที่จะ
ไปขายเคร่ืองดื่ม ขายอาหาร เปิดเป็นร้านอาหารในตู้เดียวกันได้หรือครับท่าน
ประธาน เพราะเห็นชัดขึ้นป้ายที่ท าการศูนย์ รักษาความปลอดภัยให้กับ
นักท่องเที่ยวถ้าผมจ าไม่ผิดรู้สึกจะประโยคนั้น และผมก็ทราบดีว่าโครงการ
ดังกล่าวนี้ผมได้เสนอกับท่านประธานสมัยนั้นท่านยังนั่งอยู่บนบัลลังก์ว่า
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหรือศูนย์ช่วยเหลือชีวิตก็แล้วแต่หรือเราเรียกกันสั้น ๆ ว่า
ไลฟ์การ์ด อยากจะให้ท าเป็นโมบายคือเคลื่อนที่ได ้มันก็จะไม่มีปัญหาเร่ืองสถานที่
เร่ืองที่ต้องมาถกเถียงกันว่าท าไมต้องมีร้านค้าไปขายของไปจ าหน่ายสินค้า ขาย
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์อะไรด้วยในบริเวณตู้เดียวกันกับไลฟ์การ์ด ซึ่งผมเห็นแล้ว
อย่าว่าแต่ชาวบ้านเลยครับผมเห็นเองผมก็ว่าไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง มัน
ไม่น่าจะเกิดขึ้น และหลังจากนั้นก็จะมีการย้ายโต๊ะส าเร็จรูปที่ผมเคยพูดเกร่ิน ๆ ไว้
เมื่อการประชุมคร้ังที่ผ่านมา โต๊ะเหล่านั้นทางเทศบาลของเราได้วางไว้ที่ต าแหน่ง
เดิมคือบริเวณหลังสนามกีฬาจังหวัดสงขลา ตรงลานบริเวณหน้ามุกริมทะเล ริม
ชายหาดอยู่ ๆ มันย้ายมาบริการมารองรับตู้ขายอาหารตู้นั้นได้อย่างไรใช่ไหมครับ
ท่านประธาน มันเท่ากับว่าถ้าท่านนายกเทศมนตรีได้มีประกาศเป็นค าสั่ง เป็น
นโยบาย เป็นมาตรการหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขลานหาง
พญานาคร้ือหางพญานาคออกไม่มีลานอเนกประสงค์ไม่มีลานท ากิจกรรมของ
นักท่องเที่ยว ไม่เอ้ือประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวการที่จะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ในทางที่จะมาท่องเที่ยวสงขลาคร้ังหนึ่งในชีวิตก็ไม่ว่ากัน แต่ผมบอกในเบื้องต้น
ตั้งแต่คร้ังที่ผ่านมาว่าหางพญานาคก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งชาวบ้านมีความ
สักการะบูชา มีผ้าแดงมีพวงมาลัยจากชาวบ้าน จากนักท่องเที่ยวไปคล้องมันแสดง
เห็นได้ชัดว่าความศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องในเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์เร่ืองลี้ลับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์   คุณไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  ครับ เร่ืองหางพญานาคเร่ืองอะไรท่านพูดไปเมื่อ 
ประธานสภาเทศบาล  คราวที่แล้ว แล้วนะครับ และเร่ืองของการสร้างห้องน้ าในญัตติคราวที่แล้ว สภาก็

อนุมัติไปแล้วว่าให้สร้างตรงนั้น เพราะฉะนั้นท่านก็พูดเร่ืองอ่ืนนะครับ อย่าพูด
เร่ืองของห้องน้ าเน่ืองจากสภาอนุมัติไปแล้วเพราะจะเปลี่ยนมติของที่ประชุมสภา
ไม่ได้แล้ว เชิญครับ 

 

นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์   ขอบคุณท่านประธาน ผมจะไม่พาดพิงไปถึงห้องน้ าอีกก็ได้ ผมจะถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ความชอบธรรม ความเหมาะสมและโครงการดังกล่าวว่าท่านนายก เทศมนตรี 

อนุญาตให้บุคคลภายนอก ซึ่งไม่ใช่เป็นข้าราชการไปเปิดร้านขายของ ขาย
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เคร่ืองดื่ม ขายสุราที่บริเวณไลฟ์การ์ดได้อย่างไร ชาวบ้านฝากถามมา เป็นของใคร 
เสียค่าเช่าได้หรือไม่ ถ้าเสียค่าเช่าได้ผมก็จะขออนุญาตท่านประธานผ่านไปยัง
ผู้บริหาร ว่าผมจะขอเช่าศาลาไทยด้วย ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์    ขอบคุณ นายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  มากครับ เร่ืองที่ท่านพูดก็มีบางประเด็น 
ประธานสภาเทศบาล  ที่ท่านผู้บริหารตอบไปแล้วและยังไม่ได้ตอบ และมีสมาชิกสภา ชูประเด็นขึ้นมา 5 

ท่านด้วยกันว่ามีปัญหา  เชิญนายชาครติ  นิยมเดชา  เชิญครับ 

นายชาครติ  นิยมเดชา   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชาคริต   นิยมเดชา  สมาชิกสภาเทศสบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 4 
    เร่ืองที่จะเสนอจากชาวบ้านครับ ผมไม่เคยลงสะพานท่าเทียบเรือประมง

นานมากแล้วแต่เมื่อ 2 วันที่แล้วผมได้เข้าไป ก็ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่าถนน
สายสงขลาพลาซ่า ที่ ริมก าแพงท่าเทียบเรือเป็นหลุมเป็นบ่อใหญ่มาก รถไม่
สามารถหลีกได้ และบางคร้ังในช่วงที่เรามีตลาดเปิดท้าย รถจะต้องหนีเส้นทาง
ตรงนั้นอ้อมไปยังทางอ่ืน เพราะมันเป็นหลุมมาก ขอให้เข้าไปดูแลหน่อยเพราะ
ร้องเรียนมาจากชาวบ้านที่ประกอบอาชีพอยู่ที่ท่าเทียบเรือประมงสงขลา เร่ืองที่
สองแยกถนนราษฎร์อุทิศที่ผมเคยอภิปรายคร้ังที่ผ่านมา ณ วันนี้ตรงนั้นชั่วโมง
เร่งด่วนเมื่อเช้าที่ผมผ่านมารถก็ยังมีมาก แม่ค้าลงไปอยู่กลางถนนแล้วนะครับท่าน
ประธานก็ เคยไป เมื่อเช้าผมก็ เจออีก เ ร่ืองที่สามครับผมก็ เคยเสนอท่าน
นายกเทศมนตรีไปแล้ว เร่ืองที่มุมธนาคารกสิกรไทย ถนนนครนอกซึ่งท่าน
ผู้บริหารก็ได้ตอบว่าเรายังไม่ได้เซ็นรับงานแต่บางคร้ังชาวบ้านเขามองว่าถนนยัง
ไม่ตีเส้นเลย ก็เป็นหลุมตรงนั้นบางมากเลยมองเห็นทรายโผล่มา ถนนยังไม่เสร็จยัง
ไม่ทันตีเส้นก็เป็นหลุมแล้ว ท ากันอย่างไรชาวบ้านเขาสงสัย เร่ืองที่สี่ก็เสนอเร่ือง
บริเวณหน้าถ้ าตรงนั้น ในวันอาทิตย์ก็จะมีรถแม่ค้าบ้าง รถอ่ืน ๆ บ้างมาจอด ท าให้
รถนักท่องเที่ยวมาจอดไม่ได้ก็ต้องวนหาที่จอด ผมเสนอว่าน่าจะจัด เจ้าหน้าที่
เทศกิจของเราไปประจ าอยู่ที่นั่นเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ สัก 2 คนเพื่อจะได้แก้ไข
ปัญหาจราจรบริเวณนั้นให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในบ้านเมืองของเรา ขอบคุณ
ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์    ขอบคุณ นายชาครติ  นิยมเดชา  มากครับ  เชิญนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 3  
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   วันนี้ถ้าไม่พูดก็คงไม่สบายใจเพราะสิ่งที่ผมไปดูตรงที่เราพูดถึงย่านเมือง
เก่าที่เราพัฒนา แต่ที่เราพัฒนาไปแล้วเราขาดความดูแล ที่ไหนรู้ไหมครับ ระหว่าง
ด่านศุลกากรกับไปรษณีย์ลองเชิญผู้บริหารเข้าไปเดินข้างในดู ข้างในในท่าเทียบ
เรือระโนดเมื่อก่อนไประโนด คงนึกออกนะครับ ผมว่าตรงนั้นขาดการดูแลเพราะ
ข้างในถ้าเดินผ่านไปแล้วมันจะมีซากที่ก่อสร้างที่เขาทิ้งไว้เยอะมากที่ชายหาด มัน
ดูไม่สวยอย่างมาก ผมไปกับ สท.เสงี่ยม  โกมลนาค  ขอโทษครับที่ผมต้องเอ่ยชื่อ
จนบางคร้ังคนที่ไปใช้บริการตรงนั้น หักกิ่งไม้มากวาดขยะ ผมไม่ทราบว่าตรงนั้น
ผมอยากให้ไปดู มันดูแล้วไม่เหมือนที่ท่องเที่ยวเลย  ที่ตรงนั้นเป็นที่ชมวิวใน
สงขลาสวยมากอยากให้เข้าไปดู ผมคิดว่าการเข้าไปดูแลข้างใน ที่ที่เราดูแลไม่ถึง 
แต่อยากให้ทัศนียภาพตรงนั้นมันดีขึ้น ช่วยฝากเร่ืองนี้ อีกเร่ืองหนึ่งนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์    ขอบคุณ  นายโกสินทร์  เดชรุ่งเรือง  มากครับ  มีสมาชิกสภาท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล  จะอภิปรายอีกครับ  เชิญท่านผู้บริหาร  เชิญท่านนายกเทศมนตรี  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณ ี นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชี้แจงท าความเข้าใจกับท่าน สท.ไกรเลิศ  เรืองสงฆ์ ก่อน เป็นประเด็น

สองคร้ังแล้วในเร่ืองของร้านคอฟฟี่บีช บริเวณโซนนั้น ผมเคยกล่าวมาหลายคร้ัง
แล้วว่าการจัดระเบียบบริเวณหาดชลาทัศน์ ให้กับผู้ประกอบการที่ย้ายมาจากหลัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ณ ปัจจุบันนี้หลังมาหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ท่านก็เห็นว่าสภาพอย่างไร เป็นมหาวิทยาลัยที่ติด
ชายทะเลที่มีความสวยงาม และทางมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ตั้งงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่อไปแล้วเรามาดูหลังสนามกอล์ฟกัน โซนนั้นบอกแล้วว่าเป็น
โซนของนักท่องเที่ยว ที่ทางเทศบาลได้ไปสร้างอาคาร สร้างศูนย์อาหาร และเราก็
มีห้องน้ าเก่าอยู่ ห้องน้ าเก่าถามว่าพอเพียงไหมกับนักท่องเที่ยว พอครับ และพื้นที่
ที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งมาขอเช่าที่ดินท าเป็นร้านกาแฟ เทศบาลเห็นว่าตรงนั้น
เป็นโซนผู้ประกอบการเป็นโซนท่องเที่ยวแล้ว ก็อยากจะให้เห็นความหลากหลาย
ของผู้ประกอบการก็เลยอนุญาต คือเขาเช่าที่ดินและก่อสร้างอาคารให้เทศบาล ก็
ถือว่าตัวอาคารเทศบาลไม่ได้สร้างเอง เอกชนสร้างและได้ยกพื้นที่ตรงนั้นให้
เทศบาล  ผมเห็นว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยอนุญาตสัญญาปีต่อปี ก็น าเรียนชี้แจง 
และมาประเด็นศูนย์ไลฟ์การ์ดตรงนั้น ตู้คอนเทนเนอร์มันไม่ใช่ของเทศบาล ผม
ขอบริจาคมาเพื่อจะมาท าเป็นที่ท าการชั่วคราวของของศูนย์ไลฟ์การ์ด ก็หาที่แล้ว
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ที่หลังโรงเรียนวรนารีเฉลิม แต่เนื่องจากเรามีกรณีพิพาทเร่ืองศูนย์ไลฟ์การ์ดเดิมที่
สร้างหลังโรงเรียนวรนารีเฉลิมที่มีการประท้วงกันเนื่องจากยังไม่สิ้นสุดก็เลยหา
ท าเลใหม่ ก็ยกตู้ยกไปยกตู้มา ก่อนหลังมาที่หลังสนามกอล์ฟท่านจ าได้ว่าไปอยู่
ใกล้ป้อมต ารวจวชิราหรือ ณ ปัจจุบันน้ีคือศาลแรงงาน ศาลแรงงานก็บอกว่าไปบด
บังป้ายในเร่ืองของการสร้างทัศนียภาพในส่วนของราชการ ผมก็เลยบอกให้ยกมา
หลังสนามกอล์ฟ เพื่อเป็นที่ท าการชั่วคราว อีกทั้งเอกชนที่สนใจอยากจะมาขาย
ของก็คิดค่าธรรมเนียมเขาเอาเงินเข้าคลัง และในส่วนนั้นเราขาดห้องน้ าที่จะคอย
บริการนักท่องเที่ยว พูดถึงลานพญานาคหางพญานาคตรงนั้น ถ้าท่านจ าได้มันจะ
มีม้านั่ง 3-4 ตัว เป็นม้านั่งหินขัดเน่ืองจากความมือบอนของนักท่องเที่ยวเวลาเมาก็
จะเอาขวดปา หรือทุบจนช ารุด ผมก็ให้ทางส่วนช่างยกไป  ถ้าถามว่าแล้วอีกตู้หนึ่ง
เป็นตู้ด า ก็บอกแล้วว่าโซนนี้ต้องการที่จะจัดเป็นโซนของการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในยามค่ าคืน และมันก็จะไม่เกี่ยวกับส่วนของพญานาค ใน
ส่วนของพญานาคให้ท่านไปดูว่าพื้นที่มันไม่ได้ไปปิดบังไปท าอะไรตรงนั้น มัน
เป็นลานแล้วให้ท่านไปดูกลางคืนก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่ใช่เฉพาะเป็นแขกที่ซื้อของ
จากตู้ทั้ง 2 ตู้ ไม่ว่าใครผ่านไปมาก็มานั่งเล่น เอาอาหารมาจากที่อ่ืนมารับประทาน
กัน ผมจะให้ทางส านักการช่างท าเก้าอี้เพิ่มไม่ใช่มาเอ้ือต่อร้านค้าไม่ใช่ ท่านลองไป
ดูนักท่องเที่ยวในยามค่ าคืน สี่ทุ่ม ห้าทุ่ม เที่ยงคืน ก็ยังนั่งกันทั้งที่ร้านค้าก็ปิดไป
แล้ ว  นักท่อง เที่ ยวก็นั่ งกันอยู่ ถื อว่ าตรงนั้น เป็นลานกว้ าง ไม่ ได้ เ อ้ือต่อ
ผู้ประกอบการ แต่เราเอ้ือเพื่อนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวพักผ่อน ถ้ายังจ าได้ว่า
เมื่อก่อนตรงนั้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ก็จะมีรถเคร่ืองเสียงที่มาจากหาดใหญ่หรือมา
จากสงขลาเป็นบางคันมาเปิดเคร่ืองเสียงประชันกันบริเวณลานหางพญานาค จน
ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่ไปเที่ยวในยามค่ าคืน ผมก็ต้องย้ายชมรม
รถเคร่ืองเสียงเอาไปไว้ที่สวนสองทะเลในปัจจุบันนี้  เพราะมันเป็นลานโล่ง เป็น
พื้นที่บอกได้ว่ามีกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากมีที่นั่ง เก้าอ้ีหรือว่าความหลากหลาย 
เร่ืองห้องน้ าที่สร้าง สร้างหลังตู้คอนเทรนเนอร์ไม่ใช่สร้างบริเวณติดกับหาง
พญานาค แล้วกองดินที่เอามากองไว้เพื่อปรับสภาพที่เป็นหลุมเป็นบ่อและจะเอา
ต้นไม้มาปรับสภาพปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ถือว่าห้องน้ ามันอยู่หลังตู้
คอนเทรนเนอร์ ที่ได้รับการอนุมัติความเห็นชอบของสภาไปแล้ว ไว้เพื่อต้องการ
ไว้บริการนักท่องเที่ยวถือว่าห้องน้ าหลายหลังที่เทศบาลได้ร้ือไปไม่ว่าจะเป็นหลัง
สนามกีฬาติณสูลานนท์  เพื่อต้องการที่จะเปิดทัศนียภาพ หรือทาง อบจ.จะสร้าง
ทัศนียภาพบริเวณหลังสนามกีฬา อีกทั้งที่ปัจจุบันนี้หลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยอีกหลังหนึ่งได้รือไป และล่าสุดที่ได้ร้ือออกไปก็ที่บริเวณศาล
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แรงงาน คือห้องน้ าไปบดบังทัศนียภาพไปบังป้ายก็บอกแล้วว่ าการสร้าง
ทัศนียภาพในส่วนของราชการไม่ว่าไปบดบังป้ายเราก็จ าเป็น ปัจจุบันนี้ผมก็ให้รถ
สุขาเคลื่อนที่ 2 คัน ในการบริการนักท่องเที่ยวก าลังหาจุดที่จะก่อสร้างถาวรไว้
คอยบริการนักท่องเที่ยว ผมเชื่อว่ามันไม่ไปบดบังหางพญานาคเป็นประติมากรรม
ที่สร้างตามความเชื่อถือ ว่าเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ของ
เมืองสงขลา ผู้บริหารสมัยก่อนเลยสร้างพญานาคที่ขดอยู่ใต้ดินนั้นหมายถึงการ
รองรับไม่ให้เมืองสงขลาจมดิ่งลงในบาดาล เป็นการคอยปกป้องช่วยเหลือก็ถือว่า
เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนก็เลยมีหัวพญานาค มีล าตัวและหางพญานาคมา
โผล่ที่สนามกอล์ฟ ในโซนนั้นนอกจากจะเป็นที่ถ่ายรูป ตรงนี้ไฟส่องหางพญานาค
ผมก็ให้ส านักการช่างได้ไปเร่งเพื่อส่องประติมากรรมของพญานาคจะให้พื้นที่
สว่างไสว คือนักท่องเที่ยวทุกคนไม่จ าเป็นต้องมาใช้บริการผู้ประกอบการ ตรงนี้
ถือว่าเป็นที่สาธารณะที่ให้บริการนักท่องเที่ยวก็น าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาได้
ทราบเพียงเท่านี ้ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์    ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  มากครับ  ปัญหาอ่ืน ๆ เร่ืองของถนนเร่ือง 
ประธานสภาเทศบาล  ของไฟฟ้า  เชิญท่านรองนายกสมชาย  จันทรประทิน  เชิญครับ 

นายสมชาย จันทรประทิน   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
รองนายกเทศมนตรี  กระผมนายสมชาย  จันทรประทิน  รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา  
   ขออนุญาตตอบข้อซักถามที่พี่น้องประชานสอบถามมา   เร่ืองของ

ผู้ประกอบการที่บริเวณเพชรมงคล รวมไปถึงที่ท่าน สท.ฆัมพร  อุเทนพันธ์ ได้พูด
ถึง ท่านสท.ชาคริต  นิยมเดชา ที่สี่แยกกุโบว์ก็ได้หารือกับท่านนายกเทศมนตรีก็
ขอให้ทางส านักปลัดไปด าเนินการอย่างเร่งด่วน ส าหรับถนนเพชรมงคลนั้น  เมื่อ
ท่านสมาชิกสภาได้พูดถึงแล้ว วันก่อนท่านนายกเทศมนตรีก็ได้มอบให้ส านักการ
ช่างได้ไปด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรเบื้องต้น  และจะมีการส ารวจเพื่อจะ
ด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนเพชรมงคลตลอดสายเนื่องจากว่าเกิดการ
เสียหายในช่วงที่มีการก่อสร้างคูระบายน้ า เพราะในช่วงที่มีการก่อสร้างคูระบาย
น้ าตอนนั้น งบประมาณค่อนข้างจะจ ากัดท าให้งบในการคืนผิวไม่มี  ก็จะต้อง
ขอให้อนุมัติในคราวต่อไปเร่ืองของการใช้เงินสะสม ในส่วนของเร่ืองถนนนครใน
ส าหรับเร่ืองไฟแสงสว่างในการบริหารสัญญาจะสิ้นสุดสัญญาในกลางเดือน
กันยายน ส าหรับไฟแสงสว่างที่มีความล่าช้าเนื่องจากว่าการติดตั้งไฟทั้งหมด 32 
จุด ในเขตย่านเมืองเก่าเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนทางพี่น้องประชาชนก็ได้เข้ามาหารือ
ขอเปลี่ยนจุดที่จะติดตั้งไฟแสงสว่างอันนี้ก็เป็นตัวแทนในภาคประชาชนในย่าน
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เมืองเก่า ได้เข้ามาประชุมที่เทศบาลโดยมีท่านนายกเทศมนตรีเป็นประธาน และ
ตัวแทนชุมชนก็ได้มีการขอเปลี่ยนจุดที่จะติดตั้ง โดยพี่น้องประชาชนได้เป็นผู้ขอ
เลือกจุดเอง ดังนั้นก็อาจจะท าให้มีความล่าช้าเมื่อมีการติดตั้งไฟแสงสว่างจบสิ้น
ลงก็จะมีการโอเวอร์เลย์ผิวจราจรก็คาดว่าจะไม่เกินกลางเดือนหน้า อันนี้ก็ขอฝาก
เรียนพี่น้องประชาชนผ่านท่านสมาชิกสภาไปด้วยนะครับ และส าหรับเร่ืองไฟ
แสงสว่างที่บริเวณแหลมสนอ่อน บริเวณดังกล่าวเป็นงบประมาณของหน่วยงาน
อ่ืนซึ่งเป็นส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นทางที่เทศบาลเป็นผู้ขอไปแต่
เน่ืองจากการบริหารสัญญาเป็นของส านักงานท่องเที่ยว ทางส่วนส านักการช่างได้
ได้ท าหนังสือไปยังส านักงานท่องเที่ยวได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างแล้วครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์    ขอบคุณ รองนายกสมชาย  จันทรประทิน  ครับ เชิญท่านนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  ตันติเศรณี   เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายสมศักดิ์  ตันติเศรณี  นายกเทศมนตรีนครสงขลา 
   ขอชี้แจงประเด็นของ  สท.ชาคริต  นิยมเดชา  ที่ถามประเด็นในเร่ืองที่

จอดรถบริเวณหน้าถ้ า  หลายคนที่ถามขึ้นมา ก็ต้องแบ่งกันตอบระหว่างรอง
นายกเทศมนตรีที่ควบคุมดูแล ในประเด็นนี้บริเวณที่จอดรถหน้าถ้ าถือว่าในช่วง
วันหยุดบริเวณที่จอดรถมันหายากล าบากแต่ท่านจะเห็นว่าตอนนี้ที่ปิดแสลนอยู่ 
คือโครงการที่ทางเทศบาลนครสงขลา ได้รับงบประมาณของงบยุทธศาสตร์
จังหวัดในการท าที่จอดรถเพื่อคอยบริการนักท่องเที่ยวผมว่าอีก 3-4 เดือนเราจะมี
พื้นที่ไว้คอยบริการมีพื้นที่จอดรถไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวตรงนั้นเป็น 100 คัน
เราคิดว่าทั้งรถบัสและรถทัวร์ หรือรถนักท่องเที่ยวก็มาจอดในบริเวณนั้น และอีก
ประเด็นหนึ่งโซนบริเวณตลาด ตรงนั้นมีปัญหาในการร้องเรียนบ่อย ๆ ที่ตลาด
การเคหะ ที่ซอยถนนโชคดีตรงนั้นจะมีแม่ค้าล้ าพื้นผิวจราจรมาบ่อย ล่าสุดก็ให้
ทางเทศกิจขีดมาร์คพื้นที่ไว้ห้ามวางอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขายของจากเส้น
ที่เราก าหนดไว้ แต่ไปดูนะครับถ้าเผลอเมื่อไรเป็นไม่ได้  ถ้าจะไปเฝ้าก็มีภารกิจ
ในช่วงเช้า รู้แล้วว่าการให้ความสะดวกนักเรียนหรือว่าทางเข้าเมืองและหลาย ๆ 
จุด แต่จะสั่งก าชับอีกคร้ังหนึ่ง ในเร่ืองของการกวดขันบรรดาผู้ประกอบการที่
ตลาดการเคหะต่อไป ส่วนในเร่ืองของสท.สมโชค  ดีลิ่น  บริเวณสวน 72 พรรษา 
ในโซนนั้นเป็นปากทางเข้าเมืองก็ได้น าคณะผู้บริหาร และทางส านักการช่างไป
ส ารวจตรวจสอบ เพราะทางเข้าเมืองช่วงเช้าและช่วงเย็น มีรถจ านวนมากเราต้อง
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ปาดมุมตอนนี้เราปาดไป 3 มุม และยังเหลืออีกมุมหนึ่งบริเวณโรงสูบน้ าก็จะให้ท า
เหมือนกัน โดยส่วนนั้นเป็นทางเข้า-ออกเมืองมันต้องมีความกว้าง คือเราเคยปาด
มาคร้ังหนึ่งแล้วแต่ว่าองศามุมมันไม่สวยถือว่า 3 มุมตอนนี้เราเอาองศาเดียวกัน 4 
มุมต้องเท่ากัน และตอนนี้เราปาดแล้วเรารอการไฟฟ้าเพื่อที่จะมาย้ายเสาไฟ
ประมาณ 3 ต้นเพื่อเปิดถนนความกว้างและหลังจากนั้น ตรงนั้นเมื่อกว้างแล้วมัน
จะเกิดความพลุกพล่าน รถขับไวซ้าย-ขวาไม่ดู ในเบื้องต้นบอกแล้วว่าที่ท าวงเวียน
ชั่วคราวก่อนนั้น คือเอายางรถยนต์ไปท าเป็นวงเวียน เพราะถือว่า       วงเวียนเป็น
ความปลอดภัยที่สุด เป็นการทดลองดู ดูว่าความปลอดภัยในการสัญจรไปมา
สะดวกไหม ผมเชื่อว่าในเมื่อถนนกว้างแล้วคงจะไม่มีปัญหา ก็ขอน าเรียนแค่นี้ 
ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์    ขอบคุณ  ท่านนายกเทศมนตรี มากครับ  เชิญนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 

นายไกรเลิศ   เรืองสงฆ์    เรียน  ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายไกรเลิศ  เรืองสงฆ์  สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา  เขตเลือกตั้งที่ 2  
   ผมขอเวลานิดเดียวครับคือท่านนายกฯได้ตอบข้อซักถามของกระผมได้

ชี้แจงให้สาธารณะชนได้รับรู้เกี่ยวกับเร่ืองลานพญานาคหรือตู้คอนเทนเนอร์ซึ่ง
เป็นตู้ชั่วคราวที่ท าการชั่วคราวของศูนย์ไร้ท์การ์ดเทศกิจ ในการที่จะดูแลความ
ปลอดภัยความเรียบร้อยแก่นักท่องเที่ยว ที่ผมติดใจอยู่ค าหนึ่งที่นายกเทศมนตรี 
ได้ตอบข้อซักถามก็คือค าว่าลานสาธารณะ  ค าว่าสาธารณะมันจะมีเอาตู้คอนเทน-
เนอร์ ซึ่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่ท าให้ภูมิทัศน์ทัศนียภาพมันดูดีขึ้นมาเลยตรงกัน
ข้ามท าให้ภูมิทัศน์เสียหายถ่ายรูปก็ไม่ได้มันเป็นที่ขวางหูขวางตา และที่ผมกังวลใจ 
อีกนิดขอซักถามท่านตอบได้ครับแต่ว่าจะมีน้ าหนักหรือไม่ประชาชนจะเป็นผู้ที่
รับฟังจะเป็นผู้ตัดสินมันเหมาะสมหรือไม่ประการใด แต่ผมคิดว่าที่ท าการของ
เทศกิจหรือผู้ที่มีหน้าที่ปกป้องช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในยามที่มีอุบัติเหตุไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองการลงเล่นน้ าตามชายหาดหรือว่าจะเกี่ยวกับเร่ืองของการจราจรเร่ือง
อุบัติเหตุทุก ๆ อย่างนะครับ ว่ามันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่บริเวณนั้นที่บริเวณที่ท า
การผมอยากให้ เป็นที่ช่วยเหลือชีวิตจริง  ๆ ถ้า เกิดมีการประสบเหตุของ
นักท่องเที่ยวต้องมีสถานที่ที่ให้ผู้ประสบเหตุได้มาพักฟื้นเพื่อช่วยเหลือชีวิตใน
เบื้องต้นตามหลักการช่วยชีวิต ตามหลักสากลมันควรจะมีบริเวณให้เขาได้ใช้พื้นที่
ให้เกิดประโยชน์กับนักท่องเที่ยวและผู้ประสบเหตุจริง ๆ และอีกประเด็นหนึ่งที่
ผมเป็นห่วง ชาวบ้านฝากถามมาเป็นร้อย ๆ คนครับท่านประธาน นี่ผมพูดจริง ๆ 
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ผมไม่เคยพูดโกหกครับ ว่าตรงโรงจอดรถของเอกชน ของผู้ประกอบการ
ร้านอาหารตรงนั้นมันส าคัญกว่าลานสาธารณะที่ท่านนายกเทศมนตรีเอ่ยไป พูด
แล้วพูดอีกว่าเป็นลานสาธารณะของลานหางพญานาค รุกล้ าเข้ามาที่บริเวณลาน
หางพญานาคไม่น้อยกว่า 5 เมตร โรงจอดรถของเอกชนผู้ประกอบการร้านนั้น
ส าคัญกว่าลานหางพญานาคหรือครับท่านประธาน ถ่ายรูปไม่ได้เลย ติดห้องน้ า 
ติดกางเกงใน ติดตู้คอนเทนเนอร์ ไม่รู้เอาวิธีคิดไหนมาคิด ขอบคุณครับ 

นายประวัติ  ด าริห์อนันต์    ขอบคุณครับ ตามที่ท่านสมาชิกสภาพูดมานั้น  มันก็มีข้อกฎหมายอยู่ว่า 
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาสามารถที่จะซักถามการด าเนินการกิจการของท่านนายกเทศมตรี 

หรือรองนายกนายกเทศมนตรีได้ แต่เพื่อเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนขององค์กร ข้อความใดหรือปัญหาใดท่านผู้บริหารเหล่านี้จะไม่ตอบก็
ได้ ตามกฎหมายนะครับ ตาม พรบ. เทศบาลฯ มาตรา 31 ก าหนดไว้ไม่ตอบก็ได้ 
ในเมื่อท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ก็ได้ตอบปัญหาไปพอสมควรแล้ว 
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็การประชุมสภาครบทุกวาระแล้ว ผมขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลนครสงขลา ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมมือ
ท าให้การสภาคร้ังนี้ส าเร็จลุลวงไปด้วยดี วันนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วผมก็ขอปิด
ประชุมสภาเทศบาลนครสงขลา ณ บัดนี้ สวัสดีครับ 

ปิดประชุมเวลา      12.10  น. 
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