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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันพฤหัสบดี  ที่  28  พฤษภาคม  2563   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 

 
ผู้ที่มาประชุม 

1.  นายนิติ  นิเดหะ         ประธานสภาเทศบาล 
2.  นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน        รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายอ าพล  พรหมบรรจง        สมาชิกสภาเทศบาล 
4.  นายพันธ์ทิพย์  มาลายา        สมาชิกสภาเทศบาล 
5.  นางสีย๊ะ  สีทองชื่น         สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายอับดุลยาบาอี  สาแม  สมาชิกสภาเทศบาล        
7.  นายมะยูฮัน   เจะเลาะ        เลขานุการสภาเทศบาล  

 ผู้ที่ลาประชุม  

1.  นางสาวยารียะ  สารีกามา  สมาชิกสภาเทศบาล  

       ผู้ที่ขาดประชุม 
               -ไม่มี-  
      ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายสมปอง  มั่นคง   ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
2.  นายนิรัตน์  ปุ๋ยชุมผล       ผู้อ านวยการกองช่าง 
3.  นางแวนะ  ลาเด็ง   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
4.  นางสาวปราณี  เจริญสุข  ผู้อ านวยการกองคลัง 
5.  นางมณฑา ด ามณี         ผู้อ านวยการกองวิชาการ 
6.  นายสุกิจ  สุระก าแหง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
7.  นางฟารีดา  สมานพิทักษ์  หัวหน้าส านักปลัด      
8.  นายอดุล   อิศมาอีล         ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   
        
 
 

เริ่มประชุม....     



[2] 
 

        

เร่ิมประชุมเวลา   10.00  น. 

นายมะยูฮัน  เจะเลาะ         เรียนท่านประธานสภา  ท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่   
เลขานุการสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ตามที่ได้มีหนังสือเชิญประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี 2563 เวลา  10.00  น. จากการตรวจสอบรายชื่อผู้มาประชุมแล้ว
ปรากฏว่ามีสมาชิก ลา  1  คน ขาด -  .คน  ลงชื่อเข้าร่วมประชุม  6   คน  
ครบองค์ประชุม จึงได้กดกริ่งเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 25 ล าดับต่อไปขอเชิญ
ประธานสภาด าเนินการต่อไปครับ 

นายนิติ  นิเดหะ   เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติ  หัวหน้าส่วนราชการ   ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก  

ท่าน  วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563  และ
ต่อไปผมขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมในวันนี้   ดังนี้      

     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2563 
   ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง   ที่เสนอใหม่ 

 (1)  ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 (ก่อสร้างปรับปรุงคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม) กองช่าง   
 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  อ่ืนๆ 

     และต่อไปขอด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
  ผมขออ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน  เรื่อง  เรียกประชุม 

    สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน  สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ประจ าปี  2563 
ตามที่  สภาเทศบาลเมืองตะลุบัน ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ  สมัยแรก เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2563  ก าหนดให้มีการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี  2563   ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  
2563  ถึงวันที่  30  พฤษภาคม  2563  นั้น 

อาศัยอ านาจ.... 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 จึง
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประจ าปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม  
2563  มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
      ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2563 
                             (ลงชื่อ)     นิติ  นิเดหะ  
                                     ( นายนิติ  นิเดหะ ) 
                               ประธานสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
      ต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา        
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2563 

 ต่อไปขอเชิญ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจง
รายละเอียดขอเชิญครับ 

นายอ าพล  พรหมบรรจง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี   ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม     

ทุกท่านกระผมนายอ าพล  พรหมบรรจง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน  
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ล าดับต่อไปผมขออ่าน
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  ดังนี้ 
            รายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญประจ าสภาตรวจรายงาน
การประชุม เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00 น. ณ  ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 

ผู้มาประชุม  มีรายชื่อและต าแหน่ง  ดังนี้ 
     1.  นายอ าพล  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 ประจ าปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน  

โดยละเอียด....  
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โดยละเอียดและเห็นว่าถูกต้องไม่มีตอนใดต้องแก้ไข จึงเสนอสภาเทศบาล
เพ่ือรับรองต่อไป  ขอขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านอ าพล  พรหมบรรจง ที่ได้อ่านบันทึกรายงานการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมของคณะกรรมการสามัญประจ าสภา  ซึ่งได้ตรวจสอบรายงานการ

ประชุม และเลขาฯ ได้แจกให้กับท่านสมาชิกแล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดจะขอ
แก้ไข หรือตัดทอนข้อความหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุม  
 สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
ตะลุบัน สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2563  กรุณายกมือขึ้นครับ 

     รับรอง    5     เสียง  สมาชิกท่านใดไม่รับรอง กรุณายกมือขึ้น 
     ไม่รับรอง   -    เสียง 
     งดออกเสียง   1   เสียง 
มติที่ประชุม  เป็นอันว่ารายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ  

สมัยแรก ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สมาชิกรับรอง 5 
เสียง 

และต่อไปขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 3  
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 (1) 

 (1) ญัตตินายกเทศมนตรี  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 (ก่อสร้างปรับปรุงคูระบาย
น้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม) กองช่าง ขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติ
หน้าที่นายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ 
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี เมืองตะลุบัน  ขอเสนอญัตติ  เรื่ องขออนุมัติ แก้ ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 (ก่อสร้าง
ปรับปรุงคูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม)  

ตามที่ กองช่าง ได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2563 แผนงานเคหะและขุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท 

ก่อสร้ างปรับปรุ งคู ระบายน้ าคอนกรีต เสริม เหล็กถนนเทอดธรรม  

งบประมาณตั้งไว้ 4,063,000  บาท เนื่องจากเดิมคูระบายน้ าถนนเทิดธรรม 

 

มี 3 ช่วงตอน.... 
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มี 3 ช่วงตอน แต่เนื่องจากมีข้อความผิดพลาดในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไป 1 ช่วงตอน ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงใหม่รายละเอียดดังนี้ 

     ข้อความเดิม 
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเภท ก่อสร้างปรับปรุงคู
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม ตั้งไว้ 4,063,000  บาท (สี่ล้าน
หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม รหัสสายทาง ปน.ถ 4-0005  

– ช่วงที่ 1 (จุดเริ่มต้นจากสามแยกถนนกะลาพอ ไปตามถนนเทิด
ธรรมถึงสี่แยกถนนตะลุบัน) 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 

     ข้อความใหม ่
กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ประเภท ก่อสร้างปรับปรุงคู
ระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม ตั้งไว 4,063,000 บาท (สี่ล้าน
หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทอดธรรม รหัสสายทาง ปน.ถ 4-0005  

-  ช่วงที่ 1 (จุดเริ่มต้นจากสามแยกถนนกะลาพอ ไปตามถนน   
เทิดธรรมถึงสี่แยกถนนตะลุบัน) กว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.44 เมตร ยาว 
147 เมตร  

-  ช่วงที่  2  (จุด เริ่ มต้นจากสี่แยกถนนตะลุบันไปตามถนน       
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 (รายละเอียดตามที่เทศบาลก าหนด) 

ดังนั้น..... 
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ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง   
ประธานสภาเทศบาล ตะลุบันที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

ขอเชิญครับ  เชิญคุณสุจินต์  โอชาอัมพวัน 
นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน   เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ผมนายสุจินต์  โอชาอัมพวัน  รองประธานสภาเทศบาล ท่านประธาน
ครับที่ฟังจากรายงานเมื่อสักครู่ขาดไปหนึ่งช่วงคือช่วงที่ 3 ใช่ไหม่ครับ 
ความหมายหมายถึงเรามาเพ่ิมในช่วงที่ 3 ใช้งบประมาณเท่าเดิม ถ้าเป็น
เช่นนั้นก็เห็นด้วยน่ะครับ ขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านสุจินต์  โอชาอัมพวัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญคุณอับดุลยาบาอี  สาแม 

ครับ  เชิญ 

นายอับดุลยาบาอี  สาแม   เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ผมนายอับดุลยาบาอี  สาแม  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน มี
ประเด็นเดี่ยวที่อยากจะถาม ผมเป็นคนที่ไม่ความรู้ในการท าคู  อยากจะ
สอบถามว่า คูแต่ละช่วงมีความลึกเฉลี่ยเท่าไหร่เพราะมันเป็นสภาพพ้ืนที่
หรือเปล่า เช่นสโลปที่1 ลึกเฉลี่ย 1.44 เมตร สโลปที่ 2 ลึกเฉลี่ย 1.70 เมตร 
สโลปที่ 3 ลึกเฉลี่ย 0.94 เมตร อันนี้มันเป็นสภาพพ้ืนที่หรือไม่อันนี้ผมไม่
เข้าใจก็เลยสอบถามผมไม่มีความรู้ตรงนี้น่ะครับ รวมแล้ว 3 ช่วงนี้การท าคู
ตรงนี้มีความยาวประมาณ 3 ช่วง 384 เมตร งบประมาณ 4,063,000 บาท 
ในเรื่องสโลปนี้ผมไม่เข้าใจ ชอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านอับดุลยาบาอี  สาแม ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอเชิญปลัดเทศบาลปฏิบัติ

หน้าที่นายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
 

นายสมปอง.... 
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นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
นายกเทศมนตรี   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 ที่นีพ้อมาต่อกับแผ่นที่ 4 มันก็ค่อยๆลดลงจาก 375 เมตร 
ค่อยๆ ต่ าลงสโลปไหล่ลงเรื่อยๆน่ะตรับ ซึ่งตรงนี่เป็นค่าเฉลี่ยที่ลดลงนี่คือ
สาเหตุของแต่ละช่วงไม่เท่ากัน ถามว่าความสูง เฉลี่ยของคูแต่ละจุดก็ไม่
เท่ากันเพราะฉะนั้นเราใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตอนๆ ที่มาใช้ในการค านวณ อันนี้แจ้ง
ให้ทราบว่าท าไมถึงไม่เท่ากัน ที่นี้ขอขยายเพ่ิมเติมนิดหนึ่งที่ เราขอแก้ไข
เนื่องจากว่าเดิมเราพิมพ์ตกไปหนึ่งตอน ช่างค านวณ ค านวณได้ 4,063,000 
บาท ครบทุกอย่างแต่พอพิมพ์ในเทศบัญญัติข้อความตกไป ที่นี้พอจะมา
จัดซื้อจัดจ้างมันขาดตอนหนึ่งในแบบแปลนมันไม่ตรงกันกับ ปร.4 ปร.5     
ก็เลยจ าเป็นต้องแก้ไขข้อความ ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  ที่ได้ 
ประธานสภาเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียด   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  หากไม่มี ผมจะ

ขอมติที่ประชุม 
-  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 (ก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเทอดธรรม) กรุณายกมือขึ้น 

มติที่ประชุม    อนุมัต ิ  5     เสียง 
-  สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัตใิห้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 (ก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเทอดธรรม) กรุณายกมือขึ้น 

ไม่อนุมัติ  -    เสียง 
     งดออกเสียง   1    เสียง 

สรุปสมาชิกอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563 (ก่อสร้างปรับปรุงคูระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเทอดธรรม)  จ านวน   5    เสียง 
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     ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่  4  เรื่องอ่ืน ๆ 
 สิ่งที่จะปรึกษาหารือในวันนี้ เรื่อง การบริหารจัดการชายหาด
วาสุกรี เพ่ือเป็นการพัฒนาที่ยังยืน สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องที่
จะแจ้ งหรือ เสนอแนะให้ที่ ประชุมทราบไหมครับ  ถ้ า ไม่มี ขอเชิญ 
ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบันชี้แจงก่อนครับ 

นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
นายกเทศมนตรี   หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ส าหรับการบริหารจัดการหาดวาสุกรีก็ 

ต่อยอดมาจากครั้งสุดท้ายที่เราไปคุยกับชุดประมงที่มาจากบ้านบูดีและก็มา
จากปะนาเระ โดยให้เขาย้ายออกแล้วเพราะเขามาพักในช่วงหน้าฝนมา
ประกอบอาชีพในการหากุ้งกะปิ หลังจากนั้นประมาณต้นเดือนมีนาคม ที่เรา
ไปคุยเนื่องจากเราจะใช้พ้ืนที่ เพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่พักอาศัยที่
ไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อย ผมก็ได้คุยกับทีมงานในเรื่องของการพัฒนา
ชายหาด สรุปก็คือว่าเราจะพัฒนาชายหาดโดยหลักๆจะมีอยู่ 3 ส่วน บริเวณ
ร้านทั้งหมดเราจะรื้อออก ร้านทั้งหมดมีอยู่ 12 ร้านจะรื้อออกแล้วก็จะท า
ใหม่  ห้องน้ าก็จะรื้อออกปรับพ้ืนที่ท าใหม่ แล้วก็ถนนหลังร้านเป็นถนนลูกรัง
ก็จะท าเป็นถนนลาดยางท าให้เหมือนกันหมด แล้วก็ปรับปรุงในส่วนของ
อาคารสลินดงที่มีอยู่ในส่วนของห้องน้ าและก็ตัวอาคาร แล้วก็ในเรื่องของ
จัดหาที่ละหมาดด้วยครับ ในส่วนอาคารสลินดงจะท าเป็นสวนหย่อมปลูก
ต้นไม้ รายละเอียดจะให้ทางช่างชี้แจงอีกครั้ง และก็ในส่วนของริมเขื่อนจะ
ท าเป็นถนน คสล.ให้รถได้วิ่งไปตกปลาที่แหลมสุดนั้นได้ เพราะตอนนี้มัน
เป็นดินทรายอยู่รถไปไม่ได้  ตรงนี้ก็เร่งด าเนินการอยู่ถามว่าตรงนี้ ใช้
งบประมาณส่วนไหน จะใช้งบประมาณของส่วนกลางของจังหวัด ตอนนี้เขา
ก าลังท าเรื่องขออยู่ ในส่วนของการปรับปรุง และในส่วนของการค้าขายทาง
รองปลัดเทศบาลก็ได้ไปพูดคุยแล้ว ก็มีแนวนโยบายคือจะให้โอกาสแต่ถ้าไม่
ขายก็จะให้ออก สิ้นปีงบประมาณนี้ถ้าไม่ด าเนินการก็จะให้ออกเหลืออยู่ไม่กี่
เดือน เพราะช่วงนี้เขาก็ท าอะไรไม่ได้เป็นช่วงของโควิด ซึ่งเป็นนโยบายของ
รัฐบาลเองก็ต้องยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ประกอบการท าอะไรไม่ได้ เราก็ถือโอกาส
นั้นยืดหยุ่นให้เขาไปด้วย ถ้าสิ้นปีงบประมาณนี้ไม่ได้ด าเนินการค้าขายก็ต้อง
ให้ออกกปีหน้าก็คาดว่าจะต้องรื้อ รายละเอียดก็ต้องคุยกันอีกครั้งในการ
ก าหนดวันเวลาที่จะรื้อ จะรื้อก็จะต้องคุยกันให้ชัดเจน เพราะการที่เราจะ
ปรับปรุงท าใหม่นี้ยังไม่ได้คุยกับเขาเลยว่าเราจะท าแบบไหนอย่างไร  

เราคุยเฉพาะ... 



[9] 
 

เราคุยเฉพาะกับทีมงานของเทศบาล และในอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหากันมา
นานของหาดวาสุกรีคือในเรื่องของการไม่ให้แพะเข้ามาในบริเวณชายหาด นี้
คือสิ่งเราด าเนินการไป ในส่วนของรายละเอียดที่จะท าร้านใหม่และก็
ปรับปรุงอาคารสลินดงขออนุญาตให้ทางผู้อ านวยการกองช่างได้น าเสนอ
รายละเอียดครับ ขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่ านสมปอง   มั่ นคง  ปลั ด เทศบาลปฏิบัติ หน้ าที่ 
ประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี  ที่ ได้ชี้ แจงรายละเอียด เชิญคุณนิรัตน์   ปุ๋ยชุมผล                                          
                ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายนิรัตน์  ปุ๋ยชุมผล  เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา 
ผู้อ านวยการกองช่าง เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ผมนายนิรัตน์  ปุ๋ยชุมผล  ผู้อ านวยการกองช่าง ในส่วนของกองช่างที่
วางแผนไว้ตอนนี้ก็คือออกส ารวจ 2 – 3 โครงการซึ่งเป็นงานใหม่และก็ใน
เรื่องของถนนที่เป็นหินคลุกตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงไปแล้วนั้น  คือเราได้
ออกแบบ ที่จะลาดยางให้หมดแล้ว อาคารเดิมที่เป็นร้านขายของเราจะรื้อ
ออกทั้งหมดแล้วก็ออกแบบท าให้เหมือนให้หมดแล้วก็จัดสวนข้างหน้า ใน
ส่วนของอาคารสลินดงตอนที่เราไปส ารวจตั้งแต่สมัยตอนที่เรายังไม่มีป้อม
ยามอาคารถูกท าลายหมด ตอนนี้การท าลายน่าจะลดลงแล้วเพราะว่าเรามี
ยามมีผู้ดูแล  อีกส่วนหนึ่งที่เราท าไว้ก็คือสระน้ าที่อยู่ข้างหน้า แต่ก่อนมี
งบประมาณแค่ท ารั้วตอนนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในล็อคตรงนี้ด้วยในเรื่องของ
งบประมาณถ้าจะจัดส่วนรอบสระจะใช้ต้นไม้ขนาดใหญ่ปลูกรอบสระที่ปา
ตาตีมอ ตอนนี้ก าลังให้เจ้าหน้าที่ส ารวจออกแบบ ตอนนี้เรามีลานคอนกรีต
แล้วก็มีชาวบ้านที่จะไปตกปลาในทะเล ซึ่งจะเป็นถนนลูกรัง 300 เมตร ตรง
นี้ก็เหมือนกันจะให้เข้าสู่ในระบบงบประมาณให้เป็นคอนกรีตลงทะเลแต่เรา
ต้องเว้นช่องว่างไม่ให้ถึงเขตของเจ้าท่า ถ้าถึงเขตของเจ้าท่าก็ต้องมีปัญหาอีก 
ในส่วนของเขตเจ้าท่าจริงๆ ในระเบียบของเจ้าท่าให้ห่างกว่าทะเล 12 เมตร 
แต่เอาเข้าจริงๆ เขาไม่ยอม เขาให้ออกมาถึง 20 เมตร ครับผมขอน าเรียน
เพ่ิมเติมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ข อบ 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   
ประธานสภาเทศบาล  ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด คือที่ท่านได้ชี้แจงเมื่อสักครู่เราไดล้งไปคุยหลายรอบ 

ที่ผมจ าได้ในเรื่องของถนนด้านหน้าของต้นสน ร้านของเมาะซูข้างหน้าจะ
กว้างหน่อยพอไปสุดก็จะเป็นถนนแคบ เป็นถนนช่วงเดียวที่ต้องขยายตรง
นั้นด้วย เรื่องไฟไฮแมต เมื่อก่อนผมให้ สว.ท าเรื่องขอไฟทั้งหมด มี 3 จุด  

ที่บางตาหยาด.... 
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ที่บางตาหยาด  อุเมะ แล้วก็หวายขม อันนั้นงบที่เราท าเรื่องไปที่ 10 ล้าน 
ทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนเป็น LED ทั้งหมดเลย อันนี้งบของ สว.ที่เราท าเรื่องส่งไป
ความคืบหน้าเป็นอย่างไรผมไม่ทราบ ประเด็นที่หาดวาสุกรีที่ท่านนายกฯ
เสนอผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ว่าเราต้องมาคิดว่าทั้งหมดทีมงานของ
เทศบาลคงไม่เพียงพอ หรือจะเอาของทางสมาชิกทั้งหมดก็ไม่เพียงพอ ใน
ความคิดของผมน่ะ คือผมคิดว่าควรจะระดมสมองของหลายๆฝ่าย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคเอกชน หรือภาคของประชาชนก็แล้วแต่มานั่งคุยว่าเราจะเอา
รูปแบบของหาดวาสุกรีนี้ให้เป็นแบบไหนที่ดีที่สุด บางทีตัวผมเองก็อาจจะไม่
เก่งไม่ได้มีประสบการณ์มากนัก แต่เราจะถามอย่างไรเพ่ือพัฒนาหาดวาสุกรี
ให้มันสวย ควรจะมีอะไรบ้าง พ้ืนที่เราก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่ ว่าจะท าถนน
ตรงไหนรูปแบบไหน ร้านค้าน่าจะมีแต่จะมีรูปแบบไหน จะเป็นเหมือนทาง
ภาคกลางหรือเปล่า บางคนเขาบอกว่าต้องรักษาอัตลักษณ์ของร้านที่เป็น
ปัจจุบันเขาก็เสนอมาเหมือนกัน ยกตัวอย่างร้านเมาะซูร้านที่มีอยู่ที่เราเห็น
อยู่ว่าจะให้มีเหมือนเดิมหรือเปล่านี้เป็นความคิดของอนาคตแต่เราก็ในฐานะ
มาจากประชาชนเราก็ท างานบริการประชาชนเราก็ต้องฟังทั้งหมด อันนี้ผม
คิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องคิดเวลาเราไปดูหลายๆที่มันก็มีลักษณะแบบนี้อยู่ 
คล้ายๆเหมือนกับเขาอนุรักษ์แบบเก่าๆอยู่  แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไป
แถวๆกรุงเทพเหมือนกับคุณสาหร่าย ดูเหมือนเป็นศูนย์รวมอาหารหรือ
ตอนนี้ดูที่ปั้มน้ ามันเป็นเหมือนฟู๊ดเซ็นเตอร์ไปเลยมารวมอยู่ตรงที่เดียวแล้วก็
มีทุกอย่างจะเอาอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นรูปแบบอยู่ หรือว่าไปมาเลเซีย
ไฮเวย์ บนเส้นเอเรียนี้ค่อนข้างจะสวยมาก และก็เป็นหย่อมๆ ดูสะอาดแล้วก็
มีที่ละหมาดเขาไปนั่งกินไปจอดอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นไอเดียที่ผมก็มองเห็น
ภาพ อันนี้คือเรื่องของอนาคตน่ะที่ผมคิด คิดอยู่อย่างนี้คุยกับท่านนายกฯคุย
กับทีมงานหลายครั้งก็คุยอย่างนี้ก็ลงไป  ในส่วนที่หัวหน้ากองช่างชี้แจงใน
เรื่องของอาคารช๊อกโกแลตปี่ที่แล้วเราเสนอมาแล้วนี้แบบแปลน ท่านท าให้
ผมชุดเล็กผมยังเก็บไว้เลย แบบเปลนท่านก็ออกหมดแล้วที่เราคุยเมื่อเดือน
พฤศจิกายนปีที่แล้วไม่มีโควิดน่ะ แล้วตอนนี้แบบที่ผมก็ยังมีอยู่ 2 ชุดที่ล่าสุด 
เขาให้ส่งเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว 2 เรื่องที่ท่านท า อันที่ 1 เรื่องถนน อันที่ 
2 เรื่องอาคาช็อคโกแลตผมเสนอว่าให้ขยายปีกข้างละ 4 เมตร ตรงกลางให้
ปิดเลยที่เราคุยกันเวลาเขาประชุมมันเพียงพอ แล้วก็ขยายปีกนั้นที่เราเห็น
เหมือนกับอเมซอลเอาไว้ใช้เวลาเขาสูบบุหรี่ท านองนั้น ที่บ้านผมยังเก็บอยู่ 
เดี่ยวผมจะเอามาให้ถ้าจะท าใหม่เพราะผมเอาแบบนี้ไปให้ สว.แล้ว  

เรื่องถนน.... 
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เรื่องถนนของล่าสุด ที่นี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราพาทีมงานลงไป เรื่องของสระน้ า
เราท าดีแล้วแต่เราไม่มีบริเวณที่จะพัฒนาตรงนั้น แต่ตรงนั้นมันมีโครงนกอยู่
แต่ก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเอาออกได้ แต่ผมว่าต้องสร้างรั้วด้วยน่ะถ้า
ไม่มีรั้วมันดูไม่สวย  ที่นี้ประเด็นปัญหาในเรื่องของตลาดนัด ถ้าเราไม่รีบ
ด าเนินการแก้ไข เพราะที่ตลาดนัดมันเริ่มจะมีปัญหา สนามตรงนั้นผมมอง
ด้วยสายตาผมมันเป็นปอดของวาสุกรี เป็นสนามเด็กเล่นก็ได้ ถ้าเราท าสนาม
เด็กเล่นค่อนข้างจะดีมาก และอันที่ 2 จะเป็นสนามเปตองถ้าคนที่อยู่ใน
พ้ืนที่กลางคืนจะรู้บางทีเที่ยงคืนยังไม่เลิก พอมีสนามนั้นไม่ใช่เฉพาะในเขต
ตะลุบัน  ไม้แก่น กะพ้อ ก็มาแข่ง ซึ่งผมก็ลงกับช่างไปดูก็มีอยู่ 2 – 3 สนาม 
ซึ่งคราวที่แล้วตรงนั้นถ้าเราท าให้มาตรฐานก็ท าได้มันก็ดี เพราะฉะนั้นเรา
ต้องคิดท้ังหมดเพราะมันเป็นบริเวณของเราติดกับสนามเปตองอีกที่หนึ่งเป็น
ที่สาธารณะที่สนามฟุตบอล 4 ไร่ คราวที่แล้วชาวปาตาตีมอเขาวิ่งของบจาก
สภาผู้แทนราษฎร ขอสนามฟุตบอลเขาให้แต่สนามฟุตบอลต้องใช้เนื้อที่ไม่
น้อยกว่า 7 ไร่ เลยผมคิดว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ตรงนี้ถ้าเรามาคิดพัฒนา
รว่มกันตรงนั้นเป็นที่สาธารณะคือเทศบาลดูแลนั้นแหละ มันมีหนังสือส าคัญ
ด้วย ตรงนี้ผมคิดว่าการท างานตรงนี้ท าให้พร้อมทั้งหมดเลยขยายมันก็ยิ่งดี 
อันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบ อัน
นี้เป็นเรื่องการพัฒนาหาดวาสุกรีที่เราต้องคิด ทั้งหมดถ้าเป็นไปได้ความคิด
ผมในส่วนตัวมันจะต้องมีอะไรบ้าง แล้วก็มานั่งคิดแล้วก็ท าเป็นมาสเตอร์
แปลน แล้วต้องการมีสิ่งไหนเราก็ท าแบบแปลนออกมา อีกอย่างปัญหา
ตอนนี้คือปัญหาช่าง ปัญหาคน คนไม่เพียงพอเราต้องยอมรับประเด็นนี้ พอ
คนไม่เพียงพอระบบราชการผมก็เคยประสบ ช่างมันเขียนแบบในวันเดียวไม่
จบหรอกครับ ไม่มีทางเทวดาไหนที่จะท าได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องคิดก็คือ 1 
2 3 4 5 ที่เราต้องมีเก็บไว้ในกระเป๋า ผมคุยกับนายอ าเภอที่มาใหม่ ท่านคน
หนึ่งที่เป็นนักพัฒนาตอนนี้ตอนที่ท่านอยู่ที่เบตงเขาท าตรงนี้ เขาท า ปร.4 
ปร.5 เก็บไว้ในกระเป๋าเลย พองบมาเสียบเลยแล้วตัวเลขเราค่อยแก้ไขไป 
เดี่ยวนี้เขาเล่นกันอย่างนี้น่ะครับ อันนี้ของเราผมดูมา 5-6 ปี ก็อย่างที่บอก
เราไม่มีอะไรเลยบางทีท าแล้วก็ลืม บางทีท าแล้วก็หาย อันนี้สิ่งที่เราต้อง
แก้ไขของเราที่นี้ปัญหาก็คือว่าจะท าอย่างไรที่จะเอาช่างมา ตรงนี้เป็นเรื่อง
ใหญ่ แต่ถ้ามาจากการเลือกตั้งเขามีวิธีการของเขา ที่จะท าอย่างไร อันนี้ผมก็
ไม่รู้ว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะให้มี อย่างท่าน ผอ.สุจินต์ เขาอยู่กับเทศบาล
นครเขารู้วิธีการ แต่วันนี้สิ่งที่พวกเราจะเรียนให้พวกเราทราบ บ้านเรา
ตอนนี้พูดตรงไปตรงมา สส.มีกี่คน สว. มีกี่คน เราก็สามารถที่จะขอได้ แต่
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ถามว่าของเราพร้อมไหมที่จะเข้าไปเหมือนกับว่าท่านครับช่วยจัดการตรงนี้
หน่อยปัญหาก็อยู่ที่ ปร.4  ปร.5 แล้วเราก็ไม่มีแผน อันนี้ที่ผมมองเห็นอยู่
ชัดๆเลยพอเขาจะคุยให้เราก็ไม่ได้ จะได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งน่ะครับ แต่
หน้าที่ของเราคือพร้อมที่จะใส่ในมือเขา ครับเรื่องการขยายพ้ืนที่ให้กว้างขึ้น 
แล้วก็รอบปาตาให้มีรั้ว และตลาดนัดปาตาตีมอ สนามเปตองก็อย่างที่บอก
เราจะต้องท าอะไรบ้างอันนี้คือภาพรวมทั้งหมด อันนี้คือผมสรุปให้ท่านได้ฟัง
ตรงนี้ครับ  สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เชิญครับ เชิญคุณ สุจินต์  
โอชาอัมพวัน ครับ 

นายสุจินต์  โอชาอัมพวัน   เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา 
รองประธานสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ผมนายสุจินต์  โอชาอัมพวัน  รองประธานสภาเทศบาล ครับจากที่
ท่านนายกฯได้ชี้แจงเมื่อสักครู่ การสร้างอาคารร้านค้า และก็รองปลัดเราได้
พูดในเรื่องการจับแพะ การจับแพะประเด็นแรกนั้นต้องท า ที่ท าก็ถูกแล้วที่
เราต้องร่วมมือกับกรมเจ้าท่า แล้วจากที่ทางช่างเสนอมาเมื่อสักครู่ในการ
ออกแบบร้านค้า ซึ่งวันก่อนที่พาผมเข้าไปเที่ยวที่ทะเล ร้านสเปะสะปะ      
เราต้องมีหลักเกณฑ์เมื่อสร้างแล้วห้ามเพ่ิมเติมน่ะ ให้เราออกแบบมาด้วย
ร้านค้าข้างนอกก็มีที่นั่งโต๊ะเราก็ขยายท ารั้วไปให้ เราก็ห้ามต่อเติมมีให้
ตกแต่งอย่างเดี่ยวใส่กล้วยไม้ ใส่อะไร ตรงนั้นเป็นประเด็นส าคัญมากกว่า 
พอเราท าแล้วตอนนี้ไปดูเลยเขาต่อเติมตามอัธยาศัยดูไม่สวย ก็ไม่อยากให้
เป็นแบบนั้น อันนี้ต้องมองไกลหน่อยน่ะ อีก 5 ปี 10 ปี สรุปแล้วพอเทศบาล
ออกแบบเราก็มาดูว่าเราจะใช้อะไรก่อน เราก็ต้องท าตามมาตรฐานอย่างนี้ 
มาสเตอร์แปลน ท าตามสภาพของเราผมคิดอย่างนั้นมันถึงจะจบ ไม่แน่สภา
ต่อไปมันอยู่ที่นายกฯ เหมือนกันอย่างเช่นผมสมัครเป็นลูกทีมเป็น สท. แล้ว
มีท่านนิติ นิเดหะ เป็นนายกฯ นายกว่าผมจะสร้างอย่างนี้น่ะผมจะคัดค้าน
ได้หรือ  เพราะท่าน นิติ นิเดหะ เป็นนายกฯ จริงไหมนี้ผมพูดตามสภาพ
ความเป็นจริง แต่สภาเรามีไม่ครับ ใครเป็นผู้บงการ ใครเป็นผู้จัดการ เราจะ
ไปตามข้อมูลและสถานการณ์การแก้ปัญหา ฉะนั้นผมขอสรุปเพ่ียงเท่านี้น่ะ
ครับ เราจะมีวิศวตรงไหนบ้างออกแบบ หรือจะมีการประกวดออกแบบ
ชายหาดวาสุกรี ความคิดผมอย่างนั้น ขอบคุณครับท่านประธานครับ 

 
 
 

นายนิติ.... 
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นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านสุจินต์  โอชาอัมพวัน สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้
ประธานสภาเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียต่อไปเชิญคุณสีย๊ะ สีทองชื่น ครับ 

นางสีย๊ะ  สีทองชื่น  เรียนท่านปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  สมาชิกสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลผู้ทรงเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน ดิฉันนางสีย๊ะ  สีทองชื่น สมาชิกสภาเทศบาล คือดิฉันสนับสนุนความ
คิดเห็นของท่าน สุจินต์  โอชาอัมพวัน น่ะค่ะ  เพราะว่าที่พูดนั้นมันเป็นการ
สร้างมาสเตอร์แปลน แต่การสร้างมาสเตอร์แปลนนี้มันจะต้องรวมไปถึงการ
ที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดท า ถ้าเราท าเองก็เหมือนกับที่ท่าน สุจินต์ 
ว่า นี้มันเป็นความคิดของพวกเราเอง แต่ถ้าจะท ามาสเตอร์แปลนต้องให้
ชุมชนมีส่วนร่วมน่ะค่ะ แล็วถ้าได้ออกมาแล้วเราต้องมีการลงทุน การ
ออกแบบก็มีระเบียบในการเบิกจ่ายได้ในเรื่องของการออกแบบ ท า
มาสเตอร์แพลนเข้าแผนให้เรียบร้อย จะใช้เมื่อไหร่เราก็สามารถใช้ได้เลย 
และก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ที่ท่านบอกว่าชาวบ้านที่อยู่กันประจ า ตอนนี้เป็น
ช่วงโควิดเขาก็ไม่ได้ขายเป็นโอกาสดีที่เราจะเริ่มต้นท าอะไรใหม่ๆ เราจะให้
เขาออกได้ตอนนี้ เราคุยได้ตอนนี้ว่าเราจะพัฒนาอะไรเป็นเรื่องที่ดี อะไรที่
เรายังไม่เคยท าเราสามารถท าได้ในตอนนี้ New normal แล้วก็เราท าได้เรา
ไม่ต้องกลัวเพราะเราไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง  แต่ถ้ามาจากการเลือกตั้ง
เมื่อไหร่มันยากที่จะท า เพราะเราเห็นแก่คะแนนเสียง ถ้าเราจะท าตอนนี้
เป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะ ความคิดเราต้องคิดอยู่เรื่อยๆ ถึงแม้ไม่เห็นในวันนี้
เราจะไปเห็นในวันหน้า แต่ถ้ามี master plan นี้เราจะปรับปรุงนิดหน่อยก็
ไม่เป็นไรแต่เรามีแปลนใหญ่เพราะว่าเรามีพ้ืนที่ไม่ได้กว้างมากสามารถที่จะ
ก าหนดอะไรได้ แต่ว่าทางที่ไปมาเลเซีย ที่เป็นเรสเอเรียชอบมากเพราะมันดู
สะอาดมากมีความพร้อมแล้วก็ร้านอาหารมีหลายร้านมีขายของทีเดียวเลย 
ชอบมากค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านสีย๊ะ  สีทองชื่น สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล  รายละเอียดครับ  ก็การระดมสมองมันก็ดี ก็เห็นด้วย สรุปได้ว่าอันที่ 1 ถ้า 

เราจะท าอย่างไรที่จะเอาเรื่องราวของตะลุบันเข้ามาเพ่ือจะสานต่อทั้งหมด 
ยกตัวอย่างเรื่องราวของหาดวาสุกรีความเป็นมาเป็นอย่างไรเราก็หา      
มัณฑากรผู้ออกแบบหรือหาสถาปนิก และก็เอาชาวบ้านมาทั้งหมดแล้วก็เอา
สมาชิกของทุกพรรค เข้ามาร่วมกันมานั่งคิดว่าเราจะเอาแบบไหนฟังหลายๆ
ครั้ง ระดมสมองหลายๆครั้งให้มันตกสะเก็ดพอได้แบบออกมาเทศบาล 

ก็สามารถ.... 
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ก็สามารถที่จะท าการจ้างออกแบบ ผมเห็นด้วยน่ะผมอยากจะให้ท าอะไรให้
มันเป็นโมเดลที่มันดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงโควิดนี้หลายๆคนก็เสนอเอาโอกาส
ตรงนี้เอาวิกฤติตรงนี้มาพัฒนา ผมยกตัวอย่างเรื่องตลาด ตอนนี้ไม่มีตลาด
เราจะท าอย่างไรที่จะจัดระเบียบใหม่เข้ามาเป็น New normal  วิถีชีวิตใหม่ 
อันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องรีบท า เป็นเรื่องที่ผมมองว่าถ้าเราท าได้เป็นเรื่องที่ดี
มากๆ เราต้องคิดให้เป็นระบบแต่กระบวนการคิดวิธีการคิดจะให้เป็นที่
ยอมรับเป็นเรื่องส าคัญ ใครจะได้เป็นนายกผมไม่ได้ห่วงแต่ถ้ามีระบบที่ดีมี
กระบวนการคิดที่ดีน่ะทุกคนก็สบายใจ ธรรมดาอยู่แล้วมนุษย์มันจะมีคนที่
นอกลู่นอกทางมันไม่เยอะแต่มันมี สัก 5 เปอร์เซ็น 10  เปอร์เซ็น มันมีอยู่
แล้ว แต่ถ้าคนส่วนใหญ่เห็นตามนี้ผมว่าก็ไม่มีปัญหาอะไร อันนี้ก็สรุปว่าผม
ฝากทางเทศบาลไปด าเนินการตรงนี้ ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนน่ะ
ความคิดผมการที่ว่าจะพัฒนาหาดวาสุกรีได้เริ่มตั้งแต่วางระบบให้เเป็น 
สเต็ปๆ ผมว่ามีทางออกแล้วเราก็ต้องรีบท าในช่วงนี้เราจะประกาศเป็น
รูปธรรมมีการระดมสมองว่าจะท าอย่างไรจะประกาศเป็นนโยบายว่า
เทศบาลจะด าเนินการพัฒนาหาดวาสุกรี จะมีการออกแบบก็ว่าไปผมไม่ได้
ห่วงตรงนี้ รายละเอียดนั้นมันเกิดจากการคิดอันนี้ก็สรุปตรงนี้น่ะครับคือ
แนวคิดการพัฒนาตรงนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับ มีท่านใดจะชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญท่านนากยฯ ชี้แจ้งครับ   

นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ    
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
นายกเทศมนตรี   หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ครับผมขออนุญาตต่อจากที่ได้น าเสนอ
    มาครับ เพ่ือให้การท างานตรงนี้มันได้เดินได้ ผมขออนุญาตอย่างนี้ละกัน
    น่ะครับ ผมขออนุญาตจัดตั้งคณะท างานข้ึนมาที่จะพูดคุยตรงนี้ ที่นี้ในส่วน                                              

ของสมาชิกสภาทุกคนให้ท าประกาศขึ้นมา ในส่วนของประชาชนนี้ ผู้น า
องค์กร  ผู้น าศาสนาหรือตัวแทน ประธานชุมชน  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่ม อสม. 
ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คิดว่าจะแต่งตั้งและจะมาพูดคุยในเรื่องนี้ สรุปก็คือ
แต่งตั้งคณะท างานขึ้นมา 1 ชุด เพ่ือได้ด าเนินการในส่วนนี้ครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอบคุณท่านสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายก 
ประธานสภาเทศบาล  เทศมนตรีเมืองตะลุบัน ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ  ก็ถือว่าจบแล้วน่ะครับ 

ในเรื่องการท่องเที่ยว  ต่อไปก็เรื่องการเตรียมสถานที่ของเทศบาลในการ
ด าเนินโครงการของเทศบาล ที่เราเตรียมของการสร้างอาคาร สรุปก็คือว่า
อาคารที่เราเตรียมการตอนนี้อยุ่ระหว่างการเคลียพ้ืนที่ปรับพ้ืนที่ ถนนก็ยัง
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เป็นลูกรังอยู่ 2 เลน แต่ก็ยังไม่จบ ไฟฟ้าก็ลงไปแล้วพ้ืนที่ที่จะสร้างอาคารก็
ปรับพ้ืนที่แล้ว ประมาณเดือนมกราคมที่ผมไปกับช่าง ไปของบประมาณที่
จะท าสนามกีฬามันเป็นเพจแกจใหญ่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีทั้ง
อาคาร มีทั้งระดับ1 ระดับ 2ระดับ3มีสระว่ายน้ า ก็ถ้าเป็นสนามกีฬาขนาด
ใหญ่ครบชุดนี้ซึ่งต้องใช้พ้ืนที่ประมาณ 25 ไร่ ขึ้นไป พ้ืนที่ทั้งหมดของเรา
เพียงพอ อันนี้ประเด็นที่ 1 เรื่องที่ 2 คืออาคารส านักงานของเราปีนี้เทศบาล
ตั้งงบในการออกแบบแล้ว 500,000 ซึ่งผมได้คุยกับ ผอ.ช่าง และก็ฝ่าย 
สถาปนิคไว้แล้ว มันควรจะเป็นอัตลักษณ์ของมาลายู เราก็ต้องเตรียมการว่า
เท่าไหร่ เราก็ต้องด าเนินการอยู่ว่าจะออกแบบให้เสร็จภายในปี้นี้ ให้ได้ ปร.4 
ปร.5 ก่อน เพราะว่าเรื่องของอาคารนี้ที่เราคุยกับคนนอกก็ดี คุยกับท่าน
นายกก็ดีว่าเราไม่อยากจะกู้เงิน พูดตรงไปตรงมาว่าถ้าเรากู้เงินแล้วจะเป็น
ภาระเราก็จะพยายามใช้เงินสิ้นปีของรัฐบาลที่เหลืออะไรท านองนี้ อันนี้เล่า
ให้ฟังเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าไม่ได้เราก็จะกู้ ต้องให้รัฐบาลใหม่มาต้องให้นายก
ใหม่มาก็แล้วกัน แต่สิ่งที่เราต้องเคลียร์ทั้งหมดทั้งหลาย พ้ืนที่ของอาคารก็
เตรียมแล้ว ที่ดินของอาคารสนามกีฬาเราไม่ได้เตรียมเพราะเนื้อที่ของเรา
ล่าสุดมีอยู่ประมาณ 53 ไร่ที่เหลือจากท่ีขุดอ่างเก็บน้ า 28 ไร่ ซึ่งผมไปดูพ้ืนที่
จริงสวยมาก ถ้าเราพัฒนาเป็นสถานที่ที่สวยที่สุด แล้วก็ในส่วนของอาคาร
ของสมาคมเครือญาติศรีปัตตานี ที่ผมท า คือเรามอบให้กับเครื่อญาติศรี
ปัตตานี 3 ไร่ ผมถมที่เรียบร้อยเสร็จแล้ว หมดไปประมาณเกือบ 500,000 
บาท ซึ่งงบส่วนนี้จะเป็นของสุลตานรัฐเคดาห์ อันนี้เล่าให้ฟัง ที่นี้ประเด็น
ของเรากค็ือว่าเงินที่เราต้องเตรียมการทั้งหมด เราต้องเตรียมพ้ืนที่ที่จะสร้าง
อาคารสนามกีฬา 25 ไร่ ต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะ คุยกับท่านนายกเมื่อวาน
ว่าไม่รู้จะเอาเงินจากไหน ที่นี้เงินเราก็ไม่มี ผมก็เลยบอกท่านนายกไปว่า ถ้า
อย่างนั้นเอาเงินเหลือจ่ายในสิ้นปีงบประมาณ ถ้าเราสามารถท าไปเรื่อยๆ 
เงินส่วนที่เหลือจากงบประมาณทุกปี หลังจากนี้ไปแล้วเราคงจะไม่ไปท า
อย่างอ่ืนแล้ว เราจะมาเตรียมพ้ืนที่เพ่ือจะสร้างบ้านของเราก่อน อันนี้เรียน
ชี้แจงให้กับท่านสมาชิกได้รับทราบ ท่านใดจะเสนอแนะอะไร เชิญครับ เชิญ
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน ครับ 

นายสมปอง  ม่ันคง   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ   
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายสมปอง  มั่นคง ปลัดเทศบาลปฏิบัติ
นายกเทศมนตรี   หน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน  ครับถ้าเงินมีจริงเราท าได้ทุกอย่างเมื่อ 

สักครู่ผมไดคุ้ยกับประธานสภา ผมดูจากคราวประชุมครั้งที่แล้ว ท่าน สท. 
เขาต่อว่า..... 
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เขาต่อว่าถ้าใช้เงินกองการศึกษา ที่ผ่านมาที่เราโอนงบประมาณส่วนหนึ่งจะ
ใช้เงินตรงนี้เพราะเงินตรงนี้โอนง่ายเพราะเงินมันก้อนใหญ่ โอนครั้งที่แล้วผม
โดนท้วงติงจากสภา ผมก็คุยกับทีมงานว่าต่อไปจะไม่มีการโอนยกเว้น
เล็กๆน้อยๆที่เราจะท า เช่น ซ่อมแซมอาคาร ถามว่าตรงนี้ใช้ได้ไหม ใช้ได้แต่
ก็ต้องรองบประมาณปลายปีว่าก่อนสิ้นปีงบประมาณที่เราตั้งไว้ ได้รับเงินมา
เท่าไหร่ เราคุยในหลัการโอเค แต่ในเชิงปฏิบัติต้องรอสิ้นปีงบประมาณ ในปี
นี้เป็นปีที่รัฐบาลจัดสรรมาค่อนข้างจะต่ ากว่าเป้า รวมถึงการจัดเก็บที่เรา
จัดเก็บเองมีการเปลี่ยนระเบียบเปลี่ยนกฎหมาย การจัดเก็บลดลง รัฐบาล
จัดเก็บเองก็ลดลง รัฐบาลลดหย่อนในหลายๆ เรื่อง ที่จัดเก็บจากชาวบ้านท า
ให้จัดเก็บได้น้อย ประกอบกับจัดสรรมาให้เราก็น้อย เราค่อยว่ากันหลังสิ้น
ปีงบประมาณ อีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นเดือนสิงหาคม กับกันยายน 
และอีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบก็คือเรื่องกีฬาตกปลาปกติเราจะจัด
ประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคม แต่ว่าปีนี้จังหวัดได้ประสานมาว่าได้
ถ้าสถานการณ์ของโควิดลดลง หรือคลี่คลายลงจะจัดกิจกรรมกีฬาตกปลา 
ประมาณเดือนสิงหาคม ประมาณวันที่  21-23 สิงหาคม ปีนี้เป็นการก าหนด
หลักการคร่าวๆ เพราะฉะนั้นต้อง ไปคุยกับทีมงานก่อนจะได้สรุป
รายละเอียดเพราะถ้าจัดแล้วทางจังหวัดเขาจะจัดให้ใหญ่ ใช้งบประมาณ
ของจังหวัดเกีอบทั้งหมด อันนี้ก็จะแจ้งให้ทราบว่าเทศบาลเราจะมีกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาตกปลา  เรื่องที่ 2 ที่จะแจ้งให้ทราบก็คืออาคารปลาร้องไห้
ท่านสมาชิกสภคงจะจ าได้ที่เราเคยผ่านสภา เราจะท าอาคารศาลาปลา
ร้องไห้ที่ชุมชนปาตาตีมอ ซึ่งตรงนั้นตั้งงบประมาณไว้แล้ว ท าแบบแปลนไว้
แล้ว แต่ว่าไปติดกฎหมายของกรมเจ้าท่า กรมเจ้าท่าไม่ให้สร้าง ที่นี้เมื่อไม่
สร้างงบประมาณครั้งที่แล้วก็ตกไป พอตั้งใหม่ส่งเรื่องไปที่จังหวัด จังหวัดก็มี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ส านักงานจังหวัดฯ กรมเจ้าท่า กรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เขาก็มาดู พ้ืนที่ กัน  เขาเป็น
คณะกรรมการจังหวัด สรุปแล้วเขาไม่ได้ขัดข้องที่จะให้สร้างแล้วก็แจ้งเรามา
ไม่ได้ขัดข้องที่จะให้สร้างแต่ให้เทศบาลท าเรื่องถึงกระทรวงมหาดไทย โดย
ให้กระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบให้กรมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบให้
มาด าเนินการขออนุญาตกรมเจ้าท่าเพ่ือขอสร้างอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดี่ยวกัน
ถ้าขออนุญาตก่อสร้างให้เทศบาลตั้งงบประมาณขึ้นมาเพ่ือที่จะไปอุดหนุนใน
เรื่องของการปลูกป่าชายเลนเพราะว่าบริเวณดังกล่าวตามมติ ครม.  

เมื่อปี..... 
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เมื่อปี 2559 มีมติว่า บริเวณตรงนั้นเป็นป่าชายเลน อันนี้คือขั้นตอนของ
กฎหมายที่เขาแจ้งให้ทราบ ศาลาปลาร้องไห้จะได้สร้างเมื่อไหร่ก็ตอบอยาก 
ที่นี้ก็จะเป็นไปได้อยากอันนี้ก็แจ้งความคืบหน้าของโครงการนี้น่ะครับ  ผมก็
มีเพียงเท่านี้ที่จะแจ้งให้ทราบครับขอบคุณครับ 

นายนิติ  นิเดหะ    ขอขอบคุณปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน 
ประธานสภาเทศบาล ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มี

ผมขอปิดการประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา...11.30.... น    
 
 
     (ลงชื่อ)               ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายมะยูฮัน   เจะเลาะ) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน 
 
 

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

 
 
ลงชื่อ............................................     ลงชื่อ........................................         ลงชื่อ............................................ 
      (นายอ าพล  พรหมบรรจง)              (นายพันธุ์ทิพย์  มาลายา)                (นางสาวยารียะ  สารีกามา) 
        ประธานคณะกรรมการ                         กรรมการ                            กรรมการและเลขานุการ 
 
 

สภาเทศบาลรับรองสมัยสามัญ  สมัยที่.........  ครั้งที่...........  ประจ าปี........................... 
ลงวันที่............เดือน............................................. ..พ.ศ............... 

 
 

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


