
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่ 1/2561            
เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2561   

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

……………………………. 

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

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
2. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
3. นายแวมะโซ   แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 

 

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

รายช่ือคณะผู้บริหารผู้ไม่เข้าร่วมประชุม    
1. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
2. นายแวยูโซะ บินแวดาโอ๊ะ ที่ปรึกษาฯ 

 



 
 
 

2 

รายช่ือเจ้าหน้าที่จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
๑. นายฮาฟิส ฮาเล็ง นิติกรชํานาญการ  (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ) 

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

1. นายกิจจา    สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
2. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3. นายโชคชัย    วัฑฒนายน ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
4. นายธานินทร์ คงนวล ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
5. นางสุชีพ เกื้อกูล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
6. นายบุญสม  ใสบริสุทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
7. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
8. นางคล้องพร สุภาไชยกิจ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 
9. นายสมนึก ดวงศร ี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
10. นายอับดุลซอมะ เจะหลง รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 
11. นายมิฟฎอล สาเมาะ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 
12. นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 
13. นางสาวเจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 
14. นายธนพล ตันสุนีย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
15. นางสาวปราณี เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
16. นางสาวปริยา    พรหมสังวระ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
17. นางแพรวพรรณ เกิดกูล หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
18. นายอับดุลฆอนี อันนัศว์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
19. นายชัชชัยวุธ กระจายเกียรติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
20. นายสุชาติ เพชรพรรณ หน.ฝ่ายสาธารณูปโภค 
21. นางสุภัทร ไชยสิท นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
22. นายปริญญา เอนกรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
23. นางสาวศุภลักษณ์  เพชรประสิทธิ์                                                                                                                                                                                                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
24. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
25. นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
26. นางสาวอาจรีย์ ขันธจีรวัฒน์   นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
27. นางสาวอังคณา เรณุมาศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
28. นางกัทลี เอียดเต็ม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
29. นางภชมล    มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
28. นางสาวรอมือละ อาแว เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
29. นายสรรเสริญ ศรนารายณ์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชํานาญงาน 
30. นายณรงค์ จันติ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
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         เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น. 

 
 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

               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  เจะม ุสวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เรยีนท่านผูบ้รหิาร ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรต ิท่านท้องถ่ินจงัหวัด และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  
ประจําปี พ.ศ.2561  ครั้งที่ 1/2561  โดยมีระเบียบวาระดังนี้ 

ก่อนอื่นนะคะวันนี้มีท่านคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกลาการประชุม ท่าน
นายกฯ ติดภารกิจไปราชการที่กรุงเทพมหานคร โดยไปอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดขึ้นนะคะ ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมรามาการ์เดนท์ 
ท่านก็เลยมอบหมายให้ท่านรองผู้บริหาร ท่านเลขาฯ ที่ปรึกษา เป็นผู้อภิปรายแทนท่าน 
และชี้แจงแถลงนโยบายแทนท่านนะคะ ส่วนท่านสมาชิกท่ีลา 2 ท่านวันนี้ก็คือท่าน              
แวมะโซ แวดาโอะ ติดภารกิจ ได้ข่าวว่าภรรยาอยู่โรงพยาบาลนะคะ ท่านที่ 2 คือท่าน
สูไฮมี  มะรอดิง ลาป่วย อีกท่านก็คือท่านสยาม นะคะ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมนะคะ 

              ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  มีด้วยกัน 3  
เรื่องนะค่ะ  

              เรื่องท่ี 1  แนะนําตัวข้าราชการใหม่  จํานวน 1  ราย คือ นางสาวอาจรีย์  
ขันธจีรวัฒน์  ตําแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ  สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล  ขอเชิญท่านแนะนําตัวค่ะ 

นางสาวอาจรีย์  ขันธจีรวัฒน์   
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ช านาญการ   

กราบสวัสดีท่านประธานสภานะคะ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล และท่านผู้อํานวยการส่วนราชการต่าง ๆ และผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาลใน
สังกัดเทศบาลทุกท่านนะคะ  ดิฉันนางสาวอาจรีย์  ขันธจีรวัฒน์  ได้ย้ายมาอยู่ที่เทศบาล
เมืองนราธิวาสนะคะ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561  ซึ่งได้โอนย้ายมาจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะ จากตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ปัจจุบัน
มาดํารงตําแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ นะคะ สังกัดงานทะเบียน
ราษฎร์  ฝ่ายปกครอง สํานักปลัดเทศบาล  ชื่อเล่นจริง ๆ ชื่อน้องอัจนะคะ ก็เพ่ิงได้มา
รายงานตัวและได้มาแนะนําตัวให้ทุกท่านได้รู้จักในวันนี้นะคะ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย

31. นายอดุลย์ อาแซ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชํานาญงาน 
32. นางสาวเจะนีซัน สาห๊ะ เจ้าพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล 
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นะคะ และขอคําแนะนําคําปรึกษา ช่วยแนะนําเรื่องต่าง ๆ  เพราะว่างานที่อัจมาทํา                           
ก็คืองานที่ไม่ได้ศึกษามา ก็จะพยายามทํางานให้ดีที่สุดนะคะเพ่ือเทศบาลค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เราก็ได้ข้าราชการใหม่เพ่ิมอีก 1 ท่านนะคะ งานทะเบียนและบัตรเป็นงาน
บริการประชาชนโดยตรงนะคะ เพราะฉะนั้นต้องใช้มนุษย์สัมพันธ์จิตวิทยาบวกเข้าไป
ด้วย ต่อไปเรื่องต่อไป เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานตามแผน การ ดําเนินงาน   
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256 1 ในรายไตรมาสที่ 1 เป็นเรื่องที่นําเสนอสภาเทศบาล
เพ่ือทราบนะคะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ท่านทราบแล้ว   
           ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  นะคะ  เรื่องแจ้งเพื่อทราบก็มีเพียงเท่านี้ 

          ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี  ๒๕๖ 1  ครั้งที่   ๑/๒๕๖ 1  เมื่อวันที่ ๒ 7  
กุมภาพันธ์ 2561 
           เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุม 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมทําหน้าที่ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่  2 เมษายน  2561 เวลา  12.00  น.  ณ  
ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส วันนี้ (วันที่  2 เมษายน 2561) 
เวลา 14.00 น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภา
เทศบาล  เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ประกอบด้วย 

๑. นายอานนท์ โสตติมานนท์ ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

๒. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๓. นายสูไฮมี มะรอดิง กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๔. นายดิเรก ยา กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๕. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ ฯ 

      ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัย
สามัญ  สมัยแรก ประจําปี 2561 ครั้งที่  1/2561   เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561   
จํานวน  51   หน้า ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรก  ถึงหน้าสุดท้าย  ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข  
จึงมีมติให้ส่งสภาเทศบาลเพื่อพิจารณารับรอง ในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 
15.00  น. ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

สมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติที่
ประชุมว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยแรก ประจําปี 256 1  ครั้งที่  ๑/2561 เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2561 โปรด
ยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  13 เสียง)  ยกหมดนะค่ะ เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรอง
รายงานการประชุมครั้งนี้   
          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3  นะคะ 

         ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (ถ้ามี)     

          - ไม่มีนะคะ 
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          ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 4  นะคะ 

          ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณาเสร็จ
แล้ว 
           4.1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
          - ไม่มีนะคะ 
            4.2  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
                     - ไม่มีนะคะ 
             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5  นะคะ 

   ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบใช้ประโยชน์หรือ ได้รับสิทธิ
ใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ของสํานักการศึกษา 

  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือ นสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ สําหรับ ญัตตินี้ขอเชิญท่านรองชุมสาย ซึ่งดูแลสํานักการศึกษา  เป็นผู้เสนอญัตติ
ครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   ด้วยเทศบาล
เมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อัน
เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

เมืองนราธิวาส มีความประสงค์ขอใช้อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเรียนเทศบาล 5 
(วัดประชาภิรมาย์) เพ่ือใช้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
อาคาร ด้านสภาพแวดล้อม การบริการและบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นทีม Green Chanel Fast Tract ของชุมชนเมืองนราธิวาส 
ได้รับการบริการคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เหตุผล 
เพ่ือเปิดใช้เป็นสถานบริการหน่วยปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพขุมชนเมืองเทศบาล 5 

โดยให้บริการทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาล
เมืองนราธิวาส จํานวน 9 ชุมชน 2,230 ครัวเรือน รวมจํานวนประชากร 8,190 คน 
ช่วยให้กลุ่มเป้าหมาย (เด็ก เยาวชน ประชาชนวัยทํางานและผู้สูงอายุ)  สามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการที่
โรงพยาบาลด้วยอัตรากําลังที่ประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ ดังนี้ 

1. แพทย์อนุมัติบัตร           จํานวน  1  คน 
2. พยาบาลวิชาชีพ            จํานวน  6  คน 
3. นักวิชาการสาธารณสุข     จํานวน  1  คน 
4. เภสัชกร                      จํานวน  1  คน 
5. แพทย์แผนไทย              จํานวน  1  คน 
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6. นักกายภาพบําบัด            จํานวน  1  คน 
7. จพ.ทันตแพทย์                จํานวน  1-2  คน 
8. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล        จํานวน  1  คน 
9. พนักงานทั่วไป                 จํานวน  1  คน 
ตารางการให้บริการ 

วัน เช้า บ่าย หมายเหตุ 
จันทร์ ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกฝากครรภ์ 

(ANC) 
เยี่ยมบ้าน  

อังคาร ตรวจโรคทั่วไป/โรคเรื้อรัง
(NCD)/แพทย์แผนไทย/กายบําบัด 

เยี่ยมบ้าน  

พุธ ตรวจโรคทั่วไป/คลินิกเด็กดี (WBC) เยี่ยมบ้าน  
พฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป/ตรวจมะเร็งปาก

มดลูก-ตรวจคัดกรอง/มะเร็งเต้านม/
ตรวจหลังคลอด และเว้นช่วงการมี
บุตร 

เยี่ยมบ้าน  

ศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป/อนามัยโรงเรียน เยี่ยมบ้าน/
อนามัยโรงเรียน 

 

ทั้งนี้ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จัดเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ต่างๆ 
สําหรับการให้บริการ 

ระเบียบ 
1.อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2660  
หมวด 13 การบริหารพัสดุ   
มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความ

ครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐมากที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
มาตรา 122 ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 

และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2549 และบรรดาระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ที่
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่
ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับ
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ตนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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2.อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารส่วนราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 

หมวด 4 เบ็ดเตล็ด 
ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือไดรับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ

ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความ
เห็นชอบของสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ  เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายโอภาส  อิสระนรากุล  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 ครับ ก่อนอื่นผมจะขอเรียนถามท่านประธานครับว่าวันนี้ใคร
รักษาราชการแทนท่านนายกฯครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ท่านรองอุดมค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากครับ ที่ท่านรองนายกฯได้นําเสนอญัตติขอใช้เปิดศูนย์สาธารณสุข
ที่จะใช้ที่โรงเรียนเทศบาล 5 นะครับ ก็เห็นด้วยนะครับ ก่อนอื่นผมจะขอเรียนถามว่า
ก่อนหน้านี้ โรงเรียนเทศบาล 5 มีศูนย์สาธารณสุขเปิดให้ใช้บริการมาสักระยะนึงแล้วยุบ
ไปเพราะสาเหตุอะไร ทําไมถึงต้องยุบ แล้วมาเปิดศูนย์ใหม่ด้วยเหตุผลอะไรนะครับ  ที่
ผมนําเรียนตอนนี้นะครับว่า ที่วัดประชาภิรมย์เขาก็มีศูนย์อยู่แล้วนะครับ มีประชาชนไป
ใช้กันมากมาย ไม่ใช่เฉพาะ 9 ชุมชนครับ ในเขตเทศบาลเมือง นอกเขตก็มาใช้กันนะ
ครับ ส่วนมากเป็นผู้สูงอายุเป็นหลักนะครับ เขามีกําหนดเป็นรายวันนะครับว่าวันไหน
หมอเข้ามา เขาจะมีตารางกําหนดไว้นะครับ แล้วที่เขาจะมาใช้ศูนย์อันนี้เพราะเขาไม่
อยากไปโรงพยาบาล เพราะต้องไปเข้าคิวนานมาก เพราะฉะนั้นศูนย์นี้ได้รับการตอบรับ
จากพ่ีน้องเป็นจํานวนมาก และพอดีถ้าหากโรงเรียนเทศบาล 5 จะมาตั้งใหม่ มันอยู่ใน
โซนที่ใกล้เคียงกันมากนะครับ ถ้าท่านผู้บริหารคิดว่าเห็นดีด้วย เห็นชอบด้วยก็ไม่เป็นไร
นะครับ และเม่ือตั้งขึ้นแล้วอยากจะทราบว่า ทางเทศบาลต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไรเพ่ือจะได้
จัดตั้งงบประมาณไว้ในปีต่อไป อนึ่งตรงที่วัดบางนราก็มีที่กุฏิ เมื่อก่อนเป็นห้องสมุด 2 
ชั้นอยู่ แล้วก็มีที่ว่างอยู่นะครับ และตรงนี้ขณะนี้ชุมชนหลังวัดบางเขาได้ติดต่อผ่านไปที่
เจ้าอาวาสวัดบางนราขอใช้สถานที่ ท่านเจ้าอาวาสก็อนุญาตครับ แล้วประธานชุมชนก็
ได้ติดต่อไประสานไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์นะครับ ก็กําลังประสานอยู่ว่า
จะตั้งศูนย์บริการประชาชนนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ต่อไปก็คงจะมีเพ่ิมข้ึน แต่ที่ผม
จะขอถามท่านผู้บริหารที่ว่า ศูนย์บริการสาธารณสุขที่เทศบาลจัดตั้งมาหลายปียุบไป
ด้วยเหตุผลอะไร มีปัญหาอะไรนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง ค่ะ เชิญท่านผู้บริหารช่วยอธิบายเหตุผลด้วยค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่องนี้จริง ๆ แล้วทางกอง
สาธารณสุขฯเป็นคนดูแลอยู่ ก็เชิญทาง ผอ.กองสาธารณสุขฯเป็นคนชี้แจงด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญค่ะท่าน ผอ.ปู 

นายศักรินทร์  ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติ ตลอดจน ท่าน ผอ. ท่านปลัด ทุกท่านนะครับ ขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้นะครับ 
ในส่วนของศูนย์บริการ ณ ตอนนี้ที่มีอยู่นะครับ มันจะมีส่วนของเทศบาลยู่ 1 แห่ง ก็คือ
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ที่ใกล้โรงรับจํานํา และจะมีของโรงพยาบาลนราธิวาส
ราชนครินทร์อีก 3 แห่ง ก็คือ ที่วัดประชาภิรมย์ที่ท่านกล่าวถึง และที่กําปงบารู และท่ี
ยะกัง จะเป็นศูนย์ที่ให้บริการ 4 มุมเมืองในพ้ืน 7.5 ตารางกิโลเมตร ครอบคุลมพื้นที่
นะครับ ประเด็นคําถามข้อที่ 1 ที่ถามว่าทําไมที่เดิมต้องหยุดให้บริการ ขออนุญาตนํา
เรียนอย่างนี้นะครับ ในการเปิด PCC หรือศูนย์บริการปฐมภูมิต้องใช้บุคลากรพอสมควร 
PCC ที่เต็มรูปแบบต้องมีบุคลากรตามที่ท่านเห็นในเอกสารในญัตตินะครับ ก็มีตั้งแต่
แพทย์ 1 พยาบาล 6 นักวิชาการสาธารณสุข เภสัชกร แพทย์แผนไทย กายภาพบําบัด 
ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานทั่วไป ในส่วนของเทศบาลเมือง
นราธิวาสที่เปิดก็ไม่สมบูรณ์ แต่เราก็เปิด ถ้าหากว่าที่ผ่านมาพอเปิดแล้วมันไม่ดีเท่ากับท่ี
โรงพยาบาลเปิด เราก็เลยยุบตัวลงเพื่อให้ทางด้านศูนย์บริการวัดประชาภิรมย์เข้ามา
บริการแทนที่ก็จะได้ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า แต่เทศบาลจะเป็นฝ่ายสนับสนุน
ดูแลช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันโรคเป็นหลักกับด้านการส่งเสริมสุขภาพ ส่วน
ศูนย์บริการจะเน้นการบริการเรื่องของการรักษาพยาบาล อันเป็นช่องทางด่วนก่อนจะ
นําสู่โรงพยาบาลอีกทอดนึงนะครับ นั้นคือศูนย์วัดประชาภิรมย์ คําถามอีกข้อนึงนะครับ 
วัดประชาภิรมย์ตอนนี้กับศูนย์บริการที่เปิดใหม่ที่โรงเรียนเทศบาล 5 เป็นศูนย์เดียวกัน
คือยุบจากวัดประชาภิรมย์ย้ายมาอยู่ท่ีนี่แทนที่ เนื่องจากว่าในวัดประชาภิรมย์อยู่ในซอก
ลึก การเข้าใช้บริการของบุคคลทั่วไปอาจเกิดความไม่สะดวก โดยเฉพาะพ่ีน้องชาว
มุสลิมอาจจะรู้สึกว่าเข้าวัดแล้วไม่ดีเท่าไร ก็เลยมาปรึกษาหารือกับนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดและทางด้านผู้อํานวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ก็เลยมี
ที่ดินของเราที่โรงเรียนเทศบาล 5 ซึ่งมีสถานท่ีพร้อมก็เลยเป็นการจะให้บริการด้วย
ความสะดวกแก่ประชาชนมากกว่าก็เลยขอโยกย้าย ยุบศูนย์บริการที่วัดประชาภิรมย์ 
โดยความเห็นชอบของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนใกล้เคียง มีการสอบถามความคิดเห็น
ประชาชนใกล้เคียงบางส่วนแล้วนะครับ ก็เห็นตรงกันว่าควรจะย้ายมาอยู่ที่นี้ เบื้องต้น
ขออนุญาตนําเรียนแค่นี้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง ค่ะ เชิญท่านสมาชิกต่อค่ะ เชิญคุณสมานค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ผมนายสมาน  รานิง  สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2 ครับ กระผมขอนําเสนอเรื่องของการขอใช้อาคาร
ศูนย์บริการสาธารณสุขเพ่ือเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ผมขอสนับสนุนนะครับ ผมขอต่อ
ยอดนิดนึงนะครับ ขอให้ผมอยากจะให้ช่วยขยายศูนย์ไปอีกหลายที่นะครับ อย่างเช่น
โรงเรียนเทศบาล 6  ให้มันใกล้กับชุมชนให้มากที่สุดเพื่อที่ประชาชนจะได้ใช้บริการถึงที่
แล้วก็เป็นความสะดวกในเวลาที่เขาจะไปโรงพยาบาลมันไกล ถ้าสามารถตั้งในจุดของ
โรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 โรงน่าจะทํานะครับ และเท่าท่ีผมสังเกตดูทางโรงพยาบาล ผมดู
แล้วผู้ป่วยมากนะครับ บ่งบอกถึงความรู้ในเรื่องของการดํารงชีวิตของประชาชนในด้าน
สาธารณสุขล้มเหลวนะครับ ถ้าหากว่ามีคนไข้มากเท่าไรก็ยิ่งบ่งบอกถึงความล้มเหลวใน
เรื่องของความรู้ทางด้านสุขภาพนะครับ ก็ดีแล้วครับที่ทางโรงพยาบาลจะขอใช้โรงเรียน
เทศบาล 5 เป็นศูนย์อาคารบริการสาธารณสุขในเชิงรุกนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้
ประชาชนส่วนมากจะไม่มีเวลาที่จะไปหาหมอ เราเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับเงินเดือน
จากประชาชนคือต้องหาเวลาเข้าหาประชาชน ไม่ใช่ให้ประชาชนมาหาเรานะครับ ผมก็
ขอสนับสนุนในการที่โรงเรียนเทศบาล 5 เป็นที่บริการสาธารณสุข ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะเป็นไปได้หรือไม่คะท่านผู้บริหารที่จะขยายศูนย์อีกหลายเทศบาลนะค่ะ แต่
ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะว่าโรงเรียนเทศบาล 6 ตรงนั้นมีจํานวนครัวเรือนเยอะ ส่วนใหญ่
เป็นพี่น้องชาวมุสลิมอยู่โซนนั้น เชิญท่านสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณฏอฮาค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 ครับ ท่านประธานครับญัตติ ขอความเห็นชอบใช้ประโยชน์หรือ 
ได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง เมื่อสักครู่สมาชิกท้ัง 2 
ท่านได้อภิปรายมาแล้วระดับนึง ผมจะมีคําถามของคุณโอภาสถามเม่ือสักครู่นะครับ  
ท่านรองนายกยังไม่ได้ตอบนะครับ ประเด็นคือว่าค่าน้ําค่าไฟและค่าจ้างของหมอที่มา
ให้บริการตรงนี้ใครเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และอีกประเด็นนึงก็จะถามว่าจะเริ่มใช้บริการ
วันไหนครับ ท่านประธานครับขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านผู้บริหารตอบค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสขอเชิญทางกองสาธารณ 
สุขฯตอบข้อสงสัยด้วยครับ เชิญครับ 

นายศักรินทร์  ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่านนะครับ อีกครั้งนึงครับ ขออนุญาตเพิ่มเติมซึ่งตกไปนะครับ  เรื่องของ
กรณีค่าน้ําค่าไฟนะครับ ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้จ่ายนะครับ มีการแยกมิเตอร์นะครับ 
แล้วก็งบประมาณทั้งหมดในการบริหารจัดการตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ก็จะเป็น
การทํางานร่วมกันในการดูแลเรื่องสุขภาพนะครับ นอกจากนี้นะครับ ทางพ้ืนที่ที่จะต้อง
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ดําเนินการต่อไปในอนาคตนี้นะครับ คาดว่าจะมีการเปิดศูนย์บริการเพ่ิมเติมอีกแน่นอน
นะครับ  กําลังดูว่าที่ไหนเหมาะสมอยู่ด้วย ผมเคยนําเรียนท่านนายกฯ ก็มีการพูดคุยกัน
ยังไม่ตกผลึกนะครับ คุยกันแบบไม่เป็นทางการนะครับก็คือว่า ในส่วนที่ผ่านมามีการเข้า
ไปปรับปรุงพื้นที่ตรงนั้นแล้วทาสีอาคารใหม่ทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายโดยโรงพยาบาลนราธิวาส
ราชนครินทร์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับ เขาก็ทวงถามกันอยู่ว่าถ้าเทศบาลยกมอบแล้ว เขา
จะได้ดําเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เขาลงทุนไปก่อนแล้วเนื่องจากผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขมาและอยากเปิดในช่วงที่ผู้ตรวจกระทรวงมานะครับ เลย
ทําพิธีเปิดในช่วงเดือนที่ผ่านมา เลยเปิดไปแล้วนะครับ ขอบคุณครับ เริ่มดําเนินการเมื่อ
วันที่ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขมาเปิดก็เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันนั้นเป็นต้น
มา คือจริง ๆ แล้วเขาดําเนินการอยู่ที่วัดประชาภิรมย์อยู่แล้ว แค่ย้ายที่มาเปิดที่นี่ก็เป็น
การทํางานที่ต่อเนื่อง ก็ไม่ใช่ว่าปิด คือแค่ย้ายที่ทําการมาก็ดําเนินการได้เลยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ พิธีเปิดได้เปิดไปแล้วใช่หรือไม่ครับ คืออย่างนี้ครับ 
ถ้าเราไม่พร้อมไม่จําเป็นต้องเปิดครับ การเปิดลงไลน์เป็นการเปิดหลอกประชาชนครับ  
การเปิดทุกสิ่งทุกอย่าง การเปิดอาคาร สถานที่ เราเปิดปุ๊บก็ใช้ได้เลยนะครับ ไม่ใช่ว่าทํา
พิธีเปิดแล้วลงไลน์กันให้ประชาชนได้รับรู้ ผมถือว่าเป็นการหลอกประชาชนครับ ต่อไปนี้
ให้มีความพร้อม 100% แล้วดําเนินการได้เลยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ท่านผู้บริหารมีอะไรจะอธิบายหรือไม่คะ ไม่มีนะคะ เชิญท่านสมาชิกท่านต่อไป
ค่ะ  เชิญคุณฏอฮาค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 ครับ คือประเด็นที่ถามเม่ือสักครู่ว่า คือที่ท่านโอภาสถาม ก็ตอบ
ว่าเราเปิดแล้ว ก็จะถามท่านประธานว่า เราใช้สถานที่ก่อนแล้วมาขอสภาใช้ทีหลัง  หรือ
ว่าอย่างไรครับ  เพราะว่าเมื่อสักครู่ท่านโอภาสถาม ท่านบอกว่าเปิดใช้แล้ว ผมเลยอยาก
ทราบว่าเราให้เขาใช้ก่อนแล้วมาขอจากสภาทีหลัง หรือว่าต้องขออนุญาตสภาก่อนแล้ว
มาใช้ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านผู้บริหารตอบค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ขอเชิญทางกองสาธารณ 
สุขฯตอบข้อสงสัยด้วยครับ เชิญครับ 

นายศักรินทร์  ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับ ขอนําเรียนว่า เนื่องจากว่าการเปิดศูนย์บริการมันไม่ได้ก่อให้เกิด
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สิ่งแวดล้อม ความเสียหายใดทั้งสิ้นกับพ่ีน้องประชาชนผู้มาใช้บริการ กับแถมได้ประโยชน์ที่มากกว่า
ด้วยซ้ํา ในวันนี้ ณ วันนี้ผมยังไม่เห็นจุดที่เกิดความบกพร่อง  หรือก่อให้เกิดความ
เสียหายใดๆทั้งสิ้น กรณีอย่างนี้ถือว่าเป็นความจําเป็นเร่งด่วนพอสมควร ประชาชนได้
ประโยชน์สูงสุด ชุมชนทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียงได้สอบถามความเห็นโดยทาง
โรงพยาบาลไม่มีเสียงคัดค้านแม้แต่เสียงเดียวนะครับ แล้วทางท่ีเปิดและเปิดก่อน
ล่วงหน้า ไม่เก่ียวกับเทศบาลครับ ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กระทรวง
สาธารณสุข สาธารณสุขเขต 12 เป็นผู้รบเร้าและดําเนินการเอง เขากล้าแม้กระทั่งว่า 
หากเทศบาลไม่อนุมัติ สภาแห่งนี้ไม่อนุมัติ เขาก็พร้อมจะถอนกลับไปวัดประชาภิรมย์ 

 

แต่เขามองว่าผู้รับประโยชน์คือประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาลได้รับประโยชน์แน่นอน จึง
เรียนมาเพ่ือโปรดทราบครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ขออนุญาตผู้รักษา
ราชการแทนท่านนายกเทศมนตรีอีกครั้งนึงนะครับ  ขออนุญาตแก้ไขประเด็นเมื่อสักครู่ 
ผมเสนอว่าขอให้สภาแห่งนี้พิจารณาอนุมัติ ขอปรับเปลี่ยนเป็นเห็นชอบตามระเบียบ
ครับ เปลี่ยนข้อความนะครับ เสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับ ประเด็นที่ 2 
ที่ท่านสมาชิกได้อภิปรายและทางเจ้าหน้าที่ได้อธิบาย ในหลักของกฎหมายระเบียบแล้ว
นะครับ ไม่ได้เขียนว่าอะไรก่อนอะไรหลังนะครับ ประเด็นที่ 2 ถ้าหลักของการบริหาร
ราชการ ถ้าหากได้ดําเนินการไปแล้ว ๆ มาพิจารณาไม่เห็นชอบทีหลัง ถ้าผู้มีอํานาจใน
ระเบียบบอกไว้อย่างนั้น หลักท่ัวๆไปก็คือยกเลิกการใช้ของเก่าเสีย ก็ถือว่าเป็นศูนย์ 
เพราะผู้มีอํานาจไม่เห็นชอบ ประเด็นมันมีแค่นี้นะครับ แต่ถ้าจะเหตุผลหลักของการ
บริหาร เขาก็ทํากันเยอะแยะนะครับ ผมคิดว่าสภาแห่งนี้ก็เคยทํานะครับ ที่ทําไปก่อน
แล้วอนุมัติทีหลัง ผมไม่แน่ใจว่าทํามาแล้วกี่ครั้ง แต่ในเชิงบริหาร ถ้าหากประชาชนได้
ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะครับ เขาก็จะให้ แต่ถ้าหากมาตีความตามกฎหมาย 
ว่าต้องสภาก่อน ก็ครั้งต่อไปทางเทศบาลก็ต้องมีเง่ือนไขต่อส่วนราชการและพ่ีน้อง
ประชาชนว่า ถ้าหากว่าอันไหนเป็นอํานาจของสภาคุณรอก่อน เราก็จะบริหารแบบนี้ ถ้า
หากออกลักษณะแบบนี้ บ้านเมืองก็จะแย่เอานะครับ เพราะว่าหลายครั้งที่มาผ่านสภา 
ต้องผ่านสภาก่อน แต่กฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้หรอกนะครับ หลักระเบียบว่าจะต้อง
สภาก่อนแล้วก็มาหนึ่ง สอง สาม  แต่หลักการใช่นะครับว่า ควรอนุญาตให้ก่อน แล้วถึง
จะเข้าไปใช้ ปกติเลยว่าใช่นะครับ  แต่ครั้งนี้ผมคิดว่าในที่ประชุม ท่านประธานสภา 
ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ได้ดุลยพินิจตามหลักคุณธรรมก็แล้วกันนะครับว่า ถ้าท่าน
เห็นชอบเขาก็จะดําเนินการต่อ หากสภาแห่งนี้ไม่เห็นชอบก็จะว่ากันไปตามรูปเรื่องนะ
ครับ ผมคิดว่าอย่างนั้น ส่วนประเด็นที่ลงไอที หรือลงไลน์อะไรก็ตาม ผมว่าถ้าตอนนี้ใคร
เสพข่าวสารพวกนี้ขอให้ทบทวนดู ตอนนี้ทั่วประเทศนะครับที่เสพข่าวสารพวกนี้ แล้ว
ไลน์ต่อ อะไรพวกนี้จะเป็นความรับผิดชอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ ถ้าหากจะเสียหายก็ไป
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ฟ้องร้องกันตามกฎหมายคอมพิวเตอร์  แต่ถ้าเป็นผม ๆ จะเสพอะไรผมไม่ส่งต่อ ผมแค่
เสพอย่างเดียว ผมไม่อะไร แล้วผมเห็นว่ากรณีเรื่องนี้เป็นสิ่งดี เป็นการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบว่า ศูนย์บริการสาธารณสุขจะบริการพี่น้องประชาชนนะครับ 
วัตถุประสงค์ตรงนั้นนะครับ เรียนท่านประธานสภาผ่านที่ประชุมเพ่ือโปรดใช้ดุลยพินิจ
ในเชิงที่เป็นคุณแก่ราชการครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ  ประเด็นที่ตอบมาผมเห็นด้วยครับ การตั้ง
ศูนย์บริการประชาชน ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ตอนที่อยู่ที่วัดประชาภิรมย์ แล้วย้ายมา
ที่โรงเรียนเทศบาล 5 ผมเห็นด้วย กับหลักการและเหตุผล เพื่อบริการพี่น้องประชาชน 
แต่ผมถามว่าการเปิดศูนย์ความพร้อมไม่มี ไปถ่ายรูปกัน วันนี้เปิดศูนย์แล้วครับ ออก
ประชาสัมพันธ์กันออกไป รุ่งเช้าพี่น้องที่จะเข้ามาใช้บริการเข้าไปถาม ปรากฏว่ายังไม่
พร้อมเลยนะครับ ยังไม่มีอะไรเลยนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับ ผมขอถาม
ประเด็นนี้เอง ถือว่าอย่างนี้หลอกลวงประชาชนครับ ในเมื่อทางเราประสานทาง
โรงพยาบาล เราพร้อมที่จะให้สถานที่ เซ็นสัญญา MOU กันพร้อม  เราอนุมัติให้ใช้พ้ืนที่
แล้ว เขาจะเอาเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ มาทําเมื่อไร วันไหน เปิดบริการวันนั้นได้เลยนะครับ 
เปิดป้ายได้เลยนะครับ พี่น้องก็ไปเป็นเกียรติ ก็ใช้บริการวันนั้นเลย แต่ส่วนตัวของผม ถ้า
เป็นแบบนี้ เป็นการหลอกประชาชน ไม่ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านนะครับ ญัตติ ขอความเห็นชอบใช้ประโยชน์หรือ ได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ผมก็เห็นด้วยครับเพราะว่าปัจจุบันโรงพยาบาลแออัดมาก
นะครับ แต่ผมอยากจะทราบว่า จะมีผลกระทบกับเรื่องของการเรียนการสอนหรือไม่
ครับ ของโรงเรียนเทศบาล 5 ถ้าหากว่าเราไปดําเนินการเรื่องนี้ที่โรงเรียน เด็ก ๆ ครู ๆ 
จะมีปัญหาหรือไม่ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีผลกระทบกับโรงเรียนหรือไม่ เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ในฐานะที่ผมเป็นคณะ
ผู้บริหาร ในเรื่องของศูนย์บริการนี้แยกออกไปอีกทางหนึ่งจะไม่เก่ียวข้องกับทางการ
เรียนการสอนเลยนะครับ ยังไงผมก็ขอเชิญทางผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ตอบข้อ
สงสัยด้วยครับ ว่าจะกระทบการเรียนการสอนของนักเรียนหรือไม่นะครับ เชิญครับ 

นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา และท่านหัวหน้าส่วนทุกท่านะคะ ตามที่
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รก.ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ทางสภาได้สอบถามเกี่ยวกับการเปิดบริการของศูนย์บริการสาธารณสุข ว่าเกี่ยวข้องกับ
การเรียนการสอนหรือไม่นะคะ เดิมแล้วโรงเรียนเทศบาล 5 จะมีประตูอยู่ทั้ง 2 ด้านนะ
คะ คือด้านหน้ากับด้านข้างคือทางจตุคามนะคะ ก็ได้คุยเบื้องต้นกับทางคณะผู้บริหาร
เทศบาล และทางนายแพทย์สาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย เพราะว่าเรา
ต้องดูแลความปลอดภัยของนักเรียนนะคะ แต่ที่คุยกันในเบื้องต้น คือจะเป็นประตูทาง
ฝั่งจตุคามนะคะเพ่ือบริการตรงนี้ แต่ว่าอยู่ในช่วงการวางแผนว่าจะเปิดอย่างไรไม่ให้มี
ผลกระทบกับเด็กนะคะ แต่เรื่องของการเรียนการสอนไม่มีผลกระทบค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ ผมได้ฟังการ
อภิปรายแล้ว ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพ่ีน้องประชาชน ก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันที่
มีการอภิปรายใช้คําว่าหลอกลวงพ่ีน้องประชาชน ผมคิดว่าเป็นคําท่ีหนักนะครับ ถ้าผม
เป็นประชาชนคนหนึ่ง แล้วมีการอภิปรายในสภาแห่งนี้ว่า การออกไลน์อย่างนั้นเป็นการ
หลอกลวงประชาชนตามข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้เปิดหรือเปิดไม่ได้ตามเวลาที่ไลน์ลง หรือ
ลงในไลน์นะครับ ผมว่าที่ประชุมได้โปรดพิจารณาถ้อยคําแบบนี้เถอะครับว่า รูปเรื่อง
ของเรื่องนี้เทศบาลส่งมอบทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินยังคงเป็นของเทศบาลอยู่ ส่งมอบให้ใช้ 
จริงอยู่ยังไม่ได้เป็นมติสภา เขาก็ใช้ เข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เขาก็ไลน์ออกระบบเปิด
พิธีเรียบร้อย แล้วบอกว่าหลอกลวงประชาชน ถามว่าคุณกําลังว่าเทศบาลหลอกลวงหรือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาล เป็นผู้หลอกลวง ความชัดเจนก็ไม่มีจึง 
น่าจะไม่สมควรใช้คํานี้นะครับ มันสะท้อนกลับมาถึงเกียรติของสภาแห่งนี้ สะท้อนไปถึง
ความเข้าใจของพ่ีน้องประชาชนที่มีต่อผู้บริหารด้วย ที่มีต่อองค์กรแห่งรัฐแห่งนี้ด้วย ผม
คิดว่าผ่านท่านประธานนะครับว่า ท่านได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาในฐานะเป็นประธานสภา
อีกครั้งนึง เพราะว่าถ้าท่านลงมติไม่เห็นชอบ ก็บอกว่าไม่เห็นชอบ แต่ถ้าอภิปรายยืดยาว
ไปแล้วใช้คําบางคํา มันก็จะกระทบต่อหน่วยงานอ่ืน และกลับมาสู่ภาพลักษณ์ที่ดีของ
เทศบาลเมืองนราธิวาสอีกด้วยในภาพรวม ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คุณโอภาสอภิปรายต่อใช่หรือไม่คะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายโอภาส อิสระนรากุล  ประชาชน 100% ผู้
เสียภาษีให้ภาครัฐ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คุณโอภาสพูดเฉพาะเรื่องท่ีเรากําลังอภิปรายอยู่เท่านั้นนะคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมจะบอกว่า ท่านประธานฟังผมก่อนนะครับว่า  
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เดี๋ยวจะเป็นเรื่องยาว 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ไม่เป็นเรื่องยาวครับ ท่านประธานฟังผม ๆ พูดด้วยเหตุผล ผมรับผิดชอบใน
คําพูดของผมนะครับ ผมถือว่าผมเป็นประชาชน 100 %  เป็นผู้เสียภาษีให้รัฐ  ในเมื่อ
เปิดศูนย์บริการปุ๊บ ผมก็จะไปใช้บริการ แต่ไม่ใช่ ถือว่าหลอกหลวงผมแล้วนะครับ ใช่
หรือไม่ครับท่านประธาน มีอะไรมาตอบโต้แย้งได้บ้างว่า เปิดแล้วปีหน้าค่อยมารับ
บริการ มันไม่ใช่นะครับ การเปิดบริการคือต้องเปิดเมื่อมีความพร้อม 100 % พอเปิด
ปุ๊บผมจะไปใช้บริการ  บอกว่าไม่พร้อมครับ ถือว่าโกหกประชาชนนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ดิฉันขอถามมติเลยนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้สํานักการศึกษา ใช้
ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง  โปรดยกมือ
ค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) ยกหมดนะคะ  

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานสมควรที่จะแก้ไขคําเมื่อสักครู่ใหม่นะครับ เห็นว่าสํานักการศึกษา 
ต้องเป็นโรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์ขอใช้ประโยชน์ เมื่อสักครู่ท่านประธานบอกว่า
สํานักการศึกษา พอไปปรากฏในเทปแล้วเด็กก็จะถอดเทปมาอย่างนั้นอีก เห็นชอบให้
โรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์มีสิทธิใช้ทรัพย์สินอันนี้ 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ดิฉันมองว่าเวลาถอดเทปต้องถอดตามญัตติท่ีเสนอในที่ประชุมนะคะ เชิญค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ในเมื่อผู้บริหารท้วงติงคําพูดแล้ว เพียงแต่ท่านประธาน
แก้คําพูดนิดเดียวก็จบแล้วนะครับ ไม่ได้มีปัญหาอะไร 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ ใช้คําพูดใหม่นะคะ ดิฉันขอถามมติเลยนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้
โรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์ ใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) ยกหมดนะคะ 
เป็นอันว่าสภามีมติ เห็นชอบให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์ ใช้ประโยชน์หรือได้รับ
สิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะคะ 

  ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง   ญัตติขอรับความเห็นชอบกู้เงินกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (กสท.) เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ของสถานธนา
นุบาล 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาสนะครับ และเพ่ือ นสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ด้วยเทศบาลเมือง
นราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส มีความประสงค์ขอเสนอญัตติ เรื่อง 
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ขอรับความเห็นชอบกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เพ่ือใช้เป็นทุน
หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  ขอรับความเห็นชอบกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 
จํานวน 40,000,000.- บาท (สี่สิบล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี 
ระยะเวลาชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี ชําระเป็นรายปี ภายในวันที่ 
30 กันยายน ของทุกปี สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นผู้รับผิดชอบ
ตั้งงบประมาณ ส่งใช้จนกว่าจะครบตามสัญญา ทั้งนี้หลักเกณฑ์อนุมัติวงเงินกู้ของ
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนา
นุบาล  ไม่มีผลกับวงเงินกู้ท่ีเทศบาลได้กู้เพ่ือการอ่ืนก่อนหน้านี้  

เหตุผล 
1. เพ่ือให้การดําเนินงานของสถานธนานุบาลเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ คือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
สามารถนําทรัพย์สินมาจํานําไว้ โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ํา  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างแท้จริง 

2. เพ่ือสนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องการให้สถานธ
นานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน โดยการปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ย สําหรับผู้ที่นําทรัพย์สินมาจํานําในระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2561  ทําให้รายได้ดอกเบี้ยรับจํานําของสถานธนานุบาลลดลงเดือน
มกราคม 2561 จํานวน 71,540.75 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 
67,064.25 เดือนมีนาคม 2561 จํานวน 76,750.- บาท  

3. เพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าดอกเบี้ยเงินกู้ , ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย
ธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถานธนานุบาล  ณ ปัจจุบันสถานธนา             
นุบาลมีรายจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร เดือนมกราคม 
2561 จํานวน 386,645.25 บาท เดือนกุมภาพันธ์ 2561 จํานวน 
335,625.47 บาท เดือนมีนาคม 2561 จํานวน 368,674.74 บาท และมี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ  

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
1. หนังสือที่ มท 0808.4/ว 13 ลงวันที่ 25 ธันวาคม  2560 เรื่องการ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล จากเดิมอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2561  

2. หนังสือที่ มท 0808.4/ว 1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 
สถานธนานุบาลขนาดใหญ่กู้ได้ไม่เกิน 40 ล้านบาท  และการขอกู้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด 

3. หนังสือที่ มท 0808.3/ว 628 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2555 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา   การขอกู้เงินของเทศบาลและเมืองพัทยาจากสถานบันการเงิน เพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล โดยการขอกู้เงินของเทศบาลจะต้องได้รับอนุญาตจาก
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สภาเทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
4.  หนังสือที่ มท 0808.3/ว 629 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2555 เรื่อง

การมอบอํานาจในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
เมืองพัทยา กู้เงิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ
ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา กู้เงิน ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกินจํานวน 50 
ล้านบาท 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ  เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ตามท่ีท่านผู้บริหารได้เสนอญัติขอรับความเห็นชอบนะ
ครับว่าให้สถานธนานุบาลของนราธิวาสไปขอกู้ เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 
(กสท.) เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  จํานวน 40 ล้านบาท ผมเห็น
ด้วยนะครับ เพราะจะได้เอาไปใช้จ่ายในการหมุนเวียนให้กับพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ได้มารับจํานําครับ ตามที่ทุกๆ ปี ที่ได้รับรายงานมาตลอดนะครับว่า 
เมื่อก่อนสถานธนานุบาลของเราได้ไปกู้จากสถาบันการเงิน จากแบงค์ มาจากออมสิน
บ้างนะครับ เท่าท่ีผมจําได้คือร้อยละ 5 ช่วงหลังผู้จัดการกลับมาคิดบริหารจัดการไปขอ
กู้จาก ธกส. เหลือ 4.5 นะครับ ได้ลดเปอร์เซ็นออกมาถือว่าเป็นผลการประกอบการ  ได้
กําไรของโรงรับจํานําเพ่ิมข้ึน แต่วันนี้ตามที่ท่านได้ไปประสานจากกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (กสท.) เหลืออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 คือลดไปจากท่ีกู้มาเดิม 1 % เป็นสิ่งที่
ดีนะครับเพราะว่า 1% จากเงินหลายสิบล้านมันเยอะนะครับ เป็นสิ่งที่ดีผมเห็นด้วยนะ
ครับ ผมตรวจสอบที่ผ่านมาทุกครั้งว่าการบริหารของโรงรับจํานําตั้งแต่ท่านผู้จัดการคน
นี้มาสามสี่ปี การบริหารจัดการจะมีกําไรเพิ่มขึ้นทุกปี ผมจึงขอถามท่านผู้จัดการสัก
นิดนึงว่า ขณะนี้เราเป็นหนี้ที่เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่นมีอยู่อีกเท่าไร แล้วเราจะ
บริหารจัดการหักลบกลบหนี้กันอย่างไรนะครับ ขอถามท่านแค่นี้ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ท่านสมาชิก ท่านโอภาสได้
ถามว่า ตอนนี้ทางโรงจํานําเป็นหนี้เงินกู้อยู่ประมาณเท่าไรนะครับ ก็ขอให้ทางท่าน
ผู้จัดการช่วยตอบข้อสงสัยด้วยครับ เชิญครับ 

นางบุษบา  ทิพย์เหรียญ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านนะคะ ดิฉันนางบุษบา  ทิพย์เหรียญ  ขออนุญานนําเรียนข้อซักถามของท่าน
สมาชิกผ่านไปยังท่านประธานสภา สําหรับเงินกู้ของสถานธนานุบาล ตอนนี้มีอยู่
ประมาณ 111,000,000 นะคะ  แยกออกเป็นเงินกู้ของกองทุนบําเหน็จบํานาญ
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ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตอนนี้มี 16,344,176.20 บาท อันนี้เราส่งใช้ทุกปี 
เฉลี่ย 5 ปี ๆ นี้เราส่งใช้เป็นปีที่ 3 ค่ะ และเงินกู้ของ ธกส. เรากู้มา 50 ล้าน ตอนนี้เรา
ใช้เต็มวงเงินนะคะ ระยะเวลาการกู้ 2 ปี ตอนนี้เราจ่ายดอกเบี้ยปกติทุกเดือน และ
ภายในปี 61 ปลายปีนี้เรามีความจําเป็นต้องคืนเขาเพราะว่าสัญญาเขาให้แค่ 5 ปี ใน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ให้เรา 2 ปี แล้วก็กลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งนะคะ  สําหรับ
หนี้สินยอดท่ี 3 ก็คือ เงินเบิกเกินบัญชีของธนาคารออมสิน มี 2 ยอด คือ ยอด 20 
ล้าน ใช้หลักทรัพย์ของเทศบาลเป็นประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี อันนี้เราใช้
เต็มวงเงินนะคะ ยอดที่ 2 เป็นยอด 70 ล้าน อัตราดอกเบี้ย MOR-2 ปัจจุบันเท่ากับ 5 
ต่อปี อันนี้ยอด 70 ล้าน เราใช้ไปประมาณ 44 ล้าน ยอดตัวนี้ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้คือ
ยอด MOR-2.5% ต่อปี ซึ่งเป็นยอดอัตราดอกเบี้ยที่สูง เพราะว่าสถานธนานุบาลได้ปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยรับจํานําเพ่ือให้บริการประชาชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
นะคะ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิด 50 สตางค์ต่อเดือน เงินต้นเกิน  5,000 บาท 
คิด 1 บาทต่อเดือน แต่ว่าก่อนหน้านี้มีอยู่ช่วงประมาณเปิดเทอมคือเดือนเมษายน - 
พฤษภาคม ดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 25 สตางค์ ซึ่งไม่คุ้มทุนนะคะ ทําให้สถานธนานุบาลมี
ผลกระทบต่อดอกเบี้ยรับจํานําค่อนข้างเยอะ ตกเดือนประมาณ 70,000 บาท เรามี
ความจําเป็นที่จะต้องหาแหล่งเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ํากว่า 5  ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเพื่อมา
ชดเชยดอกเบี้ยที่รับจํานําที่ขาดหายไปนะค่ะ เรากู้มาก 40 ล้าน จะประหยัดดอกเบี้ย
ได้ประมาณปีละ 600,000 บาทค่ะ ณ ตอนนี้เราก็มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 

เชิญคุณดิเรก  ยา ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ญัตติขอรับความเห็นชอบกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) ใช้
ประโยชน์หมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล ผมก็เห็นด้วยนะครับ เพราะแต่ละปีดูยอด
ในอัตราผู้ใช้บริการเพ่ิมข้ึนทุกเดือน แต่ผมอยากจะทราบว่าเรากู้เงิน 40 ล้าน ใช้ได้กี่ปี่
ครับ แล้วก็เราจะมีผู้เข้ามาใช้มาบริการกี่ราย ยอดทั้งหมดท่ีเราใช้เท่าไหร่  เพราะว่าใน
แต่ละปี ที่เรากู้เพ่ิมตลอด จํานวนที่เรากู้เพ่ิมตลอด ดอกเบี้ยก็เพ่ิมตลอด อยากจะทราบ
ว่าการบริหารจัดการในท่ีนี้ จะให้เป็นไปตามข้ันตอนหรือว่าเห็นภาพว่าแต่ละเดือนแต่ละ
ปีเราใช้ไปเท่าไหร่ ยอดท่ีผู้มาใช้บริการสักเท่าไหร่ ขอแนะนําให้ผู้การฯ เรื่องการ
ให้บริการ อยากจะให้สะดวกมากกว่านี้ เพราะว่าดูในปัจจุบัน บางคนไปใช้บริการร้าน
ขายทองยังมากอยู่ ไม่ทราบว่าการบริการของเรามีความล่าช้า หรือว่าเป็นอย่างไร หรือ
มีแรงจูงใจอย่างไร เพราะมีลูกค้าส่วนหนึ่งยังไปใช้บริการร้านทอง อยากให้ท่าน ผู้การฯ 
เปิดวิสัยทัศน์ด้วยว่าต่อไปเราจะใช้มาตรการในการดึงลูกค้าอย่างไร เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วในการบริการ  ผมอยากจะทราบเพียงเท่านี้ ครับ  

นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส   

เชิญท่านผู้บริหาร ค่ะ  
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นายอุดม   เด่นสันติกุล            
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภา จากข้อซักถามของ คุณดิเรก ยา เรื่องของการกู้
เงิน 40 ล้าน บาท เอาไปใช้อย่างไรบ้าง เรื่องของการบริการ  คิดว่าท่านผู้จัดการฯ 
น่าจะตอบได้ชัดเจน ครับ  

นางบุษบา  ทิพย์เหรียญ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ขออนุญาตตอบข้อ
ซักถามประเด็นที่ 1 ว่าเงินที่กู้มา 40 ล้าน เพื่อเข้าสภา เงินที่กู้มาเราใช้ได้ 5 ปี ส่งคืน
ทุกปี  40 ล้าน ก็หาร 5 ปี ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยนะคะ สําหรับประเด็นที่ 2 คือ
การบริการประชาชน ตั้งแต่ท่ีดิฉันเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการที่นี่เป็นเวลา 3 ปีกว่า ขอ
อนุญาตนําเรียนว่าตอนมาครั้งแรกมีผู้มาใช้บริการประมาณ 7,000 กว่าราย สต๊อกรับ
จํานํา 127 ล้าน ปัจจุบัน 12,000 กว่าราย สต๊อก 129 ล้าน เพิ่มข้ึนมาประมาณ 70 
ล้านบาท ที่เพ่ิมข้ึนมา 70 ล้าน บาท คือเงินกู้ล้วน ๆ เพราะเทศบาลมีทุนเดิมน้อยมาก 
เงินของเทศบาลมาจากการจัดสรรกําไรทุกๆปี 50 เปอร์เซ็นของกําไรที่ได้ต้องเป็นทุน
หมุนเวียนของสถานธนานุบาล ซึ่งเป็นยอดที่สะสมน้อยมาก เรามีความจําเป็นที่ต้องขอ
กู้เพ่ิม เพื่อมาปล่อยให้กับประชาชนนะคะ 3 ปีมีผู้มาใช้บริการเพ่ิม 3,000 ราย เงิน 
70 ล้านบาท ต่อปี ถือว่าเป็นสถิติท่ีสูงมากนะคะ ก็ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ ตามตลาด
นัด  ผู้การฯ ก็ไปแจกแผ่นปลิวที่ตลาดมือสอง และก็ใช้การประชาสัมพันธ์หน้าร้าน คือ
ฝากบอกลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับเรา ว่ามีอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ ลดเพื่อประชาชน
ในช่วงไหนบ้างเป็นพิเศษนะคะ สําหรับคนที่ไปจํานําร้านทอง เราสามารถดึงมาได้เยอะ
มาก จากการบอกปากต่อปาก ฝากบอกว่าถ้าท่านมีเพ่ือน หรือญาติพ่ีน้อง ที่จํานําอยู่กับ
ร้านทอง ซึ่งมีดอกเบี้ยที่สูง ให้เอาหลักฐานที่จํานํากับร้านทองมาคุยกับผู้การฯ ได้เป็น
กรณีพิเศษเลยค่ะ ตรงนี้สามารถดึงมาได้เยอะมาก สําหรับลูกค้ารายย่อยๆ นะคะ  
ประเด็นที่สองลูกค้ารายย่อยของเมืองนราธิวาส ระดับรากหญ้ามีเยอะมาก พวกแหวน 
นาก  บางที่เขาจะไม่รับแต่ที่นี่ยังให้ค่ะ ในราคาหลักร้อย ให้เป็นกรณีพิเศษ ถือว่า
ช่วยเหลือเต็มที่ เพ่ือพ่ีน้องชาวนราธิวาส ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง        
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส   

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  เชิญคุณอานนท์ ค่ะ 

นายอานนท์  โสติมานนท์ 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะเรียนถาม มีอยู่ หน้า 3 ภาระหนี้
ค้างชําระ เงินกู้จากธนาคารออมสิน 90 ล้านบาท ปรากฏว่าเราใช้ไปแค่ 40 กว่าล้าน  
คงเหลืออีก 40 กว่าล้าน เงินยังเหลือมีอยู่จากธนาคารออมสิน คือยอดเหลือจากเงิน
ออมสินยังมี 40 กว่าล้าน  ผมอยากจะทราบว่าเหตุใดที่ว่าเราต้องมากู้เฉพาะที่กู้เฉพาะ
ยอดท่ีกู้  แต่ทีนี้ สาเหตุที่อ้างว่า มาขอกู้ 40 ล้าน งวดนี้ เนื่องจากทางรัฐบาลประกาศ
ให้ลดดอกเบี้ยสําหรับผู้มีรายได้น้อย ทําให้เงินขาดที่จะต้องจ่ายเดือนละประมาณ 
300,000 กว่านะครับ ยอดตั้งแต่ มกราคม 2561 300,000 กว่า ปีนึงดอกเบี้ยก็จะ
ตกประมาณ 4 ล้าน แต่ว่ารายได้ของ ธกส. ก็มี รายได้ประมาณการที่บอกไว้ หน้ารอง
สุดท้ายบอกว่า  สถิติการรับจํานําปี 2558 รับกําไร ดอกเบี้ยรับจํานํา 16 ล้าน กับ
สินทรัพย์ที่หลุดจํานอง ล้านกว่า ปี 2559 ได้กําไรดอก เบี้ย 17 ล้าน และสินทรัพย์
หลุดจํานอง 2 ล้านกว่า ปี 2560 ได้ดอกเบี้ยรับจํานํา 18 ล้าน สินทรัพย์หลุดจํานอง
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อีก 1.5 ล้าน เฉลี่ยแล้ว ปีหนึ่งถ้าเอาสองยอดรวมกันทั้งดอกเบี้ยและสินทรัพย์หลุด
จํานองรวมกัน ก็จะตกประมาณปีละ 20 ล้าน นี่คือรายได้ของสถานธนานุบาลผมว่า
รายได้ก็ได้ดีอยู่ แต่เหตุใดที่ต้องไปกู้  เพราะในธนาคารออมสินก้อยังเหลือ 40 กว่าล้าน 
ไม่ทราบว่าเหตุผลอะไร ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสมพร    แป้นคง    
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

เชิญท่านผู้บริหารเพิ่มเติมอีกครั้งค่ะ 

นายอุดม   เด่นสันติกุล                 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านผู้จัดการ อีกครั้งครับ  

นางบุษบา  ทิพย์เหรียญ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขออนุญาตนําเรียนเพิ่มเติม ว่าทําไมสัญญาเบิกเกินบัญชี OD ของสาขา
นราธิวาส เรามีเงินเหลือใช้ 45 ล้าน ทําไมเราไม่ใช้ เพราะได้นําเรียนไปแล้วว่าอัตรา
ดอกเบี้ย MOR -2 เท่ากับ 5 ต่อปี แต่ที่เรากําลังจะกู้ใหม่นี่คือ 3.5 ต่อปี ส่วนต่าง
ดอกเบี้ย 1.5 ต่อปี ประหยัด 6 แสนบาท ต่อปีนะคะ  เรามีความจําเป็นเนื่องจากว่า
กองทุน กสท. เขาลดดอกเบี้ยกรณีพิเศษ เพื่อรองรับโรงรับจํานําในการที่โรงรับจํานําจะ
ไปปล่อยกู้ ปล่อยให้ประชาชนมาใช้ในอัตราดอกเบี้ยต่ําเพ่ือสนองนโยบายเพื่อมาใช้ใน
มหาดไทยค่ะ เราคิดว่าเราจําเป็นต้องใช้สิทธิตรงนี้เพื่อประโยชน์ของเรา เราอย่าปล่อย
ให้ตรงนี้หลุดมือไปเลยนะคะ เพราะว่าเราจะประหยัดได้เยอะเลยค่ะ ปีนึง 6 แสนบาท
พอดี  ค่ะ  ประเด็นที่สองที่ว่ายอดรายได้ดอกเบี้ยกําไรทรัพย์หลุดประมาณปีละ 20 
ล้าน มีข้อเท็จจริงว่า เรามีรายได้ประมาณเท่านี้ มีค่าใช้จ่ายประจําของเรา ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ของเรา พอหักค่ากําไรสุทธิไปแล้ว ปีที่แล้วก็ประมาณ 12 ล้านบาท ปี
ก่อนหน้า ก็ 13 ล้านบาท ณ ตอนนี้สถานธนานุบาลมีรายได้ หักค่าใช้จ่าย ณ ตอนนี้ มี
กําไร 14 ล้านกว่าบาทแล้วนะคะ คิดว่าปีงบประมาณ 2561 น่าจะถึง 17 ล้านบาท 
ค่ะ ถ้าเราไม่จัดหาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่ําปล่อยรับจํานํา เท่ากับว่าเราบริหาร
เงินทุนผิดพลาด ในความคิดผู้จัดการฯ นะคะ เพราะว่าในเมื่อเรามีโอกาสมีแหล่งเงินทุน
ที่ให้ประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ เราก็สมควรที่จะทําค่ะ พอปิดงบบัญชีประจําปี    
ทุกปี สถานธนานุบาลก็จะมีกําไรขาดทุน กําไรของสถานธนานุบาลก็จะจัดสรรกําไร
ให้กับเทศบาลทุกปี ปีนี้ 3 ล้านกว่าบาท เงินกําไรคูณ 30 % นําไปบูรณะท้องถิ่น ถ้าเรา
ทํากําไรได้เยอะ ท้องถิ่นก็ได้รับประโยชน์เยอะตามไปคะ  

นางสมพร  แป้นคง                 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส   

ค่ะ เข้าใจนะคะ ท่านสมาชิก สรุปก็คือ กู้ดอกถูกมาเปลี่ยนดอกแพงนะคะ 
ประหยัดลง ค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก   ยา                  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขออีกนิดท่านประธาน อยากจะทราบว่าในการกู้กรณีนี้เป็นการกู้ครั้งแรกหรือ
ว่าเราเพิ่งจะได้ข้อมูลหรืออย่างไร ต่อไปน่าจะดีขึ้น  เพื่อจะได้บรรเทาค่าใช้จ่ายของโรง
รับจํานํา ขอบคุณมาก 

นางบุษบา  ทิพย์เหรียญ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

เรากู้ครั้งแรกนะคะ แปลว่าเราใช้สิทธิเต็ม 40 ล้านบาทนะคะ  บางที่เขากู้ 20 
แต่ของที่นี่กู้ทีเดียวไปเลย 40 ล้านบาท เพราะว่าอํานาจอนุมัติของท่านผู้ว่านี่คือ 50 
ล้านบาท ทําทีเดียวไปเลยค่ะ 
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นางสมพร  แป้นคง            
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส   

 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  ไม่มีนะค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบ อนุญาตให้สถานธนานุบาลกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเพื่อใช้
เป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  โปรดยกมือ  (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) ค่ะ 
13 เสียง เป็นอันว่าสภาอนุญาตให้สถานธนานุบาลกู้เงินตามที่ผู้บริหารเสนอนะคะ  
ต่อไประเบียบวาระท่ี 7 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ 2561 ของสํานักการช่าง  เชิญท่านผู้บริหาร เสนอญัตติค่ะ  

นายอุดม   เด่นสันติกุล                  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นะครับ จากญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2561 ของสํานักการช่าง ไม่ถูกต้องนะครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547   แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  พ.ศ.2534  
ช้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อน 1 วัน 
ปะชุม ไม่น้อยกว่า 5 วัน นะครับ จึงอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
ข้อ 55 การขอถอนญัตติต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น จึงขอถอน
ญัตติดังกล่าวนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง                 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส   

ค่ะ สําหรับระเบียบวาระท่ี 7 ท่านผู้บริหาร ขอถอนญัตติ นะคะ   เชิญท่าน
เลขาชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องค่ะ  

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อที่ 55 การขอถอนญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบ
วาระแล้วนั้น ต้องได้ความยินยอมจากที่ประชุมสภา ขอบคุณครับ 

นางสมพร   แป้นคง     
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  

การถอนนั้น เป็นมติของสภานะคะ ว่าจะอนุญาตหรือไม่ เมื่อผู้บริหารขอถอน 
เสนอที่ประชุม ดิฉันขอถามมติที่ประชุมนะคะ   สมาชิกท่านใดยินยอมให้ท่านผู้บริหาร
ถอนญัตติตามที่เสนอ โปรดยกมือ  (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่า
ญัตตินี้สภามีมติให้ถอน สภาอนุญาตให้ถอนนะคะ  เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

  

นายอุดม   เด่นสันติกุล                                  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตนะครับ เนื่องจากสํานักการช่างมีความ
จําเป็นต้องเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์นะครับ เพ่ือจัดซื้อเครื่อง
ดังกล่าวให้ทันกับการดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสใน
การจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมพระชนมพรรษาของรัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 
2561 ประกอบกับเพ่ือปรับภูมิทัศน์เมืองเตรียมการจัดงานของดีเมืองนรา ประจําปี 
2561 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนิน
ร่วมงานของดีเมืองนราทุกปีนะครับ จึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
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ข้อที่ 38 วรรค 5 (3) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน จึงขอเสนอ ญัตติ              
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ของสํานักการ
ช่างตามรายละเอียดที่ส่งไปแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร   แป้นคง     
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ  ตามท่ีท่านผู้บริหารได้นําเสนอญัตติด้วยวาจา ดิฉันพิจารณาแล้ว เห็นด้วย  
อนุญาตให้เสนอด้วยวาจานะคะ  การเสนอด้วยวาจานั้น ตามระเบียกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554  ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้นให้นําความในข้อ  63 วรรคหนึ่งใช้บังคับ
โดย วรรค 2 การรับรองญัตติเช่นว่านี้ให้กระทําโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะเพ่ือปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวนี้  ก็ต้องมีเสียงรับรองนะคะ  การเสนอด้วยวาจาต้องมีเสียง
รับรองตามท่ีผู้บริหารได้นําเรียนมา โดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ ตามข้อ 39 วรรค 2 
เพราะฉะนั้น  ดิฉันขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง)  ค่ะ  เสียงรับรอง
ถูกต้องนะคะ  ตามระเบียกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   ข้อ  38  วรรค  6  การบรรจุ
ญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรค  5  นั้น  ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระ
การประชุมคราวนั้นเลยนะคะ  ฉะนั้น  ข้อ 27  วรรค  2  ในกรณีที่ท่านประธานสภา
ท้องถิ่นเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วนจะจัดไว้ในลําดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ 
ดิฉันขอบรรจุญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2561  ของสํานักการช่างเป็นระเบียบวาระท่ี  7  เลยนะคะ    

ต่อไปขึ้นระเบียบวาระที่ 7 นะคะ   

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ของสํานักการช่าง 

เชิญท่านผู้บริหารเสนอญัตติค่ะ  

นายอุดม  เด่นสันติกุล                  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

                 ครับ กราบเรยีนท่านประธานสภา ท่านตัวแทนจากผูว้่านะครับ สมาชิกผู้
ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  นะครับ  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส                        
โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขอ อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

 
หลักการ 

          ขออนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2561 แผนงานชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ
ตั้งไว้ 60,000 บาท(หกหมื่นบาทถ้วน) หน้า 44/69 

เหตุผล 
เนื่องจากลักษณะครุภัณฑ์ดังกล่าว ตามรายละเอียดคําชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจําปี2561 ไม่สามารถจัดซื้อได้ จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังนี้ 
ข้อความเดิมหน้า 44/69 
แผนงานชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

สํานักงาน จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ จํานวน  60,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ชนิดมีขาตั้ง ขนาดความกว้าง ของวัสดุที่ใช้ตัดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการช่าง)  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114 โครงการที่ 15 

ข้อความใหม ่
จัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ 

ชนิดมีขาตั้ง ขนาดความกว้าง ของวัสดุที่ใช้ตัดมีความกว้าง ขนาด 2 – 27.5 นิ้ว 
จํานวน 1 เครื่อง จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) หน้า 114 โครงการที่ 15 

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจาณาอนุมัติ
ต่อไป ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร   แป้นคง     
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  ไม่มีนะคะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ  
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้สํานักการช่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณพ.ศ.2561  โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) 13 เสียง 
เป็นอันว่า  สภามีมติอนุมัติให้สํานักการช่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561  ตามท่ีท่านผู้บริหารเสนอ  ต่อไป ระเบียบวาระท่ี  8  
เรื่องอ่ืน ๆ  

เชิญท่านสมาชิกค่ะ  เชิญคุณ โอภาส  ค่ะ 

นายโอภาส   อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมมีเรื่องท่ีจะนําเสนอ พอดีวันนี้เสียดายเป็นอย่าง
ยิ่งที่ท่านนายกติดราชการไม่ได้เข้ามา  ผมขอฝากท่านรองนายกอุดมช่วยติดตามให้ด้วย
ตามท่ีผมจะนําเสนอในวันนี้  เรื่องที่ 1  ผมขอฝากท่านรองอุดม  สะพานที่หน้าโชว์รูม
ฟอร์ดที่สะพานมีแผ่นเหล็กปิดอยู่ที่บนราวสะพาน ปกติแล้วเรายืนบนสะพานเราจะต้อง
เห็นคูน้ํา  ต้นไม้  ต้นหญ้า  ปกติทั่วๆ ไปมันต้องเป็นแบบนี้  แต่เฉพาะที่โชว์รูมฟอร์ด มี
เหล็กก้ันไว้  มีขยะ หิน  ดินทราย  จากถนนสุริยะประดิษฐ์ลงมากอง เวลาฝนตกน้ําท่วม
ไหลไม่ทันนะครับ ควรจะเอาฝาเหล็กนั้นออกเสียเราจะได้เห็นหิน ดินทรายขวางทางน้ํา
อยู่ เรื่องนี้ท่านรองอุดม ได้ตอบในที่ประชุมเมื่อหลายครั้งที่แล้วว่า จะช่วยไปคุยกับ
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บริษัทว่าให้เปิดฝาคูระบายน้ําเพ่ือไม่ให้น้ําท่วม เพราะพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อน หลาย
เดือนแล้ว ขอฝากท่านรองอุดมด้วยนะครับ  ถนนสุริยะประดิษฐ์หนักหนาสาหัสคือถนน
ละม้ายอุทิศ  ส่วนถนนประชาร่วมใจประธานสภาอยู่ไม่ท่วม  ร่วมอุทิศไม่ท่วม  แต่ถนน
ละม้ายอุทิศต่ํากว่าถนนสุริยะประดิษฐ์  ตามข้อมูลของสํานักการช่างเทศบาลครับ ขอ
ฝากนะครับให้เขาเปิดฝาคู ดูดออกมาทั้งหมด หิน  ดินทราย ยังไงให้ดูดออกให้หมด    
ที่สวน ร.5 มีพ่ีน้องประชาชนไปออกกําลังกายตอนเย็น ลานบรมรูป ร.5 ที่เราไปร่วมพิธี
บนลานพระบรมรูปนะครับ  ช่วงหลังมานี่มีนักฟุตบอลมาเล่นฟุตบอลกันบนลาน  ทําให้
ลูกฟุตบอลไปเตะโดนฐานพระบรมรูป ไม่เหมาะสมนะครับ ผมขอให้แก้ไขให้เร่งด่วนนะ
ครับ  อีกเรื่องหนึ่งหลังจากท่ีเทศบาลให้ไปปรับปรุงสระน้ํานะครับ ตอนนี้เสร็จแล้ว  
ก่อนหน้านี้ที่กําลังทําอยู่นั้น ไปขุดหินดินทรายมากองบริเวณท่ีรอบท้ังหมดระยะทาง  
1,700 เมตร  แต่ช่วงที่กําลังก่อสร้างมีขยะเต็มไปหมดนะครับ ผมเคยได้ไปแจ้งกับ
บริษัทแล้วว่าช่วยมาเกลี่ยล้างให้หน่อย  เพราะคนที่ไปออกกําลังกายเขาต้องการอากาศ
ที่บริสุทธิ์  ขอให้ไปดําเนินให้เร่งด่วนนะครับ  เพราะพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนนะครับ  
ข้อที่ 3  สระ ในบริเวณสวนมีอยู่  3  สระ  มีน้ําเต็มท้ัง 3 สระ สระใหญ่น้ําเต็มทุกปี  
ตาน้ําดีมาก  เทศบาลเอาไปใช้รดน้ําต้นไม้  ดับเพลิงใช้ล้างถนน ตั้งท่อพญานาค  ขณะนี้
ที่ท่านไปทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับ  สระสองข้างยังมีน้ําอยู่  แต่สระใหญ่ที่เราต้องการ
ใช้น้ําไม่มีเลยนะครับ เหตุผลครับว่า เพราะมีต้นไม้ต้นหญ้าเต็มไปหมด ในวันข้างหน้า
เกิดไฟไหม้เราไม่มีน้ําที่จะใช้ได้เลยขอช่วยให้ไปขุดลอกออกเสีย  แล้วในนั้นมีตาน้ําดีมาก  
แต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้ว  ขอช่วยให้ไปแก้ไขในกรณีเร่งด่วนนะครับ  ส่วนเรื่องท่ี 3 ผมอยู่
ละม้ายอุทิศ  เมื่อประมาณต้นเดือนเมษายนมีผู้เสนอให้ทางผู้อํานวยการกองสาธารณสุข  
ให้ไปช่วยดูดหิน  ดินทราย  ในซอยละม้ายอุทิศนะครับ ท่านก็ก้อไปนะครับ  เมื่อ
ประมาณต้นเดือนเมษายน  หลังจากนั้นก็หยุดไป  พอหลังสงกรานต์ท่านก็ไปทําต่อ           
ผมก็ไปยืนดูอยู่  เสียดายวันนี้นายกไม่อยู่ ช่วยเรียนให้นายกทราบด้วยนะครับว่า วันนั้น
นายกไปให้กําลังใจพนักงานที่ดูดท่อ ไปยืนดูการทํางานทําให้ประชาชนปลื้มใจมาก               
ที่ท่านยังดูแล คิดถึงอยู่ ท่านประธานครับยังไงก็ช่วยไปดูบ้างนะครับ คืออย่างนี้ พอท่าน
ไปดูการทํางานนะครับ  ประชาชนก้อชื่นชมกันนะครับ   หลังจากนั้นก็ทําต่อไป ขุดลอก
คูระบายน้ําไปถึงถนนสุริยะประดิษฐ์  ก็หยุดเสร็จพิธีการ ตอนที่ไปขุด ไปขุดช่วงกลาง
ซอย  ระยะทางซอยละม้ายอุทิศ  960  เมตร  ท่านไปเริ่มกลางซอย ประมาณ 5 เมตร   
หลังจากนั้นจังหวะที่ผมไปร่วมเป็นเกียรติที่โรงเรียนเทศบาล 4  เดือนพฤษภาคม ได้เจอ
ท่าน  ผอ.กองสาธารณสุข  ผมนําเรียนท่านว่า เมื่อไหร่จะเข้าไปทําอีก  เพราะเหลืออีก
ครึ่งเดียว  ขอให้ท่านไปดําเนินการต่อได้เลยครับ  เพราะพ่ีน้องประชานเดือดร้อนครับ 
ท่านผอ.ฯ รับปากครับ ท่านได้บอกกับผมว่า ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสมีพื้นท่ี 7 
กิโลเมตรอยู่ในความดูแลของผม  แต่ไม่ใช่แค่เพียงถนนละม้ายอุทิศแห่งเดียว แต่ถ้าผม
ว่างเมื่อไหร่ผมจะเข้าไปครับ ท่านพูดอย่างนี้ มันขัดกับนโยบายของท่านนายกอย่าง
สิ้นเชิง ผมจะให้ข้อมูลนิดนึงครับ ถนนละม้ายอุทิศเมื่อ  25 ปีที่แล้ว  คูระบายน้ําสอง
ข้าง  ทางเทศบาลได้ไปขุดลอก ล้างท่อมาประมาณ  เมื่อนายกเข้ามารับตําแหน่งเมื่อปี 
กว่า ๆ บัดนี้ล่วงเลยมาประมาณ  4-5 ปีแล้ว ยังไม่ได้ขุดลอกเลย  ในช่วง4-5ปีที่แล้ว 
ได้ก่อสร้างตึกอาคารทําให้  หิน  ดิน  ทรายตกลงไปในนั้นเยอะ  ผมได้สํารวจดูแล้วว่า 
ถนนละม้ายอุทิศเป็นพื้นที่ต่ํา  เวลาฝนตกหนักทําให้น้ําไหลไม่สะดวกเพราะมีเศษหิน  
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ดิน  ทราย ขวางทางน้ําอยู่  อีกอย่างหนึ่ง  ที่ตอนนี้ในคูทั้งสองข้างมีกลิ่นเน่าเหม็นเป็น
จํานวนมาก มีน้ําเน่าอยู่เป็นเวลานานแล้ว  กลิ่นแรงมากจึงอยากให้เทศบาลได้เข้าไปทํา
ขุดลอกคูระบายครับ ทางเทศบาลได้ตัดต้นไม้  กิ่งไม้ ได้ไปกองอยู่บนฟุตบาทตรงกัน
ข้ามกับอําเภอเมือง  และได้เจ้าหน้าที่สถานีตํารวจ  ได้โทรมาแจ้งให้กับผม ช่วยเก็บก่ิง
ไม้ให้หน่อย  ผมเลยแจ้งให้ไปทางผอ.กองสาธารณสุข ท่านก็รับปากผม แล้วก็ไม่ได้ไปทํา  
แต่แล้วทางสารวัตรต้องไปเอารถของทางโรงพักไปเก็บก่ิงไม้  ผมรู้สึกละอายใจ ผมมาอยู่
ในองค์กรนี้ รับปากจะช่วยดูแลทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชนในเทศบาล ผมขอฝากเป็น
กรณีเร่งด่วนนะครับ  เรื่องสุดท้ายครับ  ท่านประธานครับ  ผมขอใช้เอกสารประกอบ
กับการอภิปรายครับ 

นางสมพร   แป้นคง     
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คุณโอภาส วันหลังคุณจะยื่นเอกสารประกอบควรเอามายื่นก่อนนะคะ 

นายโอภาส   อิสระนรากุล    
สมาชิกสภาเทศบาล 

ครับ  ขอบคุณครับท่านประธาน  สืบเนื่องมาจากที่ประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 
7   กุมภาพันธ์  2561 วันนั้นผมลาป่วย เนื่องจากว่าผมไปลอกตามา ทําให้เข้าประชุม
ไม่ได้  วันนั้นทางสภาได้ผ่านมติความเห็นชอบ  ญัตติที่ 12 13 ไปแล้ว เรื่องอนุมัติใช้
จ่ายเงินทุนสํารองจ่ายสะสม  ผมดูแล้วว่าถ้าผ่านไปทําตามนั้นแล้วจริง น่าจะได้รับความ
เดือดร้อนจากพ่ีน้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับ  ผมได้อ่านเอกสาร แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ในแผนอยู่ที่ว่าโครงการที่จะต้องปรับปรุงถนนละม้ายอุทิศนะครับ                  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนละม้ายอุทิศนะครับ  ใช้งบประมาณ  2,830,000  บาท              
ที่จะต้องปรับปรุงของปี  2561 และอีกแผนนึงจะต้องปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์               
ติกคอนกรีตถนนสุริยะประดิษฐ์  เป็นเงิน  3,966,107  บาท นะครับ  ทําคู่กันไป             
นะครับ วันนั้นมีการประชุมที่ชั้น 5 ได้มีการนําเสนอเรื่องนี้ว่าได้ถ้าจะทําขอให้
ดําเนินการไปพร้อมเลยนะครับ ครั้งที่แล้วผมไม่ได้เข้ามาประชุม ผมเห็นแล้วว่าน่าจะไม่
ถูกต้องนะครับ  ว่าถ้าผ่านไปแล้วประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนมาก เพราะถนน
สุริยะประดิษฐ์  มีความสูงกว่าถนนละม้ายอุทิศอยู่ประมาณ  8 เซนติเมตร  ปกติพอฝน
ตกน้ําก็ท่วมอยู่แล้วนะครับ ถ้าทําเฉพาะถนนสุริยะประดิษฐ์ที่เดียว แล้วไม่ทําถนน
ละม้ายอุทิศ ฝนตกน้ําจะไหลเอ่อเข้าไปในถนนละม้ายอุทิศ  ในเมื่อถ้างบประมาณตัวนี้
ใช้ในการปรับปรุง เงินทุนสะสมของเรามีไม่พอต้องมาขอเงินทุนสํารองสะสมใช้นะครับ  
ปกติเงินทุนสํารองของเทศบาลไม่ค่อยได้ออกมาใช้ จะใช้ในเวลาที่วิกฤตจริงๆ คือหนึ่ง
ไฟไหม้อาคารสถานที่  ต้องเอาเงินนี้มีอยู่  100  กว่าล้าน  ใช้ได้เลยในกรณีพิเศษ  ถือ
ว่าเป็นเงินคงคลังที่ใช้ในเฉพาะวิกฤตจริงๆ  เงินทุนสํารองสะสมของเทศบาลมีอยู่
ประมาณ  130  กว่าล้าน  ผมเห็นว่าจะไม่ใช่ ที่นําเสนอมา มันวิกฤตจริง  ในเมื่อจะใช้
เงินสํารองต้องผ่านผู้ว่าอนุมัติ  ตามเอกสารครับผมไม่ได้เข้าประชุม  ในวันที่  27 
กุมภาพันธ์ 2561  ผมดูแล้ว ผมจึงทําหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  และ
ท่านนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ตามเอกสารดังนี้ครับ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุมภูผาภักดี เทศบาลเมืองนราธิวาส ทางสภาได้มีมติอนุมัติในระเบียบวาระ
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ที่ 12 และ  13 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี 2561 จํานวนเงิน 
23,925,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน
สุริยะประดิษฐ์ พื้นที่ประมาณ 65,863 ตารางกิโลเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด แต่เนื่องจากถนนสุริยะประดิษฐ์ เชื่อมติดต่อกับถนนละม้ายอุทิศ และทาง
เทศบาลได้มีโครงการปรับปรุงถนนสุริยะประดิษฐ์พาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนละม้าย
อุทิศ อยู่แล้ว จํานวน 2,830,000 บาท พื้นที่ประมาณ 9,400 ตารางกิโลเมตร 
ปัจจุบันถนนละม้ายอุทิศระดับต่ํากว่าถนนสุริยะประดิษฐ์อยู่แล้ว เวลาฝนตกหนัก ถนน
ละม้ายอุทิศน้ําจะท่วมเข้าบ้าน ท่วมถนนเป็นประจําทุกปี น้ําไหลไม่ทัน  ถ้าเทศบาล 
ดําเนินการปรับปรุงถนนสุริยะประดิษฐ์เส้นเดียวนะครับ และยกระดับสูงขึ้น จะทําให้น้ํา
ท่วมถนนละม้ายอุทิศมากกว่าเดิม ทําให้ประชาชนในละม้ายอุทิศเดือดร้อนเป็นจํานวน
มาก ชุมชนละม้ายอุทิศมีประชากรประมาณ 5 - 600 คน มีบ้านพักอาศัยอยู่ประมาณ 
200 หลังคาเรือน ถนนละม้ายอุทิศ ยาว 960 เมตร จะทําให้ประชาชนเดือนร้อนมาก 
เพราะน้ําท่วมถนน และน้ําท่วมเข้าบ้านเรือนมากกว่าเดิม ทําให้ทรัพย์สินเสียหายกัน
มาก และผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในละม้ายอุทิศจํานวนมากถึงความ
เดือดร้อน ดังนั้นผมจึงขอให้ทางเทศบาลชะลอการปรับปรุงถนนสุริยะประดิษฐ์ไว้ก่อน 
หรือให้ปรับปรุงถนนละม้ายอุทิศควบคู่กันไปกับถนนสุริยะประดิษฐ์ เพื่อจะได้บรรเทา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนละม้ายอุทิศต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา ผมนายโอภาสครับ ผมทําหนังสือนี้ 2 ฉบับเหมือนกันนะครับ ถึงท่านนายกฯ 
และถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับ มีหนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาสตอบถึงเทศบาล ผมส่งไปวันที่ 15 มีนาคม 2561 วันที่ 22 ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดฯทําหนังสือถึงเทศบาลครับ เรื่องการดําเนินการโครงการปรับปรุงถนนละม้าย
อุทิศ เรียนท่านนายกเทศบาลมนตรีเมืองนราธิวาส ขออนุญาตนิดหนึ่ง ด้วยจังหวัด
นราธิวาสได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสว่า เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวัน
อังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมภูผาภักดี เทศบาลเมืองนราธิวาส ทาง
สภาได้มีมติอนุมัติในระเบียบวาระท่ี 12 และ  13 ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจําปี 2561 จํานวนเงิน 23,925,000 บาท เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงถนน
พาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุริยะประดิษฐ์ พื้นที่ประมาณการไว้ 65,863 ตาราง
กิโลเมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด แต่เนื่องจากถนนสุริยะประดิษฐ์ เชื่อม
ติดต่อกับถนนละม้ายอุทิศ และทางเทศบาลได้กําหนดดําเนินโครงการปรับปรุงผิวถนน
พาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนละม้ายอุทิศ อยู่แล้ว จํานวน 2,830,000 บาท พื้นที่
ประมาณ 9,400 ตารางกิโลเมตร ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.
2564) ปัจจุบันถนนละม้ายอุทิศระดับต่ํากว่าถนนสุริยะประดิษฐ์อยู่แล้ว เวลาฝนตก
หนัก ถนนละม้ายอุทิศน้ําจะท่วมเข้าบ้าน ท่วมถนนเป็นประจําทุกปี ทําให้น้ําไหลไม่ทัน  
ถ้าเทศบาลดําเนินการปรับปรุงถนนสุริยะประดิษฐ์เส้นเดียว และยกระดับสูงขึ้น จะทํา
ให้น้ําท่วมถนนละม้ายอุทิศมากกว่าเดิม ทําให้ประชาชนในละม้ายอุทิศเดือดร้อนเป็น
จํานวนมาก จึงขอให้เทศบาลชะลอการปรับปรุงถนนสุริยะประดิษฐ์ไว้ก่อน หรือให้
ปรับปรุงถนนละม้ายอุทิศควบคู่กันไปพร้อมกับถนนสุริยะประดิษฐ์ เพื่อที่จะได้บรรเทา
ความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนละม้ายอุทิศ  จังหวัดนราธิวาสพิจารณา
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แล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนละม้ายอุทิศ  จึงขอให้
ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาดําเนินการปรับปรุงถนนสุริยะประดิษฐ์ควบคู่กันไป
พร้อมถนนละม้ายอุทิศด้วยครับ ลงชื่อท่านสุรพร  พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส ครับ หลังจากนั้น ทางเทศบาลได้ทําหนังสือถึงนายโอภาส นะครับว่า เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2561 เรื่องโครงการปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน
สุริยะประดิษฐ์ นะครับ เรียนนายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 2 อ้างถึงหนังสือวันที่ 15 มีนาคม 2561 ครับ ตามที่ท่านมีหนังสือถึง
เทศบาลเมืองนราธิวาสขอให้ชะลอการปรับปรุงถนนสุริยะประดิษฐ์ไว้ก่อน หรือปรับปรุง
ถนนละม้ายอุทิศควบคู่กันไปพร้อมกับถนนสุริยะประดิษฐ์  เพ่ือที่จะได้บรรเทาความ
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนละม้ายอุทิศ จากการน้ําท่วมขังนั้นนะครับ 
เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ดําเนินการตรวจสอบถนนทั้ง 2 สายดังกล่าว ปรากฏว่าการ
ก่อสร้างปรับปรุงถนนสุริยะประดิษฐ์ไม่ใช่สาเหตุหลักท่ีทําให้ถนนละม้ายอุทิศน้ําท่วมขัง 
แต่เป็นเพราะเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทําให้น้ําไหล การระบายน้ําไม่ทัน จึงเรียนมา
เพ่ือทราบ ขอแสดงความนับถือครับ หนังสือนี้ไม่ต้องตอบผมก็ได้ ปกติถ้าฝนไม่ตกน้ําไม่
ท่วมอยู่แล้ว ที่เดือดร้อนคือตอนน้ําท่วม ทุกคนเขารู้หมดนะครับว่า ถ้าฝนตกแล้วน้ําจะ
ท่วม พี่น้องในชุมชนในทุกเขตมีปัญหาหมดนะครับ วันฝนตกถ้าวันไหนฝนไม่ตกก็จะไม่มี
ปัญหา ผมทราบครับเรื่องนี้ แต่ท่านตอบว่ามันมีปัญหาเฉพาะฝนตกเท่านั้น ใช่ครับ ถ้า
ฝนตก ถ้าฝนไม่ตกน้ําก็ไม่ท่วมนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะขอเรียนถามผ่านท่าน
ประธานสภาว่า การที่ผมนําเสนอตัวนี้นะครับว่า เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังมีโครงการ มี
หนังสือออกไปแจ้งว่าจะมีการปรับปรุงถนนสุริยะประดิษฐ์ตามแผนเดิมอยู่นะครับ 
เพราะฉะนั้นผมจะขอถามว่าถ้าท่านผู้บริหารคิดว่าดีก็ไม่เป็นไร เพราะมันเป็นอํานาจ
ของท่าน แต่ว่าถ้าประชาชนเดือดร้อนก็ขอให้คิดหน่อยครับ เพราะว่าเราคิดว่าเรา ท่าน
ผู้บริหาร ท่านสมาชิก ก็มาจากการเลือกตั้งจากพ่ีน้องประชาชน อย่างไรเสียเราก็ต้อง
ดูแลพี่น้องประชาชนอย่าให้เดือดร้อนนะครับ ช่วยบํารุงสุข ดูแลพี่น้องให้ดี เรื่องนี้ก็ขอ
ฝากไว้กับท่านรองอุดมช่วยพิจารณาด้วยครับ พอดีวันนี้ท่านนายกไม่อยู่ จึงขอให้กราบ
เรียนไปยังท่านนายกด้วยครับ เรื่องที่สําคัญท่ีสุดที่ว่า ท่านนายกฯไปตรวจงานที่ใน
ชุมชนละม้ายอุทิศนะครับ เสียดายท่านนายกไม่อยู่ เพราะแถวนั้นท่านรองอุดมก็รู้ว่า
เป็นฐานเสียงของท่าน 100 % เลย ถ้าท่านคิดว่าที่ผมอภิปรายอาจจะใช่หรือไม่ใช่ 
ขอให้ไปตรวจสอบได้เลยนะครับ ทุกคําพูดที่ผมอภิปราย ผมรับผิดชอบครับ ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ขอบคุณท่าน 
สท.โอภาสที่ได้อภิปรายหลาย ๆ เรื่องท่ีเป็น ประโยชน์ต่อเทศบาลแล้วก็ชาวบ้านในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับ  ก็มีหลายเรื่องนะครับที่ทางพ่ีโอภาสได้เสนอแนะเข้า
มานะครับในเรื่องของที่บริษัทฟอร์ดตรงนี้จะเอายังไงเดี๋ยวยังไงผมตามให้อีกครั้งนะครับ   
แล้วก็ท่ีสวน ร.5  นะครับ  ที่ว่ามีเข้าไปเล่นฟุตบอลที่ลานพระบรมรูป ร.5 เดี๋ยวยังไง
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ฝากทางผู้เกี่ยวข้องนะครับ คือตรงนี้ทางสํานักการช่างดูแลอยู่ใช่ไหมครับ ฝากว่าให้เข้า
ไปดูถ้าเป็นไปได้ห้ามเข้าไปเล่นบริเวณตรงนั้นเด็ดขาด นะครับ  ส่วนข้อที่ 3 เรื่องของ
วัชพืชที่อยู่ในสระนะครับ ก็เรื่องนี้ทราบดีกับท่านรองชุมสายกําลังจะดําเนินการ  เมื่อก้ี
เมื่อสักครู่ก็ได้คุยกับท่านรองชุมสายนะครับว่า ก่อนที่ท่านโอภาสจะเสนอแนะเข้ามานะ
ครับเพราะเรารู้ปัญหาในเรื่องของที่ในสระน้ําขนาดใหญ่ที่ว่ามีวัชพืชเยอะแยะมากมาย
เพราะว่าในสัญญาจ้างจริงเราก็ไม่ได้เข้าขุดลอกออกมานะครับ ตรงนั้นก็ได้เคยคุยกับ
ทางสํานักปลัดนะครับว่าทางคนของเราไม่เพียงพออาจจะทําหนังสือไปที่เรือนจํานะครับ 
ขอนักโทษนะครับ เข้ามาช่วยดําเนินการให้ด้วยนะครับ  กับทางเทศบาลจากสํานักช่าง
แล้วก็ทางกองสาธารณสุขนะครับ แล้วก็ทางเรือนจําแจ้งมาแล้วครับว่าไม่มีนักโทษ  
ตอนหลังก็ได้คุยกับทางท่านรองชุมสายนะครับว่าเราจะทําไงดีก็ยังไงก็รถเข้าไปไม่ได้อยู่
แล้ว เพราะว่าแขนมันสั้น  แม็กโครเข้าไปไม่ถึงต้องใช้กําลังคนอย่างเดียวต้องใช้เวลา              
นิดหนึ่งนะครับ ตรงนี้ก็เข้าใกล้สู่เรื่องของงานของดีเมืองนรานะครับ เราก็ต้องเข้าไป
ดําเนินการก่อนได้ขนาดไหนก็ขนาดนั้นก่อนนะครับ  ยังไงก็ขอขอบคุณที่พ่ีโอภาส
นําเสนอ เดี๋ยวยังไงหลังจากนี้อาทิตย์นี้ก็น่าจะประชุมหารือกันนะครับท่านรองชุมสาย
นะครับหารือกันเรื่องของการกําจัดวัชพืชที่อยู่ในสระนี้ เพราะว่าถ้าน้ําข้ึนมาเมื่อไรเน่า
เหม็นแน่ เพราะว่าต้นไม้ที่อยู่ข้างในคงจะตายทําให้เกิดความเน่าเหม็น แล้วก็ส่งกลิ่น
เหม็นอีก ผู้ออกกําลังกายอยู่ในบริเวณตรงนั้นก็บ่นแน่นอนนะครับ เรื่องของอิฐ หิน ดิน 
ทราย ที่เกิดจากการก่อสร้างนะครับ ก็ตรงนี้เดี๋ยวรับไว้นะครับ ก็ยังไงเดี๋ยวก็ค่อยๆ
ดําเนินการไปนะครับ การขุดลอกคูน้ําการขุดลอกคูระบายน้ําในซอยละม้ายที่ท่านพ่ี
โอภาสบอกว่า ลอกได้ครึ่งเดียวนะครับใช่ไหมครับ อีกครึ่งไม่ได้ลอก ทีนี้ฝากทางกอง
สาธารณสุขนะครับ ท่านผอ.ช่วยชี้แจงสักนิดหนึ่ง  เชิญครับ 

นายศักรินทร์  ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

ครับเรียนท่านประธานครับ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติครับ 
ขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้นะครับ ในการขุดลอกซอยละม้ายนะครับ เราดําเนินการ
ตลอดต่อเนื่อง วันอาทิตนี้นะครับ ภายในสัปดาห์นี้ วันอังคาร วันพุธ เมื่อวานท่านสท.
อานนท์ยังถ่ายรูปลงไลน์กลุ่มเพ่ือรับฟังปัญหาว่ารถดูดของเราทํางานอยู่ในซอยละม้าย 
นําเรียนท่านเลยครับว่า ขออนุญาตขอโทษที่เอ่ยนามท่านสมาชิกครับ  ตั้งแต่วันอังคาร
ถึงวันนี้เมื่อครู่ก็เพ่ิงจะออกจากซอยละม้าย ก็เลยพูดอภิปรายเมื่อสักครู่ พอดีท่านอาจจะ
เพ่ิงผ่าตัดตามานะครับ  ก็เลยอาจจะมองไม่เห็นอาจจะแผลไม่สนิทก็เลยฝ้าๆ เราเข้าไป
ดําเนินการตลอดตั้งแต่วันอังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ แล้ววันศุกร์ก็ด้วยก็จะดําเนินการที่
ผมกล่าวว่าเทศบาลมีพื้นที่ 7.5 ตารางกิโลเมตร มีคูน้ํามีถนน 200 กว่าสาย ทุกสาย
ครับจําเป็นต้องมีการขุดลอก จะให้ผมทําให้เฉพาะละม้ายอุทิศไม่ได้ครับ ไม่ได้ครับ ผม
รับผิดชอบทั่วทั้งเขตเทศบาลที่กล่าว แต่ว่าการพิจารณาลอกให้ความเหมาะสมจะขุด
ลอกยาวตลอดไล่ตามที่ท่านว่า พอดีมีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคครับอยู่กับทางเทศบาลมา 
20 กว่าปีมีความรู้ความสามารถรู้ว่าจุดไหนควรจะทําอย่างไร จุดไหนควรจะไล่น้ํา
อย่างไร 20 กว่าปีที่ทํางานคูครับ เขาทราบครับ ทางกองสาธารณสุขฯจะพยายามทํา
ทุกอย่างให้ดีที่สุดนะครับ ผมคาดว่าทุกพ้ืนที่การระบายน้ําดีขึ้น กลิ่นเหม็นต้องลดลง ใน
รอบปีที่ผ่านมาผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับ ผมอาจจะไปเหยียบตาปลาของบางท่าน
เข้าก็เลยอาจจะมีปัญหานะครับ แต่จริง ๆ แล้วเราตั้งใจทํางาน สอบถามได้เลยนะครับ
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ว่า กองสาธารณสุขไม่ทํางานมีบ้างหรือไม่นะครับ ก็นําเรียนว่าเราทํางานเต็มท่ี กรณีก่ิง
ไม้ที่โรงพักครับการประสานงานของเจ้าหน้าที่ทําเต็มท่ี ทางโรงพัก หรือทุกหน่วยงานละ
ครับ ไม่ใช่โรงพักอย่างเดียว ท่านต้องประสานนัดเราล่วงหน้านิดนึงนะครับว่า อาทิตย์นี้
เราจะตัดก่ิงไม้นะครับ ผมเอารถไปจอดให้เลยนะครับ ยกขึ้นรถกันเลยตอนนั้นเลย 
การจราจรก็คล่องตัว ทุกอย่างก็จะเรียบร้อย แต่อยู่ ๆ ท่านตัด แล้วให้มาเก็บเลย มัน
ลําบากครับท่าน เพราะงานพ้ืนที่ประชาชนทุกหลังคาเรือนตรงนี้ก็ตัดไม้กันเยอะ เราก็
ต้องไปเก็บไปดําเนินการทุกจุดเหมือนกัน จะให้รถเก็บกิ่งไม้ 2 คัน เข้าเก็บดั่งใจนึกทุก
อย่าง ก็คงลําบาก ส่วนหน้าโรงพักนะครับมีกล้อง CCTV มีวงจรปิด ใครจะมาวางอะไร 
ตํารวจเขาเฝ้าระวัง ถ้าระเบิดตูมทีเดียวผู้กํากับก็ย้ายละครับ เพราะฉะนั้นเรามองว่าเรา
เข้าไปบริการในพื้นท่ีประชาชนก่อน แล้วค่อยมาที่หน้าโรงพักทีหลัก เนื่องจากว่าเขา
ไม่ได้แจ้งประสานเราล่วงหน้าว่าจะทําการตัดก่ิงไม้ในวันนี้นะครับ ขอนําเรียนว่า ฝากถึง
ทุกหน่วยงานนะครับ ช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่า ถ้าหากว่าจุดไหนต้องการให้
เราไปเก็บ ให้ช่วยแจ้งนิดนึง เราจะได้ดําเนินการไปล่วงหน้า สําหรับทุกหน่วย โรงเรียนก็
เหมือนกันนะครับ มีอะไรบ้างที่ทางเราไปช้ากว่า 1 วัน ผมนึกอย่างนี้นะครับว่า เรา
บริการทุกหน่วย ทุกระดับ แต่เราก็ต้องเอาของเราก่อน ถามว่าถ้าโรงพักตัด กับโรงเรียน
ตัด ให้ผมไปเก็บที่ไหนก่อนครับ ผมต้องไปเก็บโรงเรียนก่อน ก็นําเรียนทุกคนเพื่อทราบ
ครับผม ซอยละม้ายที่เราไม่ดําเนินการอย่างครอบคลุมทั่วถึง เนื่องจากว่าบางจุดของ
ซอยละม้าย น้ําสามารถโฟลได้ การดําเนินการทางเทคนิคอยู่ที่เจ้าหน้าที่ท่ีดําเนินการ 
ผมทราบว่าทุกท่านทราบดีว่าเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมีความเชี่ยวชาญขนาดไหนนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ตัวผมไม่มีตาปลาครับ เปิดเผยหมด ใครจะมาเหยียบ
ผมไม่มีครับ เรื่องตาปลานะครับ เข้าใจไว้ด้วยนะครับ ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงทํา
ตรงไปตรงมาครับ ผมขอบอกนิดนึงว่า ที่ท่านว่าที่ตัดต้นไม้นั้นนะครับ ที่เทศบาลตัด
ต้นไม้แล้วไปตั้งไว้นะครับ  ตัดวันพุธ วันพฤหัสตั้ง พอดีวันศุกร์ เสาร์อาทิตย์เขาจะหยุด
กัน ก็ทางโรงพักเขารักษาความปลอดภัย เขาก็ขอกรณีว่าให้ไปเก็บ แต่ทาง ผอ.ปู ก็ไม่ได้
ไปเก็บเนื่องจากรับปากกับผมแล้ว แต่ท่านก็ไม่เก็บ ทําเฉยไว้ แต่ทางตํารวจเจ้าหน้าที่
เขาต้องดูแลพี่น้องประชาชน เลยเขาต้องยอมมาเก็บเองนะครับ  แล้วตรงนี้จะให้เขามา
เก็บมันไม่ใช่นะครับ อย่าเบี่ยงประเด็นนะครับ นี้พูดกันตรงๆว่า ถ้าวันนั้นไม่เก็บก็ไม่เป็น
อะไร แต่คนอื่นเขามาเก็บให้ ผมอภิปรายในสภาเมื่อปีที่แล้ว ผมยังนึกน้อยใจเสียใจ
ตัวเองว่าบ้านเรามีบุคลากร มีรถตัดต้นไม้ มีเป็นสิบ ๆ ล้าน เครื่องมือพร้อมแต่ไม่ทํา 
ท่านประธานครับ ระยะทางเหม็นทั้งคู 960 เมตร ท่านไปจับจุดที่ 400 เมตร ไม่ได้ผล
หรอกครับ ผมยังถามคนที่ไปดูดเลยนะครับว่า ทําไมไม่ไปดูจากต้นซอยแล้วลากลงมา
เรื่อย ๆ ให้หมด เขาบอกว่านายสั่งให้มาทําตรงนี้ก่อนเพราะเขาร้องเรียนมา มันไม่ใช่นะ
ครับ เด็ก ป.1 ก็รู้ น้ําจากท่ีสูงลงมาระดับต่ํา แล้วคุณไปเอาน้ําเน่าระดับกลางออกไป 
หัวท้ายยังเหม็นเหมือนเดิมนะครับ แล้วน้ําเหม็นยังไหลมาอยู่ในระดับกลางอีกนะครับ 
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ทฤษฎีมันง่าย ๆ ไหลจากท่ีสูงมาที่ต่ํา ถ้าคุณจะทําจริงนะครับ คุณจะต้องไล่มาจาก 1 – 
10 จะแก้ปัญหาได้เลย อันนั้นได้ผล ไม่ใช่ว่านึกจะเอาตรงกลาง ก็เอาตรงกลางก่อน 
ทําทางนี้ก่อนแล้วไปเอาทางนั้น  ไม่ต้องไปทําครับ ถ้าอย่างนั้น ไม่ต้องไปทําเลยครับ ผม
กล้าท้าเลย  ว่าถึงทําก็ไม่ได้ผลนะครับ คนที่เขารู้นะครับ ท่านเป็น ผอ.ก็น่าจะรู้นะครับ 
ใช้มันสมองคิดมากกว่านะครับว่าการไล่ระดับน้ํามันทํากันอย่างไร จากที่สูงไปที่ต่ํา 
เพราะว่าทางท้ายซอยมันสูง 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คุณโอภาสพูดอย่าไปพาดพิง  ควรให้เกียรติคนอื่นบ้าง 

 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ใช่ครับ ที่เขามาเรียกว่าเหยียบตาปลาผมละครับ ผมไม่มีตาปลา 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ไม่มีนะคะ ท่าน ผอ.ไม่ได้พูดว่าตาปลานะคะ ไม่พูดนะคะ 

 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ถามท่าน ผอ. พูดหรือไม่ครับ 

นายศักรินทร์  ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม 

พูดครับ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

พอผมพูดก็ว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ คนอ่ืนพูดไม่ได้ยิน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ไม่ค่ะ ถ้าท่าน ผอ.พูด ดิฉันก็ขอโทษ แต่ว่าอย่าไปพาดพิงคนโน้นคนนี้ พูดเรื่อง
งานอยู่ในประเด็น ขอความกรุณานะคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมไม่ได้พาดพิง แต่เขาพูดเขารับผิดชอบ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คือถ้าไม่อย่างนั้น มันจะกลายเป็นเรื่องยาว ไม่จบนะคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

ไม่ยาวครับ ผมจะจบแล้ว 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ 



 
 
 

30 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

แต่ผมต้องมาชี้แจงที่ว่าผมไม่เข้าใจเรื่องของระบบการทํางาน ว่าผมไม่รู้เรื่องว่า
ต้องทํางานอย่างโน้นอย่างนี้ ผมเข้าใจครับ ผมเลยมาอธิบายให้เขาฟังนะครับ คือผม
เข้าใจระบบการทํางานน้ําไหลเป็นอย่างไร แต่เขาไม่เข้าใจ ทําตรงโน้นบ้าง ตรงนี้บ้าง 
ผมจะชี้แจงว่าไม่ใช่ ที่เขาพูดมาว่าผมไม่รู้เรื่อง จึงจะชี้แจงให้ทราบนะครับ ขอฝากท่าน
รองอุดมนะครับว่า ถ้าจะทําในชุมชนละม้ายอุทิศนะครับ เริ่มไล่ตั้งแต่ที่หัวซอยเลยครับ
แล้วไล่ระดับลงมา ถ้าจะทําแบบที่ท่าน ผอ.ว่า ไปจับตรงโน้นที ตรงนี้ที น้ําก็เหม็น
เหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้ประโยชน์ เสียเวลาด้วยซ้ํานะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

สมาชิกท่านอื่นมีอีกหรือไม่คะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะปิดประชุมนะคะ เชิญท่าน
ผู้บริหารชี้แจงก่อนนะคะ ให้สมาชิก่อนนะคะ  เชิญท่านสมานค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสมาน รานิง นะครับ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2  คือชาวบ้านเขาฝากมาถาม 2  เรื่องนะครับ เรื่องปากท้องนะครับ คือ
เรื่องท่ี 1 ตามท่ีเทศบาลเชิญชวนเที่ยวงานประจําปีพลังมวลชนกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ 
คือ ทางชาวบ้านเขาไม่เข้าใจว่า พลังมวลชนกระตุ้นเศรษฐกิจนี้นะครับ ตามท่ีงานเพ่ิง
หมดไปเมื่อวันที่ 26 ที่ผ่านมา มันกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน หรือกระตุ้นเศรษฐกิจใน
ระดับชาตินะครับ เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับท่านประธาน คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในชุมชน คือ ต้องให้ชุมชนมีอาชีพ ส่งเสริมอาชีพในชุมชน และให้เกิดการใช้จ่ายใน
ชุมชน เพื่อที่จะเอาเงินนั้นมาบริหาร หรือมาใช้จ่ายในชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ
ในชุมชนนะครับ แต่ที่ทางเทศบาลสนับสนุนพลังมวลชนกระตุ้นเศรษฐกิจ อยากทราบ
ว่าพ่อค้าแม่ค้า คนจากที่ไหนครับที่มากระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ คือความ
เข้าใจของผมการกระตุ้นเศรษฐกิจคือชาวบ้านซื้อของคนในท้องที่ และคนในท้องที่นั้น
มาใช้จ่ายหรือมาจ้างแรงงานในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดเงินหมุนเวียนในท้องที่นะครับ แต่ผมดู
งานนี้คือพ่อค้าแม่ค้าจากถ่ินอื่นนะครับ คือประชาชนมาซื้อข้าวของ แล้วกําไรเขาก็
กลับไปใช้ที่บ้านเขานะครับ นี้หรือครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ถ้าหากว่า
หัวข้อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชาติก็ว่าไปอย่างนะครับ ผู้ค้าก็ปกติแล้วงาน
แบบนี้จะเริ่มเทศกาลถือศีลอดเพราะว่า งานรายอนั้นประชาชนต้องซื้อเสื้อผ้าของใหม่
เพ่ือที่จะไปใช้ในงานฮารีรายอนะครับ ก็คือผู้ค้าในเทศบาลเรา ในแต่ละปีก็คือที่ขายได้
คือในช่วงวันฮารีรายอที่พอจะขายได้ แล้วก็ทางร้านค้าต้องเสียภาษีให้กับเทศบาลด้วย 
คือถ้าเขาขายไม่ได้เขาจะเอาเงินภาษีให้กับทางเทศบาลหรือทางสรรพากร เขาจะเอาเงิน
จากที่ไหน ชาวบ้านมีค่าเลี้ยงดูครอบครัวนะครับ ก็พอถึงเทศกาลฮารีรายอ เทศบาลก็
เอาจากพ่อค้าแม่ค้าจากถ่ินอื่นมา เพื่อเอาเงินจากในเมืองของเราไปใช้ที่บ้านเขา ก็ถ้า
ตามรัฐธรรมนูญมันผิดหรือไม่ ตามมาตรา 40 ของปี 60  มันก็ไม่ผิดนะครับ ก็คือ
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะทํามิได้
นะครับ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือรักษาความ
มั่นคงหรือเศรษฐกิจของชาตินะครับ แต่เราจะไปห้ามมิได้ แต่เรามีบทบัญญัติของ
เทศบาลนะครับ  พระราชบัญญัติของเทศบาล ของเรานะครับ ตามมาตรา 54 ภายใต้
บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลเมืองอาจจะทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลต่อไปนี้นะครับ 
ตาม (3) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร  ก็คือเราสามารถเอาพ่อค้าแม่ค้า
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ของในถ่ินเรา ต้องสนับสนุนให้พ่อค้าแม่ค้าของเราขายได้ แล้วก็การท่องเที่ยวบ้านเรา
เดี๋ยวนี้ก็ชะงักลงนะครับ หาดนราทัศน์จากท่ีคนมาเท่ียวก็เหลือน้อยลงนะครับ นี้คือพอ
ไม่มีคนมาเท่ียวการค้าขายบ้านเราก็ไม่ดีนะครับ แล้วตามท่ีทําตรงนี้ค้าขายตรงนี้ผิดทาง
การจราจรสายนั้น พอปิดปุ๊บการจราจรก็เป็นอัมพาตเลย ก็คือไม่มีคนผ่าน พอไม่มีคน
ผ่าน ส่วนมากร้านค้าขายจะอยู่ฝั่งโน้น ฝั่งที่มีการค้าขายก็จะขายไม่ได้ ประชาชนเลย
ฝากมาถาม เพราะทุกปีผมสังเกตมามีทุกปีนะครับ ก็ผมดูเคสของปัตตานี เทศบาลเมือง
ปัตตานีเขาสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้บุคคลท้องถิ่นอ่ืนเขามาท่องเที่ยว เขาทํา
ง่าย ๆ สกายวอล์ค เราฟังชื่อนี้แปลกสกายวอล์ค  เป็นการเดินบนอากาศใช่หรือไม่ครับ 
คือไอเดียง่าย ๆ แต่ประชาชนมาเที่ยวกันเยอะ พอมาเท่ียวก็มีการซื้อขาย การใช้บริการ
หลายๆ อย่าง เกิดการสร้างอาชีพนะครับ นี้ละครับที่ผมอยากให้ทางเทศบาลช่วยมอง
การทํามาหากินของบ้านเราด้วย ไม่ใช่ว่าเอาคนต่างถ่ินมา เอาเงินของเราไปใช้ที่อื่นนะ
ครับ พอปัญหาบ้านเราไม่มีการจ้าง ก็จะไม่มีเงินจะเลี้ยงดูครอบครัว ปัญหาก็จะเกิดก็คือ
ค้าขายในเขตเทศบาลไม่ได้ แล้วก็ต้องเสียภาษีให้กับเทศบาลและสรรพากร ขาดการจ้าง
แรงงานนะครับ ขาดเงินเดินสะพัดในพ้ืนที่ และก็อาจจะเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ก็ได้ 
เพราะว่าไม่มีงานก็ไม่มีเงิน พอไม่มีเงินก็มีการขโมยการจี้ หลาย ๆ อย่างนะครับ ก็อยาก
ฝากว่าปีหน้าให้ช่วยพิจารณาด้วยที่จะเรียกพ่อค้าแม่ค้าจากที่อ่ืนมา เราต้องส่งเสริมคน
ในท้องถิ่นให้เกิดการจ้างหรือการมีงานทํานะครับ แล้วก็ท่ีประชาชนให้ถามข้อที่ 2 ก็คือ
เทศกาลฮารีรายอ ผมไม่เห็นสิ่งแปลกใหม่ในเทศกาลฮารีรายอ ไม่เหมือนงานเทศกาล
ตรุษจีนนะครับ ถ้าผมเป็นคนต่างถิ่น ต่างประเทศ ผมว่าเทศบาลเมืองนราธิวาสคนจีน
เยอะ 80 % นะครับ คนเชื้อสายมาลายูก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 10-20 % ท่านลองดูนะ
ครับ พอเทศกาลตรุษจีนแดงทั้งเมืองนะครับ ถ้าคนต่างประเทศมา ต่างจังหวัดมา เขาว่า
เมืองนราธิวาสคนจีน 90 % หรือ 80 % แล้ววันฮารีรายออีดิลฟิดตรีมีอะไรบ้างครับ 
สัญลักษณ์ท่ีว่าเป็นเทศกาลฮารีรายอ หรือบ่งบอกว่าเมืองนราธิวาสชุมชนกลุ่มไหนที่เสีย
ภาษีมาก ท่านไปดูครับ มีที่กําปงตาโก๊ะที่เดียว เหมือนกับว่ามุสลิมอยู่จุดนั้นจุดเดียว ใน
เมืองมีหรือไม่ครับ ขอถามจริง ๆ มีหรือไม่ครับ ฝากแค่นี้ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่รักทุกท่านครับ ไม่ทราบว่า
ประเด็นที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติสอบถามท่านล่าสุดนี้  ท่านประธานสภาจะวินิจฉัยว่า
เป็นคําถามหรือข้อเสนอแนะครับ ท่านยังไม่ได้วินิจฉัยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ท่านผู้บริหารฟังเอาเอง  ไม่ต้องวินิจฉัย 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เป็นอํานาจของท่านประธานตามระเบียบครับ หน้าที่ของท่านประธานครับ             
ถ้าท่านแจ้งมาลักษณะนี้ ผมขออนุญาตถือว่าเป็นข้อเสนอแนะก็แล้วกันนะครับ ว่าสิ่ง
ต่าง ๆ ที่ท่านให้ข้อเสนอแนะข้อสังเกตไว้ ผู้บริหารกับเทศบาลจะนําไปประกอบการ
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พิจารณานะครับ เพราะว่าหากวินิจฉัยว่าเป็นคําถามสะท้อนถึงเศรษฐกิจของบ้านเมืองนี้
ให้ประโยชน์กับชาวบ้านในเขตเทศบาลอย่างไร ก็จะพิจารณายากและตอบยากครับ ถือ
ว่าเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้กับทีมบริหารก็แล้วกันนะครับ และประเด็นที่ท่าน
ยังติดค้างอยู่ หรือท่ีทางสมาชิกยังสอบถามเรื่องของถนนสุริยะประดิษฐ์  โดยใช้จ่ายจาก
เงินทุนสํารองเงินสะสม และนําเรียนว่ากระทบเมื่อปรับปรุงความสูงที่สุริยะประดิษฐ์มี
อยู่ต่างกับละม้ายอุทิศ ซึ่งต่างกันอยู่ 8 เซนติเมตร ถ้าปรับปรุงแล้วให้สูงกว่านั้น 
แน่นอนว่าละม้ายอุทิศจะท่วมกว่าปีที่แล้วแน่นอน โดยสรุปนะครับ นําเรียนที่ประชุม
ผ่านทางท่านประธานครับ กรณีนี้ข้อเท็จจริง ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการพิจารณา
ทบทวนเนื่องจากสาเหตุสองสามประการ คือ ประการที่ 1 ทางเทคนิค เพราะเม่ือใช้
พาราเข้ามาแล้ว งานเทคนิคค่อนข้างจะใช้เทคโนโลยีค่อนข้างสูง เนื่องจากมาตรฐาน
และวิศวกรงานเทคนิคของงานนี้เป็นการเฉพาะ ประการที่ 2 ถ้าเรากลับไปอ่านมติครั้ง
ที่แล้ว เราเขียนมติว่า อนุมัติ มติผิดครับ  เพราะว่าในการใช้เงินทุนสํารองเงินสะสม
อํานาจหน้าที่ของสภาแห่งนี้คือเห็นชอบครับ เพราะฉะนั้นมติของสภาคราวที่แล้ว 2 
เม็ดเงินผิดแน่นอนก็ต้องนําเข้าสู่สภาใหม่ครับ นําเรียนเพื่อทราบนะครับว่ากําลังทบทวน
เรื่องงานอยู่ และก็คิดว่าคงจะมีผลในเร็ว ๆ นี้และจะนําเข้าสู่การพิจารณาของสภาใน
สมัยสามัญครั้งต่อไป ก็คงจะได้คําตอบที่ไม่ยืดยาวไปกว่านี้นะครับ ผมนําเรียนท่าน
ประธานอย่าเครียดครับ อย่าใส่โบว์ที่ค้ิวครับ กันเองครับพ่ีๆน้องๆ ที่ผ่านมาผมตั้ง
ข้อสังเกตในฐานะที่เคยดูแลเรื่องของงานของท้องถิ่นมาแล้วก็เคยมีประสบการณ์ด้าน
การประชุมสภามาพอสมควรนะครับ ที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะทําสภามาก่ีปีกี่ครั้ง เราจะ
ประชุมพูดคุยกันเหมือนพ่ีเหมือนน้อง และก็การที่จะเอาระเบียบมาจับก็ค่อนข้างน้อย 
แต่พอมาถึงวันนี้  ท่านครับ ผมตั้งข้อสังเกตขอให้ท่านไปพิจารณาประกอบในอํานาจ
หน้าที่ของประธานสภาและเลขาสภาด้วยนะครับว่า กรณีที่ 1 การที่เรากําหนดในเรื่อง
วาระอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เราก็จะตั้งกระทู้ถาม ไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถาม ไม่ว่าจะเป็นกระทู้ถาม
กระแทก หรือกระทู้ถามเสียดสี หรือกระทู้ถามอ้างอิงถึงชื่อบุคคลภายนอก หรือบุคคล
อ่ืน ๆ ท่านกลับไปดูในระเบียบครับท่านประธาน ท่านได้กรุณาใช้ระเบียบเป็นเครื่องมือ
ถ้าตั้งกระทู้ถาม ระเบียบมันบอกครับว่าจะต้องตั้งตามแบบแนบท้ายระเบียบ กี่วัน       
กี่เดือน แล้วท่านบรรจุไว้ในวาระว่าเป็นกระทู้ถาม มันก็จะชอบด้วยระเบียบ ผมเคย
เสนอแนะปัญหานี้มาแล้ว โทษนะครับท่านประธานครับผ่านไปถึงท่านสมาชิก การที่
ผู้บริหารเป็นผู้พูดหรือนําเสนอนั้น ไม่ได้เรียกว่าอภิปรายครับ แต่ท่านสมาชิกสภาแห่งนี้
ใช้ระเบียบนี้ เรียกว่าท่านอภิปรายครับ แต่ท่านทางฝ่ายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้อํานวยการทั้งหลาย เรียกว่าชี้แจงครับ ตอบปัญหาครับ ถ้าเกิดกล่าวอ้างว่า ตามท่ีท่าน
รองนายกอภิปราย ผิดครับ กําลังพูดถึงระเบียบ ระเบียบนี้ตั้งมาเพ่ือกํากับหรือควบคุม
การดําเนินการประชุมให้อยู่ในกรอบ  ไม่ให้อยู่นอกกรอบ แต่เท่าที่ผมสังเกตมา การ
เสียดสี การใช้คําพูดแอบอ้างบุคคลอื่น การนําเอกสารมาอ่านในที่ประชุม ก็ใช่หรือไม่
ครับท่านประธาน เพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไป ท่านประธานครับถ้าท่านได้กลับมาสู่
ระบบระเบียบนี้ ผมว่าสมาชิกกับสภาแห่งนี้ก็จะดําเนินการไปอย่างถูกต้อง และจะไม่มี
การเสียดสี และจะไม่มีการมาพูดจากล่าวอ้างถึงบุคคลอื่น  ถ้ากล่าวถึงบุคคลอ่ืนมันก็ทํา
ให้เสียสุขภาพจิตนะครับอันที่ 1 อันที่ 2 เสียความรู้สึก สําหรับคนที่ทํางานจริงครับ 
และก็ทําให้เสียหมู่คณะด้วยนะครับ เราสมาชิกไม่ว่าท่านประธานหรือผม เป็นคนนรา
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ทั้งนั้น ถ้ามาเสียดสีกัน แดกดันกัน เลิกเถอะครับ ใช้คําให้กลาง ๆ  ผมนี้เกือบจะไม่
กล่าวอ้างเลยนะครับชื่อคน นอกจากตําแหน่ง ผมถือเคารพกติกาในระเบียบ ผมขอให้
ท่านประธานกับท่านเลขาฯนะครับ  ท่านเลขาฯมีหน้าที่ชี้แจงตามระเบียบข้อกฎหมาย
ครับ หน้าที่ของเลขาฯนะครับ ถ้าหากเป็นไปได้ ท่านไปดูและศึกษาใหม่ มีหน้าที่ของ
เลขาฯนะครับ ขอให้ท่านประธานได้ทบทวนใหม่ และสภาแห่งนี้ก็จะกลับมาก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง แต่ถ้าหากมาเสียดสีกันอยู่เหมือนทุกวันนี้ เอ่ยชื่อ เอา
เอกสารมาต่อหน้า แล้วท่านประธานยังไม่อนุญาตเลยตามระเบียบนี้ ผมว่ามันไม่เหมาะ
หรอกครับ ผมขอให้ท่านประธานได้พิจารณาทบทวนนะครับ ถือว่าเป็นพี่ๆน้องๆ  และ
ผมก็มีประสบการณ์ด้านนี้ ผมเคยบรรยายมาแล้วด้วย ลักษณะของระเบียบฉบับนี้ 
ในขณะที่ทําหน้าที่อยู่ และในโอกาสนี้ก็ไม่ได้ถือว่าผมยิ่งใหญ่กว่าตัวท่าน ณ วันนี้ ผมคือ
ประชาชนที่มาทําหน้าที่ช่วยเหลือบ้านเมืองนี้เท่านั้น  และท้ายที่สุดอีกไม่ก่ีวัน เราก็จาก
กันครับ นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เดี๋ยวนะคะ ดิฉันถูกพาดพิง ในทํานองว่าเหมือนท่านผู้บริหารพูดในทํานองว่า
ดิฉันไม่ได้อ่านระเบียบ ดิฉันอ่านระเบียบทุกครั้งก่อนมีการประชุมและทําเครื่องหมายไว้
ทุกหน้า ผิดข้อไหน แต่ดิฉันเอามาใช้กับ สท. เรายากเหลือเกิน เพราะว่า สท.เรามี
แรงดันสูง จะไม่ฟัง แล้วเกิดการทะเลาะกันหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะ คือถ้าเอา
ระเบียบเข้ามาจับไม่ได้เลย คุณต้องส่งหนังสือให้ดิฉันก่อน ไม่อย่างนั้นไม่อนุญาต ก็จะ
เป็นเรื่องใหญ่ คือไม่ฟัง ดิฉันว่าการแก้ปัญหาก็คือ ต้องอบรมระเบียบข้อบังคับกันใหม่ 
แล้วถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่ดิฉันมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่คนเดียวนะคะ ทุก
ท่าน สท.ทุกท่านต้องรู้ในเล่มนี้ ต้องพามาทุกท่าน แล้วก็ต้องเปิดดู ดิฉันทําเครื่องหมาย
ไว้ทุกหน้า ก่อนที่จะมาเป็นประธานสภา ดูหมดทั้งเล่มนะคะ ไม่ใช่ไม่เคยศึกษา แต่
บางครั้งเอามาใช้ไม่ได้ คือมีความรู้สึกว่าเอาไม่อยู่ แต่ถามว่า ทําไมคุณเป็นประธาน 
ทําไมคุณถึงเอาไม่อยู่ บางทีด้วยความอะลุ้มอล่วย ด้วยความเอื้อต่อพรรคพวก ทีมงาน 
ว่าเราก็มาด้วยกัน จะมาทะเลาะกันทําไม ใช่หรือไม่คะ แต่ถ้าหากใช้ข้อบังคับเป๊ะ ๆ เชื่อ
แน่ว่า บางท่านไม่ฟัง ไม่หยุด ไม่จบ ทั้ง ๆ ที่รู้อยู่ทุกท่านว่า การพูดมันมีข้อบังคับจับอยู่
ทุกเรื่องนะคะ เพราะฉะนั้นขอทําความเข้าใจให้ท่านผู้บริหารทราบด้วยว่า ดิฉันก็ไม่ได้
ยึดระเบียบหรือข้อบังคับทุกครั้ง แต่จะดูว่ามันเกินไปหรือไม่ มันออกนอกกรอบมาก
หรือไม่ ถ้าไม่เกินไปก็อะลุ้มอล่วย ถือว่าให้เดินหน้าไปด้วยกันนะคะ ดิฉันยังจําได้สภามี
ปัญหาเรื่องข้อบังคับ มีคนไปร้องเรียนท่านผู้ว่าฯ ณัฐพงค์ นะคะ ท่านผู้ว่าเรียกไปเลยทั้ง
สมาชิก ทั้งปลัด ท่านผู้ว่าฯยังบอกว่า ท่าน สท. ครับ ถ้าท่านมายึดแต่กฎระเบียบ
ข้อบังคับข้อกฎหมาย ไม่ต้องทํามาหากินอะไร ท่านมีหน้าที่ดูแลความทุกข์สุขของ
ประชาชน ของชาวบ้าน ท่านเจ้าหน้าที่คือปลัด หัวหน้าเจ้าพนักงาน ท่านต้องมีความ
ชํานาญด้านเอกสาร ด้านข้อกฎหมาย ด้านกิจการสภา ท่านต้องแนะนํา ท่านต้องช่วยดู 
ท่านต้องเป็นพี่เลี้ยง ต้องใส่ใจ ต้องทําหน้าที่ของท่าน ไม่ใช่ให้ สท.เขามาเล่นแต่เรื่องนี้ 
เอาระเบียบเข้ามาจับ ในที่ประชุมก็ไม่ต้องทําอะไร ผิดหมด แล้วกล้าพูดว่าเกือบทุก
เทศบาลในจังหวัดนราธิวาส ไม่ได้พาดพิงนะคะ ถ้าจับละเอียดจริง ๆ ผิดหมด แต่ไม่ได้
มองว่าไม่ได้จับระเบียบ ไม่มีข้อบังคับเราก็ประชุมไม่ได้ เราต้องยึดถือข้อบังคับ แต่ว่า
บางอย่างก็อะลุ้มอล่วยกัน ถ้ามันไม่เกิดการเสียหายกับที่ประชุม กับงบประมาณ 
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สําหรับการเดินหน้าต่อไปนะคะ แต่อย่ามองว่าดิฉันไม่รู้เรื่อง ไม่ได้ดูข้อบังคับ ผิดทั้งนั้น 
ขอบคุณคะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผมจะพูดเรื่องผมถูกพาดพิงครับ ท่านประธานครับ 
ท่านเป็นประธาน ท่านมีอํานาจอยู่ในที่ประชุมเด็ดขาดครับ ผมได้ยื่นเอกสารให้ท่าน
ประธานได้พิจารณา ท่านอนุญาตครับ ไม่ใช่ท่านผู้บริหารอนุญาต ที่ผมอ่านเพราะว่า
ท่านประธานเป็นผู้อนุญาต การยื่นเอกสาร ในสภาใหญ่ที่เขาประชุม สส. กัน เขาก็ยื่น
กันอย่างนี้นะครับ โดยอะลุ้มอล่วยกัน ทั้ง ๆ ที่บางครั้งเอกสารจาก สส. มาจาก
ต่างจังหวัด เขาก็ยื่นให้กับท่านประธานสภาได้พิจารณา มันมีแบบนี้ในสภาใหญ่
ระดับประเทศ ใช้ได้ครับ เป็นการอะลุ้มอล่วยกันครับ ก็ในสภาของเราก็เหมือนกัน การ
ยื่นเอกสารก็เป็นการอะลุ้มอะล่วยกัน ไม่ได้พาดพิงโจมตีใครครับ เราพูดเรื่องความจริง
กันเพ่ือมาแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะครับ การที่ท่านประธานพูดแล้วนะครับว่า ถ้า
เรามาจับระเบียบข้อบังคับกันอย่างเดียว วันนึงก็ไม่จบ ประท้วงกันอยู่นั้นละ ระเบียบ
นั้นระเบียบนี้ วันนึงก็ไม่จบ การที่เรามาประชุมกันในวันนี้ เราด้วยว่าพ่ีน้องกัน 
อะลุ้มอล่วยกัน ไม่ถึงข้ันจะลงไม้ลงมือโจมตีกันนะครับ เป็นอํานาจของท่านครับในการ
ใช้ดุลยพินิจของท่านถูกต้องครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านเลขาฯ ค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  

ท่านประธานครับ ผมทําหน้าที่เป็นเลขานุการสภานะครับ ทุกครั้งที่มีการ
ประชุม ผมรู้หน้าที่ของผม ต้องทําอะไรบ้าง เป็นผู้ช่วย รับคําสั่งจากประธานสภา อย่า
คิดว่าตัวเองมันเก่งมาก แล้วก็มาอธิบาย มันไม่ใช่ ผมทําตามหน้าที่ของผม ผมรู้หน้าที่
ของผมเจ็ดแปดข้อ รู้ว่าทําอะไรบ้าง เหมือนกับที่ประชุมในวันนี้ ผู้ที่ยื่นญัตติตั้งแต่ต้นมัน
ผิด ภายใน 5 วัน ต้องส่งให้ประธานสภาทราบ แต่ดันเสนอมา แล้วถ้าผมไม่ดูละครับ 
จะทํากันยังไง นี้คือหน้าที่ของผมต้องดูแลให้ด้วย ตามที่ท่านพูดมา ฝากให้ท่านเลขาฯ
ดูแล ผมดูแลตลอดนะครับ รู้ว่าอันไหนที่ต้องทําตามระเบียบข้อบังคับท่ีอยู่ในเล่มนี้นะ
ครับ ไม่ใช่ว่าพอทําอะไรนิดนึง ประธานสภาผิด เลขาฯผิด ผิดได้อย่างไรในเมื่อผมดูแล
อยู่ แต่อย่าถือว่าเราเก่งมาจากไหน แล้วก็มาทําว่าอันนั้นผิดอย่างเดียว ต้องมีน้ําใจบ้าง 
ว่าการทํางานที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง เราเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนนะครับ บาง
ทีถ้ายึดหลักระเบียบกันจริงๆ แค่ยกมือแค่นี้ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วใช่หรือไม่ครับตามข้อบังคับ 
ที่ผมพูดในวันนี้ เพราะโดนพาดพิงว่า ต้องให้เลขาฯดูแล ผมดูแลอยู่แล้ว อะไรที่ผิด 
อะไรที่ถูกนะครับ ขอให้ผู้ที่พูดเข้าใจด้วย อย่าถือว่าตัวเองเก่ง  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณสมาน ค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ  กระผมนายสมาน  รานิง  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2  คือตามท่ีท่านประธานได้ดําเนินการการประชุมนั้นถูกต้องแล้วครับ ท่าน
ประธานมีอํานาจนะครับ ผมขออ่านข้อบังคับระเบียบการประชุมสภาฯ ข้อ ๑๖ 
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ประธานสภาท้องถิ่นมีอํา นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  มีทั้งหมด 6 ข้อไม่ขออ่านนะครับ แต่ผม
ขอสนับสนุนว่า ท่านประธานพูดถูกต้องแล้วนะครับ ท่านประธานมีอํานาจสั่งการได้เลย
ครับ ตามระเบียบ 6 ข้อ วินิจฉัยได้เลยนะครับ ไม่ใช่ว่ามาสั่งสอนในที่สภา มันไม่ใช่ มัน
ต้องเปิดอีกห้องนึงเพ่ือที่จะมาอบรม  มันไม่ใช่นะครับ ไม่ถูกต้อง นะครับ จู่ๆจะมากล่าว
แบบนี้ ท่านประธานสภาคือผู้บังคับบัญชาของผม ๆ ก็ต้องปกป้องนะครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 นะครับ ในวาระอ่ืน ๆ ผมมีข้อที่จะนําเสนอให้ท่านประธานประมาณ 
4 – 5 เรื่องนะครับ เรื่องที่ 1  คือชาวบ้านที่อยู่หาดนราทัศน์หรือชาวบ้านที่เขาไปเที่ยว
ที่หาดนราทัศน์เขาถามว่า ทางเทศบาลจะเข้าไปตัดต้นสนได้หรือไม่ ตัดกิ่งไม้ เพราะว่า
เมื่อเดือนที่แล้วก่อนรายอมีผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากต้นไม้ล้มหลายคนนะครับ ท่านนึงเป็น
คนมาเลเซีย พอดีต้นสนมันจะอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ลึก พอดีฝนตก หรือเวลาลมแรง ก็จะ
ล้มง่าย อยากจะให้ตัดแต่ง แต่บางต้นมันใหญ่มากจะตัดแต่งได้หรือไม่ ชาวบ้านเขาถาม
มาหลายครั้งแล้ว ก็จะถามในสภาหลายครั้งแล้ว ตอนนี้มีโอกาสเลยถามว่าตัดได้หรือไม่
ครับ ข้อที่ 2 เรื่องท่ีท่านสมานได้อภิปรายเมื่อสักครู่ งานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ผมไม่ได้ว่าถ้าจะจัด แต่อยากจะเสนอว่าให้ไปจัดที่ ร.5 เพราะว่าพอเราจัดตรงนี้ 
ตรงหน้าอุตุนิยมวิทยา ถนนเรามันมีแค่ 2 สายคือ สายพิชิตบํารุง กับสายภูผาภักดี นะ
ครับ พอเราไปจัดงานเราปิดตั้งแต่ท่าพระยาสายถึงวงเวียนนก ทําให้การจราจรมัน
ติดขัด ชาวบ้านเขาก็ฝากด้วยนะครับ ถ้าเป็นไปได้ปีหน้าก็ให้จัดที่ ร.5 นะครับ ไม่ใช่ว่า
ไม่ให้จัดนะครับ ผมพูดสั้นนะครับไม่มีน้ํามีแต่เนื้อ ข้อที่ 3 ผมอยากจะบอกใครก็แล้วแต่
ที่ยื่นญัตตินะครับเสนอต่อท่านประธานสภาเข้ามาเพ่ือบรรจุเข้าในระเบียบวาระนะครับ 
ผมอยากจะให้ทุกท่านหรือสมาชิก หรือท่านนายกฯ ซึ่งคนที่ยื่นญัตติได้มี 2 ฝ่าย คือฝ่าย
ผู้บริหาร กับฝ่ายสภา คราวนี้การยื่นญัตติก็ต้องยื่นตามข้อ 38 ตามข้อบังคับ ที่เขาบอก
ว่า ญัตติทั้งหลายต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภา ญัตติทั้งหลายนะครับ ผมเอาคํา
ว่าทั้งหลาย ไม่ว่าจะด่วนหรือไม่ด่วน คือทั้งหลายต้องส่งให้ประธานสภา ไม่น้อยกว่า 5 
วัน เพ่ืออะไรนะครับท่านประธาน เพื่อที่ว่าท่านประธานจะได้ตรวจสอบและอ่านว่ามัน
ผิดวัตถุประสงค์ ถ้าสิ่งไหนผิด ท่านประธานจะได้คืน แล้วชี้แจงว่าผิด ให้เพิ่มเอกสารเข้า
มาอีก ถูกหรือไม่ครับ ไม่ใช่ว่าพอเวลาจะประชุมทีนึง ท่านประธานไม่รู้ว่ามีญัตติ
อะไรบ้าง มารู้พร้อมกับสมาชิกสภาทุกท่านเลย ความจริงต้องให้เกียรติท่านประธานนะ
ครับ ถ้าวันนี้ ถ้าสมมุติว่าเราทําตามระเบียบข้อบังคับการประชุม วันนี้ท่านรองคือ           
ไม่ถอนญัตติใช่หรือไม่ครับ แต่นี้เราต้องถอนญัตติเพราะว่ามันผิด ก็ฝากด้วยว่า ถ้าจะยื่น
ญัตติ ก็ขอให้ญัตติต่อประธานสภา ก็ให้เวลาท่านประธานอ่าน 5 วัน หรือว่ามากกว่านั้น
ก็ได้นะครับ  เพราะถ้าเราเข้ามาอย่างนั้นนี้มันผิด เพราะบางทีถ้าเราบรรจุระเบียบเข้า
ไปในวาระ สมมุติว่าสภาแห่งนี้อนุมัติ ถ้ามีคนเขาร้อง ผมไม่รู้ว่าใครร้องนะครับ ถ้าเขา
ร้องว่าสภาแห่งนี้ ประธานบรรจุญัตติเข้าไปผิด สภาแห่งนี้ยกมือทุกคน และทุกคนก็คิด
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ว่ายกมือแล้วทําได้ ไม่ใช่นะครับ ท่านเข้าใจผิดนะครับ ถ้าหากว่าเรายกมือแล้วถ้ามันผิด 
สภานี้ก็โดนนะครับ นี้คือผมยกตัวอย่าง ในเรื่องของโครงการก่อสร้างนะครับ ในการยื่น
ญัตติเข้ามาในสภา บางครั้งคุณยื่นญัตติแค่ตัวหนังสือนะครับ  แบบแปลนไม่มี แล้วสภา
แห่งนี้อนุมัติได้อย่างไรในเมื่อคุณไม่ได้ดูรูปร่างเลย คุณจะทําแก้ว คุณไม่ได้บอกว่าจะทํา
ขนาดไหน คุณให้สภาแห่งนี้ยกมือ มันไม่ใช่นะครับ มันผิดนะครับ ถ้าหากว่ามีคนเขาร้อง 
สภาแห่งนี้โดนนะครับ แต่นี้ดีนะครับที่ชาวบ้านที่นี่เขาดี เขาไม่มีการร้อง แต่ถ้าข้างบนนี้
ทําผิดนิดเดียวเกี่ยวกับงบประมาณนี้เขาร้องเลย แล้วถ้าเราทําไปแล้ว เขาบอกว่าเราทํา
ผิด ก็ต้องส่งเงินคืน คราวนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับ ฝากถึงพวกเราทุกคนนะครับ ถ้าหาก
จะยื่นญัตติ ให้ยื่นถึงประธานสภาก่อน ภายใน 5 วัน ประธานจะได้วินิจฉัยว่าตรงไหน
ถูก ตรงไหนผิดนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายสั้น ๆ ครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการจะปิดหาด
นราทัศน์ ปิดเป็นเวลา วันนั้นว่า 08.00 น. ถึง 20.00 น. หรือ 21.00 น. ผมก็ดู                 
ตั้งแต่โน้นถึงวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเกิดข้ึนเลย ทั้ง ๆ ที่ตอนนี้ที่หาดจะมีเด็กวัยรุ่นเยอะ และ
เสพยา และมีการร่วมเพศ ซึ่งมันผิด และผิดหลักศาสนาอิสลามด้วย ถ้าเราจะจัดตรงนี้
จะจัดกันอย่างไร เพราะตอนนี้ที่หาดมีขโมยเยอะนะครับ ถ้าเราปิดตรงนี้ได้ ปัญหา
อาชญากรรมก็จะแก้ไขได้นะครับ คือเรื่องท่ีจะให้ท่านประธานตอบนะครับ และเรื่อง
สุดท้ายวันที่ 20 มีชาวบ้านโทรมาหาผม บอกว่าปลาในกระชังของเขาตายเป็นจํานวน
มาก และไม่ใช่เจ้าเดียว แต่หลายเจ้านะครับ เขาก็ถ่ายรูปมาให้ผมดู ปลาขนาด 2 กก. 
ปลากะพงขาวนะครับ  ขนาด 2 กก. มันตายหมด 7 โมงเช้าเขาโทรหาผม ๆ ก็ไม่รู้จะ
โทรหาใคร ผมเลยโทรหาท่านนายกฯ  แต่ท่านนายกฯอยู่กรุงเทพ ท่านไปรับ
ประกาศนียบัตรในเรื่องของการบริหารท้องถิ่นดีเด่นนะครับ วันนั้นท่านก็ได้สั่งการให้
ท่านรองอุดมไปขุดลอกทราย พอไปดูแล้วมันตื้นเขินใช่หรือไม่ครับ ทําให้น้ําไม่มีการ
ไหลเวียน ทําให้ปลาตายเยอะ แล้วตอนนั้นปลาเกือบ 2 แสนกว่าตัวเลยนะครับ ตาย
หลายเจ้าด้วยนะครับ และท่านนายกฯก็สั่งให้รองอุดมไปดู และตอนบ่ายได้ไปขุดลอก 
พอตอนเช้าผมก็ไปดูอีกว่าลอกขนาดนี้น้ํายังไหลเวียนไม่สมบูรณ์ ผมก็ไปเช้า 9 โมง ก็
เห็นรถแม็คโคมาอีกแล้ว ก็ได้ทําต่อ ชาวบ้านก็ฝากขอบคุณท่านนายกมาด้วย ฝากบอก
ว่าตอนนี้เขาสามารถเลี้ยงปลาได้แล้ว ส่วนในเรื่องของการช่วยเหลือผมให้เขาไปที่
ประมงจังหวัดเพ่ือขอความช่วยเหลือแล้วนะครับ  ขอบคุณครับ ผมขอให้ท่านประธาน
ตอบด้วยนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธาน ปัญหาเรื่องของท่านฏอฮา ก็มีอยู่ 5 เรื่องนะครับ 
เรื่องแรกคือเรื่องของการตัดต้นสนในชายหาดนะครับ ตรงนี้ผมก็ได้คุยกับสํานักการช่าง
แล้วนะครับว่า ต้นไหนที่มันเอนหรือทําท่าไม่ค่อยดีก็ให้ตัดเลย โดยให้ทําเครื่องหมายทิ้ง
ไว้ หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ยังไม่ได้ทําอะไร ก็ฝากท่าน ผอ.บุญสม ช่วยดูด้วยนะครับ 
เพราะว่าวันนั้นที่เป็นวันรายอพอดีที่ต้นไม้ล้มทําให้มีผู้บาดเจ็ดสามสี่คน และมีชาว
มาเลเซียด้วยนะครับ ช่วงฝนตกและลมแรง รากสนก็น้อยด้วย ปรากฏว่าไปล้มทับ 
หลังจากนั้นก็ได้แจ้งไปยังงานป้องกันฯ ทางสํานักปลัด และได้เข้าไปดําเนินการพร้อม
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กับทางกองสาธารณสุขด้วยนะครับ รวมถึงสํานักการช่างด้วย ก็เข้าไปดําเนินการ ก็ดู
ด้วยนะครับว่าต้นสนต้นไหนที่ดูแล้วไม่สมบูรณ์ ทําท่าว่าต้องล้มแน่ก็เข้าไปดําเนินการ
ด้วยนะครับ ฝากท่านผอ.บุญสมด้วยนะครับ เรื่องท่ี 2 เรื่องของการจัดงานรายอท่ีตรง
ด้านข้างสวนกรมหลวงฯ ก็จะรับเรื่องไว้นะครับ ผมจะได้นําเรียนท่านนายกอีกครั้งนึง    
นะครับ  เรื่องที่ 3 เรื่องญัตติ ญัตติในเรื่องของการก่อสร้างที่จะเสนอญัตติเข้ามาจะต้อง
มีแบบก่อสร้างด้วยนะครับ ผมก็เห็นด้วยนะครับ และท่านนายกฯก็ได้กําชับทางกองและ
สํานัก ที่จัดทําเสนอญัตติเข้ามา โดยเฉพาะสํานักการช่างนะครับ จะต้องมีแบบแปลน
เข้ามาด้วย เพื่อจะได้เสนอให้ทางสมาชิกได้พิจารณาด้วยนะครับ โดยท่านนายกฯได้
กําชับสั่งไปแล้วนะครับ เรื่องของชายหาดที่ประชุมกันไปเมื่อคราวก่อน ที่จะมีการเปิด
ปิดการเข้าออกเป็นเวลา จริงๆแล้วตรงนี้เป็นแนวคิดของทางฝ่ายทหาร ตํารวจ ที่เขาคิด
ขึ้นมา และได้นําเสนอทางเทศบาลดําเนินการ แต่เราต้องคํานึงหลายๆอย่างนะครับ 
เพราะว่าตรงนั้นก็เป็นชุมชนนึงที่เข้าออกในบริเวณชายหาดตรงนั้นพอดี คือชุมชน
ชายทะเล ผมว่าบางครั้งจะกระทบกับปัญหาชาวบ้านที่สัญจรไปมาเพราะว่าตรงนั้นมี
ชาวบ้านเข้าออกเยอะแยะมากมายนะครับ พอหลังจากนั้นเห็นเขาเฉย ๆ ทางเทศบาลก็
ไม่ได้ติดตาม อําเภอก็ไม่ได้ติดตาม เดี๋ยวถ้าอย่างไรเราจะลองติดตามดูอีกครั้งนะครับ 
อีกเรื่องคือเรื่องของปลากะพง คือวันนั้นตอนเช้าท่านนายกฯได้โทรมาหาผม และได้สั่ง
การไว้ว่าให้ช่วยไปลอกคลองจุดที่ทรายกั้นน้ําที่ปากแม่น้ํา เพราะทุกปีเราจะไปลอก แต่
มาปีนี้ทรายเข้าปิดถมดิน ทรายทําให้น้ําไม่หมุนเวียน ความจริงแล้วสาเหตุที่ปลาตายนะ
ครับ ตรงนี้ก็คือปัญหาอย่างนึง แต่ปัญหาสําคัญคือผมได้เข้าไปคุยกับกลุ่มชาวประมงนะ
ครับ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เขาบอกว่า มีอยู่วันนึงที่ว่าน้ําลดลงไปที่จังหวัดอื่น ซึ่งน้ํา
ตรงบริเวณนี้ก็ลดลงไปด้วย ช่วงน้ําลดลงไปประมาณ 1 เมตร ปลาก็เลยน๊อคน้ําตาย
หมดเลย อันนี้เป็นสาเหตุนึงที่เจ้าของเขาบอกนะครับ พอน้ําลดลงไป ทางเจ้าของกระชัง
ที่ชายทะเล ไปให้ทางประมงขอเครื่องออกซิเจนก็ยังไม่อยู่ ปรากฏว่าปลาตายไป
ประมาณเป็นเงินคือแสนกว่าบาทนะครับ ก็เยอะเหมือนกัน ปลาตายเขาก็ขายแบบถูกๆ 
ก็ได้เงินคืนมาไม่มากหรอก ตรงนี้เทศบาลก็เข้าไปดําเนินการ และผมได้เข้าไปคุยกับ
ชาวบ้าน ก็เห็นด้วย และตอนนี้ก็ได้เริ่มดําเนินการต่อ และเท่าท่ีทราบคือตอนนี้มีกอง
ทรายด้วย ที่เราขุดมากองเป็นภูเขานะครับ เราได้คุยกับทางเจ้าท่าแล้วนะครับว่า ขอ
ทรายตรงนี้เข้ามาเก็บเอาไว้ใช้ เพ่ือที่จะได้ให้ชาวบ้านเอาไว้ใช้ในช่วงที่เกิดน้ําท่วม 
ช่วงเวลาหน้าฝนที่ชาวบ้านร้องขอมานะครับ ตรงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านฏอฮาได้
เสนอแนะเข้ามา ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ดิฉันขอฝากทางสํานักการช่าง ท่านรองอุดมอีกเรื่อง
นะคะ ถนนโคกเคียน ชาวบ้านเขาฝากบอกมาว่า วันก่อนสํานักการช่างไปกลบถนนที่
เป็นหลุมเป็นบ่อไปแล้วครั้งนึง แต่ตอนนี้หลุดออกหมดแล้ว ท่านต้องเอาวัสดุไปลงใหม่
นะคะ แถวก่อนถึงแยกบายพาส ถนนโคกเคียน ตอนนี้หลุดหมดแล้ว คงต้องไปกลบอีก
ครั้งนะคะ เชิญท่านสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญท่านรองค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ พอดีทางกองสาธารณสุขจะชี้แจงเรื่องของท่านโอภาส 

นางสมพร  แป้นคง ยังไม่จบอีกหรือ 
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 
 

นายศักรินทร์  ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

นิดเดียวครับ เป็นการสร้างความเข้าใจครับ ขออนุญาตนําเรียนอย่างนี้ครับ 
เรื่องของคูน้ําในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ถ้าหากว่าเราจะไล่ไม่ให้มีกลิ่นเหม็นนะครับ 
สาเหตุหลักท่ีมีกลิ่นเหม็นคือเกิดจากท้องคู พ้ืนของคูระบายน้ํานะครับไม่ได้ราบเรียบ
เหมือนโต๊ะที่ท่านคิดนะครับ มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ ช่วงราบมาก็เป็นหลุมลึกลงไป 
ก็ราบไปก็ลึกลงไปเป็นช่วงๆ นะครับ คราวนี้เกือบทุกเส้นเป็นอย่างนี้ ถ้าเราจะปล่อยน้ํา
จากหัวลงไปท้าย มันก็จะขังตามจุดที่ผมว่านั้นละครับ  มันเป็นแอ่งกระทะอยู่ เพราะว่า
มันไม่ได้ราบเรียบเหมือนท่ีเราฝันไว้นะครับ นี้คือสาเหตุหลักท่ีเราต้องตรงนี้ดูด และบาง
ช่วงไม่ทํา แล้วมาดูอีกจุด คือเราจะดูดเฉพาะที่มันขัง ถ้าเอาน้ําไล่จากจุดแรกถึงจุด
สุดท้ายมันจะต้องใช้น้ําเยอะมากและมันก็จะขังอยู่ตรงนั้นนะครับ แต่ถ้าเราดูดเฉพาะจุด
จะใช้ได้ดีกว่านะครับ  ก็นําเรียนว่าการทํางานในเวลานี้เราต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
มันก็เลยไม่สามารถทําเหมือนที่ท่านบอกได้ว่าต้องปล่อยจากหัวลงไปท้ายยาวตลอด
ไม่ได้ เพราะมันเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นละครับ เป็นอย่างนี้ทุกสาย แต่ถ้าหากว่ามีการจับ
ระดับใหม่ทั้งหมดท้ังเมืองก็จะเป็นการดีมาก ทําให้ระดับน้ําในเขตเทศบาลเมืองไม่ท่วม
ขัง ก็ฝากเรียนและทําความเข้าใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ท่านพูดก็มองเห็นภาพนะคะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ปกติคูระบายน้ําจากสูงไปที่ต่ํา แต่ในคูระบายน้ํานี้นะ
ครับ การลอกคูปกติเขาจะดูดสิ่งสกปรก เศษอิฐหินดินทรายออกนะครับ แต่พอดูดออก
แล้วไม่ใช่เสร็จแค่นั้นนะครับ ก็จะฉีดน้ําไล่มาทุกขั้นตอน ไม่ใช่ดูดเฉพาะหินดินทราย
ออก มันไม่ใช่ ตอนแรกจะฉีดน้ําไล่มา แล้วก็ดูดข้ึนออกต่อไป แล้วน้ําจะเลี้ยงไล่ระดับ
ต่อมา แล้วมันจะหมดไปเอง ทั้งกลิ่นเหม็นก็จะไล่ออกไปเอง ตัวที่ว่าอยู่ในคูที่ว่าระดับไม่
เท่ากัน เราเอาน้ําไล่ฉีดจากที่สูงไปที่ต่ํามันก็หมดนะครับ ไม่มีปัญหา ที่เขาทํานี้เขาทํา
ถูกต้องแล้วครับ เขาฉีดน้ําไล่ออกมาหมด พอดูดออกแล้วฉีดน้ําไล่สิ่งสกปรกออกไป แล้ว
ทางนี้ก็ดูด ตอนที่เขาเข้าไปทําก็ฉีดออกมาก่อนแล้วก็ดูดออกเป็นสเต็ป พอดูดออกแล้วก็
ไล่ฉีดล้างมาก็สะอาดเป็นสเต็ปของมัน ไม่ใช่ว่าทําตรงจุดนี้ที ตรงนั้นที มันไม่ได้นะครับ 
กลับไปดูเขาทําบ้างครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 นะครับ ข้อนึงที่ชาวบ้านเขาฝากมา ผมลืมนะครับเกี่ยวกับสํานักการ
ช่างนะครับ อยากจะถามว่าโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ถนนกําปงบารู ที่เราตั้งใน
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โครงการเทศบัญญัติในปี 2561 ซึ่งมีงบประมาณตั้งไว้ 1,720,000 บาท เรา
ดําเนินการก่อสร้างแล้วหรือยัง ถ้ายังแล้วจะดําเนินการเมื่อไร ชาวบ้านเขาฝากถามมา 
เพราะผมดูแล้วในเขต 1 ของผม ถนนยังไม่ราบรื่นเท่าไร โดยเฉพาะโสภาพิสัย ถ้าตั้งงบ
ได้ ก็ตั้งงบไปเลยนะครับ เพราะถนนโสภาพิสัยไม่น่าดูเลยนะครับถนน ฝากท่านประธาน
ด้วยนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับ ขอบคุณครับ 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานครับ สําหรับโครงการถนนแอสฟัลติก ถนนกําปงบารู 
นะครับ ได้ประกาศไปแล้ว แต่ก็ไม่มีผู้มายื่น ก็ต้องประกาศเป็นครั้งท่ี 2 นะครับ หรือไม่
ก็ต้องรอให้ท่านนายกฯ ว่าจะทําวิธีการใดตามระเบียบ ตอนนี้ทําไปแล้ว คือพูดง่าย ๆ 
คือไม่มีผู้มาเสนอราคา ไม่มีผู้มายื่น หรือไม่อาจจะถูกไป หรือต่ําไป ก็ต้องประกาศใหม่
อีกครั้ง ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  ต่อใช่ไหมค่ะคุณฏอฮา เชิญค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 นะครับ  จะถามท่านประธานว่า ก่อสร้างตรงไหน เพราะในเทศ
บัญญัติไม่ได้ระบุว่าก่อสร้างตรงไหน เพราะในกําปงบารูจะมีชุมชนทั้งหมด 1 2 3 ผมก็
อยากทราบว่าตรงไหนของกําปงบารู ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ท่านผู้บริหารจะตอบเลยหรือไม่คะ จะไปดูให้นะคะ เชิญคุณอามิงค่ะ 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผมนายอามิง บินนิแวครับ ท่านประธานครับชาวบ้าน
ฝากมานะครับ ซอยปรีชาพลนะครับ ขอให้ผู้บริหารดูแลด้วยนะครับ เพราะว่าซอยนั้น
ตั้งงบประมาณมาตั้งแต่สมัย 10 กว่าปีแล้ว แต่ยังไม่ได้สร้างครับ และเดี๋ยวนี้ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ ฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ไปดูแลด้วยนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

รับแล้วใช่มั้ยคะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ   ไม่มีนะคะ มีอีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มี
ดิฉันขอปิดประชุมเลยค่ะ  

                                                       
 

ปิดประชุมเวลา  1๒.10 น. 
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์         ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                          เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 

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

     (ลงชื่อ)       สุชีพ   เกื้อกูล          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                 (นางสุชีพ    เกื้อกูล)    
                                 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 

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


