
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ประจ าปี  2559 

ครั้งที่ 1/2559            
เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2559   

เวลา  10.30  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผาภักดี)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล (เลขานุการสภาฯ) 
4. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายมะตอฮา ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล    
13. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล     
16. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี   
17. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
18. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี 
19. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี 
20. นายอาฮามะ กุลยานันต์ เลขาฯ นายกเทศมนตรี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล  
2. นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล     
3. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายสาการียา นิแวร์ เลขาฯ นายกเทศมนตรี 
5. นายวัฒนะ วัฑฒนายน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.30  น. 

                เมื่อถึงเวลา 10.3๐ น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุม             
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้งที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546  และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้อง
ประชุมฯ   พร้อมทั้งเรียนเชิญคุณสมพร  แป้นคง ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียน 

1. นายฮาฟิร     ฮาเล็ง นิติกรชํานาญการ  (ผู้แทน ผวจ.นธ) 
2. นายบุญณรงค์    กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล 
3. นายกิจจา    สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
4. นายโชคชัย    วัฑฒนายน หน.สํานักปลัดเทศบาล 
5. น.ส.ปริยา    พรหมสังวระ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
6. นางภชมล    มณีมาตย์ จพง.ธุรการชํานาญงาน 
7. น.ส.อโรชา    พรหมพันธ์ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางรอมือละ    อาแว จพง.พัสดุชํานาญงาน (ช่วยงานธุรการ) 
9. นางเกศสุดา    ชูชื่น รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
10. นายสะมะแอ    บินเง๊าะ ครูโรงเรียนเทศบาล 5 
11. น.ส.กาญจน์พิวรรณ   ขวัญสุวรรณ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
12. นางบุษบา    ทิพย์เหรียญ ผจก.สถานธนานุบาล 
13. นางสุชีพ    เกื้อกูล ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
14. นางอุษามาศ    เรืองธนู ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
15. นางนิรอบียะห์    กอบวิทยา ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
16. นายสมนึก    ดวงศร ี ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
17. น.ส.ปัทมา    เมฆารัฐ ผอ.กองคลัง 
18. นายหิรัญ    ชูดํา นิติกรชํานาญการพิเศษ 
19. นางเกษศินี    อารยะเศรษฐ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4  
20. นายศักรินทร์    ทองจินดา ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
21. น.ส.เจาะนรีซา    มะยูโซ๊ะ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
22. นางกุลวดี    สะลีละ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
23. นายสมนึก    ล่องสมุทร ผอ.สํานักการศึกษา 
๒๔. น.ส.ดรุณี    ตาเละ ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
๒๕. นายชูชัย    แวสุหลง วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ  
26. นายชัชชัยวุธ    กระจายเกียรติ หน.ฝ่ายแผน และงบประมาณ 
27. นายวรรณ์    บัวสว่าง จพง.สุขาภิบาลชํานาญงาน 
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บูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามระเบียบวาระ
ต่อไป  และเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ต่อไปผมจะอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ประจําปี 255 9 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 1 ๓ พ.ศ.      
25๕๒ และตามมติของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี  
2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้มีมติกําหนด
วันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ  สมัย ที่ 3ประจําปี 2559  
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน  ฉะนั้น  จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย ที่ 3  ประจําปี 255 9 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2559 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ 
ณ วันที่ 22 กรกฎาคม  พ.ศ.255 9 นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ขอสวัสดทุีกท่านนะคะ ทีม่าประชุมในวันนี ้ วันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้    

            ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
- เรื่องท่ี  1  การเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕59 –   

๒๕๖1) ครั้งที่  4 นะค่ะ ตามที่ได้แจกให้ท่านแล้ว เล่มสีเขียว 
- เรื่องท่ี  2  เป็นเรื่องน่ายินดี เมื่อช่วงเช้าที่มีกิจกรรม Big Cleaning Day 

ซึ่งเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ของเราก็ได้สนองนโยบายของท่าน  ซึ่งเราได้ทําอยู่แล้ว กิจกรรมดังกล่าวดิฉันได้ไปร่วม
ด้วยนะค่ะ ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะค่ะ บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะค่ะ   
มีอยู่เรื่องหนึ่ งที่ท่านผู้ว่าฝากและดิฉันก็อยากเรียนท่านต่อ ก็คือเรื่องขยะนะค่ะ ท่าน
บอกว่าให้ทุกคนเริ่มจากตัวเราก่อน อย่าไปคาดหวังว่าครูจะต้องเป็นคนสอนนักเรียน 
ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆ นะค่ะ ดิฉันเห็นด้วยและก็เป็นจริงด้วยต้องเริ่มจากตัวเราก่อน 
หนึ่งคําสอนไม่เท่ากับหนึ่งตัวอย่างนะค่ะ ก็อยากจะให้ทุกคนคิดและนําไปกระจายต่อ     
นะค่ะ 

เรื่องต่อไป ก็เรื่องของการจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ    
ร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 เป็นนโยบายของจังหวัดกับ กกต. ร่วมกันนะค่ะ ก็ขอความ
ร่วมมือให้ทุกท่าน สท. ควรจะไปนะค่ะ ไปร่วมเดินรณรงค์ 7 โมงครึ่งพรุ่งนี้  การ       
แต่งกาย สวมเสื้อยืดเรารักษ์นราธิวาส โดยเริ่มจากถนนผดุงอารามข้างเทศบาลนะค่ะ   
แจ้งเพ่ือทราบนะค่ะ หมดนะค่ะแจ้งเพ่ือทราบ เชิญคุณอานนท์ค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานผมอยากทราบว่ากําหนดการเดินพรุ่งนี้ เดินเวลาเท่าไร 
ช่วงเวลาไหน ขอบคุณค่ะ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

อ่านเลยนะค่ะ จังหวัดนราธิวาสขอเชิญท่านพร้อมข้าราชการ และรวมหมายถึง 
สท. นะค่ะ ร่วม เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559  เวลา  
07.30 น.  การแต่งกาย สวมเสื้อยืดเรารักษ์นราธิวาส หรือเสื้อทีมนะค่ะ   เริ่มขบวนที่
ถนนผดุงอาราม อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสนะค่ะ  

             วันนี้มาประชุมก่ีคนค่ะท่านเลขา  มา 15 คน ลา 3 คนนะค่ะ คือคุณ          
แวมะโซ โทรมาแจ้งนะค่ะ  คุณสยาม และคุณสมาน ลาไปประกอบพิธีฮัจย์นะค่ะ ต่อไป
ระเบียบวาระท่ี  2  

               ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง    
นราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจําปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2559 

      เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผล
การตรวจรายงานการประชุม    

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขออนุญาตประธานครับ ผมในฐานะเลขานุการสภา คือสืบเนื่องจากการ
ประชุมสภาสมัยที่ผ่านมานะครับ ผมขอแก้ไขรายงานในฐานะเลขาชั้นต้นนะครับ ใน
กระดาษแผ่นที่ 3 ระเบียบวาระท่ี 6 เป็นระเบียบวาระท่ี 8  ระเบียบวาระท่ี 7 เป็น
ระเบียบวาระท่ี 6 และระเบียบวาระท่ี 8 เป็นระเบียบวาระท่ี 7 นะครับ ผมก็ขออภัย
มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

               เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุม   

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมทําหนา้ท่ี
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม  2559  ณ  ห้อง
สํานักปลัดเทศบาล  เวลา  10.00  น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2555 ประกอบ   
1. นายอานนท์  โสตติมานนท์  ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม  
2. นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ   กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
3. นายสูไฮมี  มะรอดิง  กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
4. นายดิเรก  ยา  กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
5.นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์   เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

             กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม  และเลขานุการ  ท่ีประชุมไดต้รวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจําปี  
2559 ครั้งที่  1 /2559  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 จํานวน 42 หน้า ซึ่งได้
ตรวจตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายปรากฏไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด  และมีมติให้ส่ง
สภาเทศบาล  เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             สมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานเชิญค่ะ  ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมตเิลย  สมาชิก
ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจําปี 
2559  ครั้งที่  1/2559  เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2559 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก        
ยกมือ  13  เสียง)  เป็นอันว่าสภามีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้     

              ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มี     

              ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนที่เสร็จแล้ว   

               ก็คณะกรรมการมี  2  คณะ  คือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
เชิญคณะกรรมการ  คณะที่  2  ก็คือคณะกรรมการแปรญัตติ 

                ระเบียบวาระท่ี  5   ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
                 เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภา สําหรับญัตติในระเบียบวาระที่ 5 ขอเชิญรองนิยิ 
เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
  - โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด ๖ ล้อ จํานวน ๑ คัน 
จํานวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล  ชนิด ๖ ล้อ  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร  ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๖ สูบ ๔ จังหวะ  มีกําลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า  มีน้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 
๘,๔๐๐ กิโลกรัม  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  นํามาจากเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ครั้งที่ ๓ เทศบาลเมืองนราธิวาส  หน้า ๘ ข้อ ๔  
  ข้อความเดิม 
  - โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด ๖ ล้อ จํานวน ๑ คัน 
จํานวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล  ชนิด ๖ ล้อ  ขนาด 
ความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร  ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๖ สูบ ๔ จังหวะ  มีกําลัง 
 
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า  มีน้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า 
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๘,๔๐๐ กิโลกรัม  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  นํามาจากเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ครั้งที่ ๓ เทศบาลเมืองนราธิวาส  หน้า ๘ ข้อ ๔  
  ข้อความใหม่ 

- โครงการจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด ๖ ล้อ จํานวน ๑ คัน 
จํานวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล  ชนิด ๖ ล้อ  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร  ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ   มีกําลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า  มีน้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก  ไม่น้อยกว่า 
๘,๔๐๐ กิโลกรัม  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  นํามาจากเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ครั้งที่ ๓ เทศบาลเมืองนราธิวาส  หน้า ๘ ข้อ ๔ 

เหตุผล 
เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้พิมพ์โครงการจัดซื้อ

รถยนต์ดูดสิ่งปฏิกูล ในส่วนของเครื่องยนต์  พิมพ์คลาดเคลื่อนเป็น ชนิด ๖ สูบ ๔ 
จังหวะ ซึ่งแผนเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  ครั้งที่ ๓ 
หน้า ๘ ข้อ ๔  มีเนื้อความของเครื่องยนต์เป็น ชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ   จึงเห็นควร
พิจารณานําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงรายจ่ายประจําปี  
พ.ศ.๒๕๕๙   

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ.๒๕๔๓ 
หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1  ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง       

 

คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ญัตตินี้สืบ
เนื่องมาจากวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นะครับ เราได้เข้าสภาไปแล้วนะครับในเรื่อง
ของการซื้อรถ แต่คราวนี้ทางกองได้พิมพ์ผิดนะครับ คือผมมีความคิดอย่างนี้นะครับ      
ผมอยากจะให้ทุกสํานัก/กองได้เคร่งครัดในเรื่องของข้อความต่าง ๆ ที่จะนําเข้าสภานะ
ครับ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก ๆ คือ พิมพ์ผิดจาก4 เป็น 6 จาก 6 เป็น 4 แค่นั้นเอง 
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ที่ผมเอามาพูดในวันนี้ก็เพราะว่ามันทําให้เกิดการเสียเวลา 2 อย่าง  คือ  1 เทศบาล
เสียเวลา ความจริงเราประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สภาแห่งนี้ก็อนุมัติ สมาชิก
ทุกคนก็อนุมัติไป และก็ดีใจที่จะได้รถขยะเพ่ิมเข้ามาเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของการ
เก็บขยะตามซอกซอยต่าง ๆ ผมก็เป็นหนึ่งนะครับที่ดีใจ ที่ท่านนายกสามารถโอนลด
จาก 2 รายการ คือรายการหนึ่งก็คือการก่อสร้างท่อเหลี่ยมที่หาดนราทัศน์ โอนมา 
2,800,000 อีกรายการหนึ่งก็คือรายการก่อสร้างคูระบายน้ําของซอยโต๊ะกอดอร์ โอน
มา 1 ล้าน รวม 2 รายการเป็น 3 ล้านกว่า ท่านนายกมีความตั้งใจและมั่นใจว่ารถคันนี้
เราจะได้ใช้เร็วๆ ชาวบ้านได้ประโยชน์ คือ 1 เทศบาลเสียเวลา 2.ชาวบ้านเสียโอกาส ก็
อยากจะฝากท่านประธานสภาว่า ต่อไปการจะเสนอญัตติไปยังนายกอยากจะให้ทุก
สํานัก/กองตรวจทานให้ละเอียด และถูกต้อง เพราะที่ผิดคือผิดนิดเดียวเองนะครับ 
ต่อไปอยากให้ท่านประธานช่วยกําชับสํานัก/กองนะครับ ให้มีความรอบคอบ ให้ละเอียด
นะครับ ชาวบ้านจะได้ไม่เสียเวลา เพราะเรามาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะค่ะ มีอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมติที่
ประชุมแห่งนี้   มีสมาชิกท่าน ใดอนุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559   โปรดยก
มือค่ะ (สมาชิกยกมือ  13 เสียง)  ยกหมดนะค่ะ ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ  เป็นอันว่าสภา      
มีมติ เห็นชอบให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แก้ไขเปลี่ยนแปลง  คําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะค่ะ 

             ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการช่าง  

   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภา สําหรับญัตติในระเบียบวาระที่ 6 ขอเชิญรองอุดม 
เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

            เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  และท่านตัวแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาสนะครับ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส
ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  นําไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

 
หลักการ 

โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
   -  โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
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นราธิวาส  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2559 (หน้า 4 / 57 ) 
งบประมาณ 1,400,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขณะนี้คงเหลือ  755,470  
บาท  ขอโอนลดงบประมาณ  755,000  บาท 
แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบดําเนินงาน  ค่าวัสดุ 
   -  ค่าอาหารเสริม(นม)  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
พ.ศ. 2559   (หน้า 25 / 57 ) งบประมาณ 11,600,000 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ขณะนี้คงเหลือ  6,665,271  บาท  ขอโอนลดงบประมาณ  
845,000  บาท 
 รวมขอโอนลด  2  รายการ  งบประมาณจ านวน  1,600,000  บาท 
น าไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก  เพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

- โครงการจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง ( 
Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 1,600,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างออกแบบรายละเอียด  เอกสารการประมาณราคาและ
เอกสารอื่นที่เก่ียวข้อง ของโครงการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง ( Refuse 
Derived Fuel : RDF ) และปุ๋ยอินทรีย์  รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  จํานวน 755,000  บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 845,000  
บาท นํามาจากแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561 ) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้า  4
                           เหตุผล 

  ตามท่ีจังหวัดนราธิวาส แจ้งกรอบวงเงินที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้โครงการที่ถ่ายโอนการ
สนับสนุนและแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด         
มีรายการค่าก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง ( Refuse Derived 
Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส และได้แจ้งจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการ 

 

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด  ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสยังไม่
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้  เนื่องจากเดิมนั้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
จังหวัดนครราชสีมา ได้ตอบรับเป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด  โดยได้จัดส่งเอกสารและดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็น
ข้อคิดเห็นจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จํานวน 
2 ครั้ง  แต่ยังมีประเด็นที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุงอีกจํานวน 9 ข้อ หลังจากนั้นมาไม่มี
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ความคืบหน้าในการจัดทําเอกสารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทางสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้เสนอให้องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นท้ัง 18 แห่ง  ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในรายการนี้ จัดทําเอกสารเอง
หรือให้ทางหน่วยงานอื่นทั้งหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  ที่มิใช่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารีดําเนินการจัดทําเอกสารแทน  ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสจึงได้เชิญมหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี โดยสํานักบริการวิชาการ ร่วมดําเนินการวิจัยโครงการและร่วมลง
นามบันทึกข้อตกลงการบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับเทศบาลเมือง
นราธิวาส ซึ่งการให้บริการวิชาการประกอบด้วย แผนดําเนินงานสํารวจเพื่อวางแบบ / 
ระบบมาตรฐานในพื้นที่  จัดวางผังโรงงาน  และออกแบบมาตรฐานของงานโครงสร้าง
อาคาร  งานเครื่องจักร  ระบบควบคุม  ระบบไฟฟ้า  ให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางด้าน
วิศวกรรมและประเด็นข้อคิดเห็นจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดของการออกแบบโครงสร้าง การกําหนดคุณลักษณะ
และจํานวนครุภัณฑ์ในระบบและการประกวดราคา ภายในวงเงินงบประมาณ 
1,600,000 บาท  เพ่ือให้การจัดทําเอกสารแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
เสนอขออนุมัติต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือให้ทันต่อการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.  
2560  
                                               ระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543  ข้อ 
27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้
ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจ 
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ สรุปสั้นๆนะค่ะ คือโอนเงินจากงบดําเนินการ เงินเหลือ 755,000 บาท  
งบสํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา เหลือ 845,000 บาท  นําเอา 2 ส่วนนี้มา
รวมกัน เป็นเงิน 1,600,000 แล้วไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่คือจ้างผู้ออกแบบกําจัด
ขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง ( Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ นะค่ะ 
เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณอานนท์ค่ะ 

 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายอานนท์  โสตติมานนท์ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 2 ขออนุญาตอภิปรายเรื่องของการตั้งงบประมาณใหม่  งบประมาณการ
จัดทําบ่อบําบัดขยะ 300 กว่าล้าน จะออกแบบอย่างไรก็ได้ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เรา
จ้างมา เรื่องบ่อกําจัดขยะผมว่าถ้าเรากําจัดเลยก็ดีเพราะเรามีงบประมาณอยู่แล้ว 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1  ผมอยากจะเสริมต่อจากคุณอานนท์นะครับ เมื่อ
เราทําสัญญาจ้างกับมหาวิทยาบูรพา ในเรื่องของการออกแบบ ก็คือ ถ้าพูดภาษา
ชาวบ้านก็คือค่าเขียนแบบ ผมก็มีความคิดนะครับว่าค่าออกแบบนั้นก็ราคาแพง
เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นผมๆก็คิดว่าที่เทศบาลเราก็มีวิศวะตั้ง ซี 9  ไม่สามารถเขียน
ออกแบบได้  ถ้าสมมุติว่าเทศบาลเราเขียนได้ช่างของเราสามารถเขียนได้ ก็จะสามารถ
ลดงบประมาณในการจ้างออกแบบได้ ประหยัดด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ดิฉันว่ามันน่าจะไม่ได้นะค่ะ เพราะมันเป็นอาชีพเฉพาะของเขานะค่ะ เชิญ
สมาชิกท่านต่อไปค่ะ  เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ผมนายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 2 ทีมทางเลือกใหม่ เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังคณะผู้บริหาร      
นะครับ ระเบียบวาระท่ี 6 นะครับ เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในวงเงิน 1,600,000 
บาทนะครับ ปีนี้เป็นปีที่ดีมากนะครับ ที่ทางผู้บริหารและทางสมาชิกสภาเทศบาล
ประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะไปทัศนศึกษาดูงานนะครับ ยังเหลือเงิน 755,000 บาท  แสดง
ว่าเราใช้เงินได้ประหยัดนะครับ และอีกข้อหนึ่งคือการดึงเงินมาจาก ค่าอาหารเสริม(นม)  
เหลือเงินอยู่ล้านกว่าบาท เหลือเป็นยอดค่าจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นวงเงินทั้งหมด 
1,600,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 
นะครับ ประชาชนได้ประโยชน์จากการดําเนินโครงการนี้นะครับ เรื่องนี้ผมตั้งข้อสังเกต
ลึกๆนะครับว่าก่อนหน้านี้เราจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา    
ให้เป็นที่ปรึกษาโครงการนะครับ พอมาช่วงหลังงานไม่เดินต้องมีการปรับปรุงแก้ไข 
ตัวอย่างเช่น เรื่องวิจัยโครงการ คือโครงการต้องมีการวิจัยนะครับ วิจัยทางวิชาการเรื่อง
การวางแผนระบบมาตรฐานถังโรงงาน โครงสร้างอาคาร เครื่องจักร ระบบควบคุม 
ระบบไฟฟ้า ดังนั้นเพ่ือให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไปเราจึงได้จ้างมหาวิทยาลัยบูรพาด้วย
งบประมาณ 1,600,000 บาท เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และโครงการของเราเดินหน้าไป
ด้วยดีนะครับ เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์นะครับ แล้วจะได้ลดปัญหาด้าน 
 
ขยะในจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับ โครงการนี้ที่เราจ้างมหาวิทยาลัยบูรพาเพราะท่ีผ่าน
มาเกิดความล่าช้าในการดําเนินโครงการนะครับ เพราะการดําเนินโครงการซับซ้อน     
นะครับ  เมื่อวันที่เราได้ไปทําประชาพิจารณ์กันที่หมู่ 9 ตําบลโพธิ์ทอง ประกอบด้วย
พนักงานเทศบาล และผู้บริหารที่รับผิดชอบก็ได้ไปในวันนั้นนะครับ โครงการนี้ได้รับการ
ตอบรับจากประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าวมากนะครับ ก็ขอฝากถามท่านคณะผู้บริหารว่า 
โครงการนี้จะเสร็จเมื่อไร ดําเนินการไปถึงไหนแล้วครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง เชิญท่านนายกค่ะ เชิญคุณมะตอฮาก่อนค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 อยากจะให้ท่านนายกตอบคราวเดียวเลยนะครับ 
ของผมสั้นนิดเดียวเองครับ คือให้เทศบาลทําได้หรือไม่ ถ้าทําไม่ได้เพราะอะไร ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ สําหรับท่านโอภาส
นะครับ ขั้นตอนในการดําเนินการต่าง ๆ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้เข้าไปสอบถามกับ
มหาวิทยาลัยบูรพาท่ี สํานักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ปัญหาสําหรับการดําเนินโครงการของเรานะครับ ได้เข้าไปกับท่านปลัด ผอ.กอง
สาธารณสุข และท่านผอ.สํานักการช่างนะครับ วิศวะกรเครื่องจักรกล คือคุณชูชัยนะ
ครับ ได้เข้าไปที่นโยบายและแผน พร้อมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และตอบข้อซักถามและ
หารือเก่ียวกับการศึกษาออกแบบ และภาพรวมทั้งหมดของโครงการนะครับ และใน
เรื่องของเทคนิคการออกแบบต่าง ๆ ของ ม.บูรพานะครับที่ทางสํานักงาน นโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้วงติงมาหลาย  ๆ ข้อนะครับ และขอ
ความก้ าวหน้าของโครงการของเราเสนอไปทางสํานักงาน นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เราพึ่งเอาไปให้เมื่อสองสามวันนี้ที่ผ่านมาให้กับ 
ทางท่ีปรึกษาโครงการของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับ ก็สําหรับที่พูดคุยกับทาง
มหาวิทยาลัยคือก็พยายามจะทําให้เร็วที่สุดนะครับ เพราะว่ามีเรื่องของเวลาที่จะต้อง
ดําเนินการให้เสร็จภายใน คือจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนะครับ สําหรับ
เรื่องแบบตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยบูรพาก็ระดมเร่งให้อยู่นะครับ เราก็ได้ให้เงื่อนไขเวลา
ไปว่าต้องให้เสร็จภายใน 15 วัน ที่จะถึงนี้ด้วย แต่เขาก็เดินหน้าไปได้เยอะแล้วนะครับ 
เดิมที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ไม่ได้กําหนดว่า
ยกเลิกแบบโยธาของทางมหาวิทยาลัยสุรนารี แต่ตอนหลังโยธาที่ออกแบบไว้ที่ทาง
มหาวิทยาลัยบูรพาจะเอาของมหาวิทยาลัยสุรนารีมาก๊อปปี้ลงไปเลย เพื่อที่จะได้สะดวก
และรวดเร็ว แต่สุดท้ายสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ยกเลิกไปไม่ให้ใช้โดยเด็ดขาด เพราะจะโดนทางมหาวิทยาสุรนารีฟ้องร้องเอาด้วย       
นะครับ ก็เลยต้องไปออกแบบทั้งระบบใหม่นะครับ ก็เร็วที่สุดเทศบาลได้กําหนดไว้แล้ว
ว่าอย่างน้อยต้องเร่งให้ทันเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างให้ทันภายใน15 เดือนกันยายน หรือ 30 
กันยายน ให้ด่วนที่สุดนะครับ ที่ผ่านมาท่ีได้พบกับทางที่ปรึกษาของโครงการก็เอา
เอกสารทางที่คุณชูชัยส่งไปให้กลับไปให้ทางมหาวิทยาลัยบูรพาได้ดําเนินการเร่งให้ด่วน
ที่สุดนะครับ สําหรับเรื่องทางการออกแบบของเรานะครับ คือจะมีเรื่องของเทคนิค มี
ช่างกล ส่วนของเทศบาลเรามีแค่คุณชูชัยแค่คนเดียวนะครับ แล้วเทคนิคตรงนี้ก็ซับซ้อน
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นะครับ ทางมหาวิทยาลัยบูรพาต้องศึกษาวิจัยก่อนและนํามาเพ่ือที่จะออกแบบ นํามา
พูดคุยกับทางสํานักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้วยนะ
ครับ ผมว่าจะด้วยความชํานาญและความเฉพาะทางในเรื่องของการกําจัดขยะ ผมว่า
ทางมหาวิทยาลัยบูรพาค่อนข้างท่ีจะมีการวิจัยและตอบคําถามให้กับทางสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชัดเจนกว่าเอกชนทั่วไปนะครับ 
เผื่อในอนาคตที่จะมีการตรวจสอบก็เท่ากับว่าทางมหาวิทยาลัยมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบ
คําถามเม่ือทาง สตง.เอง หรือว่าหน่วยงานที่จะตั้งคําถามให้เราตอบ ตอนนี้สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ถามตอบกับทาง สตง.เองนะ
ครับ เขาก็กลัวเหมือนกันนะครับที่เราไปประชุมร่วม ก็เป็นอะไรที่ สตง. ตั้งคําถาม
สําหรับโครงการนี้ และจับตามองอยู่มากนะครับ ก็ต้องชัดเจนนะครับ และต้อง
ปลอดภัยที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกต่อค่ะ ไม่มีแล้วนะค่ะ ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้   
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้สํานักการช่าง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  13 เสียง)  ยก
หมดนะค่ะ สมาชิกไม่เห็นด้วยไม่มีนะค่ะเป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบให้สํานักการช่างโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

              ต่อไปเข้าสู่  ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง  อื่น ๆ   
   ก่อนอื่นดิฉันขอแจ้งนิดนึงนะค่ะ ให้สมาชิกทุกท่านทําตัวให้ว่างไว้ เราจะ

ประชุมเทศบัญญัติ ในวาระท่ี 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 วาระ 2 และ 3 คือวันที่   
23 สิงหาคม 2559 นะค่ะ เผื่อว่าใครมีธุระอะไรจะได้ทําตัวให้ว่างในช่วงวันดังกล่าว 
เชิญคุณอับดุลอาซิสค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมนายอับดุลอาซิส มะ ในฐานะสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เรื่องที่ 1 เมื่อสมัยประชุมเม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2559 
จะชี้แจงให้ทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับรู้นะครับ เพราะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบ
นะครับ เป็นนโยบายของท่านนายกฯครับ เรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า คืออย่างนี้ 
ครับ ในเทศบาลเราทั้งหมดตลอดสาย 214 สายนะครับ ท่านนายกฯมีนโยบายเปลี่ยน
จากหลอดที่กินไฟนะครับ มาใช้เป็นแอลอีดีนะครับ ตอนนี้ต้องขอขอบคุณทางสํานักการ
ช่างนะครับ คืองานไฟฟ้านะครับที่รับสนองนโยบายของท่านนายกนะครับว่า เราจะมี 
 
การประหยัดค่ากระแสไฟฟ้านะครับ ผมได้ข้อมูลมาจากท้ังหมด 214 สายบนถนนของ
เรา แต่ทําไปแล้วเกือบ 100 สาย จากหลอด 250 วัตต์ เปลี่ยนเป็น 150 วัตต์นะครับ 
ตอนนี้เปลี่ยนไปเกือบ 100 สายนะครับ จากสถิติที่ผ่านมา เมื่อสมัยปี 2556 เราต้อง
เสียค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 2 ล้านกว่าบาท ปี 2557  เราจ่าย 2 ล้านกว่า คือเราได้ลด
ค่าใช้จ่ายค่ากระแสไฟฟ้านะครับเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 56 กับ ปี 57 เราสามารถ
ลดค่ากระแสไฟฟ้า  ทําให้ปี 58 เราไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเลยนะครับ ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ตัวนี้ไปทําอย่างอ่ืนนะครับ นี้คือนโยบายของท่านนายกนะครับ  เรื่องท่ี 2 นะครับ ท่าน
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ประธานครับเท่าที่ผมได้ไปศึกษาอบรมมานะครับ ผมได้ไปอบรมเรื่องของสภาเทศบาล
นะครับ และเม่ืออบรมเสร็จก็ได้ไปศึกษาดูงานนะครับ สถาบันได้พาไปดูงานที่ห้อง
ประชุมสภา ท่านประธานครับผมได้ไปดูห้องประชุมสภาของแต่ละแห่งนะครับ เฉพาะที่
ผมไปเทศบาลตําบลหนองปรือ และเทศบาลแหลมฉบัง ห้องประชุมสภาเขาทําอย่างดี 
ทําเป็นสัดส่วนของเขาและมีกิจการของสภา มีเจ้าหน้าที่ทําโดยเฉพาะ คือรับทําเฉพาะ
กิจการของสภา เรื่องสมาชิกสภาต้องการอะไร ขอหนังสืออะไร หนังสือรับรองต้องผ่าน
เจ้าหน้าที่กิจการสภาเฉพาะ เรื่องระเบียบข้อบังคับทุกอย่าง เป็นเอกเทศของเขาทุก
อย่าง คือทําเฉพาะสภาอย่างเดียว เขาถามว่าที่เทศบาลเมืองนราธิวาสทําหรือไม่ ผมก็
เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับไปผมจะลองทําดู แต่ผมอายเขานะครับเพราะท่ีอ่ืนเขาแยก อบจ.
ยังมีนะครับ และห้องประชุมสภาของเราแห่งนี้ ท่านประธานสภาครับ ห้องประชุมของ
เราเป็นห้องประชุมสําหรับการอนุมัติงบประมาณร้อย ๆ ล้าน จะอยู่สภาพอย่างนี้หรือ 
แล้วห้องประชุมของเราไม่ได้เป็นเอกเทศใครจะมาประชุมอะไรก็ได้ ผมว่าน่าจะเปลี่ยน
ด้วย ขอให้ท่านประธานสภาผ่านไปยังทางนายกนะครับ รบกวนว่าน่าจะทําใหม่ ชั้น 5 
เราก็มีนะครับ ผมขอนําเสนอนะครับ ที่อ่ืนนะครับจะมีคอมพิวเตอร์ทุกโต๊ะของสมาชิก
นะครับ ญัตติจะอยู่ในคอมทั้งหมดนะครับ นี้ขนาดเทศบาลหนองปรือนะครับ แล้วที่
ประชุมของเราเป็นที่ประชุมผู้ทรงเกียรติ เขาแยกเป็นห้อง ๆ เลยนะครับ เจ้าหน้าที่ของ
เราก็ไปอยู่ข้างล่างสิครับ คือทํากิจการเฉพาะของสภาเลยนะครับ สามารถที่จะ
ตรวจสอบการประชุมที่ได้ประชุมมา มันเป็นเหมือนกับห้องสมุดเลยนะครับ ผมขอ
แนะนํานะครับ ผมว่านายกเห็นด้วยและสมาชิกสภาทุกท่านก็คงเห็นด้วยนะครับ ที่อ่ืน
เขาจะไม่ให้ใครเข้ามายุ่งในห้องประชุมสภาเลยนะครับ เขาจะปิดเลยนะครับ เขาจะใช้
เฉพาะการประชุมสภา ผมกลัวว่าที่อ่ืนจะมาดูงานของเราเพราะ Tk Park ตอนที่ผมไป
อบรมผมได้ชี้แจงเรื่องของ TK Park ต่อหน้าอธิบดีกรมฯนะครับ ท่านฟังอยู่ด้วยนะครับ 
ผมนําเสนอเรื่องนี้นะครับ  ต่อไปเผื่อว่าเขาจะมาดูงาน TK Park ของเราด้วยนะครับ 
เพราะถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับจังหวัดนราธิวาสนะครับ ผมได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ของเราในการนําเสนอข้อมูลต่อท่ีประชุมใหญ่เลยนะครับ ผมเลยกลัวว่าเขาจะมาดูงาน 
บ้านเรา เขาจะมาดูห้องสภาเรา ห้องประชุมสําหรับการอนุมัติงบประมาณเป็นร้อย ๆ 
ล้านอยู่อย่างนี้หรือ ผมขอนําเสนอแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

โดยความคิดส่วนตัวนะค่ะ ก็เห็นด้วยกับท่านเลขาฯ น่าจะแยกให้เป็นสัดส่วน 
คือบางทีตรงนี้เราอาจจะดีอยู่แล้วไม่ต้องลงทุนใหม่ แต่ว่าเราน่าจะมีสิ่งที่ขาดอยู่คือ
เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจการสภาอย่างเดียว ที่เราน่าจะมีเฉพาะนี้นะค่ะ คือไม่ต้องไปทํางาน 

 

อ่ืน คือเวลาท่านนายก ผู้บริหาร หรือท่านสมาชิก จะอบรม จะเบิกเงินค่า
เดินทาง จะเบิกค่าใช้จ่าย จะต้องเตรียมเอกสารอะไรทุกอย่างที่เก่ียวกับกิจการสภา 
ถอดเทปรายงานการประชุมสภา หรือกิจการสภาทุกอย่าง ก็ทํารับผิดชอบอย่างเดียวไป
เลย ไม่ต้องไปทําเรื่องอ่ืนนะค่ะ น่าจะดี และงานก็น่าจะเร็วด้วยนะค่ะ ฝากท่าน
ผู้บริหาร ท่านนายกนะค่ะ  เชิญคุณเจะอูมาค่ะ 

นายเจะอูมา  เจะมุ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล
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สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส เขต 1  เมื่อสักครู่ที่ท่าน สท.อภิปรายเรื่องหลอดประหยัดไฟ เพราะว่า
ตอนนี้กําลังจะติดหมดทั้งเมืองแล้ว ทั้งที่ชายทะเลด้วย คราวนี้ชาวบ้านที่บริเวณสี่แยก
หน้าสมาคมอิสลามท่ีหัวสะพานปรีดา ฝากมาให้ทางนายกช่วยพิจารณาเสาไฟสมัย
นายกท่านเก่าที่อยู่เกาะกลาง ตอนนี้ทิ้งไว้เหมือนเป็นเศษเหล็ก ผมว่านายกน่าจะช่วย
หาวิธีแก้ไขให้ได้สามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับ นี้คือชาวบ้านเขาฝากมานะครับ 
เสียดายงบประมาณนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับ ขอฝากท่านผู้บริหารช่วย
พิจารณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณสูไฮมีค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้ว่า และสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสูไฮมี  มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เขต 3 ครับ ที่เลขาฯพูดเม่ือสักครู่ก็ดีครับ จะได้เป็นสัดส่วนดีนะครับ เพราะเวลามีเรื่อง
ด่วนเรื่องสภาไม่ต้องวิ่งไปสํานักปลัดนะครับ ผมขอเสนอเรื่องป้ายท่ีหาดนราทัศน์ ป้าย
เขตพ้ืนที่ห้ามขายของ ตอนนี้ไม่ทราบว่าทิ้งหรือล้มอยู่ที่ทะเล ตอนนี้เห็นประชาชนเดิน
เหยียบอยู่ ทรายเต็มเลย ผมก็เลยถ่ายรูปมา หน่วยงานใดเกี่ยวข้องช่วยเข้าไปดูแลด้วย
นะครับ ถ้าไม่อยากตั้งไว้ที่หาดนราทัศน์ ก็ให้เอาไปเก็บไว้ก็ได้นะครับ เพราะตอนนี้ทิ้ง
อยู่บนพื้น เสาที่หล่อปูนก็อยู่บนพื้นดินหมดแล้วนะครับ  อย่างน้อยเราก็ต้องให้เกียรติ
ตราเทศบาลเรานะครับ ผมวิ่งทุกเช้าก็เห็นทุกเช้า พูดถึงเทศกิจก็ไปทุกวันหาดนราทัศน์
น่าจะเก็บไว้นะครับ ผมขอฝากนะครับ เรื่องท่ี 2  เรื่องเอกสารที่ส่งมาเมื่อสักครู่นะครับ 
ถ้าหากว่าเครื่องถ่ายเอกสารไม่ชัดก็ตั้งงบใหม่ก็ได้นะครับ หรือว่าซื้อหมึกใหม่ก็ได้นะครับ 
เพราะว่าตัวเลขที่มีอยู่มองไม่เห็นไม่ชัดเจนเลยนะครับ ผมอ่านไม่ออกเลยนะครับ ไม่
แน่ใจว่าเป็นสายตาหรือว่าอะไรนะครับ แต่คุณมะตอฮาบอกว่าท่านใส่แว่นก็ไม่เห็น 
เหมือนกันนะครับ ผมก็ฝากนะครับช่วยดูแลด้วยนะครับ เพราะ สท.มีหลายคนที่อายุ
มากแล้วด้วยนะครับ และอีกเรื่องหนึ่งผมขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ช่วยสนับสนุน
กิจกรรมบริเวณตลาดน้ํายะกัง เป็นบรรยากาศที่ดีมาก เมื่อวานนี้หลายคนบอก
คณะกรรมการไปชมมา เป็นบรรยากาศท่ีดีแบบธรรมชาติจริงๆ ถ้ามีโอกาสอยากให้ทุก
คนลองไปนั่งเรือเล่น ผมรับรองว่า ค่าบริการไม่แพงครับ คงจะไม่เกิน 20 บาท ต่อคน  
ฝากทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 
 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมนายมะตอฮา ดอเลา๊ะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1  จะขอเสริมของคุณอับดุลอาซิส มะ เรื่องขอแยกเป็น 
เอกเทศระหว่างสภากับสํานักปลัดฯ  ผมก็เห็นด้วยนะครับ เพราะว่าหลายๆเรื่องท่ีเรา
ขอความช่วยเหลือกับทางสํานักปลัดฯ ส่วนใหญ่ก็จะล่าช้า ถ้าเราแยกเป็นเอกเทศ  
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อย่างเรามีห้องสําหรับที่ประชุมสภา  ผมเคยไปอบรมเรื่องการทําเอกสาร ช้ามาก เพราะ
ใช้เจ้าหน้าที่คนเดียวทํา และเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องทํางานอย่างอ่ืนด้วย จึงทําให้ล่าช้า  
สองในเรื่องของการประชุม ส่วนใหญ่เราจะไม่รู้เรื่อง ต้องมาถามเจ้าหน้าที่ บางครั้ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสภาก็ไม่มีเวลาว่าง เช่นที่ผมจะไปอบรมกับคุณดิเรก ก็ต้องถามรองชุมสาย 
เพราะเรื่องข้อมูลข่าวสารเราจะไม่รู้เรื่องเลย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือกระทรวงมา ถ้ามี
กิจการสภา ผมว่าเรื่องข้อมูลข่าวสาร หรือ เรื่องท่ีเกี่ยวกับสมาชิกสภา ผมว่าน่าจะเร็ว
ขึ้น  ผมเห็นด้วยนะครับท่านประธาน และจะถามท่านประธานว่า จะแยกได้หรือไม่ 
ช่วยตอบด้วย 

             ประเด็นที ่2  สืบเนื่องมาจากการประชุมเม่ือวันที่ 23 มิถุนายน  ผมต้องขอ
เอ่ยนาม สท.สูไฮมี  มะรอดิง  ซึ่งมีความตั้งใจเรื่องของหาดนราทัศน์  วันนั้นอภิปรายใน
วาระอ่ืนๆ จากการประชุมวันที่ 23 มิถุนายน  จนถึงรายอวันที่ 7 กรกฎาคม  ท่าน สท.
สูไฮมีบอกว่า อยากจะให้ไปปรับปรุงเรือกอและท่ีหาดนราทัศน์  เพราะตรงนั้นเป็น
หน้าตาของหาดนราทัศน์ด้วย ขอให้ทาสีแค่นั้นเอง ผมว่างบประมาณคงจะไม่เท่าไหร่  
ถ้าทาสี 2 – 3 วันก็เสร็จ ไม่ใช่ว่าจะต้องเที่ยวเฉพาะวันรายอ  มีวันแม่ วันเด็ก วัน
สําคัญๆ ที่จะมีผู้มาท่องเที่ยวที่หาดนราทัศน์ ตอนนี้ผมอ้างถึงคุณสูไฮมีอยู่นะครับและ
ท่านนายกฯ ก็ตอบด้วยว่าเป็นประเด็นสําคัญ ขอให้ท่านทําตามที่คุณสูไฮมีได้กล่าว เพื่อ
จะได้ปรับปรุงหาดนราทัศน์ให้ดีขึ้น หลังจากวันนั้น ผมไปเมื่อวานเหมือนเดิมครับ อยู่
อย่างไรก็อยู่อย่างนั้น  และนี่ก็ใกล้จะถึงวันที่ 12 สิงหา วันแม่ และวันพ่อ และรายอ 
และจะมีวันสําคัญต่างๆ  ช่วยทําตรงนั้นด้วยนะครับ ทํา 3 วัน ก็เรียบร้อยแล้ว นายกฯก็
บอกแล้วว่าให้ทํา แต่ยังไม่ได้มีการจัดการเลย  ขอให้ท่านนายกฯ ช่วยพิจารณาด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญคุณอานนท์ ค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

             กราบเรยีนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายอานนท์  โสตติมานนท์ เขต 2 
ครับ คือผมจะร้องเรียน  และเรื่องนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยนามรองนิยิ และหัวหน้าวรรณ์ 
ด้วย เพราะเนื่องจากเม่ือเช้านี้ ที่ท่านนายกฯไปร่วมกิจกรรม Big Clenning Day ที่หาด
นราทัศน์  มีการทําความสะอาด  ซึ่งพวกเราก็ไปกันหลายคน  คือผมอยากจะร้องเรื่อง 

 

ซอยวีระพัฒนา ถ้าไปตรงทางบายพาส ตรงข้ามร้านอาหารป่าเลี้ยวซ้ายเข้าไป คือ ทุก
วันรู้สึกว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่เก็บขยะ ตรงนั้นไม่มีบ้านคนก็ไม่มีขยะอยู่แล้ว แต่พอตรง
ทางเข้าร้านรีแล็กซ์กาฟ จะมีคูน้ํา กระดาษ เศษขยะปลิวตามท้องถนนไปยังฝั่งตรงข้าม 
ได้แจ้งกับรองนิยิและท่านได้รับปากแล้ว และอีกอย่างคือ ขยะหมักหมม คือ เจ้าหน้าที่ที่
กวาดขยะบนถนนก็จะกวาดไป แต่จะมีขยะบางส่วนเช่นฝังอยู่ตรงข้างรั้ว อยากจะให้ 
ทางกองสาธารณสุขช่วยให้คนกวาดขยะ ช่วยเก็บขยะหมักหมมข้างถนน มากองรวมไว้ที่
ถังขยะพอรถขยะมา ก็จะได้เก็บไป บางครั้งวางไว้หลายวัน  จากเขียวกลายเป็นเหลือง
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กลายเป็นแดง เวลาชาวบ้านว่าอะไรมา ก็จะทําให้ทางผู้บริหารเสียหาย เรื่องความ
สะอาดนี้ต้องมาก่อน เพราะทางท่านผู้ว่าก็มีนโยบายรณรงค์เรื่องความสะอาด  ที่บอกว่า 
เช้า สาย บ่าย เย็น คือ เช้าสะอาดดี พอสายหน่อยเริ่มแล้ว อีกเรื่องคือเรื่องเครื่องราชฯ 
คือ สท.ที่มีสิทธิขอได้ ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ด้วย  สมัยผมทํางาน ผมก็
ขอให้กับครูทุกคน ต้องหาประวัติ ต้องทําให้เขา  ฝากทางท่านปลัดฯ ฝากทางท่าน
ประธาน ช่วยจัดการให้ด้วย เพราะเป็นเกียรติประวัติของทุกคน มีบางท่านก็ได้ไปแล้ว  
ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ค่ะ ดฉัินก็ข้องใจเรือ่งเครือ่งราชฯ ดิฉันไม่เคยไดเ้ลย เปน็ 2 – 3 สมัยแล้ว 
คือเรื่องนี้สท.ไม่ได้ติดตาม ไม่เข้าใจ แต่เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ได้ข้อมูลข่าวสาร
มาแล้ว ควรแจ้ง ควรดําเนินการให้สท.ทุกคน  ใครที่มีสิทธิตามเกณฑ์ ก็ทําให้เลย เพราะ
เราทําเองไม่ได้อยู่แล้ว เรื่องงานเอกสาร เรื่องอะไรต่างๆ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่
หน้าที่ของสท. นะคะ  ครั้งนี้ดิฉันก็ข้องใจอยู่เหมือนกัน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 
ไม่ทราบว่าขอไปนานแล้ว ได้บ้างหรือยัง ที่ทําไปตั้งนานแล้ว ทําไปทุกครั้ง หรือว่าได้
แล้วแต่ไม่ทราบ เพราะไม่ได้แจ้ง   เชิญคุณอานนท์ ค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เครือ่งราชฯ ผู้ท่ีไดแ้ล้ว ก็จะมีประกาศในราชกิจจาฯ   เพราะจะมีการอนมัุติ
วันที่ 5 ธันวาคม  บางคนได้มาแล้ว 2 – 3 ชั้น  พอต่อไปจะขอก็ต้องตรวจสอบว่าครั้งท่ี
แล้วได้ชั้นอะไรมา  ครั้งต่อไปก็ต้องขอชั้นอะไร  บางคนที่ยังไม่เคยขอเลย ก็จะง่าย
หน่อยเพราะไม่ต้องไปค้นว่าเคยได้ชั้นอะไรมา 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ค่ะ เชิญเลขาฯ 

 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ขอบคุณครับ ท่านประธาน กราบเรยีนท่านประธานท่ีเคารพ เรื่องเครือ่งราชฯ 
สมัยก่อนที่ทําก็หายทุกที พอมีเจ้าหน้าคนใหม่มาทํา ในการขอเครื่องราชฯของปีที่แล้ว 
พอประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เจ้าหน้าที่ก็จะมีใบแจ้งมาให้  ซึ่งบางท่านอาจจะเคย
ได้แล้วแต่ที่ผ่านมาไม่ได้แจ้งให้ทราบ ซึ่งจะมีหนังสือคุมอยู่ที่สํานักปลัดฯ จะทราบว่าใคร
ได้ชั้นอะไรบ้าง  เพราะต้องแจ้งให้เขา เหมือนของผม พอประกาศแล้ว เจ้าหน้าที่ก็แจ้ง
มา ผมได้เบญจมาภรณ์ช้างเผือก  นี้ครับที่ผมอยากจะได้กิจการสภา จะได้ไม่ตกหล่นพอ
มีเรื่องอะไรก็จะหาย  เวลามีอบรมเรื่องแจ้งเรื่องอะไร ก็จะตกข่าวทุกครั้ง  นี้แหล่ะครับ 

คือรับผิดชอบงานสภา คืองานสภาก็มีเจ้าหน้าที่ทําเฉพาะงานสภา ส่วนงานอื่นๆก็ว่า  
กันไป นี้แหล่ะครับ เช่นอยากจะถามเครื่องราชฯ ไม่ทราบจะไปถามที่ไหน 3 – 4 ปีที่
แล้วไม่ทราบว่าใครทํา  มีกี่สมัย ถามว่าทําหรือไม่ บางครั้งผมต้องไปตามถึงจังหวัด  
เพราะว่าเป็นเกียรติประวัติวงศ์ตระกูลของเรา กว่าจะได้มาตรงนี้  นี้แหล่ะครับที่ผม
อยากจะได้กิจการสภา เป็นเอกเทศไป คือใช้สําหรับประชุมสภา ไม่ได้มีการใช้ประชุม
อย่างอ่ืน เพราะท่ีห้องประชุมสภาเป็นที่ทรงเกียรติสูงสุด การบริหารจัดการ การอนุมัติ
งบประมาณเป็นร้อยๆล้าน  ที่อื่นแค่ไม่ก่ีสิบล้าน แต่เราเป็นร้อยๆล้าน  ไม่ทราบว่าใคร
จะใช้ได้บ้างห้องประชุมแห่งนี้  ผมฝากท่านนายกฯด้วยครับ   น่าจะเดินหน้าชิ้นโบว์แดง 
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ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 

          ค่ะ เชิญคุณดเิรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนท่านประธานสภาท่ีเคารพและผูบ้รหิาร สมาชิกผูท้รงเกียรต ิและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายดิเรก  ยา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ครับ ขอเสริม
ประเด็นของสมาชิกมะตอฮา มี 2 เรื่อง  คือเรื่องท่ี 1  เรื่องเรือกอและท่ีหาดนราทัศน์ 
จริงๆเรื่องการปรับปรุงทาสีเรือกอและ เป็นเรื่องที่เล็กน้อยสํารับเทศบาลที่มีองค์กร
ขนาดใหญ่ แต่เราไม่ใส่ใจ ไม่สนใจ ทําให้การทํางานบกพร่องและเป็นหน้าที่หลักของเรา 
เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต้องดูแล บางครั้งต้องให้สมาชิกมาแจ้งปัญหา ซึ่งท่านสามารถ
ไปดูแลเองได้ มีเครื่องไม้เครื่องมือ มีคนงาน ก็ทําได้แต่ละเลยทําให้การบริหารจัดการ
ล้มเหลว เพราะว่าผู้บังคับบัญชา ให้รู้หน้าที่หลักของท่านต้องทําประโยชน์ให้กับ
ประชาชน เพราะท่านกินเงินเดือนของประชาชนเหมือนกับผมด้วย ครับเรื่องที่ 2 เรื่อง
สภา คือ พนักงานสภาเฉพาะ ผมเห็นด้วย ถ้ามีส่วนนี้จะทําให้การทํางานของสภา
สะดวก รวดเร็ว และรู้ข้อมูลชัดเจน และทํางานเพ่ือประชาชนในส่วนงบประมาณที่เป็น
หัวใจหลักของเทศบาล ถ้าในส่วนนี้เราไม่ตระหนักหรือไม่สนใจ ก็จะเกิดปัญหาที่จะ
ตามมา ผมเห็นด้วยครับที่จะให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ ว่าท่านมีช่องทางอย่างไรที่
จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์ เพราะเทศบาลเรามีหลายสมัย หลายนายกฯ 
อยู่แบบเดิมๆ เก่าๆ ซ้ําๆ อยากจะให้เปลี่ยนแปลงตามสภาพเวลา ครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           กราบเรยีนท่านประธานครับ หลายๆเรือ่งนะครับทีเ่สนอแนะ เรื่องฝา่ยกิจการ
สภา    ให้ทางประธานสภาเดินเรื่องขอมา นะครับ และจะได้ปรึกษากับปลัดฯ และ
เจ้าหน้าที่    ว่าจะทําอย่างไร  ส่วนหาดนราทัศน์ เรือกอและ ครั้งท่ีแล้วก็ได้บอกและสั่ง
ไว้แล้ว เห็นบอกว่าจะรีบทําให้ พอสอบถามไปก็บอกว่ากําลังสั่งสีอยู่ ก็ฝากสํานักการช่าง 

 

ด้วยนะครับ  คราวหน้าก็ฝากสมาชิกถามอีกครั้งก็ได้นะครับ จะได้ให้เจ้าภาพตอบ  ส่วน
การปรับปรุงเสาที่ถนนภูผาภักดี ก็จะรับไว้พิจารณา นะครับ ก็ดีเหมือนกันครับที่จะ
ปรับปรุงให้สวยงาม  ครั้งที่แล้วก็ปรับปรุงให้สวยงาม เป็นประดับไฟช่วงวันรายอ พอ
ประดับเสร็จ ไฟเปิดไม่ได้ ไม่ทราบว่าก่อนทําสํารวจหรือไม่  สําหรับซอยวีระพัฒนา    
ฝาก ผอ.กองสาธารณสุขช่วยไปดู ช่วยบริการให้ทางท่านสท.อานนท์ด้วย  สําหรับเครื่อง
ราชฯ ทางสท. ได้คุยหลายครั้งแล้วว่า ทําไมยังไม่เสร็จ เจ้าภาพไม่มี ใครเป็นต้นเรื่อง 
สํานักปลัดฯ ช่วยตอบให้กระจ่างได้หรือไม่ครับว่าใครเป็นเจ้าภาพใครเป็นต้นเรื่อง สํานัก
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ปลัดหรือว่าใครครับ ช่วยตอบให้กระจ่างด้วยครับ  

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ผมจะตอบในฐานะหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลนะครับ ก็คือผมขอยืนยันตรงนี้
เลยนะครับว่า ทุกรอบตามระเบียบเรามีการขอไปยังหน่วยเหนือนะครับ ไม่ใช่ว่าผม    
จะแก้ตัวนะครับ รวมถึงผมด้วยนะครับที่เป็นข้าราชการที่ตกในชั้นนี้นะครับ ผมตกไป
ประมาณ 5 ปีนะครับ ผมได้สอบถามไปยังหน่วยเหนือนะครับ  ได้รับคําตอบว่าต้องให้
กองประกาศิตเป็นคนตรวจ ผมก็เลยเงียบนะครับ ชั้นที่ผมควรจะได้ ผมเลยตกไป 5 ปี
นะครับ ผมขอยืนยันนะครับ อย่างไรเสียผมจะเอาหนังสือที่รายงานทุกรอบ ที่ส่งรายชื่อ
สมาชิกไปยังจังหวัดนะครับ ตามระเบียบนะครับแต่รายชื่อมันไป  ตกหล่น ผมขอยืนยัน
โดยไม่ได้ปฏิเสธนะครับ ถ้าท่านสมาชิกท่านใดอยากจะดูผมจะเอามาให้ท่านดูได้เลยนะ
ครับ ผมจะไปสรุปแล้วจะสําเนาแจกให้ท่านนะครับ เผื่อท่านจะได้รับรู้บ้างว่าเจ้าหน้าที่
ของเราไม่ได้ละเลยนะครับ บางครั้งเหนือขึ้นไปเราไม่สามารถที่จะไปบังคับ หรือกํากับ
ได้นะครับ อย่างน้อยเราก็ติดตามมาตลอดนะครับ โทรสอบถามตลอด ถ้าอย่างไรผมจะ
สําเนาหนังสือปะหน้าที่ส่งไปยังจังหวัดทุกฉบับเลยนะครับ แล้วผมจะมอบให้หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะครับ ไปเก็บข้อมูลและส่งให้สมาชิก เพื่อสมาชิกจะได้รับทราบ
บ้างนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

งงว่า หนังสือราชการไปตกหล่นหายที่ใดที่หนึ่งแล้วจบไปเลยได้อย่างไร เชิญ
ท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ยังไงช่วยตามให้ทางสมาชิกทราบด้วยนะครับ และแจ้งให้สมาชิกด้วยนะครับ 
ให้รอ ๆ รอจนไม่รู้จะได้เมื่อไร บางท่านรอมา 3 สมัยแล้วก็ยังไม่ได้เลยนะครับ ฝากดูแล
ด้วยนะครับ ช่วยตามให้ด้วยนะครับ ตามเหมือนกับที่ตาม  พสร. ของตัวเองนะครับ 
พสร.ของตัวเองยังไม่เคยตกเลยนะครับสิทธิพิเศษของตัวเองไม่เคยตก ตามเดินเอง
ตลอด ฝากข้าราชการทุกคนด้วยนะครับ วิ่งเองถือแฟ้มเองเลยนะครับ ขอบคุณมาก
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 
 

เชิญท่านสมาชิกต่อนะค่ะ เชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุข ค่ะ 

นายศักรินทร์  ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ขอกราบเรียนท่านประธาน และท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ เมื่อสักครู่ที่แจ้ง
เกี่ยวกับซอยวีระนะครับ ตอนนี้ได้เข้าไปทําให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม กลับไปดูก็จะ
เห็นความเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกต่อค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดประชุมค่ะ 
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
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