
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี  ๒๕๕๘ 

ครั้งที่    ๑/๒๕๕๘              
เมื่อวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘ 

เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น ๓ (ห้องภูผาภักดี)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายอามิง   บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายมะตอฮา ดอเล๏าะ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล    
๑๔. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
๑๕. นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๖. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๗. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล      

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล   (ลาป่วย) 

รายช่ือคณะผู้บริหาร 
๑. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี 
๒. นายอุดม เดํนสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี 
๔.  นายสาการียา นิแวร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายอาฮามะ  กุลยานันต์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นายวัฒนะ วัฑฒนายน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

รายช่ือคณะผู้บริหารผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 -   
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ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
๑.  นายฮาฟิช อาเล็ง นิติกร ชํานาญการ  

(แทนท๎องถิ่นจังหวัดนราธิวาส) 

รายช่ือเจ้าหน้าที่จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
 -   

เลขานุการสภาเทศบาล      
๑. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

๑. นางคล๎องพร สุภาไชยกิจ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
๒. นางสุชีพ เกื้อกูล ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๓. นางวัจนา หนูปั้น หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๔. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล 
๕. นายธนานนท์ ชูด๎วง ผอ.สํานักการชําง 
๖. นายกิจจา สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
๗. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๘. น.ส.กาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
๙. นายมะนะยิบ สาเหาะ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๑๐. นางกุลวดี สะลีละ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
๑๑. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หน.ฝ่ายบริการฯ 
๑๒. นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
๑๓. นางเกศสุดา ชูชื่น รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๑๔. นายวิชุพันธ์ ดอเลาะ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
๑๕. นายสมนึก ดวงศรี รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
๑๖. นายหิรัญ ชูดํา นิติกร 
๑๗. น.ส.ปัทมา เมฆารัฐ ผอ.กองคลัง 
๑๘. นายชวลิต รอนิง จพง.การเงินและบัญชี 
๑๙. นายสมนึก ลํองสมุทร ผอ.สํานักการศึกษา 
๒๐. นางภาณุมาศ ศรีสุข เจ๎าพนักงานธุรการ 
๒๑. นายโชคชัย วัฑฒนายน หน.สํานักปลัดเทศบาล 
๒๒. น.ส.ปริยา พรหมสังวระ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๓. น.ส.อโรชา พรหมพันธ์ เจ๎าพนักงานธุรการ 
๒๔. นายสุชาติ ทองด๎วง เจ๎าพนักงานเทศกิจ 
๒๕. นางผํองศรี เอกเพชร จนท.ธุรการ 
๒๖. นางภชมล มณีมาตย์ เจ๎าพนักงานธุรการ 
๒๗. นายพิมาน เพชรสังข์ ผอ.สํวนควบคุมการกํอสร๎าง 
๒๘. นายพรศักดิ์ สุภาไชยกิจ รองปลัดเทศบาล 
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                                                     เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

                เม่ือถึงเวลา  ๑๐.๐๐   น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข๎าประชุมวําครบองค์ประชุมหรือไมํ  เมื่อครบองค์
ประชุมตามความในมาตรา ๒๗  แหํงพระราช บัญญัติเทศบาล  พ .ศ.๒๔๙๖  รวมทั้ง
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 12  พ.ศ.2546  และข๎อ 25  แหํงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น จึงให๎สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข๎าห๎องประชุมฯ   พร๎อมทั้งเรียนเชิญคุณสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน๎าที่ประธานที่ประชุม
เพ่ือดําเนินการตามระเบียบวาระตํอไป  และเชิญ  คุณเจะอูมา เจะมุ  สวดดุอาร์ตาม
ศาสนาอิสลาม         

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ตอํไปผมจะอํานประกาศสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส เรือ่ง  เรียกประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  2558 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 25  แหํงพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช 2496   แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 1๓  พ.ศ.25๕๒  และตามมติของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส   สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจําปี  2557   เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2557   สภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสได๎มีมติกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจําปี  2558  ตั้งแตํวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2558  เป็นต๎นไป   ฉะนั้น  
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําปี  2558  ตั้งแตํวันที่  
1  กุมภาพันธ์ 2558  เป็นต๎นไป  มีกําหนดไมํเกิน  30 วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  ๒3  มกราคม  พ.ศ.2558  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            คํะ ก็ขอสวัสดทํีานนายกเทศมนตรี ทํานผูบ๎รหิาร ทํานผอ. ทํานสมาชิกผู๎
ทรงเกียรติ และเจ๎าหน๎าที่ผู๎เข๎ารํวมประชุมทุกทําน นะคะ  วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2558  ครั้งที่ 1/2558  โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ นะคะ  

            ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแรก วันนี้มีสมาชิกลาป่วย 1 ทําน คือคุณโอภาส  
อิสระนรากุล  โทรมาแจ๎ง   วาระท่ี 1  แจ๎งเพ่ือทราบนะคะ เรื่องตํอไปคือ 
             - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ 
2557 นะคะ  แจ๎งเพ่ือทราบ ตามรายละเอียดที่สํงไปให๎ทํานแล๎ว มี 2 เลํมด๎วยกัน 
นะคะ  
             - เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 
2560) ครั้งที่ 3  ก็ตามรายละเอียดที่สํงไปแล๎วนะคะ ตามเลํมเขียวนี้ หวังวําทุกทําน
ก็คงดูรายละเอียดแล๎วนะคะ  วาระท่ี 1 แจ๎งเพ่ือทราบ ก็มีแคํนี้นะคะ  ตํอไป เป็น 

              ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจําปี 2557 ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2557 เชิญคณะกรรมการเสนอผลการตรวจรายงานคํะ 
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นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ทําหน๎าที่
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๕8  เวลา                   
10.00 น. ณ  ห๎องสํานักปลัดเทศบาล  วันนี้  (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 )  เวลา  
10.00  น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ซึ่งได๎รับการแตํงตั้งจากสภา
เทศบาลเมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ประกอบด๎วย 

๑. นายอานนท์ โสตติมานนท์ ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

๒. นายมะตอฮา ดอเล๏าะ กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๓. นายสูไฮมี มะรอดิง กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๔. นายดิเรก ยา กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๕. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ ฯ 

 ที่ประชุมได๎ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4  ประจําปี 2557  ครั้งที่  1/๒๕๕๗   เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน  2557   
จํานวน 31 หน๎า  ซึ่งได๎ตรวจตั้งแตํหน๎าแรก  ถึงหน๎าสุดท๎าย  ปรากฏวํา  ไมํมีการ
แก๎ไข  แตํอยํางใดและมีมติให๎สํงสภาเทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้ง
ตํอไป ปิดประชุมเวลา 1๑.00 น. ขอบคุณครับ                             

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คํะ มีสมาชิกทํานใดจะแก๎ไขรายงานเชิญคํะ  เชิญคุณดิเรกคํะ 

นายดิเรก   ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         กราบเรยีนทํานประธานท่ีเคารพ ผูเ๎ข๎ารํวมประชุมทุกทําน ผมนายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ครับ ขอแก๎ไขหน๎า 14 บรรทัดที่ 1 สํวนลํางครับ “คือ
ขอขอบคุณครับ  ก็อยากจะ  ไกํ คือ ไมํใชํ ไกํ นะครับ ให๎ ผอ. ” นะครับ  ตํอไป หน๎าที่ 
21 นะครับ  ดูข๎อความตรงกลาง ดูบรรทัดที่ 7  “เพราะวํา นาง ไมํใชํ ต๎องนายทุน
ครับ  และก็ “ที่ได๎ประโยชน์” คือเพ่ิม “ที่จะได๎ประโยชน์” ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         คํะ พิมพ์ผดินะคะ และก็เพ่ิม คํะ มีสมาชิกทํานใดจะแก๎ไขอีกไหมคะ  ถ๎าไมํมี
ดิฉันขอถามมติเลยนะคะ  สมาชิกทํานใดให๎การรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจําปี 2557  ครั้งที1่/2557  โปรดยกมือคํะ 
(สมาชิกยกมือ 15 เสียง)  เป็นอันวําที่ประชุมให๎การรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้
นะคะ ตํอไป เป็นระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558  ของสํานักปลัดเทศบาล   

เชิญทํานนายกฯเสนอญัตติคํะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           กราบเรยีนทํานประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  เพ่ือนสมาชิกผูท๎รง
เกียรติทุกทําน นะครับ ตามระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสม
ประจําปีงบประมาณ 2558 ของสํานักปลัดเทศบาล นะครับ คณะผู๎บริหารขอถอน
ญัตตินี้ออกจากวาระ ระเบียบวาระนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วย
ข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔) ซึ่งบัญญัติไว๎ในข๎อ ๕๕ การขอถอนญัตติจะกระทําเมื่อใดก็ได๎  เว๎นแตํญัตตินั้น 
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ได๎จัดเข๎าระเบียบวาระแล๎ว  ต๎องได๎รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท๎องถิ่น ฯลฯ   
จึงขอเสนอมาเพ่ือที่ประชุมได๎พิจารณามีมติตํอไป  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ก็ขอมต ิถอนญัตต ิใชํไหมคะ  สมาชิกทํานใดเห็นชอบให๎ผู๎บริหารถอนญัตต ิ
โปรดยกมือคํะ (สมาชิกยกมือ 12 เสียง) สมาชิกทํานใดไมํเห็นชอบโปรดยกมือคํะ (ไมํ
มีสมาชิกยกมือ) สมาชิกทํานใดเห็นเป็นอยํางอ่ืนโปรดยกมือคํะ(ไมํมีสมาชิกยกมือ)  
เป็นอันวําที่ประชุมอนุมัติให๎ผู๎บริหารถอนญัตตินี้คํะ  ตํอไปเข๎าสูํระเบียบวาระท่ี 4 

          ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ของสํานักการชําง  
          เชิญทํานนายกฯเสนอญตัติคํะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ด๎วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส มีความจําเป็นขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสมตํอสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือดําเนินการกิจการเกี่ยวกับด๎านบริการชุมชนและสังคม 
การสร๎างรายได๎กระตุ๎นเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด๎วยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘  เงินจํานวน 
๒,๒๒๘,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคําใช๎ในการดําเนินโครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคารร๎าน
ขายของ ๓๐ คูหา บริเวณหาดนราทัศน์ โดยทําการปรับปรุงซํอมแซม 

- ระบบไฟฟ้า ภายใน –ภายนอกอาคารทั้งหมด 
- ระบบสุขภัณฑ์ ภายในห๎องน้ํา-ห๎องส๎วม พร๎อมอุปกรณ์ 
- ติดตั้งประตู  - หน๎าตําง เพดาน ชํองลมและอ่ืน ๆ ที่ชํารุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด (นํามากจากแผนเพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ครั้งที่ ๓ หน๎า ๑๗ 
เหตุผล 

ด๎วยจังหวัดนราธิวาสได๎มีนโยบายการจัดทํางานมหกรรม  Halal Street ถนน
ฮาลาลนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการสร๎างร๎ายได๎ กระตุ๎นเศรษฐกิจ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และต๎องการสํงเสริมให๎มีร๎านอาหารฮาลาลใน
พ้ืนที่ โดยกําหนดใช๎สถานที่บริเวณอาคารบริการอาหารและเครื่องดื่ม ๓๐ คูหา ณ 
หาดนราทัศน์ ตําบลบางนาค อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และได๎เชิญสํวนราชการที่
เกี่ยวข๎องประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานในการจัดกิจกรรม Halal Street ถนน
ฮาลาลนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ 
ห๎องปฏิบัติงานผู๎วําราชการจังหวัดนราธิวาส ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ไป
แล๎วนั้น โดยได๎กําหนดวันจัดงานและเปิดตัวในชํวงเทศการสงกรานต์ เดือนเมษายน 
๒๕๕๘ และจัดงานทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ของสัปดาห์ 

เนื่องจากสภาพอาคารร๎านขายของ ๓๐ คูหา ในปัจจุบันได๎มีความเสียหาย
และชํารุดในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคตําง ๆ ดังนี้ 
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๑) ระบบไฟฟ้าเสียหายทั้งหมด 
๒) ระบบประปาภายในห๎องสุขาเสียหายทั้งหมด 
๓) เครื่องสุขภัณฑ์ภายในห๎องสุขาเสียหายทั้งหมด 
๔) ประตูหน๎าตํางเสียหายทั้งหมด 
๕) ฝ้าเพดาน ผนังกําแพงเสียหายบางสํวน 
ดังนั้น  จึงมีความจําเป็นที่จะต๎องซํอมแซมโดยดํวนเพื่อให๎สามารถใช๎งานได๎

ทันตามกําหนดเวลา ตามโครงการจัดงานมหกรรม Halal Street ถนนฮาลาล    
นราธิวาส ที่จะมีข้ึนโดยขออนุมัติสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อขอใช๎จํายเงินสะสม
จํานวน ๒๒๘,๐๐๐ บาท เพื่อทําการซํอมแซมอาคารร๎านค๎า ๓๐ คูหาได๎ใช๎งานได๎ดี
ตํอไป 

อนึ่ง เทศบาลได๎จัดทําประมาณการคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการข๎างต๎น 
พร๎อมสําเนาแผนพัฒนาสามปี และฐานะการเงินของเทศบาล รายละเอียดตามที่สํงมา
ด๎วยนี้ 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  
แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ข๎อ ๘๙ กําหนดให๎  “องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นอาจใช๎จํายเงินสะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่นภายใต๎เงื่อนไข
ดังตํอไปนี้ (๑) ให๎กระทําได๎เฉพาะกิจการซึ่งอยูํในอํานาจหน๎าที่ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด๎านบริการชุมชนและสังคมฯ ทั้งนี้ ต๎องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือตามกฎหมายกําหนด” ฯลฯ  จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติตํอไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            คํะ ขอบคุณทํานนายกฯคํะ  ทํานสมาชิกทํานใดประสงค์จะอภิปราย          
เชิญคํะ เชิญคุณมะตอฮาคํะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนทํานประธาน ทํานสมาชิกผูท๎รงเกียรตทุิกทําน ผมนายมะตอฮา       
ดอเล๏าะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 นะครับ ญัตติขออนุมัติใช๎จํายเงิน
สะสมประจําปี 2558  ซึ่งจะไปใช๎จํายเกี่ยวกับ เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการดําเนินการ
ปรับปรุงซํอมแซมอาคารร๎านค๎า 30 คูหา บริเวณหาดนราทัศน์ นะครับ โดยที่ทําการ
ซํอมแซมหลายรายการตามที่ทํานนายกได๎อํานไปแล๎วเมื่อสักครูํนะครับ  โครงการ 30 
คูหา ผมได๎อภิปรายมาตลอด นะครับ เพราะวําตั้งแตํท่ีนายกฯ ทํานวัลอันวี วันยะฟาร์
ขออนุญาตที่ต๎องเอํยนามนะครับ ทํานได๎กํอสร๎างในสมัยนั้น ตั้งแตํนั้นมาเราก็ยังไมํได๎
ดําเนินการ ไมํได๎ใช๎บริการให๎ประชาชนเลย เพราะวํามาอีกทีก็โดนคนไมํดีเข๎ามาขโมย
สายไฟ และก็ทําลายสิ่งที่กํอสร๎างหลายๆอยําง นะครับ ครั้งที่แล๎วเราก็ประเมิน 
ประเมินราคาที่จะมาซํอมแซม อยูํที่ 500,000 บาท นะครับ พอครั้งนี้ พอจังหวะ
กํอนที่จะมาทําเรื่อง ฮาลาลสตรีท เราก็เพ่ิมเป็น 2,228,000 บาท นะครับ คิดวําคง
จะทําให๎ดีขึ้นกวําเดิมในหลายๆอยํางนะครับ และก็การซํอมแซมนี้ ครั้งที่แล๎วผมก็มาดู
รายละเอียดของการซํอมแซม ตอนนั้นถ๎าพวกทํานพวกเราจําได๎วําในสภาแหํงนี้ มันจะ
มีลูกบิด  12,000.- แตํตอนนี้ไมํมีแล๎วครับ มี 500 กวําบาท นะครับก็ให๎มันตาม
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ความเป็นจริง นะครับ   ผมเห็นด๎วยนะครับ ผมอยากจะให๎เกิดการซํอมแซมตั้งนาน
แล๎วครับ เพราะวําผมไปท่ี   หาดนราทัศน์ทุกวันนะครับ ไปแล๎วก็ไปดูสภาพ 30 คูหา 
กับการกํอสร๎างร๎านค๎า 24,000,000 กวําๆ เราไมํได๎ใช๎ประโยชน์ มันก็เสียดายอยูํ
นะครับ ครับโครงการนี้ผมก็เห็นด๎วยนะครับทํานนายกฯ ที่จะมาปรับปรุงซํอมแซมนะ
ครับผมอยากจะให๎เกิดตั้งนานแล๎ว ซํอมแซมแล๎วก็ให๎ประชาชนได๎ใช๎งาน นะครับ
เพราะวําตรงนั้นเป็นสถานที่ทํองเที่ยว คนมาทุกวันนะครับ ไมํหยุดเลย ถ๎าพวกเราได๎
ไปที่หาดนราทัศน์ทุกวัน ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           คํะ เชิญคุณสมานคํะ 

นายสมาน   รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              เรยีนทํานประธานท่ีเคารพ กระผมนายสมาน  รานิง  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 ครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวบ๎าน ประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาสด๎วยนะครับ ที่จะมีการซํอมแซมอาคาร 30 คูหา เพราะวําจะ
ได๎กระตุ๎นเศรษฐกิจในการเลี้ยงชีพของประชาชนในเขตเทศบาลนะครับ ผมก็
สนับสนุนในการซํอมแซมครั้งนี้ และก็ขอให๎ในการซํอมแซมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท๎าย นะ
ครับ และก็ให๎เป็นการซํอมแซมที่ใช๎งบประมาณท่ี ที่คุ๎มคํานะครับ และก็อยากถามวํา 
พอเราซํอมแซมเสร็จ มาตรการการดูแล ถ๎าหากวําเราไมํมีมาตรการการดูแลมันก็จะ
กลับเป็นเหมือนเดิมอีกนะครับ ไมํทราบวําทางเทศบาลมีมาตรการการดูแล 30 คูหา 
หรือยังนะครับ คือมีมาตรการ และก็ในการที่เราเอางบ 2,000,000 กวํานี้ 
ประโยชน์ที่จะได๎รับมีการคาดคะเนแล๎วยัง นะครับ เพราะวําใน 1 อาทิตย์ มี 7 วัน  
เพราะวําผมดูโครงการแล๎วก็เราใช๎งานแคํ 2 วัน นะครับ อีก 5 วัน ก็คือใช๎ประโยชน์
หรือวําทิ้งไว๎อยูํอยํางนั้น       นะครับ แล๎วก็ให๎มาดูวํามันคุ๎มคํากับคําซํอมแซม 
2,000,000 บาท หรือเปลํา นะครับ ก็ในฐานะท่ีผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาส ก็ขอฝากทํานผู๎บริหาร  ก็ชํวยฝากทํานผู๎บริหารชํวยดูแลงานนี้
ให๎ประสบความสําเร็จ ให๎กระตุ๎นเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองของเรา ให๎ประชาชนอยูํดี
กินดีนะครับ ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คํะ เชิญคุณดิเรกคํะ 

นายดิเรก   ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ครับ เรยีนทํานประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกผูท๎รงเกียรต ิและผูเ๎ข๎ารํวม
ประชุมทุกทําน ผมนายดิเรก  ยา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  กํอนอื่นก็อยากจะ
ทราบวําปัจจุบัน 30 คูหา ตอนนี้ใครเป็นผู๎ดูแลรับผิดชอบ ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เชือ่มกันไหมคะ อันเดียวกันไหม คํะ เชิญคุณมะตอฮาคํะ 

นายมะตอฮา   ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ขอบคุณครับทํานประธาน เรียนทํานประธานครับ ผมนายมะตอฮา         
ดอเล๏าะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เมื่อสักครูํผมลืมที่จะถามนะครับ กํอนที่
เราจะใช๎เงินสะสมนะครับ หลายล๎าน วันนี้นะครับผมก็จะสอบถามทํานประธานวํา 
ตอนนี้เงินสะสมของเทศบาลเมืองนราธิวาส ณ ปัจจุบัน เหลือเทําไหรํครับ ขอบคุณ
ครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             คํะ เม่ือสักครู ํ2 เรื่องนะ 2 ข๎อ  เอาถามเงินสะสมกํอนนะคะ เชิญทําน
ผู๎บริหารคํะ ตอบยอดเงินสะสม คํะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

              ครับ เรยีนทํานประธานสภานะครับ  และทํานเพ่ือนสมาชิกทุกทําน      
นะครับ  ขอตอบเป็นข๎อๆเลย เมื่อสักครูํที่สอบถามมานะครับ  สอบถามเรื่องการดูแล
รักษาหลังจากการดําเนินงานนะครับ ก็ตามนโยบายของทางจังหวัดนะครับ ที่นโยบาย
ในการที่จะจัดมหกรรมถนนฮาลาลสตรีท ขึ้นในครั้งนี้นะครับ เกิดจากหนกํอนที่เรามี
การจัดงาน     Big Cleaning Day นะครับ ทํานผู๎วําฯและก็ทางหัวหน๎าสํวนราชการ
หลายๆ ทําน      ก็เดินชมบริเวณชายหาด และก็ไปถึงจุดบริเวณนั้น เดิมทํานผู๎วําฯ
กําลังหาจุดที่จะจัดโครงการนี้อยูํแล๎ว นะครับ เมื่อมี 30 คูหา ทํานก็เลยขอมาทาง
เทศบาลวํา ตอนนี้ 30 คูหา ได๎ใช๎ประโยชนอะไรบ๎าง ก็บอกวํายังไมํได๎ใช๎ประโยชน์ 
เพราะเดิมเดือนหน๎ามีผู๎ประมูลได๎ไปแล๎ว แตํวําขอไมํเข๎าดําเนินการ เพราะพ้ืนที่เราไมํ
สามารถที่จะสํงมอบได๎ เนื่องจากสภาพไมํพร๎อมใช๎ นะครับ เสียหายหลายๆจุด นะ
ครับ ผู๎วําฯก็มีดําริวํา ให๎เข๎าไปพัฒนาและก็จะดําเนินการโครงการนี้ขึ้น และก็ได๎มีการ
ประชุมไปเมื่อเดือนที่แล๎ว   นะครับ เมื่อวันที่ 9 มกราคม ครับก็กํอนหน๎าพอประชุม
เสร็จ ทางผู๎วําฯ ทางหนํวยงานอส.  อําเภอเมืองก็ได๎จัดเจ๎าหน๎าที่เข๎าไปดูแลอยูํตอนนี้
อยูํแล๎วนะครับ 2 ห๎อง เข๎าดู 24 ชั่วโมง ก็จะมี อส.ประจําอยูํ และทางเราก็มีสํง
เจ๎าหน๎าที่เทศกิจเข๎าไปดูแลในสํวนภาคกลางวันนะครับ สํวน 24 ชม. นี้ อส.ก็จะเข๎า
ไปอยูํเฝ้า นะครับ ก็จะทําให๎หลังจากท่ีเรามีการซํอมแซม ทางด๎าน อส.ก็จะดูแลเฝ้าอยูํ 
2 ห๎องนะครับ มอบให๎กับทาง อส.และก็จะมีทาง นย.151 และ ฉก.33  คือจะ
รํวมกัน 3 ฝ่าย นะครับ มีปกครอง ทหาร ตํารวจ และก็ของเราก็จะเข๎าไปดําเนินการ
ในสํวนของเทศกิจ นะครับเข๎าไปดูแลบริเวณชายหาดเป็นถาวรนะครับ ก็อาจจะตั้งชื่อ
วําเป็นดูแลประชาชนบริเวณชายหาด อยํางนี้นะครับที่ได๎คุยกับทางจังหวัด ทางทําน
นายอําเภอ และก็ทางป้องกันจังหวัด นะครับในสํวนของที่จะดูแลนะครับทํานสท.ครับ 
อันนี้นะครับในระยะยาวที่จะได๎ดูแล คือกังวลเรื่องทําไปแล๎วของก็หายซ้ําซากอยูํแบบ
นี้ ใชํไหมครับ  อันนี้ผมคิดวําเมื่อมีดูแล 24 ชม. ใครจะมาขโมยนี้ก็อาจจะยากสัก
หนํอยนะครับ เพราะวํามีคนดูแลอยูํ นะครับข๎อที่ 1 นะครับ  สําหรับข๎อที่ 2  30 
คูหา ตอนนี้ ผู๎รับผิดชอบดูแลก็ยังเป็นของเทศบาลเมืองเราอยูํนะครับ ตํอไปก็คงเป็น
ของเรา หรือในสํวนของการมอบงานที่ทางนโยบายของทํานผู๎วําฯ ก็เฉพาะวันศุกร์ 
เสาร์ นะครับ  วันศุกร์ วันเสาร์ ที่ทางจังหวัดจะจัดถนน    ฮาลาลสตรีท นะครับใน
สํวนวันปกติ จันทร์ถึงพฤหัส ก็ยังเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลเราอยูํ นะครับ ใน
สํวนโครงการตํางๆก็คือเป็นโครงการครําวๆที่ทางจังหวัดประชุม ยังไมํชัดเจน ถือเป็น
มอบหมาย เป็นสํวนๆ เป็นฝ่ายๆ ไป นะครับ  สําหรับเงินสะสมตอนนี้มีอยูํเทําไหรํ  
ขออนุญาตผอ.กองคลัง คุณปัทมา ชํวยชี้แจงให๎ทางทํานสมาชิกทราบด๎วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสาวปัทมา   เมฆารัฐ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

          คํะ กราบเรยีนทํานประธานสภาท่ีเคารพ  เงินคงเหลือทีส่ามารถใช๎ไดน๎ะคะ 
ซึ่งคงเหลือจากคราวที่แล๎ว ณ ตอนนี้มีเงินที่สามารถใช๎ได๎ก็คือ 8,376,122.75 บาท 
คํะ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          คํะ เข๎าใจนะคะ เชิญคุณดเิรกคํะ 

นายดิเรก   ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ครับ ขอบคุณมากครับทํานประธาน ก็ขอบคุณทํานนายกฯท่ีทํานเห็น
ความสําคัญของ 30 คูหา และมองทางไกลเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในละแวกหาด
นราทัศน์และท่ีสําคัญเป็นที่ทํองเที่ยว ผมเห็นด๎วยกับความคิดของทํานที่จะทําให๎
เทศบาลของเราให๎เจริญก๎าวหน๎าครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
  

            คํะ ดฉัินก็หวงัวาํตํอไปรา๎นค๎า 30 คูหา ก็คงจะยั่งยืน นะคะ เพราะจังหวัดมี
นโยบายจัดเวรยามความมั่นคง ทหาร ตํารวจ อส. นะคะรํวมมือกัน เข๎าเวรยามเฝ้าดู
ความปลอดภัยให๎ชาวบ๎าน  ตํอไปมีสมาชิกทํานใดอภิปรายอีกไหมคะ ถ๎าไมํมีดิฉันจะ
ถามมติเลยนะคะ  สมาชิกทํานใดอนุมัติให๎สํานักการชํางใช๎จํายเงินสะสมประจําปี
งบประมาณ 2558  โปรดยกมือคํะ (สมาชิกยกมือ 15 เสียง) นะคะ ยกหมดนะคะ 
เป็นอันวําสภามีมติเห็นชอบให๎สํานักการชํางใช๎จํายเงินสะสมประจําปี 2558  ตามท่ี
ทํานผู๎บริหารเสนอนะคะ  ตํอไปเข๎าสูํระเบียบวาระท่ี 5 คํะ 

            ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องญัตติขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสมประจําปี
งบประมาณ 2558 ของสํานักการศึกษา  
            เชิญทํานนายกฯเสนอญตัติคํะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

             เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ด๎วยเทศบาลเมืองนราธิวาส       
โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส มีความจําเป็นขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสมตํอสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือดําเนินการกิจการเกี่ยวกับด๎านการบริการชุมชนและสังคม 
ซึ่งเป็นโครงการที่มีความจําเป็น และกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอประชาชนในท๎องถิ่น ซึ่งมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

                 ขออนมัุติใช๎จาํยเงินสะสม ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวนเงิน 
๒,๙๗๐,๐๐๐.- บาท เพื่อเป็นคําใช๎จํายโครงการปรับปรุงอาคารประวิช-สุคนธา 
จํานวน ๑ หลัง  โดยทําการซํอมแซมอาคารและกันสาดที่ชํารุด และอ่ืน ๆ  ตามแบบ
แปลนและรายการท่ีเทศบาลกําหนด เป็นเงิน ๒,๙๗๐,๐๐๐.-บาท (นํามาจาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ หน๎า ๑๓)  

เหตุผล 

        จากโครงการท่ีขออนมัุติจาํยเงินสะสมดงักลําว นายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส มีเหตุผลในการขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสม เนื่องจากอาคารดังกลําวได๎
กํอสร๎างมาเป็นเวลานาน ทําให๎ชํารุดจากอายุการใช๎งานปกติ กอปรกับอาคารอยูํใน
บริเวณของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ซึ่งโรงเรียนได๎ใช๎เป็นที่จัดการเรียน
การสอน และเพ่ือให๎อาคารอยูํในสภาพใช๎สามารถใช๎งานได๎และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินทั้งของครู/นักเรียน ทําให๎มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงโดยเรํงดํวน  
จึงขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงอาคารดังกลําว เป็นเงิน ๒,๙๗๐,๐๐๐.-  
บาท  
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  อนึ่ง  เทศบาลได๎จัดทําประมาณการคําใช๎จํายในการดําเนินโครงการ
ข๎างต๎นพร๎อมสําเนาแผนพัฒนา-สามปีและฐานะการเงินของเทศบาล รายละเอียด
ตามท่ีสํงมาด๎วยนี้ 

ระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ข๎อ ๘๙ กําหนดให๎  “องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอาจใช๎จํายเงินสะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่นภายใต๎เงื่อนไข
ดังตํอไปนี้ (๑) ให๎กระทําได๎เฉพาะกิจการซึ่งอยูํในอํานาจหน๎าที่ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด๎านบริการชุมชนและสังคมฯ ทั้งนี้ ต๎องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือตามกฎหมายกําหนด” ฯลฯ  จึงเรียนมาเพื่อโปรด
นําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติตํอไป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           คํะ ขอบคุณทํานผูบ๎รหิารคํะ เชิญสมาชิกอภิปรายคํะ... ไมํมีนะคะ  ถ๎าไมํมี
ดิฉันขอถามมติเลยนะคะ  สมาชิกทํานใดอนุมัติให๎สํานักการศึกษาใช๎จํายเงินสะสม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โปรดยกมือคํะ (สมาชิกยกมือ 12 เสียง) นะคะ  
ทํานใดไมํอนุมัติโปรดยกมือคํะ (ไมํมีสมาชิกยกมือ)  เห็นเป็นอยํางอ่ืนมีไหมคะ (ไมํมี
สมาชิกยกมือ)  คํะเป็นอันวําสภามีมติอนุมัติให๎สํานักการศึกษาจํายเงินสะสมประจําปี 
2558  ตามท่ีทํานนายกเสนอนะคะ  ตํอไปเข๎าสูํระเบียบวาระท่ี 6 

            ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสมประจําปี 2558 
ของสํานักการศึกษา  

            เชิญทํานนายกฯเสนอญตัติคํะ  

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

             เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส ดว๎ยเทศบาลเมืองนราธวิาส โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส มีความจําเป็นขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสมตํอสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือดําเนินการกิจการเกี่ยวกับด๎านการบริการชุมชนและสังคม 
ซึ่งเป็นโครงการ ที่มีความจําเป็น กํอให๎เกิดประโยชน์ตํอประชาชนในท๎องถิ่นและ
สํงเสริมการออกกําลังกายของประชาชน  ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
                 ขออนมัุติใช๎จาํยเงินสะสม ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวนเงิน 
๒,๙๕๒,๖๗๐.-  บาท เพื่อเป็นคําจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายภายในรํม  จํานวน  ๑๒  
รายการ  ดังนี้ 

๑. ลูํวิ่งไฟฟ้า จํานวน  ๑  เครื่อง เป็นเงิน  ๔๔๗,๒๖๐  บาท  
๒. เครื่องเดินวงรี จํานวน   ๑ เครื่อง  เป็นเงิน  ๓๓๐,๖๓๐  บาท  
๓. จักรยานปั่นแบบมีพนักพิง  จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  ๒๒๓,๖๓๐  บาท 
๔. จักรยานปั่นแบบไมํมีพนักพิง จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๐๓,๓๐๐ บาท 
๕. จักรยานนั่งหรือยืนโดยใช๎มือปั่น จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๕๕,๑๕๐ บาท 
๖. เครื่องฝึกกล๎ามเนื้อหน๎าอกสํวนกลาง/หลัง จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  

๓๐๔,๙๕๐  บาท 
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๗. เครื่องฝึกกล๎ามเนื้อสํวนขาแบบรวม จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๔๗,๗๕๐  
บาท 

๘. เครื่องฝึกกล๎ามเนื้อสํวนหน๎าขา จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  ๒๒๓,๖๓๐  บาท 
๙. เครื่องฝึกกล๎ามเนื้อ หน๎าท๎อง จํานวน ๑ เครื่อง   เป็นเงิน  ๒๑๗,๒๑๐  บาท 
๑๐. เครื่องฝึกกล๎ามเนื้อ หลัง ไหลํ แขน ลําตัว จํานวน  ๑  เครื่อง เป็นเงิน  

๑๙๐,๔๖๐  บาท 
๑๑. ม๎าฝึกยกน้ําหนักแบบเอนกประสงค์ จํานวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน  ๒๖๒,๑๕๐  

บาท 
๑๒. ชุดแผํนน้ําหนักหุ๎มยาง น้ําหนัก ๑๕๗.๕๐ กก.  จํานวน  ๑ ชุด เป็นเงิน   

๔๖,๕๕๐ บาท 
ตามรายละเอียดที่เทศบาลกําหนด สําหรับติดตั้งภายในอาคารแบดมินตันของเทศบาล
เมืองนราธิวาส  เป็นเงิน๒,๙๕๒,๖๗๐.-  บาท ( นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 
๒๕๕๘-๒๕๖๐ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๓ หน๎า ๖ )  

เหตุผล  
             จากโครงการท่ีขออนมัุติจาํยเงินสะสมดงักลําว นายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส มีเหตุผลในการขออนุมัติใช๎จํายเงินสะสม เนื่องจากอาคารแบดมินตันเป็น
อาคารที่เทศบาลเมืองนราธิวาสได๎รับโอนจากสํานักงานการทํองเที่ยวและกีฬา ขณะนี้
ได๎ดําเนินการกํอสร๎างเสร็จเรียบร๎อยแล๎วแตํยังขาดเครื่องออกกําลังกายภายในอาคาร 
จําเป็นต๎องดําเนินการจัดซื้อจัดหาเพื่อรองรับการให๎บริการประชาชน อีกท้ังสํงเสริม
การออกกําลังกายของประชาชน ให๎ประชาชนมีสุขภาพรํางกายสมบูรณ์แข็งแรง
ปราศจากโรคภัย และเป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงกับ
ประชาคมอาเซียน ทําให๎มีความจําเป็นต๎องจัดหาโดยดํวน จึงขออนุมัติใช๎จํายเงิน
สะสมเพ่ือจัดหาดังกลําว เป็นเงิน ๒,๙๕๒,๖๖๗๐.- บาท อนึ่ง  เทศบาลได๎แนบสําเนา
แผนพัฒนาสามปีและฐานะการเงินของเทศบาลมาพร๎อมด๎วยแล๎ว รายละเอียดตามที่
สํงมาด๎วยนี้ 

ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการรับเงิน การเบิกจํายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ข๎อ ๘๙ กําหนดให๎  “องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอาจใช๎จํายเงินสะสมได๎ โดยได๎รับอนุมัติจากสภาท๎องถิ่นภายใต๎เงื่อนไข
ดังตํอไปนี้ (๑) ให๎กระทําได๎เฉพาะกิจการซึ่งอยูํในอํานาจหน๎าที่ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด๎านบริการชุมชนและสังคมฯ ทั้งนี้ ต๎องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือตามกฎหมายกําหนด” ฯลฯ จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
นําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติตํอไป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            คํะ ขอบคุณคํะ เชิญสมาชิกอภิปรายคํะ  คํะเชิญคุณดเิรกคํะ 

นายดิเรก   ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            กราบเรยีนทํานประธานสภาท่ีเคารพ ผูเ๎ข๎ารํวมประชุมทุกทําน ผมนายดิเรก  
ยา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ครับ คืออยากจะทราบวําสนามแบดมินตัน ทั้งหมด
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มี 4 คอร์ดในบริเวณ อยากจะทราบวําที่สั่งเครื่องออกกําลังกายจํานวน 12 รายการนี้ 
ไมํทราบวําจะไปตั้งในจุดไหนครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           คํะ เชิญทํานนายกฯคํะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนทํานประธานและเพ่ือนสมาชิกนะครับ สนามแบดมินตนัเดมิทีอยาํงที่
ทราบนะครับวํา สมัยทํานผู๎วําอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ นะครับ ตอนนี้ทํานก็ไปดํารง
ตําแหนํงเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย นะครับ  ทํานก็มอบเงินผํานโดยสมาคมการ
ทํองเที่ยวและกีฬา นะครับ ฉะนั้นครึ่งครึ่ง ทางโน๎น 10 ล๎าน ทางเราก็ 10 กวําล๎าน  
นะครับ และทํานก็ยังฝากเก่ียวกับเรื่องสนามแบดมินตันพร๎อมทั้งเครื่องออกกําลังกาย 
วําอยํางไรก็ชํวยให๎ดูแลด๎วย  เพราะวําการออกกําลังกายมันต๎องมีการเตรียมพร๎อม
เรื่องรํางกาย ทํานก็เลยฝากเกี่ยวกับเรื่องเครื่องออกกําลังกายนี้ไว๎ด๎วย นะครับ ก็ใน
อนาคตก็  goodwill games  ตอนที่ไทย-มาเลย์ เหย๎าเยือนกัน นะครับก็จะได๎มี
สนามเพ่ือที่จะรองรับตํอไปในอนาคตนะครับ  ก็ได๎ออกแบบเพื่อที่จะรองรับในสํวนที่
ด๎านหน๎านะครับ ที่จะเป็นจุดที่ตั้งเครื่องออกกําลัง เครื่องฟิตเนต นี้นะครับ  ทางชําง
ได๎ออกแบบเผื่อไว๎แล๎วนะครับ เข๎าไปก็จะอยูํทางด๎านหน๎า นะครับ ฟิตเนตกํอนแล๎ว
เดินไปอีกซักพัก  ไปอีกนิดนึงก็จะเป็นสนามแบดมินตัน 4 คอร์ด ครับพ้ืนที่ก็ได๎ไป
สํารวจแล๎วก็เช็คมาแล๎ว นะครับ ก็มีพ้ืนที่เพียงพอพร๎อมที่จะเข๎าดําเนินการได๎ ก็ได๎
ออกแบบมาเผื่อไว๎แล๎วครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           อยูํกลางแจ๎งหรอืวําในอาคารคะทํานนายกฯ  เชิญสมาชิกอภิปรายตํอคํะ ถ๎า
ไมํมีดิฉันขอถามนิดนึงนะคะ ทํานนายกฯ ทําไมแพงจัง  เครื่องหนึ่ง  4,000,000 
บาท 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           ทํานประธานถามใชํไหมครับ ผมจะไดต๎อบถูกคน คือเราอยาํไปมองภาพ
เครื่องออกกําลังกายที่บ๎าน ที่บ๎านนี้มันสําหรับการออกกําลังกายในครอบครัว ในสํวน
ของเครื่องออกกําลังกายที่ทางเราจัดซื้อ เป็นของศูนย์การออกกําลังกาย ซึ่งจะต๎องใช๎
ออกกําลังกาย คือทั้งวันและยิ่งสามารถดําเนินการได๎ทั้ง 24 ชม. ถ๎าเป็นลูํวิ่งก็ วิ่งกัน
ไป สลับกันไปได๎ คนหนึ่งลง คนหนึ่งขึ้น อะไรได๎ตํางๆ ก็จะเป็นยืดระยะเวลาได๎ยาว
กวํา อยําไปมองที่บ๎าน ครับที่บ๎านก็ยัง 6 – 7 หมื่น ใชํไหมครับลูํวิ่ง หลายๆอยําง
เพราะวําได๎ดูประสานไปทั้งยะลา ทั้งอะไรตํางๆ ราคาก็อยูํที่ประมาณนี้นะครับ เป็น
ของศูนย์ออกกําลังกายไมํใชํที่บ๎าน นะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             คํะ ขอบคุณคํะ เชิญคุณเจะอูมาคํะ 

นายเจะอูมา   เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนทํานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายเจะอูมา  เจะมุ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1  กระผมก็เห็นด๎วยในการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายระบบไฟฟ้า      
ผมขอนําเสนอวํา นําจะมีชํางที่ดูแลและซํอมแซม เพราะวําเครื่องไฟฟ้าถ๎าเสียจะใช๎
การไมํได๎ เหมือนกับของที่ชายทะเล ระบบธรรมดา ไมํมีคนดูแล ไมํมีคนไปเอาใจใสํ 
ขอฝากวําถ๎าเป็นไปได๎นําจะหาชํางมาดูแลระบบไฟฟ้า เพราะวําถ๎าเสีย ก็เสียดาย
เพราะราคาแพง ขอฝากคณะผู๎บริหารวํา ถ๎าเป็นไปได๎นําจะหาชํางซํอมแซมบํารุง        
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จะได๎ใช๎ระยะเวลานานๆ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            คํะ เชิญทํานรองฯคํะ 

นายอุดม   เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

            ครับ กราบเรยีนทํานประธานสภาครับ  ทํานสมาชิกสภาผูท๎รงเกียรต ิ      
ทุกทําน นะครับ ก็ขอขอบคุณทาง สท.เจะอูมา ที่ได๎เสนอแนะมา ผมก็เห็นด๎วยนะครับ
วําการใช๎เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องออกกําลังกายที่ชายหาดหรือที่อ่ืนๆ ก็ตาม ก็ต๎องมีคน
คอยดูแลอยูํนะครับ  ซึ่งตรงนี้ เครื่องแตํละเครื่องก็ไมํใชํราคาถูกๆนะครับ ถ๎ามีแตํใช๎
อยํางเดียวและก็ไมํมีการดูแลเลยก็พังเร็ว นะครับ ไมํใชํเครื่องออกกําลังกายอยํางเดียว 
ทุกอยํางนะครับ  ไมํวําเครื่องจักรกล หรือรถ หรืออะไรตํางๆนาๆ นะครับ ถ๎าไมํมีการ
ดูแล อายุการใช๎ก็สั้นลงนะครับ ก็ผมขอฝากนะครับวําถ๎าซ้ือมาเม่ือไหรํ ก็ฝากสํานัก
การชําง หรือสํานักการศึกษา ก็ได๎นะครับที่ดูแลเรื่องนี้อยูํ ก็จัดเจ๎าหน๎าที่เข๎าไปดูแล
โดยเฉพาะในเรื่องนี้เลยนะครับ และก็อีกเรื่องคือเรื่องของที่ชายหาด เครื่องออกกําลัง
กาย ผมก็ได๎รับเรื่องจากสมาชิกสท.เขตหลายครั้งแล๎วครับ ผมก็ได๎แจ๎งไป แตํก็ยังไมํได๎
ความคืบหน๎าเทําที่ควรนะครับ ก็ฝากผอ.สํานักการชํางนะครับวํา อยํางไรก็เรํงดํวน
นิดนึงนะครับ ไปดูแล ถ๎าช๎าก็ยิ่งพัง นะครับ ก็ขอฝากนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            คํะ เชิญทํานสมาชิกอภิปรายตํอคํะ มีไหมคะ ถ๎าไมํมีดิฉันจะขอถามมตเิลย
นะคะ  สมาชิกทํานใดเห็นชอบอนุมัติให๎สํานักการศึกษาใช๎จํายเงินสะสมปีงบประมาณ 
2558 โปรดยกมือคํะ  (สมาชิกยกมือ 12 เสียง) นะคะ ทํานใดไมํเห็นชอบ โปรดยก
มือคํะ (ไมํมีสมาชิกยกมือ) เห็นเป็นอยํางอ่ืน (ไมํมีสมาชิกยกมือ) เป็นอันวําสภามีมติ
อนุมัติให๎สํานักการศึกษาใช๎จํายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ 2558 ตามท่ีทําน
นายกฯเสนอ นะคะ ตํอไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7  

             ระเบียบวาระท่ี 7   เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการกํอสร๎างและ
ติดตั้งซุ๎มเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนจาตุรงค์รัศมี  
            เชิญทํานนายกฯเสนอญตัติคํะ 

นายนิยิ   นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

 เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ด๎วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติตํอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

หลักการ 

ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการในงบประมาณรายจํายประจําปี 
งบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง คํากํอสร๎างสิ่งสาธารณูปโภค 

           โครงการกํอสร๎างและติดตั้งซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจํายเป็นคําใช๎จํายโครงการกํอสร๎างและติดตั้งซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ โดยทําการ
กํอสร๎างและติดตั้งซุ๎มเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนจาตุรงค์รัศมี  จํานวน ๒ ด๎าน ความ
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ยาวด๎านละไมํน๎อยกวํา ๑๓ เมตร ความสูงไมํน๎อยกวํา ๕ เมตร รายละเอียดตามแปลน
ที่เทศบาลกําหนด ตั้งจํายจากเงินรายได๎ (สํานักการชําง) นํามาจากแผนพัฒนา ๓ ปี 
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙ หน๎า ๒๔๓  

เหตุผล 
จากการตรวจสอบพื้นท่ีบริเวณถนนจาตุรงค์รัศมี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะกํอสร๎าง

และติดตั้งซุ๎มเฉลิมพระเกียรติ ปรากฏวํามีเหตุผลหลายประการ ที่ไมํสามารถ
ดําเนินการได๎และไมํค๎ุมคํากับงบประมาณ กลําวคือ 

๑) จุดที่ติดตั้งเป็นชํวงรอยตํอระหวํางถนนจาตุรงค์รัศมีกัลป์ถนนนราธิวาส –
ตากใบ ซึ่งเป็นทางโค๎ง ไมํเหมาะกับการติดตั้งซุ๎มและติดใกล๎กับซุ๎มเดิมที่มีอยูํแล๎ว หําง
กันประมาณ ๒๐๐ เมตร 

๒) เส๎นทางสานนราธิวาส-ตากใบ เทศบาลได๎ดําเนินการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นในปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือดําเนินการ
ขยายเส๎นทางเป็น ๔ ชํองจราจร เพ่ือรองรับปริมาณการจราจรและเป็นเส๎นทางเสด็จ 
ซึ่งปัจจุบันด๎านฝั่งตําบลกะลุวอเหนือได๎ขยายเส๎นทางดังกลําวเรียบร๎อยแล๎ว 

๓) หากดําเนินการกํอสร๎างโครงการดังกลําว (ตามข๎อ ๑) และตํอมาเทศบาล
ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณขยายเส๎นทางถนนจาตุรงค์รัศมี กับ ถนนนราธิวาส – 
ตากใบ ซึ่งเป็นเขตทางกว๎าง ๔๐ เมตร ก็จําเป็นจะต๎องรื้อถอนซุ๎มดังกลําว ทําให๎
สิ้นเปลืองงบประมาณ และไมํค๎ุมคํากับการลงทุน 
              อนึ่ง โครงการกํอสร๎างและตดิตัง้กํอสร๎างซ๎ุมเฉลิมพระเกียรตเิป็นโครงการ
ที่บรรจุอยุํในเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได๎มีการแก๎ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
และสภาเทศบาลได๎อนุมัติให๎แก๎ไขเปลี่ยนแปลงและกันเงินไว๎เบิกจํายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 
               ดว๎ยเหตุผลตาม ข๎อ ๑ ข๎อ ๒ และข๎อ ๓ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสได๎
อนุมัติให๎ยกเลิกโครงการกํอสร๎างและติดตั้งซุ๎มเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนจาตุรงค์
รัศมี  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติตํอไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            คํะ เชิญทํานสมาชิกอภิปรายคํะ  ไมํมีใครอภิปรายนะคะ  ถ๎าไมํมีดิฉันจะขอ
ถามมติเลยนะคะ  สมาชิกทํานใดเห็นชอบอนุมัติให๎สํานักการชํางยกเลิกโครงการ
กํอสร๎างและติดตั้งซุ๎มเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนจาตุรงค์รัศมี โปรดยกมือคํะ 

 

(สมาชิกยกมือ15 เสียง)  เห็นด๎วยทั้งหมดนะคะ  เป็นอันวําสภามีมติเห็นชอบให๎สํานัก
การชํางยกเลิกโครงการดังกลําวนี้ นะคะ  ตํอไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8  

            ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่อง ญัตติเพื่อเสนอชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการตี
ราคาปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ของกองคลัง  
           เชิญทํานนายกฯเสนอญตัติคํะ 

นายนิยิ   นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ด๎วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  อนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสในการคัดเลือก
ผู๎ทรงวุฒิ จํานวน 2 คน เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาล
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เมืองนราธิวาส เพ่ือใช๎ในการประเมินภาษีบํารุงท๎องที่ สําหรับปี พ.ศ. 2558 – 
2561  มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือเสนอชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 2 คน เป็นคณะกรรมการ    ตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลเมือง
นราธิวาส เพ่ือใช๎ประเมินภาษีบํารุงท๎องที่ สําหรับปี พ.ศ. 2558-2561  
         เหตุผล 

ตามหนังสืออําเภอเมืองนราธิวาส ดํวนที่สุด ที่ นธ 0118/42 ลงวันที่ 
19 มกราคม 2558 เรื่อง การ   ตีราคาปานกลางของที่ดิน รอบปี พ.ศ. 2508 
(และแก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) สําหรับปี พ.ศ.  2558-2561 แจ๎ง
เทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อให๎สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เลือกและเสนอชื่อ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน  2 คน (ควรเลือกและเสนอชื่อผู๎ที่มีความรู๎ด๎านประเมินทุน
ทรัพย์หรือนักประเมินทุนทรัพย์จากสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่) เป็นคณะกรรมการ       
ตีราคาปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือให๎ผู๎วําราชการจังหวัด
นราธิวาส แตํงตั้งเป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางที่ดิน 
             เนือ่งจากเป็นเรื่องเรํงดวํน กองคลัง เทศบาลเมืองนราธวิาส จงึไดมี๎หนังสือ
ขอความรํวมมือ ไปยังหนํวยงานตําง ๆ เพ่ือสอบถามถึงผู๎ที่มีความรู๎ด๎านประเมินทุน
ทรัพย์ เชํน ธนารักษ์พ้ืนที่นราธิวาส สํานักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส จากนั้นได๎รับ
หนังสือตอบกลับจากสํานักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส ตามหนังสือที่ นธ 
0020.2/1002 ลงวันที่ 29 มกราคม 2558 เรื่อง การตีราคาปานกลางที่ดินรอบปี 
พ.ศ. 2508 (และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) สําหรับปี พ.ศ.
2558-2561 ขอสํงรายชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการพิจารณาตีราคาปานกลางของ
ที่ดินรอบปี พ.ศ. 2558-2561 ดังนี้ 
       1.  พันจําเอกบุญชัย     นุกูลวรรณ ตําแหนํงนักวิชาการท่ีดินชํานาญการ  
        2.  นายเอกพงศ์          หลงหวัง ตําแหนํงนักวิชาการท่ีดินชํานาญการ  
      ระเบียบ 

พระราชบัญญัติ ภาษีบํารุงท๎องที่ พ.ศ. 2508 และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2543 มาตรา 14   ให๎ผู๎วําราชการจังหวัดแตํงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งให๎มีหน๎าที่พิจารณาการตีราคาปานกลางตาม มาตรา 13 (มาตรา 13 การตีราคา
ปานกลางของที่ดินนั้น  ให๎นําเอาราคาที่ดินในหนํวยที่จะ ทําการตีราคา  ซ่ึงซ้ือขายกัน
โดยสุจริตครั้งสุดท๎ายไมํน๎อยกวําสามรายในระยะเวลาไมํเกินหนึ่งปี  กํอนวันตีราคา มา
คํานวณถัวเฉลี่ยเป็นราคาปานกลาง  โดยมิให๎คํานวณราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร๎าง หรือ
สิ่งเพาะปลูกเข๎าด๎วย ในกรณีที่ไมํมีการซื้อขายที่ดินตามวรรคหนึ่งในหนํวยใด ให๎นําเอา
ราคาปานกลาง ที่คํานวณตามวิธีการในวรรคหนึ่งของที่ดินในหนํวยใกล๎เคียงที่มีสภาพ
และทําเลที่ดินคล๎ายคลึงกัน มาเป็นราคาปานกลางของที่ดินในหนํวยนั้นได๎ ถ๎าไมํอาจตี
ราคาปานกลางตามสองวรรคกํอนได๎ ให๎กําหนดราคาปานกลางของ ที่ดินโดยถือเกณฑ์
อยํางอ่ืนอันอาจแสดงราคาตลาดของที่ดินโดยเฉลี่ยได๎  การตีราคาปานกลางของที่ดิน
ให๎ตีราคาเป็นหนํวยตําบล แตํถ๎าราคาของที่ดิน  ในตําบลใดแตกตํางกันมาก ให๎

http://www.kodmhai.com/m4/m4-12/H2/M13-21.html#13
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พิจารณาตีราคาโดยกําหนดเขตในตําบลนั้นแยกออกเป็นหนํวย ๆ  เพ่ือให๎การตีราคา
ปานกลางเป็นไปโดยเที่ยงธรรม) มาตรา 14 (2)  คณะกรรมการนั้นให๎ประกอบด๎วย
บุคคลในท๎องที่ดังตํอไปนี้  ในเขตองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ประกอบด๎วย ปลัด
จังหวัด เจ๎าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอําเภอท๎องที่  ผู๎ซึ่งผู๎บริหารท๎องถิ่นหรือคณะ
ผู๎บริหารท๎องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน  และผู๎ทรงคุณวุฒิสองคนซึ่งได๎รับเลือกจากสภา
ท๎องถิ่น  
  
      ข้อพิจารณา 

จึงเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสในการ
คัดเลือกผู๎ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน เป็นคณะกรรมการตีราคาปานกลางของที่ดินใน
เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือใช๎ในการประเมินภาษีบํารุงท๎องที่ สําหรับปี พ.ศ. 
2558 – 2561 ซึ่งเป็นอํานาจของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ขอได๎โปรดนําเสนอ
ตํอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือพิจารณาตํอไป   

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           คํะ สรุปรายละเอียดครําวๆ นดินึงนะคะ คือหมายความวําในเขตเทศบาลเรา 
เขาให๎ตั้งผู๎ทรงคุณวุฒิในเทศบาลนะคะ ผู๎ทรงคุณวุฒิ 2 คน ที่มีความชํานาญทางด๎าน
ประเมินหรือตีราคาที่ดิน ทีนี้กองคลังเราได๎ทําหนังสือไปถึงจังหวัด เพื่อขอเจ๎าหน๎าที่ท่ี
มีความชํานาญทางนี้โดยเฉพาะ ให๎เป็นผู๎ตีราคา เขาก็สํงมาให๎ 2 คน แตํขั้นตอนก็ต๎อง
ผํานสภา ต๎องขออนุมัติจากสภา ทีนี้เราก็เอารายชื่อ 2 คนนี้ ใชํไหมคะ เข๎าสภาเพ่ือ
ผํานสภาตามลําดับ ตามระเบียบของเทศบาลของเรา เพราะนั้นให๎ทํานสมาชิกเสนอ
ชื่อ 2 คนนี้ ใชํไหมคะ เพราะวํา คือเขาไมํได๎บังคับวําเสนอใคร อาจจะเป็นสมาชิกเรา
ก็ได๎แตํต๎องมีความชํานาญทางด๎านที่ดิน ทางด๎านการประเมิน มีความรู๎ทางด๎านนี้
โดยเฉพาะ ทีนี้เรา เราจะมีความรู๎น๎อยกวําที่ดิน ซึ่งเขาเป็นหน๎าที่ของเขาโดยตรง เขา
ทําอยูํทุกวัน เพราะนั้นเราขอความรํวมมือไป ขอคนของเขาผู๎ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 คน เขา
ก็ให๎รายชื่อมา นะคะ ก็ให๎สภาเสนอรายชื่อ 2 คนนี้ เพื่อผํานขั้นตอน เข๎าใจไหมคะ 
เป็นตัวแทนของเทศบาลนะคะ  ขั้นตอนตํอไปดิฉันก็ให๎สมาชิก เชิญคํะ เชิญคุณสมาน
คํะ 

นายสมาน   รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
 
 
 

           เรยีนทํานประธานท่ีเคารพ กระผมนายสมาน  รานิง  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 ครับ กระผมขอนําเสนอนะครับวํา ในเมื่อเขาต๎องการ
ผู๎ชํานาญการ 2 ทําน นะครับ คือผมอยากนําเสนอให๎สภาของเราเสนอซัก 1 คน 
เพ่ือที่จะได๎ควบคูํกัน คือจะได๎มีสมาชิกของเราอยูํในทีมงานนั้น  เพราะวําบางที
คณะกรรมการมาจากท่ีอ่ืน คือไมํรู๎บริบทความเป็นอยูํของบ๎านเรา หรือวําเศรษฐกิจ 
ความผิดของประชาชนจะได๎ไปควบคูํกันนะครับ คือผมขอนําเสนอสมาชิกของเราสัก
หนึ่งคนอยูํในทีมงานนั้น ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คํะ เดี๋ยวดิฉันขอหารือกองคลังนิดนึงนะคํะวําจะมีผลอยํางไรบ๎างที่เราทํา
หนังสือไปแล๎ว เชิญคุณปราณี  กองคลัง ชี้แจงคํะ  ขั้นตอนมันเป็นอยํางไร ดิฉันก็ยัง
ไมํเข๎าใจรายละเอียดดีเทําที่ควรคํะ เชิญคํะ 

นางสาวปราณี  เจริญสุข เรียนทํานประธานสภา ทํานผู๎บริหาร ทํานสมาชิก และผู๎เข๎ารํวมประชุมทุก
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หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ ทํานนะคํะ ในเรื่องของตีราคากลางที่ดินนะคํะ การตั้งคณะกรรมการ ผู๎วําฯจะเป็นผู๎
ตั้งนะคํะ ก็มีปลัดจังหวัด นายอําเภอ และเจ๎าพนักงานที่ดิน และมีปลัดเทศบาลรํวม
ด๎วย และสภาต๎องเสนอชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิ 2 ทํานนะคํะ ในการเสนอชื่อผู๎ทรงคุณวุฒินี้
เราเห็นวํามันต๎องมาจากเจ๎าพนักงานที่ดินนะคํะ เพราะเขามีความรู๎ความชํานาญใน
เรื่องการตีราคากลางที่ดินนะคํะ กองคลังจึงได๎ทําหนังสือสํงไปสํานักงานที่ดิน และ
ทางสํานักงานที่ดินก็ได๎สํงชื่อมาให๎ 2 ทํานตามท่ีแจ๎งไว๎นะคํะ ถ๎าหากวําทางสภาขอ
เพ่ิม มันต๎องไปลดของสํานักงานที่ดินลงนะคํะ เพราะสํานักงานที่ดินเสนอมาให๎ 2 คน 
มันจะเกินอยูํ แตํถ๎าสภาเห็นวําสมาชิกมีความรู๎ความสามารถทางด๎านนี้ จะเสนอเพ่ิม
มา สํานักงานที่ดินก็ต๎องตัดคนของที่ดินลงไป กลัววําการประเมินราคากลางของที่ดิน
จะไมํสมบูรณ์ไมํถูกต๎องในเรื่องของราคากลาง เพราะเราอยากได๎จากสํานักงานที่ดิน
มากกวํา เพราะเขารู๎ราคาการซื้อขายที่ดินอยูํนะคํะ เพราะเราต๎องคํานวณจากราคา
ซื้อขายที่ดินภายในระยะเวลา 1 ปี เอาราคาซื้อขายที่ดินจาก 3 รายนะคํะ เขาจะรู๎
ราคากลางของที่ดิน ซึ่งจะสามารถคํานวณราคากลางของที่ดินได๎แนํนอนกวํา และ
ถูกต๎องกวํานะคํะ  ขอบคุณคํะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณคํะ เชิญทํานนายกฯ คํะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ทํานประธานครับ อยากจะสอบถามนิดนึงครับ เรื่องคุณสมบัติผู๎ทรงคุณวุฒิ 
ระบุหรือไมํครับวําต๎องมีคุณสมบัติอะไรบ๎าง 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคํะ 

นางสาวปราณี  เจริญสุข 
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 

ผู๎ทรงคุณวุฒิต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความชํานาญในเรื่องการตีราคากลางที่ดิน
คํะ เหมือนกับที่วงเล็บบอกไว๎แล๎ววํา ผู๎ทรงคุณวุฒิต๎องมีความรู๎ด๎านการประเมินทุน
ทรัพย์ ขอให๎เป็นผู๎ที่มีความรู๎ด๎านการประเมินราคากลางของที่ดิน มีความรู๎ในการ
ประเมินทุนทรัพย์ คือจริง ๆ แล๎วก็อยากได๎จากสํานักงานที่ดิน หรือ สํานักงานธนา
รักษ์ นะคํะ เพราะวําโดยตําแหนํงแล๎วจะมี ผู๎วําฯ ปลัดจังหวัด จะมีนายอําเภอ เจ๎า
พนักงานงานที่ดิน เป็นคณะกรรมการอยูํแล๎วนะคํะ แล๎วก็จะมีปลัดเทศบาลเป็นเลขา 
และจะขอผู๎ทรงคุณวุฒิจากสภาอีก 2 ทําน  

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณอับดุลอาซิส คํะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอบคุณครับ ผมนายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
อยากเรียนถามวําในกรณีท่ีเราเสนอชื่อเข๎ามาแล๎ว ชื่อที่เราเสนอไป แล๎วก็ชื่อท่ีออกมา 
2 ทําน ทํานผู๎วําฯเป็นคนแตํงตั้ง พอทํานผู๎วําฯแตํงตั้งเสร็จ ก็นําเสนอมาให๎สภา
เทศบาลเป็นผู๎ที่รับรองบุคคลทั้ง 2 ทํานนี้ใชํหรือไมํครับ คือเราเอาชื่อจากผู๎วําฯ เสนอ
มาตามที่แนบมาในหนังสือใชํหรือไมํครับ คือคําสั่งจากทํานที่เอาคนที่ม่ีความรู๎ความ
ชํานาญทางด๎านที่ดิน แล๎วก็ขอมารับรองในที่ประชุมสภาแหํงนี้ใชํหรือไมํครับ ขอบคุณ
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ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ที่เลขาฯ พูดเม่ือสักครูํ หมายความวํา เขาแตํงตั้งมาเรียบร๎อยแล๎ว เพียงแตํวํา
ให๎สภารับรอง ใชํหรือไมํคํะ 

นางสาวปราณี  เจริญสุข 
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 

ขออนุญาตนะคํะ จริง ๆ แล๎ว เรื่องนี้เป็นเรื่องเรํงดํวนของอําเภอนะคํะ เป็น
เรื่องของ คสช. เป็นเรื่องเรํงดํวนการประเมินราคากลางที่ดิน ซึ่งมันหมดเขตไปแล๎ว 
มันจะเป็นรอบ 4 ปีครั้งนะคํะในการกําหนดราคากลางที่ดิน คือเขาจะให๎ทําทั่ว
ประเทศ ให๎พร๎อมกัน คราวนี้จังหวัดเขามีหนังสือเรํงดํวน มา จากอําเภอให๎เราเรํง
ดําเนินการ แตํตามระเบียบจริง ๆ เราต๎องเสนอผํานสภา แตํเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่อง
เรํงดํวน ซึ่งอําเภอต๎องการให๎เราเสนอชื่อไปให๎ทางผู๎วําราชการจังหวัดแตํงตั้งเลยนะ
คํะ คือ ณ บัดนี้ทางผู๎วําราชการจังหวัด ทํานได๎แตํงตั้งเอาไว๎ทั้งหมดแล๎ว แตํขั้นตอน
การดําเนินการตอนนี้เรายังไมํได๎ผํานสภานะคํะ แตํวําตามระเบียบจะต๎องผํานจาก
สภานะคํะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เขาไมํได๎ให๎เรามาเลือก เพียงแตํวําเขาให๎ผําน 

นางสาวปราณี  เจริญสุข 
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 

ไมํใชํคํะ ตามระเบียบคือต๎องอนุมัติจากสภาของชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ทําน 
แตํเนื่องจากเป็นเรื่องเรํงดํวน กองคลังต๎องขอชื่อจากหนํวยงานภายในจังหวัดที่มี
ความรู๎ความสามารถตรงนี้มากํอน แล๎วสํงให๎จังหวัดแตํงตั้ง ถ๎าหากวําสภาเห็นชอบ
ตามนี้ ก็อนุมัติรายชื่อตามท่ีจังหวัดแตํงตั้งมาเลยคํะ คือ 2 ทํานที่เขาเสนอมาให๎จาก
สํานักงานที่ดิน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญทํานนายกฯคํะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

คือ งําย ๆ วํา เขาได๎แตํงตั้งกันมาเรียบร๎อยแล๎ว คือถามตามข้ันตอนจะต๎อง
ผํานสภาใชํหรือไมํครับ ถ๎าไมํผํานสภาก็จะไมํสมบูรณ์ใชํหรือไมํครับ ถ๎าเราไมํเห็นด๎วย 
เขาก็ต๎องยกเลิก 2 คนนี้ คือตามหลักแล๎วต๎องผํานสภาอยูํแล๎ว ๆ ก็ต๎องตั้งคนใหมํ คือ
คุณสมบัติการที่จะประเมินราคากลางอะไรตําง ๆ พวกเรามีความสามารถ มีความรู๎ 
ความชํานาญในทางนี้หรือไมํ ถ๎าหากวําเราอยากจะเป็นเราก็เสนอตัวเองขึ้นมา แล๎ว
เราจะได๎พิจารณา คือถ๎าทํานอยากจะเป็น แตํถ๎าไมํอยากเป็นก็ให๎ความรํวมมือจังหวัด
ไปเนื่องจากเขาแตํงตั้งมาแล๎ว ก็ขอเลําให๎ฟังตามนี้ใชํหรือไมํครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คํะ เชิญคุณมะตอฮาคํะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทํานประธานที่เคารพ กระผมนายมะตอฮา ดอเล๏าะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ญัตติเสนอชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ  ตีราคา
ปานกลางของที่ดินในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ผมในฐานะท่ีไมํเคยสัมผัสมากํอนขอ
เรียนถามทํานประธานวํา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนํงทั้ง 2 ทํานนี้ มีระยะเวลา
การดํารงตําแหนํงหรือไมํ ข๎อ 2 มีคําตอบแทนหรือไมํ ถ๎ามีคําตอบแทนเอามาจาก
ตรงไหนครับ 



 
 
 

19 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญกองคลังคํะ 

นางสาวปราณี  เจริญสุข 
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 

ระยะเวลาดํารงตําแหนํง 4 ปีคํะ คือวําครั้งหนึ่งประเมิน 4 ปีนะคํะ คือเรา
จะประเมินราคาประชุมครั้งหนึ่ง โดยนัดคณะกรรมการประเมินราคาประชุมเพ่ือ
กําหนดราคากลาง แล๎วใช๎ได๎ 4 ปี  ประชุมคณะกรรมการราคากลางครั้งหนึ่งกําหนด
ราคากลางแคํครั้งเดียว แตํเราใช๎ได๎ 4 ปี พอครบก็จะตั้งคณะกรรมการชุดใหมํข้ึนมา
อีกครั้งหนึ่ง ประชุมเพ่ือหาราคากลางขึ้นมา แล๎วใช๎ได๎อีก 4 ปี คือสมมุติวําชุดนี้ได๎ข้ึน
มาแล๎วเราก็จะมาประเมินราคากลางขึ้นมา พอราคากลางอนุมัติข้ึนมาแล๎ว กําหนด
ใช๎ได๎ 4 ปีนะคํะ ประชุมครั้งเดียวคํะ เพื่อหาขอยุติของราคาปานกลางนี้นะคํะ ในโซน
เขตเทศบาลวําโซนนี้เทําไร โซนนี้เทําไร คําตอบแทนไมํมีคํะ เป็นเรื่องของหน๎าที่ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณดิเรก คํะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทํานประธานสภาที่เคารพ และผู๎เข๎ารํวมประชุมครับ ผมอยากจะทราบ
วําการท่ีให๎คณะกรรมการประเมินราคาในเขตเทศบาลเกี่ยวกับการเก็บภาษีของ
เทศบาล หรือไมํครับขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญกองคลังอีกครั้งคํะ 

นางสาวปราณี  เจริญสุข 
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 

ขอคําถามอีกครั้งคํะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

อยากจะทราบวําเกี่ยวข๎องกับการเก็บภาษีของเทศบาลหรือไมํครับ 

นางสาวปราณี  เจริญสุข 
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 

ขอบคุณคํะ คือการประเมินราคาปานกลางที่ดิน คือการประเมินราคาปาน
กลางภาษีบํารุงท๎องที่ คือภาษีท่ีดินวํางเปลํานะคํะ ภาษีบํารุงท๎องที่ตรงนี้มันจะ
กําหนดราคาปานกลางนะคํะ โดยคณะกรรมการชุดนี้เป็นคนกําหนดราคาปานกลาง 
เมื่อได๎ราคาปานกลางตรงนี้เราก็จะมาคิดภาษีบํารุงท๎องที่คํะ 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ตกลงถ๎าตามข้ันตอนมีความเห็นแย๎งเป็นอยํางอ่ืนหรือไมํคํะ หรือวําจะเสนอ
ตัวเอง ใครจะเป็นคณะกรรมการเสนอตัวเองก็ได๎นะคํะ  ถ๎าไมํมีก็เอาตามนี้นะคํะ เข๎า
สภาเพ่ือให๎ถูกต๎องตามกระบวนการ ถ๎าตามขั้นตอนแล๎วต๎องเสนอชื่อแล๎วมีผู๎รับรองใชํ
หรือไมํคํะ แล๎วก็มันเป็นญัตติที่เสนอชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิ เสนอชื่อท่ีเขาให๎มา 2 ทําน เชิญ
คุณอานนท์คํะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมนายอานนท์ ครับ ผมวําเสนอชื่อนี้ไมํควรจะเสนอชื่อแล๎ว เพราะวําทําน
นายกฯ เป็นผู๎เสนอชื่อมาแล๎วตามเอกสารนะครับ ผู๎เสนอคือนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกฯเสนอมาแล๎วนะครับ ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอมติเลยใชํหรือไมํคํะ ไมํต๎องเสนอชื่อแล๎ว เชิญคุณปราณี คํะ 

นางสาวปราณี  เจริญสุข 
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 

คือต๎องเสนอชื่อตามข้ันตอนใหมํนะคํะ เสนอชื่อข้ึนมากํอน 2 คน คือชื่อ
ตามท่ีสํานักงานที่ดินเสนอมา เสนอขึ้นมาแล๎วอนุมัติเห็นชอบกัน ถ๎าเห็นชอบก็
เห็นชอบตามที่เสนอเลยนะคํะ  เพราะสํานักงานท่ีดินเขาสํงชื่อมาให๎เราแล๎วนะคํะวํา 
2คนนี้เขายินยอมเข๎ามาเป็นคณะกรรมการแล๎วนะคํะ ก็ให๎เราเสนอชื่อเขาได๎เลยคํะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณอานนท์ เสนอชื่อคํะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนทํานประธานครับ ผมนายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2  ผมขอเสนอชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิ คือ 

1. พันจําเอกบุญชัย นุกูลวรรณ ตําแหนํงนักวิชาการท่ีดินชํานาญการ 
2. นายเอกพงศ์  หลงหวัง  ตําแหนํงนักวิชาการท่ีดินชํานาญการ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอเสียงรับรองด๎วยคํะ รับรองถูกต๎องนะคํะ ก็มีสมาชิกทํานใดจะเสนอเป็น
อยํางอ่ืนหรือไมํคํะ ถ๎าไมํมีก็แสดงวํามี 2 ทํานนี้นะคํะ ตํอไปดิฉันจะถามมตินะคํะ 
สมาชิกทํานใดเห็นชอบตามที่คุณอานนท์ เสนอ 2 ทํานเมื่อสักครูํ โปรดยกมือคํะ 
(สมาชิกยกมือ 12 เสียง)  ไมํเห็นชอบมีหรือไมํคํะ (ไมํมีสมาชิกยกมือ) เห็นเป็นอยําง
อ่ืนมีหรือไมํคํะ (ไมํมีสมาชิกยกมือ) เป็นอันวําสภามีมติเห็นชอบนะคํะ  ตํอไประเบียบ
วาระท่ี 9 

ระเบียบวาระท่ี 9   เรื่อง การกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําปี 
255๘ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของแตํละสมัย 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ   

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ตามพระราชบัญญตัเิทศบาล  พ.ศ. 2496 รวมแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ. 2546  มาตรา 24  ในปีหนึ่งให๎มีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ 
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให๎สภาเทศบาลกําหนด  
           วรรคสี ่ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให๎มีกําหนดไมํเกินสามสิบวัน แตถ๎ํา
จะขยายเวลาออกไปอีกจะต๎องได๎รับอนุญาตจากผู๎วําราชการจังหวัด 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยข๎อบังคับการประชุมสภาท๎องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข๎อ 11 เมื่อมีประธานสภาท๎องถิ่นแล๎ว  ให๎ประธานสภาท๎องถิ่นนําปรึกษา
ในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 
   (2)  สําหรับเทศบาล  ให๎สภาเทศบาลกําหนดวําการประชุมสมัยสามัญ
ประจําปีแตํละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แตํละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน  กับให๎
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่
วัน 
    ข๎อ  21  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาและ
วันเริ่มต๎นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแตํละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัย
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ประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของปีถัดไป  ให๎ประธานสภาท๎องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของแตํละปี  โดยให๎นําความในข๎อ 11 มาใช๎บังคับโดยอนุโลม 
     เมื่อสภาท๎องถิ่นมีมติแล๎วให๎ประธานสภาท๎องถิ่นทําเป็นประกาศของสภา
ท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งปิดประกาศไว๎ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              ขอบคุณคํะ ตอํไปขอให๎ทํานสมาชิกเสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ   
ประจําปี 2558  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของแตํละสมัย ขอเชิญสมาชิกเสนอคํะ 
เชิญคุณเจะอุมา เจะมุ 

นายเจะอูมา  เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เรยีนทํานประธานสภาและทํานสมาชิก ผมนายเจะอุมา  เจะมุ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปี      
255๘ ให๎มีจํานวน 4 สมัย  และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของแตํละสมัย  
ดังนี้ 
             1.  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 255๘  ตั้งแตํวันที่  1  กุมภาพันธ์   
255๘  และมีกําหนดไมํเกิน  30  วัน  ซึ่งได๎กําหนดไว๎แล๎วคือสมัยประชุมนี้ 
              2.  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  255๘  ตั้งแตํวันที่ 1  มิถุนายน  
255๘  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  255๘  และมีกําหนดไมํเกิน  30 วัน 
               3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี  255๘  ตั้งแตํวันที่  1  สิงหาคม  
255๘  ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  255๘  และมีกําหนดไมํเกิน  30  วัน 
               4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 255๘ ตั้งแตํวันที่ 1 พฤศจิกายน 
255๘    ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  255๘  และมีกําหนดไมํเกิน  30  วัน 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ขอบคุณคํะ ขอผูร๎ับรองด๎วยคํะ มีผู๎รบัรองถูกตอ๎ง  มีทํานใดจะเสนอเป็น
อยํางอ่ืน ขอเชิญเสนอคํะ ในเมื่อไมํมีทํานใดเสนอเป็นอยํางอ่ืน  ก็ขอถามมติที่ประชุม  
สมาชิกทํานใดเห็นชอบตามที่คุณเจะอุมา  เจะมุ เสนอ  โปรดยกมือคํะ  (สมาชิก     
ยกมือ 11 เสียง)  ผู๎ใดไมํเห็นชอบ  โปรดยกมือคํะ (ไมํมีสมาชิกยกมือ)  มีสมาชิกทําน
ใดเห็นเป็นอยํางอ่ืนโปรดยกมือคํะ (ไมํมีสมาชิกยกมือ) 
            เป็นอันวําสภามีมตกํิาหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจําป ี 255๘  ให๎มี
จํานวน  4  สมัย  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของแตํละสมัย  ดังนี้ 
             1.  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 255๘  ตั้งแตํวันที่  1  กุมภาพันธ์   
255๘  และมีกําหนดไมํเกิน  30  วัน  ซึ่งได๎กําหนดไว๎แล๎วคือสมัยประชุมนี้ 
              2.  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  255๘  ตั้งแตํวันที่ 1  มิถุนายน  
255๘  ถึงวันที่  30  มิถุนายน  255๘  และมีกําหนดไมํเกิน  30 วัน 
               3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี  255๘  ตั้งแตํวันที่  1  สิงหาคม  
255๘  ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  255๘  และมีกําหนดไมํเกิน  30  วัน 
               4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 255๘ ตั้งแตํวันที่ 1 พฤศจิกายน 
255๘    ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  255๘  และมีกําหนดไมํเกิน  30  วัน 
ตํอไปเข๎าสูํระเบียบวาระท่ี 10  
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             ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่อง การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  
ประจําปี  255๙  และมีกําหนดกี่วัน 
              ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ 

             การกําหนดวันเริม่ประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป ี255๙  ได๎
กําหนดไว๎ในข๎อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยข๎อบังคับการประชุม
สภาท๎องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่งได๎ชี้แจงให๎ทราบแล๎วครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             ตอํไปขอให๎ทํานสมาชิกเสนอกําหนดวันเริม่สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  
ประจําปี  255๘   และมีกําหนดกี่วัน 

นายเจะอูมา  เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรยีนทํานประธานสภาและทํานสมาชิก ผมนายเจะอุมา  เจะมุ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  
ประจําปี  255๙  เริ่มตั้งแตํวันที่  1  กุมภาพันธ์  255๙   เป็นต๎นไป  และมีกําหนด
ไมํเกิน  30  วัน  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ขอผูร๎ับรองด๎วยคํะ มีผู๎รบัรองถูกตอ๎ง มีทํานใดจะเสนอเป็นอยาํงอ่ืน  ขอเชิญ
เสนอคํะ ในเมื่อไมํมีทํานใดเสนอเป็นอยํางอ่ืน  ก็ขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกทํานใด
เห็นชอบตามที่คุณเจะอุมา  เจะมุ เสนอ  โปรดยกมือคํะ  (สมาชิกยกมือ 11 เสียง)  
ผู๎ใดไมํเห็นชอบ  โปรดยกมือคํะ  (ไมํมีสมาชิกยกมือ) มีสมาชิกทํานใดเห็นเป็นอยํางอ่ืน
โปรดยกมือคํะ  (ไมํมีสมาชิกยกมือ)  เป็นอันวําสภามีมติให๎กําหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  255๙   เริ่มตั้งแตํวันที่ 1  กุมภาพันธ์  255๙  เป็นต๎น
ไป  และมีกําหนดไมํเกิน  30  วัน ตํอไปเข๎าสูํระเบียบวาระท่ี 11   

             ระเบียบวาระท่ี  ๑๑  เรื่อง  อื่น ๆ   
              เชิญทํานสมาชิกหารือไดทุ๎กเรื่องคํะ เชิญคํะ เชิญคุณสมานคํะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทํานประธานที่เคารพ กระผมนายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 กระผมขอปรึกษาหารือกับทํานประธานเกี่ยวกับขอความ
อนุเคราะห์ติดตั้งโคมไฟถนน ซอย 4 ถนนกําปงปายง และกํอสร๎างถนนหินคลุกราด
ยางชั่วคราว พอดีทางชาวบ๎านชุมชนกําปงปายงเขามอบให๎ผมเป็นตัวแทนทําหนังสือ
เรียนถึงนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสนะครับ ด๎วยข๎าพเจ๎านายสมาน รานิง สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2 เป็นตัวแทนของชุมชนกําปงปายงและใกล๎เคียง 
ซึ่งประชาชนมีความประสงค์ขออนุเคราะห์จากเทศบาลดังนี้นะครับ 1.ขอความ
อนุเคราะห์ติดตั้งโคมไฟถนน ซอย 4 ถนนกําปงปายง ซึ่งมีเสาไฟฟ้าแรงต่ําแล๎ว
ประมาณ 8 ต๎นนะครับ ความยาวก็ประมาณไมํเกิน 500 เมตร ขอติดตั้งโคมไฟถนน 
จํานวน 4 จุด 2.กํอสร๎างถนนหินคลุกราดยางชั่วคราวตามความเหมาะสมนะครับ 
เพราะวําชํวงเวลาฝนตกทําให๎น้ําทํวมขังไมํสะดวกในการสัญจรไปมา บางครั้งเกิด
อุบัติเหตุ หรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุ หรืออาชญากรรมก็ได๎นะครับในอนาคต เพราะวํา
ไมํมีแสงสวํางนะครับ เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขอความ
อนุเคราะห์จากเทศบาลชํวยดําเนินการติดตั้ง โคมไฟถนน และชํวยราดยางหินคลุก 
วันที่ผมสํงหนังสือนี้ก็คือวันที่ 11 มกราคม 2558 ลงรับวันที่ 21 มกราคม 2558 
นะครับ เวลาประมาณ 15.55 นาทีนะครับ ตามหนังสือนี้นะครับ แล๎วก็ประชาชน   
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ที่ขอความอนุเคราะห์ชํวยติดตั้งหรือสร๎างถนนอยูํประมาณ 45 ทํานนะครับ ชํวยกัน
ลําลายเซ็นมาสํงมาทางเทศบาล ซึ่งสํงตั้งแตํวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ประมาณ 33 วันนะ
ครับ เมื่อวานซืนผมก็ได๎ไปเยี่ยมพบปะชาวบ๎านแถวนั้น ก็ได๎บอกกับประชาชนวําผมได๎
ทําหนังสือไปเรียบร๎อยแล๎วเมื่อวันที่ 21 จนถึงวันนี้ก็ประมาณ 33 วัน วันนี้ก็ 34 วัน 
ก็คือนําเสนอทางเทศบาลแล๎ว ก็อยูํที่อํานาจของคณะผู๎บริหารวําจะดําเนินการหรือไมํ
นะครับ ชาวบ๎านบางคนก็ไมํเชื่อตามที่ผมพูด ตามที่ผมได๎บอกกับพวกเขา ผมเลยได๎
ทําหนังสือมาขอให๎ทํานชี้แจงเหตุผลที่กรณีท่ีเทศบาลไมํสามารถดําเนินการตาม
หนังสือเข๎าเลขท่ี 518/58 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 นะครับ เรียน
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส อ๎างถึงหนังสือที่ผมสํงวันนั้น คือทางชุมชนกําปงปายง
และใกล๎เคียงอยากทราบข๎อเท็จจริงนะครับจากเทศบาลเมืองนราธิวาสวําในกรณีที่
เทศบาลเมืองนราธิวาสไมํสามารถท่ีจะดําเนินการตามความประสงค์ของชาวชุมชนกํา
ปงปายงและใกล๎เคียงท่ีขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามข๎อ 1 
และข๎อ 2 นั้นเป็นเพราะเหตุใดท่ีไมํสามารถดําเนินการได๎ตามความประสงค์ของ
ประชาชนได๎นะครับ ทางชุมชนกําปงปายงและใกล๎เคียงรอการดําเนินงานจากทาง
เทศบาลเป็นระยะเวลา 33 วันถึงเม่ือวาน ทางชุมชนกําปงปายงและใกล๎เคียงได๎
มอบหมายให๎ข๎าพเจ๎าเป็นตัวแทนถามเหตุผลให๎เป็นลายลักษณ์อักษรจากเทศบาลนะ
ครับวําเป็นเพราะเหตุใดที่ไมํสามารถดําเนินการได๎นั้นนะครับ ดังนั้นข๎าพเจ๎าขอได๎
โปรดทางเทศบาลเมืองนราธิวาสให๎คําตอบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะนําเหตุผลที่
เป็นลายลักษณ์อักษรดังกลําวไปปิดประกาศหรือชี้แจงกับประชาชนตํอไปนะครับ ผม
ก็ได๎ไปดูในพระราชกฤษฎีกาดังกลําววําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ตัวนี้ทุกหนํวยงานต๎องยึดหลักกับตัวนี้ด๎วยนะครับ การบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีนะครับ ของประชาชนนะครับมีอะไรบ๎าง อันนี้ไมํใชํวําผมจะมาอํานให๎
ทํานรําคาญนะครับ ก็คืออยากให๎ทางเทศบาลเข๎าใจวําการบริหารราชการต๎องยึด
อะไร แตํทุกคนคงรู๎นะครับ ต๎องให๎เกิดความผาสุขและความเป็นอยูํที่ดีของประชาชน
ลําดับแรกเลยนะครับ นี้คือที่ขอโคมไฟถนน เพราะวําตรงนั้นมันเปลี่ยว มันมืด และ
สัตว์ที่มีพิษก็เยอะ เพราะวําตรงนั้นเมื่อกํอนเป็นทุํงนานะครับ และข๎อ 2 ก็เข๎าความ
สงบและความปลอดภัยของสังคมสํวนรวมนะครับ และข๎อ 3 เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประเทศชาตินะครับ ถ๎าหากวําประชาชนเกิดความปลอดภัย ผาสุก ประเทศชาติก็ได๎
ประโยชน์ และตามที่ผมเขียนหนังสือมาขอ ผมชี้แจงเหตุผม มาดูในหมวด 7 นะครับ 
หน๎าที่ใน หมวด 7 เขาเขียนวําอยํางไรมาดูกันนะครับ การอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต๎องการของประชาชนนะครับ ในมาตรา 38  หน๎าที่ในการตอบ
คําถามหรือข้ีแจงการดําเนินการของสํวนราชการ คือหนังสือที่ผมขอทํานชี้แจง ขอให๎
ทํานชี้แจงอยําให๎เกิน 5 วันนะครับ เพราะวําผมจะไปปิดประกาศ หรือไปชี้แจงให๎กับ
ประชาชนวํา เหตุผลที่เขาไมํให๎เพราะวํา 1 มีอะไรบ๎าง 2 มีอะไรบ๎างนะครับ 
เพ่ือที่จะให๎ประชาชนรับรู๎วําที่ผมดําเนินการนั้นผมดําเนินการจริงนะครับ เมื่อสํวน
ราชการใดได๎รับการติดตํอสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากสํวนราชการ
ด๎วยกันเก่ียวกับงานท่ีอยูํในอํานาจหน๎าที่ของสํวนราชการนั้น ให๎เป็นหน๎าที่ในสํวน
ราชการนั้นที่จะต๎องตอบคําถามนะครับ หรือแจ๎งการดําเนินการให๎ทราบภายใน 15 
วัน นี้ชัดเจนนะครับ 15 วัน หรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไว๎ในมาตรา 37 ทําน



 
 
 

24 

ไปอํานเองนะครับ มาตรา 37  ครับ ก็อยากเอาความทุกข์ของประชาชน  ความ
ต๎องการของประชาชนมานําเสนอในที่ประชุมสภาแหํงนี้ ให๎ผู๎มีอํานาจในการบริหาร
จัดการชํวยดําเนินการตามความต๎องการของประชาชนด๎วยนะครับ เพราะวํา
ประชาชนคือเจ๎าหน๎าที่ของเรานะครับ เราเป็นข๎าราชการ เราเป็นข๎าของประชาชนนะ
ครับ ก็ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คํะ เชิญทํานผู๎บริหารคํะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนทํานประธาน ทํานสมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทําน ผมก็ขอตอบของคุณ
สมานนะครับ ซึ่งเรื่องที่คุณสมานทํามา จริง ๆ แล๎วผมในฐานะผู๎บริหาร และจะมี
เจ๎าหน๎าที่ในสํวนที่ สํานัก/กอง รับผิดชอบอยูํนะครับ ซึ่งเรื่องของชาวบ๎านที่ 
ประชาชนที่คุณสมานได๎แจ๎งมา ได๎พูดมา ในฐานะที่ผมก็เป็นคนของประชาชน
เหมือนกัน ทํานนายกฯ ก็ได๎แตํงตั้งผมข้ึนมาจากประชาชน ผมก็ถือวําชาวบ๎านเป็น
สํวนสําคัญท่ีเราต๎องดูแลนะครับ เป็นเจ๎านายเรา ซึ่งหลาย ๆเรื่องที่ หลาย ๆ ปัญหาที่
เข๎ามา เราก็จะแยกไปแตํละฝ่าย ไปในแตํละกองที่ต๎องดูแลอยูํนะครับ ซึ่งในเรื่องของ
ถนนหนทางตําง ๆ ไฟฟ้า ในการที่เราจะเข๎าไปดําเนินการ ซึ่งเราก็ต๎องคํานึงถึงวํา
ตรงไหนที่เรํงดํวน หรือตรงไหนที่ไมํเรํงดํวน ผมทราบนะครับวํา ทุกท่ีที่เสนอเข๎ามาทุก
คนต๎องการหมด บางครั้งเราก็ต๎องมาดูนะครับวําตรงไหนที่เราต๎องทํากํอนหรือหลังนะ
ครับ ซึ่งผมก็เคยเข๎าไปดูถนนสายนี้แล๎วเหมือนกันนะครับ ในชํวงที่คุณสมานได๎ทํา
หนังสือมา ในชํวงนั้นไมํวําจะเป็นหินคลุกหรืออะไรตํางๆ ทางเทศบาลยังขาดแคลนอยูํ
นะครับ ซึ่งตอนนี้ ณ เวลานี้จะมีเพียงพอแล๎วนะครับ ผมจึงขอฝากทาง ผอ.สํานักการ
ชํางด๎วยนะครับ ชํวยดูแลตรงนี้นิดนึง แล๎วก็เรื่องที่คุณสมานทําหนังสือมา ผมก็
อยากจะให๎ทาง ผอ.สํานักการชํางชํวยชี้แจงสักนิดนึงนะครับ ขอเชิญครับ 

นายธนานนท์  ชูด้วง 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

เรียนทํานประธาน ทํานผู๎บริหาร และทํานสมาชิกที่เคารพทุกทํานนะครับ 
เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน๎อยนะครับ ไมํได๎เป็นเรื่องใหญํ แตํวําที่ทางกระผมหรือทางสํานัก
การชํางดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ ผมได๎รับหนังสือตั้งแตํวันที่คุณสมานได๎จัดสํงมาแล๎ว 
และผมก็ได๎บอกกลําวไปแล๎ววําผมจะเข๎าไปดู และผมเองก็ไมํได๎นิ่งนอนใจนะครับ แตํ
ที่ผมไมํได๎ตอบหนังสือ เพราะวําหนังสือร๎องขอความอนุเคราะห์ให๎เข๎าไปดําเนินการใชํ
หรือไมํครับ ทํานไมํได๎บอกวําถ๎าเป็นอยํางไรให๎ชี้แจงเหตุผลไป ซึ่งอันนี้ผมเห็นแล๎ววํา
โครงการนี้เราสามารถดําเนินการได๎ โดยวัสดุอุปกรณ์ซึ่งเราไมํต๎องตั้งงบประมาณ แตํ
ถ๎าจะตั้งงบประมาณก็ได๎ ผมก็จะไปสํารวจและจะต๎องมานําเข๎าแผน มันก็จะช๎าไปอีก
เป็นปี ซึ่งอันนี้จังหวะที่ขอความอนุเคราะห์มามันเป็นสิ้นปีงบประมาณ อุปกรณ์วัสดุ
ตําง ๆ มันก็หมด ตอนนี้ทางสํานักการชํางก็เรํงดําเนินการจัดซื้อวัสดุหินคลุก ยาง 
พวกนี้อยูํ และคาดวําจะเข๎าไปดําเนินการได๎ก็ในชํวงหน๎าแล๎งนี้ละครับ ก็ประมาณ
เดือนหน๎า เพราะวําผมก็ได๎เข๎าไปดูด๎วยตนเองแล๎ว และไปถํายรูปและได๎พูดคุยกับ
ชาวบ๎านพอสมควร และตอนนี้ในเรื่องของไฟฟ้าก็สายไฟฟ้าตอนนี้ก็มาแล๎วนะครับ 
ผมก็พร๎อมที่จะเข๎าไปดําเนินการให๎  เพราะเจ๎าหน๎าที่ชํางไฟเองก็ได๎เข๎าไปวัดถนนแล๎ว
วํา ความยาวสายไฟฟ้าเป็นประมาณเทําไร ใช๎หลอดไฟประมาณก่ีหลอด ซึ่งอันนี้ไมํได๎
นิ่งนอนใจ แตํผมจะตอบให๎ทํานสมาชิกได๎ทราบตามหนังสือที่ทํานสอบถามมา คิดวํา
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วันจันทร์คงจะได๎นะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณสมาน คํะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทํานประธานที่เคารพครับ ผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต  2 ครับ ก็ขอขอบคุณลํวงหน๎าทําน ผอ. และทํานคณะผู๎บริหาร
นะครับที่ชํวยดําเนินการเรํงรัดให๎มันเร็วนะครับ เพราะวําประโยชน์สูงสุดที่ได๎มาไมํใชํ
ผมนะครับ เป็นประชาชนนะครับ คือประชาชนของพวกเรา และเราสํวนหนึ่งก็เป็น
ประชาชน ก็ขอขอบคุณทุกทํานนะครับที่ให๎ความสําคัญกับประชาชน ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณเจะอูมา คํะ 

นายเจะอุมา  เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทํานประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเจะอุมา เจะมุ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 คือผมขอความรํวมมือกับผู๎ที่รับผิดชอบเรื่องตลาดบา
เละฮิเลครับ เพราะวําตลาดนี้มีทั้งพวกขายปลา ปลาหมึก ขายผัก บริเวณท่ีขายปลา 
เพราะอยูํบริเวณหน๎าบ๎านผมพอดีเลยนะครับ ผมสังเกตดูของเจ๎าหน๎าที่ล๎างตลาด อัน
ที่ 1 ล๎างได๎แคํ 5 วัน เสาร์ อาทิตย์ ไมํได๎ล๎างเลย ซึ่งตอนนี้เป็นชํวงฤดูร๎อน สํงกลิ่น
เหม็นมาก ผมขอฝากวําถ๎าเป็นไปได๎ นําจะล๎างทุกวัน เพราะวําชาวบ๎านเขาบํนทุกคน
เลยมีกลิ่นเหม็น และขอฝากอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของฝาคูระบายน้ําซึ่งอยูํตรงบริเวณ
ตลาดนี้ผุหมดทุกอันเลย เพราะมีเด็กตกหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาฟ้องร๎อง
เทศบาล ขอฝากเจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องชํวยเข๎าไปดูด๎วย เพราะวําฝาคูในเป็นเหล็ก
ครึ่งหนึ่ง เป็นปูนครึ่งหนึ่ง ชํวงนี้แตกเหล็กก็ผุหมด ขอฝากเจ๎าหน๎าที่ชํวยไปดูด๎วยนะ
ครับ และบริเวณท่ีขายปลา บางพ้ืนที่ก็เป็นหลุมมีน้ําขังคนเดินไปมาไมํได๎ ขอฝากให๎
ทํานลงไปตรวจสอบในพ้ืนที่ด๎วยนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญทํานผู๎บริหารคํะ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนทํานประธานสภา และทํานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสผู๎ทรง
เกียรติทุกทําน ก็ขอบคุณทํานเจะอุมาครับ ก็ได๎สั่งการแล๎ว แตํผมก็ขอรับไว๎นะครับ 
วันเสาร์อาทิตย์ก็จะทํานะครับ เรื่องทุกอยํางจะรับไปดูแลให๎นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณมะตอฮา คํะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณครับทํานประธาน เรียนทํานประธานสภา ผมนายมะตอฮา ดอเล๏าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ของผมก็คงเป็นเรื่องเกํา ๆนะครับ แตํยัง
ไมํได๎ดําเนินการนะครับ ก็อยากจะสอบถามทํานประธานนะครับวํา ห๎องน้ําท่ีหาดนรา
ทัศน์ที่เราพึ่งสร๎างมาใหมํ ผมดูแล๎วเกือบเสร็จแล๎ว หรือเสร็จแล๎วแตํตอนนี้ปิดยังไมํให๎
ใช๎บริการ ก็ขอสอบถามวําตรงนั้นจะให๎ประชาชนใช๎บริการเมื่อํไร คือเป็นสีเขียวหรือสี
ฟ้า ถ๎าสีเรียบร๎อยแล๎ว และตรงข๎ามห๎องน้ําซึ่งมีถนนที่ประชาชนวิ่งทุกวันจะมีห๎องน้ําที่
เป็นสังกะสีสีขาวประมาณ 10 ห๎อง ถ๎าจําไมํได๎นะครับ ผมเข๎าไปดูในนั้นมีแตํสิ่งที่ไมํ
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พึงประสงค์นะครับ ถ๎าเป็นไปได๎อยากจะให๎ทางเทศบาลของเราไปปิดหรือไปรื้อถอน 
เพราะวําห๎องน้ําเราเสร็จแล๎วนะครับ ผมเคยถามพนักงานที่ทําความสะอาด เขาเอาไม๎
กวาดขยะไปเก็บของในนั้น ผมไปวิ่ง เลยถามวําได๎กลิ่นอะไรไหม ผมวิ่งทุกวันเลยนะ
ครับ ก็เลยถามเขาวําเข๎าไปได๎หรือ ก็ในนั้นมันมีกลิ่น เขาตอบวําอยํางไรก็ต๎องทนนะ
ครับ เขาเคยชินกับกลิ่นนั้นแล๎ว แตํพวกผมที่วิ่งไปมาเวลาลมทะเลพัดมาก็จะมีกลิ่น ก็
เข๎าไปดูตรงนั้นก็มีสิ่งที่ไมํพึงประสงค์ คงไมํต๎องบอกวําเป็นอะไรนะครับ ทุกคนก็รู๎นะ
ครับ ขอชํวยทางผู๎บริหารเข๎าไปดูแลด๎วยนะครับ ถ๎าเป็นไปได๎ก็ปิดหรือรื้อถอนก็ได๎นะ
ครับ คือตรงนั้นมันเป็นสถานที่ทํองเที่ยวด๎วยนะครับ ชาวบ๎านเข๎าออกเป็นพัน ๆคน
นะครับ ข๎อที่ 2 อยากจะปรึกษาทํานผู๎บริหาร ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ที่หาดนราทัศน์
ตรงข๎ามที่เป็นเรืออินโด จะมีพํอค๎าแมํค๎าจากที่ไหนก็ไมํทราบนะครับไมํรู๎จักไปวาง
เต็นท์แถวนั้น ทํานไปดูนะครับ จะเป็นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ คราวนี้พอ
เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์คนมาเท่ียวหลายคนเยอะมาก การจอดรถก็ไมํสะดวก และถนน
ตรงนั้นก็แคบ ถ๎าเป็นไปได๎ ผมก็อยากจะให๎ตรงนั้น ให๎ผู๎บริหารชํวยจัดการคนขายตรง
นั้น อาจจะหาที่อ่ืนให๎เขาได๎ขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์  เพราะตรงนั้นเมื่อวันที่ 21 ที่
ผํานมามีคนเขาจมน้ํา ตอนนั้นเรียกก๎ูภัยมาก็ยากลําบาก กวําจะเข๎ามาจอดได๎ 
เพราะวําไมํมีที่จอดรถ เพราะตรงนั้นพํอค๎าแมํค๎าขายเต็มหมดเลยนะครับ โชว์งูก็มี 
ขายยาก็มีนะครับ วันนั้นกวําจะมาผมก็สงสารคนจมน้ํา ผมรอ ผมอยูํในเหตุการณ์ด๎วย 
รอดูวําเมื่อไรกู๎ภัย หรือมูลนิธิจะมานะครับ ดีนะครับที่เจ๎าหน๎าที่ตํารวจที่ไปชํวยดูแล
ตรงนั้นเขาเกํงในเรื่องของชํวยคนจมน้ํา ก็ฝากถึงผู๎บริหารด๎วยนะครับ ถ๎าเป็นไปได๎คือ
ไมํต๎องให๎ขายในชํวงเสาร์อาทิตย์ เพราะลําบากไมํมีที่จอดเลยนะครับ  เรื่องที่ 3 นะ
ครับ เรื่องรถเก็บขยะตามซอยตําง ๆ แล๎วนะครับ ตั้งแตํสมัยนายกวันอัลวี วันยะฟาร์ 
ผมขออนุญาตที่ต๎องเอํยนามนะครับ รถขยะก็ยังเหมือนเดิมคือมีรอยรั่ว  เวลาที่เขา
เก็บขยะมาน้ําจะไหลลงจากรถเลยนะครับ มันจะไหลตลอดเลยนะครับ ตรงนี้มันสํง
กลิ่น ประชาชนที่อยูํบริเวณนั้นเขาได๎รับกลิ่นที่ไมํพึงประสงค์ด๎วย ถ๎าเป็นไปได๎ก็
อยากจะให๎ทางสํานักการชํางที่เก่ียวกับรถเก็บขยะได๎ชํวยซํอมแซมให๎มิดชิดน้ําไหล
ไมํได๎หนํอยนะครับ มันเยอะมากเลยนะครับผมเห็นประจําเพราะวํามีเก็บขยะในถัง
ขยะอยูํที่หน๎าบ๎านผมทุกวัน ผมดูทุกวัน และอีกอยํางหนึ่งการเก็บขยะของพนักงานที่
ตกหลํนเล็ก ๆ น๎อย ๆ เขาไมํเก็บเขาจะปลํอยไปเลย ปลํอยน้ํา ปลํอยขยะตกเล็กๆ 
น๎อย ๆ ถ๎าที่หนึ่งตก 5 ชิ้น แล๎วถ๎าตกทั้ง 10 ที่ละครับ เป็นกี่ชิ้นแล๎วครับ คราวนี้ผม
เลยวิ่งตามไปดูที่หาดนราทัศน์เช๎า ๆนะครับ การเก็บขยะก็ไมํละเอียดนะครับ ไมํหมด 
ก็เหมือนเดิม  จุดไหนเป็นอยํางนั้น จุดนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะครับ ฝากถึงทํานผู๎บริหาร
ผํานทํานประธานด๎วยนะครับ ชํวยประสานกับคนเก็บขยะบนรถด๎วยนะครับ ขยะ
เล็กๆ น๎อย ๆชํวยเก็บด๎วยนะครับ มันไมํหนักนะครับ เพื่อความสะอาดของเทศบาล
เมืองนราธิวาส เพ่ือเป็นหน๎าตาของทํานนายก เป็นหน๎าตาของผู๎บริหาร และเป็น
หน๎าตาของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสของเราด๎วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญทํานผู๎บริหารคํะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล กราบเรียนทํานประธานสภาครับ สมาชิกผู๎ทรงเกียรติทุกทํานนะครับ 
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รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอบคุณนะครับที่ทางสมาชิกสภาเทศบาล คุณมะตอฮา ที่ได๎แจ๎งมาสองสามเรื่องที่ให๎
ทางผู๎บริหารได๎ทราบบ๎างนะครับ ผมจะขอตอบเป็นข๎อ ๆ นะครับ ในเรื่องแรก เรื่อง
ของห๎องน้ําที่หาดนราทัศน์นะครับ ซึ่งตรงนี้ ณ เวลานี้ ห๎องน้ําห๎องส๎วมที่หาดนราทัศน์
ตรงสร๎างใหมํนะครับ ตรงนี้เป็นงบของการทํองเที่ยวที่ให๎มาเพ่ือสร๎างใหมํ จะเห็นได๎วํา
จะมีห๎องน้ําชั่วคราวอยูํที่ห๎องน้ําเกําท่ีเรารื้อนะครับ แล๎วเราก็สร๎างห๎องน้ําใหมํ 
เพราะวํากลัวจะไมํมีห๎องน้ําให๎นักทํองเที่ยวได๎ใช๎เราจึงสร๎างข้ึนมาเป็นการชั่วคราว 
หลังจากนี้จะให๎เจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎องเข๎าไปรื้อนะครับ จริง ๆแล๎วห๎องน้ําท่ีสร๎างใหมํ ณ 
เวลานี้เขาได๎สํงมอบให๎กับทางเทศบาลแล๎วหรือยังนะครับ ผมก็ไมํแนํใจผมคิดวํายัง
ไมํได๎สํงนะครับ ตรงนี้เป็นการดูแลของการทํองเที่ยวอยูํซึ่งยังไมํได๎มอบให๎เรานะครับ 
ถ๎าสํงมอบให๎เราๆก็จะเข๎าไปดําเนินการได๎ ซึ่งตรงนี้ก็อยากจะแจ๎งให๎สมาชิกได๎ทราบ
นะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของที่คุณมะตอฮาได๎ถามเรื่องของวันเสาร์อาทิตย์      
ก็อาจจะมีพํอค๎าแมํค๎าไปวางของขายเต็มไปหมด ตรงนี้ผมก็ได๎รับแจ๎งมาจากชาวบ๎าน
นะครับ และสมาชิกบางทํานก็ได๎แจ๎งมานะครับ ตรงนี้ก็ได๎ประชุมกันก็ได๎ฝากให๎ทาง
หัวหน๎าสํานักปลัดนะครับ ก็ได๎เข๎าไปดูแลตรงนี้ ก็อยากจะให๎ทางหัวหน๎าสํานักชํวย
ชี้แจงนิดนึงนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการดูแลเรื่องของแมํค๎าพํอค๎าตรงนี้ที่
จะเข๎ามาขายของวําจะดูแลอยํางไร เชิญครับ 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

เรียนทํานประธานสภา ทํานผู๎บริหาร และทํานสมาชิกนะครับ ในประเด็นที่
คุณมะตอฮาได๎ถามเรื่องบริเวณหน๎าเรืออินโด ตรงบริเวณวงเวียนนะครับ   ผมก็ได๎
ออกไปดูแล๎วนะครับ ก็มีอยูํประมาณสามสี่เจ๎านะครับ ก็ได๎กําชับให๎ทางเทศกิจออกไป
แล๎วนะครับ ต๎องยอมรับนะครับวําในบริเวณพ้ืนที่หาดนราทัศน์นะครับ ก็เหมือนกับ
การปิดตาลักซํอนสมัยเด็ก ๆ นะครับ เราออกจับประจําอยูํนะครับ เราก็จับมาปรับอยูํ
นะครับ พอกลับก็ออกมาอีกนะครับ เป็นแบบนี้ตลอด สํวนแผนระยะยาวนะครับ ทาง
รองอุดมก็ได๎มีการประชุมก็คือฝั่งชายหาดในมาตรการนี้ เราจะให๎ฝั่งชายหาดปลํอยให๎
เป็นที่โลํงนะครับ แตํก็ยังมีพํอค๎าแมํค๎าที่ยังดื้อดึงอยูํ ก็ยังต๎องเวียนจับปรับอยูํแบบนี้
นะครับ แตํมาตรการระยะยาวนะครับ ตอนนี้งบประมาณก็ผํานไปแล๎ว 5 ล๎านกวํา
บ๎านที่บายพาส เรามีการประชุมพํอค๎าแมํค๎าไปวํา เขาต๎องการให๎เราลาดยางเป็น
มาตรฐาน ตอนนี้ยังเป็นปูนอยูํนะครับ ตอนนี้งบประมาณก็ผํานแล๎วนะครับ ทางสํานัก
การชํางก็จะดําเนินการ พอได๎เงื่อนไขตัวนี้ เราจะมีการประชุมตามเงื่อนไขที่พํอค๎า
แมํค๎าต๎องการ ในจุดวงเวียนที่เลยขึ้นไปเราจะเอาจุดตรงนั้นที่เป็นตรงหัวเลี้ยวที่เรือไป
จอด เราจะเอาจุดนั้นมาอยูํที่บายพาสนะครับ เงื่อนไขติดตรงวําเมื่อถนนเสร็จนะครับ 
ก็จะมีการประชุมอีกครั้งนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญสมาชิกทํานตํอไปคํะ  เชิญทํานรองคํะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนทํานประธาน เรื่องที่หัวหน๎าสํานักปลัดได๎ตอบไปในเรื่องของการ
ป้องกัน ซึ่งบางครั้งก็ทํางานลําบากมากนครับ ซึ่งพอเจ๎าหน๎าที่เข๎าไปเขาก็ไมํขาย พอ
หันหลังออกเม่ือไรก็เข๎ามาขายใหมํ ตรงนี้ก็ฝากทางทํานหัวหน๎าสํานักวําอยํางไรเสีย
เราก็ต๎องเข๎าไปดูแลให๎ถึงที่สุดนะครับวํา ห๎ามขายเด็ดขาดตามที่เราคุยกันนะครับ ก็
ขอขอบคุณทํานสมาชิกด๎วยนะครับ ถ๎าอยํางไรก็ขอให๎ชํวยเป็นหูเป็นตาให๎ด๎วยนะครับ 
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อีกเรื่องคือเรื่องของกองสาธารณสุขนะครับ ก็อยากจะให๎ ผอ.มะนะยิบได๎ตอบในเรื่อง
รถขยะที่น้ําไหลเรี่ยราด บางครั้งผมก็ตามหลังรถขยะเหมือนกัน น้ํารั่วมีมาตรการ
อยํางไรบ๎างที่จะแก๎ไข เชิญครับ 

นายมะนะยิบ  สาเหาะ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ  
สิ่งแวดล้อม 

เรียนทํานประธานสภา คณะผู๎บริหาร และสมาชิกสภาผู๎ทรงเกียรติ เรื่องรถ
ขยะเป็นความจริง แตํทุกครั้งที่ประชาชนร๎องเรียน ผมก็บอกวําต๎องขยันแม๎จะเสร็จดึก
ดื่นก็ต๎องเก็บให๎หมด เพราะถ๎าเก็บไมํหมดก็จะเป็นภาระกับคนที่ทํางานตอนเช๎า เรื่อง
หลุมที่ตลาดผมก็ขอให๎ทุกทํานชํวยผมหนํอยเรื่องของถนนเป็นหลุมเป็นบํอ สํวนฝาทํอ
ระบายน้ําที่แตกหักผมก็จะดําเนินการให๎ สํวนเรื่องรั่วผมจะเข๎าไปตรวจสอบวําเป็น
ของรถคันไหน ก็จะได๎ซํอมปรับปรุง คงต๎องใช๎เวลาสักพักเนื่องจากรถท่ีใช๎ก็นานมาก
แล๎ว สภาพรถ 10 ปี แล๎ว ก็ขอขอบคุณมากครับ ถ๎ามีอะไรผมก็ยินดีรับฟังแล๎วนํามา
ปรับปรุงแก๎ไขนะครับขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ถามนิดนึงคํะทําน ผอ. ตอนนี้รถรั่วอยูํกี่คัน  เชิญทํานนายกฯคํะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนทํานประธาน เพ่ือนสมาชิกทุกทํานนะครับ ฝากทําน ผอ.ด๎วยนะครับ 
ไหน ๆ ทํานอีก 7 เดือนก็จะเกษียณให๎ลูกน๎องเชื่อฟังทํานบ๎าง  ทํานวางแผนเที่ยวแล๎ว
หลังจากเกษียณ ทํานชํวยฮึดอีกทีนะครับ ฝากเรื่องนี้ด๎วยนะครับ เพราะชาวบ๎านฝาก
มาบํอยเรื่องน้ําที่ไหล มีกลิ่นเหม็น และเรื่องของน้ํายางที่ชาวบ๎านรับซื้อตรงแยกดําน
ภาษี ร๎องมาท้ังทางเฟส และโดยตรงเรื่องของน้ํายางเวลาหยดมันมีกลิ่นเหม็น ทําน
เจะอุมาก็นั่งอยูํตรงนั้นทุกวันนะครับ ชาวบ๎านก็แจ๎งมา ฝากทางทํานด๎วยนะครับชํวย
ดําเนินการแก๎ไขด๎วยครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คํะมีสมาชิกทํานใดอีกหรือไมํคํะ  เชิญคุณมะตอฮาคํะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทํานประธาน ผมนายมะตอฮา ดอเล๏าะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ของผมมีนิดนึงนะครับ เรื่องของหาดนราทัศน์ ตอนนี้ถ๎าพวกเราไปดู
ที่หาด ก็จะเห็นวํามีพํอค๎าแมํค๎าเกิดข้ึนเหมือนกับจะสร๎างรีสอทร์นะครับ  ตอนนี้เยอะ
มาก ข๎อ 2 ห๎องน้ําท่ีสร๎างเป็นถาวรแล๎วเก็บตังค์ครั้งละ 5 บาทก็มี อยากให๎เราไปดูนะ
ครับ สร๎างเป็นหลังคาสีเขียว ไมํทราบวําเก็บตังค์เข๎าเทศบาลหรือเข๎ากระเป๋าร๎านค๎า 
ข๎อที3่ อยากจะฝากหัวหน๎าโชคชัยนะครับ วําถ๎าหากเป็นไปได๎ ถ๎าอยากจะให๎พํอค๎า
แมํค๎าอยูํเป็นระเบียบเรียบร๎อยเราต๎องสํงเจ๎าหน๎าที่เทศกิจอยํางน๎อย ๆ 3 ทําน ตอนนี้
เจ๎าหน๎าที่เทศกิจเราเยอะ เราสมัครจราจรนะครับ เทศกิจเพ่ิมเติม 100 กวําคน ผม
เห็นแล๎วนะครับวําตอนนี้เรามีรถเทศกิจ 2 คันผํานไปผํานมา วันเสาร์อาทิตย์ก็ไมํเห็น
มีเลย ก็มีวันธรรมดาประมาณ 4 โมงก็เลิกงาน คราวนี้ก็อยากจะให๎ทางหัวหน๎าสํานัก
ตั้งเป็นจุดเลย คือ 9 โมงเช๎าให๎เจ๎าหน๎าที่เทศกิจไปอยูํตรงบริเวณนั้นเลย 3 คน ใครทํา
อะไรอยํางไรอํานาจอยูํที่เรานะครับ ถ๎าเราปลํอยอยํางนี้มันจะข้ึนเป็นดอกเห็ดเลยนะ
ครับ เขาวํานายกของเราใจดี ใครจะสร๎างอะไรตรงไหนทํานไมํวํา เขาเลํามาอยํางนั้น 
ผมก็ฟังแล๎วผมก็เฉย ๆ นะครับ  วํานายกเราใครทําอะไรทํานก็ไมํได๎วําอะไร เจ๎าหน๎าที่
เทศกิจไปมาเขาก็อยูํอยํางนั้นนะครับ ฝากถึงทํานหัวหน๎าโชคด๎วยวําชํวยกําชับหนํอย    
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สําเนาถูกต๎อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นะครับ ถ๎าเป็นไปได๎ชํวยเอาไปไว๎ตรงบริเวณนั้นด๎วยนะครับ  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 3 
ทํานในบริเวณนั้นเลย ใครขายอีกทํานก็เป่านกหวีดไลํได๎เลย ไมํให๎ขาย ถ๎าเราทําอยําง
นั้นทุกวัน ๆ ก็จะไมํมีมาขายอีก ถ๎าเราทําแบบนี้เขารู๎วําเราไป 9 โมง 10 โมงเขาก็มา
ขายเพราะเขารู๎วําเทศกิจมาก่ีโมง มันก็จะเป็นแบบนี้ถ๎าเราไมํดูแลให๎กระชับนะครับ 
เรานําจะลองทําแบบนี้เพราะตอนนี้เทศกิจของเราก็มีหลายคนนะครับ ฝากถึงทําน
ประธานและผู๎ที่รับผิดชอบด๎วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คํะมีสมาชิกทํานใดอีกหรือไมํคํะ  ถ๎าไมํมีดิฉันก็ขอขอบคุณทุกทํานที่เข๎ารํวม
ประชุมในวันนี้ โดยเฉพาะทํานตัวแทนท๎องถิ่นจังหวัดนะคํะ  

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๑๕  น. 
 

     (ลงชื่อ)    อโรชา  พรหมพันธ์  ถอดเทปรายงานการประชุม 
             (นางสาวอโรชา  พรหมพันธ์) 
                                                               เจ๎าพนักงานธุรการ  ๔ 
   

     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์     ถอดเทปรายงานการประชุม 
             (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                             เจ๎าพนักงานธุรการ  ๖ว   
 

     (ลงชื่อ)  ปริยา  พรหมสังวระ     ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวปริยา  พรหมสังวระ)   
                                                             หัวหน๎าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
 
     (ลงชื่อ)   โชคชัย  วัฑฒนายน    ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
             (นายโชคชัย    วัฑฒนายน) 
             หัวหน๎าสํานักปลัดเทศบาล 
 
                       (ลงชื่อ)      อับดุลอาซิส  มะ       เลขานุการสภาเทศบาล ฯ 
                                  (นายอับดุลอาซิส   มะ) 
         สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  


