
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี  2559 

ครั้งที่ 1/2559            
เมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559   

เวลา  14.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผาภักดี)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล 
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. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล    
15. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล 
16. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล     

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล     

คณะผู้บริหาร 
         - รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

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

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
2. นายอาฮามะ กุลยานันท์ เลขาฯ นายกเทศมนตรี 
3. นายวัฒนะ วัฑฒนายน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
๑. นายอภินันท์ ชวจิตตะ นิติกร (ปกครองจังหวัดนราธิวาส) 

(แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) 
เลขานุการสภาเทศบาล      

1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 
รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

 
                                                     เริม่ประชุมเวลา  14.๐๐  น. 
 
 

1. นางคล้องพร สุภาไชยกิจ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
2. นางวัจนา หนูปั้น หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3. นายชัชชัยวุธ กระจายเกียรติ หน.ฝ่ายแผนฯ 
4. นางนิภา เลขานุกิจ ครูโรงเรียนเทศบาล 2 
5. นายธนานนท์ ชูด้วง ผอ.สํานักการช่าง 
6. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หน.ฝ่ายบริการฯ 
7. น.ส.อโรชา พรหมพันธ์ จพง.ธุรการปฏิบัติการ 
8. น.ส.กาญจนพิวรรณ ขวัญสุวรรณ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
9. นางเกศสุดา ชูชื่น รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
10. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผจก.สถานธนานุบาล 
11. น.ส.ศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์ นักวิเคราะห์ฯ 
12. นายธนพล ตันสุนีย์ หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
13. นายบุญสม ใสบริสุทธิ์ ผอ.ส่วนการโยธา 
14. นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
15. นางอุษามาศ เรืองธนู ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
16. นางสุชีพ เกื้อกูล ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
17. นายหิรัญ ชูดํา นิติกร 
18. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
19. น.ส.ปัทมา เมฆารัฐ ผอ.กองคลัง 
20. นางเกษศินี อารยเศรษฐ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
21. น.ส.ปราณี เจริญสุข หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
22. นางกุลวดี สะลีละ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
23. น.ส.เจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
๒๔. นางภชมล มณีมาตย์ จพง.ธุรการชํานาญงาน 
๒๕. น.ส.รอมือละ อาแว จพง.พัสดุชํานาญงาน 
26. น.ส.ปริยา พรหมสังวระ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
27. นายโชคชัย วัฑฒนายน หน.สํานักปลัดเทศบาล 
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                เมื่อถึงเวลา  14.๐๐  น.  เลขานุการสภาเทศบาล   ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ 
ประชุมตามความในมาตรา 27  แห่งพระราช  บัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้ง           
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 12  พ.ศ.2546  และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุมฯ   พร้อมทั้ง เรียนเชิญคุณ สมพร  แป้นคง  ประธานสภา
เทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อดําเนินการ
ตามระเบียบวาระต่อไป  และเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ต่อไปผมจะอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัย แรก  ประจําปี  255 9 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช 2496   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 1 ๓  
พ.ศ.25๕๒  และตามมติของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส   สมัยสามัญ  สมัยแรก  
ประจําปี  2558   เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  2558   สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส   
ได้มีมติกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ  สมัย แรก
ประจําปี  255 8  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  255 9 เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน        
30 วัน ฉะนั้น  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจําปี  2559  
ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2559  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30 วัน  จึงประกาศ
มาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  22 มกราคม  พ.ศ.2559 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ขอสวัสดทุีกท่านนะคะ ทีม่าประชุมในวันนี ้ วันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ.2559 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้    

            ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

            ก่อนอ่ืนขอแจ้งผูบ้รหิารท่านนายกตดิภารกิจติดราชการ ไม่ไดม้าประชุม  
สมาชิก  1  ท่าน แจ้งขอลาวันนี้ คือ คุณแวมะโซ แวดาโอะ ต่อไปเรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

- เรื่องท่ี  1  เรื่องผลการประเมินตนเองตามแบบติดตาม   
ประเมินผล  ประเมินตนเองหมายถึงเทศบาล   หมายถึงประเมิน

สถานภาพของสํานักงานเทศบาลเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประกอบพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
หรือเงินอุดหนุนที่กรมจัดให้        

- เรื่องท่ี  2  เรื่องรายงานผลการดําเนินงานตามแผนประจําปี 2558 
ตามรายละเอียดที่ส่งให้ทุกท่านแล้ว  ตามเล่มสีเขียว 

- เรื่องท่ี 3  เรื่องเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา  3  ปี   
คือ ปี  59  ถึง  61  ครั้งที่  2  ก็  รายละเอียดได้ส่งให้ท่านแล้ว  นะ

คะ  ตามเล่มนี้เล่มสีเขียวก็มีอยู่  1  โครงการคือ  การจัดระเบียบหาดนราทัศน์  นะคะ  
ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้บริหาร   สมาชิกสภา  และ
ข้าราชการท้องถิ่น  วันที่  27  -  29  มีนาคม  2559  ณ  โรงแรมพาราไดร์หาดใหญ่  
นะคะ  ถ้าท่านสมาชิกท่านใดสนใจก็ไปดูรายละเอียดที่สํานักปลัดเทศบาล  เขาจะมีวัน
เวลากําหนดวันสมัครคุณสมบัติอะไร  รายละเอียดพร้อม  วาระท่ี  1  ก็มีแค่นี้   ต่อไป   
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               ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง    
นราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่  4 ประจําปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2558 

               เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุม  เชิญคุณโอภาส  

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               เรยีนท่านประธานสภา ผมนายโอภาส  อิสระนรากุล  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส  เขต  2  ทีมทางเลือกใหม่  ตามที่ท่านประธานสภาแจ้งเรื่องเพ่ิมเติม
โครงการแผนพัฒนา 3  ปี  พ.ศ. 2559  -  2561  ครั้งที่  2  ครับ  ผมดูรายละเอียด
แผนเพิ่มเติม  ใช้เงินงบประมาณเพ่ิมใช้จ่ายทั้งหมด  630,000  บาท เป็นแผนที่ว่า
เป็นนโยบายจัดระเบียบความปลอดภัยของหาดนราทัศน์  ใช้เงินทั้งหมด  630,000  
บาท คือในเมื่อเราเปลี่ยนมาใช้แล้วนะครับ  คืออยากจะบอกว่าอย่าให้ศูนย์เปล่านะครับ    

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

               เดีย๋วคุณโอภาสค่อยพูดวาระอ่ืนๆ ก็ได ้อันนี้แจ้งเพ่ือทราบ ระเบียบวาระ   
ที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ สมัยที่  4 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  30  
พฤศจิกายน  2558  เชิญคณะกรรมการสามัญเสนอผลการตรวจรายงาน 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมทําหนา้ท่ี
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  เมื่อวันที่  8  กุมภาพันธ์  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  4  ประจําปี  
2558  ครั้งที่  1 /2558  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน  2558  จํานวน  23  หน้า  
ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายปรากฏไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด  และมีมติ
ให้ส่งสภาเทศบาล  เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป  ปิดประชุมเวลา  
12.00  น.      

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             สมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานเชิญ   ไม่มี   ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมตเิลย   
สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4  
ประจําปี 2558  ครั้งที่  1/2558  เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน  2558  โปรดยกมือ
ค่ะ (สมาชิกยกมือ  15  เสียง)  เป็นอันว่าสภามีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้     

              ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มี     
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              ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนที่เสร็จแล้ว   

               ก็คณะกรรมการมี  2  คณะ  คือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
เชิญคณะกรรมการ  คณะที่  2  ก็คือคณะกรรมการแปรญัตติ 

                  ระเบียบวาระท่ี  5  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญของแต่ละสมัย ประจําปี 2559 

                 ก่อนอ่ืนดิฉันขอแก้ไข วาระการประชุมนดินึง่  ระเบียบวาระที ่ 5  ที่แจก
ทุกท่านไป  ก็คือการกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นสมัยประชุมสามัญของแต่ละสมัย  ประจําปี  2559  ขอให้ตัดคําว่า จํานวนสมัย
ประชุม  คือแก้ไขเป็นเรื่องกําหนดระยะเวลาการประชุมสมัยสามัญประจําปี  และวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญของแต่ละสมัย  ประจําปี  2559  สาเหตุเทศบาลไม่ต้องกําหนด
จํานวนสมัยประชุมเพราะกฎหมายเขาบังคับมาแล้วว่า  ทุกเทศบาล  ทุก อบจ.  ต้องมี
กําหนดสมัยประชุมปีละ  4  สมัย  เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมากําหนดเอง  นะคะ  เรา
กําหนดเฉพาะระยะเวลา  แล้วก็การเริ่มประชุมว่าวันที่เท่าไร  ถึงวันที่เท่าไรนะคะ  เชิญ
เลขาฯ ค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

                   1.  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ. 2496 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  มาตรา 24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ  สี่สมัย สมัย
ประชุมสามัญ ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด  
                   วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง  ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน 
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนํา
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 
   (2)  สําหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัย
สามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน  กับให้
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 
  ข้อ  21  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัย
แรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรก
ของแต่ละปี  โดยให้นําความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของ
สภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

                  ตามพระราชบัญญตันิะค่ะ ในปหีนึ่งให้มีการประชุมสามัญ 4 สมัย ต่อไป
ขอให้ท่านสมาชิกเสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ   ประจําปี 2559  และวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญของแต่ละสมัย ขอเชิญสมาชิกเสนอค่ะ เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ 
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นายเจะอูมา  เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก ผมนายเจะอูมา  เจะมุ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1  ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2559 
ให้มีจํานวน 4 สมัย  และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของแต่ละสมัย  ดังนี้ 
             1.  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2559  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์   
2559 และมีกําหนดไม่เกิน  30  วัน  ซึ่งได้กําหนดไว้แล้วคือสมัยประชุมนี้ 
             2.  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  2559  ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน 2559 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  และมีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 
             3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี  2559  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2559  
ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  2559  และมีกําหนดไม่เกิน  30  วัน 
             4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  
ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2559  และมีกําหนดไม่เกิน  30  วัน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

               ขอผู้รับรองด้วยค่ะ มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ไม่มี
นะค่ะ ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ก็ขอถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใด
เห็นชอบตามที่คุณเจะอูมา  เจะมุ  เสนอ  โปรดยกมือค่ะ  (สมาชิกยกมือ 15 เสียง)  
ยกหมดนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจําปี  2559  
ให้มีจํานวน  4  สมัย  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของแต่ละสมัย  ดังนี้ 
              1.  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี  2559  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์   
2559  และมีกําหนดไม่เกิน  30 วัน  ซึ่งได้กําหนดไว้แล้วคือสมัยประชุมนี้ 
              2.  สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจําปี  2559  ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  
2559  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และมีกําหนดไม่เกิน  30  วัน 
               3. สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจําปี  2559  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  
2559  ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  2559  และมีกําหนดไม่เกิน  30  วัน 
               4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 
2559  ถึงวันที่  30  พฤศจิกายน  2559  และมีกําหนดไม่เกิน  30  วัน 
                ตอ่ไปเปน็ระเบียบวาระที ่6 

                ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง  การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม สามัญประจําปี 
๒๕๖๐ และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก ของปี 2560          
                 ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              การกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี 2560  ได้
กําหนดไว้ในข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547   ซึ่งได้ชี้แจงให้ทราบแล้วครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

               ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  
ประจําปี  2560   และมีกําหนดกี่วัน  เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ 

นายเจะอูมา  เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก ผมนายเจะอูมา  เจะมุ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1  ขอเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  
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ประจําปี  2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป  และมีกําหนดไม่เกิน  
30 วัน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

                ขอผู้รับรองด้วยคะ มีผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน         
ขอเชิญเสนอค่ะ  ไม่มีนะค่ะ ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ก็ขอถามมติที่ประชุม  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่คุณเจะอูมา เสนอ  โปรดยกมือค่ะ  (สมาชิกยกมือ 15 
เสียง)  ยกมือหมดนะค่ะ  เป็นอันว่าสภามีมติให้กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัย
แรก   ประจําปี  2560   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2560  เป็นต้นไป  และมี
กําหนดไม่เกิน  30  วัน 

        ต่อไปเข้าสู่  ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง  อ่ืน ๆ   

                  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอปัญหาแนวทางแก้ไขเชิญค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ เมื่อสักครู่ระเบียบวาระท่ี 1 ท่านประธานแจ้งเพื่อ
ทราบนะครับ พอดีผมดูเอกสารเรื่องท่ี 3 เรื่อง เพ่ิมเติมแผนพัฒนานะครับ  จะให้ถาม
ว่าแผนทํามา อยากให้ผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจง แต่ท่านประธานสภาบอกว่าไว้ก่อน ก็ไม่
เป็นไรนะครับ ผมมีเรื่องวาระท่ี 1 ผมถามได้นะครับ เพราะว่าท่านประธานสภาแจ้งมา
เพ่ือรับทราบ ถ้ารับทราบ ทราบผิดพลาดเราต้องถามได้นะครับ ขอทําความเข้าใจนะ
ครับ ผมก็ต้องการให้ประชุมไปด้วยดี ผมก็เห็นด้วย คืออย่างนี้ครับ เรื่องที่ว่า 
แผนพัฒนา พ.ศ.2559 เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 เป็นเงิน 630,000 บาทนะครับ เรื่อง
นโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบความปลอดภัยในหาดนราทัศน์ ใช้เงินทั้งหมดเพ่ิมเติม
มา 630,000 บาท เรื่องเดิมมีอยู่ว่า หาดนราทัศน์เรื่องของความปลอดภัย ความเป็น
ระเบียบ เราไม่ค่อยเรียบร้อย จึงได้มีนโยบาย 3 ฝ่ายจัดการระเบียบตัวนี้ ก็มีทั้งจังหวัด 
ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง ก็ดําเนินการมาโดยมีเทศบาลเป็นเจ้าภาพ เพราะว่าเป็นพื้นที่
ของเรา ก็เป็นสิ่งทีดีนะครับ เราตั้งงบและมีคนเข้ามาใช้เงินงบประมาณตัวนี้ 630,000 
บาท ผมขอฝากท่านผู้บริหารสักนิดว่า เงิน 630,000 บาท อย่าให้เสียเปล่านะครับ 
โอกาสแบบนี้ไม่มีนะครับ ผมได้ลงพื้นที่ไปสองสามครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ ผมไปดูแล้วว่าตั้งแต่เดือนกุมภามา การจัดระเบียบหาดนรา
ทัศน์เรียบร้อยดีมากเป็นระเบียบเป็นระบบ และความสะอาดความปลอดภัยของผู้มาใช้
บริการเขาก็พอใจนะครับ ผมไปลงพ้ืนที่วันนั้น 25 กุมภาพันธ์ ใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง 
ผมได้ไปถามคนที่มาใช้บริการ พอดีวันนั้นได้มีโรงเรียนจากสายบุรีเขามากับรถบัส
ทั้งหมด 4 คัน เขาไปที่แว้งแล้วแวะกลับมาท่ีหาดนราทัศน์ประมาณบ่าย 2 โมง 
นักเรียนมากับอาจารย์ประมาณเกือบ 200 คน ลงไปจับจ่ายใช้สอยกันเป็นอย่างดี ผม
ก็ไปคุยกับเขาว่า เป็นอย่างไรหาดนราทัศน์ เขาบอกว่าพื้นท่ีดีมากครับ เมื่อก่อนผมมา 
ผมคิดว่าตลาดนัด ผมก็ดีใจด้วยนะครับที่มีการจัดระเบียบแบบนี้ ผมไปคุยในวันนั้น
ประมาณ 10 คน มาจากบาเจาะ ยี่งอ สุไหงโก-ลก แว้ง ก็ถามในลักษณะอย่างนี้ เขา
บอกว่ามาเท่ียวนี้จัดหาดนราทัศน์ จอดรถจะออกไม่ได้เต็มพ้ืนที่หมด แล้วความสกปรก
ก็มากครับ แต่วันนี้เขามา เขาบอกว่า เห็นเป็นทะเล ผมก็ดีใจนะครับ แต่ก็ไม่รู้หรอกว่า
เขาเป็นใคร คุยตามประสาของผม คือหาข้อมูล วันนั้นไปสอบถามได้ประมาณ 10 คน 
แต่ 2 คนในพ้ืนที่เขาไม่ชอบครับ เพราะว่าเดินไกล เข้าไปไม่สะดวก จอดรถมีปัญหาไม่
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สะดวกครับ แต่คนภายนอกเขามา เขาชื่นชมว่าจัดระเบียบดี ยามที่มีอยู่ 10 คน บอก
ให้จอดรถให้เป็นระเบียบเขาก็จะจอดเป็นระเบียบ  แต่คนของเราภายในอาจจะ
เพราะว่าความเคยชินเป็นสิบ ๆ ปี ก็ยังรับไม่ได้ มันแค่ 20 % เท่านั้นเอง ผมว่า
แก้ปัญหาได้นะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งการจัดระเบียบเช่นนี้นะครับ ริมหาดจัดได้สวย
มาก ความสะอาดก็ดี แต่ขออีกข้อหนึ่งคือว่า ถังขยะน้อยไปนะครับ ขอเพ่ิมถังขยะนะ
ครับ แล้วก็พ้ืนที่การจัดรถก็มีน้อยไป ขอให้พ้ืนที่มากกว่านี้ เพราะบางทีวันศุกร์เสาร์
อาทิตย์ที่จอดรถแทบจะไม่พอนะครับ ขอช่วยไปดูด้วยนะครับ แล้วความสะอาดถาม
จากพ่อค้าแม่ค้าว่าตอนนี้ขายดีหรือไม่ เขาบอกว่าขายดีกว่าเดิม ระเบียบดีกว่าเดิม แต่
ว่าเรื่องความสะอาดขอเร่งหน่อย เป็นไปได้หรือไม่ที่แต่ละร้านจะดูแลความสะอาดกัน
ด้วย เพราะไปดูแล้วบางร้านดูแลเก็บขยะกันเองบ้าง แต่บางร้านก็ไม่ได้เก็บ 
เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอให้ประชาสัมพันธ์ส่วนนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้เราอาจจะตั้ง
รางวัลหนึ่งถึงสิบ หรือหนึ่งถึงยี่สิบประกวดความสะอาดหน้าร้านกัน ขอฝากไว้ด้วยนะ
ครับ ขอให้ทุกคนมีความร่วมมือ ถ้าทุกคนมีความร่วมมือคนละไม้คนละมือก็จะสะอาด 
แต่ถ้ารอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่ทันครับ พ้ืนที่มันกว้างก็ขอฝากอันนี้ด้วยครับ  ส่วน
ห้องน้ําตอนนี้ก็กําลังทําอยู่นะครับ พ้ืนที่ก็ดีข้ึนหมดแล้ว ความปลอดภัยก็โอเค. คนนอก
พ้ืนที่เขาก็โอเค.นะครับ ไม่ใช่ผมปั้นเรื่องข้ึนมานะครับ ผมได้ไปคุยไปถามมา สอบถาม
หาข้อมูลหาข้อเท็จจริงว่ามันเป็นอย่างไร เพราะผมอยู่นราธิวาสมาสามสี่สิบปีแล้ว 
เมื่อก่อนชายทะเลดีมาก แต่ช่วงหลังไม่ได้จัดระเบียบ ขายกันเกะกะเหมือนตลาดนัด 
แต่ตอนนี้มีคนบางกลุ่มเขาต่อต้านครับ ไม่เห็นด้วยนะครับ แต่ถ้าเราปล่อยให้คนส่วน
น้อยที่ต่อต้าน เราก็จะล้มเหลวนะครับ ขอฝากไว้ด้วย  ถ้าครั้งนี้เราปล่อยปละละเลยไป 
ต่อไปเราก็จะทําไม่ได้นะครับ ถ้าศักยภาพของเราไม่พอ ฝ่ายทหารเขาก็พร้อมจะดูแลให้
คําปรึกษานะครับ     ผมเลยตั้งใจไว้ว่า 630,000 บาท ของปี 59 ได้ระดับนี้แล้ว 
เตรียมศูนย์ตั้งต่อไปครับ ขอฝากไว้ด้วยว่าอย่าให้สูญเปล่าเลยนะครับ เรื่องท่ี 2  เมื่อ
เดือนที่แล้วมีพายุเข้ามาทางภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรมาจนถึงนราธิวาส มาอยู่สองสามระลอก 
ส่วนจังหวัดนราธิวาสได้ผลกระทบมามากพอสมควร จุดที่ประสบมากที่สุดคือโคกเคียน 
แต่ในส่วนของเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ก็ได้รับผลกระทบมากเหมือนกันนะครับ ผม
เลยอยากจะทราบว่าทางผู้บริหาร ได้รับแจ้งจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบและได้รับ
การช่วยเหลือจากเทศบาลมีกี่ราย ช่วยอะไรไปบ้าง 2 เรื่องนะครับ ช่วยตอบให้ผมด้วย
นะครับ เรื่องท่ี 3 เรื่องรถดูดสิ่งปฏิกูล รถดูดส้วมนะครับ  คือผมต้องขอขอบคุณ
ผู้บริหารด้วยที่ผมได้อภิปรายไปแล้วว่า รถดูดส้วมมิตซูบิชิใช้มาเป็นเวลา 14 ปี แล้วมัน
ชํารุด แล้วก็ใช้งานได้ประมาณ 40 ถึง 50เปอร์เซ็นต์ ขอให้ไปซ่อมใหม่ และผมได้
ติดตามมาก็ได้ไปซ่อมแล้วนะครับ ตอนนี้ใช้ได้ประมาณ 80 ถึง 90 % แล้วนะครับ แต่
ใช้ประมาณปีกว่าๆ ก็ต้องชํารุดอีก เพราะว่าคนที่มาใช้บริการของเราตอนนี้ที่ยื่นคําร้อง
วันนึงประมาณ 5 ถึง 7 ราย และบางวันรถก็ดูดไม่ทัน บางทีต้องเลื่อนออกไปอีก 1 วัน 
ถ้าแจ้งเข้ามามาก    ถ้ายิ่งหน้าฝนต้องเลื่อนออกไปอีกสองสามวัน เพราะฉะนั้นผมขอ
นําเสนอว่า ปี 2560 ขอให้ตั้งงบประมาณกันใหม่ ขอฝากท่าน ผอ. ด้วยนะครับว่าช่วย
จัดตั้งงบประมาณจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลคันเล็กด้วยนะครับ เป็นคันเล็กมันจุได้ประมาณ 
3,000 ลิตร       นะครับ จะได้เข้ามาในซอกซอยได้ เพราะตอนนี้เป็นรถ 6,000 ลิตร 
6 ล้อรถใหญ่ มันเข้าไปในซอยยาก  แล้วเวลาไปดึงดูดมันต้องใช้สายถึงประมาณ 50 
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เมตรนะครับ มันมีแรงดันไม่พอ เพราะฉะนั้นขอฝากว่าก่อนที่รถคันเก่าของเราจะชํารุด 
ให้ดูรถคันใหม่ด้วยนะครับ มันจุได้ 3,000 ลิตรนะครับ ให้ตั้งงบไว้ในปี 60 ด้วยนะ
ครับ เพราะบ้านช่องเดี๋ยวนี้มีเพ่ิมข้ึนมาตลอดนะครับ ขอทราบเพียง 3 เรื่องก่อนนะ
ครับ ขอให้ช่วยตอบ      ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านรองค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านรองประธานสภานะครับ ตัวแทนจากท้องถิ่นจังหวัดนะครับ แล้วก็
สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ต้องขอขอบคุณคุณโอภาสมาก ๆนะครับ ที่ให้
แนวคิดและข้อคิดดี ๆ นะครับ  ทั้งหมดของคุณโอภาสที่ให้ข้อเสนอมา มีอยู่สองสาม
เรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องของชายหาดนราทัศน์ ตอนนี้เรากําลังจัดระเบียบอยู่ จะเห็นได้ว่า
เราไม่ได้ทําคนเดียวนะครับ เราทําทั้ง 3 ฝ่าย ถ้าเราทําคนเดียวก็ไปไม่รอด บอกตรงๆ 
เลยว่ากําลังเราไม่พอ และอีกอย่างคือชาวบ้านที่ค้าขายอยู่ในบริเวณหาดนราทัศน์ 
บางครั้งไม่เหมือนที่อ่ืน บางครั้งเขาดื้อดึง พอเราจัดระเบียบเรียบร้อยพอเราหันหลัง
กลับ เขาก็เข้าไปใหม่ เลยจําเป็นต้องจ้างบุคลากร จ้างคนเข้าไปตามที่คุณโอภาสได้
ทราบไปแล้วนะครับ ทั้งหมด 6 แสนกว่าบาท จ้างได้ 10 คน นะครับเพื่อที่จะเข้ามา
ดูแลการจัดระเบียบตรงนี้นะครับ ในช่วงนี้อาจจะยังไม่เรียบร้อย แต่ผมว่ามันก็ดีข้ึนกว่า
เก่านะครับ และมีเสียงสะท้อนออกมานะครับ บางคนเห็นด้วยเป็นอย่างมาก เพราะว่า
เป็นระเบียบเรียบร้อยดี แต่บางคนก็ยังไม่เห็นด้วยเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไร    
ใหม่ ๆ ขึ้นมา บางคนอาจจะยังรับไม่ได้ ผมก็ต้องปรับไปเรื่อย ๆนะครับในฐานะที่ดูแล
เรื่องนี้นะครับ ก็มีผม มีท่านรองชุมสาย และท่านรองนิยิด้วยนะครับ รวมถึงท่านนายกก็
ช่วยดูแลกันอยู่แล้วนะครับ ก็คงดีขึ้นเรื่อยๆ นะครับ เพื่อที่จะให้ทางชายทะเลของเรามี
สภาพที่สวยงาม อีกอย่างก็คือผมก็ได้ติดต่อกับทางคนจัดถนนคนเดิน ก็คาดว่าจะไปลง
ทางโน้นด้วย ทางชายทะเลด้วย  จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่จะดึงคนเข้าไปเที่ยว
ให้มาก ๆ เพ่ือที่จะให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับ วันศุกร์กับวันเสาร์ต่อไปที่พลับพลาเราจะมี
การก่อสร้างก็จะมีการปิดถนน พวกที่ขายที่ถนนคนเดินก็จะไม่ได้ขาย จะได้ย้ายไปขายที่
ชายทะเล แจ้งเพ่ือทราบนะครับ สําหรับเรื่องของพายุที่ผ่านมานะครับ เท่าท่ีทราบก็คือ
เราได้ไปเยียวยา ก็มีผม มีท่านรองนิยิ มีสมาชิกเขตด้วยนะครับ ได้เข้าไปมอบสิ่งของ
ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนทั้งหมด 7 รายด้วยกันนะครับที่โดนพายุ แต่ในส่วนของถุงยัง
ชีพต่าง ๆ ในปีนี้เราไม่ได้แจก เพราะปีนี้ฝนไม่ได้ตกติดต่อกันยาว พอตกได้สักพักน้ําก็
ลดลง ก็เลยไม่ได้เดือดร้อนมากมายเท่าไร ที่เยียวยาไปก็ประมาณ 7 ราย ก็คือ ทาง ปภ. 
ได้ประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินด้วยนะครับ แจ้งเพ่ือทราบนะครับ สําหรับเรื่องรถดูดสิ่ง
ปฏิกูล ยังไงก็ค่อยว่ากัน อาจจะตั้งซื้อคันเล็ก ตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 

           เชิญคุณโอภาสค่ะ 
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นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ เรื่องที่ 4 ครับ ที่สวน ร.5 ครับ เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้งของเราตอนนี้มี 3 ที่ คือ ที่สวน ร.5 สวนกรมหลวงฯ และที่ชายทะเล      
นะครับ เมื่อปีที่แล้วผมได้อภิปรายไปว่าเครื่องออกกําลังกาย 3 ชุดนี้มีการชํารุดจากลูก
ยาง สกรู นะครับ ก็ให้ทางผู้บริหารที่รับผิดชอบไปดําเนินการนะครับ ก็ได้ไปดําเนินการ
ในระดับหนึ่งแล้วนะครับ การใช้เครื่องนี้มันใช้กันมาก ผมไม่ได้ไปตรวจดูชุดหลังล่าสุดนี้
นะครับว่า ที่สวน ร.5 มีทั้งหมด 19 ชุด ชํารุดทั้งหมด 10 ชุดครับ มีลูกยางชํารุดเสื่อม 
และมีสกรูขึ้นสนิม ผมไปดูที่เขาไปเล่นกันนะครับ เวลาเล่น ออกกําลังกาย แรงกระแทก
ทุกอย่างมันดังถึง 50 เมตรเลยนะครับ ที่สวน ร.5 10ชุดนะครับ นี้ถ้ายิ่งปล่อยไว้นานก็
จะยิ่งมีปัญหามาก เพราะฉะนั้นรีบไปทําเสียก่อนนะครับ และท่ีสวนกรมหลวงฯ มี 3 ขุด
นะครับ ที่ชายทะเล 2 ชุดนะครับ ยังไงก็ไปช่วยดูแลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นกรณี
เร่งด่วนด้วยนะครับ เพราะมีคนไปใช้ทุกวัน ท่านลองไปดูนะครับ ลองไปวิ่งห่างสัก
ประมาณ 50 เมตร แรงกระแทกลูกยางกับเหล็กดังไกลมากนะครับ คนที่จะไปออก
กําลังกายเลยไม่มีสมาธิ ทําให้ภาพพจน์เราเสียว่าทําไมเทศบาลไม่ดูแลเลย ขอฝากไว้
ด้วยว่าเรื่องนี้นะครับ ในสวน ร.5 มีคนเข้าไปใช้อยู่ประมาณ 4 ถึง 500 คน คือจะไป
เริ่มประมาณ 4 โมงเย็น และจะไปเลิกประมาณ 1 ทุ่มนะครับ เพราะตอนนี้ไฟส่องสว่าง
มาก คนไปออกกําลังกายกันมากนะครับ และเรื่องท่ี 5 คือเรื่องแนวกั้นที่บ่อปลานะครับ 
ผมได้อภิปรายเมื่อปีท่ีแล้วว่า มีพวกขโมยไปทําลายผังแนวที่เป็นสแตนเลสทั้งหมด 6 
ช่อง ระยะทางท้ังหมด 40 เมตรนะครับ ตอนนี้ช่องยังว่างอยู่ ผมเคยเสนอไปให้ช่วย
ซ่อม แต่ยังไม่ได้ไปซ่อมนะครับ เมื่อเดือนที่แล้วเขาพาลูกเขาไป มีเด็กวิ่งอยู่คนนึงวิ่งลง
บันไดแล้วลื่น เกือบตกลงไปในสระนะครับ ถ้าวันนั้นคว้าไม่ทัน เทศบาลคงโดนฟ้องแน่
เลยครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับ มีทั้งหมด  6 ช่องนะครับ  ระยะทั้งหมด 40 เมตร 
ขอให้เป็นกรณีเร่งด่วนนะครับ ตอนที่ผมอภิปรายไปเมื่อครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะ
ครับ วันนี้เลยต้องอภิปรายอีก เพื่อไม่ให้ประชาชนฟ้องเทศบาล ฟ้องผู้บริหาร เพราะดู
ไม่ดีกับภาพลักษณ์เทศบาล ตอนนี้มีคนเข้าไปให้อาหารปลากันเยอะมาก เขาจะเอาลูก
เล็กเด็กแดงมาด้วย เรื่องท่ี 6 ครับ เรื่องห้องน้ํา ๆ เรามี 2 ฝั่ง ข้างละ 4 ห้อง รวมเป็น 
8 ห้อง แต่ตอนนี้ปิดตลอดนะครับ ใส่กุญแจไว้ไม่ได้ใช้ มันมีปัญหาว่าทางด้านหลังของ
ผู้ชายใช้ได้ แต่ผู้หญิงเขาไม่ได้ใช้ เวลาเขาปวด เขาต้องกลับบ้านนะครับ ผมไปทุกวันเขา
ก็จะถามว่าทําไมไม่เปิดใช้ ผมเคยนําเสนอไป ท่านรองอุดมคงจะจําได้ ให้เปิดใช้
เฉพาะงานของดีเมืองนรา งานกาชาด เพราะ 2 งานนั้นเขาได้รับประโยชน์ ได้เงินจาก
ค่าเช่า แต่ไม่ใช่ครับ คนภายนอกเขาได้ประโยชน์ คนภายในที่ไปออกกําลังกายทุกวัน 
ต้องให้เขาได้รับผลประโยชน์ด้วย ห้องน้ําอย่าปิด เปิดเถอะครับ ให้เปิดแค่ข้างละห้อง
พอครับ  ให้เปิดตอน 4 โมง ปิด 6 โมงก็ได้นะครับ ส่วนผู้ชายไม่มีปัญหา ผมเห็นใจ
ผู้หญิงเขา บางทีเขามาเขาปวดเขาไม่รู้จะไปทําธุระกันตรงไหน ไม่เหมือนผู้ชาย ขอฝาก
ไว้ด้วยว่าช่วยเปิดเถอะครับสัก 2 ห้อง ฝั่งละห้อง เปิด 4 โมง ปิด 6 โมงก็ไม่เป็นไรขอ
ฝากไว้ด้วยนะครับ  ในเมื่อเขาเสียภาษีมาก็อยากจะได้ให้ทางเทศบาลเขาได้บริการให้
ด้วยนะครับ เรื่องท่ี 7  ป้ายแขวนบอกทางที่หน้าโรงเรียนบางนราวิทยา กว้างอยู่
ประมาณ 1 เมตร 50 ว่าไปชายทะเล ไปสนามบิน มันแขวนอยู่และมันจะแกว่ง พอดี
วันนั้นเจอ ผอ.ของเขา เขาเลยฝากบอกว่าให้ไปดูเพราะมันจะหลุดนะครับ และพอลม
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มันพัดมามันจะแกว่ง เขากลัวว่าเวลาเด็กๆมาโรงเรียนหรือโรงเรียนเลิก กลัวจะตกลง
มานะครับ ผมไปดูแล้วนะครับมันขึ้นสนิม เวลาลมพัดก็จะแกว่งมากเลย เพราะฉะนั้น
ขอฝากบอกด้วยนะครับว่าช่วยไปดูเป็นกรณีเร่งด่วนด้วยนะครับ เผื่อถ้าเกิดปัญหา
อุบัติเหตุขึ้นมาเราจะเสียหายโดนฟ้องร้องนะครับ เรื่องที่ 8 นะครับ เรื่องช้างคู่ท่ีไปตั้งที่
โรงพักนะครับ ขอฝากไว้นิดนึงว่าช้างคู่นี้เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองนราธิวาสมาเมื่อปี พ.ศ.
2518 โดยประมาณนะครับ ผมจําได้ว่าตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ
มานะครับ และได้ถวายท่าน แล้วเราก็ได้ย้ายไปอยู่ตรงนั้น คราวนี้ที่ฐานตั้งช้างมีตะไคร้
จับเยอะมาก มีคนไปกราบไว้อยู่เป็นประจําไปดูได้เลยนะครับ ถ้าเป็นไปได้ให้ไปช่วย
ดูแลและทาสีใหม่ด้วยนะครับ เพื่อชาวเมืองนราธิวาสนะครับ เรื่องที่ 9 เรื่องสุดท้าย    
นะครับ ตอนนี้เสาปฎิมากรรมถนนสุริยะประดิษฐ์และหน้าเขื่อน ขอฝากว่าขอให้ทาง
ผู้บริหารไปเร่งหน่อยนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้บริเวณถนนสุริยะประดิษฐ์มีอุบัติเหตุ
บ่อย และตอนนี้ก็กําลังทําอยู่ แต่อย่างไรก็ขอให้ไปช่วยเร่งหน่อยนะครับ จะได้เป็นที่   
เชิดหน้าชูตาของผู้บริหารและข้าราชการของเทศบาล องค์กรเทศบาลของเรานะครับ 
ทําให้บ้านเมืองสวยงาม ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

      เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 ครับ เรียนท่านประธานครับวาระอ่ืน ๆที่จะมาปรึกษาหารือกัน 
ผมก็มีเรื่องประมาณ 5 เรื่องนะครับ เรื่องที่ 1 อยากจะสอบถามท่านประธานว่าตั๋วเงิน
สด เรื่องต๋ัวตลาดสดตั๋วตรงนี้ผมไปดูแล้ววันที่มันไม่มีนะครับ เวลาเจ้าหน้าที่เราไปเก็บ
กับทางร้านตามหาดนราทัศน์ หรือว่าตามร้านค้าแถวตลาด ผมดูแล้วมันไม่มีวันที่นะครับ 
ผมจะสอบถามท่านประธานว่าตั๋วเงินสดตรงนี้ทําไมไม่มีวันที่ และผู้รับเงินก็ไม่มี ผมกลัว
ว่าจะเกิดการทุจริตเกิดข้ึนนะครับ ก็เป็นห่วง เพราะว่าครั้งท่ีแล้วก็ได้นําเสนอ ณ สภา
แห่งนี้ครั้งหนึ่ง แล้วผมก็ได้มาดูตั้งแต่เมื่อวานก็ยังอยู่เหมือนเดิม ก็เลยอยากจะสอบถาม
ท่านประธานสภาว่า ตั๋วเงินสดตรงนั้น ทําไมถึงไม่มีวันที่ หรือว่ากฎระเบียบเขาไม่ได้ห้าม 
ไม่ต้องมีวันที่แล้วก็ไม่ต้องมีคนเซ็นรับเงิน เรื่องที่ 2  เรื่องของความคืบหน้าของการกัน
เงินถนนเลียบคลอง ณ นคร ที่เรากันเงินเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ครั้งนั้นเรากัน
เงินในสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที1่/2558 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เราได้
กันเงินไป 14 ล้านกว่าบาท ซึ่งในครั้งนั้นการกันเงินจะมีผลเดือนมีนาคม ที่จะถึงนี้นะ
ครับ จะสอบถามท่านประธานว่าเรื่องกันเงินครั้งที่แล้ว โอกาสหรือความปรองดอง
ระหว่างผู้รับเหมากับเทศบาล หรือผู้ตรวจงานจ้างจะได้ถึงไหนอย่างไรนะครับ เพราะว่า
เงินตัวนี้ถ้าเรายังแก้ปัญหาไม่ได้ เรายังปรองดองไม่ได้ มันก็จะตกส่วนนี้ไป คราวนี้สภา
แห่งนี้ต้องใช้อํานาจในการขอกันเงินอีกต่อไป ผมไม่อยากให้มีตัวนี้ผมอยากให้จบที่
คณะกรรมการตรวจงานจ้างอย่าไปผ่านให้สภานะครับ กลัวว่าจะคล้ายกับถนนโสภา
พิสัยที่ผ่านมานะครับ ที่ทํางานแล้วไม่เสร็จก็มีปัญหาก็ต้องขึ้นศาลลงศาลมันเสียเวลา
เป็นหลายปีนะครับ ก็ฝากถามความคืบหน้าว่าเราแก้ปัญหาเรื่องของดิน เรื่องของ
โครงสร้างไปถึงไหนแล้วครับ เพราะว่าเงินส่วนนี้จะหมดภายในเดือน                 
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มีนาคม 2559 นะครับ ขอบคุณครับ เรื่องที่ 3 อยากจะสอบถามผู้บริหาร คือท่าน
ประธานแล้วท่านประธานสอบถามผู้บริหารอีกทีหนึ่ง คือ มาตรการในการแก้ปัญหาที่
หาดนราทัศน์ท่านมีมาตรการอย่างไร เพราะว่าตอนนี้บางส่วนจะมีผลกระทบต่อพ่อค้า
แม่ค้าที่ขายอยู่ตรงนั้นนะครับ ก็ตอนที่เราปิดถนน 3 ทางใหม่ ๆ นะครับ ประมาณ
อาทิตย์หนึ่งนะครับ การแก้ปัญหาถ้าเราปิด 3 ทางไม่ให้รถมอเตอร์ไซต์เข้า ตอนแรก 
แต่ตอนนี้รถมอเตอร์ไซต์เข้าได้ รถใหญ่เข้าไม่ได้ คราวนี้พอเราทําแบบนั้นชาวบ้านที่เข้า
มาท่องเที่ยวก็อาจจะดูดีว่ามันสะอาดขึ้นตามท่ีคุณโอภาสพูดเมื่อสักครู่ แต่ถ้าเรามองไป
ชัด ๆ นะครับ หาดเราตอนนี้คนเที่ยวน้อย แต่มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายมาก ถ้าเรามาดู
ตอนนี้ตรงหาดนะครับ ผมไปทุกวัน ชาวบ้านมีน้อยกว่าเมื่อก่อน ก็อยากจะถามใน
มาตรการแก้ปัญหาให้กับพ่อค้าแม่ค้า ให้ความเป็นธรรมกับเขา เพราะว่ามีบางร้าน บาง
คนสามารถที่จะไปใช้บริการอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซต์ ขับบนทราย ตอนนั้นเห็นใช้บริการ
กันอยู่มันก็มีผลกระทบกับชาวบ้านที่เข้าไปดูตรงนั้น ที่เขาเข้าไปชมทะเล ชมน้ําว่า มี
เสียงรบกวนมอเตอร์ไซต์ท่ีมาใช้บริการตรงนั้นอยู่นะครับ ข้อ 2 จะถามว่ารถม้า ตอนนี้
จะมีรถม้าอยู่นะครับ เปิดให้เข้าไปใช้บริการด้านในซึ่งเราปิดได้ แต่ทําไมพวกเขาขาย
ไม่ได้ นี้คือเขาถามผมนะครับ ผมเลยมาถามท่านประธานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่ท่าน
ประธานจะได้ถามผู้บริหารถึงมาตรการตรงนี้ ว่าท่านจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับ
พวกเขาอย่างไรเพราะว่าวันนั้นที่เราปิดถนนเขาขายไม่ได้เลย ร้านค้าเกือบ 60 กว่าร้าน
จะมีแค่ไม่ก่ีร้านที่ขายได้ แล้วก็มีอีกหลายร้านส่วนใหญ่ที่ขายไม่ได้ วันนั้นกุ้งเขาต้องทิ้ง
ปลาหมึกเขาต้องทิ้ง ไก่ก็ต้องทิ้งเพราะว่ามันเน่า มันไม่สามารถท่ีจะแช่ตู้เย็นไว้หลายวัน
ได้นะครับ เขาฝากมากับผมว่าถ้าอยากให้เทศบาลเราเปิดได้หรือไม่ เปิดให้รถเข้าแต่
ไม่ให้ขายริมหาดนะครับ คือตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่ 10 คนที่เราจ้างตามท่ีคุณโอภาส
กล่าวมาแล้ว จ้างเขาเราต้องได้ประโยชน์ไม่ใช่จ้างเขาแล้วเขาเฝ้าแต่รถเข้าออกอย่าง
เดียวนะครับ คือจ้างแล้วก็ต้องไปห้ามพ่อค้าแม่ค้าที่เอาโต๊ะไปขายฝั่งโน้น ตรงนี้ต้องห้าม
ได้ ต้องห้ามพ่อค้าแม่ค้าที่วางแล้วต้องเว้นช่วงถนน 5 เมตรจากร้านค้า เพื่อให้ถนนมัน
โล่ง ต้องห้ามได้ ไม่ใช่จ้างให้เขามาห้ามรถ จอดรถอย่างเดียว คือเท่าท่ีผมสังเกตดูนะ
ครับ ก็มีรูปถ่ายด้วยนะครับว่าเขาไปทําอะไรบ้าง แต่คราวนี้ผมไม่อยากให้ทางนี้ดูเพราะ
ผมจะดูต่อไปว่าเขาได้ทําตามที่เราได้จ้าง เขาได้รับค่าจ้างหรือไม่นะครับ ก็อยากจะฝาก
ถึงท่านประธานว่าตรงนี้จะแก้ปัญหาหรือมาตรการการแก้ปัญหาของผู้บริหาร จะแก้กัน
อย่างไรนะครับ  เรื่องที่ 4  เมื่อสักครู่ท่านประธานได้แจ้งให้ทราบในเรื่องของการอบรม
ประชุมของสมาชิกหรือของผู้บริหารว่าที่โรงแรมพาราไดซ์ แต่ผมไม่ได้ดูรายละเอียด 
เพราะท่านบอกว่าให้ไปดูรายละเอียดที่ห้องสํานักปลัดนะครับ ผมขอถามว่าถ้าสมาชิก
พร้อมที่จะไปเรามีงบประมาณสําหรับตรงนี้หรือไม่ เพราะว่าสมาชิกไม่ได้ไปอบรมหลาย
ปีแล้วนะครับท่านประธาน เรื่องที่ 5 ฝากถึงกองสาธารณสุขฯนะครับ เรื่องท่ีตลาดสด
บาเละฮิเลนะครับ ตอนนี้เขามีความเดือดร้อนเรื่องฝาคูระบายน้ําที่เจ้าหน้าที่เราเขาเอา
เก็บไปและยังไม่ได้เอาไปใส่เป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้ว ขอสอบถามอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง
ผมได้ถ่ายรูปให้รองนิยิได้รับทราบระยะหนึ่งแล้ว แต่ก็ไม่ทราบว่าจะปิดให้เขาได้เมื่อไร
อย่างไรก็ช่วยมีคําตอบให้ชาวบ้านเขาด้วยนะครับ เรื่องท่ี 6 เรื่องสุดท้ายนะครับ ผม
อยากจะฝากนําเสนอถึงผู้บริหารนะครับ จะถามว่าเรื่อง 30 คูหาที่หาดนราทัศน์ที่
เทศบาลให้บริษัทรับเหมา ให้บริษัทไปรับช่วงต่อตรงนั้น ถามว่าตรงนั้นมันผิดระเบียบ
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หรือไม่เพราะว่าตรงนั้นเป็นที่สาธารณะ มันไม่ใช่เป็นที่ของเทศบาล ถ้าเป็นที่สาธารณะ
เราให้บริษัทไปรับเหมาหรือไปจ้างช่วงต่อไม่ได้ แต่ถ้าเป็นที่ของเทศบาลระเบียบเขาให้
นะครับ ผมอยากจะรู้ตรงนี้ว่าได้หรือไม่ได้ ถ้าได้ตรงนี้ก็ช่วยตอบให้ผมและสมาชิกทุกคน
ได้รับทราบ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารค่ะ  เชิญท่านรองอุดมค่ะ  ตอบที่ละข้อก็ได้นะค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ขอตอบตั้งแต่เรื่องของคุณโอภาสนะครับ เครื่องออกกําลังกายชํารุดนะครับ ทั้ง 
3 จุดนะครับ คือมี สวน ร.5 หาดนราทัศน์ และท่ีสวนกรมหลวงฯ ตรงนี้จริง ๆ แล้วผม
ได้ฝากทางสํานักการช่างได้เข้าไปดูแลแล้ว และตอนหลังก็ได้ชํารุดอีก ผมก็ได้แจ้งให้ทาง
หัวหน้าช่างไปตรวจสอบ และตรงไหนที่ใช้การไม่ได้ก็ให้ถอดออกเลย แต่ถ้าตรงไหนซ่อม
ได้ก็ให้ซ่อมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตรงนี้ก็ฝากทาง ผอ.สํานักการช่างด้วยนะครับ 
ยังไงก็เร่งด่วนนะครับ เรื่องท่ี 2 แนวกั้นบ่อเลี้ยงปลา เชิญทางท่าน ผอ.สํานักการช่าง
ครับ 

นายธนานนท์  ชูด้วง   
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

รั้วที่บ่อเลี้ยงปลาตอนนี้ผมได้บันทึกตั้งแต่รั้วเริ่มชํารุดมีการถูกทําลาย และได้
บันทึกไปว่าให้ซ่อมเร่งด่วน และรอมาจนงบประมาณออกในปีนี้และผมก็ได้ทําบันทึก
ย้อนไปเมื่อไม่ก่ีวันขอให้เร่งซ่อม เพราะว่าชาวบ้านได้มาร้องเรียนว่า ลูกหลานเขาจะตก
บ่อ ผมก็ได้บันทึกเร่งด่วนไปแล้ว ก็ไปติดที่หัวหน้ายังทํางานไม่สําเร็จ บางครั้งผมก็ต้อง
หยิบเรื่องมาบันทึกเองให้ทั้งหมด ตอนนี้ก็แค่ทําราคาประมาณการที่จะสร้างซ่อม ก็คิด
ว่าจะให้ออกภายในวันสองวันนี้นะครับที่จะได้จ้างผู้รับจ้างให้ไปดําเนินการให้เสร็จสิ้น
นะครับ                                

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ต้นเดือนหน้าน่าจะเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมเห็นเรื่องแล้วนะครับ เรื่องของ
การทํางานก็ธรรมดานะครับ อีกเรื่องก็เรื่องของห้องน้ําสวน ร.5 จริง ๆ แล้วผมก็เห็น
ด้วยกับท่านโอภาสนะครับ เพราะว่าถ้าไปแล้วเราไม่มีห้องน้ําใช้มันก็ลําบากนะครับ 
ท่าน ผอ.ช่างครับ ถ้าจะเปิดตั้งแต่ 4 โมง – 6 โมงเย็น ฝากคนที่เฝ้าที่อยู่ที่นั้นนะครับ 
ของสํานักการช่างก็มี  สํานักการศึกษาก็มีนะครับ ช่วยประสานด้วยนะครับ ว่าให้เปิด
ตั้งแต่ 4 โมงเย็น จนถึง 6 โมงเย็น ความจริงผมก็อยากให้เปิดเช้าด้วยนะครับ เพราะว่า
ตอนเช้าก็มีคนมาออกกําลังกายเยอะเหมือนกัน ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับท่าน ผอ.
สํานักการช่าง  ฝากด้วยครับ ตอนเย็นจะมีชาวบ้านมาออกกําลังกายกันเยอะแยะ
มากมายนะครับ ถ้าห้องน้ําผู้ชายนี้ไม่เป็นไร ผู้ชายไปยืนฉี่ตรงไหนก็ได้ แต่ผู้หญิงนี้
ลําบากหน่อยนะครับ อีกเรื่องก็คือเรื่องของป้ายบอกทางท่ีหน้าโรงเรียนบางนราวิทยา 
ผมเคยเห็นอยู่นะครับ แต่ผมว่ายังมั่นคงแข็งแรงอยู่นะครับ ผมว่าเอาออกดีกว่านะครับ 
เพราะมันขึ้นสนิม มันเป็นป้ายที่ทําขึ้นเมื่อสมัยของท่านนายกวันอัลวี ที่เสาเป็นลาย 
ช่วงเวลาที่ลมแรง ๆ  มันแกว่งไปแกว่งมาน่ากลัวมาก ถ้าเราเอาออกเราค่อยหาวิธีทํา
ป้ายใหม่เดี๋ยวให้ช่างออกแบบอีกครั้งหนี่ง ผมว่าน่าจะเอาออกดีกว่ากลัวว่าจะตกใส่เด็ก
นักเรียนบ้างประชาชนบ้าง เดี๋ยวจะเป็นเรื่องฟ้องร้องกันอีกนะครับ เรื่องช้างคู่หน้า สภ.
เมืองนราธิวาส ตรงนี้ท่านนายกฯ จะทําอยู่แล้ว จะทําสีใหม่จะทําพ้ืนตรงนั้นใหม่ด้วยนะ
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ครับ ก็รอสักนิดนะครับ รับไว้นะครับ แล้วผมจะได้คุยกับท่านนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
อีกเรื่องคือเรื่องเสาประติมากรรม ตรงนี้อยากจะบอกว่าไฟที่ไม่ค่อยติด ตอนนี้ช่างกําลัง
เชื่อมอยู่นะครับ เมื่อวานผมก็ไปดูมีปัญหาเรื่องของโคมแก้วมันใส่ไม่แข็งแรง ผมก็กลัว
นะครับ  จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องของผู้รับเหมานะครับ  พอหมดสัญญาเทศบาลก็ต้องมานั่ง
รับผิดชอบอีก ช่วยกําชับผู้ควบคุมงานด้วยนะครับท่าน ผอ. และช่วยโทรไปกําชับ
หัวหน้างานของบริษัทด้วยนะครับให้ช่วยทําให้แข็งแรงนะครับ ฝากท่าน ผอ.สํานักการ
ช่างด้วยนะครับให้ทําให้มั่นคงแข็งแรงนิดนึง ตกมาหลายครั้งแล้วหลายลูกแล้วตรงหน้า
สวน หน้าพลับพลา มันแหลมด้วย เผลอๆ ตกลงมาตรงกะหม่อมอาจตายได้นะครับ ฝาก
ด้วยนะครับ 

นายธนานนท์  ชูด้วง   
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับ ตามท่ีท่าน สท.ได้สอบถามมาในเรื่อง    
ต่าง ๆ เช่นเรื่องซ่อมเครื่องออกกําลังกาย และเครื่องเด็กเล่นนะครับ ทางเราก็ไม่ได้นิ่ง
นอนใจนะครับ ทางผู้บริหารก็ได้ประสานเข้ามาอยู่เรื่อยนะครับ เพราะว่าปีหนึ่งเราจะ
ซ่อมครั้งนึงนะครับ และปีท่ีแล้วก็ได้เคลียร์ปัญหา ตัวไหนที่เก่าๆ และสามารถท่ีจะซ่อม
ได้เราก็ได้รื้ออกไปหมดแล้ว คราวนี้ของที่ซ่อมมาแล้วบางตัวก็หาน๊อต สกรู ไม่ได้ ก็ต้อง
ซื้อน๊อต สกรูเฉพาะของเขา คราวนี้ตอนนี้ที่ชํารุดอยู่ ถ้าสํารวจเสร็จแล้วให้กําหนดซื้อ
ของมาจะได้ทําเรื่องไปซ่อม แต่ถ้าอันไหนที่ซ่อมไม่ได้ผมก็จะรื้อ และวันก่อนท่านรอง
อุดมก็ได้ประสานว่าเครื่องชํารุดในสวนกรมหลวง ผมก็ได้เข้าไปตรวจสอบก็ชํารุดจริงๆ 
ก็มีแค่ชิงช้าสวรรค์ 2 ชุด แต่เครื่องเด็กเล่นก็ยังใช้ได้ แต่น๊อต สกรู มีสนิมหัวมันจะแตก
และจะชํารุดต่อไป แล้วลูกยางกระแทกก็สามารถใช้ได้แค่ปีเดียวก็จะเสื่อม เพราะว่า
ลักษณะของเครื่องออกกําลังจะต้องใช้แรงกระแทก แล้วผู้ใหญ่ทั้งนั้น จึงไม่ได้ทะนุ
ถนอมเหมือนกับของที่บ้านตัวเองนะครับ ส่วนของสาธารณะไม่มีคนดูแลหรอก  ตอนนี้
ได้สั่งการไปแล้ว อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องช้างคู่ ท่านนายกได้สั่งการมา ก็เกือบ 2 เดือน
แล้ว ตอนนี้ผมก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสํารวจเพื่อซ่อม แต่ซ่อมไม่ได้แล้วเพราะสร้างมา
หลายปี โครงสร้างมันผุกร่อนไปหมดแล้ว จึงให้ช่างศิลป์เข้าไปสํารวจเพื่อที่จะใช้สีมาปะ
ลงผิวเดิมก่อน ส่วนที่เป็นรู ทําอย่างไรถึงจะขัดตะไคร้ออกก่อนแล้วจะลงสีใหม่ ก็ได้
ดําเนินการไปแล้ว ตอนนี้พึ่งได้สีมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ตอนนี้กําลังซ่อมอยู่ครับ นี้คือส่วน
ที่ผมรับผิดชอบและติดตามอยู่นะครับ  

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากครับท่าน ผอ. สําหรับช้างคู่ก็มีขึ้นตั้งแต่ผมเป็น สท.ใหม่ๆ ก็มี
มาแล้วนะครับ ท่านทําข้ึนมาเมื่อก่อนอยู่หน้าโรงเรียนนราสิกขาลัย แล้วย้ายไปอยู่ตรง
ปากทางเข้า 912 สําหรับใต้ฐานก็เป็นโพรงหมดแล้วนะครับ อยู่ๆยุบลงไปเฉย ๆ ผม
เลยให้ช่างเข้าไปแก้ไขหลายครั้งแล้ว สําหรับเรื่องช้างเราจะดําเนินการอยู่แล้วนะครับ 
เรื่องเสาประติมากรรมจริง ๆ แล้วตอนนี้สัญญาจ้างหมดไปแล้วนะครับ ประมาณเดือน
กว่าแล้วนะครับ  

นายธนานนท์  ชูด้วง   
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

สัญญาหมดตั้งแต่วันที่ 27 เดือนที่แล้วครับ ตอนนี้ก็เดือนนึงพอดี เพราะว่ามัน
มีปัญหาทางผู้รับจ้างเองนะครับ เพราะว่าคนที่ตัดต่อค่าแรงที่จะดําเนินการกับ
ผู้รับเหมาคนละคนกัน คราวนี้เราติดต่อประสานกันไม่ได้เลย จะสั่งอะไรก็ไม่ได้ต้องสั่ง
ผ่านคนคุมงาน คนคุมงานของเราเองก็ไม่รู้จะติดต่อกับใคร ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับ 
คราวนี้เหตุที่เป็นห่วงก็คือเรื่องท่ีท่านรองอุดมได้รายงานว่าหลอดไฟจะตก เพราะว่า     
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บ้านเราคลื่นลมแรง ผมได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วครับว่า คุณออกแบบอุปกรณ์ที่นี้จะต้อง
แน่นหนากว่าเมืองอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมได้สั่งการไปแล้ว และตอนนี้ก็ได้เร่งให้เขา
ปรับปรุงในส่วนที่ไม่เรียบร้อยเพ่ือที่จะได้งาน เราก็ปรับเขาวันนึง 4 หมื่นกว่าบาทนะ
ครับ เพราะฉะนั้นเดือนนึงก็ไม่ใช่น้อยนะครับ จึงได้เร่งรัดให้เขาเร่งทําให้ดีที่สุด แล้วเรา
จะได้ตรวจรับให้นะครับ เพราะตอนนี้ก็กําลังประสานอยู่กับผู้รับจ้างนะครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากครับ  ของคุณโอภาสทั้งหมด 9 ข้อก็ตามนี้นะครับ สําหรับเรื่อง
ต่อไปก็คือเรื่องของคุณมะตอฮานะครับ ต้องขอขอบคุณมากครับที่ช่วยติดตามนะครับ 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั๋วรับเงิน หรืออีกหลายเรื่องนะครับ ถามท่าน ผอ.คลัง นิดนึงนะ
ครับ ในเรื่องของตั๋วเก็บเงินตลาดสด ตรงนี้ธรรมดาเขาลงวันที่หรือไม่ครับ แล้วเวลาฉีก
ตั๋วต้องลงลายมือชื่อด้วยหรือไม่ครับ ช่วยตอบให้กระจ่างด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

น.ส.ปัทมา  เมฆารัฐ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

กราบเรียนท่านประธานผ่านสมาชิกสภาที่ตั้งข้อสังเกตในเรื่องของตั๋วเก็บเงิน
นะค่ะ คือตั๋วเก็บเงินนี้ไม่ใช่เป็นรูปแบบของใบเสร็จ เป็นแค่ตั๋วที่เราเก็บตามแผงลอย 
ตามข้อกําหนด 3 ประเภท นะค่ะ คือจะมีเล่มของ 5 บาท 10 บาท และ 20 บาทนะ
ค่ะ และใน 1 เล่มก็จะมีลําดับ คือจะมีลําดับกํากับเลยนะค่ะ ถ้าจําไม่ผิดคือจะมี 25 
ฉบับนะค่ะ ถ้าเผื่อว่าเจ้าหน้าที่จะไปเบิกซึ่งไม่ใช่เฉพาะทะเล คือทั้งหมดเลยนะค่ะ ไม่ว่า
จะเก็บในช่วงตอนเย็นหรือเช้า ของแผงลอยต่าง ๆ ก็จะมาเบิกแต่ละวัน เราก็จะมี
ทะเบียนคุมอยู่นะค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะค่ะที่ได้ให้ข้อมูล และเป็นที่สังเกต
อาจจะนําไปสู่การทุจริต ถ้าเราไม่ได้รอบคอบนะค่ะ แต่โดยหลักจริงๆ แล้ว ตั๋วเก็บเงินนี้
ก็จะไม่ได้ลงวันที่ แต่เมื่อคราวที่แล้วจะเคยเอาเข้าสภาว่าน่าจะมีเพ่ือจะได้เป็นการ
ควบคุม เพื่อป้องกันการทุจริต ต่อไปก็เลยมีการประทับตราวันที่แต่ที่เจอนี้อาจจะเป็น
ลักษณะที่ยังไม่ประทับก็อาจจะเป็นได้นะค่ะ เพราะเวลาเจ้าหน้าที่ไปเก็บซึ่งแม่ค้าพ่อค้า
แต่ละวันการค้าขายไม่เท่ากัน บางวันก็เยอะ บางวันก็น้อย อันนี้ก็ไม่ได้เข้าข้างเจ้าหน้าที่
นะค่ะ ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าจะมีบางฉบับ หรือ 10 รายหลังจากฉบับที่เราประทับไป
แล้ว ๆ มันหมดนะค่ะ ก็จะมีบางฉบับที่ไม่ได้ประทับนะค่ะ คือเราจะประทับวันที่
ล่วงหน้าไม่ได้นะค่ะ ถ้าลงวันที่ล่วงหน้า สมมุติว่าเราเอา 10 เล่ม หากว่าวันนี้เก็บได้แค่ 
5 เล่ม อีก 5 เล่มจะไปเก็บในวันพรุ่งนี้เพิ่มเติมก็จะไม่ได้แล้วนะค่ะ แล้วฉบับเหล่านี้เรา
ก็จะเอามาใช้ไม่ได้อีกเลย มันก็จะคืนมาเราก็จะต้องยกเลิกโดยเสียประโยชน์ เราเลย
ประทับเป็นปัจจุบัน อาจจะเกิดขึ้นในกรณีนี้นะค่ะ แต่ต่อไปนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แล้ว 
จะให้เจ้าหน้าที่ประทับวันที่ไปเลย ในกรณีที่ขาดอยู่ประมาณ 10 ราย หรือ 20 ราย ก็
จะประทับเพ่ือกันไม่ให้เกิดการทุจริตนะค่ะ ในส่วนที่ต่างกันระหว่างตั๋วเก็บเงินกับ
ใบเสร็จ ทําไมไม่เซ็น เพราะว่าใบเสร็จเป็นรูปแบบที่กําหนดให้ ระเบียบกําหนดให้ว่า ถ้า
เป็นลักษณะใบเสร็จควรมีอะไรบ้าง วันที่แน่นอนต้องมี ใบเสร็จนั้นออกมาจากไหน ออก
ให้ใคร ต้องมีข้อมูลครบ รับเงินเท่าไรเป็นตัวเลข และตัวอักษร และท่ีสําคัญต้องมี
ลายมือชื่อนะค่ะ ที่เรารู้ๆ อาจจะเป็นลักษณะของใบเสร็จนะค่ะ ไปรักษาพยาบาลหรือที่
ร้านค้า อันนี้คือใบเสร็จที่เต็มรูปแบบนะค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นตั๋วเก็บเงินแบบนี้จะไม่เป็น
รูปแบบ แต่เรามีวิธีการควบคุมในเบื้องต้นว่าใครเอากี่เล่ม กลับมาต้องจ่ายเงินพร้อมตั๋ว
กี่เล่ม ถ้าหมด 25 ฉบับ 1 เล่ม คนที่เก็บมาต้องมีตั๋วนําส่ง 25 ฉบับ สิ่งที่น่ากลัวที่สุด
คือกลัวว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ฉีก อันนั้นคือทุจริต คือเก็บเงินอย่างเดียวไม่ฉีก แต่ถ้าร้านค้ามี
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ใบเสร็จก็แค่ชนะในเรื่องของวันที่ แต่เงินนั้นยังไงก็ต้องเข้าตามท่ีเราฉีก ๆ 20 ก็ต้อง
นําส่งคลัง 20 คนที่มารับตอนสุดท้ายก็ต้องมานับมาคํานวณเลย นี้คือในลักษณะของ
ตั๋วค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ อยากจะยืนยันกับท่านประธานอีกครั้งนะครับว่า ต้องมี
วันที่ใช่หรือไม่ครับ 

น.ส.ปัทมา  เมฆารัฐ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ค่ะ ต่อไปจะให้เด็กเอาวันที่สดๆไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารตอบต่อค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ต้องขอขอบคุณท่านมะตอฮาอย่างมากนะครับ ก็ฝาก ผอ.คลังด้วยนะครับ ว่า
ต้องทําให้รัดกุมด้วยนะครับ ผมว่าต้องมีรั่วไหล ต้องมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้ไปในทางใด อาจจะ
ประทับตราวันที่ แต่ไม่ต้องเซ็นก็ได้เพราะคงเซ็นไม่ได้อยู่แล้ว หรือประทับตราเทศบาล
อะไรพวกนี้นะครับ ก็ชัดเจนนะครับ เรื่องท่ี 2 เรื่องความคืบหน้าของการก่อสร้างถนน
เลียบคลอง ณ นคร ที่เราได้กันเงินไปแล้วนะครับ วันนี้ท่านประธานตรวจการจ้างไม่
ได้มา ไปประชุมนะครับไม่ได้มา ตรงนี้ ผอ.คลังพอตอบได้หรือไม่ครับ ความจริงตรงนี้
คือติดในเรื่องของที่ดินของชาวบ้านอยู่นิดนึงนะครับ เราได้ประชุมกันหลายครั้งกับท่าน
รองกิจจา ได้ประชุมหลายรอบโดยท่านรองกิจจาได้เชิญประชุมเองนะครับผมก็ไม่ได้เข้า
นะครับ และได้ข้อสรุปก็คือยังไงก็ต้องให้เจ้าของที่ดินตรงนี้ซึ่งติดอยู่เจ้าเดียวก็คือของ
เอสโอเอ็น คือเขาบอกว่า เขาเป็นคนทําหนังสือยื่นขึ้นมาไม่ได้ฟ้องนะครับ ได้ยื่นหนังสือ
กับเทศบาลว่า ที่เทศบาลก่อสร้างไปรุกล้ําในที่ดินของเขา แต่อย่างไรเขาก็จะดูแล       
จะมอบให้เทศบาลนะครับ คือไม่ได้มอบให้เทศบาลแต่ให้เทศบาลดําเนินการได้นะครับ 
และจะมีหนังสือของจังหวัดเข้ามาด้วย ก็ให้เทศบาลชี้แจงไปว่าสาเหตุเพราะอะไรที่
ล่าช้า ทางประธานตรวจการจ้างท่านรองกิจจาก็ไม่อยู่ อย่างไรมีนาคมนี้ก็จะหมดแล้ว 
เดี๋ยวผมจะคุยกับท่านนายกอีกครั้งนึงนะครับ ว่าจะต้องเร่งด่วนไม่อย่างนั้นจะเสียหาย
และมีการฟ้องร้องกันอีกนะครับอย่างท่ีคุณมะตอฮาบอกนะครับ เรื่องของชายทะเลเป็น
ปัญหาที่ไม่ได้แก้ไขง่าย ๆ  นะครับ ตั้งแต่สมัยนายกวันอัลวี ผมก็ได้เข้าไปดําเนินการ
ขยับร่นเข้าไปเดือนแรก 5 เมตร เดือนที่ 2 เหลือ 3 เมตร เดือนต่อมาเหลือเมตรนึง 
ต่อมาข้ึนบนถนนเลยนะครับ ยากมาก ขอบคุณท่านมะตอฮาที่เสนอแนะในเรื่องของให้
คนที่เฝ้าตรงนั้นไปควบคุมดูแล ตอนนี้ทางหัวหน้าสํานักปลัดก็ดําเนินการอยู่นะครับ ใน
เบื้องต้นตอนนี้เราดําเนินการเองไม่ได้หรอกนะครับ แต่ต้องให้ 3 ฝ่ายเข้ามาดําเนินการ 
วันนั้นมีแม่ค้ามาหาประมาณ 10 คน มาหาที่หน้าห้องท่านนายก ก็มาคุยกันร้องห่ม
ร้องไห้ว่าเขาขายไม่ได้ เราก็แก้ปัญหาโดยให้รถเข้ามาถึงตรงแถวหน้าร้านอาดัม แล้วรถ
เข้าไปจอดแล้วถึงจะขายได้ ซึ่งเราก็ได้แก้ปัญหาไป ตอนนี้ก็เสียงตรงนั้นได้หายไป แต่
ภาพรวมตอนนี้ตามที่คุณโอภาสบอกนะครับ ชาวบ้านชอบนะครับ เราจะทําโดยลําพัง
ตัวเราเองไม่ได้ วันนั้นมีทหารเข้ามาร่วมด้วย ก็ขอขยับรถเข้าไปจอดข้างในหน่อยได้
หรือไม่ เขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าทําอย่างนั้นก็จะทํางานลําบากเดี๋ยวรถพ่วง หรือรถ
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อ่ืนๆ ก็จะออกมามากมายอีก คราวนี้เราจะกันไม่ได้เลย ร้านค้าที่อยู่ประจําที่ไม่มีปัญหา
อะไรนะครับ จะมีปัญหาที่มากที่สุดก็คือเรื่องรถโชเลย์ เราต้องเข้าไปแก้เรื่องรถโชเลย์
เพราะเป็นรถต่างถ่ินเข้ามาเยอะแยะมากมาย ขายที่โน้นไม่ได้ก็มาขายที่นี่ คนอยู่
ตรงไหนเยอะ คนลงตรงไหน รถทัวร์อยู่ตรงไหน เขาก็จะขับไปขายตรงนั้นเต็มไปหมด
นะครับ ต้องคุยกับทางหัวหน้าสํานักปลัดอยู่ประจํา ตรงนี้เราก็พยายามแก้ไขปัญหาอยู่
นะครับเพื่อให้พ่อแม่พ่ีน้องเราได้ขายของได้นะครับ  อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเงินไป
อบรมนะครับ มีนะครับในเรื่องของงบประมาณสําหรับการเดินทางไปอบรมนะครับ      
ก็อย่างที่ประธานสภาได้แจ้งไว้แล้วนะครับ ใครอยากจะไปอบรมก็ให้ประสานหัวหน้า
สํานักปลัดได้นะครับ แล้วให้แจ้งรายชื่อเข้ามาก่อนวันที่ 27 นะครับ เรื่องตลาดบาเละ  
ฮิเล ฝาคูระบายน้ําเก็บไปและไม่ได้วางไว้เหมือนเดิมนะครับ ฝากท่านรองนิยิด้วย      
นะครับ เดี๋ยวคนหล่นลงไป ฝากท่านรองนิยิตามด้วยนะครับ ให้คุณณรงค์ไปด้วย       
นะครับ 30 คูหาที่ท่านมะตอฮาถามว่าที่เราทําอยู่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะสามารถ
ดําเนินการให้เขาประมูลเช่าได้หรือไม่ ตรงนี้ทาง ผอ.คลังน่าจะรู้นะครับ เชิญท่าน ผอ.
นะครับ 

น.ส.ปัทมา  เมฆารัฐ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ในเรื่องของ 30 คูหาได้มีการประชุมเป็นที่เรียบร้อยนะค่ะ เพราะว่าเมื่อทาง
เทศบาลได้สํารวจและเป็นทรัพย์สินของทางเทศบาล ต้องมีการกําหนดราคาขั้นต่ําที่มี
การประมูล ซึ่งมีราคาข้ันต่ําที่ประมูล 6 หมื่นบาทต่อเดือน ก็ได้ผู้ประมูลมา 72,000 
บาทต่อเดือน ซึ่งสามารถที่จะดําเนินการได้เนื่องจากได้ควบคุมเป็นทรัพย์สินของทาง
เทศบาล แล้วรายได้ก็เป็นของเทศบาล รู้สึกว่าเดือนท่ีแล้วเป็นเดือนแรกนะค่ะ เป็นการ
จ่ายค่าประมูล และท่ีรู้มาคือขาดทุนนะค่ะ ประมูล 72,000 แต่คนทีได้ประมูล
สามารถเก็บได้จากการที่เค้าบริหารจัดการ 4 หมื่นกว่าบาท ซึ่งยังไม่ได้หักค่าน้ําค่าไฟ ก็
อยู่ในการประมูลซึ่งผู้ประมูลรับผิดชอบทั้งค่าน้ําค่าประกันมากมายนะค่ะ ไม่แน่ใจว่าจะ
ทํายืดหรือไม่นะค่ะ แต่ว่าอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามสัญญา คือราคาประมูล 72,000 
ต่อเดือนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผมนายมะตอฮา ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 นะครับ ก็ขอขอบคุณท่าน ผอ. ท่านรองนายกที่ให้คําตอบที่กระจ่าง
นะครับ ในเรื่องของตั๋วตลาดสด โครงการเลียบคลอง 16 ล้าน ฝาคูระบายน้ํา ที่ผม
อยากได้คําตอบเมื่อสักครู่นะครับ แต่ผมอยากจะนําเสนอในที่นี่ 2 เรื่องนะครับ 
ประธานสภาครับ เรื่องแรกคือโครงการ 16 ล้าน ถนนเลียบคลอง ตอนนี้คือมีปัญหาได้
ข่าวมาคือยากท่ีจะแก้ไขได้ ผมอยากจะนําเสนอ ณ ที่ประชุมแห่งนี้ว่า เป็นไปได้หรือไม่
ว่าตามท่ีท่านรองอุดมบอกเม่ือสักครู่ว่าเกิดจากเจ้าหนึ่งที่ไม่ได้เซ็นมอบที่ให้ เราก็ตัดเนื้อ
งานตรงนั่นไปเลย ตรงไหนที่มีปัญหาเราก็ตัดเนื้องานเลย เพื่อที่บริษัทจะได้ใช้จ่ายเงินใน
ส่วนที่เขาควรจะได้นะครับ อาจจะไม่มากก็น้อยแต่เขาก็สามารถท่ีจะไปจ่ายหนี้ เพราะ
เขาต้องติดหนี้อยู่แล้วนะครับ เพราะว่าโครงการงบอยู่ท่ี 16 ล้าน เป็นไปได้หรือไม่ครับ
เจ้าหน้าที่ของเรา ประธานก็ไม่มีและไม่ได้เข้าประชุม ท่านรองอุดมก็ได้ดูแลอยู่นะครับ 
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น่าจะมีมาตรการตรงนี้ ส่วนไหนที่มีปัญหาเราก็ตัดเนื้องานเลยได้หรือไม่ครับ คือจะได้
จบๆ ไม่ต้องเข้าสภานี่อีกนะครับ ให้จบที่คณะกรรมการตรวจการจ้างนะครับ  เรียก
บริษัทมาคุย เรียกเจ้าของมาคุย เทศบาลในฐานะเป็นผู้ดูแลเราก็ดูแลตรงนั่น ผอ.คลัง 
ผอ.ช่าง และมีรองนายกอยู่ตรงนั่นนะครับ เรื่องท่ี 2 ที่จะนําเสนอให้ที่ประชุมแห่งนี่ได้
รับทราบ คือเรื่องพ่อค้าแม่ค้าที่ขายที่หาดนราทัศน์นะครับ จะนําเสนอว่า เป็นไปได้
หรือไม่ถ้าเราจะเปิดประตูท้ัง 3 ที่เราปิด แต่คราวนี้เรามีมาตรการอย่างไร เรามี
เจ้าหน้าที่ 10 คนที่ดูแลตรงนั้นอยู่ ก็คือ เราไม่ได้เปิดกว้างตลอดนะครับ เราเห็นรถเข้า
มาเราก็เปิด แล้วเราก็ถามรถท่ีจะเข้ามา โชเลย์ที่จะเข้ามานี่แน่นอนอยู่แล้วเขาจะเข้ามา
เราเห็นอยู่แล้วเพราะเขามีของเราก็ห้ามเข้าไป รถกะบะ หรือรถ 10 ล้อที่มีของเต็มหน้า
หลังกะบะ เราก็ถามว่าจะเข้าไปทําไม ถ้าจะไปขายของเราก็ไม่ให้เข้า คือเราไม่ให้ขายริม
ทะเลเลย เป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราเปิดทั้ง 3ทาง คราวนี้ถ้าเราเปิดอย่างนั้นผลที่จะเกิด
ร้านค้าที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ก็จะมีผลกับเขา ผลคืออาจจะขายของได้มากขึ้น คืออาจจะ
ขายของได้มากขึ้น คือปิดไปเลยนะครับ เจ้าหน้าที่ 10 คนนี้ที่เราจ้าง ก็ไปห้ามเขา ที่นี่
จะถามท่านประธานอีกครั้งหนึ่งว่าในเรื่องการเอาโต๊ะไปตั้งฝั่งโน้น รถม้าท่ีเข้าไป
ให้บริการตรงนั้น แล้วรถมอเตอร์ไซต์ท่ีวิ่งไปมาบนทราย ชาวบ้านที่จะดูทะเลเขาดูไม่ได้
เพราะว่าเวลาเขาขับรถมาดินจะข้ึนมาและลมจะตีเข้ามา ตรงนั่นอยากจะให้เข้าไปใช้
จ่ายตรงนั่นได้หรือไม่ครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เรื่องเดียวกันหรือไม่ค่ะ เชิญคุณสมาน ค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 2 ครับ จริง ๆ ผมก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะมาอภิปรายนะครับ แต่ผมฟังเรื่อง
ที่ท่าน ผอ.คลังชี้แจงเมื่อสักครู่ที่ว่าสามารถเก็บใช้ได้ พอดีผมเคยอ่านพระราชบัญญัติ
การปกครองท้องที่ ผมเคยผ่านมาตรารู้สึกว่า มาตรา 122 เขาเขียนว่านายอําเภอมี
หน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านรองคงรู้ดีเพราะว่าเคยทํางาน เคยเป็น
ปลัดนะครับ รู้สึกว่าเขาจะเขียนว่า นายอําเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการดูแลรักษาคุ้มครองที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชน
ใช้ร่วมกัน และวรรค 2 คือนายอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถใช้หรือ
อนุญาตใช้ให้คนอื่น รู้สึกว่าผมจําได้แค่นั้น ช่วยดูด้วยครับ เพราะผมกลัวว่ามันจะขัดกับ
กฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะครับ พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 น่าจะ
ประมาณนั่นนะครับ มาตรา 122 เพราะถ้าประชาชนรู้ว่าไปทับสิทธิของเขาตามมาตรา
นี้ใช่หรือไม่ครับ เพราะจริง ๆ แล้วเทศบาลไม่มีสิทธิที่จะไปอนุญาตหรือว่าจะใช้ในที่
สาธารณะสมบัติของแผ่นดินนะครับ มีแค่ช่วยดูแลให้สะอาดให้มีความปลอดภัยนะครับ 
ขอให้ท่านรองช่วยชี้แจงด้วยครับ เพราะว่าท่านรองเคยเป็นปลัดน่าจะเคยใช้กฎหมายนี้ 
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านรองค่ะ  ทางเทศบาลมีนิติกร จะให้นิติกรตีความก็ได้ แต่เรามีท่านรอง
ที่รู้กฎหมายเหมือนกัน เชิญท่านรองชุมสายค่ะ 
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นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพครับ เรียนแบบนี้
ครับ ผมไม่สามารถท่ีจะอ่านข้อกฎหมายได้ตรงเพราะเปิดไม่ทัน เมื่อสักครู่พยายามเปิด
แล้วแต่เปิดไม่ทัน แต่ที่เข้าใจของฝ่ายปกครองมาตลอดก็คือว่า ท้องถิ่นเข้ามา
ควบคุมดูแลช่วยเหลือฝ่ายปกครองในการกํากับดูแลและการใช้ที่ทางสาธารณะ
ประโยชน์ ที่ผ่านมาการขอใช้ต้องไปถึงมติ ครม. นะครับ  

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมขอเสนอหารือนอกรอบดีกว่าครับเพราะเป็นเรื่องกฎหมายนะครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ผมจะขอชี้แจงอีกเรื่องคือเรื่องของตั๋วเก็บเงิน ผมจะขอตอบให้ท่านเข้าใจชัดๆ
นะครับ ตั๋วที่ว่าเทศบาลจัดพิมพ์ขึ้นมาเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบไปเก็บ ไปเป็น
หลักฐานเพราะจะออกใบเสร็จวันนึงพันฉบับไม่คุ้มหรอกครับค่าพิมพ์ใบเสร็จเลยพิมพ์
เป็นตั๋ว ๆ ก็ประทับตราเทศบาลไป และเป็นตั๋วโดยชอบไปของเทศบาล แล้วรันนิ่งเลข 
ในเล่มนึงรันนิ่งเลข พอเจ้าหน้าที่ไปฉีกตั๋วบางทีก็ไม่มีการลงวันที่และไม่มีการลงนาม แต่
ควบคุมกํากับโดยเลขรันนิ่งนะครับ พอคนนี้ถือมา เอารันนิ่งเลขมาวันนี้เล่มที่ 1 ที่ 2 
ถูกฉีกไป 100 แผ่น คุณเอาเงินมาจ่าย 100 แผ่น เจ้าหน้าที่ท่ีเทศบาลรับเงินสลักหลัง
ตั๋ว วันนี้รับตั้งแต่หมายเลขนี้ถึงหมายเลขนี้ 100 แผ่นเป็นเงินเท่านี่บาท ก็จะเป็น
หลักฐานไว้ และเอาเลขนี้ไปลงบัญชีรับรายวัน นี่คือตั๋วที่ออกให้กับร้านค้าหาบเร่แผง
ลอย แต่ใบเสร็จที่ออกให้กับผู้เช่านี้ก็เป็นอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ตั๋วนี้ เป็นใบเสร็จ ๆ 
จะต้องลงครบ ผมเข้าใจว่าที่ ผอ.ชี้แจงเมื่อสักครู่การปั๊มหรือไม่ปั๊มนั้น ท่านสมาชิกข้อง
ใจว่าทําไมไม่มีระบุวันที่เลย ไม่มีคนเซ็นรับ มันใช่ใบเสร็จหรือไม่ มันไม่ใช่ใบเสร็จนะ
ครับ แต่ให้เข้าใจว่ามันถูกกํากับโดยรันนิ่งเลขนะครับ และความรับผิดชอบอยู่ท่ีคนเก็บ
นะครับ ลูกจ้างคนที่ไปเก็บ เมื่อลูกจ้างนั่นมาส่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บท่ีเทศบาล เจ้าหน้าที่
จัดเก็บนั่นละครับ ถ้าเงินไม่ส่งเจอแล้วครับ สลักหลังแล้วไม่ส่งเงิน 157 ครับ ละเมิด
ตามมาครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอบคุณค่ะท่านรองนายก  เชิญท่านรองอุดมค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรื่องของชายทะเลนะครับ ท่านหัวหน้าสํานักปลัดเชิญตอบให้กระจ่างด้วยครับ 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

สําหรับประเด็นของท่านมะตอฮา ประเด็นที่ท่านเป็นห่วง มันเป็นข้อสรุปในที่
ประชุม 3 ฝ่ายนะครับ คือสรุปว่า กําลังของเราไม่พอที่ผ่านมาเราก็อะลุ้มอล่วยและไป
เฝ้ากันทั้งวันที่ท่านผู้บริหารว่าพอเราหันหลังก็กลับไปขายอีก มาตรการตามข้อสรุปก็คือ 
เอาท่อนซีเมนต์ไปกั้น 2 จุดนะครับ ไม่ใช่ 3 จุด ส่วนจุดที่บายพาสที่เราเรียกกันตรง
ถนนตัดใหม่ไม่ได้มีการนําแท่นซีเมนต์ไปวางนะครับ เพียงแต่เป็นแผงติดล้อนะครับ 
สามารถที่จะเลื่อนไปมารถท่ีนําส่งสินค้าเข้าออกได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ 10 คนที่เป็น
โครงการที่เทศบาลจ้างมาเพ่ือเสริมกําลังที่เรามีน้อยมากนะครับ คือเราให้รถรับส่ง
สินค้าเข้าออกได้นะครับ เรื่องท่ีเราจะเปิดหมดนี้คงไม่ได้ เพราะที่ประชุมได้สรุปออก
มาแล้วนะครับ  เพราะถ้าเราเปิดออกอีกก็จะเข้าไปสู่สภาพเดิมแน่นอนครับ และ
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ประเด็นที่ 2 การวางโต๊ะบนหาดทรายนะครับ ผมก็ได้รับคําขอจากชาวบ้านและได้มี
การประชุมจากคณะทํางานสองสามคน ได้ข้อสรุปว่าเราจะอนุญาตให้วางโต๊ะบนหาด
ทรายได้นะครับ เพราะว่าปัญหาที่ผ่านมาก็คือถ้าเป็นเสื่อ เมื่อลมพัดมาทรายก็จะตกลง
ไปในอาหาร เราจึงมีข้อสรุปคือเราจะอนุญาตให้วางโต๊ะได้ แต่ไม่ใช่ว่าไปวางโต๊ะเต็ม
ชายหาดเลยนะครับ คือวางได้เฉพาะผู้ท่องเที่ยวที่มาทานอาหารนะครับ ก็มีเสื่อมีโต๊ะ
วาง และหลังจากผู้ท่องเที่ยวเดินออกจากโต๊ะไปแล้วก็ให้มีการจัดเก็บให้เรียบร้อยนะ
ครับ นี่ก็คือเงื่อนไขใบอนุญาตของกองสาธารณสุขฯครับ กองสาธารณสุขก็ได้เข้าประชุม
ด้วยนะครับ ก็มีมาตรการหลายข้อนะครับ การร่น 5 เมตร 2 เมตร ต่อไปก็อยู่ใน
เงื่อนไขใบอนุญาตตามข้อ 5  และการทําบ่อดักไขมัน ต่อไปก็มีโครงการจะทําห้องน้ํานะ
ครับ ท่านเดินไปชมได้นะครับหลังร้านอาดัม ตอนนี้เรามีการปรับพื้นที่ ก็มีสุขาหลังสี
เขียวของชาวบ้านดูแล้วไม่สวยงาม ทางผู้บริหารก็เอาเงินเหลือจ่ายปลายปีเข้าแผนแล้ว
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จะมีการสร้างห้องสุขา ห้องละหมาด ที่ได้คุยกันคือห้อง
สุขาอยู่ตรงนี้ 3 ห้อง ๆ ของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับ พร้อมห้องละหมาดนะครับ ที่
ได้คุยกันเบื้องต้นก็น่าจะมีการประมูลนะครับ และเอารายได้เข้าเทศบาลนะครับในการ
ดูแลต่างๆ จะได้เรียบร้อย และปัจจุบันนี้ก็มีการตัดถนนตรงจุดอับ ตรงซุ้มเขียวนะครับที่
หันหน้าเข้าทางร้านอาดัมซึ่งเป็นจุดอับ ส่วนที่หันหน้ามาทางบายพาสตอนนี้พ่อค้าแม่ค้า
เริ่มเข้าไปแล้วนะครับ จุดอับตรงนี้เราได้มีการตัดถนน ตอนนี้ได้เอาต้นไม้ลงแล้วเป็นหิน
คลุกก่อนนะครับ กว้าง 4 เมตร ยาวประมาณ 55 เมตร เพื่อเข้าไปในลานคอนกรีตที่
เป็นจุดอับ ตอนนี้ก็มีคนไปลงทะเบียนเต็มแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณมะตอฮาต่อค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 ขอบคุณท่านหัวหน้าโชคท่ีตอบนะครับ ท่านหัวหน้าโชคตอบได้
ยาวมาก แต่ที่ไม่ได้ตอบให้ผมก็มี 2 ข้อนะครับที่ผมถามว่า อนุญาตให้รถม้าใช้บริการ
ตรงนั่นหรือไม่ครับ เพราะว่าเขาเก็บค่าบริการอยู่ และรถมอเตอร์ไซด์ท่ีขับบนทราย ถ้า
เราอนุญาตให้เขาขายก็จะมีปัญหากับคนอ่ืนที่เขาจะเข้าไปด้วย ตรงนี้ที่ผมได้รับปัญหา
และได้นําเสนอท่ีประชุมแห่งนี้เพื่อได้รับทราบว่าท่านมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพราะถ้า
เราปล่อยรถม้ากับรถมอเตอร์ไซต์เข้าไป คนอื่นก็จะเข้าไปและเราจะแก้ไขปัญหายาก   
นะครับ ขอให้หัวหน้าสํานักช่วยตอบด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ระดับผมคงตอบไม่ได้นะครับ ก็คงจะต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารด้วย
นะครับ คงจะต้องมีการประชุมหาข้อยุติ แล้วจะนําเรียนในโอกาสต่อไปนะครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ก็ขออนุญาตนะครับ จริงๆ แล้วเรื่องของการขออนุญาตรถม้ากับการขอ
อนุญาตมอเตอร์ไซต์ เรายังไม่อนุญาตนะครับ และมีคนร้องเรียนมา และเรื่องของรถม้า
ที่ไปขี่บนชายหาดแล้วไปถ่ายมูลบนชายหาดแล้วไม่มีการเก็บ เรายังไม่เห็นเขาขอ
อนุญาตมาเลยนะครับ และไม่ได้อนุญาตนะครับ หยุดได้หยุดก่อนจนกว่าจะมีข้อสรุปว่า
จะอนุญาตหรือไม่นะครับ คือถ้าเขาจะอยู่ที่ชายหาดจริงๆ ก็ต้องทําตามข้อกําหนดของ
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เทศบาลนะครับ ไม่ใช่ว่าอยู่ๆ ก็ให้ไปทําเลยไม่ได้ สิ่งไหนที่อยู่ในพ้ืนที่ชายหาด ถ้าเรายัง
ไม่อนุญาตก็ขอให้ทางหัวหน้าสํานักจัดการด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องมีข้อตกลงมีข้อกําหนด มีข้อห้าม มีข้อปฏิบัติ ถึงจะ
เป็นระเบียบที่อยู่ในระบบได้นะค่ะ เชิญท่านสมาชิกต่อค่ะ ไม่มีแล้วนะค่ะ ดิฉันก็
ขอขอบคุณทุกท่านนะค่ะที่ได้มาประชุมในวันนี้ โดยเฉพาะตัวแทนผู้ว่าฯ มาจากข้าง
นอกนะค่ะ ขอปิดประชุมค่ะ 

 

ปิดประชุมเวลา  16.10 น. 
 
 
     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์         ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                          เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

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

     (ลงชื่อ)   โชคชัย   วัฑฒนายน       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
              (นายโชคชัย  วัฑฒนายน)   
                                 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 

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

 
 


