
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ประจ าปี  2560 

ครั้งที่ 1/2560            
เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2560   

เวลา  09.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผาภักดี)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล     
9. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล    
12. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล     
14. นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี 
17. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
18. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี 
19. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี 
20. นายสาการียา นิแวร์ เลขาฯ นายกเทศมนตรี 
21. นายอาฮามะ กุลยานันต์ เลขาฯ นายกเทศมนตรี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
2. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
3. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิเชียร ทองเอียด ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส (แทน ผวจ.) 
2. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล 
3. นายกิจจา    สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
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4. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาล 
5. นายธานินทร์ คงนวล ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  
6. นางสุชีพ เกื้อกูล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
7. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. นายโชคชัย    วัฑฒนายน ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นางสาวปัทมา เมฆารัฐ ผู้อํานวยการกองคลัง 
10. นายบุญสม ใสบริสุทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
11. นายพิมาน เพ็ชรสังข์ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างและผังเมือง 
12. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส 
13. นางสาวเจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 
14. นางวรนุช  แซ่เตียว รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
15. นายอับดุลซอมะ เจะหลง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 
16. นายธนพล ตันสุนีย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
17. นางวัจนา หนูปั้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18. นางสาวกาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
19. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
20. นายชัชชัยวุฒิ กระจายเกียรติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
21. นายอับดุลฆอนี อันนัศว์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
22. นางสาวปราณี เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
23. นางสาวปริยา    พรหมสังวระ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๔. นางสาวพรพิมล ทองเต็มดวง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๕. นางแพรวพรรณ เกิดกูล หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
26. นายวรวุฒ ิ เหมทานนท์ นิติกรชํานาญการ 
27. นายสุชาติ เพชรพรรณ หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค 
28. นายบุญธรรม ทองบุญเรือง หัวหน้างานสวนสาธารณะ 
29. นายชูชัย แวสุหลง วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ 
30. นางสาวกาญจนาภา โมฬี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
31. นางสาวศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
32. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
33. นายสะมะแอ บินเง๊าะ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 
34. นายอํานาจ สมบัติยานุชิต คร ู
35. นางเบญจวรรณ จินดาเพชร คร ู
36. นางภชมล    มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
37. นางสาวอโรชา พรหมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
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นายบุญณรงค์  กวีพันธ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส                     
ท าหน้าที่แทน 
เลขานุการสภาเทศบาล                      
เมืองนราธิวาส 

               เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุม             
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้งที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุมฯ   พร้อมทั้ง เรียนเชิญคุณ สมพร  แป้นคง  ประธานสภา
เทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อดําเนินการ
ตามระเบียบวาระต่อไป  และเชิญ คุณสูไฮมี  มะรอดิง สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เรยีนท่านผูบ้รหิาร ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรต ิท่านท้องถ่ินจงัหวัด และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประจําปี พ.ศ.2560  ครั้งที่ 1/2560  
            ก่อนอ่ืนนะคะขอแจ้งให้ทราบว่าวันนี้ท่านเลขาสภาฯลาป่วยนะคะ
เพราะฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องทําหน้าที่เลือกเลขานุการสภาชั่วคราวเฉพาะวันนี้นะคะ     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554  ข้อ 19 วรรค 2 นะคะในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งใดถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
ข้าราชการ  หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นําความในข้อ 13 และ 
ข้อ 16 วรรค  2 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือก การลงคะแนน
เลือกให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ เราก็จะเลือกเลขานุการสภาชั่วคราวก่อนนะคะขอให้
ท่านสมาชิกเสนอชื่อค่ะ เชิญคุณชนินทร์ค่ะ 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ กระผมขอเสนอ นายสูไฮมี มะรอดิง ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง) เสียงรับรองถูกต้องนะคะ มีท่าน
สมาชิกเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือผู้อื่นอีกหรือไม่ค่ะ ไม่มีนะคะ ก็แสดงว่าคุณสูไฮมี                  
มะรอดิง เป็นเลขานุการสภาชั่วคราวนะคะ เชิญคุณสูไฮมี มาทําหน้าที่แทนค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส                     
ท าหน้าที่แทนเลขานุการสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส (ชั่วคราว) 

ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทางสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ที่ได้แต่งตั้งผมเป็นเลขานุการ
สภาชั่วคราว ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ต่อไปเราก็มาพิจารณากันตามระเบียบวาระต่อไปนะคะ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
           เรื่องท่ี 1   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน   ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ในรายไตรมาสที่ 1 – 2  ตามท่ีได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว เล่ม    
สีเขียว หวังว่าทุกท่านคงดูมาเรียบร้อยแล้วนะค่ะ 
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            ตอ่ไป เรื่องท่ี 2  การเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 
2562)  ครั้งที่ 4 ตามเล่มสีเหลืองนี้นะคะ 
           ตอ่ไป เรื่องท่ี  3  การเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 
– 2562) ครั้งที่ 4  ก็เช่นกันนะคะตามท่ีได้แจกให้ทุกท่านไปแล้ว เล่มสีชมพูนะค่ะ 

เป็นเรื่องที่นําเสนอสภาเทศบาลเพื่อทราบ 3 เรื่องนะคะ 
           ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  นะค่ะ 

          ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี  ๒๕๖๐   ครั้งที่   ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๘  
กุมภาพันธ์ 2560 
           เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุม 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ทําหน้าที่ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560  เวลา 10.00  น.                                    
ณ ห้องสํานักปลัดเทศบาล  วันนี้ (วันที่  9 มิถุนายน 2560 ) เวลา 10.00  น. 
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล เมื่อวันที่  
๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ประกอบด้วย 
   1. นายอานนท์  โสตติมานนท์  ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
   2. นายฎอฮา อิบราฮีย์มี         กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
   3. นายสูไฮมี  มะรอดิง           กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
   4. นายดิเรก  ยา                  กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
   5. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์   กรรมการฯและเลขานุการ 
ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ  สมัยแรก
ประจําปี 2560 ครั้งที่  1/๒๕๕9   เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560   จํานวน 37 
หน้า  ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรก  ถึงหน้าสุดท้าย  ปรากฏว่า ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด  
และมีมติให้ส่งสภาเทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 
12.00  น. ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานเชิญค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ  

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายโอภาส  อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2  ท่านประธานครับ ท่านช่วยเปิดหน้า 28 ครับ บรรทัดที่ 5 
ตามท่ีท่านอภิปรายมาว่ากลุ่มหรือก๊วนทางการเมืองท้องถิ่น หมายถึงใคร แปลว่า
อย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ท่านจะให้แก้ไขแบบไหนค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล ผมขอถามท่านประธานสภาว่ากลุ่มหรือก๊วนทางการเมืองท้องถิ่น หมายถึงใคร 
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สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และหมายความว่าอย่างไร 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ดิฉันให้ท่านแก้ไขคําผิดหรือถูกหรือว่าตกหล่น แต่ถ้าเขาถอดเทปมาอย่างไร                 
เขาก็บันทึกมาแบบนั้นก็ถือว่าถูกต้องค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานครับ คือคําว่าก๊วนเป็นคําไม่สุภาพนะครับ ตามพจนานุกรมไทย 
คําว่าก๊วนหมายถึง 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะคุณโอภาส ถ้าท่านจะอภิปราย ให้ไปวาระอ่ืน ๆ นะคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ไม่ใช่อภิปรายนะครับท่านประธานครับ ฟังผมก่อนว่า ก่อนที่จะรับรองรายงาน
การประชุม ผมจะขอถามว่าก๊วนหมายถึงอะไร หมายถึงใคร 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ตอนนี้เขาถอดเทปมาอย่างไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมทราบครับว่าต้องเป็นอย่างนั้นครับ แต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร 
เพราะผมอ่านดูตามพจนานุกรมนะครับ ท่านประธานฟังผมสักนิดนะครับ ผมไม่ตีรวน 
แต่ว่าพูดให้ถูกต้อง การที่ผมจะยกมือให้การรับรองรายงานการประชุมผมต้องอ่าน     
ว่าคําไหนผิดคําไหนถูก คําไหนแก้ไม่แก้ คําไหนเหมาะสมหรือไม่ คําว่าก๊วน                     
ตามพจนานุกรมไทย ของอาจารย์เปลื้อง ณ นคร หมายถึง ซ่องพวกคนร้าย ใช้เรียก
กลุ่มคนในทางเสียหาย เช่น กลุ่มก๊วนมิจฉาชีพ ถ้าตามพจนานุกรมอังกฤษ                   
คําว่าก๊วน GANG ตัวอย่างเช่น หมายถึงท้ัง 2 ฝ่ายเคยทะเลาะกันมาถึงขนาดนั้น                
แล้วยังมาร่วมก๊วนกันได้ ผมเลยสงสัยว่าคําว่าก๊วนหมายถึงอะไรในสภาแห่งนี้ ขอความ
ชัดเจนให้ประธานสภาวินิจฉัยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ดิฉันวินิจฉัยแล้วว่า ถ้าเขาพูดยังไง ทางเจ้าหน้าที่ก็บันทึกตามเทปนะคะ
แล้วการแก้ไขนั้น เจ้าของตัวถ้าใครเป็นคนพูดคนนั้นก็ขอแก้ไขคําพูดของตัวเองให้
ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ก็จบนะคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

แต่ในเรื่องนี้ ผมสงสัย ถามผู้อภิปรายว่าหมายความว่าอย่างไรนะครับ ให้ชี้แจง
นิดนึงนะครับก่อนที่ผมจะยกมือ เพราะเห็นว่าคําว่าก๊วนมันไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม                
จะมาพูดในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ ขอความชัดเจนแค่นั้นเอง คุณแปลมาเลยผมรับได้
ทั้งหมด ท่านประธานไม่ต้องแปลเอง ท่านประธานก็ถามผู้อภิปรายเองดีกว่านะครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ดิฉันวินิจฉัยแล้ว วาระนี้คือคุณจะรับรองหรือไม่รับรองแค่นั้นเองค่ะ  

นายโอภาส  อิสระนรากุล ก็ให้เป็นบรรทัดฐานกันอย่างนี้นะครับ ใครพูดอะไรก็ได้นะครับ 
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สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ได้ค่ะ แล้วแต่คุณจะรับรองหรือไม่รับรองค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขอีกหรือ                     
ไม่คะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอถามมตินะคะ สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1/2560  เมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 12 เสียง) สมาชิกท่านใด                   
ไม่รับรองโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 1 เสียง) เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรอง
รายงานการประชุมครั้งนี้นะคะ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3  

             ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง กระทู้ถาม  ไม่มีนะคะ    

              ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนที่เสร็จแล้ว   
              คณะกรรมการมี  2  คณะ  คือ 
              4.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไม่มีนะคะ   
              4.2 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ไม่มีนะค่ะ 
               วาระนี้ไม่มีนะคะ ตอ่ไประเบียบวาระที ่5 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดซื้อชุดรับแขกขนาดใหญ่  
ของสํานักปลัดเทศบาล  

 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผูท้รงเกียรตทุิกท่านครับ  ในส่วนของ
ญัตติระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ขออนุญาตให้ท่านรองชุมสาย ซึ่งควบคุมกํากับดูแล      
เป็นผู้เสนอญัตติครับ  ขอบคุณครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          เรื่อง  ขออนมัุติยกเลกิโครงการจัดซื้อชุดรับแขกขนาดใหญ ่เรยีน ประธานสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
ขอเสนอญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 

 ขออนุมัติยกเลิกโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 
โครงการจัดซื้อชุดรับแขก จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด

รับแขกขนาดใหญ่ จํานวน ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หน้า ๑๓๙ 

เหตุผล 
เนื่องจากขณะนี้และในอนาคตมีแนวโน้มที่ประชาชนจะมาติดต่อประสานงาน



 
 
 

7 

ในครั้งคราวหนึ่ง ๆ เป็นหมู่คณะและมีข้อราชการปรึกษาหารือเป็นเวลานาน ๆ การซื้อ
ชุดรับแขกตามท่ีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกําหนดไว้จึงไม่เหมาะสม จากเหตุผล
ข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้เห็นชอบให้ยกเลิกโครงการและนําไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย    โต๊ะประชุม 
จํานวน ๑ ตัว เก้าอ้ี จํานวน ๘ ตัว เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ขอบคุณค่ะ สมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมได้ดูวาระระเบียบการประชุมมาทั้งหมด                   
15 วาระนะครับ แต่ผมยังมีข้อสงสัยอยู่นิดนึง เรื่องที่ว่าตามที่เราอนุมัติงบประมาณ                          
ปี 2560 ผ่านไปแล้ว และตอนหลังนี้มาขออนุมัติยกเลิกโครงการผมดูแล้วว่าวันนี้มีอยู่
ทั้งหมด 3 โครงการนะครับ ผมนําเรียนอย่างนี้นะครับว่า การตั้งงบประมาณโครงการ
แต่ละปีเรามีเป้าหมายเรามีการศึกษาระยะยาวว่าเราจะทําอะไรนะครับ มันต้องให้
ชัดเจนแล้วถึงมาขอมติผ่านงบประมาณของสภาแห่งนี้ซึ่งได้ผ่านไปแล้ว ก็ทุกครั้งที่มีการ
ประชุมก็จะมีการยกเลิกโครงการมาตลอดนะครับ ผมเลยขอนําเรียนท่านประธานว่า
ต่อไปนะครับท่านจะทํางบประมาณของแต่ละปีขอให้ชัดเจนอย่ามายกเลิก                    
กลางคันเลย เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานผู้ที่มีความรับผิดชอบไปตั้งงบประมาณให้ชัดเจน          
นะครับว่าปีนี้เราจะต้องทําอะไรใช้เงินเท่าไรก็ว่ากันไป แต่นี้มาสองสามโครงการ          
มายกเลิกกลางคัน ผมว่าน่าจะมีข้อบกพร่องบางสิ่งบางอย่างท่ีอาจจะเกิดขึ้นนะครับ 
เพราะว่าถ้ามันตั้งของเก่าไปแล้ว ๆ มายกเลิกโครงการ มันอาจจะไม่เหมาะสมเท่าที่ควร 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี ดิฉัน จะขอถามมติ                      
ที่ประชุม  สมาชิกท่านใด อนุมัติให้สํานักปลัด เทศบาลยกเลิกโครงการจัดซื้อชุดรับแขก                  
ขนาดใหญ่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 12 เสียง) สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือ
ค่ะ (ไม่มีสมาชิกยกมือ)  เห็นเป็นอย่างอ่ืน (สมาชิกงดออกเสียง 1 เสียง) เป็นอันว่าสภา                          
มีมติอนุมัติให้ สํานักปลัด เทศบาล ยกเลิกโครงการจัดซื้อชุดรับแขกขนาดใหญ่ ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะคะ 

  ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ของสํานัก
ปลัดเทศบาล 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผูท้รงเกียรตทุิกท่านครับ  ในส่วนของ
ญัตติระเบียบวาระที่ 6 นะครับ ขออนุญาตให้ท่านรองชุมสาย ซึ่งควบคุมกํากับดูแลเป็น
ผู้เสนอญัตติครับ  ขอบคุณครับ 
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นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจาก
ระเบียบวาระท่ี 5 นะครับ เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
หลักการ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สํานักงาน 

๑. จัดซื้อชุดรับแขก งบประมาณอนุมัติ ๖๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อชุดรับแขกขนาดใหญ่ จํานวน ๑ ชุด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ขณะนี้
คงเหลือ ๖๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลดเงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

๒. จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน ๑ เครื่อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ขณะนี้คงเหลือ ๑๑,๑๐๐ บาท ขอโอนลดเงินงบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท 
  รวมขอโอนลด ๒ รายการ งบประมาณ จ านวน ๖๖,๕๐๐ บาท 

น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สํานักงาน 

๑. จัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน ๑ ชุด จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย โต๊ะประชุม จํานวน ๑ ตัว เก้าอ้ี 
จํานวน ๘ ตัว จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล) นํามาจากเพ่ิมเติมโครงการ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๔ หน้า ๘            

๒. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๗) จํานวน ๑ ชุด จํานวน ๖,๕๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๗) จํานวน ๑ ชุด ทําด้วยไม้สัก จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล) นํามาจากเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๔ หน้า ๘            

เหตุผล 
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  กรณีโอนลด 
๑. เนื่องจากขณะนี้และในอนาคตมีแนวโน้มที่ประชาชนจะมาติดต่อ

ประสานงานในครั้งคราวหนึ่ง ๆ เป็นหมู่คณะและมีข้อราชการปรึกษาหารือเป็น
เวลานาน ๆ การซื้อชุดรับแขกตามท่ีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายกําหนดไว้จึงไม่
เหมาะสม 

๒. ได้ดําเนินการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง จํานวน ๑ เครื่อง เป็น
เงิน ๓,๙๐๐ บาท ยังคงมีเงินเหลือจ่าย จํานวน ๑๑,๑๐๐ บาท 

 

กรณีโอนเพิ่ม 
๑. จัดซื้อโต๊ะประชุม จํานวน ๑ ชุด เนื่องจากโต๊ะประชุมชุดเดิมใน

ห้องนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ไม่สามารถรองรับและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการหรือใช้ในการประชุมกลุ่มย่อยได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับขณะนี้ชํารุด และไม่
สวยงาม จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะประชุมชุดใหม่ เพื่อทดแทนโต๊ะประชุมชุดเดิม 

๒. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๗) จํานวน ๑ ชุด เนื่องจากในการจัด
กิจกรรมในงานรัฐพิธีต่าง ๆ  สํานักปลัดเทศบาล ต้องขอความอนุเคราะห์ใช้โต๊ะหมู่บูชา
จากสํานักการช่างและสํานักการศึกษา เป็นประจํา เนื่องจากไม่เคยจัดซื้อมาก่อน ดังนั้น 
เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๗) เพ่ือ
ใช้สําหรับจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ  

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอถามมติที่ประชุม  สมาชิก
ท่านใดอนุมัติให้สํานักปลัด เทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ.2560 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  13 เสียง)         
ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้ สํานักปลัด เทศบาล โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามที่
นายกเทศมนตรีเสนอ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  7  นะคะ 

          ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง ญัตติขอยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559   ของสํานักการช่าง 

  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผูท้รงเกียรตทุิกท่านครับ  ในส่วนของ
ญัตติระเบียบวาระที่ 7 นะครับ ขออนุญาตให้ท่านรองอุดม ซึ่งควบคุมกํากับดูแลเป็น                
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ผู้เสนอญัตติครับ  ขอบคุณครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           กราบเรยีนท่านประธานและสมาชิกผูท้รงเกียรตทุิกท่านนะครับ  เรื่องญัตติขอ
ยกเลิก โครงการจ่ายเงินสะสม ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559  ของสํานักการช่าง                    
ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขอ
ยกเลิก โครงการจ่ายเงินสะสมประจําปี งบประมาณ   พ.ศ. 2559   ของสํานักการช่าง   
ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 
หลักการ 

 สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายเงินสะสม 
ประจําปี พ.ศ. 2559 เป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงสวนกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ จํานวน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) เมื่อคราวประชุม
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ในระเบียบวาระที่ 6  

เหตุผล 
๑. เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจําปี 

2559 ครั้งที่ 1/2559   เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  ในระเบียบวาระที่ 5                   
ที่ประชุมสภาเทศบาล ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการขุดลอกสระน้ําบริเวณหาด              
นราทัศน์และระเบียบวาระท่ี 6 เห็นชอบให้สํานักการช่างเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายเงิน
สะสมและเห็นชอบให้ดําเนินโครงการปรับปรุง สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
จํานวนเงิน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) 

๒. เทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีวาระที่ 5 เป็น
การอนุมัติให้ยกเลิก โครงการซึ่ง ใช้จ่าย จาก เงินสะสมจึงต้องพับไปท้ังโครงการและ
ยอดเงิน ดังนั้นวาระ ที่ 6 ญัตติที่เสนอให้สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาให้
เห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงการจ่ายเงินสะสมและสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสเห็นชอบให้
สํานักการช่างเปลี่ยนแปลงโครงการ ดังกล่าว จึงเป็นญัตติและมติสภาที่ไม่สอดคล้องกับ
ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  2 (พ.ศ.
2548) ข้อ 89 กําหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่ง
อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชน และ
สังคมฯ   ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่
กฎหมายกําหนด”ฯลฯ 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงเห็นสมควรขอ ยกเลิกโครงการ
จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ของสํานักการช่าง 

ระเบียบ 

           ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงิน 
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การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2548)     ข้อ 89 กําหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) 
ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมฯ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด”ฯลฯ 
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัตติ่อไป 
 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ ก่อนอ่ืนทีจ่ะอภิปรายกันดฉัินขอเสนอนดินึงนะคะ การแนบรายงาน                 
การประชุมนะคะ รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
การที่จะคัดลอกรายงานการประชุมนั้นควรจะมีรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม                   
ผู้มาประชุม และผู้ไม่มาประชุมด้วยนะคะ แล้วก็เอาเฉพาะวาระท่ีจะยกตัวอย่าง                     
ที่เก่ียวข้อง เฉพาะวาระนั้น ๆ อย่างเช่นในฉบับนี้ ดิฉันว่าวาระท่ียกมาคือวาระท่ี 3                      
ที่ 4 ที่ 5 ที่ 7 ไม่น่าจะเก่ียวกัน น่าจะยกเฉพาะวาระท่ี 6 ที่มันเก่ียวกัน แล้วไม่เปลือง
กระดาษด้วย สาระครบถ้วนนะคะ ท่านลองอ่านแล้วทบทวนดู ดิฉันไปอ่านที่บ้าน                       
แล้วมีความรู้สึกว่ามากเปล่า ๆ นะคะ แต่ระเบียบรายงานการประชุมที่ยกมาท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ต้องมีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะ ผู้ไม่มาประชุม และวาระท่ีเกี่ยวข้อง 
ถอดมาเฉพาะที่เก่ียวข้อง 1 วาระนะคะ ขอบคุณค่ะ  สมาชิกท่านใดประสงค์                       
จะอภิปราย เชิญค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เขต 1 ครับ ท่านประธานครับ ญัตติ ขอยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  ผมแค่สงสัยและอยากจะให้ท่านประธานช่วยขยายหน่อยว่า
โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมที่ต้องพับ ให้ขยายความหน่อยว่าต้องพับเพราะอะไรครับ 
โครงการทั้งหมดพร้อมยอดเงินครับ คืออยากจะให้ท่านประธานขยายความหน่อย                    
ในข้อความโครงการซึ่งใช้เงินจากเงินสะสมจึงต้องพับไปท้ังโครงการและยอดเงินทั้งหมด
นี้นะครับ อยากให้ช่วยขยายความหน่อยครับ หมายถึงอะไรครับ พับโครงการ ขอบคุณ
มากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เป็นอันพับไป ค่ะ เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ กราบเรียนท่านประธานนะครับ ข้อความตรงไหนครับ ก็ไม่เป็นไรครับ       
คือโครงการนี้นะครับ ก็เป็นโครงการเก่าท่ีเราได้อนุมัติไปแล้ว ในการประชุมครั้งที่แล้ว
นะครับ ที่เราอนุมัติไปในปี 59 นะครับ  

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอสั้น ๆ  เลยครับท่าน  คืออยากจะให้ท่านรองขยายความโครงการซึ่งใช้เงิน
จากเงินสะสมจึงต้องพับไปท้ังโครงการและยอดเงิน จะให้ท่านรองขยายความตรงนี้ว่า 
คําว่าพับ คือหมายถึงอะไร   

นายอุดม  เด่นสันติกุล คือจริง ๆ แล้วก็คือโครงการเดิมไม่ถูกต้องอยู่แล้วก็พับเก็บไว้ไป จริง ๆ แล้ว
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รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส โครงการนี้เราอนุมัติไปตั้งแต่ปีที่แล้ว เมื่อปี 59 แต่ไม่ถูกต้อง เลยเปลี่ยนแปลงเป็นปี 
60 นะครับ ตามวาระที่ 8 นี้นะครับ ต่อเนื่องกันนะครับ คือยกเลิกโครงการนี้ก็ต้องขอ
เปลี่ยนแปลงเป็นวาระท่ี 8 พับ ก็คือเก็บไว้ ของเก่าไม่ใช้แล้วนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ก็คือยกเลิกนะคะ เป็นอันพับไป ยกเลิกไป แต่ใช้คําว่าพับไป ก็หมายถึง
ยกเลิกไปเลย จบไปเลย แล้วก็เริ่มใหม่นะคะ เชิญท่านสมาชิกต่อไปค่ะ เชิญคุณโอภาส
ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ วาระท่ี 7 ก็เป็นการยกเลิกโครงการก็เหมือนกับ
วาระท่ี 5 การตั้งโครงการมา เหมือนที่ผมเคยอภิปรายไปแล้วนะครับว่ามันไม่ค่อย
เด็ดขาดนะครับ คือการตั้งข้ึนมาเพ่ือเอาเงินมาใช้จ่ายให้ผ่าน ๆ ไป มันไม่ถูกต้องนะครับ 
ในเมื่อตั้งมาแล้วต้องให้มีความตั้งใจว่าใช้ได้แล้วต้องทําให้จริง แต่นี้มายกเลิกโครงการ
แล้วไปตั้งโครงการใหม่ผมไม่เห็นด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอถามมติที่ประชุม นะคะ
สมาชิกท่านใด อนุมัติให้สํานัก การช่าง ยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 12 เสียง) สมาชิกท่านใดไม่เห็น
ด้วยโปรดยกมือค่ะ (ไม่มีสมาชิกยกมือ) เห็นเป็นอย่างอ่ืน (งดออกเสียง 1 เสียง)     
เป็นอันว่าสมาชิก มีมติอนุมัติให้ สํานักการช่าง ยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  8  
นะคะ 
           ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของสํานักการช่าง 

  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผูท้รงเกียรตทุิกท่านครับ  ในส่วนของ
ญัตติระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งสืบเนื่องมาจากญัตติระเบียบวาระท่ี 7  นะครับ ขออนุญาต
ให้ท่านรองอุดม ซึ่งควบคุมกํากับดูแลเป็นผู้เสนอญัตติครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรื่องญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ                      
ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือก่อสร้างปรับปรุงสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  มีหลักการ
และเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เป็นจํานวนเงิน  
6,000,000  บาท (หกล้านบาทถ้วน)  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โดยทําการ 

- ปรับปรุงพื้นลู่วิ่ง 
- ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนลานที่ชํารุด 
- ปรับปรุงอาคารร้านค้า 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานน้ําพุ 
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- ก่อสร้างหอนาฬิกา 
              รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด จํานวน  6,000,000 บาท
(หกล้านบาทถ้วน) นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562 หน้า 114 

เหตุผล 
     เนื่องจากสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เป็นสถานที่ที่ประชาชนใน
เขตเทศบาลใช้ออกกําลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการ ปัจจุบันเป็นสวนสาธารณะ
แห่งเดียวในเขตเทศบาลเมืองและจังหวัดนราธิวาสที่ประชาชนและหน่วยงานส่วน
ราชการต่างๆ ภายในจังหวัดนราธิวาสใช้จัดกิจกรรมนันทนาการ  สันทนาการและการ 
 
ออกกําลังกายต่างๆ อีกท้ังเป็นอุทยานการเรียนรู้ ( TK Park) สําหรับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปใช้ศึกษาและใช้ประโยชน์ 
      สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันหลังจากท่ีได้จัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ภายในบริเวณสวน
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ไปแล้วนั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยสําหรับกิจกรรมดังกล่าวรวม
ประมาณ 16,400 ตารางเมตร สภาพภูมิทัศน์ภายในคับแคบและแออัด ไม่เอ้ืออํานวย
ความสะดวกต่อผู้มาออกกําลังกายและ จัดกิจกรรมนันทนาการ  ด้วยเหตุผลดังกล่าว
จําเป็นต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ยั่งยืนให้เป็นสวนสาธารณะใจกลาง
เมืองของเทศบาลเมืองนราธิวาสและจังหวัดต่อไป 

ระเบียบ 
              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2548)  ข้อ 89 กําหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) ให้
กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       
ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคมฯ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด”ฯลฯ 
           จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธวิาสพิจาณาอนมัุติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณฎอฮา ค่ะ 

นายฎอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผมนายฎอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ท่านประธานครับ เรื่องญัตติขอใช้ จ่ายเงินสะสม   ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  คือญัตตินี้เป็นโครงการที่จะขอไปปรับปรุงสวนกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ คือญัตตินี้โครงการนี้เราเคยผ่านสภามาแล้ว และสมาชิกทุกท่าน
ก็โอเค.นะครับ แล้วเราก็ได้เสนอแนะให้สร้างหอนาฬิกา เพ่ือเวลาชาวบ้านหรือ
ประชาชนที่ไปออกกําลังกายจะได้ดูเวลานะครับ แต่ผมก็อยากจะนําเสนอให้ท่าน
ประธานทราบว่า โครงการนี้เวลาทําเราก็บอกว่าสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 
แต่ในเอกสารประกอบญัตติไม่มีเลย ผมอยากจะดูเหมือนกันว่าแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนดเขากําหนดอย่างไร เราจะได้ไปอธิบายให้เขาทราบได้นะครับ ต่อไปก็อยากจะให้
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ท่านประธานเวลาเขาเสนอญัตติให้ท่านประธาน ท่านช่วยดูด้วยว่ามีแปลนตามที่บอก        
ในญัตติหรือไม่นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ก็มีเหตุผลอยู่นะคะ ว่าในครั้งต่อไปควรจะแนบแบบแปลนมาด้วยนะคะ                  
จะได้มองภาพออก เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีผู้ใดสงสัยแล้ว ดิฉันจะ
ขอถามมติ นะคะ สมาชิกท่านใด อนุมัติให้สํานักการช่างใช้จ่ายเงินสะสม  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  13 เสียง) ยกหมดนะคะ
เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้สํานักการช่างใช้จ่ายเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  9  นะคะ 

 

           ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่อง  ญัตติขอยกเลิกโครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ถนนสุริยะประดิษฐ์  ของสํานักการช่าง 

  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผูท้รงเกียรตทุิกท่านครับ  ขอเสนอ
ญัตติยกเลิกโครงการปรับปรุง ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนสุริย ะประดิษฐ์  ต่อสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส  มีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนสุริยประดิษฐ์ ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป สํานักการช่าง งบประมาณอนุมัติ ๑๖,๔๖๖,๔๐๐ บาท (สิบหกล้านสี่แสน
หกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า : ๔๑/๖๑ เทศบาลได้ดําเนินการทางพัสดุตามขั้นตอน
ของระเบียบที่เกี่ยวข้องและอยู่ระหว่างจะแจ้งผู้มีอาชีพรรับจ้างต่อไป 

เหตุผล 
           ดว้ยโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนสุริยประดิษฐ์ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ อาศัยตามอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๕๓(๑)ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา แต่
เนื่องด้วยเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนและสําคัญที่อาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน
ในพ้ืนที่ จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

๑. ตามหนังสือที่ ทส ๐๒๐๕(๑๖)/๘๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จาก
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา) เรื่องผลการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผล
ปรากฏว่า 

1.๑) การดําเนินงานของระบบยังมีปัญหา เนื่องจากเครื่องจักรที่มีไม่
เพียงพอกับปริมาณงานทําให้การดําเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

1.๒) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ําใต้
ดิน  

โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอยโดยให้
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ทําการฝังกลบอย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาการซึมผ่านของน้ําชะขยะมูลฝอย ช่วย
ลดปัญหาเรื่องกลิ่น แมลงสัตว์พาหะนําโรค การปลิวฟุ้งกระจายของขยะมูลฝอย และ
ควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามการประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 

๒.   เทศบาลเมืองนราธิวาสได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ทอง 
โดยคณะกรรมการหมู่บ้านโพธิ์ทอง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องปัญหาบ่อขยะ
เทศบาลเมืองนราธิวาส ส่งกลิ่นรบกวน แมลงวันชุกชุม และเศษขยะปลิวออกนอก
บริเวณ และขอให้เทศบาลดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 

 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงขอยกเลิกโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ถนนสุริยะประดิษฐ์งบประมาณ ๑๖,๔๖๖,๔๐๐ บาท (สิบหกล้านสี่แสนหก
หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)เพ่ือนํามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามแนวทางแผนปฏิบัติ
การ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ ๑ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙ -
๒๕๖๐) (มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙) ภายใต้แผนแม่บทการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔  

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอน
เงินประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณา
อนุมัตติ่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ การยกเลิกโครงการที่ถนนสุริยะประดิษฐ์นี้นะครับ 
ถนนสุริยะประดิษฐ์มีการชํารุดมานานแล้วนะครับ และเป็นถนนเป็นหน้าเป็นตาของ
เทศบาลที่ผู้คนจะเข้ามาก็ต้องผ่านถนนสายนี้นะครับเป็นถนนสายหลัก งบประมาณ                   
ตั้งไว้ 16, ๔๖๖,๔๐๐ บาท  น่าจะดําเนินการได้ แต่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องการจัดซื้อ               
จัดจ้างไม่ลงตัวเลยไปช่วยทางด้านบ้านโพธิ์ทอง แล้วผมอยากจะเรียนถามท่านนายก
ครับ โดยผ่านท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกครับ โครงการที่เราทํากันเรื่อง
โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยประมาณ 300 กว่าล้านไปถึงไหนแล้ว ถ้าเราเอาโครงการนี้        
ไปทํามันจะซ้ําซ้อนกันหรือไม่ครับ เพราะว่าเราทําโครงการขออนุมัติโครงการจะทํา
โรงงานกําจัดขยะมูลฝอยที่บ้านโพธิ์ทองมาประมาณ 2 ปีแล้วนะครับ แล้วเงียบหายไป
และเราก็หมดเงินไปเยอะแล้ว ๆ เรามายกโครงการนี้ไปช่วยจะซ้ําซ้อนโครงการกัน
หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง เชิญท่านผู้บริหาร เชิญตอบคําถามก่อนนะคะ เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ขออนุญาตตอบคําถามที่ท่านสมาชิกซักถามมา                     
นะครับ ในส่วนของโครงการเมื่อสักครู่ที่ถามคงจะเป็นโครงการ RDF ได้ผ่าน
งบประมาณมาหลาย ๆ อปท. โครงการนี้ก็ยังดําเนินการต่อไปในส่วนของงบประมาณ 
โดยให้ทางเทศบาลเรายืนยันว่ายังขอรับงบประมาณส่วนนี้อยู่ และทางเทศบาลก็ได้ตอบ
รับไปแล้วนะครับ โดยเจ้าหน้าที่คือคุณชูชัย เป็นผู้รับผิดชอบนะครับ ในส่วนของบ่อขยะ
ในส่วนนี้เราก็ตอบรับไปแล้ว ในเรื่องของแบบต่างๆ ก็ได้ดําเนินการไปค่อนข้างท่ีจะ
สมบูรณ์ แต่ก็ต้องมีการไปประชุมร่วมกันกับกรมสิ่งแวดล้อมนะครับ และผู้ออกแบบ                 
ก็คือมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเราได้ให้เขาเป็นผู้ศึกษาออกแบบ และทางเทศบาลเราก็ต้อง
รอให้ทางกรมสิ่งแวดล้อมอนุมัติมาว่าจะให้เราไปชี้แจงพร้อมกับมหาวิทยาลัยบูรพา                  
ในวันไหนนะครับ ในส่วนเรื่องของรายละเอียด งบประมาณต่างๆ เดี๋ยวให้ทางคุณชูชัย 
ได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบนะครับ เชิญครับ 

นายชูชัย  แวสุหลง 
วิศวกรเครื่องกลช านาญการ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ในส่วนของโครงการ RDF 
ตอนนี้ดําเนินการอยู่ในส่วนของการตรวจสอบรายการประมาณราคาซึ่งจะต้อง
ตรวจสอบครุภัณฑ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ นะครับ และจะต้องมีการเสนอราคาจาก                       
ห้างร้านต่าง ๆ จํานวน 3 ร้าน โดยผมได้รับการประสานจากคุณนิสิต ไขแสง ซึ่งเป็น
ทีมงานของมหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อวานครับว่า จะจัดส่งรายการครุภัณฑ์ต่าง ๆ  มาทาง
บริษัทเอกชนภายในวันนี้นะครับ เนื่องจากท่ีล่าช้าก็เพราะว่าตัวแทนของบริษัทติดธุระ
อยู่ที่ต่างประเทศนะครับซึ่งเขาจะส่งมาโดยด่วน ซึ่งข้ันตอนตรงนั้นทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบการประมาณราคาก็จะลงนามใน ปร.4 และ ปร.5 นะครับ แล้วก็จะจัดส่งไป
ให้ทางสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ส่งต่อให้กับทางท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้เห็นชอบต่อไปนะครับ ซึ่งเมื่อท่านได้เห็นชอบลงนาม
เห็นชอบแล้ว เราก็จะให้ทางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมนะครับเป็นผู้เห็นชอบอีกครั้งนึง ซึ่งเมื่อเห็นชอบแล้วก็จะมาดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีครับ ส่วนของการดําเนินการของศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยนะครับ 
ปัจจุบันเป็นการกําจัดขยะแบบฝังกลบ แบบถูกหลักสุขาภิบาลนะครับ ซึ่งเปิด
ดําเนินการมาตั้งปี พ.ศ.2549 นะครับ เราได้ดําเนินการก่อสร้างคันดินชั้นที่ 2 ไปแล้ว
ครั้งนึงเมื่อปี พ.ศ.2553 และ ปี 2555 นะครับ ซึ่งคันดินชั้นที่ 2 ใช้งานมาประมาณ 
7 – 8 ปีนะครับ  ณ ตอนนี้ขยะเต็มบ่อ ซึ่งจะต้องดําเนินการสร้างคันดินชั้นต่อไปเพื่อใช้
เป็นที่รองรับในการฝังกลบขยะนะครับ ถ้าไม่มีการก่อสร้างเราก็จะไม่มีพ้ืนที่ในการ
รองรับขยะในอนาคตนะครับ ตอนนี้พื้นที่ขยะประมาณ 80-90 % ใกล้เต็มแล้วครับ 
เลยขอแยกโครงการทั้ง 2 ออกจากกันนะครับ เพราะว่า RDF จะต้องมีการก่อสร้างเป็น
ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณนะครับ เราอาจจะต้องใช้เวลาตรงนั้นในการรองรับขยะท่ีจะ
เข้ามาไปก่อน ขอบคุณครับ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ ก็จากการรายงานของคุณชูชัย ก็คิดว่าเป็นโครงการที่ต้องดําเนินการ
เร่งด่วน เพราะว่าขยะต้องมีการบริหารจัดการ ถ้าเราไม่ได้ดําเนินการไว้ล่วงหน้า                    
จากหนังสือร้องเรียนของผู้ใหญ่บ้านตําบลโพธิ์ทองก็เริ่มมีการปลิวว่อนของขยะเข้าไปใน
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หมู่บ้านแล้วนะครับ ถ้าเราไม่ดําเนินการเร่งด่วนก็อาจจะต้องเสียหายไปถึงหมู่บ้าน                 
เราคิดว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาลเป็นหลักในการบริหารจัดการเรื่องขยะนะครับ ก็ต้อง
ดําเนินการเร่งด่วน ส่วนของถนนสุริยะประดิษฐ์ตอนนี้ก็ยังพอที่จะดําเนินการไปได้อยู่
นะครับ และตอนนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้บรรจุเรื่องของถนนสายสุริยะประดิษฐ์
เข้าไปในแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็อาจจะเป็น
โครงการใหญ่ที่ให้ อบจ.เขาดําเนินการต่อไปในอนาคตได้นะครับ ขออนุญาตนําเรียน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 

ค่ะ เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานผ่านไปท่านนายกครับ โครงการโรงขยะกําจัดมูลฝอยตัวนี้
ความชัดเจนน่าจะปี 60 หรือ 61 น่าจะเริ่มชัดเจนตัวไหนได้บ้างจะลงมือทําเม่ือไร 
เพราะว่าที่ผมผ่านไป เขาถามผมว่าโครงการขยะมูลฝอยจะลงได้เม่ือไร ผมตอบเขาไม่ได้ 
เลยวันนี้เมื่อมาถึงเรื่องนี้ก็อยากจะขอเรียนถามท่านนายกว่าโครงการนี้น่าจะเป็นไปได้ 
เริ่มตั้งแต่ปีไหน ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานนะครับ เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ สําหรับ
โครงการ RDF ที่จะเกิดข้ึนก็คิดว่าหลังจากท่ีเรื่องแบบเสร็จเรียบร้อย โครงการก็น่าจะ
ดําเนินการในปี 61 ที่คิดว่าน่าจะดําเนินการได้ เราก็ต่อสู้มาหลายปีแล้วจากการประชุม
หลายๆครั้งในเรื่องแบบซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ เพื่อให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ทั้งท่ีได้งบประมาณ
มาก็น่าจะ 15 อปท. ก็น่าจะดําเนินการไปได้แค่ 3 อปท. ที่ดําเนินการไปแต่ก็ยังมี
ปัญหาอยู่ ส่วน อปท.ที่เหลือก็มีปัญหาเรื่องแบบที่ต้องนําเสนอแบบให้กับทางเจ้าของ
งบประมาณ คิดว่าในปี 61 ก็น่าจะดําเนินการได้นะครับ หลังจากประชุมก็จะนํามา
เรียนให้ท่านทราบอีกทีนะครับ ในเรื่องของความชัดเจนว่าจะดําเนินการได้ในช่วงเวลา
ไหนนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ญัตติขอยกเลิกโครงการ ปรับปรุง ถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนน
สุริยะประดิษฐ์ ผมก็เห็นด้วยครับที่นายกมองปัญหาประชาชนเป็นหลักมาก่อน คือความ
จริงแล้วมุมมองอย่างนี้ก็คือการแก้ปัญหาเร่งด่วนของประชาชนที่เดือดร้อนมาก่อน                        
เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ขอบคุณมากครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ค่ะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี ดิฉัน จะขอถามมติ นะคะ
สมาชิกท่านใด อนุมัติให้สํานักการช่างยกเลิกโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ถนนสุริย ะประดิษฐ์  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  12 เสียง) ท่านใดไม่เห็น
ด้วยโปรดยกมือค่ะ ( ไม่มีสมาชิกยกมือ)  เห็นเป็นอย่างอ่ืน (ไม่มีสมาชิกยกมือ)   (สมาชิก
งดออกเสียง 1 เสียง) ค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้ สํานักการช่างยกเลิกโครงการ
ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนสุริย ะประดิษฐ์ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ   
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  10  นะคะ 

   ระเบียบวาระท่ี  10  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการช่าง
  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผูท้รงเกียรตทุิกท่านครับ  ในส่วนของ
ญัตติระเบียบวาระที่ 10 นะครับ ขออนุญาตให้ท่านรองอุดม ซึ่งควบคุมกํากับดูแลเป็น                
ผู้เสนอญัตติครับ  

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส                    
โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน) 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ถนนสุริยประดิษฐ์ ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปสํานักการช่างงบประมาณอนุมัติ ๑๖,๔๖๖,๔๐๐ บาท (สิบหก
ล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ หน้า : ๔๑/๖๑  
ตั้งเป็นรายการใหม่  จํานวน 3 รายการ 
แผนงานเคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าถมดิน 

1. โครงการก่อสร้างคันดินบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย ชั้นที่ 3  ศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดย
ทําการก่อสร้างคันดิน ความยาวประมาณ 800 เมตร กว้างประมาณ 4 เมตร                      
สูงประมาณ 2.20 เมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 84,480 ตัน คาดว่าจะใช้
งานได้อีกประมาณ 7 ปี รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด เป็นเงิน 
4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นํามาจาก
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560 – 2564) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4  หน้า 6 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
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ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
2. โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 

สูบ ๔ จังหวะ มีกําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑2๐ แรงม้า จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
เนื่องจากคุณลักษณะไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๗,500,000 
บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป นํามาจากแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2560–2562) หน้า ๑๒๔  
โอนเพิ่ม 
แผนงานเคหะและชุมชน  (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล) 
งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุก่อสร้าง   
      3. งบประมาณตั้งไว้ 448,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ  368,080  บาท (สามแสนหกหมื่น
แปดพันแปดสิบบาทถ้วน) จึงมีความจําเป็นต้องโอนเพ่ิม จํานวน ๖๖๖,๔๐๐ บาท (หก
แสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 
๑. ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนราธิวาสรองรับปริมาณ

ขยะมูลฝอยจากหน่วยงานราชการและเอกชนปริมาณ 40 –50 ตันต่อวัน ปัจจุบันเป็น
การใช้พื้นท่ีในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย  ชั้นที่ 2 ซ่ึงดําเนนิการมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2552 

๒. ตามหนังสือที่ ทส ๐๒๐๕(๑๖)/๘๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ จากสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๖ (สงขลา) เรื่องผลการติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ผลปรากฏว่า 

  ๒.๑) การดําเนินงานของระบบยังมีปัญหา เนื่องจาก
เครื่องจักรที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณงานทําให้การดําเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

   ๒.๒) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใต้ดินไม่ผ่านมาตรฐาน
คุณภาพน้ําใต้ดิน  

 โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยให้ทําการฝังกลบอย่างสม่ําเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาการซึมผ่านของน้ําชะขยะมูล
ฝอย ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่น แมลง สัตว์พาหะนําโรค การปลิวฟุ้งกระจายของขยะมูล
ฝอย และควรมีการจัดสรรงบประมาณและวางแผนการติดตามการประเมินผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3. เทศบาลเมืองนราธิวาสได้รับหนังสือแจ้งคณะกรรมการหมู่บ้าน
โพธิ์ทอง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องปัญหาบ่อขยะเทศบาลเมืองนราธิวาส ส่ง
กลิ่นรบกวน แมลงวันชุกชุม และเศษขยะปลิวออกนอกบริเวณ และขอให้เทศบาล
ดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี การงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น        พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การ
โอนเงินประมาณรายจ่ายในหมวด     ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”    

          จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธวิาสพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายดิฉันจะถามมตินะคะ
เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 เรื่องญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ท่านประธานครับโครงการที่ 2 โครงการ
จัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ คือความจริงการซื้อรถมันก็ดีนะครับแต่อยากจะให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องไปดูแลเรื่องคุณภาพด้วยนะครับ แล้วก็เรื่องของการประกันงานที่ดําเนินการ 
ซึ่งเรามีตัวอย่างแล้วนะครับคือรถที่เราไปซื้อประมาณ 4 ปีที่แล้ว คือรถที่สร้างถนน                
คือตอนนี้เสีย พอเสียแล้วซ่อมไม่ได้ แล้วก็ประกันก็คุยไม่ได้ผมเลยเป็นห่วงครับ เวลาจะ
ซื้ออยากจะให้มองคุณภาพด้วย แล้วก็มองการประกันรถเวลาทํางานด้วยนะครับ                     
อันสุดท้ายก็อยากจะให้คนขับมีการอบรมเกี่ยวกับการขับรถ และมารยาทในการใช้รถ 
มันสําคัญนะครับ ถ้าเราดูแลในเรื่อง 3 อย่างนี้ เราก็จะใช้ระยะเวลายาวได้ ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ค่ะ การดูแลรักษาก็สาํคัญยิ่งเหมือนกัน เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีนะคะ              
ถ้าไม่มี ดิฉัน จะขอถามมติ นะคะ สมาชิกท่านใด อนุมัติให้สํานักการช่างโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  13 เสียง) ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้
สํานักการช่างโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  นําไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ  ก็ขอขอบคุณท่านท้องถิ่นจังหวัด             
และเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามนะค่ะที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 11     
นะคะ 

  ระเบียบวาระท่ี  11 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม   
           ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผูท้รงเกียรตทุิกท่านครับ  ในส่วนของ
ญัตติระเบียบวาระที่ 11 นะครับ ขออนุญาตให้ท่านรองนิยิ ซึ่งควบคุมกํากับดูแลเป็น                
ผู้เสนอญัตติครับ  

นายนิยิ  นิเลาะ           เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส                     
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รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕ 60  เพ่ือนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
  - โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตั้ง
จ่ายไว้ 16,466,400บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการช่าง)  ปรากฏใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  หน้า : 41/61 ขอ
โอนลด 3,800,000 บาท 
 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

- โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ  
จํานวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ  ชนิด ๖ ล้อ  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล  ชนิด ๖ สูบ ๔ จังหวะ  มีกําลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า  มีน้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก              
ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก คุณลักษณะ ไม่มี
กําหนดในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงิน อุดหนุนทั่วไป (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) นํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕ 60 – ๒๕๖2)  หน้า 143 ข้อ 
22 

เหตุผล 
เทศบาลเมืองนราธิวาสมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอยตามกฎหมาย 

พ้ืนที่ 7.5  ตร.กม. มีถนนจํานวน 61 สาย จํานวน 146 ซอย และมีตรอกจํานวน 21 
ตรอก ประชากรในเขตจํานวน 41,555 คน โดยประมาณ อัตราการผลิตมูลฝอย 
1.03 กก./คน/วัน การเก็บขนขยะของเทศบาลเมืองนราธิวาส มีปริมาณถึง 37 – 40 
ตัน/วัน ในขณะนี้มีรถยนต์บรรทุกขยะ  จํานวน 18 คัน ไม่เพียงพอที่ใช้ สําหรับเก็บขน
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ขยะมูลฝอย   เนื่องจาก รถที่มีอยู่เดิมมีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๐ ปี จํานวน 12 คัน 
จําเป็นต้องเข้าซ่อมบํารุงบ่อยครั้ง  ส่วนอีก 6 คัน สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ทําให้
การปฏิบัติงาน ล่าช้ากว่าที่ควรเป็น  จึง มีปริมาณขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็น  เกิดความ
เดือดร้อนแก่ประชาชน ในการนี้  เทศบาลเมืองนราธิวาส  จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕60  จํานวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท  
นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย  ชนิด ๖ ล้อ 
จํานวน ๑ คัน รายละเอียดตามหลักการข้างต้น 

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ และ  ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ “การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น”  

 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายดิเรก  ยา  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ท่านประธานครับญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โครงการจัดซื้อ รถยนต์บรรทุก
ขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ  ก็เห็นด้วยครับเพราะว่าตอนนี้รถของเรายังขาดอยู่ครับ 
ถ้าหากว่าดูในสถานการณ์ตอนนี้ก็อยากให้ซื้ออีก เพราะว่าต้องมีรถไว้สํารองด้วยนะครับ 
เพราะว่าขยะของเรามีทุกวันรถของเราถ้าไม่พอ แต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่จําเป็นเข้ามา                      
เสียหรือมีอุบัติเหตุนะครับมันก็ชะงัก แล้วขยะที่เกิดขึ้นทุกวันก็จะมีปัญหากับประชาชน 
ผมก็เห็นด้วยนะครับที่ต้องซื้อรถขยะเพราะว่าขยะเราทุกคนต้องทิ้งทุกวัน ก็ขอบคุณ
มากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณอานนท์ ค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอานนท์  โสตติมานนท์  สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2  ขอสนับสนุนโครงการจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกขยะ
แบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ  เพราะว่าช่วงนี้ขยะเยอะและรถน้อยแล้วเราก็จะต้องดูแล
ชาวบ้านเรื่องทําความสะอาดนะครับ คราวนี้วาระท่ี 11 โครงการโอนเงินงบประมาณ
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รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   โดยโยกจาก
ถนนสุริยะประดิษฐ์  ซึ่งมีงบอยู่ 16,466,400 บาท  มาตั้งรายการใหม่เป็น  
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ซึ่งเป็นรถชนิด 6 ล้อ  
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล  ชนิด ๖ สูบ ๔ จังหวะ  ซึ่งเมื่อ
ครั้งที่แล้วเราซื้อไปแล้วคันนึงและคราวนี้มาซื้อใหม่ เมื่อก่อนนี้รถเก็บขยะเวลาไปเก็บ
แล้วเครื่องจะปล่อยน้ําเสียออกมาแต่พอได้รถคันนั้นมาปรากฏว่ารอยดําๆ บนถนนนั้น              
ไม่มีแล้วนะครับ ก็เป็นการซื้อท่ีถูกต้องและเพ่ือประชาชนครับ ก็ขอขอบคุณเทศบาล               
ที่ได้จัดซื้อรถขยะครับ   

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณสมาน ค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพครับ กระผมนายสมาน รานิง  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2  ก็ขอสนับสนุนโครงการจัดซื้อ รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย 
ชนิด ๖ ล้อ  นะครับ ในราคา  ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท  นะครับ ดูราคาแล้วก็สูงนะครับ                     
แต่เพราะความจําเป็นเราก็ต้องซื้อ คือผมอยากจะให้ทางหน่วยงานเทศบาลตั้งโจทย์ว่า
ทําไมขยะถึงเยอะ เพราะว่าในการจัดซื้อพาหนะขนส่งมันเป็นวงเงินที่สูง ถ้าหากว่าเราไม่
ซื้อเราก็สามารถไปพัฒนาทางอ่ืนได้ คือเราน่าจะเป็นฝ่ายรุกเข้าหาประชาชน คือการ
รณรงค์ให้ประชาชนรู้ว่าขยะอันไหนที่ย่อยสลายยาก หรือว่าให้ความรู้กับประชาชน               
ให้ใช้แบบถุงเป็นย่อยสลายง่ายหรือว่าแบบถุงผ้า คือไปซื้อแล้วก็จัดเก็บไปใช้ใหม่ได้                  
เราน่าจะให้ความรู้ทางนี้บ้าง เพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณใช้จ่ายครับ ก็ในสังคม
เดี๋ยวนี้เราต้องมีรถที่ทันสมัยที่จะให้ทันเวลากับการจัดเก็บขยะ แต่อีกด้านนึงเราต้อง
เป็นฝ่ายรุกกับประชาชนในการใช้ถุง หรือว่าให้ความรู้ ขอให้ฝ่ายสาธารณสุขช่วยให้
ความรู้ทางนี้บ้าง ไปทั้ง 2 สายนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ค่ะ ตอนนี้ท่านผอ.กองสาธารณสุขฯ ทําอยู่นะคะ ขยะเป็นทองค่ะ เชิญท่าน 
ผอ. เล่าให้ที่ประชุมฟังบ้างค่ะ เชิญค่ะ 

นายศักรินทร์  ทองจินดา 
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กราบเรียนท่านประธาน ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน                   
ที่เคารพนะครับ ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับ ได้ดําเนินการเรื่อง
ของการจัดการขยะตามนโยบายของคณะรัฐบาลนะครับ เรื่องของประเทศไทยไร้ขยะ
นะครับ ก็มีการดําเนินการเป็นหลายส่วนซึ่งการดําเนินการทั้งหมดคงจะไม่สําเร็จลุล่วง
ไปได้หากไม่มีการร่วมมือของพ่ีน้องประชาชนนะครับ ตามท่ีท่านสมาชิกได้แนะนําเมื่อ
สักครู่ก็ขอบคุณมากครับ จะนําไปดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะต่อไปครับ ส่วนคร่าว ๆ 
นิดนึงครับ ที่ผ่านมาการดําเนินงานกองสาธารณสุขได้ดําเนินการโครงการตลาดนัดขยะ
รีไซเคิล มีการรับซื้อขยะในชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เริ่มต้นตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 ปีนี้ โครงการมีปริมาณขยะท่ีเข้าสู่ระบบการรีไซเคิล
เพ่ิมข้ึนทุกปีทุกเดือน ส่วนครั้งไปในปี 2561 จะมีการให้ความรู้กับพ่ีน้องประชาชนใน
เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะไม่ว่าจะเป็นขยะอันตราย ขยะท่ัวไป ขยะอินทรีย์ 
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และขยะรีไซเคิล ซึ่งจะจัดโดยให้พี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนเข้ามารับฟังข้อคิดเห็น
แล้วก็รับฟังวิธีการแก้ไขปัญหาในแต่ละชุมชนย่อยๆ อีกในรอบปี 2561 ต่อไป ช่วงนี้
ท่านมีอะไรแนะนําก็ขอบคุณมากครับจะนําไปปฏิบัติครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ตอนนี้เราก็กําลังพัฒนาไปข้างหน้าอยู่นะคะท่านสมาชิก ทํากันทุกรูปแบบ 
เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี ดิฉันจะถามมตินะคะ สมาชิกท่านใด อนุมัติ
ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  13 เสียง)                         
ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  12  นะคะ 

          ระเบียบวาระท่ี  12 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการปรับปรุงต่อเติมทาง
เชื่อมระหว่างอาคารเรียนราชพฤกษ์กับอาคารเรียนหลังใหม่  โรงเรียนเทศบาล 5                
(วัดประชาภิรมย์) และโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ โรงเรียนเทศบาล 
3 (บ้านยะกัง)  ของสํานักการศึกษา               

         ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

         เรยีนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผูท้รงเกียรตทุิกท่านครับ  ในส่วนของ
ญัตติระเบียบวาระที่ 12 นะครับ ขออนุญาตให้ท่านรองชุมสาย ซึ่งควบคุมกํากับดูแล
เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เคารพครับ  เรื่องญัตติขอ
อนุมัติยกเลิกโครงการปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนราชพฤกษ์กับอาคาร
เรียนหลังใหม่  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)  และโครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์หลังใหม่  โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง)    ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส 
โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการปรับปรุงต่อ
เติมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนราชพฤกษ์กับอาคารเรียนหลังใหม่  โรงเรียนเทศบาล 
๕   (วัดประชาภิรมย์)  และโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่  โรงเรียน
เทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ต่อสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติยกเลิกโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐  จํานวน  ๒  โครงการ  ดังนี ้
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

๑.  โครงการปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนราชพฤกษ์
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กับอาคารเรียนหลังใหม่   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน
ราชพฤกษ์กับอาคารเรียนหลังใหม่  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)  รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  (สํานัก-การศึกษา)  
นํามาจากเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๗ 

๒.   โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่  โรงเรียน
เทศบาล ๓ (บ้านยะกัง)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่  
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง)  โดยทําการจัดทําพื้นอาคารอเนกประสงค์ด้วยหินขัด  
เนื้อท่ีไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  ตารางวา  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด                 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา)  นํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๑๕๔            

เหตุผล 
๑. โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)  คณะกรรมการได้ตรวจรับ

งานจ้างงวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒๗ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  รายละเอียด
ตามสัญญาจ้างเลขท่ี  ๓๗/๒๕๕๘ ลงวันที่  ๒๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  อยู่
ระหว่างการประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างตามสัญญา  จนถึงวันที่  ๒๗  เดือน 

 
กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จากเหตุผลข้างต้น  จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว    และ
นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

๒. โรงเรียนเทศบาล  ๓ (บ้านยะกัง)  คณะกรรมการได้ตรวจรับงาน
จ้างงวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่  ๑๒  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  รายละเอียด
ตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๓๙/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๑  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  อยู่
ระหว่างการประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างตามสัญญา  จนถึงวันที่  ๑๒  เดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  จากเหตุผลข้างต้น  จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าวและนําไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ญัตติขอยกเลิกโครงการ ผมก็ไม่เห็นด้วยอีกแล้ว 
ตามท่ีผมดูเอกสารตัวนี้นะครับ ปกติเราอนุมัติเมื่อปี 2560 เราอนุมัติให้โรงเรียนละ                
2 แสนบาท เพื่อไปปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ในวงเงิน 2 แสนบาท แต่มาวันนี้
มาขอยกเลิกโครงการของโรงเรียนเทศบาล 5 นะครับ มันเสียโอกาสครับ ถ้าจะใช้ไป
ปรับปรุงภายในน่าจะไม่ต้องยกเลิกโครงการ เพราะเปลี่ยนแต่ปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนอื่น
น่าจะดีกว่านะครับ ถ้าเราไปยกเลิกโครงการตัวนี้งบประมาณจะหายไป แล้วก็จะเสีย
โอกาสด้วย น่าจะดูว่าเอาเงินมาปรับปรุงภายในเพื่อจะดูว่าเราจะปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนเทศบาล 5 อย่างไร เพราะว่าแต่ละโรงเรียนได้วงเงินโรงเรียนละ 2 แสนบาท
อยู่แล้ว ผมคิดว่าจะเสียโอกาสของโรงเรียนเทศบาล 5 นะครับ ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายท่านต่อไปค่ะ ท่าน ผอ.สํานักการศึกษา มีอะไรจะ
เล่าให้ฟังหรือไม่ค่ะ เรื่องเก่ียวกับโรงเรียน ท. 3 และ ท.5 เชิญค่ะ 

นายธานินทร์  คงนวล 
ผอ.ส านักการศึกษา 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ และท่าน
คณะผู้บริหารที่เคารพครับ สําหรับกระผมในฐานะผู้อํานวยการสํานักการศึกษานะครับ 
ในเรื่องของการขอยกเลิกโครงการทั้ง 2 โครงการ ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นในแต่ละปีโรงละ 2 แสนบาทนะครับ แต่เนื่องจากว่าอาคารที่
สร้างใหม่ของโรงเรียนเทศบาล 5 นะครับ ยังอยู่ในช่วงของการประกันสัญญาของการ
ก่อสร้างนะครับ  และโครงการปรับปรุงอาคารหลังใหม่ของโรงเรียนเทศบาล 3                        
ก็เช่นกันนะครับ อาคารอเนกประสงค์ก็อยู่ในช่วงของการติดสัญญา หากโครงสร้างของ
อาคารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าหากมีการเกิดความเสียหายผู้รับจ้างอาจจะยกเป็น
ข้ออ้างและไม่รับผิดชอบ จึงขอยกเลิกโครงการนี้เพ่ือไปตั้งรายการใหม่ในการปรับปรุง 
ซ่ึงเงินไม่ได้ตกไปไหนนะครับแต่ใชใ้นปีนีน้ะครับ แค่โอนไปต้ังเป็นรายการใหม่แค่น้ันเอง
ครับ ขอนําเรียนเพื่อทราบครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เกี่ยวกับโรงเรียนใช่ไหมค่ะ  

นายธานินทร์  คงนวล 
ผอ.ส านักการศึกษา 

ครับ อยู่ในญัตติต่อไปครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณค่ะท่าน ผอ.สํานักการศึกษานะคะ เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่าน ผอ.สํานักการศึกษา ว่าโครงการที่ทําทาง
เชื่อมระหว่างอาคารของโรงเรียนเทศบาล 3 และโรงเรียนเทศบาล 5 มันไม่ได้เป็นการ
คาบเก่ียวกับภายในอาคารที่เราจะก่อสร้างแล้วมันชํารุด เราไม่ได้เข้าไปปรับปรุงภายใน
แต่ว่าเป็นการทําเชื่อมการเดินต่อของนักเรียนของครู เป็นการกันแดดกันฝนอยู่นอก
อาคาร ผมว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะเราไม่ก้าวก่ายโครงสร้างของอาคารที่มีปัญหานะครับ 
หรือว่าทาง ผอ.สํานักคิดว่าจะเข้าไปก้าวก่ายเขาก็เลยยกเลิกโครงการนี้ออกไปก็ไม่ว่า
ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ท่าน ผอ.สํานักการศึกษา เชิญค่ะ 

นายธานินทร์  คงนวล 
ผอ.ส านักการศึกษา 

ครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับ ในการต่อทางเชื่อมของอาคารซึ่งมี
อาคารจํานวน 3 ชั้นนะครับ ในทางเชื่อมระหว่างอาคารต่ออาคารน้ําหนักของ
ปูนซีเมนต์ก็มีน้ําหนักมากนะครับ ในการออกแบบนั้นอาจจะเป็นลักษณะที่ทําให้
โครงสร้างของอาคารใหม่ งานที่ผู้รับจ้างประกันอยู่เกิดความเสียหายเราอาจเรียกร้องให้
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เขามาซ่อมแซมไม่ได้นะครับ เลยเพ่ือความปลอดภัยในการต่อทางเชื่อมตรงนี้                           
เลยยกเลิกไปก่อนให้หมดสัญญาตรงนี้ก่อน จึงจะให้ทางสํานักการช่างได้สํารวจและ
ออกแบบอีกครั้งนึงเพ่ือจะให้เกิดผลดีต่อการสร้างทางเชื่อมของอาคารนะครับ เพราะว่า
อาคาร 3 ชั้น มีน้ําหนักของปูนซีเมนต์คอนกรีตที่มีน้ําหนักมากพอสมควรอาจจะส่งผล
กระทบต่ออาคารหลังใหม่ที่อยู่ในสัญญาที่อยู่ระหว่างรับประกัน ขอนําเรียนเพื่อทราบ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายท่านต่อไปค่ะ  ถ้าไม่มี ดิฉัน จะถามมติ นะคะ 
สมาชิกท่านใดอนุมัติ ให้สํานักการศึกษายกเลิกโครงการปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อม
ระหว่างอาคารเรียนราชพฤกษ์กับอาคารเรียนหลังใหม่  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชา
ภิรมย์) และโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ โรงเรียนเทศบาล 3                   
(บ้านยะกัง)   โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  12 เสียง) ท่านใดไม่อนุมัติโปรดยกมือค่ะ 
(ไม่มีสมาชิกยกมือ ) เห็นเป็นอย่างอ่ืน (งดออกเสียง 1 เสียง) เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติ
ให้สํานักการศึกษายกเลิกโครงการปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน                   
ราชพฤกษ์กับอาคารเรียนหลังใหม่  โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) และ
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง)   ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  13  นะคะ 

            ระเบียบวาระท่ี  13  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการศึกษา
   ขอเชิญท่านรองชุมสายเสนอญัตติค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ เป็น ญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นําไปตั้งจ่ายเป็น            
รายการใหม ่ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอ
ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  นําไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  โครงการปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนราชพฤกษ์
กับอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน
ราชพฤกษ์กับอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ขณะนี้คงเหลือ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ขอโอนลดเงินงบประมาณ  
๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคาร
ประกอบโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)  เพ่ือปรับปรุงหลังคาอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารประกอบโรงอาหารให้มีความสวยงาม แข็งแรง 
ปลอดภัย  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  
บาท      ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  นํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๒) แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 

เหตุผล 
  กรณีโอนลด 

-  เนื่องจากโครงการปรับปรุงต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน
ราชพฤกษ์กับอาคารเรียนหลังใหม่  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)   อยู่ในช่วง
ระยะประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างตามสัญญา  จึงไม่สามารถดําเนินการ
ปรับปรุงได้ 
  กรณีโอนเพิ่ม 

- เพ่ือปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคาร
ประกอบโรงอาหาร  โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)  ให้มีความสวยงาม  
แข็งแรง  ปลอดภัย  คงทนเหมาะแก่การจัดกิจกรรมการสอนให้ดียิ่งข้ึน  จึงเห็นควร
พิจารณานําเสนอ สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาโอนเงินงบประมาณและนํา
งบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ  

ระเบียบ 
 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
หมวด ๔  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป  

ขอนําเรียนที่ประชุมผ่านท่านประธานสภาอย่างนี้นะครับ  กรณีเรื่องของ
โรงเรียนนี้ทุกเรื่องเป็นความต้องการของโรงเรียนทั้งสิ้นที่นําเสนอมา เพียงแต่ว่าเวลาที่
จะนําเข้ามาในแผนหรือในเทศบัญญัตินั้น ยังขาดการตรวจสอบกลั่นกรองกันอย่าง
ละเอียดรอบคอบน้อยไปนะครับ ด้วยเหตุผลความจําเป็นและความต้องการของ
โรงเรียนแล้วก็สวยงามแข็งแรง 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณฎอฮา ค่ะ 

นายฎอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมนายฎอฮา  อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 นะครับ ก่อนอื่นท่านประธานครับ ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระที่ 
13 และ 14 ผมอยากจะเสนอแนะว่า ถ้าส่งญัตติให้ทางสมาชิก ชื่อญัตติเหมือนกันถ้าดู                   
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นะครับเราไม่รู้ว่าอันไหนก่อนอันไหนหลัง ให้เขียนตรงระเบียบวาระด้วยได้หรือไม่ครับ 
เพ่ือจะได้สะดวกในการเอาเอกสารมาดูครับ  ท่านประธานครับเข้าเรื่อง ญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ของสํานักการศึกษา ท่านประธานครับผมอยากจะบอกว่าโครงการนี้ก็ดีนะครับ                           
คือโครงการปรับปรุงโรงเรียนทุกโรงดีมากนะครับคือผมอยากจะให้ทุกโรง และท่าน
ประธานไปดูโรงเรียนพิมานวิทย์นะครับเขาจัดตกแต่งโรงเรียนเขาอย่างไร ผมไปดูแล้ว
มันสวย ไปดูแล้วอยากจะเข้า ผมอยากจะให้ทางผู้บริหารเห็นตัวนี้ด้วยนะครับว่า เราไป
พัฒนาอาคารหรือว่าการทาสีของโรงเรียน ผมไปดูของโรงเรียนเทศบาล 6 ดูแล้วอาคาร
มันเก่าทาสีก็ไม่ได้ทาหลายปีแล้ว แล้วก็ของ ท.2 ก็เหมือนกันนะครับ ถ้าเรามีโครงการ
อย่างนี้นะครับดูอาคารก็สะอาด ผมดูของโรงเรียนเทศบาล 1 เขาดีมากนะครับ                       
เราขับรถผ่านดูแล้วสะอาดดีมากอาคารเขาใหม่ ผมอยากจะให้ ท.2 และ ท.6 รวมถึง 

 

อีกหลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ตั้งงบประมาณมาเลยครับผมยินดีที่จะสนับสนุน
ท่านครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ดิฉันเสนอท่ีคุณฎอฮาพูดเรื่องหนังสือนะคะว่าสับสน เวลาใส่วาระการ
ประชุมควรจะมี นธ.ทับ เราจะได้รู้ว่าฉบับไหน ขอฝากเจ้าหน้าที่ใส่ลงไปนิดนึงนะคะ              
ถ้ามันเยอะมีหลายฉบับแบบนี้นะคะ จะได้ดูตามหมายเลขนะคะ เชิญท่านสมาชิก                  
ท่านต่อไปค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี ดิฉัน จะถามมติ เลยนะคะ ท่านใดอนุมัติ ให้สํานัก
การศึกษาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  นําไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่   โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  13 เสียง)  ยกหมดนะคะ เป็นอันว่า
สภามีมติ อนุมัติให้ สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2560  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระท่ี  14  นะคะ 

          ระเบียบวาระท่ี  14  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการศึกษา 
         ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพครับ เป็น ญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  นําไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่  โรงเรียนเทศบาล 
๓ (บ้านยะกัง)  เพ่ือจ่าเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่  โรงเรียนเทศบาล 
๓ (บ้านยะกัง)  โดยทําการจัดทําพื้นอาคารอเนกประสงค์ด้วยหินขัด  เนื้อท่ีไม่น้อยกว่า  
๓๐๐  ตารางวา  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) นํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๒) 
หน้า ๑๕๔  ขณะนี้คงเหลือ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ขอโอนลดเงินงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 
 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

-  โครงการปูกระเบื้องอาคารเรียนกล้วยไม้ โรงเรียนเทศบาล ๓            
(บ้านยะกัง)  เพ่ือให้มีความสะดวกและมีบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  นํามาจากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 
แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๒ 

เหตุผล 
  กรณีโอนลด 

-  เนื่องจากโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่  โรงเรียน
เทศบาล ๓ (บ้านยะกัง)   อยู่ในช่วงระยะประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างตาม
สัญญา  จึงไม่สามารถดําเนินการ ปรับปรุงได้ 
  กรณีโอนเพิ่ม 

- เพ่ือให้อาคารกล้วยไม้มีความสะดวกและมีบรรยากาศที่ดีในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  จึงเห็นควรพิจารณานําเสนอ สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
พิจารณาโอนเงินงบประมาณและนํางบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยฯ  

ระเบียบ 
 อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
หมวด ๔  ข้อ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ทําให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณสมาน ค่ะ 
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นราธิวาส 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 กระผมขอสนับสนุนนะครับ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเป็นหัวใจหลักของความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับ 
เพราะว่าที่ใดถ้าไม่มีการศึกษาที่นั้นก็จะไม่เกิดการพัฒนานะครับ ไม่ว่าจะเกิดการ                 
ก่ออาชญากรรมต่างๆ นะครับ ก็ถ้าเราพัฒนาเราพัฒนาสถานที่ศึกษาทําให้เป็นแรง
ดึงดูดเป็นแรงจุดเทียนให้นักเรียนหรือผู้ปกครองให้ส่งบุตรของเขาได้มาเล่าเรียนใน
สถานที่ที่ให้การศึกษานะครับ และในขณะเดียวกันเราต้องพัฒนาด้านการศึกษาดู      
นะครับตอนนี้เราพัฒนาสถานที่การศึกษา อยากฝากให้ท่านประธานนะครับ ให้ทาง
สํานักการศึกษาช่วยพัฒนาเรื่องการศึกษาให้มันเป็นทางเลือกสําหรับชาวบ้าน                   
เขตเทศบาลเป็นทางเลือกที่ 1 ว่าจะส่งบุตรหลานของท่าน ให้ความไว้วางใจกับโรงเรียน
เทศบาลเป็นระดับที่ 1 ไม่ใช่ระดับสุดท้ายสําหรับคนจนนะครับ เพราะว่าคนจนจะส่ง
สถานศึกษาท่ีเรียนที่ดี ๆ เขาไม่มีเงินนะครับก็เลยเป็นที่เลือกสุดท้ายนะครับ อยากให้
ทางสํานักการศึกษาพัฒนาบุคลากรครูด้านการเรียนการสอน ทําไมโรงเรียนเอกชน
บุคลากรของเขาไม่ได้จบทางด้านการศึกษาโดยตรง บางคนก็จบแค่อนุปริญญาบางคนก็
จบครูแต่สอบครูไม่ได้ แต่การศึกษาของเขาติดระดับของประเทศ ติดระดับของจังหวัด
นะครับ ในขณะเดียวกันสถานศึกษาของเทศบาลเมืองนราธิวาสต้องมีการสอบบรรจุ    
ซึ่งการสอบมันยาก คนที่สอบได้ก็คือคนที่มีความรู้ความชํานาญแต่กลับปรปักษ์นะครับ 
การเรียนการสอนทําไมโรงเรียนเทศบาลเป็นทางเลือกสุดท้ายของประชาชน ทําไม
โรงเรียนเทศบาลทางสงขลาขึ้นไปเป็นทางเลือกท่ี 1 ของประชาชน ในเมื่อเราพัฒนา
สถานที่เราก็น่าจะพัฒนาการเรียนการสอนด้วยนะครับ ขอฝากด้วยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เป็นข้อคิดท่ีดีสําหรับท่านสมาชิกนะคะ เชิญท่านต่อไปค่ะ มีหรือไม่คะ       
ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติ เลยนะคะ ท่านใดอนุมัติ ให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือ
ค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) ยกหมดนะคะเป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้สํานักการศึกษา
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  นําไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่  ระเบียบวาระท่ี  15  เรื่อง  อื่น ๆ   
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ขอผ่านไปท่านนายกด้วยความเคารพครับ ผมมี
เรื่องท่ีจะนําเสนออยู่หกเจ็ดประเด็นนะครับ ที่พ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อน                   
มีผลกระทบจากผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนโดยเฉพาะครับ เรื่องที่ 1 สวน                  
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานให้กับเทศบาลเมืองนราธิวาส
ครับ วันนี้ดูแล้วน่าหดหู่เป็นอย่างยิ่ง ปกติพ่ีน้องประชาชนมาออกกําลังกายกันท้ังเช้า          
ทั้งเย็นวันนึงประมาณ 100 ท่าน แต่บางครั้งบางคราวช่วงหลังก่อสร้าง TK Park ไป                                     
ก็ยังพอทําเนาได้ แล้วช่วงหลังนี้มีขยะมูลฝอย มีสิ่งสกปรก มีสุนัขจรจัดเข้ามา ผมก็ขอ
ความอนุเคราะห์จากผู้อํานวยการที่รับผิดชอบดําเนินการให้ด้วย แต่วันนี้ท่านไปดูได้เลย
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ครับ วันนี้มีการจัดงานรายอข้างสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันนี้ในสวน                  
กรมหลวงพ่ีน้องประชาชนที่จะมาออกกําลังกายหมดสิทธิแล้วครับ เพราะว่ามีพ่อค้า
แม่ค้าเอารถยนต์รถจักรยานยนต์รถเข็นรถขายของมากองไปอยู่กันเต็มหมดแล้วครับ                  
ไปกางเต็นท์สายระโยงระยางไปพักผ่อนในนั้นนะครับ ตากผ้า ตากเสื้ออยู่กันในนั้นเสร็จ
เรียบร้อย คนผ่านไปผ่านมาเป็นสิ่งที่มองแล้วไม่ดี สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เป็นชื่อพระราชทานเราเทศบาลน่าจะดูแลทะนุถนอมให้สมเกียรติยศ แต่วันนี้มันหมด
สภาพไปแล้วครับ ผมเป็นห่วงจริง ๆ พี่น้องที่เดินผ่านไปมาเขาเป็นห่วงครับ มันอยู่
เหมือนกับสลัมไปแล้วขณะนี้ ผมดูแล้วการขายของนี้ใช้เวลาประมาณสักสองอาทิตย์              
นะครับน่าจะสิบกว่าวัน ปล่อยปละละเลยแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้น ความสกปรกในสวน
กรมหลวงฯ ซากสิ่งปฏิกูลมีเชื้อโรคเข้าไปหลังจากนั้น พี่น้องประชาชนจะไปออก               
กําลังกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะมีอะไรเกิดข้ึนครับช่วยไปดูสักนิดนะครับ อย่าให้เป็น
ปัญหาอย่างนี้เลย พ่ีน้องในเขตเทศบาลเขาเสียภาษีให้เราอยู่เราก็มาบริหาร ท่านนายก                      
ก็มาจากการเลือกตั้งของพ่ีน้องประชาชน เขาหวังนายกว่าจะเข้ามาบริหารเทศบาลเพื่อ
ผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง แต่วันนี้มีสิ่งที่ประชาชนเขาท้วงติงมาผมก็นํา            
มาเรียนให้ท่านนายกนําไปปรับปรุงแก้ไขเป็นกรณีเร่งด่วนด้วยนะครับ  

เรื่องท่ี 2 เรื่องตัดต้นไม้ ช่วงหลังการตัดต้นไม้เทศบาลเราน่าแปลกมากครับ
ท่านนายกครับ ปกติท่านไปดูงานต่างจังหวัดต่างประเทศ การตัดต้นไม้เขาไม่ตัดทิ้งเป็น
ท่อนนะครับ เขาก็พูดว่าการตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพสวยงามและเรียบร้อย                
ให้เป็นป่าธรรมชาติที่มีความศิวิไลสวยงามของในเมืองไม่ใช่ตัดทิ้งไปเพื่อให้เป็นป่า
คอนกรีตนะครับ ยกตัวอย่างเช่นที่ TK Park ในสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่
เราสร้าง TK Park มา มีการไปตัดต้นไม้ทิ้ง อายุต้นไม้ประมาณ 50 ปี เขาเป็นวัยรุ่น
หนุ่มสาวที่หน้าตาสะสวยเบ่งบานนะครับ แล้วเราไปตัดท้ิงเสีย เหลือแต่ตอนะครับมัน
กระไรอยู่ กว่าจะขึ้นมาอีกก็ใช้เวลาสองถึงสามปี ถ้าเป็นก่ิงแก่ๆ ที่ไม่ดีแล้วตัดทิ้งไปก็ไม่
เป็นไรนะครับ ที่สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แล้ว ยังต่อไปอีกถนนหนึ่งอีกด้วย 
ในรอบเมืองของเรา ผมยกตัวอย่างให้นิดนึงนะครับว่า ถนนที่สวยงามที่เป็นป่าธรรมชาติ 
สวยงามร่มเย็นอยู่ตรงนี้เองครับ ข้างโรงเรียนอนุบาล ทั้งสายหน้าและสายหลัง ท่านไปดู
เลยครับตรงนั้นเป็นป่าต้นไม้เป็นพุ่ม ส่วนมากจะมีต้นพิกุลและมีกลิ่นหอมนะครับ 
ตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านสั่งไปให้ดําเนินการอย่างไร ให้ผู้ปฎิบัติไปตัดท้ิงเสียนะครับ                      
การสั่งงานของผู้ปฏิบัติเขาอาจจะไม่ทราบนายสั่งให้ตัดก็ตัด แต่ถ้าเราบอกว่าปรับปรุง
ตกแต่งเขาทําได้แต่ไม่ทราบว่าสั่งการกันอย่างไร ตอนนี้ประมาณ 10 กว่าต้น ที่ตั้งแต่
ถนนแถวเทศบาลแล้วไปถึงตรงพระพิฆเนศนะครับ ผมไปดูแล้วตัดทิ้งไปประมาณ                
10 กว่าต้น เหลือแต่ตออย่างเดียวจริง ๆ ถนนตรงนั้นเป็นถนนที่ร่มเย็นนะครับ                           
ส่วนด้านหลังติดกับจวนผู้ว่าก็ยังไม่เป็นไร ท่านประธานครับน่าหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่ง                  
มีพรรคพวกเพ่ือนฝูงหลายคนถามว่าเทศบาลมาทําลายป่าไม้ในเมืองได้อย่างไรนะครับ 
มันกีดขวางอะไรก็ไม่มีนะครับ เป็นต้นไม้ท่ีร่มเย็น เพ่ือนของผมไปรับหลาน เขาเล่ามาว่า
หลานถามว่าตา ๆ ต้นไม้นี้เขาตัดทําไมไว้อยู่อย่างนี้ร่มเย็นได้ดมกลิ่นหอมสดชื่นดูแล้ว  
รื่นตามีความสุขพอมาตัดเสร็จมันโล่งไปหมดเลยแล้วทําให้ร้อนด้วย นี้เด็กนะครับ             
เขาพูดกัน แล้วประชาชนหลายคนเขาไปคอยรับลูกหลานเขา อย่าให้พูดเลยว่าเขาพูด
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อะไรกันบ้าง ไม่เท่านั้นพระในวัดยังถามผมอีก ผมไปวัดบ่อยท่านถามว่าต้นไม้มันเกะกะ
อะไรถึงไปตัดเสียหมด ทําไมไม่อนุรักษ์เอาไว้เพ่ือให้ร่มเย็นสบายหูสบายตาสดชื่นดูแล้ว 
มีความสุข บอกว่าก็ทางเทศบาลเขามาตัดแล้วคงต้องใช้เวลาอีกสองสามปีมันจะขึ้นมา
ใหม่เขาอาจจะมาตัดวันนี้อีกสามสี่ปีค่อยว่ากันใหม่ก็ไม่รู้ อยู่ที่แนวคิดอยู่ที่วิสัยทัศน์ของ
แต่ละคนนะครับ ตรงนี้ขอฝากท่านด้วยนะครับว่าต่อไปท่านจะตัดต้นไม้ช่วยสั่งการให้                    
ผู้ปฏิบัติเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่ไปถึงตัดหมดเลย การตัดต้นไม้ต้องตกแต่งก่ิงก้านสาขา             
ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ท่านไปดูเลยต้นไม้ในเมืองเขาใหญ่มากเขาตัดแต่งกันสวยงามดูศิวิไล               
ไม่ต้องต่างประเทศครับหลายจังหวัดไปดูได้เลยเขาอนุรักษ์ต้นไม้ไว้ เขาไม่ต้องการให้
เป็นป่าคอนกรีตในเมืองนะครับ ขอฝากท่านนายกครับ  

เรื่องท่ี 3 ท่านประธานผ่านไปท่านนายกครับ เมื่อวันที่ 6, 7, 8 และ 9              
ทางเทศบาลไปตัดต้นไม้ที่สวนกรมหลวงนะครับ ตัดเสร็จแล้วมากองไว้ตรงข้ามกับท่ีว่า
การอําเภอเมืองนราธิวาส ไปกองไว้วันสองวัน กองไว้ไม่ได้เก็บ ผมในฐานะเป็นประธาน 
กตร.เมืองนราธิวาส กตร. ย่อมาจาก คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานของสถานี
ตํารวจภูธรเมืองนราธิวาส โดยท่านนายกเป็นคณะกรรมการร่วมอยู่ด้วย เขาโทรมาหา
ผมนะครับว่าช่วยไปเก็บกิ่งไม้ให้หน่อย ตอนนั้นไม่มีใครอยู่ในพ้ืนที่ผมก็บอกว่าให้ทาง
สถานีตํารวจโทรแจ้งมาทางเทศบาล เขาก็โทรมานะครับมีผู้รับนะครับ แต่ปรากฏว่า
วันที่ 6 , 7 , 8 ยังไม่ได้เก็บ วันที่ 8  ไปเก็บนิดนึงแต่ไม่หมดนะครับ วันที่ 9 ก็ยังมีอีก 
วันที่ 9 ช่วงเช้าไปเก็บ ช่วงบ่ายยังกองอยู่อีกนะครับ เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ            
เขาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาบ้านเมืองดูแลประชาชน ความเดือดร้อนของประชาชนนะครับ 
เขาเป็นห่วงครับท่านนายกครับ ว่าถ้าหากตัดกิ่งไม้นั้นไปกองไว้ ขณะนี้บ้านเรา
เหตุการณ์ไม่ปกติ มีระเบิดซ้ําซากแล้วซ้ําซากอีก เมื่อ 2 วันตายไป 5 เจ็บไป 6                
เขาเป็นห่วงครับว่าถ้าท่านตัดต้นไม้แล้วไปกองไว้ ถ้าผู้ไม่หวังดีเอาระเบิดไปตั้งไว้ อันดับ
แรกใครครับ เจ้าหน้าที่เทศบาลครับ รับกรรมเลย ระเบิดตอนนี้ในเมืองเหตุการณ์ตอนนี้
เขาให้ระวังเมืองเอาไว้นะครับ ณ วันนี้อาทิตย์นี้นะครับต้องระวังเมืองไว้เพราะว่า
เหตุการณ์ไม่ปกติ มีผู้ไม่หวังดีเพื่อแสดงศักยภาพ ทางโรงพักเขาเป็นห่วงจริง ๆ ก็โทรไป
หาผม วันที่ 6 ตัด วันที่ 7 วันที่ 8 ก็เก็บไปประปราย วันที่ 9 ซึ่งเป็นวันศุกร์ครับก็ไป
เก็บแต่เก็บไม่หมด ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยมีสารวัตร ร้อยเวรและเจ้าหน้าที่ตํารวจสอง
สามท่านเอารถของโรงพักมาเก็บต้นไม้ไปทิ้ง เหตุผลของเขาว่าถ้าไม่เก็บวันศุกร์ปล่อยวัน
เสาร์อาทิตย์ใครมาซุกระเบิดเอาไว้ อะไรจะเกิดขึ้นกับพี่น้องครับ ในฐานะเขาเป็น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ประชาชนไม่ใช่หน้าที่ของเขา แต่เขามีจิตสํานึกเป็นห่วงบ้านเมือง
เป็นห่วงพ่ีน้องประชาชนเขายอมมาทํา พอมาเก็บเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ผ่านมาภาพลักษณ์
ของประชาชนที่เขาเห็น ท่านมองภาพเลยครับ หน้าที่ของเทศบาลแล้วมีเจ้าหน้าที่
ตํารวจมาช่วยเก็บ เขาจะมองกันอย่างไรครับ ผมเป็นห่วงจริง ๆ ต่อไปผมขอฝากท่าน
นายกไว้นิดนึงนะครับว่า การตัดต้นไม้ตัดตกแต่งเพ่ือความสวยงามในเขตเทศบาลเมือง
ของเราขอให้ตัดและช่วยเก็บภายในหนึ่งวัน ถ้าเราตั้งข้ามคืนเอาไว้อันตรายครับ ตอนนี้
มีอยู่  1 จุดที่ยังไม่ได้เก็บ ๆ ไม่หมดครับ ผมเป็นห่วง ต่อไปผู้ที่มีอํานาจสั่งการช่วยบอก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการในเรื่องนี้ตัดแล้วเก็บครับ อย่าให้มีปัญหากับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนนะครับ เพราะทุกคนเขาก็ช่วยเป็นหูเป็นตาให้เราแล้ว 
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พวกเราในฐานะผู้ปฏิบัติอย่าไปสร้างปัญหาให้เขา  มีหน้าที่ใครก็หน้าที่มันต้องเข้าใจต้อง
ช่วยเหลือกันครับ ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายในการตัดแต่งตัดต้นไม้นะครับ ขอให้ตัดแล้วเก็บ
อย่าให้ค้างคืนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องและผู้ปฏิบัติงานของ
เทศบาลและประชาชนโดยภาพรวมครับ  

เรื่องท่ี 4  ครั้งที่แล้วผมได้อภิปรายไป พอดีผมทราบมาว่าครั้งที่แล้วประชุม
สภาสามัญ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ข่าวว่าท่านนายกไม่สบาย ผมก็เป็นห่วง
และได้ถามข่าวคราวว่าตอนนี้ท่านนายกหายปกติแล้วนะครับ และท่านได้ลาไม่ได้มา
ประชุม ผมก็ได้นําเสนอปัญหาของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือจะให้ท่านนายกไปแก้ปัญหา
ให้กับพ่ีน้องประชาชนนะครับ เรื่องท่ี 1 ช่วงปีใหม่ตอนนั้นเราฝนตกลงมามาก น้ําท่วม
ทั้งเมืองแต่ไม่เป็นไร รับเคราะห์กันเยอะแล้ว แต่มันมีจุดประเด็นหนึ่งที่มันน่าจะไม่
เกิดข้ึน เพราะว่าจุดนี้มันเป็นการบรรเทาน้ําท่วมได้ ท่านประธานครับถนนสายสุริยะ
ประดิษฐ์ ถนนสายภูผาภักดีนะครับ ตั้งแต่ผ่านไปจนถึงสี่แยกเรือนจําน้ําจะท่วม ปีนี้วง
เวียนนกน้ําท่วมมากผิดปกติ สาเหตุนะครับมาจากท่อระบายน้ําขนาดใหญ่ประมาณ 1 
เมตรครึ่ง เป็นท่อใหญ่เป็นเมนใหญ่ของถนนจะผ่านไปทะลุยังกรมอุตุนิยมวิทยา ท่อนี้จะ
รับมวลน้ําทั้งหมดแล้วไหลออกคลองบางนรานะครับ แต่ว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาทํา
เขื่อนที่หน้าเขื่อนครับเขาใช้ความสะดวกของเขาครับ เอาดินมาปิดท่อระบายน้ํา เพ่ือ
สะดวกในการเอารถยนต์ขึ้นได้สะดวก วันนั้นน้ําท่วมมากครับปกติมันจะไหลเร็ว ผมไปดู
น้ําจะไม่ได้ลงแม่น้ําบางนราเลย พอฝนหยุดจะมีขยะมูลฝอยเศษขยะท้ังหมดเต็มท่อ
ระบายเลยน้ําไม่ไหลครับ จนขณะนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลย ความสะดวกของบริษัท
ยังใช้เหมือนเดิม ขยะที่เต็มท่อมันแห้งลงเหลือครึ่งท่อแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลย ท่าน
นายกครับผมเป็นห่วงจริงๆ ตั้งแต่เดือนกุมภามา 3 เดือนแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลย นี้ถ้า
ฝนตกเม่ือเดือนที่แล้ว ถ้าตกหนักก็เหมือนเดิมอีกนะครับท่าน ผมมานําเสนอความ
เดือดร้อนของประชาชนจริง  ๆ ไม่ได้เอาความเดือดร้อนส่วนตัวมาแอบแฝงเลยสักนิด 
เพราะว่าผมมาจากการเลือกตั้ง พี่น้องประชาชนต้องการให้ผมเป็นหูเป็นตาให้พี่น้องเขา 
พ่ีน้องมีปัญหาผมก็รับมาที่จะพูดก็คือสภาแห่งนี้นะครับ ท่านนายกครับช่วยไปแก้ไข
เถอะครับ เดือนหน้าพายุเข้ามาน้ําจะท่วมอีกจะไม่ไหลอีกแล้วจะระบายน้ําไม่ได้อีก               
แล้วขยะยังแห้งกรังอยู่ทั้งทรายทั้งอะไรทั้งหมดครึ่งท่อ ฝาปิดที่น้ําจะลงแม่น้ําบางนราก็
มีดินปิดอยู่เหมือนเดิมขอฝากท่านนายกครับ ขอฝากเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วนด้วยนะครับ   

 เรื่องที่ 5 ก็ตามที่ผมอภิปรายไปเมื่อครั้งที่แล้ว ก็เรื่องบริษัทรถฟอร์ด       
นราธิวาสนะครับ อยู่ใกล้กับบริษัทโตโยต้าชัวร์ ท่านไปดูเลยครับ เมื่อปีใหม่เหมือนกัน             
ผมอภิปรายไปเมื่อครั้งที่แล้วเหมือนกันว่า ปกติถนนสายสุริยะประดิษฐ์น้ําท่วมอยู่แล้ว 
ยิ่งในถนนละม้ายอุทิศ มีประชากรอยู่ประมาณ 500 ถึง 600 คน มีบ้านเรือนอยู่
ประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือน ปกติฝนตกมากน้ําท่วมทุกปีไม่เป็นไรเราทําใจกันได้ 
พอท่วมเสร็จระยะหนึ่งใช้เวลาไม่เกินชั่วโมง ประมาณ 30 นาที น้ําก็จะทยอยไหลลงท่อ
ที่หน้าบริษัทฟอร์ด แต่ปีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นครับท่าน ปีนี้ถนนละม้ายอุทิศน้ําท่วมสูง
ประมาณ 30 เซนติเมตร กว่าจะแห้งใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า น้ําเข้าบ้านทุกหย่อม
หญ้าได้รับผลกระทบเดือดร้อนกันทุกแห่งหนนะครับ สาเหตุก็เพราะว่า 1.บริษัทฟอร์ด
เขามาขอทําทางข้ึน มันจะคร่อมกับท่ีสาธารณะของเทศบาล ตรงนั้นเป็นคูอยู่จะไหล
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ออกไปสวน ร.5 ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาทําไปเขาไม่กลัวผิดกฎหมายหรือ ผมก็ได้ไปดูแผน
ที่ระวางที่สํานักงานที่ดินจังหวัด ไปดูระวางว่าที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะหรือไม่ เป็นครับ 
วันนั้นดูได้ไม่ชัดเจนเท่าไร เพราะแผนที่ระวางสัดส่วน 1 : 4,000 ครับ เลยดูไม่ชัด                  
ผมเลยมาดูที่เทศบาลอีก ก็มาหารือว่าตรงนั้นเป็นที่สาธารณะของเรา ปกติน้ําจะไหล
จากนี้ไปถึงสะพานแล้วมันจะแยกออกทางบริษัทโตโยต้าชัวร์ แล้วแยกไปออกท่ีสวน ร.5 
อีกส่วนนึงจะไหลตรงผ่านไปออกอีซูซุนะครับ แต่เดี๋ยวนี้ปีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับ 
บริษัทฟอร์ดเขามาขออนุญาตทําทางขึ้นและเทคอนกรีตทําทางที่สาธารณะเป็นที่จอดรถ
ของบริษัทแล้วนะครับ ไม่ทราบว่าทางเทศบาลรับรู้ปัญหาว่าใครผิดใครถูกเรื่องนี้ ใช้ข้อ
กฎหมายไปใช้เอาก็แล้วกัน จะใช้ข้อกฎหมายไปว่ากัน ความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนเขาไม่รอนะครับ ฝนตกท่ีน้ําท่วมก็มาแล้วนะครับท่านไปดูเลยนะครับว่า
สะพานตรงนั้นกว้างประมาณ 22 เมตร  ยาว 27 เมตร ปกติน้ําไหลไป ถ้ามีขยะ
เทศบาลไปลอกได้เราเห็นว่าติดสะพานเป็นขยะเราไปลอกได้แต่ตอนนี้เขาปิดหมดแล้ว 
ปิดฝาเหล็กท่ีสะพานหมด ปิดหมดแล้วเทคอนกรีตหมด น้ําจะไหลตรงนี้ไม่ได้มันจะเลี้ยว
คดประมาณ 60 องศา   นะครับ ผมกล้าพูดได้เลยว่าท่อตอนนี้ขยะเศษหินเศษทราย
เต็มไปหมดแล้วนะครับ   แต่เทศบาลไม่สามารถท่ีจะเอาออกได้เพราะว่าไปยืนที่สะพาน
ปกติเราจะมองเห็นต้นไม้ น้ําสูงต่ํา แต่ตอนนี้ไปยืนที่สะพานมองไม่เห็นอะไรเลย                       
ท่าน ไปดูได้เลยครับผมไม่รู้จะทําอย่างไรเรื่องนี้เขาทํามาปีกว่า ผมอภิปรายในนี้มาสอง
สามครั้งแล้วปัญหาก็ยังแก้ไม่ได้ ท่านประชุมเสร็จ ท่านสมาชิกครับ ท่านคณะผู้บริหาร
ครับ   ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับท่านไปดูเลยครับ ลองไปยืนที่สะพานว่าน้ําขึ้น
ลงระดับไหน มีขยะอะไรบ้างหรือไม่เราจะไปช่วยรื้อข้ึนมา ไม่เห็นเลยครับไปดูน้ํา              
ก็ไม่เห็นเพราะเขาปิดหมดแล้วนะครับ ท่านนายกครับผมเป็นห่วงจริง ๆ ท่านไปช่วย
เถอะครับ นี้ได้ข่าวมาว่ามีคนร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรม แต่แว่วๆ ได้กระแสมาว่าน่าจะ
เป็นพี่โอภาสร้องเรียนหรือไม่ก็ไม่รู้ ด้วยความสัตย์จริงครับพูดคําไหนคํานั้นพูดด้วยสัจจะ
วาจาไม่มีการแทงข้างหลังครับมีอะไรก็พูดกันตรงไปตรงมาแบบนี้ครับ อะไรผิดอะไรถูก
มาแก้กันพูดแล้วก็จบไม่เอาไปคิดเป็นการบ้านนะครับ ท่านนายกครับขอฝากไว้ด้วย             
นะครับเรื่องระเบียบข้อบังคับกฎหมายใครผิดใครถูกก็ไปว่ากัน แต่กรณีเร่งด่วนต้องไป
จัดการเรื่องขยะที่เขาปิดที่อยู่ในท่อ เราจะทําอย่างไร เพราะอีกสองสามเดือนหน้าฝนมา
อีกแล้วนะครับ ไปบอกเขาว่าฝาเหล็กท่ีมาปิดสะพานจะมาแก้ไขปัญหากันอย่างไร                
เราไม่ใช่ว่าเขาได้รับผลประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว แต่พี่น้องในเขตเทศบาลประมาณ 2 
หมื่นกว่าคน ได้รับผลกระทบเดือดร้อน อย่างนั้น   ไม่ว่าทรัพย์สินเสียหายอีก การสัญจร                
ไปมามีปัญหาตลอดนะครับ หาวิธีแก้ไขเถอะครับ  

เรื่องท่ี 6 ครับ ด้วยความเคารพครั้งที่แล้วมีการประชุมสภา สภาแห่งนี้เป็น           
สภาที่ทรงเกียรติ เป็นสภาที่มีเกียรติยศ เป็นสภาที่ต้องใช้ออกเทศบัญญัติและนิติบัญญัติ
ต่าง ๆ มีผู้เข้าประชุมวันนั้น มีสมาชิกและผู้บริหารเข้ามาประชุมและมีข้าราชการ
ระดับสูง 20 คนครับ ในบันทึกการประชุม แล้ววันนั้นมีตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด                 
คือท่านท้องถิ่นจังหวัดก็มาเข้าร่วมประชุม ก็มีการอภิปรายกันในที่ประชุมแห่งนี้                
ด้วยความเคารพครับ ผมก็อภิปรายตามเนื้อผ้าด้วยเหตุด้วยผล ผมไม่มีอคติใคร                       
ไม่โกรธใคร พูดจริงทําจริงครับ ไม่พูดเท็จไม่พูดโกหก ผมพูดมีสัจจะ ผมรับผิดชอบ                
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ในคําพูดทุกอย่าง วันนั้นผมได้อภิปรายในหลาย ๆ เรื่องนะครับ ตามเอกสารเรื่องสอบ
ท่านปลัด ผมขออนุญาตออกชื่อครับ ขอความอนุเคราะห์จากสมาชิกสภาเทศบาล              
ในการออกความเห็นว่าการเลื่อนข้ันเงินเดือน เป็นวิธีการบริหารงานของผู้หลักผู้ใหญ่
โดยท่านชุมสาย เหตุผลก็ผมอภิปรายไปว่าตัวนั้นจะให้เพ่ือเป็นข้อมูลให้คะแนนไม่ใช่
หน้าที่ของผม ๆ ไม่อาจเอื้อมที่จะไปก้าวล่วงให้คะแนนได้นะครับ แต่ไม่เป็นไรหลังจาก            
ที่ผมอภิปรายจบแล้ว ท่านก็ข้ึนมาอภิปรายต่อวันนั้นก็ไม่มากนะครับ เพราะอภิปราย
ประมาณชั่วโมงกว่าแต่ผมจะไม่พูดนะครับ แต่มาพูดตัวหลักๆนะครับ ผมมาจากการ
เลือกตั้ง ท่านนายกก็มาจากการเลือกตั้งโดยประชามติของพ่ีน้องประชาชน เรามาดูแล
ผลประโยชน์ให้พี่น้องประชาชน แต่ท่านชุมสายมาจากการแต่งตั้งของท่านนายกมาให้
เป็นรองนายก มาทําหน้าที่แทนนายกได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยอํานาจนายกที่ได้แต่งตั้งมา 
วันนั้นท่านน้อยใจอะไรมิทราบ ท่านได้ประกาศลาออกจากรองนายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขออนุญาตคุณโอภาส เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมจะขอชี้แจงในเรื่องนี้อย่างนี้นะครับ ในการ
บริหารงานภายในส่วนนี้ ผู้บริหารจะเป็นผู้ดําเนินการเองนะครับ จะทําอะไรผู้บริหาร                 
ก็จะเป็นผู้พิจารณานะครับในส่วนของการบริหารราชการ ท่านมาจากการเลือกตั้ง                      
ผมก็มาจากการเลือกตั้ง ท่านเอาปัญหาของชาวบ้านมาอภิปรายในสภาเพ่ือหาทางแก้ไข
ปัญหาให้ชาวบ้าน ส่วนในเรื่องของการบริหารราชการท่านมีอะไรหรือไม่พอใจอะไรท่าน
ก็ไปคุยเป็นการส่วนตัว ท่านอย่าเอามาพูดในสภานี้นะครับ ผมว่ามันไม่เหมาะสมนะครับ
ท่านโอภาสครับ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานสภาครับ  ผ่านไปถึงท่านนายกครับ  สภาแห่งนี้เป็นสภามีเกียรติ
นะครับ ตามระเบียบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ครับ หมวดที่ 9 การรักษา
ระเบียบและความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภา ข้อ 118 ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ห้ามผู้ใดกระทําดังต่อไปนี้ (3) ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระทําการให้เสื่อมเสีย
เกียรติยศของที่ประชุมสภาท้องถิ่นแห่งนี้นะครับ  คําว่าทําให้เสียเกียรติยศครับ ในสภา
ท้องถิ่นแห่งนี้เป็นที่มีเกียรติ การที่ท่านชุมสายประกาศลาออกแล้วไม่ออก ทําให้ชื่อเสียง
สภาแห่งนี้เสื่อมเสียเกียรติยศครับ ถ้าเราประชุมในสภากัน พูดแล้วไม่มีสัจจะ พูดเท็จกัน 
มันไม่ได้นะครับท่านนายก มันเสียเกียรติยศของสภาแห่งนี้ ต่อไปแล้วใครจะเชื่อถือ 
ท่านออกไม่ออกผมไม่ว่าครับ การบริหารอะไรผมไม่ก้าวล่วงครับ แต่ผมจะพูดวันนี้ว่า 
ท่านมาประกาศลาออกในสภาแห่งนี้นะครับ แล้วท่านไม่ออก ทําให้สภาเสื่อมเสีย             
นะครับ ตามข้อ 118 หมวด 9 เรื่องการบริหารบุคคล บริหารราชการแผ่นดิน                 
ผมไม่ก้าวก่ายท่านเลยครับ แต่ผมจะมาขอท้วงติงว่า เรามาประชุมในสภาแห่งนี้ขอให้มี
สัจจะ อย่าพูดเท็จกันเลยมันจะเสียชื่อ เสียหายนะครับ ขอแค่นี้ เพราะท่านประกาศ              
วันนั้นทั้งหมด 4 ครั้ง ว่าท่านขอลาออกจากเป็นรองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส                 
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4 ครั้งในการบันทึกการประชุม เพราะวันนั้นท่านประกาศลาออกแล้ว ทุกคนก็ว่าท่าน
คงจะน้อยเนื้อต่ําใจอะไรไม่ทราบ พอประกาศออกเสร็จทุกคนก็เลิกประชุม แล้ววันนี้เรา
ก็คิดว่าเราเลี้ยงส่งท่านก็แล้วกันตามมารยาทนะครับ ถ้าท่านประกาศในที่ตลาดนัดไม่
เป็นไร 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ท่านสมาชิกครับ วันนั้นผมก็ไม่อยู่นะครับ แต่ว่าการที่ท่านชุมสายจะลาออก
หรือไม่ลาออกนะครับ มันอยู่ที่ผม ท่านจะลาออกผมไม่ให้ออก ผมอยากจะให้ท่าน
บริหารราชการอยู่นะครับ ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับ ท่านมีความสามารถครับ ยังไง
ผมก็อยากให้ท่านอยู่ ซึ่งท่านก็มาคุยกับผม แต่ผมก็ยังยืนยันว่ายังไงผมก็ยังไม่ให้ท่าน
ออกครับ ท่านไม่ได้ผิดคําพูดครับ แต่ว่าอํานาจจะให้ออกหรือตั้งใครมันอยู่ท่ีนายกครับ 
ท่านประกาศลาออกแต่ผมเป็นคนไม่ให้ท่านออกเองครับ  

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เข้าใจท่านนายกครับ ว่าเป็นอํานาจของท่านนายก แต่ท่านมาประกาศในสภา 
มันทําให้สภาเสื่อมเสีย 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ไม่เสื่อมเสีย ผมไม่เห็นคําว่าเสื่อมเสีย ไม่ได้ทําอะไรที่เสียเลย ผมเป็นคนไม่ให้
ท่านออกเองครับ  

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านนายกไม่ให้ออก แต่ท่านมาประกาศลาออก ทําให้เป็นการพูดเท็จในสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ไม่เท็จนะครับ ท่านจะลาออกผมไม่ให้ลาออกครับ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ไม่เป็นไรครับ อํานาจนายกครับ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

อํานาจผมครับ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านนายกฟังผมสักนิดนึงครับ ผมพูดเรื่องการเสื่อมเสียเกียรติยศ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ทําอะไรที่เสื่อมเสียครับ ไม่มีอะไรเสื่อมเสียครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ดิฉันว่าพอแล้วนะคะ เรื่องนี้น่าจะให้เป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน เราพูดเรื่องที่มัน
เป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมดีกว่า เรื่องที่เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน เรื่องท่ีเป็นประโยชน์
กับเทศบาลนะคะ อันนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน ๆ จะออกหรือไม่ออกก็เรื่อง
ของท่าน 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ไม่เป็นไรครับ 
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นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ถ้าไม่เป็นไร ท่านก็นั่งลงเถอะครับ  คือเรื่องท่ีท่านอภิปรายผมจะดําเนินการให้ 
แต่เรื่องนี้มันอยู่ที่ผมไม่ได้อยู่ที่ท่านนะครับ  

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
 

แต่วันนี้ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ท่านอภิปรายเพื่อจะให้อะไรในสภาก็แล้วแต่ผมไม่ว่า แต่เรื่องนี้ยังไงก็อยู่ที่ท่าน
นายกนะครับ การที่จะออกหรือไม่ออก มันอยู่ที่ปากกาผมนะครับ จะลงนามให้ออก
หรือไม่ออกก็อยู่ที่ผม ท่านไม่เก่ียวครับ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ไม่เกี่ยวครับ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ท่านพูดได้ครับ แต่พูดให้พอสมควรอย่าพูดให้เกิดความแตกแยกมันไม่
เหมาะสมครับ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมไม่ได้พูดให้เกิดความแตกแยก แต่ผมพูดความจริง 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ดิฉันว่าพูดเรื่องอ่ืนได้แล้วนะคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ผมจะพูดเรื่องอ่ืนครับท่านนายก ท่านประธานครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คุณอานนท์ ประท้วงค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ผมนายอานนท์  โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 ครับ ผมขอประท้วงท่านประธานครับ ท่านปล่อยให้นายกไป
โต้วาทีไม่ได้ครับ เรื่องนี้แล้วผู้อภิปรายก็นานแล้วครับ โปรดพิจารณา 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เรื่องอ่ืนต่อไปนะคะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เหมือนท่านประธานว่าก็จริงนะครับ เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ควรเอามายุ่งนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ก็ขอร้องคุณโอภาสนะคะ เปลี่ยนเป็นเรื่องอ่ืนนะคะ เรื่องนี้ไม่ต้องพูดแล้ว
นะคะ ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะคะ เชิญคุณโอภาสต่อค่ะ 
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นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานครับ ท่านอานนท์ครับ ท่านฟังผมครับ ท่านประท้วงไม่เป็นไรครับ 
ท่านมีสิทธิที่จะประท้วง ท่านฟังผมบ้าง ท่านประธานครับที่ผมพูดในวันนี้ คืออยากจะ
ให้ท่านประธานใช้บรรทัดฐานในการประชุมสภานะครับ ตัวนี้ที่มาพูดเรื่องนี้ต่อไปให้
เป็นบรรทัดฐานว่าต่อไปเรามาพูดในสภา ให้พูดความจริงกัน อย่าพูดเท็จกัน ถ้าต่อไปจะ
ปล่อยให้พูดเท็จกันมันไม่เหมาะสมนะครับ แล้วคนอ่ืนเขาจะคิดกันอย่างไร ฝากเรื่องที่
จะพูดในวันนี้ด้วยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณสูไฮมีค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมขออนุญาตประท้วงครับ เรื่องเมื่อสักครู่ผมว่าน่าจะจบได้แล้วนะครับ เพราะ
ท่านรองชุมสายประกาศลาออกจริง แต่ท่านนายกไม่อนุมัติขอให้ช่วยราชการต่อ ไม่ใช่
ว่าท่านพูดโกหกครับ ท่านพูดจากใจจริง ไม่อย่างนั้นท่านคงไม่พูดในสภาแห่งนี้หรอกนะ
ครับ แต่เมื่อท่านนายกยังต้องขอช่วยให้ทํางานต่อ ท่านก็ต้องอยู่ต่อเพ่ือช่วยงานเทศบาล
เราและชุมชนของเทศบาลเรา ท่านโอภาสต้องเข้าใจและท่านต้องแบ่งแยกนะครับ ไม่ใช่
ว่ามาโกหกในนี้นะครับ เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านคงไม่โกหกในสภาแห่งนี้หรอกนะครับ 
จากน้ําเสียงในวันนั้นด้วยความจริงใจ และสายตาที่ผมดูออก ท่านอายุมากกว่าผม ท่าน
ดูให้ดีว่าพูดจริงหรือไม่จริงดูสีหน้าท่าทางก็รู้ แต่บางครั้งเม่ือท่านนายกขอร้อง ขออยู่
ช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเรา ท่านชุมสายก็เลยรับปากอยู่ต่อ มันก็เป็นการดีต่อพวกเรา 
อย่าเอามาพูดตรงนี้ให้มันแตกแยก คิดว่ามันไม่ดีครับระหว่างพวกเราในสภา ผมขอร้อง
ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ จบนะคะเรื่องนี้ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมขอนิดเดียวครับท่านประธานครับ ผมพูดด้วยสมองพูดมาเพ่ือให้ท่าน
ประธานทราบว่า ในการประชุมสภาแห่งนี้เป็นสภาอันทรงเกียรติ พูดอะไรอย่าพูดเท็จ
กันเลย พูดให้มีสัจจะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณชนินทร์ค่ะ 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ผมนายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ ครับ ขอประท้วงครับ พูดซ้ําซากครับ 
ขอให้ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอร้องท่านโอภาสด้วยนะคะ ถ้าจะพูดๆ เรื่องอ่ืนนะคะ เรื่องนี้จบได้แล้วนะคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมจะพูดนิดนึงว่าอํานาจนายกสูงสุดที่สั่งได้ แต่ผมในฐานะสมาชิกที่จะมา
อภิปรายบอกท่านประธานว่าเราประชุมในสภาแห่งนี้ เป็นการประชุมอันทรงเกียรติไม่
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ต้องการให้สภาแห่งนี้เสียเกียรติยศชื่อเสียง คราวนี้อย่ามาพูดเท็จกันในสภา พูดให้มี
สัจจะ อํานาจท่านนายกมีอํานาจเต็มที่จะให้ออกหรือไม่ให้ออกไม่เก่ียวกับผม แต่ที่พูด
มาท้ังหมดเพ่ือให้เข้าใจว่าสภาแห่งนี้มีเกียรติยศ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ทุกคนเข้าใจแล้วนะคะ เรื่องนี้จบได้แล้วนะคะ ท่านโอภาสมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่
คะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมขออีกนิดนึงว่า เรียนท่านประธานสภาครับว่าต่อไปเราจะพูดอะไรก็ให้
รับผิดชอบคําพูดด้วยนะครับ เพราะว่าไปประกาศที่ตลาดบางนาคไม่เป็นไร แต่นี้มา
ประกาศในสภามันไม่ได้นะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานครับ พูดซ้ําซากไปมา วกวนไปมาก็กลับมาเรื่องเดิม พูดเท็จ 
รับผิดชอบคําพูด แต่ตัวเองไม่รับผิดชอบคําพูดเลย บอกหยุดแล้วไม่หยุดนะครับ คือพูด
คนอ่ืนได้แต่ตัวเองไม่ทํา ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ ก็รักษาคําพูดด้วยที่พูดแล้วก็ขอต่ออีก
นิด ต่ออีกนิด ก็ยังพูดเรื่องเดิม เรื่องเดิมไป แล้วพูดเรื่องเท็จ เรื่องจริง ใครเป็นคนตัดสิน 
ก็บอกไปแล้วว่าผมไม่อนุมัติ มันก็ต้องจบได้แล้ว นี้ขอไปนิดต่อเติมไปต่อไป ซ้ําซาก ถึง
เย็นก็เรื่องนี้ถ้าปล่อยให้พูดนะครับท่านประธาน 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เมื่อสักครู่ผมจะหยุดแล้วครับท่านประธาน แต่มีการประท้วงผมต้องชี้แจงนะ
ครับ ผมไม่ได้ยืดเยื้ออะไร ผมจะจบแล้ว เพราะถ้าเขาประท้วงผมต้องชี้แจงครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ คราวนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

สุดท้ายครับ สุดท้ายจริงๆ ไม่มีอะไรแล้ว ก็ขอบคุณท่านประธานครับ ฝากไว้
นิดนึงว่าการประชุมสภาแห่งนี้เป็นการประชุมอันทรงเกียรติเราพูดอะไรให้พูดความจริง
กัน ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อเชิญค่ะ  เชิญท่านรองนายกชุมสายค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาสทีเ่คารพครับ ขออนญุาตใช้สิทธิ
พาดพิงเนื่องจากระบุชื่อตัวชัดเจน ก็ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้ผมสองสีแต่ผมยังมีอยู่ครับ 
ถ้าผมไม่มีเขาเรียกว่าคนหัวล้าน ถ้าคนหัวล้านส่วนใหญ่จะใจน้อย สังเกตดู ท่านสมาชิก
ผู้ทรงเกียรติครับผมได้ประกาศจริงและผมก็ได้ลาออกจริง ครั้งนี้น่าจะไม่ถึงชั่วโมงครับ
นิดเดียวครับ เนื่องจากถูกพาดพิงและเอ่ยชื่อมา  โดยชีวิตส่วนตัวของผมรับราชการมา
ศักดิ์ศรีเกียรติภูมิผมก็มี ศักดิ์ศรีทุกคนมีครับ สภาแห่งนี้มีเกียรติครับ ผมยอมรับ ผมก็
มักจะใช้คําว่าสภาผู้ทรงเกียรติอยู่เสมอ สิ่งที่ผมพูดไปในวันนั้นถ้าท่านนายกยืนยันแบบนี้
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ผมได้ยื่นใบลาออกครับ ผมไม่ได้เสียสัจจะอะไร ท่านนายกขอร้องให้ผมอยู่ต่อครับ 
ขอร้องให้อยู่ต่อถ้าเอาอยู่แล้วให้อยู่ช่วยนั่นช่วยนี้ ท่านครับ ณ วันนี้ผมช่วยงานเกือบทุก
หน้าเลยครับ การเงินการคลัง หรือแม้แต่กิจการสภา ท่านประธานสภาที่เคารพ ญัตติที่
เกิดในวันนี้ ถามน้องๆเจ้าหน้าที่ทุกสํานักกองได้เลยครับ ใครที่ช่วยเกลาเนื้อหาของ
ระเบียบกฎหมาย ใครครับ การเงินการคลัง รายได้ต่าง ๆ ผมช่วยครับ แล้วผมรับปาก
กับนายก ณ วันนี้ท่านสมาชิกครับ ผม 63 ผมมีบางส่วนที่เป็นเรื่องของสุขภาพ แต่
ลูกผู้ชายครับคําไหนคํานั้น รับปากนายกว่าช่วย จะช่วยให้จบผมก็ต้องช่วยให้จบครับ 
ถึงแม้พรุ่งนี้จะหามผมไปโรงพยาบาล ผมก็ยังไม่ลาออกครับ เพราะลูกผู้ชายพูดคําไหน
คํานั้นครับ ท่านครับ จะให้ผมโกหกมดเท็จอะไรครับ แล้วเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของสภา ผม
ขออนุญาตนะครับ ผมเคยเป็นวิทยากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เคย
บรรยายให้สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ฟังในสถานบันพัฒนาข้าราชการองค์กร
ปกครองท้องถิ่นท่ีคลองหนึ่งด้วยครับ ท่านครับ สภาผู้ทรงเกียรติหรือไม่อย่างไรอยู่ที่
พฤติกรรมกับองค์ความรู้ครับ 2 อย่างครับ ความรู้คู่กับคุณธรรม แต่ถ้าคุณคิดว่าผมใช้
คํานั้นคํานี้แล้วไม่เหมาะสมหรือหยาบคาย ท่านครับขอคุยในเรื่องของกฎเกณฑ์กติกา 
ไปเรียนใหม่ครับ แล้วระเบียบอ่านให้ถ่องแท้ครับ ในโอกาสนี้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ครับ ถ้าหากว่าท่านเข้าใจตรงกันกับผมและดูบุคลิกท่วงทีวาจาและนิสัยผม ท่านก็ลองใช้
ดุลยพินิจพิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับว่า ผมลูกผู้ชายหรือว่าใส่ผ้าถุง ผมเรียนฝากท่าน
ประธานและท่านสมาชิกด้วยครับ ถ้าหากว่าท่านได้ไปอ่านระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นแล้วมันมีหลายอย่างท่ีเรามิได้ทําด้วยความ                
ทรงเกียรติครับ อาทิเช่นกระทู้ถาม ท่านครับกระทู้ถามมีหลายแบบครับ ท่านไปดูครับ 
กระทู้ถามต้องยื่นต่อประธานสภากี่วันครับ เรื่องอ่ืน ๆ ที่ว่าในวาระนี้ผมเข้าใจว่าเป็น
เรื่องเดือดร้อนของชาวบ้านไม่ใช่การกระทู้ถาม ใช่ ท่านมาตั้งกระทู้ถามโดยเอ่ยนาม              
ถึงผม ในนามของผู้บริหารถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของสมาชิกผู้ทรงเกียรติคือการสอบถาม
การบริหารจัดการของผู้บริหาร โอเค.ครับ ถูกต้อง แต่ก็สมควรที่จะเสนอเป็นญัตติกระทู้
ถามครับเสนอตามระเบียบ ถ้าท่านกรุณาสอบถาม 2 ท่านที่ไปเรียนมามีอย่างนี้ใช่
หรือไม่ครับ กระทู้ถามต้องยื่นต่อประธานสภากี่วัน แล้วถ้าหากว่าเป็นกระทู้ถามท่ีท่าน
ประธานได้พิจารณาแล้วว่า ลบหลู่เกียรติยศเกียรติภูมิของคุณหนักหนา ท่านประธานก็
ไม่เอาเข้าในระเบียบวาระการประชุมก็ได้ ประการต่อมาท่านประธานได้พิจารณาแล้ว
เรื่องนี้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับ คราวนี้ในการประชุมหากว่าถอดเทป
ออกมาแล้วเสียดสี เสียดแทงท่าน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมก็เสนอมาสิ
ครับ อภิปรายมาเสนอมา ถ้ามันไม่หยาบคายไม่เข้ากฎเกณฑ์กติกาแล้ว  ผมก็จะขอถอน
คําพูดก็เป็นไปกติกาอย่างนี้นะครับ ส่วนเรื่องท่ีเอ่ยชื่อเอ่ยนามผมในวันนี้นั้น ไม่เป็นไร
หรอกครับ ชื่อเสียงเกียรติยศมันอยู่ในตัวครับ มันอยู่ที่พฤติกรรม องค์ความรู้ไม่ได้
จําเป็นหรอกครับว่า 32 เมตร กับ 24 เมตร มันชัดเจนหรือไม่อย่างไร แต่ท้ายท่ีสุดมัน
คือองค์ความรู้ครับ เขาเรียกว่า Knowledge ครับภาษาทางวิชาการ และยิ่งถ้าไม่มี
คุณธรรมเขาเรียกว่า Not virtue ครับ ความรู้คู่คุณธรรมมันถึงจะได้เกียรติภูมิและ
ศักดิ์ศรีครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ที่ท่านมานั่งตรงนี้ได้เสียงมาจากพ่ีน้อง
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ใช่ครับ ท่านถ้าวันนี้ประชาชนไม่เลือกท่าน ๆ ไม่มี
โอกาสใส่เครื่องแบบแบบนี้หรอกครับ ณ วันนี้ท่านตอบได้หรือไม่ ผู้อภิปรายคนไหนก็ได้ 
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ว่าความหมายในเครื่องแบบของท่านมีนัยยะแห่งเกียรติยศอะไรบ้าง แต่ผมอธิบายได้
หมดครับ เพราะฉะนั้นในการอภิปรายผมคิดว่าไม่ได้ลบหลู่เกียรติภูมิ และถ้าหากว่าถ้า
ท่านจะเอาคํานี้ไปแล้วไปบอกหรืออะไรที่บอกว่าสภาแห่งนี้หมดเกียรติเพราะรองชุมสาย 
ผมว่าลองทบทวนพิจารณาใหม่นะครับ ต่อเดี๋ยวกรรมมุนาวัตตเกโลโกมันจะกลับมาหาสู่
ตัวท่านด้วย เกียรติยศและศักดิ์ศรีมันก็จะถูกลบหลู่ด้วยตัวท่านเอง โดยวาจานั้นละครับ 
เป็นวาจาที่เหมาะหรือไม่อย่างไรขอให้ท่านทบทวนดูว่าอย่างไร ขอความกรุณาท่าน
ประธานได้พิจารณาว่ายุติแค่นี้เถอะครับ และผมกับคุณโอภาสขออนุญาตที่เอ่ยนาม
ไม่ได้มีอะไรครับ เห็นว่าคุณโอภาสเป็นคนที่สนใจใยดีต่อบ้านเมืองดีครับ และผมก็
เชื่อถือศรัทธาตัวท่านมานานนะครับ หลังจากนี้ก็ยังเชื่อถือศรัทธา แต่ท่านใช้เวลานาน
ไปหน่อยและซ้ําซากครับ วกวน ขอร้องแล้วก็ขอร้องอีก ก็พอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับ แต่
ผมจะอยู่ต่อครับเพื่อช่วยเหลืองานนายกเทศมนตรีตามที่ผมรับปากไว้ด้วยเกียรติยศของ
ลูกผู้ชายครับ ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เรื่องนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะ มีสมาชิกท่านใดจะคุยเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่คะ              
เชิญคุณฎอฮาค่ะ 

นายฎอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานที่เคารพ ผมนายฎอฮา อิบราฮีมีย์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ขอปรึกษาหารือกับท่านประธานครับ ในวาระอ่ืน ๆ สองสามเรื่องเป็น
เรื่องของชาวบ้านที่ให้มาถามในสภาแห่งนี้นะครับ ท่านประธานครับปัญหาข้อที่ 1 คือ
เรื่องของโรงงานที่ซื้อขี้ยางท่ีติดกับโรงเรียนเทศบาล 6 ก็คือมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นนะ
ครับ ผมทราบว่าในครั้งที่แล้วคุณสมานก็ได้อภิปรายมาแล้วครั้งนึงนะครับ แต่ตอนนี้ก็ยัง
มีปัญหาอยู่นะครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อผมไปประชุมคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล 6 นะครับ รู้สึกว่าตอนนั้นลมทะเลพัดมา กลิ่นก็เข้ามา ก็ได้สอบถามชาวบ้าน
แถวนั้นก็บอกว่ามีกลิ่นจริง ๆ แล้วก็อาจารย์ที่โรงเรียนเทศบาล 6 ก็เล่าให้ผมฟังวันนั้น
ว่า กลิ่นเข้ามาในห้องเรียน เด็กก็จะว่าเด็กคนอื่นว่าอุจจาระหรือเปล่า ความจริงแล้ว
ไม่ใช่มันเป็นกลิ่นของโรงงานขี้ยางนะครับ อันนี้ฝากให้ท่านประธานช่วยจัดการด้วยนะ
ครับว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้กลิ่นมันไม่ไปกระทบกับชาวบ้านและกับโรงเรียน ข้อที่ 2                        
นะครับ อยากจะฝากท่านประธานนะครับ ถ้าท่านไปทางชุมชนชายทะเลความจริงผมมี
ภาพให้ท่านดู คราวหน้ามีจอโปรเจคเตอร์ผมจะเอาภาพให้ดูและทุกคนก็จะได้ดู                   
ผมจะได้ไม่ต้องอธิบายมาก สั้น ๆ ก็เข้าใจ ถ้าเราไปท่ีชุมชนชายทะเลมันจะมีป้าย                  
2 ป้าย ๆ ที่ 1 มีคําบอกว่า นี้คือชุมชนชายทะเล แต่อีกป้ายหนึ่งขึ้นติดกับชุมชน
ชายทะเลเหมือนกันจะเขียนว่าถนนสุริยะประดิษฐ์  วันนั้นมันจะมีเด็กใหม่ที่มาเช็ค
บ้านเลขท่ีหรือว่าเป็นไปรษณีย์ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ เขาถามผมว่าพ่ี ๆ ในเขตเทศบาล
เขามี 2 ถนนชื่อเดียวกัน ผมก็ไปดู ฝากท่านไปแก้ไขด้วยนะครับ มันไม่ใช่ถนน                     
สุริยะประดิษฐ์ ตรงนั้นมันเป็นถนนชายทะเล เอาป้ายลงด้วยครับ เพราะเขาจะสับสน        
นะครับ ข้อสุดท้ายนะครับ ข้อที่ 3 จากการที่ทางเทศบาลเมืองได้ไปสร้างสะพานสั้น ๆ 
ที่หาดนราทัศน์ก็บอกด้วยว่าที่สร้างเสร็จไปแล้วก็สวยงามมาก แต่มันมีเรื่องของขยะ         
นะครับ เป็นเรื่องถุงที่ใส่ปูนนะครับ ที่อยู่ขอบ ซึ่งผู้รับเหมาได้เอาอุปกรณ์มาตั้งไว้ตรงนั้น
คือเป็นวัสดุ แต่ตอนนี้เป็นถุงขยะเยอะมากเขาไม่ได้ไปเก็บก็หลายวันแล้ว ผมเห็น
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ผู้รับเหมาสร้างเสร็จมาหลายวันแล้ว ผมเดินไปดูก็ยังอยู่ยังไม่ไปเก็บ ช่วยไปเก็บด้วย                
นะครับเพราะใกล้กับวันฮารีรายอแล้วนะครับ เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วย                  
และอีกอย่างหนึ่งต่อไปว่าวันฮารีรายอเราจะต้องยอมรับว่าขยะต้องมาอีกครั้งหนึ่ง 
เพราะว่าทุกปีจะเป็นอย่างนี้ทุกปีเลยนะครับ ก็ฝากให้ทางเทศบาลไปเก็บขยะตรงนั้น
ด้วยนะครับ มันเป็นถุงปูนที่ชาวบ้านเขาฝากมาครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ก่อนอื่นก็ชาวบ้านฝากขอบคุณท่านผู้บริหาร
และหัวหน้าช่างไฟฟ้าที่ทําให้แสงสีปีนี้ดูกระฉับกระเฉง เดินไปมาดูสดใสนะครับ เรื่องนี้
ก็ดีใจด้วยที่ผู้บริหารสนใจมองคนในเขตในเดือนรอมฎอนท่ีเขากําลังมีกิจกรรม เรื่องท่ี 2 
ก็อยากจะฝากให้ท่านประธานไปดูศาลาที่อยู่ในหาดนราทัศน์ศาลาเกาะกลางความจริงดู
แล้วผมว่าโครงสร้างยังแข็งแรงอยู่นะครับ แต่ถ้าดูในบริเวณคือเพดานที่มันจะเสียสัก
หน่อยนะครับ ผมอยากจะให้ท่านไปดูแล้วปรับปรุงให้มันสวยนะครับ คือถ้าเราปรับปรุง
ตรงนั้น ทาสีให้มันเข้ากับบรรยากาศชายทะเลหรือว่าการท่องเที่ยว ผมว่ามันจะดี
เพราะว่าเราได้สร้างสะพานจากถนนสะพานวีระอยู่แล้ว มันก็สวยอยู่แล้วเราก็เพ่ิมมาอีก
ในส่วนนี้ผมว่าน่าจะสวยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ร้านค้าบริเวณนั้นกําลังขยายตัวอยู่เต็ม 

 

เลยครับ พอลูกค้ามาส่วนหนึ่งก็จะไปเดินที่ศาลานั้นครับ ก็อยากให้ไปปรับปรุงครับ                 
ก็ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีแล้วนะคะ ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มา
ประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมค่ะ 

 

ปิดประชุมเวลา  1๒.15 น. 
 
 
     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์         ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                          เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 

     (ลงชื่อ)  ปริยา   พรหมสังวระ        ผูต้รวจรายงานการประชุม    
             (น.ส.ปริยา  พรหมสังวระ) 
           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

     (ลงชื่อ)       สุชีพ   เกื้อกูล          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                 (นางสุชีพ    เกื้อกูล)    
                                 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 

      (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                (นายอับดุลอาซิส  มะ) 
                                                           สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
                 เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส                                                                                                                                 


