
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยที่  3  ประจ าปี  2560 

ครั้งที่ 2/2560            
เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2560   

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

……………………………. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล    
14. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล    
15. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล  

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล (ลาประกอบพิธีฮัจย์) 
2. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 

 

รายช่ือคณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี 
๒. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี 
5. นายสาการียา นิแวร์ เลขานุการ ฯ 
6. นายอาฮามะ กุลยานันต์ เลขานุการ ฯ 

รายช่ือคณะผู้บริหารผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  (ไม่มี) 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
๑. นายฮาฟิส ฮาเล็ง นิติกรชํานาญการ  (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ) 

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

 
 

1. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล 
2. นายกิจจา    สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
3. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาล 
4. นางสุชีพ เกื้อกูล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
5. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นายโชคชัย    วัฑฒนายน ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นางสาวปัทมา เมฆารัฐ ผู้อํานวยการกองคลัง 
8. นายบุญสม ใสบริสุทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
9. นายพิมาน เพ็ชรสังข์ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างและผังเมือง 
10. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส 
11. นายสมนึก ดวงศร ี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
12. นางอุษามาศ เรืองธนู ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 
13. นางสาวเจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 
14. นางสาวอาทิตยา ศรีสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 
15. นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 
16. นายมิฟฎอล สาเมาะ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 
17. นายธนพล ตันสุนีย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
18. นางสาวกาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
19. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
20. นายชัชชัยวุฒิ กระจายเกียรติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
21. นางสาวปราณี เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
22. นางสาวปริยา    พรหมสังวระ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นางวัจนา หนูปั้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
24. นางแพรวพรรณ เกิดกูล หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
25. นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
26. นางสาวศุภลักษณ์  เพชรประสิทธิ์                                                                                                                                                                                                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
27. นายชูชัย แวสุหลง วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ 
28. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
29. นายอดุลย์ อาแซ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชํานาญงาน 
30. นางภชมล    มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
31. นางสาวอโรชา พรหมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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                                                     เริม่ประชุมเวลา  09.๐๐  น. 

                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 คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เรยีนท่านนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส ท่านคณะผูบ้รหิาร ท่านสมาชิก                  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะคะ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.2560  ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 
 วันนี้ไม่มีนะคะ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  นะคะ 

          ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2560 
             สําหรบัรายงานการประชุมก็ขอไปรบัรองในคราวต่อไปนะคะ เหน็ใจ
เจ้าหน้าที่เวลามันกระชั้นชิดไม่สามารถถอดเทปประชุมได้ทันนะคะ 
             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3  นะคะ 

              ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม    

- ไม่มีนะคะ 
               ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4  นะคะ 

              ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณา 
เสร็จแล้ว 
              4.1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
   -  ไม่มีนะคะ  
               4.2  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

                      - ไม่มีนะคะ 
                ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5  นะคะ 

                 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓  

       ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมาย   เชิญค่ะ 
 



 
 
 

4 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ  ๕๑  ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระท่ี  ๒   ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง
อ่ืน  ……….  

              ในระหว่างระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ .ศ.2561  จํานวน 3 วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่  16  ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 
2560 ในเวลาราชการ ไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติ  และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้นัดประชุม 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุมภูผาภักดี (ชั้น 3)  เพ่ือ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256 1 โดยเชิญ
คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชุม    

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญคณะกรรมการสามัญแปรญัตตริ่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 อ่านบันทึกรายงานการประชุมการตรวจร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เชิญค่ะ 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           บันทึก รายงาน การประชุม คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ                    
ทําหน้าทีพิ่จารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.25 61  
เมื่อวันที่  21 สิงหาคม  2560 เวลา  15.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผาภักดี)  
สํานักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
รายชื่อผู้เข้าประชุมดังนี้   

1. นายสูไฮมี มะรอดิง ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. นายเจะอูมา เจะมุ คณะกรรมการฯ 
3. นายไพโรจน์ นิยมเดช คณะกรรมการฯ 
4. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ คณะกรรมการและเลขานุการฯ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
1. นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
2. นายนิย ิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
3. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
4. นายสาการียา นิแวร ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
5. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
6. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
7. นายบุญณรงค ์ กวีพันธ ์ ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
8. นายกิจจา สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
9. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
10. นายธานินทร ์ คงนวล ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
11. นางสุชีพ   เก้ือกูล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
12. นายโชคชัย วัฑฒนายน ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
13. นางสาวปัทมา เมฆารัฐ ผู้อํานวยการกองคลัง 
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14. นายศักรินทร ์ ทองจินดา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
15. นายพิมาน เพ็ชรสังข์ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
16. นายสมนึก ดวงศรี ผู้อํานวยสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
17. นางสาววัฒนิยา ทองแผ้ว รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 
18. นางอมรรัตน ์ คงสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 
19. นางปาจารีย ์ สระชิต รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 
20. นางวัจนา หนูปั้น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
21. นางสาวกาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
22. นางสาวปริยา พรหมสังวระ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. นางสาวศุภลักษณ ์ เพชรประสิทธิ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
24. นางเบญจวรรณ จินดาเพชร ครู สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 
25. นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

                    1.  ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่หน้า 1 – 4 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

           2.  ส่วนที่  2  เทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561 ตั้งแต่หน้า 1 - 8  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

      2.1 รายงานประมาณการรายรับ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตั้งแต่หน้า 1/4  -  4/4  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

      2. 2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตั้งแต่หน้า 1/4  -  4/4  ไม่มีการแก้ไข              
ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

      2.3 รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตั้งแต่หน้า 1/45  -  45/45  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      2.4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   2. 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

    - งานบริหารทั่วไป  ตั้งแต่หน้า 1/69  -  9/69                 
ขอแก้ไขหน้า 4/ 69 บรรทัดที่ 26 จาก ตั้งไว้ 2,613,60 บาท เป็น 2,613,600 
บาท รายละเอียดอื่น ๆ ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตั้งแต่หน้า 9/69   
-  16/69 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานบริหารงานคลัง ตั้งแต่หน้า 16/69  -  
19/69  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
    - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  ตั้งแต่หน้า 19/69  -  20/69   ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานเทศกิจ  ตั้งแต่หน้า 20/69  -  21/69        
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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    - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
ตั้งแต่หน้า 22/69   -  23/69  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.3 แผนงานการศึกษา  
    - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งแต่หน้า 
23/69  -  25/69 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งแต่
หน้า 26/69  -  33/69 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานระดับมัธยมศึกษา  ตั้งแต่หน้า 33/69            
-   34/69  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งแต่หน้า 34/69  -   
35/69  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.4 แผนงานสาธารณสุข  
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งแต่หน้า 
35/69  -  38/69 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งแต่หน้า 38/69  
-  41/69 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     หน้า 
41/69  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
     - งานไฟฟ้าถนน  ตั้งแต่หน้า 41 /69  -  48/69  
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานสวนสาธารณะ ตั้งแต่หน้า 48/69  -  
50/69  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตั้งแต่หน้า 
50/69  -  53/69   ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ตั้งแต่หน้า 53/69  -  55/69 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
หน้า 56/69  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ตั้งแต่หน้า 56/69  -  57/69  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งแต่หน้า 58/69  -   
60/69  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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    - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งแต่หน้า 60/69  
-  62/69  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  ตั้งแต่หน้า 63/69  -  65/69  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งแต่หน้า 65/69  
-  66/69  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.10 แผนงานการพาณิชย์ 
     - งานโรงฆ่าสัตว์  ตั้งแต่หน้า 66/69  -  67/69    
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.11 แผนงานงบกลาง 
     - งานงบกลาง  ตั้งแต่หน้า 67/69  -  69/69          
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      3.  ส่วนที่  3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
            3.1 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หน้า  1/1  ไม่มี
การแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

            3.2 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หน้า  1/1 ไม่มี
การแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   3.3  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณ
รายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล  หน้า 1/1  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตาม
ร่างเดิม 
   3.4  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล  ตั้งแต่หน้า 1/7 – 7/7  ไม่มีการแก้ไข  
ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

       4.  ส่วนที่  3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 
            4.1 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หน้า  1/1  ไม่มี
การแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

            4.2 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หน้า  1/1  ไม่มี
การแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   4.3  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณ
รายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง  หน้า 1/1  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่าง
เดิม 
 



 
 
 

8 

   4.4  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง ตั้งแต่หน้า 1/4 – 4/4  ไม่มีการแก้ไข  ให้
คงไว้ตามร่างเดิม 
       5. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ตั้งแต่หน้า 1/22  -  
22/22 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

       6. การจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ตั้งแต่หน้า 1/2  -  2/2  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้
ตามร่างเดิม 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ค่ะ ตามที่คณะกรรมการได้เสนอรายงานมาคงไว้ตามร่างเดิมหมดนะคะ 
ต่อไปดิฉัน ขอถาม มติที่ประชุม นะคะ  สมาชิก ท่านใดเห็นชอบ ให้คงไว้ตามร่างเดิม       
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  14 เสียง) ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ ให้
คงไว้ตามร่างเดิมนะคะ   

     เป็นอันว่าผ่านในวาระท่ี ๒  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓  ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลอ่านระเบียบที่เก่ียวข้อง  เชิญค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๕2  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี  ๓  ไม่มีการอภิปราย  เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
           ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินลงมตวิ่าจะให้ตราเปน็
ข้อบัญญัติหรือไม่  จะได้นําเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายใน 7 วันนะครับ นับ
จากวันที่เราประชุมวันนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓  ดิฉันขอมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2561  ตามท่ี
ได้พิจารณามาแล้ว ในวาระท่ี 2  เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติบังคับใช้  โปรดยกมือค่ ะ 
(สมาชิกยกมือ  14 เสียง ) ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ ตราเป็น                   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตามท่ีท่านผู้บริหาร
เสนอนะคะ ต่อจากนีจ้ะได้นําร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวเสนอ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือพิจารณาต่อไป  ต่อไประเบียบวาระท่ี 6 

          ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  อ่ืน ๆ  เชิญสมาชิกค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ   

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2 ครับ ท่านประธานครับ ช่วยประสานกับเจ้าหน้าที่คุม
เสียงนะครับว่า ขณะนี้ผมอภิปรายเสียงบันทึกได้หรือไม่ครับ ช่วยประสานให้ด้วยครับ 
เพราะว่า 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ประสานว่า 
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นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ที่ผมอภิปรายเสียงบันทึกจะถอดออกมาได้หรือไม่ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ทําไมไม่ได้ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เพราะว่าผมอภิปรายเรื่องงบประมาณครั้งที่แล้ว เสียงผมถูกแบนครับ เสียงไม่
ออกในการบันทึกครับ แต่ก็ไม่ว่ากัน ค่อยว่ากันในสมัยหน้า ขอฝากเป็นน้ําจิ้มไว้ก่อน  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ไม่ค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะอธิบายนะคะ คือคุณโอภาสพูดเบา และหันไปหันมา ไม่ค่อย
จ่อไมค์ ดิฉันเห็นหลายครั้งแล้ว จะเตือนอยู่ คือพูดเบา แล้วไม่ได้จ่อท่ีไมค์ คุณโอภาสก็
ปรับปรุงตรงนั้นก่อนนะคะ  

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับผม คือผมก็จะบอกไว้ก่อน เพราะว่าผมคนเดียวเท่านั้น คนอื่นไม่มี ก็ค่อยว่า
กันเที่ยวหน้านะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ก็เท่ียวนี้คุณโอภาสก็ปรับปรุงดูสิคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ก็ผมถามประธานอยู่แล้วว่า ใช้ได้หรือไม่ครับ ใช้ได้หรือไม่ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ถ้าอย่างนี้ใช้ได้ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไร เสียงจะแบนหรือไม่แบนก็ค่อยว่ากันสมัยหน้าครับ                   
ท่านประธานครับผมมีข้อสงสัยอยู่ 1 ประเด็นนะครับ เมื่อปีใหม่มีฝนตกน้ําท่วมมา                    
นะครับแล้วทําให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ประธาน
ครับที่บริเวณวงเวียนนกนะครับ ปกติไม่ท่วมถึงขนาดนั้น แต่ปีนี้ท่วมมากครับ                     
ด้วยเหตุผลครับ เพราะว่าท่อระบายน้ําที่เมนหลักของถนนภูผาภักดี ท่อระบายน้ําช่วง
นั้นความกว้างประมาณ 120 เซนติเมตรโดยประมาณ จะตัดผ่านลงไปข้างอุตุนิยมวิทยา 
ลงแม่น้ําบางนรานะครับ แต่ปรากฏว่ามีบริษัทรับเหมาก่อสร้างทําเข่ือน เอาดินไปปิดทับ
ท่อระบายน้ําไม่ให้น้ําไหลเพ่ือผลประโยชน์ของเขาในการใช้รถวิ่งขึ้นลงได้สะดวกนะครับ 
เหตุที่เกิดมาเลยทําให้น้ําท่วมมากนะครับ น้ําไม่สามารถจะไหลลงในท่อนั้นได้ ในถนน                  
ภูผาภักดีมีขยะเต็มท่อหมดนะครับ ผมได้อภิปรายนําเสนอเมื่อครั้งที่ 1 ในการประชุม
สมัยสามัญ ครั้งแรก ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ผมนําเสนอมา
ชี้แจงเหตุผลว่าน้ําท่วมเพราะอะไร ทําไมไม่ปรับปรุงแก้ไขนะครับ ขอให้ผู้บริหาร
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับผลประโยชน์ในการเสียภาษีมาให้พวกเราใช้
กันอยู่ ณ ตอนนี้ แต่ปรากฏว่าผมอภิปรายไปครั้งนั้นแล้วไม่มีอะไรเกิดข้ึน ผมขอคําตอบ  
ก็ไม่มีคําตอบนะครับ ต่อมาก็มีการประชุมอีกครั้งนึงนะครับ มีการประชุมครั้งท่ี 2         
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การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ผมก็
นําเสนอข้อนี้อีก ผมเสนอท้วงติงไปอีกทําไมไม่ไปทํานะครับ ก็ปล่อยปละละเลยไป       
นะครับ ครั้งที่ 2 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ผมจะมาอภิปรายถามนายกว่า ทําไมไม่ดูแล        
ท่อระบายน้ํานี้ให้ลงในคลองบางนรา เพื่อประชาชนไม่ได้มีผลกระทบกับน้ําท่วมนะครับ 
ท่านไปดูได้เลยครับท่านประธาน ขณะนี้ไปดูได้เลยว่าขยะในท่อนั้นเต็มอยู่ท้ังดินทั้งขยะ  
สิ่งมูลฝอยต่างๆ เต็มอยู่ มันแห้งเกรอะกรังหมดแล้ว บริษัทเอาดินไปทับท่อระบายน้ํา      
ที่น้ําจะไหลลง น้ําเลยไหลลงไม่ได้ ทําให้น้ําท่วมเมืองนะครับ ท่วมเมืองทั้งเมืองนะครับ                   
ถ้าไหลตรงนั้นได้ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญค่ะ ประท้วงอะไรคะ ยกมือประท้วงอะไรคะท่านรองนิยิ  

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานครับผมขอตอบของท่านสมาชิก ท่านโอภาสนะครับ เพราะว่าท่าน
อภิปรายหลายครั้งแล้วนะครับ ผมขอให้ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ตอบประเด็นนี้                 
นะครับ เชิญครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เดี๋ยวให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ตอบ คุณโอภาสมีอีกยาวหรือไม่คะ จะตอบ
ก่อน 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานครับ ฝากท่านประธานนิดนึงนะครับว่า ในการประชุมสภานะครับ 
ในเมื่อผู้อภิปรายยังอภิปรายอยู่ ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ จะมาขอประท้วง                        
จะอภิปรายเสริมต่อ มันไม่ได้นะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ประท้วงได้ค่ะ  

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ประท้วงได้ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ประท้วงประธานค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

แต่ประท้วงได้ ขอให้การประท้วงใช้มาตรา 33 ครับ ไม่ใช่ว่ายกมือแล้วท่าน
ประธานเชิญให้อภิปราย มันไม่ถูกต้องครับ ต้องถามด้วยว่ายกมืออภิปรายด้วยเหตุผล
อะไร การประท้วงต้องยืนแล้วยกมือขึ้นครับ ไม่ใช่นั่งเฉยๆ แล้วท่านประธานให้อภิปราย 
มันไม่ถูกต้องครับ ก็ขอให้ดูข้อ 33 ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คุณอานนท์ ประท้วงอะไรค่ะ 
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นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอานนท์  โสตติมานนท์ ครับ 
ผมว่าผู้อภิปรายนี้กําลังโต้เถียงกับท่านประธานแล้วครับ ผมอยากให้ท่านประธาน
วินิจฉัยว่าผู้ที่อภิปรายเถียงกับท่านประธาน ผมว่าไม่ถูกต้องนะครับ นี้คือการประท้วง 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ใช่ค่ะ แต่ดิฉันวิเคราะห์ดูแล้วว่าเดี๋ยวท่านโอภาสจะพูดต่อให้จบเรื่องก่อน    
นะคะ แล้วก็จะตอบคําถามทีเดียวเลยนะคะ เชิญคุณโอภาสค่ะ  

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผมนี้การอภิปรายการพูดของผมนอกจากว่าท่าน
ประธานจะอนุญาตให้ผมครับ ผมไม่ได้ดื้ออะไรเลยครับ แต่ท่านที่ประท้วงนี่ไม่รู้อะไรเลย 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

อย่าพาดพิงคนอ่ืนค่ะ เดี๋ยวก็เป็นเรื่องยาวอีก เชิญคุณอานนท์  

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมขอประท้วงครับ ไม่ใช่ผมไม่รู้เรื่องนะครับ ผมว่าคนที่พูดน่าจะไม่รู้เรื่อง                  
พูดอยู่ได้ ถามในสภา ผมนี่นานๆ พูดที คือว่าการพูดนี้เรื่องท่อน้ํา พูดมา 3 ครั้งแล้ว ไม่รู้
ว่ามีความคิดอย่างไรซ้ําซาก พูดอยู่นั่นละครับ รู้ว่าทางเทศบาลก็กําลังดําเนินการแก้ไข
อยู่ เดี๋ยวก็ให้เขาพูดเสร็จก่อนแล้วจะให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ อธิบายครับ  ผมไม่ใช่ว่า
ไม่รู้เรื่องนะครับ ทํางานมาสามสี่สิบปีนะครับ ระดับ 7 นะครับ ทํางานมาหลายปีนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญนั่งค่ะ เอาเป็นว่าเข้าประเด็นเลยนะคะ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอ่ืนแล้วนะคะ
เข้าประเด็นเรื่องท่อน้ําเลยนะคะ ถ้าคุณโอภาสพูดพาดพิงคนอ่ืนอีก ดิฉันจะไม่ให้พูด                              
นะคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมขอชี้แจงนิดนึงนะครับ ท่านประธานครับผมถูกพาดพิงครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ดิฉันขอร้องค่ะ จบเลยนะคะ พูดถึงคูระบายน้ําเลยนะคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

งั้นไม่เป็นไรในเมื่อ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เดี๋ยวถ้าคุณโอภาสยังไม่หยุด ดิฉันจะไมให้พูดนะคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เอาละครับ ไม่เป็นไรครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

กลับมาคูระบายน้ํานะคะ 
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นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คูระบายน้ํานะครับ ในเมื่อเราได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เราต้องดูแล
ปกป้องประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่ไปปกป้องประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลนึงนะครับ 
ให้มีจิตสํานึกไว้ด้วยครับ ท่านประธานครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ผมขอนําเสนออภิปราย
ครั้งนี้อีก ผมไปดูมาเมื่อวานนะครับ ไม่ได้แก้ไขปรับปรุงอะไรทั้งนั้นเลย ยิ่งเดือนสอง
เดือนนี้จะหน้าฝนพายุจะเข้ามา ฝนต้องตกหนักน้ําจะท่วมอีก ถ้าไปปรับปรุงแก้ไขเปิดท่อ
ระบายน้ําตรงนั้นลงแม่น้ําบางนราจะแก้ปัญหาได้ในระดับนึงนะครับ เพราะว่าท่อระบาย
น้ําที่ถนนภูผาภักดีเป็นหลักเมนนะครับ ผมยังสงสัยว่าในเมื่อผมอภิปรายมาตลอดใน                   
ชั่วระยะเวลาให้ปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้บริหารไปปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะเวลาเจ็ดแปดเดือน
แล้ว แต่ไม่ได้ทําอะไรเลย ผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือไม่                   
ในเมื่อไม่ทํานะครับ ถ้าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนก็น่าจะทําไปแล้วนะครับ แต่นี้ไม่มีความ
คืบหน้าเลย ไม่ได้ทําอะไรเลย ขอให้วันนี้ผู้รับผิดชอบมาให้คําตอบด้วยครับ เพราะ                   
2 ครั้งที่แล้วไม่มีคําตอบ ถ้าท่านไม่ได้มีผลประโยชน์ตอบแทนกันก็ให้ตอบมานะครับ 
แล้วก็ท่ีท่านไม่ทําไม่ช่วยดูแลท่อระบายน้ําให้น้ําไหลเพราะอะไรนะครับ เรื่องท่ี 1 ครับ 
เรื่องท่ี 2 ที่บริษัทฟอร์ดนะครับ ขออนุญาตท่านประธานครับ ที่บริษัทฟอร์ดข้าง                           
โตโยต้าชัวร์ มีสะพานอยู่สะพานหนึ่งผมก็อภิปรายอยู่สองสามครั้งแล้วว่า เทศบาล
อนุญาตให้บริษัทฟอร์ดเทพ้ืนทับที่สาธารณะ ที่สาธารณะรู้ได้อย่างไร ผมได้ไปศึกษาดู
ระวางจากที่ดินจังหวัดมาแล้วนะครับว่า ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะมาเป็นเวลายาวนานแล้ว
นะครับ แต่ทางเทศบาลไปอนุญาตให้มีการก่อสร้างเทคอนกรีตปิดทางระบายน้ํา                   
นะครับ ทําให้ถนนสุริยะประดิษฐ์น้ําไหลไม่ทัน ทําให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็น                                         
อย่างมาก โดยเฉพาะถนนละม้ายอุทิศเป็นที่ต่ํา น้ําไหลเข้าบ้านประชาชนเกือบ 100 
หลังคาเรือนนะครับ เพราะว่าถนนสุริยะประดิษฐ์ที่จะระบายไปลงที่ศูนย์ราชการมัน                     
ตีบตัน ขยะเต็ม แล้วก็ไม่สามารถจะเปิดดูได้ด้วย ท่านไม่เชื่อ ท่านประธานไปดูได้เลย                  
นะครับ ตอนนี้เหล็กปิดสะพาน คอนกรีตปิดทางระบายน้ํานะครับ ผมอภิปรายไปเจ็ด
แปดเดือนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดข้ึน ปล่อยปละละเลยอยู่ตลอด เมื่อสองสามวันที่แล้วฝนตก
อย่างหนักน้ําก็ไปขังอยู่บริเวณนั้น ทําให้ประชาชนเดือดร้อนในการขับข่ียวดยานนะครับ 
เรื่องนี้ผมอยากจะให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงนะครับว่า ทําไมท่านไม่ทํา แล้วตอนแรกไปให้
บริษัทก่อสร้างกันได้อย่างไร ตอนที่กําลังก่อสร้างทําไมท่านไม่ท้วงติง ท่านมีผลประโยชน์
ทับซ้อนกันหรือไม่ ที่ปล่อยไว้เฉยเมยอย่างเดียว ผมไม่เข้าใจนะครับ ขอให้ท่านตอบวันนี้
ด้วยครับว่า 2 ข้อที่ผมถามไปนี้จะทําได้เมื่อไร มันเป็นอย่างไร ขอฝากไว้ว่าให้ท่านนายก 
หรือผู้รับผิดชอบตอบวันนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ จากที่
ท่าน สท.โอภาส ได้สอบถามมาเรื่องการระบายน้ําเส้นที่ติดขัด คือเส้นข้างอุตุนิยมวิทยา
นะครับ ฟังดูแล้วข้อกล่าวหาก็หนักนะครับ เส้นนั้นเส้นเดียวสามารถที่จะท่วมเมือง      
นะครับ จริงๆ แล้วเทศบาลก็เป็นห่วงนะครับ เป็นห่วงตั้งแต่ท่ีท่าน สท. ได้อภิปรายไป
เมื่อครั้งที่แล้ว ได้ไปดําเนินการตรวจสอบแล้วก็เช็คดูว่าน้ําท่วมเมื่อครั้งที่แล้ว เหตุเกิด
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จากบริเวณนั้นหรือไม่นะครับ แต่ในขณะเดียวกันปริมาณน้ําฝนที่ตกเม่ือครั้งที่แล้วมัน
ไม่ใช่เรื่องปกตินะครับ ปริมาณน้ําฝนในรอบ 50 ปีที่ฝนตกขนาดนั้นนะครับ แล้วก็เมือง
ก็โตขึ้นขยายขึ้น ก็ทําให้มีการสร้างบ้านต่าง ๆ ตรงที่เป็นแก้มลิงเดิมที่รับน้ําได้ ก็ไม่
สามารถรับน้ําได้นะครับ มีอยู่หลายๆจุดนะครับ ไม่ใช่เฉพาะจุดนั้น จุดจํารูญนราด้วยนะ
ครับ แล้วก็จุดสถิตรายาตรงนั้นด้วยที่ผ่านมา แล้วก็ละม้ายอุทิศหน้าบ้านท่านโอภาสเอง                       
ก็น้ําท่วม ตกนิดเดียวก็ท่วม ถึงบอกว่าก็แก้ปัญหาโดยให้กองสาธารณสุขฯเข้าไปสํารวจ 
ตอนนั้นที่น้ําท่วมตัวผมเอง ท่าน สท.ไพโรจน์ ก็วิ่งไปวิ่งมาเอาทรายเอาถุงให้ชาวบ้าน
หลาย ๆซอยนะครับ สท.หลายๆ ท่านก็ออกมาบริการพ่ีน้องประชาชน แล้วทางสํานัก
ปลัดก็ได้เอาทั้งถุงทั้งทรายเอาเข้าไปให้ชาวบ้านหลายๆจุดนะครับ เขต 3 เขต 2 เขต 1 
ก็ทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับ ท่าน สท.โอภาสก็คงไปช่วยชาวบ้านด้วยนะครับตอนนั้น 
เห็นไปแย่งทรายแย่งถุงกับชาวบ้านไปปิดหน้าบ้านท่านเพราะกลัวจะเข้าบ้านท่าน
เหมือนกันนะครับ ระดับน้ําคงสูงนิดนึงนะครับ ก็เข้าใจนะครับว่าท่านเป็นห่วงพ่ีน้อง
ประชาชนนะครับ ก็ทาง ผอ.กองสาธารณสุขฯ และท่านปลัดเองก็เข้าไปดูแลเรื่องนี้ด้วย 

 

อย่างไรก็ขอให้ท่านรายงานในส่วนที่ท่านโอภาสเป็นห่วงนะครับ รายงานให้ท่านทราบ
ด้วยครับท่าน ผอ.ปู หรือท่านปลัดจะรายงานเองครับ ให้ ผอ.นะครับ เชิญครับท่าน ผอ. 

นายศักรินทร์  ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ  
สิ่งแวดล้อม 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายก ท่านสมาชิก
สภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาต      
นําเรียนต่อสภาอย่างนี้นะครับว่า ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการขุด
ลอกคูระบายน้ําตามที่ท่านสมาชิกสภาได้แนะนําตั้งแต่ครั้งแรก ตั้งแต่พูดวันแรกหลังจาก
นั้นวันรุ่งขึ้นก็ได้เข้าดําเนินการเลยนะครับ ได้เข้าดําเนินการตรงนั้น จํานวน 3 ครั้ง และ
ครั้งสุดท้ายได้เข้าดําเนินการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการก็ได้
เข้าไปดูเพิ่มเติม เพราะเกรงว่าสมาชิกสภาจะพูดประเด็นนี้อีก เพราะประชุมสภาวันที่ 
15 วันที่ 14 วันหยุดราชการก็เลยเข้าไปขุดลอกเพ่ิมเติม ไปดูเพ่ิมเติมว่ามีอีกหรือไม่               
ถ้าทุกท่านไปดูจริงจะเห็นว่าเราทําแล้ว แต่ถ้าไม่ได้ไปดูจริง ครับ ก็ทราบกันอยู่                         
ขออนุญาตเรียนให้ทราบว่าการทํางานเรามีแผน มีหลักการ มีเหตุผล พูดจริงทําจริง                        
นะครับ เส้นทางคูระบายน้ําที่ผ่านมาเส้นนั้นนะครับมันมาจากโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
ผ่านถนนผดุงอารามเลาะข้างเทศบาลหน้าตู้เอทีเอ็ม ลงสุดซ้ายตลอดลงไปสู่แม่น้ํา                                   
บางนราตรงนั้น แล้วก็มีเส้นมาเชื่อมอีกเส้นหนึ่งก็คือคูระบายน้ําที่ผ่านหน้าสวนนะครับ
เข้าไปเชื่อมนิดนึงตรงบริเวณป้อมยาม แล้วผ่านไปทางหน้าอุตุนิยมวิทยา มีแค่นั้นนะครับ
ที่ผ่านเส้นนั้น มันไม่ได้เชื่อมต่อกับทางหน้าวงเวียนนก ถนนเส้นนั้นไม่มีท่อเชื่อมเลยทําให้
น้ําไม่ได้รวมตรงนั้น ท่อไม่ได้ต่อมารวมกันเลยรู้สึกเหมือนมันแห้ง มันไม่มีน้ําไหลเพราะ
รับน้ําจากอีกจุดหนึ่ง มันคนละส่วนกับวงเวียนนก ส่วนวงเวียนนกเราก็ทําการ                  
ขุดลอกอยู่ประจํา ปัญหาของวงเวียนนกก็คือถนนสถิตรายานะครับ ทุกท่านคงทราบอยู่
แล้วเพราะมันรวมน้ําจากระแงะมรรคา สถิตรายา แล้วก็หน้าเรือนจําที่เข้ามา แล้วก็หน้า
สาธารณสุขจังหวัดเก่าท่ีไหลมารวมกัน ถนนสถิตรายามันแคบและเล็กมันยังต้อง
ปรับปรุงตรงนั้น มันก็เลยยังทําให้เกิดน้ําท่วมขึ้นได้ แต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ                         
กองสาธารณสุขฯได้ดําเนินการ ถือว่าท่วมทุกครั้งดูทุกครั้ง ฝนตกทุกครั้งมีการจัดชุดทีม
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เตรียมไว้อย่างน้อย 4 ทีม เพ่ือตรวจดูว่ามีขยะอุดตรงไหนบ้าง ทุกท่านนอนหลับอยู่ท่ี
บ้านสบายครับ แต่ลูกน้องกองสาธารณสุขฯต้องอยู่เวร เข้าเวรเก็บขยะที่ปิดทางช่องน้ํา 
ก็นําเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบด้วยว่าทางกองสาธารณสุขฯไม่ได้นิ่งนอนใจ แล้วก็จัดการ
กับเรื่องน้ําอย่างเต็มความสามารถ ถ้าหากว่ามีปัญหากับการจัดการน้ําก็ต้องโทษที่ผม                   
นี้ละครับที่ไม่ดูแล แต่ที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าได้ดําเนินการอย่างดีที่สุด อย่างเต็ม
ความสามารถครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผมเข้าใจ ข้าราชการมีหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับ มีหน้าที่
ครับในส่วนที่รับผิดชอบ จะทํามากทําน้อยอยู่ที่จิตสํานึกครับ แต่ผมจะเรียนท่าน
ประธานว่าทําไมท่อระบายน้ําตรงนั้นข้างอุตุนิยมวิทยามันมีส่วนหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ระบายน้ําไหลลงได้นะครับ มันสามารถท่ีจะช่วยได้ในระดับหนึ่งที่จะระบายน้ําลงไปได้
นะครับ แต่ทําไมเม่ือบริษัทเขาปิดแล้วทําไมไม่ไปเปิดละครับ ท่านไปดูได้เลยครับ                                 
ขยะเต็มอยู่ตอนนี้ ที่อ่ืนทําไปไม่เป็นไรเพราะท่วมกันทั้งเมือง แต่ว่าในจุดนี้ทําไมไม่ไปเปิด 
ผมสงสัย ผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามีอะไรแอบแฝงกันหรือไม่ ถ้าท่านบอกได้ว่าทําทุกสิ่ง               
ทุกที่ทําได้หมดไม่เป็นไรเพราะเป็นหน้าที่ของท่าน แต่จุดนี้ทําไมไปปล่อยไว้ ปล่อยให้
บริษัทรับผลประโยชน์ในการเอารถวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเดียว ทําไมไม่ดูแลผลประโยชน์ของ        
พ่ีน้องที่ได้รับผลประทบจากการน้ําท่วมนะครับ น้ําท่วมมากท่วมน้อยก็ท่วมอยู่ แต่ถ้า
ท่านไปเอาดินออกจากท่อระบายน้ําตัวนี้ น้ํามันจะไหลออกได้ในระดับหนึ่ง แต่นี้ในเมื่อ
ปิดทับท่อแล้ว น้ําก็จะขังอยู่อย่างนั้นละครับ ช่วยตอบผมด้วย เหตุผลเพราะอะไรที่ไม่ไป
รื้อตรงนั้นออกนะครับ แล้วก็หน้าบริษัทฟอร์ดเหมือนกัน น้ําท่วมปกติเราไปยืนอยู่ที่
สะพานว่ามีดินหรือขยะอะไรไปค้างอยู่อย่างไร เราก็ไปขุดรื้ออกมาได้นะครับ ขณะนี้ท่าน
ไปดูได้เลยครับ เราไปยืนดูที่สะพานจะไปดูน้ําใต้สะพานยังไม่ได้เลย ไม่ต้องใต้สะพาน
หรอก ข้างสะพานยังไม่ได้เลย เขาเอาคอนกรีตไปปิดเอารถขึ้นลงแล้วเอาแผงเหล็กไปปิด
ไว้ที่สะพาน น้ําท่วมเมื่อไรก็ไม่มีโอกาสที่จะไปดูได้เลย ถ้าไม่ปิดตรงสะพานตัวนั้นผู้ที่ทํา
หน้าที่ก็จะไปดูได้เลยว่าดินไปกองอยู่ที่สะพานมากเท่าไร กิ่งไม้มากเท่าไร แต่ตอนนี้ท่าน
ไม่สามารถไปดูได้เลยนะครับ เลยผมสงสัยว่าทําไมปล่อยให้บริษัทได้รับผลประโยชน์
อย่างนั้น ใช่ครับถนนสุริยะประดิษฐ์น้ําท่วม ละม้ายอุทิศน้ําท่วมเยอะ แต่ถ้าเปิดทางนั้น
ได้ก็ได้เป็นการระบายน้ําได้ในระดับหนึ่งนะครับ  เพราะถนนสุริยะประดิษฐ์เป็นเมนหลัก                     
แล้วท่อสุริยะประดิษฐ์ก็เป็นท่อใหญ่ด้วย น้ําทุกซอยที่เข้ามาถนนสุริยะประดิษฐ์จะไหลลง
ไปเพื่อจะเข้าศูนย์ราชการแล้วไหลไปออกยะกัง แต่ตอนนี้มันไปติดค้างอยู่ที่สะพานที่
บริษัทฟอร์ดนะครับ ผมเข้าใจว่าทํางาน แต่ 2 จุดนี้ทําไมไม่ทําผมสงสัยว่ามีอะไรแอบ
แฝงอยู่หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 
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นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ ข้อแรกตอบไปแล้วนะครับ  เรื่องของบริเวณอุตุนิยมวิทยานะครับ ที่ทาง
ท่าน ผอ.ปู ได้เข้าไปดําเนินการ อย่างไรก็ขอให้เข้าไปตรวจสอบดูนะครับ ว่าดําเนินการ
แล้วหรือยัง ส่วนข้อที่ 2 ที่สอบถามมาก็ฝากให้ทางสํานักการช่างนะครับ ท่าน ผอ.สํานัก
การช่างอยู่หรือไม่ครับ ข้อมูลทางท่านปลัดก็ได้เตรียมมาแล้วใช่หรือไม่ครับ ท่านรองอุดม
จะชี้แจงเสริมนะครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภา และท่านตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด สมาชิกผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่านนะครับ สําหรับเรื่องของบริษัทฟอร์ดนะครับ ซึ่งชื่อจริงๆ แล้วคือบริษัท CS                    
ออโต้คาร์ จํากัด นะครับ เป็นตัวแทนจําหน่ายของบริษัทฟอร์ดนะครับ ซึ่งในขณะนี้ก็อยู่
ในระหว่างการตรวจสอบหลักฐานจากสํานักงานที่ดินนะครับ ซึ่งจากหลักฐานแผนที่
ระวางที่ดินปรากฏว่า ที่มีการก่อสร้างทางคอนกรีต แต่ก่อนตรงนี้เป็นถนนสาธารณะ
ไม่ได้เป็นคูคลอง ต่อไปนานๆเข้าก็ไม่มีผู้สัญจรไปมา ก็มีการขุดแล้วก็จะเป็นคลอง
สาธารณะ  ถามว่าที่บริษัทไปทําการก่อสร้างปิดทางสาธารณะก็ผิดอยู่แล้วนะครับตรงนี้ 
ซึ่งอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ ในการก่อสร้างทางคอนกรีตดังกล่าวนะครับ อย่างที่ผมบอก
นะครับ ก็ผิดอยู่แล้ว แล้วก็ทางเทศบาลไม่ได้อยู่นิ่งเฉยอย่างท่ีท่านโอภาสบอกนะครับ ซึ่ง
ในเรื่องของการดําเนินการแก้ไขตรงนี้ ทางบริษัทก็บอกมาว่าผู้รับเหมาท่ีก่อสร้างบริษัทนี้
เขาไม่อยู่เขาเดินทางไปทําพิธีฮัจย์อยู่นะครับ แล้วก็คาดว่าเป็นเดือนหน้าจะกลับมา 
บริษัทก็จะได้แจ้งมาว่าทางผู้รับเหมากลับมาเม่ือไรจะให้เข้าไปดําเนินการรื้อตรงนี้ออก
ทันทีนะครับ ก็ขอแจ้งให้ทางท่านโอภาสทราบไว้ก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ เอาละครับที่หน้าบริษัทฟอร์ดจะมีปัญหาเรื่อง
ฟ้องร้องกันใช่หรือไม่ครับ ยื่นว่าบริษัทฟอร์ดทําผิดกฎหมายก็รอกันได้ แต่รอได้จริง                      
แต่ขณะนี้ผมอยากให้ส่วนที่รับผิดชอบ ผอ.ปู ใช่หรือไม่ครับที่รับผิดชอบขออนุญาตเอ่ย
ชื่อนะครับ ช่วยไปเปิดฝาท่อระบายน้ําที่บริษัทอีซูซุว่ามีอะไรเต็มหรือไม่ ไปขุดลอกเสีย
ตรงนั้น เพราะขณะนี้ไม่ได้ไปขุดลอกตรงนั้นดูเลย เพราะใต้สะพานเราดูไม่ได้เลย เพราะ
เขาปิดหมดแล้วนะครับ ท่านไปช่วยยกฝาเปิดท่อก่อนถึงท่ีสะพานประมาณ 20 เมตร 
สองสามฝาอยู่ตรงนั้น ไปช่วยเปิดดูแล้วไปดูดออกมาได้เลยนะครับ ส่วนใต้สะพานคงมี
ปัญหาอยู่เพราะว่าดินคงเต็มหมดแล้ว น้ําไหลไม่ได้แล้วนะครับ ไม่เป็นไรให้โอกาส                       
แต่ต้องไปทํา แต่ที่สงสัยอยู่ที่หน้าอุตุนิยมวิทยาทําไมไม่ไปทําปล่อยปละละเลยไว้ทําไม 
ของบริษัทรับเหมาเขาทําอยู่ตลอดตอนนี้ เพียงแต่ว่า 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คุณโอภาส เขาเปิดสียงหมดแล้วนะแต่คุณยืนไม่ตรงไมค์เอง คุณไม่ได้หันหน้ามา
ตรงไมค์แล้วคุณไปโทษเครื่องเสียง คุณต้องหันหน้ามาตรงไมค์ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ดูประธานไว้สวยๆ แล้วกัน ดูเป็นน้ําจิ้มประธานครับ  
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คุณต้องพูดกับประธานสิคะ  คุณไม่ได้พูดกับคนอื่น  

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานครับ การพูดผมอยู่ในลักษณะระดับกว้าง ถ้าจะให้ผมมาในลักษณะ
แคบ จะให้ดูประธานอย่างเดียวหรือครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คุณต้องหันหน้ามาหาประธาน 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมก็หันหน้ามาหาประธาน ไม่ได้หันข้างอย่างนี้ ผมหันไปทางท่ีประธานอยู่ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ก็แล้วแต่คุณถ้าอย่างนั้น 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

จะให้ผมจ้องหน้าประธานคนเดียวก็ไม่ได้ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เอาตามสบาย 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับผม ข้อนี้ท่ีผมสงสัยอยู่ว่าฝนจะตก ขอให้ไปเปิดท่อระบายน้ําข้าง
อุตุนิยมวิทยา เมื่อสักครู่ผมถามไปแล้วก็ไม่ตอบให้ผม ง่ายนิดเดียว ตอนนี้ท่านไปเปิดท่อ
ระบายน้ําลงไป แล้วขุดดินที่ในท่อตอนนี้มันแข็งหมดแล้ว เอาออกเสียเพื่อจะรองรับ
น้ําฝนที่จะท่วมที่จะตกลงมาอีกประมาณสองสามเดือนที่จะมาถึงนี้นะครับ ง่ายนิดเดียวที่
จะทํานะครับ ไปบอกบริษัทว่าท่อระบายน้ํานี้ของเทศบาลจะลงทางนี้ รถจะขึ้นลงก็ขยาย
หน่อยแค่นั้นเอง แต่นี้ไม่ทํากัน ปล่อยไว้เจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับ ผมสงสัยว่าเพราะ
อะไร คิดกันอย่างไร ไม่ใช่ว่าน้ําท่วมโทษว่าฝนตกหนักตกมาก มันก็ระดับหนึ่ง แต่ท่าน
เปิดท่อระบายน้ําตัวนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งที่จะช่วยไหลลงให้ระดับน้ําลดลงเร็วนะครับ 
ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้ที่รับผิดชอบ ช่วยตอบด้วยนะครับว่าทําได้หรือไม่ ถ้าทํา
ไม่ได้จะได้รู้ว่าทําไม่ได้นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญรองอุดมค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ต้องขอขอบคุณ
ท่านโอภาสมากๆเลยนะครับ ความจริงแล้วคําพูดแต่ละอย่างของท่านพ่ีนะครับ                     
เมื่อสักครู่มีอยู่คํานึงที่ท่านบอกว่าให้โอกาส เหมือนกับว่าท่านมาจับผิดอะไรสักอย่างหนึ่ง 
มันไม่ควรที่จะพูดว่าให้โอกาสนะผมว่า บางครั้งผมเห็นใจคนทํางานนะครับ จริง ๆ ใน
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ฐานะที่ผมเป็นผู้บริหารท่านหนึ่งโดยการนําของท่านนายก ส่วนมากเราจะให้กําลังใจกับ
คนทํางานเสมอนะครับ ท่านก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าการทํางานของแต่ละกองแต่ละสํานัก
เด็กๆทํางานเหนื่อยมาก ต้องเจอกับปัญหา ทําดีแค่ไหนก็เสมอตัวไม่ค่อยได้รับคําเยินยอ
จากท่านหรอกครับ โดยเฉพาะท่านนะครับ ไม่เคยได้รับคําเยินยอเลยนะครับ ชาวบ้าง
บางคนผมไปที่ถนนสายแปซิฟิกพ่ีชายผมอยู่ตรงนั้น ก็ได้รับคําเยินยอจากชาวบ้าน
เหมือนกันนะครับ ว่าคนกวาดถนนตรงนั้นกวาดดีมากน่าจะให้รางวัลบ้าง นี้ละครับคือ
กําลังใจ  ไม่ต้องให้เงินหรอกครับ กําลังใจสําคัญท่ีสุดสําหรับการทํางาน เอ่ยสักนิดนึงว่า
ทํางานดี แต่นี้มาพูดว่าให้โอกาสบ้างอะไรบ้างผมไม่เห็นด้วยนะครับพี่ เปลี่ยนคําพูดใหม่
ได้นะครับ สําหรับเรื่องที่ท่านโอภาสพูดทั้ง 2 ที่เลย เลิกประชุมแล้วไปดูด้วยกันเลยแล้ว
ให้ท่านชี้เลยนะครับว่าตรงไหน เดี๋ยวจะให้ทางผู้รับผิดชอบไปดูด้วย ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผมเข้าใจที่ท่านรองอุดมพูด ผมไม่ต้องการให้คนเยินยอ 
ผมขอปิดทองหลังพระอย่างเดียวนะครับ ผมไม่ได้มานําเสนออะไรที่เปิดประเด็นกว้างให้
เขาเห็นว่าผมไปช่วยเหลือ ผมทําอยู่เบื้องหลังแบบปิดทองหลังพระ ความดีมันจะเห็นอยู่
ที่ใจคน ปกติผมไม่เคยท้วงติงไม่เคยว่าข้าราชการเลยนะครับ ไม่เคยตําหนิเลยว่าไม่
ทํางานทําอะไร เพราะว่าทุกครั้งที่มีปัญหาผมก็จะผ่านไปทาง ผอ.ไว้ทุกสํานักกอง เขาก็
ช่วยทั้งนั้นเลย แต่จะให้มาเยินยอในสภาผมทําไม่ได้นะครับ เพราะว่าประชาชนเขาจะรู้
เอง ว่าข้าราชการคนไหนทํางานเขาจะรู้เองไม่ต้องเปิดประเด็นเยินยอ ขอปิดทองหลัง
พระอย่างเดียวนะครับ จุดนี้ที่ท่านรองอุดมพูดนะครับไปดูได้เลยที่ผ่านมาอ่ืนๆ ผมไม่ได้
ติดใจนะครับ อภิปรายทุกครั้งก็ไปทําทุกครั้งนะครับ แต่บางครั้งบางคราวเวลาไม่พอก็ไม่
ว่ากันนะครับ แต่ผมขออภิปรายเพื่อเตือนสติให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน บาง
โอกาสเขาทํางานก็เหนื่อยก็พัก ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับ แต่วันนี้ที่ผมติดใจอยู่เรื่องนี้
เพราะว่าแปดเดือนมาแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็แค่นั้นเอง ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับ
ที่ให้โอกาสผมพูดเพ่ือไปดูแลพี่น้องประชาชน ขอบคุณท่านผู้บริหารนะครับที่ให้กําลังใจ
ข้าราชการนะครับ ว่าทํางานนะครับ ข้าราชการเขาไม่วิตกอะไรเพราะหน้าที่เขา                       
เขาทํางานเพราะเป็นหน้าที่ของเขานะครับ แต่วันนี้ที่ผมอภิปรายวันนี้ มีข้อสงสัยอย่าง
เดียวว่าทําไมไม่เปิดท่อน้ําแค่นั้นเองครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากครับท่านประธาน ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ครับ ก่อนอื่นก็ฝากท่านผู้บริหารที่สมาชิกได้ผ่านงบประมาณปี พ.ศ.
2561 เพ่ือที่จะฝากให้ท่านว่า งบประมาณนี้ให้ท่านใช้งบประมาณให้คุ้มค่าประหยัด                 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสมบูรณ์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็อยากจะฝากว่าให้
ท่านขับเคลื่อนโครงการทุกโครงการให้เรียบร้อยเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ผมเชื่อ



 
 
 

18 

ว่าท่านรับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยว่าบําบัดทุกข์ บํารุงสุข ครับ ส่วนของผมก็
ฝ่ายสภาก็อยากจะตรวจสอบให้กับผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อค่ะ เชิญคุณสูไฮมีค่ะ 

นายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่านประธานที่เคารพ สวัสดีท่านคณะผู้บริหาร ท่านตัวแทนผู้ว่า             
เพ่ือนสมาชิกสภาทุกท่าน และข้าราชการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมนายสูไฮมี 
มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3 ไม่มีอะไรมากครับก็ขอนิดนึง 
เกี่ยวกับศูนย์เครื่องจักรกลหรือโรงฆ่าสัตว์เก่านะครับ บังเอิญเม่ือวานผมผ่านไป ดูจาก
ถนนใหญ่จะเห็นสภาพของโครงหลังคาที่จอดรถเป็นโครงโค้ง คือโครงโค้งมันสวยแต่ผมดู
แล้วผ้าใบมันขาดหมดเลยนะครับ ผ้าใบคงจะเป็นของเก่า มันพะรุงพะรัง ผมถ่ายรูปมา
แต่ไม่ได้ฉายให้ดู ถ้าฉายให้ดูท่านจะนึกสภาพได้เลยว่าเป็นอย่างไร สามสี่หลังคาที่จอดรถ 
รถจอดเรียงสวยงามแต่หลังคาไม่มีครับมีแต่โครง ผมขอส่วนราชการที่เก่ียวข้องช่วยดูแล 
เพราะเราผ่านงบประมาณตรงนี้ไปแล้วช่วยดูแลด้วย เพราะรถใหม่ๆอีกหลายคันที่เรา
จอดไว้ ถ้ามันจอดถูกแดดถูกฝนมันก็ไม่ดี เพราะเราซื้อมาในราคาแพงๆ อย่างน้อยก็ต้อง
ดูแลกันบ้าง เพราะโครงหลังคามันมีอยู่แล้ว งบประมาณคงไม่มาก จะเป็นสังกะสีก็ได้
เพราะของเก่าเป็นพลาสติกมันห้อยหมดแล้วขาดหมดเลยไม่มีหลังคาเลยถ้าจําไม่ผิดจะมี
อยู่สามสี่อาคาร ผมฝากด้วยนะครับ หรือทางกองที่เก่ียวข้องจะตอบให้ทราบก็ดีนะครับ 
ขอบคุณมกครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านรองอุดมค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานนะครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ เรื่องของศูนย์
เครื่องจักรกลนะครับ ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าหลังคาก่อนหน้านั้นช่างออกแบบไม่เหมาะสม
กับภูมิอากาศและภูมิประเทศนะครับ ใช้ไปใช้มาก็หลุดหลุ่ยหมด ความจริงตรงนี้ก็มีอยู่
ในแผนนะครับ ก็ในฐานะผู้บริหารก็ขอรับผิดจริงๆ ก็จะเร่งแก้ไขตรงนี้ครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  ถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิด
ประชุมค่ะ  

 

ปิดประชุมเวลา   10.15   น. 
 

 
 

     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์     ถอดเทปรายงานการประชุม 
             (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                        เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

 
     (ลงชื่อ)  ปริยา  พรหมสังวระ     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวปริยา  พรหมสังวระ)   
                                                            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
 
     (ลงชื่อ)       สุชีพ   เกื้อกูล     ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                 (นางสุชีพ  เกื้อกูล) 
             หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 
                       (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ        เลขานุการสภาเทศบาล ฯ 
                                  (นายอับดุลอาซิส   มะ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  
 
 
 
 
 
 
 
 


