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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
ผู้ที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายนิติ นิเดหะ
นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
นายอาพล พรหมบรรจง
นายพันธ์ทิพย์ มาลายา
นางสีย๊ะ สีทองชื่น
นายอับดุลยาบาอี สาแม
นายมะยูฮัน เจะเลาะ

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ผู้ที่ลาประชุม
1. นางสาวยารียะ สารีกามา

สมาชิกสภาเทศบาล

ผู้ที่ขาดประชุม
-ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสมปอง มั่นคง
นายนิรัตน์ ปุ๋ยชุมผล
นางแวนะ ลาเด็ง
นางสาวปราณี เจริญสุข
นางมณฑา ดามณี
นายสุกิจ สุระกาแหง
นางฟารีดา สมานพิทักษ์
นายอดุล อิศมาอีล

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองวิชาการ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ

เริ่มประชุม....
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายมะยูฮัน เจะเลาะ
เลขานุการสภาเทศบาล

นายนิติ นิเดหะ
ประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี สมาชิ กสภาเทศบาลผู้ ท รงเกี ยรติ ตลอดจนผู้ เข้ า ร่ ว ม
ประชุมทุกท่าน ตามที่ได้มีห นังสื อเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย ที่ 2
ประจาปี 2563 เวลา 10.00 น. จากการตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุ มแล้ว
ปรากฏว่ามีสมาชิก ลา 1 คน ขาด - .คน ลงชื่อเข้าร่วมประชุม 6 คน
ครบองค์ประชุ ม จึง ได้กดกริ่ งเรียกสมาชิก เข้าห้ องประชุ ม ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 25 ล าดับต่อไปขอเชิญ
ประธานสภาดาเนินการต่อไปครับ
เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2563 และ
ต่อไปผมขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ที่เสนอใหม่
(1) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 (ก่อสร้างปรับปรุงคูระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม) กองช่าง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ
และต่อไปขอดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ผมขออ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2563
ตามที่ สภาเทศบาลเมืองตะลุ บัน ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กาหนดให้มีการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 นั้น
อาศัยอานาจ....
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นายอาพล พรหมบรรจง
สมาชิกสภาเทศบาล

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จึง
ประกาศเรี ย กประชุ ม สภาเทศบาลเมื อ งตะลุ บั น สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2
ประจาปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม
2563 มีกาหนดไม่เกิน 30 วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ) นิติ นิเดหะ
( นายนิติ นิเดหะ )
ประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2
ระเบี ย บวาระที่
2 เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม สภา
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ต่ อ ไปขอเชิ ญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม ชี้ แ จง
รายละเอียดขอเชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ท่ า นสมาชิ ก สภาผู้ ท รงเกี ย รติ และผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
ทุกท่านกระผมนายอาพล พรหมบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ลาดับต่อไปผมขออ่าน
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจาสภา ดังนี้
รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจาสภาตรวจรายงาน
การประชุม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
ผู้มาประชุม มีรายชื่อและตาแหน่ง ดังนี้
1. นายอาพล พรหมบรรจง
ประธานคณะกรรมการ
2. นายพันธุ์ทิพย์ มาลายา
กรรมการ
3. นางสาวยารียะ สารีกามา กรรมการและเลขานุการ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
คณะกรรมการได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองตะลุบัน เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ประชุมได้ตรวจและพิจารณารายงาน
การประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 20
กุมภาพันธ์ ประจาปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
โดยละเอียด....
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นายนิติ นิเดหะ
ประธานสภาเทศบาล

มติที่ประชุม

นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

โดยละเอียดและเห็ นว่าถูกต้องไม่มีตอนใดต้องแก้ไข จึงเสนอสภาเทศบาล
เพื่อรับรองต่อไป ขอขอบคุณครับ
ขอบคุณท่านอาพล พรหมบรรจง ที่ได้อ่านบันทึกรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการสามัญประจาสภา ซึ่งได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุม และเลขาฯ ได้แจกให้กับท่านสมาชิกแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะขอ
แก้ไข หรือตัดทอนข้อความหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2563 กรุณายกมือขึ้นครับ
รับรอง 5 เสียง สมาชิกท่านใดไม่รับรอง กรุณายกมือขึ้น
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
เป็นอันว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ
สมัยแรก ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกรับรอง 5
เสียง
และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ที่เสนอใหม่
ระเบียบวาระที่ 3
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 (1)
(1) ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 (ก่อสร้างปรับปรุงคูระบาย
น้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม) กองช่าง ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี เ มื อ งตะลุ บั น ขอเสนอญั ต ติ เรื่ อ งขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 (ก่อสร้าง
ปรับปรุงคูระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม)
ตามที่ กองช่าง ได้จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2563 แผนงานเคหะและขุมชน หมวดค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภท
ก่ อ สร้ า งปรั บ ปรุ ง คู ร ะบายน้ าคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ถนนเทอดธรรม
งบประมาณตั้งไว้ 4,063,000 บาท เนื่องจากเดิมคูระบายน้าถนนเทิดธรรม
มี 3 ช่วงตอน....
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มี 3 ช่วงตอน แต่เนื่องจากมีข้อความผิดพลาดในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไป 1 ช่วงตอน ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงใหม่รายละเอียดดังนี้
ข้อความเดิม
กองช่า ง แผนงาน เคหะและชุม ชน หมวดค่าครุภั ณฑ์ที่ ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท ก่อสร้างปรับปรุงคู
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม ตั้งไว้ 4,063,000 บาท (สี่ล้าน
หกหมื่นสามพันบาทถ้ ว น) เพื่อจ่ ายเป็น ค่า ก่ อสร้างปรับ ปรุ งคูร ะบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม รหัสสายทาง ปน.ถ 4-0005
– ช่วงที่ 1 (จุดเริ่มต้นจากสามแยกถนนกะลาพอ ไปตามถนนเทิด
ธรรมถึงสี่แยกถนนตะลุ บัน) กว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.44 เมตร ยาว
146.50 เมตร
- ช่วงที่ 2 (จุดเริ่มต้นจากสี่แยกถนนตะลุบันไปตามถนนเทิดธรรม
ถึงสี่แยกถนนสายบุรี) กว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร ยาว 152.80
เมตร
ข้อความใหม่
กองช่า ง แผนงาน เคหะและชุม ชน หมวดค่าครุภั ณฑ์ที่ ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท ก่อสร้างปรับปรุงคู
ระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม ตั้งไว 4,063,000 บาท (สี่ล้าน
หกหมื่นสามพันบาทถ้ ว น) เพื่อจ่ ายเป็น ค่า ก่ อสร้างปรับ ปรุ งคูร ะบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม รหัสสายทาง ปน.ถ 4-0005
- ช่ ว งที่ 1 (จุ ด เริ่ มต้ น จากสามแยกถนนกะลาพอ ไปตามถนน
เทิดธรรมถึงสี่แยกถนนตะลุบัน) กว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.44 เมตร ยาว
147 เมตร
- ช่ ว งที่ 2 (จุ ด เริ่ ม ต้ น จากสี่ แ ยกถนนตะลุ บั น ไปตามถนน
เทอดธรรมถึงสี่แยกถนนสายบุรี) กว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร ยาว
152 เมตร
- ช่วงที่ 3 (จุดเริ่มต้นจากสี่แยกถนนสายบุรีไปตามถนนเทอดธรรม
ถึงประตูโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคาร) กว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.94
เมตร ยาว 85.00 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลกาหนด)
ดังนั้น.....
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ดังนั้น เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ า ยในหมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ที่ ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
ตะลุบันที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ขอเชิญครับ เชิญคุณสุจินต์ โอชาอัมพวัน
เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมนายสุจินต์ โอชาอัมพวัน รองประธานสภาเทศบาล ท่านประธาน
ครับที่ฟังจากรายงานเมื่อสักครู่ ขาดไปหนึ่งช่วงคือช่วงที่ 3 ใช่ไหม่ครับ
ความหมายหมายถึงเรามาเพิ่มในช่วงที่ 3 ใช้งบประมาณเท่าเดิม ถ้าเป็น
เช่นนั้นก็เห็นด้วยน่ะครับ ขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับ
ขอบคุณท่านสุจินต์ โอชาอัมพวัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือ ไม่ครับ ขอเชิญคุณอับดุลยาบาอี สาแม
ครับ เชิญ
เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมนายอับดุลยาบาอี สาแม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุ บัน มี
ประเด็นเดี่ยวที่อยากจะถาม ผมเป็นคนที่ไม่ความรู้ในการทาคู อยากจะ
สอบถามว่า คูแต่ละช่วงมีความลึกเฉลี่ยเท่าไหร่เพราะมันเป็นสภาพพื้นที่
หรือเปล่า เช่นสโลปที่1 ลึกเฉลี่ย 1.44 เมตร สโลปที่ 2 ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร
สโลปที่ 3 ลึกเฉลี่ย 0.94 เมตร อันนี้มันเป็นสภาพพื้นที่หรือไม่อันนี้ผมไม่
เข้าใจก็เลยสอบถามผมไม่มีความรู้ตรงนี้น่ะครับ รวมแล้ว 3 ช่วงนี้การทาคู
ตรงนี้มีความยาวประมาณ 3 ช่วง 384 เมตร งบประมาณ 4,063,000 บาท
ในเรื่องสโลปนี้ผมไม่เข้าใจ ชอบคุณครับ
ขอบคุณท่านอับดุลยาบาอี สาแม ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิก
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ
นายสมปอง....
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มติที่ประชุม

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ในการก่อสร้างตรงนี้มี 3 ตอน ที่เป็น
ตอนๆ เนื่องจากเป็นช่วงถนนครับ ช่วงแรกจากถนนกะลาพอถึงถนนตะลุบัน
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ถนนตะลุบันไปจนถึงถนนสายบุรี ช่วงที่ 3 ตั้งแต่ถนนสายบุรี
ไปจนถึงโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารประตูโรงเรียน ที่นี้ความลึกเฉลี่ยไม่
เท่ากัน ถ้าเราดูในแบบแปลนในหน้าที่ 3 น่ะครับ จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นตั้งแต่
ถนนกะลาพอมันจะมีดินเดิมอยู่แล้วมันก็จะสูงขึ้น เพราะฉะนั้นช่วงที่ 1 คือ
ความลึกเฉลี่ยประมาณ 140 แต่พอมาตรงกลางค่อนข้างสูงขึ้นมาเป็น 170
มาถึงถนนตะลุบัน ที่นพี้ อมาต่อกับแผ่นที่ 4 มันก็ค่อยๆลดลงจาก 375 เมตร
ค่อยๆ ต่าลงสโลปไหล่ลงเรื่อยๆน่ะตรับ ซึ่งตรงนี่เป็นค่าเฉลี่ยที่ลดลงนี่คือ
สาเหตุของแต่ล ะช่ ว งไม่เท่ ากัน ถามว่าความสู ง เฉลี่ ย ของคูแต่ ล ะจุดก็ไ ม่
เท่ากันเพราะฉะนั้นเราใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตอนๆ ที่มาใช้ในการคานวณ อันนี้แจ้ง
ให้ ทราบว่าทาไมถึงไม่เท่ากัน ที่นี้ขอขยายเพิ่มเติมนิดหนึ่งที่ เราขอแก้ไข
เนื่องจากว่าเดิมเราพิมพ์ตกไปหนึ่งตอน ช่างคานวณ คานวณได้ 4,063,000
บาท ครบทุกอย่างแต่พอพิมพ์ในเทศบัญญัติ ข้อความตกไป ที่นี้พอจะมา
จัดซื้อจัดจ้างมันขาดตอนหนึ่งในแบบแปลนมันไม่ตรงกันกับ ปร.4 ปร.5
ก็เลยจาเป็นต้องแก้ไขข้อความ ขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ที่ได้
ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมจะ
ขอมติที่ประชุม
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 (ก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเทอดธรรม) กรุณายกมือขึ้น
อนุมัติ 5 เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตใิ ห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 (ก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเทอดธรรม) กรุณายกมือขึ้น
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง 1 เสียง
สรุ ป สมาชิ ก อนุ มั ติ ใ ห้ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 (ก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้าคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเทอดธรรม) จานวน 5 เสียง
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ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
สิ่ ง ที่ จ ะปรึ ก ษาหารื อ ในวั น นี้ เรื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การชายหาด
วาสุ กรี เพื่อเป็นการพัฒ นาที่ยังยืน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่
จะแจ้ ง หรื อ เสนอแนะให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบไหมครั บ ถ้ า ไม่ มี ข อเชิ ญ
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันชี้แจงก่อนครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน สาหรับการบริหารจัดการหาดวาสุกรีก็
ต่อยอดมาจากครั้งสุดท้ายที่เราไปคุยกับชุดประมงที่มาจากบ้านบูดีและก็มา
จากปะนาเระ โดยให้ เขาย้ายออกแล้ว เพราะเขามาพัก ในช่ว งหน้าฝนมา
ประกอบอาชีพในการหากุ้งกะปิ หลังจากนั้นประมาณต้นเดือนมีนาคม ที่เรา
ไปคุยเนื่องจากเราจะใช้พื้นที่ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่พักอาศัยที่
ไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อย ผมก็ได้คุยกับทีมงานในเรื่องของการพัฒนา
ชายหาด สรุปก็คือว่าเราจะพัฒนาชายหาดโดยหลักๆจะมีอยู่ 3 ส่วน บริเวณ
ร้านทั้งหมดเราจะรื้อออก ร้านทั้งหมดมีอยู่ 12 ร้านจะรื้อออกแล้วก็จะทา
ใหม่ ห้องน้าก็จะรื้อออกปรับพื้นที่ทาใหม่ แล้วก็ถนนหลังร้านเป็นถนนลูกรัง
ก็จะทาเป็นถนนลาดยางทาให้เหมือนกันหมด แล้วก็ปรับปรุงในส่วนของ
อาคารสลินดงที่มีอยู่ในส่วนของห้องน้าและก็ ตัวอาคาร แล้วก็ในเรื่องของ
จัดหาที่ละหมาดด้วยครับ ในส่วนอาคารสลินดงจะทาเป็นสวนหย่อมปลูก
ต้นไม้ รายละเอียดจะให้ทางช่างชี้แจงอีก ครั้ง และก็ในส่วนของริมเขื่อนจะ
ทาเป็นถนน คสล.ให้รถได้วิ่งไปตกปลาที่แหลมสุดนั้นได้ เพราะตอนนี้มัน
เป็ น ดิ น ทรายอยู่ ร ถไปไม่ ไ ด้ ตรงนี้ ก็ เ ร่ ง ด าเนิ น การอยู่ ถ ามว่ า ตรงนี้ ใ ช้
งบประมาณส่วนไหน จะใช้งบประมาณของส่วนกลางของจังหวัด ตอนนี้เขา
กาลังทาเรื่องขออยู่ ในส่วนของการปรับปรุง และในส่วนของการค้าขายทาง
รองปลัดเทศบาลก็ได้ไปพูดคุยแล้ว ก็มีแนวนโยบายคือจะให้โอกาสแต่ถ้าไม่
ขายก็จะให้ออก สิ้นปีงบประมาณนี้ถ้าไม่ดาเนินการก็จะให้ออกเหลืออยู่ไม่กี่
เดือน เพราะช่วงนี้เขาก็ทาอะไรไม่ได้เป็นช่วงของโควิด ซึ่งเป็นนโยบายของ
รัฐบาลเองก็ต้องยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ประกอบการทาอะไรไม่ได้ เราก็ถือโอกาส
นั้นยืดหยุ่นให้เขาไปด้วย ถ้าสิ้นปีงบประมาณนี้ไม่ได้ดาเนินการค้าขายก็ต้อง
ให้ออกกปีหน้าก็คาดว่าจะต้ องรื้อ รายละเอียดก็ต้องคุยกันอีก ครั้งในการ
กาหนดวันเวลาที่จะรื้อ จะรื้อก็จะต้องคุยกันให้ชัดเจน เพราะการที่เราจะ
ปรับปรุงทาใหม่นี้ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยว่าเราจะทาแบบไหนอย่างไร
เราคุยเฉพาะ...
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เราคุยเฉพาะกับทีมงานของเทศบาล และในอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหากันมา
นานของหาดวาสุกรีคือในเรื่องของการไม่ให้แพะเข้ามาในบริเวณชายหาด นี้
คื อ สิ่ ง เราด าเนิ น การไป ในส่ ว นของรายละเอี ย ดที่ จ ะท าร้ า นใหม่ แ ละก็
ปรับปรุงอาคารสลินดงขออนุญาตให้ทางผู้อานวยการกองช่างได้นาเสนอ
รายละเอียดครับ ขอบคุณครับ
ขอบคุ ณ ท่ า นสมปอง มั่ น คง ปลั ดเทศบาลปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
นายกเทศมนตรี ที่ ไ ด้ ชี้ แ จงรายละเอี ย ด เชิ ญ คุ ณ นิ รั ต น์ ปุ๋ ย ชุ ม ผล
ผู้อานวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ
เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมนายนิรัตน์ ปุ๋ยชุมผล ผู้อานวยการกองช่าง ในส่วนของกองช่างที่
วางแผนไว้ตอนนี้ก็คือออกสารวจ 2 – 3 โครงการซึ่งเป็นงานใหม่และก็ใน
เรื่องของถนนที่เป็นหินคลุกตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงไปแล้วนั้น คือเราได้
ออกแบบ ที่จะลาดยางให้หมดแล้ว อาคารเดิมที่เป็นร้านขายของเราจะรื้อ
ออกทั้งหมดแล้วก็ออกแบบทาให้เหมือนให้หมดแล้ วก็จัดสวนข้างหน้า ใน
ส่วนของอาคารสลินดงตอนที่เราไปสารวจตั้งแต่สมัยตอนที่เรายังไม่มีป้อม
ยามอาคารถูกทาลายหมด ตอนนี้การทาลายน่าจะลดลงแล้วเพราะว่าเรามี
ยามมีผู้ ดูแล อีกส่ ว นหนึ่งที่เราทาไว้ก็คือสระน้าที่อยู่ข้างหน้า แต่ก่อนมี
งบประมาณแค่ ท ารั้ ว ตอนนี้ ก็ จ ะเข้ า ไปอยู่ ใ นล็ อ คตรงนี้ ด้ ว ยในเรื่ อ งของ
งบประมาณถ้าจะจัดส่วนรอบสระจะใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ ปลูกรอบสระที่ปา
ตาตีมอ ตอนนี้กาลังให้เจ้าหน้าที่สารวจออกแบบ ตอนนี้เรามีลานคอนกรีต
แล้วก็มีชาวบ้านที่จะไปตกปลาในทะเล ซึ่งจะเป็นถนนลูกรัง 300 เมตร ตรง
นี้ก็เหมือนกันจะให้เข้าสู่ในระบบงบประมาณให้เป็นคอนกรีตลงทะเลแต่เรา
ต้องเว้นช่องว่างไม่ให้ถึงเขตของเจ้าท่า ถ้าถึงเขตของเจ้าท่าก็ต้องมีปัญหาอีก
ในส่วนของเขตเจ้าท่าจริงๆ ในระเบียบของเจ้าท่าให้ห่างกว่าทะเล 12 เมตร
แต่เอาเข้าจริงๆ เขาไม่ยอม เขาให้ออกมาถึง 20 เมตร ครับผมขอนาเรียน
เพิ่มเติมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
ข อ บ คุ ณ ท่ า น นิ รั ต น์ ปุ๋ ย ชุ ม ผ ล ผู้ อ า น ว ย ก า ร ก อ ง ช่ า ง
ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด คือที่ท่านได้ชี้แจงเมื่อสักครู่เราได้ลงไปคุยหลายรอบ
ที่ผมจาได้ในเรื่องของถนนด้านหน้า ของต้นสน ร้านของเมาะซู ข้างหน้าจะ
กว้างหน่อยพอไปสุดก็จะเป็น ถนนแคบ เป็นถนนช่วงเดียวที่ต้องขยายตรง
นั้นด้วย เรื่องไฟไฮแมต เมื่อก่อนผมให้ สว.ทาเรื่องขอไฟทั้งหมด มี 3 จุด
ที่บางตาหยาด....
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ที่บางตาหยาด อุเมะ แล้วก็หวายขม อันนั้นงบที่เราทาเรื่องไปที่ 10 ล้าน
ทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนเป็น LED ทั้งหมดเลย อันนี้งบของ สว.ที่เราทาเรื่องส่งไป
ความคืบหน้าเป็นอย่างไรผมไม่ทราบ ประเด็นที่หาดวาสุกรีที่ท่านนายกฯ
เสนอผมเห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ดี แต่ ว่ า เราต้ อ งมาคิ ด ว่ า ทั้ ง หมดที ม งานของ
เทศบาลคงไม่เพียงพอ หรือจะเอาของทางสมาชิกทั้งหมดก็ไม่เพียงพอ ใน
ความคิดของผมน่ะ คือผมคิดว่า ควรจะระดมสมองของหลายๆฝ่าย ไม่ว่าจะ
เป็ น ภาคเอกชน หรื อ ภาคของประชาชนก็ แ ล้ ว แต่ม านั่ง คุ ยว่ า เราจะเอา
รูปแบบของหาดวาสุกรีนี้ให้เป็นแบบไหนที่ดีที่สุด บางทีตัวผมเองก็อาจจะไม่
เก่งไม่ได้มีประสบการณ์มากนัก แต่เราจะถามอย่างไรเพื่อพัฒนาหาดวาสุกรี
ให้มันสวย ควรจะมีอะไรบ้าง พื้นที่เราก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่ ว่าจะทาถนน
ตรงไหนรูปแบบไหน ร้านค้าน่าจะมีแต่จะมีรูปแบบไหน จะเป็นเหมือนทาง
ภาคกลางหรือเปล่า บางคนเขาบอกว่าต้องรักษาอัตลักษณ์ของร้านที่เป็น
ปัจจุบันเขาก็เสนอมาเหมือนกัน ยกตัวอย่างร้านเมาะซูร้านที่มีอยู่ที่เราเห็น
อยู่ว่าจะให้มีเหมือนเดิมหรือเปล่านี้เป็นความคิดของอนาคตแต่เราก็ในฐานะ
มาจากประชาชนเราก็ทางานบริการประชาชนเราก็ต้องฟังทั้งหมด อันนี้ผม
คิ ด ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งคิ ด เวลาเราไปดู ห ลายๆที่ มั น ก็ มี ลั ก ษณะแบบนี้ อ ยู่
คล้ ายๆเหมือ นกับเขาอนุ รักษ์แบบเก่ าๆอยู่ แต่ใ นขณะเดียวกันถ้าเราไป
แถวๆกรุงเทพเหมือนกั บคุณสาหร่าย ดูเหมือนเป็นศูนย์รวมอาหารหรื อ
ตอนนี้ดูที่ปั้มน้ามันเป็นเหมือนฟู๊ดเซ็นเตอร์ไปเลยมารวมอยู่ตรงที่เดียวแล้วก็
มีทุกอย่างจะเอาอย่างนี้หรือเปล่า อันนี้เป็นรูปแบบอยู่ หรือว่าไปมาเลเซีย
ไฮเวย์ บนเส้นเอเรียนี้ค่อนข้างจะสวยมาก และก็เป็นหย่อมๆ ดูสะอาดแล้วก็
มีที่ละหมาดเขาไปนั่งกินไปจอดอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมก็มองเห็น
ภาพ อันนี้คือเรื่องของอนาคตน่ะที่ผมคิด คิดอยู่อย่างนี้คุยกับท่านนายกฯคุย
กับทีมงานหลายครั้งก็คุยอย่างนี้ก็ลงไป ในส่วนที่หัวหน้ากองช่างชี้แจงใน
เรื่องของอาคารช๊อกโกแลตปี่ที่แล้วเราเสนอมาแล้วนี้แบบแปลน ท่านทาให้
ผมชุดเล็กผมยังเก็บไว้เลย แบบเปลนท่านก็ออกหมดแล้วที่เราคุยเมื่อเดือน
พฤศจิกายนปีที่แล้วไม่มีโควิดน่ะ แล้วตอนนี้แบบที่ผมก็ยังมีอยู่ 2 ชุดที่ล่าสุด
เขาให้ส่งเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว 2 เรื่องที่ท่านทา อันที่ 1 เรื่องถนน อันที่
2 เรื่องอาคาช็อคโกแลตผมเสนอว่าให้ขยายปีกข้างละ 4 เมตร ตรงกลางให้
ปิดเลยที่เราคุยกันเวลาเขาประชุมมันเพียงพอ แล้ วก็ขยายปีกนั้นที่เราเห็น
เหมือนกับอเมซอลเอาไว้ใช้ เวลาเขาสูบบุหรี่ทานองนั้น ที่บ้านผมยังเก็บอยู่
เดี่ยวผมจะเอามาให้ถ้าจะทาใหม่เพราะผมเอาแบบนี้ไปให้ สว.แล้ว
เรื่องถนน....
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เรื่องถนนของล่าสุด ที่นี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราพาทีมงานลงไป เรื่องของสระน้า
เราทาดีแล้วแต่เราไม่มีบริเวณที่จะพัฒนาตรงนั้น แต่ตรงนั้นมัน มีโครงนกอยู่
แต่ก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเอาออกได้ แต่ผมว่าต้องสร้างรั้วด้วยน่ะถ้า
ไม่มีรั้วมันดูไม่สวย ที่นี้ประเด็นปัญหาในเรื่องของตลาดนัด ถ้าเราไม่รีบ
ดาเนินการแก้ไข เพราะที่ตลาดนัดมันเริ่มจะมีปัญหา สนามตรงนั้นผมมอง
ด้วยสายตาผมมันเป็นปอดของวาสุกรี เป็นสนามเด็กเล่นก็ได้ ถ้าเราทาสนาม
เด็กเล่นค่อนข้างจะดีมาก และอันที่ 2 จะเป็นสนามเปตองถ้าคนที่อยู่ใน
พื้นที่กลางคืนจะรู้บางทีเที่ยงคืนยังไม่เลิก พอมีสนามนั้นไม่ใช่เฉพาะในเขต
ตะลุบัน ไม้แก่น กะพ้อ ก็มาแข่ง ซึ่งผมก็ลงกับ ช่างไปดูก็มีอยู่ 2 – 3 สนาม
ซึ่งคราวที่แล้วตรงนั้นถ้าเราทาให้มาตรฐานก็ทาได้มันก็ดี เพราะฉะนั้นเรา
ต้องคิดทั้งหมดเพราะมันเป็นบริเวณของเราติดกับสนามเปตองอีกที่หนึ่งเป็น
ที่สาธารณะที่สนามฟุตบอล 4 ไร่ คราวที่แล้วชาวปาตาตีมอเขาวิ่งของบจาก
สภาผู้แทนราษฎร ขอสนามฟุตบอลเขาให้แต่สนามฟุตบอลต้องใช้เนื้อที่ไม่
น้อยกว่า 7 ไร่ เลยผมคิดว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ตรงนี้ถ้าเรามาคิดพัฒนา
ร่วมกันตรงนั้นเป็นที่สาธารณะคือเทศบาลดูแลนั้นแหละ มันมีหนังสือสาคัญ
ด้วย ตรงนี้ผมคิดว่าการทางานตรงนี้ทาให้พร้อมทั้งหมดเลยขยายมันก็ยิ่งดี
อันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ อัน
นี้เป็นเรื่องการพัฒนาหาดวาสุกรีที่เราต้องคิด ทั้งหมดถ้าเป็นไปได้ความคิด
ผมในส่วนตัวมันจะต้องมีอะไรบ้าง แล้วก็มานั่งคิดแล้วก็ทาเป็นมาสเตอร์
แปลน แล้ ว ต้องการมีสิ่ งไหนเราก็ทาแบบแปลนออกมา อีกอย่างปัญหา
ตอนนี้คือปัญหาช่าง ปัญหาคน คนไม่เพียงพอเราต้องยอมรับประเด็นนี้ พอ
คนไม่เพียงพอระบบราชการผมก็เคยประสบ ช่างมันเขียนแบบในวันเดียวไม่
จบหรอกครับ ไม่มีทางเทวดาไหนที่จะทาได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคิดก็คือ 1
2 3 4 5 ที่เราต้องมีเก็บไว้ในกระเป๋า ผมคุยกับนายอาเภอที่มาใหม่ ท่ านคน
หนึ่งที่เป็นนักพัฒนาตอนนี้ตอนที่ท่านอยู่ที่เบตงเขาทาตรงนี้ เขาทา ปร.4
ปร.5 เก็บไว้ในกระเป๋าเลย พองบมาเสียบเลยแล้วตัวเลขเราค่อยแก้ไขไป
เดี่ยวนี้เขาเล่นกันอย่างนี้น่ะครับ อันนี้ของเราผมดูมา 5-6 ปี ก็อย่างที่บอก
เราไม่มีอะไรเลยบางทีทาแล้ว ก็ลืม บางทีทาแล้ว ก็หาย อันนี้สิ่งที่เราต้อง
แก้ไขของเราที่นี้ปัญหาก็คือว่าจะทาอย่างไรที่จะเอาช่างมา ตรงนี้เป็นเรื่อง
ใหญ่ แต่ถ้ามาจากการเลือกตั้งเขามีวิธีการของเขา ที่จะทาอย่างไร อันนี้ผมก็
ไม่รู้ว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้มี อย่างท่าน ผอ.สุจินต์ เขาอยู่กับเทศบาล
นครเขารู้วิ ธี การ แต่วั น นี้สิ่ งที่พ วกเราจะเรียนให้ พวกเราทราบ บ้ านเรา
ตอนนี้พูดตรงไปตรงมา สส.มีกี่คน สว. มีกี่ คน เราก็สามารถที่จะขอได้ แต่
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ถามว่าของเราพร้อมไหมที่จะเข้าไปเหมือนกับว่าท่านครับช่วยจัดการตรงนี้
หน่อยปัญหาก็อยู่ที่ ปร.4 ปร.5 แล้วเราก็ไม่มีแผน อันนี้ที่ผมมองเห็ นอยู่
ชัดๆเลยพอเขาจะคุยให้เราก็ไม่ได้ จะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งน่ะครับ แต่
หน้าที่ของเราคือพร้อมที่จะใส่ในมือเขา ครับ เรื่องการขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้น
แล้วก็รอบปาตาให้มีรั้ว และตลาดนัดปาตาตีมอ สนามเปตองก็อย่างที่บอก
เราจะต้องทาอะไรบ้างอันนี้คือภาพรวมทั้งหมด อันนี้คือผมสรุปให้ท่านได้ฟัง
ตรงนี้ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เชิญครับ เชิญคุณ สุจินต์
โอชาอัมพวัน ครับ
นายสุจินต์ โอชาอัมพวัน
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมนายสุจินต์ โอชาอัมพวัน รองประธานสภาเทศบาล ครับจากที่
ท่านนายกฯได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ การสร้างอาคารร้านค้า และก็รองปลัดเราได้
พูดในเรื่องการจับแพะ การจับแพะประเด็นแรกนั้นต้องทา ที่ทาก็ถูกแล้วที่
เราต้องร่วมมือกับกรมเจ้า ท่า แล้วจากที่ทางช่างเสนอมาเมื่อสักครู่ ในการ
ออกแบบร้านค้า ซึ่ งวันก่ อนที่พ าผมเข้าไปเที่ยวที่ทะเล ร้า นสเปะสะปะ
เราต้องมีหลักเกณฑ์ เมื่อสร้างแล้วห้ามเพิ่มเติมน่ะ ให้เราออกแบบมาด้วย
ร้ า นค้ า ข้ างนอกก็มี ที่นั่ งโต๊ ะเราก็ข ยายทารั้ว ไปให้ เราก็ ห้ า มต่อ เติ มมี ใ ห้
ตกแต่งอย่างเดี่ยวใส่กล้วยไม้ ใส่อะไร ตรงนั้นเป็นประเด็นสาคัญมากกว่า
พอเราทาแล้วตอนนี้ไปดูเลยเขาต่อเติมตามอัธยาศัยดูไม่สวย ก็ไม่อยากให้
เป็นแบบนั้น อันนี้ต้องมองไกลหน่อยน่ะ อีก 5 ปี 10 ปี สรุปแล้วพอเทศบาล
ออกแบบเราก็มาดูว่าเราจะใช้อะไรก่อน เราก็ต้องทาตามมาตรฐานอย่ างนี้
มาสเตอร์แปลน ทาตามสภาพของเราผมคิดอย่างนั้นมันถึงจะจบ ไม่แน่สภา
ต่อไปมันอยู่ที่นายกฯ เหมือนกันอย่างเช่นผมสมัครเป็นลูกทีมเป็น สท. แล้ว
มีท่านนิติ นิเดหะ เป็นนายกฯ นายกว่าผมจะสร้างอย่างนี้น่ะผมจะคัด ค้าน
ได้หรือ เพราะท่าน นิติ นิเดหะ เป็นนายกฯ จริงไหมนี้ผ มพูดตามสภาพ
ความเป็นจริง แต่สภาเรามีไม่ครับ ใครเป็นผู้บงการ ใครเป็นผู้จัดการ เราจะ
ไปตามข้อมูลและสถานการณ์การแก้ปัญหา ฉะนั้นผมขอสรุปเพี่ยงเท่านี้น่ะ
ครั บ เราจะมีวิศวตรงไหนบ้างออกแบบ หรือจะมีการประกวดออกแบบ
ชายหาดวาสุกรี ความคิดผมอย่างนั้น ขอบคุณครับท่านประธานครับ

นายนิติ....
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นายนิติ นิเดหะ
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุ ณ ท่ า นสุ จิ น ต์ โอชาอั ม พวั น สมาชิ ก สภาเทศบาล ที่ ไ ด้
ชี้แจงรายละเอียต่อไปเชิญคุณสีย๊ะ สีทองชื่น ครับ

นางสีย๊ะ สีทองชื่น
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี สมาชิกสภา
เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ดิฉันนางสีย๊ะ สีทองชื่น สมาชิกสภาเทศบาล คือดิฉันสนับสนุนความ
คิดเห็นของท่าน สุจินต์ โอชาอัมพวัน น่ะค่ะ เพราะว่าที่พูดนั้นมันเป็นการ
สร้างมาสเตอร์แปลน แต่การสร้างมาสเตอร์แปลนนี้มันจะต้องรวมไปถึ งการ
ที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทา ถ้าเราทาเองก็เหมือนกับที่ท่าน สุจินต์
ว่า นี้มันเป็นความคิดของพวกเราเอง แต่ถ้าจะทามาสเตอร์แปลนต้องให้
ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มน่ ะ ค่ ะ แล็ ว ถ้ า ได้ อ อกมาแล้ ว เราต้ อ งมี ก ารลงทุ น การ
ออกแบบก็ มี ร ะเบี ย บในการเบิ ก จ่ า ยได้ ใ นเรื่ อ งของการออกแบบ ท า
มาสเตอร์แพลนเข้าแผนให้เรียบร้อย จะใช้เมื่อไหร่เราก็สามารถใช้ได้เลย
และก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ที่ท่านบอกว่าชาวบ้านที่อยู่กันประจา ตอนนี้เป็น
ช่วงโควิดเขาก็ไม่ได้ขายเป็นโอกาสดีที่เราจะเริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆ เราจะให้
เขาออกได้ตอนนี้ เราคุยได้ตอนนี้ว่าเราจะพัฒนาอะไรเป็นเรื่องที่ดี อะไรที่
เรายังไม่เคยทาเราสามารถทาได้ในตอนนี้ New normal แล้วก็เราทาได้เรา
ไม่ต้องกลั ว เพราะเราไม่ได้มาจากการเลื อกตั้ง แต่ถ้ามาจากการเลื อกตั้ง
เมื่อไหร่มันยากที่จะทา เพราะเราเห็นแก่คะแนนเสียง ถ้าเราจะทาตอนนี้
เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะ ความคิดเราต้องคิดอยู่เรื่อยๆ ถึงแม้ไม่เห็นในวันนี้
เราจะไปเห็นในวันหน้า แต่ถ้ามี master plan นี้เราจะปรับปรุงนิดหน่อยก็
ไม่เป็นไรแต่เรามีแปลนใหญ่เพราะว่าเรามีพื้นที่ไม่ได้กว้างมากสามารถที่จะ
กาหนดอะไรได้ แต่ว่าทางที่ไปมาเลเซีย ที่เป็นเรสเอเรียชอบมากเพราะมันดู
สะอาดมากมีความพร้อมแล้วก็ร้านอาหารมีหลายร้านมีขายของทีเดียวเลย
ชอบมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

นายนิติ นิเดหะ
ประธานสภาเทศบาล

ขอบคุณท่านสี ย๊ะ สี ทองชื่น สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดครับ ก็การระดมสมองมันก็ดี ก็เห็นด้วย สรุปได้ว่าอันที่ 1 ถ้า
เราจะทาอย่างไรที่จะเอาเรื่องราวของตะลุบันเข้ามาเพื่อจะสานต่อทั้งหมด
ยกตั ว อย่ า งเรื่ อ งราวของหาดวาสุ ก รี ค วามเป็ น มาเป็ น อย่ า งไรเราก็ ห า
มัณฑากรผู้ออกแบบหรือหาสถาปนิก และก็เอาชาวบ้านมาทั้งหมดแล้วก็เอา
สมาชิกของทุกพรรค เข้ามาร่วมกันมานั่งคิดว่าเราจะเอาแบบไหนฟังหลายๆ
ครั้ง ระดมสมองหลายๆครั้งให้มันตกสะเก็ดพอได้แบบออกมาเทศบาล
ก็สามารถ....
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นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

นายนิติ นิเดหะ
ประธานสภาเทศบาล

ก็สามารถที่จะทาการจ้างออกแบบ ผมเห็นด้วยน่ะ ผมอยากจะให้ทาอะไรให้
มันเป็นโมเดลที่มันดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงโควิดนี้หลายๆคนก็เสนอเอาโอกาส
ตรงนี้เอาวิกฤติตรงนี้มาพัฒนา ผมยกตัวอย่างเรื่องตลาด ตอนนี้ไม่มีตลาด
เราจะทาอย่างไรที่จะจัดระเบียบใหม่เข้ามาเป็น New normal วิถีชีวิตใหม่
อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องรีบทา เป็นเรื่องที่ผ มมองว่าถ้าเราทาได้เป็นเรื่องที่ดี
มากๆ เราต้ องคิด ให้ เป็ นระบบแต่ก ระบวนการคิดวิธี การคิ ดจะให้ เป็น ที่
ยอมรับเป็นเรื่องสาคัญ ใครจะได้เป็นนายกผมไม่ได้ห่ว งแต่ถ้ามีระบบที่ดีมี
กระบวนการคิดที่ดีน่ะทุกคนก็สบายใจ ธรรมดาอยู่แล้วมนุษย์ มันจะมีคนที่
นอกลู่นอกทางมันไม่เยอะแต่มันมี สัก 5 เปอร์เซ็น 10 เปอร์เซ็น มันมีอยู่
แล้ว แต่ถ้าคนส่วนใหญ่เห็นตามนี้ผมว่าก็ไม่มีปัญหาอะไร อันนี้ก็สรุปว่าผม
ฝากทางเทศบาลไปด าเนิ น การตรงนี้ ผมว่ า เรื่ อ งนี้ เ ป็ น เรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นน่ ะ
ความคิ ดผมการที่ว่า จะพัฒ นาหาดวาสุ ก รีได้เริ่ มตั้งแต่ว างระบบให้ เเป็ น
สเต็ป ๆ ผมว่ามีทางออกแล้ ว เราก็ต้องรีบ ทาในช่ว งนี้เราจะประกาศเป็ น
รู ป ธรรมมี ก ารระดมสมองว่ า จะท าอย่ า งไรจะประกาศเป็ น นโยบายว่ า
เทศบาลจะดาเนินการพัฒนาหาดวาสุกรี จะมีก ารออกแบบก็ว่าไปผมไม่ได้
ห่วงตรงนี้ รายละเอียดนั้นมันเกิดจากการคิดอันนี้ก็สรุปตรงนี้ น่ะครับคือ
แนวคิ ด การพั ฒ นาตรงนี้ ก็ ค งจะจบเพี ย งเท่ า นี้ ค รั บ มี ท่ า นใดจะชี้ แ จง
รายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญท่านนากยฯ ชี้แจ้งครับ
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ครับผมขออนุญาตต่อจากที่ได้นาเสนอ
มาครับ เพื่อให้การทางานตรงนี้มันได้เดินได้ ผมขออนุญาตอย่างนี้ละกัน
น่ะครับ ผมขออนุญาตจัดตั้งคณะทางานขึ้นมาที่จะพูดคุยตรงนี้ ที่นี้ในส่วน
ของสมาชิกสภาทุกคนให้ทาประกาศขึ้นมา ในส่วนของประชาชนนี้ ผู้นา
องค์กร ผู้นาศาสนาหรือตัวแทน ประธานชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ ม อสม.
ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คิดว่าจะแต่งตั้งและจะมาพูดคุยในเรื่องนี้ สรุปก็คือ
แต่งตั้งคณะทางานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อได้ดาเนินการในส่วนนี้ครับ ขอบคุณ
ครับ
ขอบคุ ณ ท่ า นสมปอง มั่ น คง ปลั ด เทศบาลปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายก
เทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ ก็ถือว่าจบแล้วน่ะครับ
ในเรื่องการท่องเที่ยว ต่อไปก็เรื่องการเตรียมสถานที่ของเทศบาลในการ
ดาเนินโครงการของเทศบาล ที่เราเตรียมของการสร้างอาคาร สรุปก็คือว่า
อาคารที่เราเตรียมการตอนนี้อยุ่ระหว่างการเคลียพื้นที่ปรับพื้นที่ ถนนก็ยัง
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เป็นลูกรังอยู่ 2 เลน แต่ก็ยังไม่จบ ไฟฟ้าก็ลงไปแล้วพื้นที่ที่จะสร้างอาคารก็
ปรับพื้นที่แล้ว ประมาณเดือนมกราคมที่ ผมไปกับช่าง ไปของบประมาณที่
จะทาสนามกีฬามันเป็นเพจแกจใหญ่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีทั้ง
อาคาร มีทั้งระดับ1 ระดับ 2ระดับ3มีสระว่ายน้า ก็ถ้า เป็นสนามกีฬาขนาด
ใหญ่ครบชุดนี้ซึ่ง ต้องใช้พื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ขึ้ นไป พื้นที่ทั้งหมดของเรา
เพียงพอ อันนี้ประเด็นที่ 1 เรื่องที่ 2 คืออาคารสานักงานของเราปีนี้เทศบาล
ตั้งงบในการออกแบบแล้ ว 500,000 ซึ่งผมได้คุยกับ ผอ.ช่าง และก็ฝ่ าย
สถาปนิคไว้แล้ว มันควรจะเป็นอัตลักษณ์ของมาลายู เราก็ต้องเตรียมการว่า
เท่าไหร่ เราก็ต้องดาเนินการอยู่ว่าจะออกแบบให้เสร็จภายในปี้นี้ ให้ได้ ปร.4
ปร.5 ก่อน เพราะว่าเรื่องของอาคารนี้ที่เราคุยกับคนนอกก็ดี คุยกับท่าน
นายกก็ดีว่าเราไม่อยากจะกู้เงิน พูดตรงไปตรงมาว่าถ้าเรากู้เงินแล้วจะเป็น
ภาระเราก็จะพยายามใช้เงินสิ้นปีของรัฐบาลที่เหลืออะไรทานองนี้ อันนี้เล่า
ให้ฟังเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าไม่ได้เราก็จะกู้ ต้องให้รัฐบาลใหม่มาต้องให้นายก
ใหม่มาก็แล้วกัน แต่สิ่งที่เราต้องเคลีย ร์ทั้งหมดทั้งหลาย พื้นที่ของอาคารก็
เตรียมแล้ว ที่ดินของอาคารสนามกีฬาเราไม่ได้เตรียมเพราะเนื้อ ที่ของเรา
ล่าสุดมีอยู่ประมาณ 53 ไร่ที่เหลือจากที่ขุดอ่างเก็บน้า 28 ไร่ ซึ่งผมไปดูพื้นที่
จริงสวยมาก ถ้าเราพัฒนาเป็นสถานที่ที่สวยที่สุด แล้วก็ในส่วนของอาคาร
ของสมาคมเครือญาติ ศรีปัตตานี ที่ผ มทา คือเรามอบให้กับ เครื่อญาติ ศรี
ปัตตานี 3 ไร่ ผมถมที่เรียบร้อยเสร็จแล้ว หมดไปประมาณเกือบ 500,000
บาท ซึ่งงบส่วนนี้จะเป็นของสุล ตานรัฐเคดาห์ อันนี้เล่าให้ฟัง ที่นี้ประเด็น
ของเราก็คือว่าเงินที่เราต้องเตรียมการทั้งหมด เราต้องเตรียมพื้นที่ที่จะสร้าง
อาคารสนามกีฬา 25 ไร่ ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะ คุยกับท่านนายกเมื่อวาน
ว่าไม่รู้จะเอาเงินจากไหน ที่นี้เงินเราก็ไม่มี ผมก็เลยบอกท่านนายกไปว่า ถ้า
อย่างนั้นเอาเงินเหลือจ่ายในสิ้นปีงบประมาณ ถ้าเราสามารถทาไปเรื่อยๆ
เงินส่ วนที่เหลื อจากงบประมาณทุกปี หลังจากนี้ไปแล้ วเราคงจะไม่ไปทา
อย่างอื่นแล้ว เราจะมาเตรียมพื้นที่เพื่อจะสร้างบ้านของเราก่อน อันนี้เรี ยน
ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบ ท่านใดจะเสนอแนะอะไร เชิญครับ เชิญ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ครับ
นายสมปอง มั่นคง
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ครับถ้าเงินมีจริงเราทาได้ทุกอย่างเมื่อ
สักครู่ผมได้คุยกับประธานสภา ผมดูจากคราวประชุมครั้งที่แล้ว ท่าน สท.
เขาต่อว่า.....
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เขาต่อว่าถ้าใช้เงินกองการศึกษา ที่ผ่านมาที่เราโอนงบประมาณส่วนหนึ่งจะ
ใช้เงินตรงนี้เพราะเงินตรงนี้โอนง่ายเพราะเงินมันก้อนใหญ่ โอนครั้งที่แล้วผม
โดนท้ ว งติ ง จากสภา ผมก็ คุ ย กั บ ที ม งานว่ า ต่ อ ไปจะไม่ มี ก ารโอนยกเว้ น
เล็กๆน้อยๆที่เราจะทา เช่น ซ่อมแซมอาคาร ถามว่าตรงนี้ใช้ได้ไหม ใช้ได้แต่
ก็ต้องรองบประมาณปลายปีว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณที่เราตั้งไว้ ได้รับเงินมา
เท่าไหร่ เราคุยในหลัการโอเค แต่ในเชิงปฏิบัติต้องรอสิ้นปีงบประมาณ ในปี
นี้เป็นปีที่รัฐบาลจั ดสรรมาค่อนข้างจะต่ากว่าเป้า รวมถึงการจัดเก็บที่เรา
จัดเก็บเองมีการเปลี่ยนระเบียบเปลี่ยนกฎหมาย การจัดเก็บลดลง รัฐบาล
จัดเก็บเองก็ลดลง รัฐบาลลดหย่อนในหลายๆ เรื่อง ที่จัดเก็บจากชาวบ้านทา
ให้จัดเก็บได้น้อย ประกอบกับจัดสรรมาให้เราก็น้อย เราค่อยว่ากันหลังสิ้น
ปีงบประมาณ อีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นเดือนสิงหาคม กับกันยายน
และอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ จ ะแจ้ ง ให้ ท ราบก็ คื อ เรื่ อ งกี ฬ าตกปลาปกติ เ ราจะจั ด
ประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคม แต่ว่าปีนี้จังหวัดได้ประสานมาว่าได้
ถ้าสถานการณ์ของโควิดลดลง หรือคลี่คลายลงจะจัดกิจกรรมกีฬาตกปลา
ประมาณเดือนสิงหาคม ประมาณวันที่ 21-23 สิงหาคม ปีนี้เป็นการกาหนด
หลั ก การคร่ า วๆ เพราะฉะนั้ น ต้ อ งไปคุ ย กั บ ที ม งานก่ อ นจะได้ ส รุ ป
รายละเอียดเพราะถ้าจัดแล้วทางจั งหวัดเขาจะจัดให้ใหญ่ ใช้งบประมาณ
ของจังหวัดเกีอบทั้งหมด อันนี้ก็จะแจ้งให้ทราบว่าเทศบาลเราจะมีกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาตกปลา เรื่องที่ 2 ที่จะแจ้งให้ทราบก็คืออาคารปลาร้องไห้
ท่านสมาชิก สภคงจะจ าได้ที่เราเคยผ่ านสภา เราจะทาอาคารศาลาปลา
ร้องไห้ที่ชุมชนปาตาตีมอ ซึ่งตรงนั้นตั้งงบประมาณไว้แล้ว ทาแบบแปลนไว้
แล้ว แต่ว่าไปติดกฎหมายของกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่า ไม่ให้สร้าง ที่นี้เมื่อไม่
สร้างงบประมาณครั้งที่แล้วก็ตกไป พอตั้งใหม่ส่งเรื่องไปที่จังหวัด จังหวัดก็มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน สานักงานจังหวัดฯ กรมเจ้าท่า กรม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เขาก็ ม าดู พื้ น ที่ กั น เขาเป็ น
คณะกรรมการจังหวัด สรุปแล้วเขาไม่ได้ขัดข้องที่จะให้สร้างแล้วก็แจ้งเรามา
ไม่ได้ขัดข้องที่จะให้สร้างแต่ให้เทศบาลทาเรื่องถึงกระทรวงมหาดไทย โดย
ให้ กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็ นชอบให้ กรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบให้
มาดาเนินการขออนุญาตกรมเจ้าท่าเพื่อขอสร้างอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดี่ยวกัน
ถ้าขออนุญาตก่อสร้างให้เทศบาลตั้งงบประมาณขึ้นมาเพื่อที่จะไปอุดหนุนใน
เรื่องของการปลูกป่าชายเลนเพราะว่าบริเวณดังกล่าวตามมติ ครม.
เมื่อปี.....
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เมื่อปี 2559 มีมติ ว่า บริเวณตรงนั้นเป็นป่าชายเลน อันนี้คือขั้นตอนของ
กฎหมายที่เขาแจ้งให้ทราบ ศาลาปลาร้องไห้จะได้สร้างเมื่อไหร่ก็ตอบอยาก
ที่นี้ก็จะเป็นไปได้อยากอันนี้ก็แจ้งความคืบหน้าของโครงการนี้น่ะ ครับ ผมก็
มีเพียงเท่านี้ที่จะแจ้งให้ทราบครับขอบคุณครับ
นายนิติ นิเดหะ
ประธานสภาเทศบาล

ขอขอบคุณปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน
ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มี
ผมขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา...11.30.... น

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายมะยูฮัน เจะเลาะ)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้ว
เมื่อวันที่.............เดือน.................................พ.ศ.................

ลงชื่อ............................................
(นายอาพล พรหมบรรจง)
ประธานคณะกรรมการ

ลงชื่อ........................................
(นายพันธุ์ทิพย์ มาลายา)
กรรมการ

ลงชื่อ............................................
(นางสาวยารียะ สารีกามา)
กรรมการและเลขานุการ

สภาเทศบาลรับรองสมัยสามัญ สมัยที่......... ครั้งที่........... ประจาปี...........................
ลงวันที่............เดือน...............................................พ.ศ...............

ลงชื่อ......................................................
( นายนิติ นิเดหะ )
ประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน

