
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยที่ 2  ประจ าปี  2558 

ครั้งที่    1/2558              
เมื่อวันที่  9 มิถุนายน  ๒๕๕8 

เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผาภักดี)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

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

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
- -   

รายช่ือคณะผู้บริหาร 
๑. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
๒. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี 
๓.  นายสาการียา นิแวร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๔. นายอาฮามะ  กุลยานันต์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายวัฒนะ วัฑฒนายน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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รายช่ือคณะผู้บริหารผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 
2. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี  (ไปราชการ) 

รายช่ือเจ้าหน้าที่จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
-    

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

1. นายสะมะแอ บินเต๊ะ ครู โรงเรียนเทศบาล 5 
2. นางอุษามาศ   เรืองธนู ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
3. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
4. น.ส.กาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
5. นายมะนะยิบ สาเหาะ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
6. นางเกษศินี อารยเศรษฐ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
7. น.ส.เจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
8. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
9. นางวัจนา หนูปั้น หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
10. น.ส.ปราณี เจริญสุข หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
11. นายสินนิมิตร บุษบงค์ รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
12. นางสุชีพ เกื้อกูล ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
13. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล 
14. นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
15. นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์ นิติกร 
16. นางเกศสุดา ชูชื่น รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
17. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หน.ฝ่ายบริการฯ 
18. น.ส.วิมล นพคุณขจร ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
19. นายสมนึก ล่องสมุทร ผอ.สํานักการศึกษา 
20. นางภาณุมาศ ศรีสุข เจ้าพนักงานธุรการ 
21. นายโชคชัย วัฑฒนายน หน.สํานักปลัดเทศบาล 
22. น.ส.ปริยา พรหมสังวระ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23. น.ส.อโรชา พรหมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
๒๔. นายสุชาติ ทองด้วง เจ้าพนักงานเทศกิจ 
๒๕. นางผ่องศรี เอกเพชร จนท.ธุรการ 
26 นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการ 
.    
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เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น. 

                เม่ือถึงเวลา  09.๐๐   น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์
ประชุมตามความในมาตรา 27  แห่งพระราช บัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้ง
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 12  พ.ศ.2546  และข้อ 25  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมฯ   พร้อมทั้งเรียนเชิญคุณสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุม
เพ่ือดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  และเชิญ  คุณเจะอูมา เจะมุ  สวดดุอาร์ตาม
ศาสนาอิสลาม         

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ตอ่ไปผมจะอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส เรือ่ง  เรียกประชุม
สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี  2558 ครั้งที่ 1/2558           
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช 
2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 1๓  พ.ศ.25๕๒  และตามมติของสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  2558   เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์  
2558   สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสได้มีมติกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําปี  2558  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  
2558  เป็นต้นไป   ฉะนั้น  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2   
ประจําปี  2558  ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน 2558  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน  30 
วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่  22 พฤษภาคม  พ.ศ.
2558  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ค่ะ ก็ขอสวัสดท่ีานนายกเทศมนตรี ท่านผูบ้รหิาร ท่านผอ. ท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นะคะ  วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2558  ครั้งที่ 1/2558  โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ นะคะ  

            ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
               ก่อนอ่ืนขอแจ้งเรื่องข่าวดี ในนามของเทศบาลเมืองนราธวิาส ขอยนิดี
ต้อนรับท่านผู้บริหารที่มาใหม่นะค่ะ จํานวน 2 ท่าน และผู้ช่วยสถานธนานุบาลนะค่ะ 
ซึ่งเป็นทั้งข้าราชการประจํา และสายการเมืองนะค่ะ ดิฉันก็อยากให้ท่านแนะนําตัวใน
ที่ประชุม ท่านแรก คือ นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส เชิญ
ค่ะ 

๒7. นายธนานนท์ ชูด้วง ผอ.สํานักการช่าง 
28. นายอับดุลฆอนี อันนัศร์ ผน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
29. นางกุลวดี สะลีละ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
30. น.ส.ปัทมา เมฆารัฐ ผอ.กองคลัง 
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นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสทุกท่านครับ ชื่อผมคงจะไม่คุ้นหูเท่าไร แต่มันจะมีทุกอําเภอครับ ชื่อ
ชุมสาย นามสกุลเทพลิบครับ ไม่ใช่คนเกิดที่นี้ครับ เกิดท่ีจังหวัดเพชรบุรีครับ แต่อาศัย
อยู่ในนราธิวาส ๒๐ กว่าปีเศษ รวมทั้ง 3 จังหวัดนี้ สตูล ยะลา นราธิวาส 
โดยประมาณ 37 ปี และคิดว่าน่าจะเป็นที่สุดท้ายที่ผมจะอยู่ที่นราธิวาส น่าจะอยู่อีก
ยาวนาน โดยย่อ ผมเคยทํางานภาครัฐมาก่อน เริ่มตั้งแต่ พัฒนากร  ปลัดอําเภอ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ผู้อํานวยการส่วนทั้งหลายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อยู่
สองสามส่วนโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส คนที่ 1 ท้องถิ่น
จังหวัดปัตตานี คนที่ 2 และสุดท้ายผมไปทําหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ตรวจราชการอยู่ในเขต 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ประมาณ 3 ปี 
แล้วเกษียณเมื่อ 30 กันยายน 2557 ครับ พอเกษียณมาห้าหกเดือนแล้ว มันรู้สึก
เหงาและคิดถึงท่านประธาน ท่านสมาชิก ผมในฐานะท่ีเป็นผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งใน
เขตเทศบาล ก็เพราะว่าผมอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และอาศัย
เรื่อยมา เพราะฉะนั้นผมเป็นราษฎรในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสครับ ที่ผมบอกว่าผม
มีส่วนได้เสียนั้นก็เพราะว่า ทุกข์สุขของผมอยู่ที่เทศบาลด้วยครับ ความสะอาด ความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเทศบาล นี้คือความรู้สึกและ
ประวัติของผมในเบื้องต้น และโอกาสต่อ ๆ ไปในฐานะท่ีมาช่วยทางฝ่ายบริหารที่มา
จากการเลือกตั้ง ก็คงจะขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นได้กรุณาให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาบ้านเรา ผมคิดว่าผมมาด้วยตั้งใจ และเต็ม 100 ครับ คิดว่าจะ
นําความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีมีอยู่มาช่วยทีมบริหารและก็ร่วมมือกับ
ข้าราชการประจํา และพนักงานเทศบาล รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นนี้ทํางานให้บ้าน
เราเกิดความสุข และท้ายที่สุดประโยชน์จะเกิดกับประชาชนในท้องถิ่น จะพยายาม
อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ทั้งนั้น ด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ก็นับว่าเป็นโชคดีของเทศบาลนะค่ะ ที่เราได้คลังสมองมาช่วยบริหารอีก
คนนึง ต่อไป นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เชิญค่ะ 

นางบุษบา  ทิพย์เหรียญ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร 
และหัวหน้าส่วนการงานผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางบุษบา ทิพย์
เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาล โอนย้ายมาจากเทศบาลตําบลย่านตาขาว อําเภอ
ย่านตาขาว จังหวัดตรัง ค่ะ ก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
ค่ะ ก็เป็นครั้งแรกนะค่ะที่ได้มาท่ีจังหวัดนราธิวาส ก็ได้รับการต้อนรับจากทุกท่านเป็น
อย่างดี อบอุ่น สําหรับการงานในหน้าที่ ดิฉันก็ขอให้คําม่ันสัญญาต่อที่ประชุมแห่งนี้
นะค่ะว่า จะปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกําลังความรู้ความสามารถ จะให้ความ
เป็นธรรมและความสะดวกกับผู้มาใช้บริการทุกท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะ และ
หากท่านหนึ่งท่านใดมีเรื่องแนะนําหรือข้อเสนอแนะที่เห็นว่าเป็นประโยชน์กับการ
ปฏิบัติงานของงานสถานธนานุบาล ดิฉันก็ยินดีที่จะรับฟังนําไปปฏิบัติในโอกาสต่อไป 
ขอบคุณมากค่ะ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ก็เช่นกันนะค่ะ ท่านผู้จัดการก็ตั้งใจเต็ม 100 ไม่ได้เสียใจนะท่ีได้ย้ายมานี้
นะค่ะ ท่านต่อไป นางสาวนูรียะ  สาแม  ตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล  

นางนูรียะ  สาแม 
ผู้ช่วย ผู้จัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

สวัสดีค่ะ กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุก
ท่านค่ะ ดิฉัน นางสาวนูรียะ  สาแม เป็นผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาลเมือง
นราธิวาส โอนย้ายมาจากเทศบาลเมืองพระประแดงค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องการโอนย้ายของเจ้าหน้าที่เรานะค่ะ 
เมื่อสักครู่ดิฉันลืม เอกสารไปซ้อนอยู่ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันอีกเรื่องหนึ่ง 
นายชัชชัยวุธ  กระจายเกียรติ  โอนย้ายจาก ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง สํานัก
ปลัดเทศบาล นะค่ะ ไปดํารงตําแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ของกอง
วิชาการและแผนงาน นะค่ะ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีหน้าที่จัดทําแผน
และงบประมาณของเทศบาลนะค่ะ เพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่าน ถ้า
มีปัญหาจะปรึกษาหารือเก่ียวกับเรื่องการทําแผนหรืองบประมาณ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหน
ก็ถามคุณชัชชัยวุธ ได้นะค่ะ ถ้าจะปรึกษาหารือเรื่องเก่ียวกับแผนนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
            ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง ญัตติขอรับความยินยอมเพ่ือทํากิจการนอกเขต      

  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส 

             เรยีน ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส ดว้ยเทศบาลเมืองนราธวิาส 
โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้  

หลักการ 

  เทศบาลเมืองนราธิวาส  ขอรับความยินยอมต่อสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสเพื่อทํากิจการ     ในเขตเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ  อําเภอเมืองนราธิวาส 
จังหวัดนราธิวาส โดยจัดสร้างระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง 
(RefuseDerived Fuel,RDF) และปุ๋ยอินทรีย์     

เหตุผล 
  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสมีการขยายตัวและเจริญเติบโตของชุมชน
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการกําจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรวม โดยประเภทมูลฝอยที่พบ
มากที่สุด คือ เศษอาหาร(ย่อยสลายได)้ รองลงมาได้แก่ขยะทั่วไป (พลาสติก ขวด 
กระดาษ เป็นต้น) ซึ่งมีศักยภาพท่ีจะแปรรูปนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพ่ือผลิตเป็น
เชื้อเพลิง และปุ๋ยอินทรีย์ ได้  ดังนั้น เพ่ือให้ระบบการจัดการขยะชุมชนของเทศบาล
เป็นไปอย่างครบวงจร และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะ  เทศบาลเมืองนราธิวาส
จึงได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน  355,577,654 บาท เพื่อดําเนินโครงการสร้างระบบการ
จัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง และปุ๋ยอินทรีย์ มีระยะเวลาในการดําเนินการ 
ทั้งหมด  2 ปี  โดยดําเนินการในพื้นที่ เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ  อําเภอเมือง
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นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  เพื่อให้การดําเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
เทศบาลจึงมีความจําเป็นต้องขอรับการยินยอมจากสภาเทศบาลในการทํากิจการนอก
เขต  

ระเบียบ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  
มาตรา 57 ทวิ เทศบาลอาจทํากิจการนอกเขตเม่ือ                                                                                                         
  1. การนั้นจําเป็นต้องทําและเป็นการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อยู่ภายในเขตของตน 
  2. ได้รับความยินยอมจากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล 
สภาจังหวัด หรือสภาตําบลแห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง และ 
  3. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเพื่อให้ความ
ยินยอมต่อไป  ขอบคุณครับ 
 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ เชิญคุณมะตอฮา  
ดอเล๊าะ ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ญัตติขอรับความยินยอมเพ่ือทํากิจการนอกเขต นะครับ โครงการนี้ก็
คือว่าจะไปทํา ระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง และปุ๋ยอินทรีย์ นะครับ    
ผมดีใจด้วยนะครับ ในวันนี้ และมาถึงในวันนี้ ในสมัยที่แล้วสมัยนายกคนที่แล้ว      
ต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ คุณวัลอัลวี  วันยะฟาร์ ซึ่งพาสมาชิกพวกเราไปดูงาน
ที่ภูเก็ตครั้งนั้นผมก็ดีใจด้วยที่ได้ไปดูการกําจัดขยะนะครับ เพราะว่าในจังหวัดภูเก็ต
เป็นจังหวัดที่มีขยะเยอะมากนะครับ ผมก็ไปดูในครั้งที่แล้ว เขาทําใหญ่โตมากเลยนะ
ครับ คราวนี้พอเรากลับมาเราก็อยากจะให้เกิดในเขตเทศบาลเราบ้างนะครับ และครั้ง
ล่าสุดเราก็ไปดูที่โคราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นเกี่ยวกับขยะเหมือนกัน เข้าไปดูเป็น
กองใหญ่เลยนะครับ เป็นสี่ห้าชั้นเลยนะครับเป็นขยะอย่างเดียว เราก็คิดว่าถ้าเป็นบ้าน
เราจะทําอย่างไร ตอนนี้ก็เป็นความโชคดีของเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับ เป็นความ
โชคดีของผู้บริหารชุดนี้ที่ได้งบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบก็
เยอะด้วยนะครับ 355,577,654 บาท  เพื่อมาสร้างเป็นโรงงานกําจัดเพ่ือผลิตเป็น
เชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ก็ดีใจด้วยนะครับที่มีวันนี้ เพราะทุกครั้งที่ผมไปดูงาน
ก็อยากจะให้เกิดกับเทศบาลของเราบ้าง วันนี้ก็เป็นไปประมาณ 80% แล้วนะครับ ขอ
อีกนิดนึง โครงการนี้ใครได้ประโยชน์มากที่สุด แน่นอนครับว่าเป็นประชาชนได้ขาย
ขยะนะครับ 2.ได้มาทําเป็นปุ๋ยนะครับ 3.ชาวบ้านมีงานทํานะครับ ทั้งนี้ผมก็แสดง
ความยินดีด้วยนะครับ หากโครงการนี้เกิดข้ึนจริงนะครับ ผมก็มีความในใจแค่นี้นะ
ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 
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นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมนาย
ดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ครับ เสริมโครงการที่คุณมะตอฮา
ได้อภิปราย ก็ดีใจที่เราจะได้มีโครงการ คือ อันยิ่งใหญ่ คืองบประมาณอันยิ่งใหญ่ ถ้า
เทียบกับงบประมาณของเราก็คือ 300 กว่าล้าน มันก็มากนะครับ โครงการนี้ก็เป็น
นโยบายของรัฐบาล เป็นนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชนของภาครัฐ 
และภาคใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ด้วยนะครับ ก็
เป้าหมายที่ดูพร้อมรายละเอียดก็โอเค.นะครับ เพ่ือนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และทําเชื้อเพลิง และทําปุ๋ย 2. เพ่ือสร้าง
ระบบการกําจัดขยะเพ่ือให้ได้ครบวงจรและเพ่ือปฏิรูปบูรณาการความร่วมมือแก้ไข
ปัญหาขยะในพ้ืนที่ ความจริงรายละเอียดของหนังสือนี้ก็ดีมากนะครับ แต่ผมตั้ง
ข้อสังเกตว่า ความจริงอยากจะให้ 1.มีการประชาพิจารณ์ครับ โครงการนี้เป็น
โครงการที่ใหญ่ อย่างน้อยก็อยู่กับประชาชนตลอด เพราะจะมีการกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมหรือว่าชุมชนในหมู่บ้านนะครับ 2. อยากจะให้มีระบบการกําจัดกลิ่น ถ้ามี
กองขยะมากมาย ของเราต่อวันประมาณ 160 ตันต่อวัน ถ้าเป็นเดือนมันจะเกิดอะไร
ขึ้นครับ มันจะกระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ถ้าเรามีระบบการ
กําจัดกลิ่น เชื่อว่าโครงการนี้จะดีมากเลยครับ ประเด็นที่ 2 ระบบการขจัดน้ําเสียนะ
ครับ ถ้ามีโรงงาน หรือผลิตเชื้อเพลิงอะไร หรือว่าปุ๋ย มันก็จะมีกระบวนการสิ่งนี้ที่จะ
ทําให้น้ําเสีย น้ําเสียอาจจะทําให้คนในชุมชนละแวกนั้นอาจจะกระทบครับ ผมก็ฝาก
ประเด็น 3 ประเด็นนี้นะครับ ถ้าหากเรามาป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดต่อ
ประชาชน หรือว่าต่อสังคมในละแวกนั้น ผมว่าดีมากนะครับ ผมว่าโครงการนี้ผม
สนับสนุนด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ เชิญคุณสมาน ค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 ครับ ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับชาวจังหวัดนราธิวาสทุก
คนนะครับ เพราะว่าโครงการนี้ประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่คนในเขตเทศบาลอย่างเดียวนะ
ครับ จะได้ทั้งจังหวัดนะครับ เพราะว่าการทําโครงการนี้เหมือนกับทําโรงงานกําจัด
ขยะ และตาม อปท. ต่าง ๆ ก็น่าจะส่งขยะมากําจัดที่โครงการของเรานะครับ 
เพราะว่าขยะของบ้านเราเข้าสู่วิกฤติมากนะครับ ปัจจุบันนี้การกําจัดขยะของเทศบาล
เรายังไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เพราะว่ายังมีการกรองหรือการแอบเผา ทําให้เกิด
ก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ ทําให้เกิดภาวะอากาศร้อน ทําให้โลกร้อนนะครับ ตั้งแต่
ผมรับตําแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสวันแรกที่เข้ามารับตําแหน่งในห้อง
สภานี้และมีการปฏิญาณตน ผมก็ได้พูดในสภาว่าโครงการไหนที่ประชาชนได้
ประโยชน์มากที่สุด ผมคนหนึ่งที่จะเป็นผู้สนับสนุน และถ้าหากว่าโครงการไหนที่เห็น
ว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์ ผมคนแรกท่ีจะเป็นผู้คัดค้านกับโครงการนั้นนะครับ และ
ตามท่ีมีหนังสือจากเทศบาลญัตติขอรับความยินยอมเพ่ือทํากิจการนอกเขต เพ่ือกําจัด
ขยะมาทําเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ผมก็ได้อ่านศึกษาก็ดีใจมากนะครับที่ 
ตั้งแต่เราเป็นสมาชิกมาเราก็ได้ไปทัศนศึกษาดูงานหลายทีจนกระทั่งประชาชนบอกว่า
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ชุดนี้เป็นชุดท่องเที่ยวนะครับ การท่องเที่ยวของเราวันนี้ก็ได้ผลแล้วนะครับว่าการท่ีเรา
ไปดูงานนั้นทําให้เกิดความคิดเกิดความอยากนะครับที่อยากจะได้การพัฒนาในบ้าน
เรานะครับ ก็ท่ีผมอ่านมาก็คือ โรงงานนี้สามารถกําจัดได้วันละ คือขยะในบ้านเรามีต่อ
วันประมาณ 160 ตันต่อวันนะครับ ถ้าคิดเป็นปีก็คือ 58,400 ตันต่อปีนะครับ แต่
โรงงานของเรากําจัดได้ประมาณ 20,440 ตันต่อปีนะครับ ยังเหลืออีก 30,952 ตัน 
อยากทราบว่า ถ้าหากว่ามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ช่วยตอบหน่อยครับ เพราะถ้าหากว่ามี
ประชาชนถามว่า เศษที่เหลืออยู่จะดําเนินการอย่างไร เพราะว่าขยะนี้ถ้าหากแม้แต่
บรรทุกมาท่ีเราจะทิ้งก็มีกลิ่นแล้วนะครับ คือจะเกิดภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีกลิ่นเหม็นนะ
ครับ ทําให้เกิดผลกระทบกับผู้อาศัยอยู่แถวนั้นครับ ก็อยากให้ทางผู้เชี่ยวชาญได้
อธิบายว่า ขยะท่ีเหลือจากการกําจัด ถ้าหากว่าเกิดกลิ่นเหม็น เกิดอากาศไม่บริสุทธิ์ 
เราจะทําอย่างไร เราจะมีวิธีเยียวยาคนใกล้บริเวณนั้นหรือไม่ และการทําโครงการของ
รัฐในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก็ได้
ระบุอย่างชัดเจนในข้อ 4 นะครับ ว่าโครงการของรัฐหมายความว่า การดําเนิน
โครงการรัฐ การดําเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐอันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือ
สังคมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ หรือโดยวิธีการใช้
สัมปทาน หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนทํา ทั้งนี้บรรดาที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับประชาชนนะ
ครับ คือผมกลัวว่าโครงการนี้จะพลาดถ้าหากว่าเราไม่ทําการฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เพราะว่าในระเบียบนี้ระบุชัดเจนนะครับว่า ข้อ 5 ว่า ก่อนเริ่มดําเนินการ
โครงการหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ตามข้อ 
7 ให้ประชาทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธีตาม ข้อ 9 ผู้เกี่ยวข้องคงไปศึกษาแล้วนะครับ เรื่องของการขอความคิดเห็น
ของประชาชน กลัวว่าเราไม่ทําตัวนี้ กลัวว่าประชาชนแถวนั้น ประชาชนแถวกะลุวอ
เหนือจะไปฟ้อง แล้วศาลก็จะไปสั่งหยุดชะงักก่อน เสียเวลานะครับ สุดท้ายนี้ผม
ขอขอบคุณท่านนายกฯที่ช่วยให้โครงการนี้ได้เกิดขึ้นในเมืองนราธิวาส และน่าจะเป็น
โครงการนําร่องที่เป็นตัวอย่างกับจังหวัดอ่ืนนะครับ และเศรษฐกิจของนราธิวาสน่าจะ
ดีขึ้น เพราะว่า อปท.จากจังหวัดอ่ืน หรือ จังหวัดอ่ืนน่าจะมาดูงานของเทศบาลเรา มา
ดูงานแล้วมาท่องเที่ยวที่หาดนราทัศน์นะครับ ก็ขอขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านรองตอบคําถามของสมาชิกเม่ือสักครู่นะครับ ที่ว่าป้องกัน
อย่างไร หรือจะทําประชามติอย่างไร หรือจะหาวิธีไหนที่จะไม่ให้มีปัญหาแต่เห็นดีด้วย
นะค่ะ เชิญค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส จริง ๆ มีรองฯ 1 อยู่ ก็บอกว่าอยากให้ผมแสดงตนเยอะ ๆ จะได้เป็นที่
ประจักษ์ของสมาชิกสภาเทศบาลด้วย เพราะว่าผมจะได้กลายเป็นคนที่นี้เหมือนกันนะ
ครับ ประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายเมื่อสักครู่ ผมจับประเด็นได้ว่า อันที่ 1 
เรื่องของการตั้งข้อสังเกต ให้ข้อสังเกตว่าเทศบาลจะทําอย่างนี้ มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ในสังคมแวดล้อม ประเด็นที่ 2 เป็นข้อซักถามเพ่ิมเติมว่า อยากรู้ว่ากระบวนการ
ทํางานของเจ้าเครื่องนี้ที่ราคา  355,577,654 บาท มันครอบคลุมอย่างไร และ
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ชาวบ้านรู้หรือไม่ ผลที่มันจะเกิดข้ึนเรื่องน้ําเสีย อากาศเสีย มันจะเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ 
เพราะว่าปัจจุบันมันเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างที่สุดของโลก ไม่ใช่ปัญหาของพ่ีน้องชาว
จังหวัดนราธิวาสอย่างเดียว มันเป็นปัญหาของโลกเลย ปฏิกิริยาเรือนกระจกนั้นจริง
ครับ มีอยู่จริง ทางภาคเหนือของขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ น้ําแข็งเริ่มละลาย น้ําเริ่มท่วม 
ฤดูกาลเริ่มเปลี่ยน บ้านเรานราธิวาส ฝนแทนที่จะตกกลายเป็นร้อน ฤดูร้อนกลายเป็น
ฤดูฝน สมัยก่อนฝนแปดแดดสี่ บ้านเราเดียวนี้แดดจะเป็น 6 เดือน แล้วฝนก็เริ่ม
น้อยลง อันนี้มันเนื่องมาจากปฏิกิริยาเรือนกระจก สิ่งแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไป
นะครับ มาเข้ากรณีของเราที่ทางคณะผู้บริหารนําญัตติเข้าเสนอต่อสภาเทศบาล 
เนื่องจากได้รับการติดต่อมาจากทางรัฐบาลกลางว่าได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าภาคใต้
ส่วนล่าง ในอนาคตห้าปีสิบปีต้องมีปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย แล้วเรียนที่ประชุมสภาแห่ง
นี้ทราบว่า ผมทําหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมกับไปทําหน้าที่อยู่ในกรมสามสี่ปีนั้น ผมไป
ราชการเกือบทั่วประเทศนะครับ เชียงใหม่ เชียงราย อุดร ขอนแก่น แล้วปัญหาที่เกิด
คือ ในอนาคตอันใกล้นี้ คือ เรื่องขยะครับ ปัญหาสําคัญของท้องถิ่น เพราะฉะนั้นเป็น
ปัญหาที่สําคัญ และมุ่งมาที่พ้ืนที่ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเทศบาลเมืองนราธิวาสมี
พ้ืนที่ที่เพียงพอต่อการที่จะนําเอาเจ้าระบบนี้ ซึ่งระบบนี้ถูกออกแบบโดยมหาวิทยาสุร
นารี ต้นแบบขณะนี้ทํางานอยู่ที่ในเขตมหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา กําลัง
ที่จะรับปริมาณขยะได้ตอนแรก คือตอนแรกจะเอาแค่ 80 ตัน ไอ้เจ้า 80 ตันนี้รองรับ
ได้ไม่ก่ีปี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้กรุณามาดูข้อเท็จจริง และก่อนหน้านี้ก็ได้ส่งทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ดอกเตอร์ 2 ท่านครับ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกําจัดขยะมาดูลักษณะข้อเท็จจริงของ
พ้ืนที่ กับดูข้อเท็จจริงของการกําจัดขยะของเทศบาลเรา ก็ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เราใช้
แบบโบราณจริง ๆ นั้นคือระบบฝังกลบ เต็มแล้วก็ไปที่ใหม่ พอที่ใหม่เต็มเราก็ไปที่ใหม่ 
จนกระท้ังเนื้อที่ตอนนี้เรามีอยู่ 142 ไร่ ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง ตําบลกะลุ
วอเหนือ เราทํามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 ขณะนี้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เหมือนกันเป็นคนอุดหนุน ก็สร้างโรงเรือน สร้างเครื่องจักรมาให้พอสมควร เราก็เดิน
มาเรื่อย คราวนี้เป็นโอกาสที่เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่  ผมก็ไม่เห็นเทคโนโลยีใหม่นี้
หรอกครับ แล้วผมก็ไม่ได้ไปดูครับ ขณะนี้เรียนท่านประธานสภาผ่านไปถึงสมาชิกว่า 
ท่านนายกเทศมนตรีได้นําพ่ีน้องประชาชนในเขตตําบลกะลุวอเหนือ คือ ราษฎรเขต
หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ทอง ซึ่งเรียนที่ประชุมว่ารัศมีที่โดยปกติท่ีเขาทําเรื่องประชาพิจารณา
กันนั้น รัศมีไม่เกิน 1.5 กิโลเมตร เพราะฉะนั้นในเขตกะลุวอเหนือที่เราตั้งอยู่นั้นมีบ้าน
โพธิ์ทองบ้านเดียวที่อยู่ในรัศมีท่ีอาจจะกระทบต่อกิจการอันนี้ เทศบาลก็เลยใน
ประเด็นของการทําประชาพิจารณ์อย่างที่ท่านได้กรุณาเรียนมาเมื่อสักครู่ที่ได้นํา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีขึ้นมา เริ่มทําประชาพิจารณ์โดยประกาศตั้งแต่วันที่ 7 
พฤษภาคม 2558 และทําประชาพิจารณ์วันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา แต่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ชาวบ้านยังไม่รับในหลักการแล้วมีข้อสังเกตอยู่สองสามข้อ ข้อที่ 1 คือ
อยากเห็นของจริง  ที่มาอธิบายมานั้นไม่เห็นภาพ ดอกเตอร์มานะครับ แล้วก็ฉายวีดี
ทัศน์ด้วย ฉายการทํางานด้วย แต่วันนั้นโทษทีผมไม่ได้ไป แต่มาศึกษาเอาจากเอกสาร
เท่านั้น แล้วก็จะขอไปดูการทํางานของเครื่องจริงๆ นะครับ แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
ว่า อยากให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่ามันไม่เกิดผลกระทบอย่างนั้นจริง ๆ  นี้คือเป็นที่มาที่ไป
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ว่า เทศบาลได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นแล้วตามระเบียบ และก็ประกาศลงในอินเตอร์เน็ตตามระเบียบ เพราะว่าใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีให้ประกาศลงในระบบอินเตอร์เน็ตของสํานัก
นายกรัฐมนตรี แล้วก็ผลของการประชาพิจารณ์ก็ให้ประกาศลงด้วย ขณะนี้บันทึก
ข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้ว ผลของวันที่ 12 เราก็บันทึกแล้ว ท่านนายกเทศมนตรีก็นํา
คณะของราษฎรประมาณ 10 คน ในนั้นก็จะมีอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วย แล้วก็มีผู้นําชุมชน 
ผู้นําหมู่บ้านไปดูท่ีมหาวิทยาสุรนารี น่าจะกลับมาวันนี้นะครับ แล้วเทศบาลก็
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวกและบันทึกเทปแบบภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว และนัดกับผู้ใหญ่บ้านว่า หลังจากกลับมาวันนี้ ให้ไปพักผ่อน 1 วัน ไป
คุยกับชาวบ้านให้เห็นภาพจริงว่า ที่ไปดูมานั้นเป็นอย่างไร แต่เรียนที่ประชุมว่าเทคนิค
การทํางานของระบบใหม่นี้ทั้งกลิ่น เสียง ควัน จะเป็นระบบปิดหมดครับ และขยะท่ี
เราถมลงไปแบบฝังกลบลงไปนั้น สามารถขุดข้ึนมาแล้วนํามาใช้แยกชิ้นส่วนหมดทุก
อย่าง จะใช้เป็นพลังงานหมด แม้แต่ปุ๋ยที่ออกมาก็เป็นทองครับ กระแสไฟฟ้าขาย
ให้กับการไฟฟ้าได้อีก ปริมาณขยะท่ีคุยกันหลังสุดทางท่านรองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรฯมา ขอให้เทศบาลและจังหวัดยืนยันว่าจะเอาเป็นโรงงานขนาดไม่ใช่ 60 
ไม่ใช่ 80 แล้วครับ เป็น 160 ตันต่อวัน โดย 160 ตันมีที่มา ฐานคือ  80 ตันต่อวัน 
ฐานของมันก็คือ เทศบาลได้กระทํา เขาเรียก MOU เมื่อปี พ.ศ.2548 กับบรรดา
ท้องถิ่นอีกประมาณ 22 แห่งเช่น เทศบาลตําบลยี่งอ เทศบาลตําบลบาเจาะ เทศบาล
เมืองตากใบ ละแวกใกล้เคียง รัศมีที่มาส่งขยะไม่ไกลนัก ตอนนั้นว่า 80 ตัน เมื่อปี 48  
ทางนี้พอเปลี่ยนเป็น 160 ก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนสเปค พรุ่งนี้มะรืนนี้ทางศาลากลาง
จังหวัดโดยทรัพยากรจังหวัดและสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ก็จะเชิญบรรดา
ผู้บริหารท้องถิ่นท่ีอยู่ใน MOU ประมาณ 20 กว่าแห่งมาทํา MOU กันว่า หากโรงงาน
นี้เกิดข้ึน คุณจะสามารถส่งขยะมาป้อนโรงงานได้วันละกี่ตัน แต่รวมแล้วต้องเป็น 
160 ตัน เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของกระทรวงทรัพยากรฯ ที่จะให้ เรามา 355 ล้าน
นั้นเองครับ อันนี้เป็นประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประชาพิจารณ์ที่ท่านว่า กําหนดครั้งที่ 
2 วันที่ 11 เวลา 13.30 น. ที่ศาลากลางบ้าน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 เขามีเงื่อนไข
เพ่ิมเติมว่าขอให้ส่วนราชการกับส่วนอื่นไปนั่งฟังด้วย คล้าย ๆ ไปเป็นสักขีพยานรับรู้
รับเห็นนะครับ ก็หนังสือเชิญจะออกวันนี้ ผมก็จะเชิญนายอําเภอ  เชิญสํานักงาน
จังหวัด เชิญพัฒนาการจังหวัด เชิญท้องถิ่นจังหวัด เชิญทรัพยากรจังหวัด เชิญ สจ.ใน
เขตนั้น เชิญกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ไปค่อนข้างจะครบในวันที่ 11 นี้ คาดว่าไปดูของจริง
มาแล้วน่าจะไม่มีปัญหา ผมเชื่ออย่างนั้น เพราะว่าไปเห็นของจริงที่ผลิตอยู่ในมหาวิยา
ลัยสุรนารีด้วยซ้ําไป แวดวงบ้านพักอยู่ในนั้นหมดนะครับ นักศึกษาอยู่ในนั้นหมด แล้ว
เป็นระบบเปิดด้วย ระบบเปิดปิดนี้หมายถึงว่า เขาเปิดโล่งไม่ก้ัน กลิ่นก็ไม่มี ไม่กระทบ 
แต่ที่นี้เราจะทําแบบปิดเพื่อให้เกิดความม่ันใจ ปิดก็คือปิดครอบ อะไรที่มันพ่นได้ 20 
หรือ 30 เมตร นั้นเขาใช้หลักวิทยาศาตร์มาเป็นการดําเนินการ ส่วนกระบวนการ      
คัดแยก  ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญครับท่าน น่าจะตอบไม่ได้ เทคนิคการทํางานเครื่องนี้ผม
ต้องขออนุญาตท่านประธานว่าผมไม่มีความรู้นะครับ ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของการ
ทํากิจการนอกเขต ซึ่งกฎหมายบังคับ พ.ร.บ.เทศบาล 2496 ของเราบังคับว่า 
เทศบาลเราถ้าจะไปทําตามอํานาจหน้าที่แล้วอยู่นอกเขตเทศบาล ต้องขอรับความ
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ยินยอมจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ คือมีความจําเป็นว่าวันนี้
จะต้องนํารายละเอียดมานําเรียน ผมคิดว่าข้อความอ่ืนที่ผมพยายามขยายความและ
พยายามใช้คําพูดแบบไม่เป็นวิชาการได้พอเข้าใจในระบบทางเดินของกระบวนงาน
และผลสุดท้ายของผลที่จะออกมานะครับ ส่วนประเด็นที่ 2 ในเรื่องของการทํากิจการ
นอกเขตนั้น ส่งเรื่องไปให้กับเทศบาลตําบลกะลุวอเหนือ คาดว่าวันที่ 12 คงได้ต่อสาย
กับนายกฯ เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือจะเปิดสภาวันที่ 12 เพ่ือให้ความเห็นชอบจาก
ผลของการที่ไปทําประชาพิจารณ์วันที่ 11 ก็จะทํา 2 ตัวนี้มาประกอบแล้วก็จะ
นําเสนอสภาเทศบาลยินยอม เพราะไปทําในเขตเทศบาลตําบล     กะลุวอเหนือ หลัก
ใหญ่สําคัญมันก็คงจะสรุปความได้แค่นี้ แต่ผมอยากจะเสนอความเห็นเพิ่มเติมนิดนึง
นะครับว่า ท่านอภิปรายมาผมเห็นด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่เทศบาลพยายามดูเรื่อง
สิ่งแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เทศบาลทํามาตลอด ผม
คิดว่าในช่วงหลังนี้  ท่านสมาชิกกับท่านผู้แทนของราษฎรในเขตเทศบาลท้องถิ่นนี้ คง
จะมีข้อสังเกตบางประการว่าบ้านเราเมืองเรากับการรักษาความสะอาดนั้น ผมคิดว่า
ถ้าไปเทียบกับบ้านอ่ืนเมืองอ่ืนแล้ว น่าจะห่างกันอีกเยอะนะครับ ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ท้องถิ่นท่ีตั้งมาครั้งแรกนะครับ ในล้นเกล้า
รัชกาลที่ 5 ของเรา ตั้งครั้งแรกก็เนื่องจากว่า รัชกาลที่ 5 ของเราไปศึกษาดูงานที่
ยุโรป และก็พบว่ายุโรปเขาจัดบ้านเมืองน้ําไหลไฟสว่าง ทางสะดวก บ้านเมืองสะอาด 
ท่านก็หยิบเรื่องพวกนี้มาทดลองที่ตําบลท่าฉลอม  มหาชัย 2474 พอ  2476 ท่านก็
ทดลองเป็นเทศบาลเมืองทั่วราชอาณาจักร 2479 ก็ประกาศเป็นราชกฤษฎีกาให้
เทศบาลเมืองเป็นเทศบาล นั้นละครับคือความหมายของท้องถิ่น ผมจึงอยากจะให้
ข้อคิดท่ีมีประสบการณ์จากการรับราชการมา ถ้าหากว่าหน้าที่ของทุกคนจะดูเรื่องน้ํา
ไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการศึกษาท่ีดี มีเรื่องของการรักษา
อนามัย การศึกษาของบุตรหลาน ผู้คนมีนิสัยใจคอดี ผมคิดว่า ณ วันนี้เป็นหน้าที่ของ
เทศบาลครับ และผมก็เชื่อมั่นว่าสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมีหน้าที่อยู่ 3 ประการนั้น ผม
ขอเพ่ิมเติมให้ท่าน ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องบังอาจสอนหรือไม่ แต่ผมพยายามใช้องค์
ความรู้ที่มีอยู่ ท่านมีหน้าที่อยู่ 3 ประการ คือ ประการที่ 1 คือ อนุมัติแผน ประการที่ 
2 อนุมัติเทศบัญญัติ ประการที่ 3 คือตรวจสอบการทํางานของผู้บริหาร 3 ข้อนี้ใหญ่ 
ๆ ผมอยากให้ท่านดูประการที่ 3 ดูให้เนียนแต่อย่าให้ลึก ๆ จนเกินขอบเขตมันก็จะ
เสียความสามัคคีกลมเกลียวแน่นอนครับ เราต้องเปิดอกพูดกันว่าที่ไหนมีความขัดแย้ง
ที่นั้นไม่มีความเจริญหรอกครับ แต่ถ้าท่านสมาชิกในฐานะผู้แทน ผมมีสิทธิมีเสียงคน
หนึ่งนะครับ ผมมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการสาธารณะในเขตเทศบาลด้วยนะ
ครับ เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ หน้าที่ 3 อย่างนี้ผมคาดหวังไว้ว่าท่านจะได้ช่วยกันดู
แล้วก็พาเทศบาลไปให้เร็วกว่านี้ 2479 เป็นต้นมา พ.ศ.2469  79  89  เราจะมี
อายุครบ 80 ปีครับ แล้วดูบ้านเมืองเราครับ ผมคิดว่ายังไม่น่าอยู่เท่าไรนะครับ ถ้า
หากท่านมีโอกาสได้ใช้บทบาทของสมาชิกสภา ท่านอภิปรายเถอะครับ ผมเป็น
วิทยากรที่ไหนถ้าหากว่าไปบรรยายระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ผมมักจะเน้นในเรื่องของการกล้าที่จะยกมืออภิปรายแล้วพูด
เรื่องจริง ถ้าหากไม่พูดเรื่องจริงแล้วไม่ตีแผ่กันออกมา เราก็จะซุกไว้ในลิ้นชัก แล้วก็ไป
แอบๆ พูดกัน ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะในเวทีแห่งนี้ ในโอกาสนี้ผมขออนุญาตใช้บท
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อ่ืนมาให้ข้อแนะนําในฐานะท่ีมีประสบการณ์ในด้านนี้มากพอสมควรนะครับ เป็น
ข้อคิด และคําตอบที่ผมได้นําเรียนผ่านท่านประธานสภา ท่านผู้อภิปรายน่าจะกระจ่าง 
ถ้าไม่กระจ่างตรงไหนก็ได้กรุณาสอบถามเพ่ิมเติมได้อีกครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณค่ะ  ที่ประชุมน่าจะได้ความชัดเจนเห็นภาพเกือบทุกเรื่องท่ีท่าน
สมาชิกสงสัยแล้วนะค่ะ  มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 ทีมทางเลือกใหม่ครับ ท่านประธานครับ ผมมีความเห็นที่ทาง
ผู้บริหารนําโรงขยะ นําเรื่องโรงงานขยะมาแปรรูปเป็นพลังงานและปุ๋ยอินทรีย์ ผมเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลและหลักการครับ ปัจจุบันประเทศไทย เมื่อก่อนเราเคยขอไว้
อย่าทําโรงงานพลังนิวเคลียร์ เมื่อสามสี่สิบปีที่แล้ว ก็ถูกคัดค้านมาตลอด ขณะนี้เมื่อ
ใกล้ประเทศไทยเรา เวียดนาม เขาทํากันแล้วนะครับ โรงไฟฟ้าพลังงาน แล้วพม่าก็ใกล้
จะทําแล้ว เหตุผลที่ผมจะนําเสนอก็คือว่า ขอให้ที่ประชุมในห้องนี้บางท่านยังไม่รู้ ผมก็
พอจะรู้บ้าง ก็จะนําเสนอว่า ที่มันดีเพราะอะไร ที่ผมเห็นด้วยเพราะอะไรนะครับ 1. 
พลังงานไฟฟ้า เหมือนกับว่าเป็นการสร้างพลังงาน สร้างเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และ
การดําเนินกิจกรรมทั่วไปนะครับ เป็นภาพรวม ไฟฟ้าที่เรามีใช้อยู่ขณะนี้เราทํามา 
สร้างมาได้จากพลังงาน 4 อย่าง คือ 1.โรงไฟฟ้าพลังงานคือใช้น้ํามัน คือเป็นพลังงาน
ที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากเป็นอันดับหนึ่งเลย เราใช้ไฟฟ้าทั้งหมด อันดับที่ 2 ใช้จากแก็ส
ธรรมชาติเป็นรองลงมา ค่าใช้จ่ายถูกลง อันที่ 3 จากถ่านหินซึ่งถ่านหินมีการคัดค้าน
กันมาก เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อ อันที่ 4 คือพลังน้ํา ๆ มาจากไหน ก็มาจากเข่ือน เป็น
พลังงานที่ค่าใช้จ่ายถูกท่ีสุดนะครับ แต่มีคนต่อต้านขึ้นมามากไม่ให้มีการสร้างเขื่อน 
โดยกลุ่มจีโอ มีปัญหากันเยอะนะครับ แล้วขณะนี้ก็มีระบบขึ้นมาใหม่ พลังงานไฟฟ้า
เกิดจากแสงแดด ตอนนี้มีโรงงาน พลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดก็มีการลงทุนกันมาแล้ว 
ค่าใช้จ่ายสูง และอีกอย่างหนึ่งคือพลังงานจากลมนะครับ เพื่อผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า 2 
ระบบนี้เป็นระบบใหม่ แต่ค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่รัฐบาลก็จําเป็นต้องใช้ เพราะไม่ใช่
ต่อไปเราจะต้องใช้พลังงาน โดยซื้อน้ํามันจากต่างประเทศค่อนข้างมหาศาลมาก เราจะ
หลีกเลี่ยงให้ค่าไฟฟ้าที่เราใช้ถูก เราจึงเอาจากอย่างอ่ืนมาชดเชย พลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมดผมอยากจะบอกว่า ภาพรวมทั้งหมด ค่า FT ค่า T คือหมายความว่า ค่าน้ํามัน
แปรผวน คือเมื่อก่อนประมาณหน่วยละ 70 สตางค์ แต่ตอนนี้ ตอนท่านนายกฯ
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกขึ้นมา ท่านได้ปรับปรุงระบบการทุจริตคอรัปชั่นใน
ระบบ กฝพ. นี้นะครับ ทําให้ค่าน้ํามันลดลงมากนะครับ ชนิดหนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ 
10 กว่าบาทนะครับ ทุกคนทราบแล้วทําให้ค่า FT ของไฟฟ้าลดลงเหลือขณะนี้
ประมาณหน่วยละ 59 สตางค์ ลดลงประมาณเกือบ 10 สตางค์ ทําให้ค่าใช้จ่ายที่พี่
น้องจะเสียค่าไฟฟ้าตอนนี้ก็ลดลงนะครับ เหตุผลที่ผมเห็นว่าทางเทศบาลทําตัวนี้มา ก็
เป็นสิ่งที่ดีนะครับตามเอกสารทั้งหมด ผมก็ได้อ่านและทําการบ้านมาอย่างละเอียดว่า
มันเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่า เพื่อเป็นการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมเพราะว่าโลกนี้มันร้อนกัน
เกินไปแล้ว เราจะทําอย่างไรให้มลภาวะสิ่งแวดล้อมโลกร้อนให้ลดลง ก็ได้ตัวนี้ขึ้นมา 
ตามเอกสารตัวนี้โรงงาน ถ้าโรงงานไฟฟ้าใหญ่ๆ ทั้งหมดก็ประมาณ 300 กว่าล้านนะ
ครับ สิ่งที่ประชาชนจะได้นะครับ เทศบาลจะได้เงิน ชาวบ้านจะได้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับ 
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ปุ๋ยอินทรีย์จะได้ถูกลง จําหน่ายในพ้ืนที่ถูกลง เพราะว่าตอนนี้เราใช้ปุ๋ยเคมีอยู่มันเป็น
สิ่งที่ทําให้มีโรค ซึ่งสารเคมีท้ังหลายก่อให้เกิดโรคมะเร็งนะครับ ต่อไปนี้ถ้าเราได้ใช้
ปุ๋ยเคมีมันอาจจะทําให้โรคนี้ลดลงบ้าง นั้นคือประชาชนจะได้ คือได้ใส่ปุ๋ย ทําไร่ทํานา 
ทําสวนก็ได้ใช้ปุ๋ย เทศบาลจะได้มีรายได้ ประชาชนก็ได้ซื้อของถูกนะครับ ส่วนเรื่องท่ี 
2  คือเราได้ขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทําให้เทศบาลมีรายได้
เพ่ิมข้ึนมานะครับ เพื่อจะได้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เราจะตั้งโรงงานขึ้นมา 
องค์กรจะจัดตั้งโรงงานจะต้องจ้างผู้บริหารมาทํานะครับ ผู้บริหารจัดการมืออาชีพต้อง
มาจัดการบริหารจัดการในส่วนนี้ นี้คือจะได้ทั้งเทศบาลและประชาชน ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมนะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่ใช้งบประมาณทั้งหมดสามร้อยกว่าล้านบาท 
เทศบาลเรามีขยะอยู่ตอนนี้รวมแล้วทั้งจังหวัดนะครับ วันละ 160 ตัน ท่านคิดว่า 
160 ตันท่านจะทําอย่างไร ผมได้ปรึกษาหารือกับท่านนายกนิดนึงตอนที่เราไปดูงาน
กันที่จังหวัดนครราชสีมา ก็เข้า ไปดูและเขาก็อธิบายชัดเจนนะครับ ผมถามว่าแล้ว
ค่าใช้จ่ายในการขนขยะมาให้เราคิดกันอย่างไร วันนั้นคุยกันว่า  จังหวัดเรามีทั้งหมด 
13 อําเภอ แต่ว่า ศรีสาคร สุคิริน แว้ง ขนมาให้เราอย่างเดียว ค่าใช้จ่ายสูงมาก 
เพราะฉะนั้นเราจะตั้งศูนย์รอบจังหวัดดีหรือไม่ สัก 2 หรือ 3 ศูนย์ เพื่อเอาขยะจาก  
ศรีสาคร รือเสาะ มารวมไว้ที่ยี่งอ หรือบาเจาะ แล้วเราไปเอากลับมา แว้ง สุคิริน สุไหง
โก-ลก ตั้งศูนย์ไว้แล้วเราไปขนกลับมา ส่วนตากใบ ระแงะ ก็มีศูนย์ จะได้ลดค่าใช้จ่าย 
เทศบาลทุกเทศบาลที่จะมาทํา MOU กับเราเขาได้ผลประโยชน์อะไร ข้อ 1  เขาไม่
ต้องซื้อที่มาฝังกลบ ทําให้ประชาชนเดือดร้อน เขาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้น เขาจะ
มาเสียค่าใช้จ่ายขนส่งมาส่งที่ศูนย์ให้เรา เราสามารถประหยัดงบให้เขาได้ตรงนั้น ซึ่ง
เขาต้องตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายเขา หมายถึงที่ไม่ต้องฝังกลบ แต่มีค่าขนส่งมาให้เรา 
แล้วเราก็รับขยะมาเข้าโรงงานเราจากศูนย์ที่ไม่ไกลจากโรงงานค่าใช้จ่ายก็พอไปได้ 
แล้วอีกอย่างหนึ่งในงบประมาณสามร้อยกว่าล้านเมื่อเราทําแล้ว มันมีผลกระทบกับ
ประชาชนใช่หรือไม่ ใช่ แต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีตามท่ีท่านรองฯ ได้ชี้แจงมาแล้วมัน
ทันสมัยมาก ไม่เหมือนกับที่เทศบาลนครนครราชสีมา วันนั้นไปกลิ่นเหม็นมาก เข้าไป
ทุกคนต้องปิดจมูก ตรงนั้นเขาเป็นระบบเปิด แต่ตรงนี้ท่านรองบอกว่าเป็นระบบปิด 
มลภาวะรอบข้างชาวบ้านต้องรับได้ ขอฝากนิดหนึ่งครับท่านรองครับ ในวันที่ 11 นี้
ถ้าเป็นไปได้ ขอให้ท่านรองเชิญสมาชิกสภาเทศบาลที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการ
อนุมัติได้เข้าไปรับฟังด้วยนะครับ เพื่อเราจะได้ไปชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบเพราะ
เดี๋ยวนี้ประชาชนเขาไม่ทราบหรอกครับว่า เราจะมีโรงขยะผลิตมาเป็นพลังงานและปุ๋ย
อินทรีย์ แล้วมีไฟฟ้า เขายังคิดไม่ได้เลยว่าเอาขยะมาทําไฟฟ้าได้นะครับ ทุกคนเขาไม่
ทราบ หลาย ๆ คนงงว่าทําได้อย่างไร ในเมื่อขยะเห็นแล้วเหม็น น้ําเน่าอย่างโน้นอย่าง
นี้ แต่เขามีเทคโนโลยีนะครับ ในเมื่อเราเป็นตัวแทนของประชาชน ถ้าประชาชนถาม
เราๆก็ต้องตอบให้ได้ เพราะฉะนั้นผมจึงนําเรียนว่าขอให้เชิญสมาชิกไปรับฟัง เผื่อ
ประชุมในครั้งต่อไปมีปัญหาอะไรเราจะได้อภิปรายกันเสนอแนะในที่ประชุมนี้นะครับ 
ขอฝากไว้อีกข้อหนึ่งด้วยครับ ในเรื่องนี้ในเมื่อทําอย่างนี้แล้ว ผมจะขอถามนิดว่า การ
เริ่มต้นใช้งบประมาณ 335 ล้าน เราจะเริ่มดําเนินการเมือไรนะครับ รู้ว่าการ
ดําเนินการระบบรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเอกสารอันนี้ถูกต้องหมดแล้ว แต่ไม่ทราบ
ว่าเราจะเริ่มต้นเมื่อไร เพราะการเริ่มต้นนี้เราใช้เวลา 2 ปีกว่าจะเสร็จ การก่อสร้าง
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ทั้งหมด 2 ปีแล้วจะเสร็จและจะดําเนินการได้ เพราะฉะนั้นอยากจะถามว่าเราจะทํา 
MOU กับเทศบาลในจังหวัดนราธิวาสแล้ว ในเมื่อได้ครบขั้นต้นแล้วคือได้ 160 ตันต่อ
วัน แล้วเราจะเริ่มสร้างเมื่อไร ในโอกาสข้างหน้านี้ถ้าเราทําตัวนี้ได้แล้ว เมื่อประชากร
เพ่ิมข้ึน ๆ ทุกปีต่อไปนี้ ไม่ใช่ 160 ตันต่อวันแล้วนะครับ มันจะเป็นสองร้อยสามร้อย 
ขยายขึ้นในโอกาส 5ปี10ปีข้างหน้า เรามีการวางแผนเนื้อที่ไว้อย่างไรนะครับ ในเนื้อ
ที่ 140 ไร่ เรามาทําโรงไฟฟ้าขนาด 160 ตัน อีก 5 ปี10ปีข้างหน้า ขยะจะเพ่ิมข้ึน 
ประชากรจะเพ่ิมข้ึน เราต้องวางแผนไว้ว่า โรงไฟฟ้าโรงขยะจะใช้ตั้งตรงไหน ขอฝากไว้
ด้วย เราได้ประมาณการโอกาสข้างหน้า จะต้องขยายอย่างไรก็ขอฝากไว้ด้วย ถึงแม้ว่า
ผู้บริหาร   ชุดนี้อยู่แค่ปีสองปีหมดไป ในเมื่อเราเป็นประชาชนเป็นพลเมืองนราธิวาส
นะครับ เราต้องปกป้องดูแลผลประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชนของเราในฐานะที่เขา
เลือกเรามาเป็นตัวแทนของเขา เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลให้ดีที่สุด เราต้องให้
ประโยชน์กับประชาชนของเราได้ ในฐานะท่ีเขาเป็นผู้เสียภาษีให้เรามา เราได้รับ
เงินเดือนจากค่าตอบแทน ก็เป็นภาษีของประชาชน โดยที่เขาให้เรามาเป็นตัวแทน
เพราะฉะนั้นเราต้องทํางานให้คุ้มค่านะครับ มีอะไรเราต้องนําเสนอให้พ่ีน้องประชาชน
ได้ทราบ เราไม่ต้องหนีปัญหาของประชาชนนะครับ ปัญหาตัวนี้เราต้องให้ประชาชนได้
รู้ไม่ใช่ปกปิดไว้นะครับ ก็มีอยู่ถาม 2 ประเด็นนี้นะครับ คือ งบประมาณสามร้อยกว่า
ล้านจะเริ่มดําเนินการเมื่อไรนะครับ แล้วก็โอกาสข้างหน้าดําเนินการขยายได้หรือไม่ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เมื่อสักครู่มีคุณโอภาสถามว่าจะเริ่มทําเมื่อไร เชิญท่านรองชุมสายอีกครั้ง
ค่ะ   

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ข้อเท็จจริง ณ วันนี้ระบบฝังกลบของเทศบาลเท่าที่รับรายงานจากเจ้าของ
เรื่อง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประมาณวันละ 35 ถึง 40 ตัน หน่วยที่มาท้ิงขยะ ณ 
วันนี้ประมาณ 7 หน่วยเป็นท้องถิ่นเสีย 5 หน่วย อีก 2 หน่วย คือพระตําหนักฯ กับ
ศูนย์พิกุลทอง รวมเป็น 7 หน่วย ประมาณ 35 ตัน ถึง 40 ตัน ณ วันนี้ ข้อเท็จจริง
นะครับ ส่วนประเด็นคําถามท่ีว่าจะเริ่มโครงการได้เม่ือไรกับถามว่า MOU ในอนาคต
กับท้องถิ่นท้ังหมดจะเข้ามานั้นจะมีผลหรือกระบวนงาน ถ้าตั้งคําถามก็คือจะบริหาร
จัดการอย่างไรแล้วจะใช้มืออาชีพมาดําเนินการแล้วเทศบาลคุณถอยมาเสีย จ้างมือ
อาชีพมาทําใช่หรือไม่ครับ ได้ไหมดีไหม เรียนแบบนี้ครับวันที่ผมไปรับนโยบายก็ตอบ
ในนามเทศบาลไปพร้อมๆกับรองนายกเทศมนตรีเมื่อวันที่ 4 ซึ่งปลัดกระทรวง
ทรัพยากรฯ มาติดตามนั้น เรียนโดยย่อ ๆ ว่า รัฐบาลโดยยุคนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเขาให้
เป็นวาระแห่งชาติครับ พอเป็นวาระแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลก็จะดูเรื่องเงิน
งบประมาณ วงเงินงบประมาณตอนนี้ที่ท่านรองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯมาเอง
เพราะว่าเร่งด่วนมาก เพราะถ้าพ้นจากปลายเดือนนี้ไปแล้ว เขาบอกว่าคณะเดียวกัน
ท่านผู้ว่าฯก็บอกว่าอย่าได้หวังอีกเลย ณ วันนี้เอกสารเรื่องราวต่าง ๆมันยังไม่ครบ ไม่
อัพเดท ไม่เป็นปัจจุบันอย่างที่ผมนําเรียนทั้ง MOU ทั้งประชาพิจารณ์ทั้งทําการนอก
เขต 3 อย่างหลักใหญ่ ๆ นะครับ ผมก็เลยนําเรียนไปในฐานะผู้แทนของเทศบาลไปว่า 
ตกลง ต้องตกลงนะครับ 160 ตัน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้พูดในที่ประชุม นําเรียน
นะครับว่า ปัจจุบันท้องถิ่นมีบ่อขยะท่ีไม่ถูกหลักสุขาภิบาล และไม่ได้รับการอนุญาต 
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อีกท้ังมีการบริหารจัดการอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ถูกสุขลักษณะ หลายแห่งเยอะมาก และ
ขณะนี้ถ้าหากนํานโยบายตัวนี้มาจับ อํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะให้อํานาจในเรื่อง
ของการปิดสถานีนะครับ แนวทางต่อไป เพราะฉะนั้นตรงไหน ท้องถิ่นไหนที่มีบ่อขยะ
เอง เขาปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะและต้องขออนุญาตกระทรวงทรัพยากรฯอย่าง
ถูกต้อง อันไหนที่ไม่มีแนวโน้มถูกปิดนะครับ นั้นคือ มาตรา 44 จะถูกนํามาใช้ พอเห็น
ภาพหรือไม่ครับ มาตรา 44 เพราะฉะนั้นในเรื่องของความคิดหวัง 160 ตัน นั้นมัน
อาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าในระยะแรก ๆ  ในจํานวน70กว่าแห่ง อปท.ทั่วจังหวัด 
สถานีตามเครือข่าย ซึ่งผมนําเรียนตกหล่นไป ท่านโอภาสได้กรุณาเพ่ิมเติมว่าโครงการ
นี้จะมีสถานีขนถ่ายอยู่ 4 แห่งครับ แห่งที่ 1 คือ รือเสาะ แห่งที่ 2 คือยี่งอ แห่งที่ 3 
คือตากใบ แห่งที่ 4 คือสุไหงโก-ลก เขาก็จะไปสร้างอยู่ในวงเงินนี้ละครับ แต่ระยะของ
เฟส 1 เฟส 2 มันก็จะมีระยะการทํางานอยู่ เอาขยะของทุกพ้ืนที่ทั้งหลายที่อยู่ใกล้
บริเวณนั้น กําหนดไปเลย ประกาศไปเลยที่ไหนๆ ก็ให้มาทิ้งตรงนั้น วางตรงนั้น พัก
ตรงนั้น เช่น แว้ง สุคิริน มาพักท่ีสุไหงโกก-ลก คิดตันละเท่าไรวางกติกาออกมาเลย 
บอกว่ามืออาชีพ แล้วเทศบาลเมืองจะเป็นเจ้าภาพให้นะครับ หลังจากนั้นขนมาเข้า
โรงงานที่นี่ครับ ที่ของเราแล้วก็ผลิตตามกระบวนผลิต นั้นคือโครงใหญ่ ส่วนโครงการ
จะเริ่มเม่ือไรนั้น ผมขออนุญาตนําเรียนสัตย์จริงว่า ตอบไม่ได้ครับ แต่เรียนในที่ประชุม
ว่า รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ มาเองแล้วให้ตอบ ตกลง หรือ ปฏิเสธ เพราะ
รัฐมนตรีเขาบอกมาว่าให้ตอบตกลง หรือ ปฏิเสธ เพราะเงินมีอยู่แล้ว แต่เอกสาร
หลักฐานทั้งหลายขอ 12 นี้ให้จงได้ เพราะฉะนั้น 11  และ 12 นี้ บรรดาเอกสาร
ทั้งหลายที่จะเอาไปประกอบเรื่องจะต้องขึ้นถึงจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้
ส่งไปเพ่ือรัฐมนตรีจะได้พิจารณาอนุมัติ ขั้นตอนต่อไปก็คือ เมื่ออนุมัติก็จะจัดสรร พอ
จัดสรรก็ประกาศอีออพชั่น กระบวนการมันจะต่อเนื่อง แต่พอถึงได้ผู้รับจ้างแล้ว ก็จะ
มีช่วงทํางานโดยประมาณ 2 ปี  ผมคิดว่ารัฐบาลชุดนี้น่าจะอยู่ทัน เพราะว่า คสช.      
ได้กรุณาต่อชีพให้ แล้วผมดูจาก ROAD MAP ของรัฐบาลมันจะยาวไปถึง 62 การทํา  
MOU ก็น่าจะจบวันที่ 11 ครับ  เบื้องต้นเอาแค่ 20 กว่าแห่งก่อน จาก 160 ก่อน 
เพราะเขาจะเอาเท่านี้ แต่ถ้าเอามาท้ัง 70 กว่า ผมเคยทําที่ปัตตานีครับมีปัญหา มาถึง
คิดว่าจะง่าย แต่มันไม่ใช่ มาสัญญากันว่าจะมาส่งขยะได้กี่ตัน ตรงนั้นต่างหากท่ีมันยาก 
มาจากรือเสาะ ยังไม่มีสถานีขนถ่าย 90 กว่ากิโลเมตร ค่าน้ํามันค่าอะไร รถสามารถ
ขนมาได้กี่ตัน มันไม่คุ้มนะครับ เห็นหรือไม่ครับ ก็เลยจะต้องเอา MOU 22 แห่ง พื้นที่
ใกล้ ๆ นะครับ แต่รวมแล้ว 160 ตัน ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรฯกําหนด นะครับ แต่
ที่สําคัญผมเรียนผ่านท่านประธานในฐานะท่านสมาชิกเป็นผู้แทนของประชาชนในเขต
เทศบาลให้ข้อคิดเพ่ิมเติม ผมมีข้อคิดเยอะ ขออนุญาตครับ การทิ้งขยะมูลฝอยทุกที่ 
ทุกแห่งพยายามครับ แล้วเทศบาลมีที่สาธารณะ และเป็นสาธารณสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ เป็นที่ท่องเที่ยว เป็นที่บริการพี่น้องประชาชนทั้งในเขตและนอกเขต 1 คือ
หาดนราทัศน์ 2. พลับพลาที่ประทับ 3. สวน ร.5 4. สวนกรมหลวงฯ เดี๋ยวจะมี TK 
PARK เกิดข้ึน แล้วก็เดี๋ยวเรือนจําย้าย เทศบาลขอใช้พื้นที่อีก  นโยบายของจังหวัดก็
จะเปิดเป็นปอดอีกแห่งหนึ่ง ก็คือจะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับชาวบ้าน แล้วไม่ใช้
บริการเฉพาะคนในเขตเท่านั้น แต่คนนอกเขต คนสุคิริน คนสุไหง-โกลก ก็มาเท่ียว
หาดนราทัศน์  เอาจุดแรกก่อนคือหาดนราทัศน์ มันไม่เหมือนหาดนราทัศน์ในฝันที่เรา
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เคยสัมผัสมา แต่ก่อนน้ํามันไม่กินพ้ืนทราย มันยังเป็นชายหาด สมัยที่ผมยังมาอยู่ใหม่ๆ 
ผมก็เคยพาลูกไปเที่ยว ระยะหลังน้ํามันเปลี่ยนทิศ แล้วมันเป็นทุกท่ี ผมอยู่ละงูก็เห็น 
มันกินมาถึงถนนเหมือนกัน ถนนที่ดินอยู่ในทะเล ที่อําเภอละงู  โฉนดที่ดินนะครับอยู่
ในทะเลนะครับ แต่เป็นทะเลเสียแล้ว ที่ปากพนังมี ที่ไหนมีหมด น้ําเปลี่ยนทิศ บ้านเรา
ก็เหมือนกันนะครับ ชายหาดสวย ๆ ตอนนี้สร้างยื่น สร้างต่อ ต้องกันทราย แต่ที่สําคัญ
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อเดือนที่แล้วทางเทศบาลได้พยายาม
ที่จะจัดระเบียบหาดนราทัศน์เสียใหม่ ก็ปรากฏว่าได้รับฟังความคิดเห็นและได้มาใน
ระดับหนึ่งแล้ว คิดว่าน่าจะร่วมกันคิดแบบปราศจากความขัดแย้ง ถ้าหากไม่จําเป็นที่
จะต้องนํากฎหมายมาใช้บังคับ หรือมาตรา 44  มาใช้บังคับ ก็จะแสดงให้เห็นถึงความ
รักความสามัคคีของคําว่า นราธิวาส ซึ่งแปลว่า ที่อยู่ของคนดี  และหวังกันไว้ว่า
บ้านเมืองเราจะสะอาดเรียบร้อย แต่ที่เป็นไปไม่ได้คือที่หน้าตลาดสดใช่หรือไม่ครับ 
เย็น ๆ ตลาดบ้านเมือง และแถวสวนต้นไม้ในสวน ร.5 มันยังมีมุมที่มีขยะมูลฝอย และ
ที่อ่ืนผมก็ยังเห็นนะครับว่ายังมีอยู่ เราอยากเห็นบ้านเมืองของเรามีความเรียบร้อยกัน
ทุกคนนะครับ โดยเฉพาะหาดนราทัศน์ซึ่งเป็นหน้าเป็นตา ผมจําได้ว่าอ่าวมะนาว 
เทศบาลตําบลกะลุวอเหนือเขาห้ามคนต่างถ่ินมาขายของ ไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไร แต่ของเรามาจากยี่งอ บาเจาะ มากันเยอะ ท่านผู้บริหารก็ให้โอกาสอิสระใน
เรื่องของการทํามาหากินนะครับ แต่ที่สําคัญคือรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ความน่าอยู่ ความเป็นคนนรา นั้นละครับที่อยากขอร้องผ่านทางท่าน ถ้า
หากว่าได้ช่วยกรุณากันอีกทาง เป็นปากเป็นเสียงกัน แล้วโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า ลูก
ท่าน หลานท่าน ญาติท่าน ถ้าหากว่าจะร่วมมือกับเทศบาล ผมคิดว่าเราจะพาหาดนรา
ทัศน์กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เรื่องอ่ืน ๆ เรื่องของเขื่อนพลับพลาที่ประทับ เป็น
ประวัติศาสตร์ที่หายากนะครับ ในหลวงเสด็จบ้านเราและเสด็จเป็นประจําเป็น
ประวัติศาสตร์ที่หายากจริง ๆ ทําไมเราไม่ช่วยกันสืบสาน ถ้าเรามีโอกาส ผมขอร้อง
ผ่านท่านนะครับ ญาติพี่น้องของท่าน หรือพรรคพวกของท่านที่ไปขาย ทํามาหากินอยู่
ในเขตหาดนราทัศน์ ถ้าเป็นไปได้บอกว่า เรามาร่วมมือกันเถอะครับ กับเทศบาลจะได้
ทําหาดนราทัศน์ให้น่าอยู่ และคําตอบที่ผมนําเรียนท่านก็น่าจะครบนะครับ ทั้ง MOU 
ปริมาณขยะ กับกระบวนงานมีกี่สถานี  ในอนาคต แล้วก็การเริ่มโครงการ ผมขอเรียน
ว่า ตอบระบุวันไม่ได้นะครับ มันเป็นกระบวนงานของรัฐ ซึ่งเราคงจะเข้าใจอยู่แล้ว 
เรื่องของขั้นตอน ถ้าไม่นับ 1 ก็จะไม่มี 2  ไม่มี 3 หรอกครับ แต่ถ้านับ 1 2 3 4 5 
มันจะจบที่ 10 ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณค่ะ ได้ความชัดเจนนะค่ะ ถ้าเริ่มไม่ได้ ก็เดินต่อไม่ได้  เพราะฉะนั้น
เราต้องเริ่มให้ได้ก่อน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ เชิญท่านรองฯค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

วันที่ 11 พฤษภาคม นี้ที่จะไปทําประชาพิจารณ์ท่ีบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9     
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาที่สนใจจะไปร่วม พร้อมกันเวลา 13.00 น. ณ สํานักงาน
เทศบาลเมืองนราธิวาส เดินทางไปพร้อมกันเลยนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ก็เพ่ิมเติมจากท่านรองนิดนึงนะค่ะ ถ้าสมาชิกท่านใดจะไปก็มาขึ้นรถตู้ท่ี
เทศบาล 13.00 น. นะค่ะ ทางผู้บริหารจะจัดรถตู้ไว้ให้ท่านนะค่ะ  
          ตอ่ไปมีสมาชิกจะอภิปรายอีกหรอืไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมตเิลยนะค่ะ 
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สมาชิกท่านใดให้ความยินยอมเพ่ือทํากิจการนอกเขต  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ
14 เสียง) ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือค่ะ  (ไม่มีสมาชิกยกมือ)  มีสมาชิกท่านใดเห็น
เป็นอย่างอ่ืนโปรดยกมือค่ะ  (ไม่มีสมาชิกยกมือ) เป็นอันว่าสภามีมติ ให้ความยินยอม
เพ่ือทํากิจการนอกเขตได้ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะค่ะ 
              ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๓  นะค่ะ 

              ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 

    ในวาระเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะเสนอหรือไม่ขอเชิญค่ะ  
เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับผมมีอยู่ ๒ เรื่องท่ีจะนําเสนออภิปรายให้
ผู้รับผิดชอบรับทราบนะครับ เรื่องที่ ๑ เรื่องห้องน้ําของกองสาธารณสุขที่อยู่ข้างหน้านี้
นะครับ ผมจําได้ผมได้อภิปรายเสนอแนะ ก็ขอเรียนเชิญท่านปลัดอยู่หรือไม่ครับ ผม
จะมีเรื่องท่ีจะนําเสนอท่าน เรื่องของกองสาธารณสุขมันมีห้องน้ําอยู่นะครับ ชํารุดใช้
ไม่ได้ ๓ ปีแล้ว ผมอภิปรายทุกปี ปีที่หนึ่งเฉย ปีที่สองเฉย ปีที่สามพอจะได้มา ตั้ง
งบประมาณซ่อมนะครับ ๖๙,๐๐๐ บาทนะครับ กองสาธารณสุขเดือดร้อน กอง
สวัสดิการสังคมเดือดร้อน ตอนนี้แถมไปห้องทะเบียนราษฎร์เดือดร้อนอีกแล้วนะครับ 
เหตุผล ผมสงสารรองนิยิมาก ท่านอยู่ตรงนั้นเข้าห้องน้ําไม่ได้เลย ไตกําเริบแล้วนะครับ 
แล้วน้อง ๆ ข้าราชการที่อยู่ตรงนั้นก็สามสี่สิบคนนะครับ ๒ กองนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่
อยู่ประมาณสามถึงสี่สิบคนได้นะครับ ที่ใช้ตึกเก่าและมีห้องน้ําห้องเดียว และชํารุดมา 
๓ ปีแล้ว ปีที่แล้วผมนําเสนออภิปรายมาแล้ว ขอคําตอบให้ชัดเจน กุลีกุจอไปทํากันมา 
อนุมัติในแผนปี ๕๗ วงเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าไปตั้งไว้ทําไม ทีไปตั้งของ
ห้องน้ําห้องส้วมที่สวน ร. ๕  ๘๐๐,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จแล้ว ๘๐๐,๐๐๐ ภายใน ๑ 
เดือนชํารุดเข้าไม่ได้นะครับ ปีที่แล้วทําไว้แล้ว ผมไปตรวจมาแล้วใช้งบไปประมาณ 
๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ไปซ่อมดูแล ๓๐ วันหลังจากงานกาชาดเลิก เสีย ชํารุดเข้าไม่ได้
อีกนะครับ แล้วทีของเราผมนําเสนอทุกครั้ง ไปทํางบประมาณมายังไงไม่ทราบได้มา ๖ 
หมื่นกว่าบาท พี่น้องเดือดร้อนอยู่ทั้งหมดเลย ยิ่งกองสวัสดิการสังคม ผู้สูงวัยที่มารับ
เงินทั้งหลาย บางครั้งเขามาเข้าห้องน้ําไม่มีให้เข้า ต้องมีพนักงานของกองสวัสดิการ
ต้องพาพ่อแม่มาเข้าห้องน้ํากันข้างล่าง ทุลักทุเลกันมากผมเห็นแล้ว พอเดือนไหนมา
รับเงินก็มากันเยอะ จะเข้าห้องน้ําก็ใช้ไม่ได้ ยิ่งพนักงานในกองสวัสดิการเวลาเขาปวด
ท้องเสียเวลากัน ต้องเดินลงมาใช้เวลาไม่ต่ํากว่า ๑๕ นาที เสียเวลาเท่าไรก่ีปีมาแล้ว 
คิดกันบ้างหรือไม่ครับ ขอฝากท่านปลัดในฐานะท่ีท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
ข้าราชการ ท่านช่วยดูแลหน่อยครับ ลูกน้องของท่านมีความเดือดร้อนมาก ผมเคย
อภิปรายนะครับ แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ งบประมาณปีนี้เหลืออีก สามสี่
เดือนก็จะหมดแล้ว ๖๙,๐๐๐ บาท มีคนมายื่นซองประมูล ๒ รายไม่อ่านชื่อ รายแรก
ยื่น ๑๒๘,๔๒๐ บาท รายที่ ๒ ยื่น ๑๑๑,๒๕๒ บาท แต่ส่วนต่างที่ตั้งงบประมาณไว้
ขาดไป ๔๑,๘๕๒ บาท วันนี้ต้องตอบคําถามด้วย ว่าขาดเงินตัวนี้ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ ปี ๕๘ จะทําได้หรือไม่ จะหาเงินจากไหนมาช่วย หรือถ้าไม่ได้ก็ให้บอก ให้    
น้อง ๆ คอยไปเวลาจะมาทํางานให้พาขวดมา น้องผู้ชายก็พาขวดมา น้องผู้หญิงก็พา
ถุงมานะครับ ได้ประหยัดเวลาในการทํางาน เป็นห่วงจริง ๆ ๓ ปีแล้ว ไม่ทราบว่าคิด
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กันอย่างไร เฉยกันอย่างไรไม่ทราบ ความเดือดร้อนที่ตึกใหม่ชั้นหนึ่งมี ๓ ห้อง
เหลือเฟือ แต่ตึกเก่าทั้งตึกมีชั้นสอง มีอยู่ห้องเดียว มีผู้ใช้อยู่สามสี่สิบคน ไม่ได้ดูแลกัน
เลย พอมาช่วงหลังมันมีกลิ่นออกมาเยอะ ห้องทะเบียนราษฎร์ข้างบนใช้ทีกลิ่นก็ลงมา
ที ในห้องแอร์ท่านรองคงเข้าไปสัมผัสมาแล้วใช่หรือไม่ครับ นี้คือความเดือดร้อนจริง ๆ 
เลย แล้วท่านไม่ดูแลลูกน้องกันเลย ท่านเคยเข้าไปบ้างหรือไม่ หรือท่านไม่ได้เข้าไป
เลย ปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้น ถ้าท่านปลัดเข้าไปคงจะได้ข้อมูล และจะได้มาคิดมาทํา
เพ่ือบรรเทาให้ลูกน้องได้ทํางานอย่างมีจิตใจที่ดี นี้ทุกคนมากังวลกันว่าปวดท้องจะเข้า
ที่ไหนดี ก็เละเทะอยู่อย่างนั้น นี้ก็ ๓ ปีแล้วนะครับ ท่านตอบมาว่าท่านจะทําได้หรือไม่ 
ถ้าทําไม่ได้ผมจะได้ไปบอก ถ้าทําได้ส่วนต่างสี่หมื่นกว่าบาทจะเอามาจากไหน เพราะ
ถ้าทําไม่ได้งบประมาณปีนี้ก็จะหมดแล้วนะครับ หรือจะตั้งไว้ใช้ปีหน้าไม่ว่ากัน ผมขอ
คําตอบด้วยนะครับ เรื่องท่ี ๒ เรื่องเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง ที่อยู่ที่ สวน ร.๕ ที่
สวนกรมหลวง และที่ชายทะเล ใช้มาเกือบ ๒ ปีแล้วผมเคยแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องไปให้มา
ช่วยดูแลบ้าง มันมีปัญหาว่า น๊อตสกรูต่าง ๆ ที่เราใช้มันชํารุด หายนะครับ ก็อยู่อย่าง
เดิม และอีกอย่างหนึ่งสีที่เขาทามันลอกบางจุดตามเครื่อง พอสีมันลอกมันก็มีสนิม
ตามมา ขอฝากไว้ว่าให้เราเอาสีไปทาตรงนั้น อย่าให้มันลามมากกว่านั้นเลย ส่วนน๊อต
สกรูท่านไปดูนะครับ เงินไม่มากหรอกนะครับ ไปดูแล้วเปลี่ยนใหม่ ผมเคยเข้าไปดูและ
ลองใช้ดู ผมรับไม่ได้นะครับ เราเป็นตัวแทนของประชาชนเราต้องดูแลผลประโยชน์
ให้กับประชาชนนะครับ ขอฝากไว้ด้วยว่า ผมอภิปรายวันนี้ยังไงก็ช่วยไปดําเนินการให้
ด้วยนะครับ อีกเรื่องหนึ่ง  คือเรื่องของสไลเดอร์ที่อยู่ที่ชายทะเล ใช้มาประมาณห้าหก
ปีแล้วนะครับ มันชํารุดแล้วผมไปดูมาแล้วเมื่อสองสามวัน เทศบาลนครหาดใหญ่มีเด็ก
ขึ้นไปเล่นแล้วตกลงมา เหมือนกับสไลเดอร์ของเราสูงประมาณ ๒ เมตรกว่า ที่กั้นมัน
ชํารุดเด็กตกลงมาหัวฟาดพ้ืนตายนะครับ ผู้ปกครองฟ้องผู้บริหารเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อย่างไรของเราผมขอให้เป็นข้อคิดไว้ด้วยว่าอย่าให้เป็นอย่างนี้นะครับ ช่วย
ไปดูแล เจ้าหน้าที่ของเราเยอะแยะ ช่วยหมั่นดูแลความปลอดภัยให้กับพ่ีน้อง
ประชาชน มันไม่ได้เสียเงินมากมายอะไร แค่หมั่นไปตรวจดูแค่นั้น อย่าให้มีการ
ฟ้องร้อง เขาเลือกเรามาแล้วอย่าให้เขามาฟ้องร้องเราอีกนะครับ ฝากไว้ช่วยเข้าไปดู
เรื่องเครื่องสไลเดอร์ มันชํารุดหรือไม่ ถ้าไม่ชํารุดก็ดูให้เรียบร้อย ๒.เครื่องออกกําลัง
กาย ชํารุดทั้ง ๓ ชุด ชํารุดเป็นบางตัวนะครับ  บางตัวชํารุดมาก คุณเพียงแต่ว่าไป
เปลี่ยนยางที่กระแทก แล้วก็สกรูน๊อตที่มันหายไปนะครับ ขอฝากไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณ
มากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ค่ะ เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องช่วยตอบคําถามคุณโอภาสด้วยนะค่ะ ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านซ่อมแซม ๑.เรื่องห้องน้ํา ๒.เรื่องเครื่องออกกําลังกาย ๓. เครื่อง
สไลเดอร์  เชิญท่านรองอุดม ค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ก็
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภานะครับ ท่านโอภาสที่ได้แจ้งปัญหาอยู่สองสามเรื่อง
ด้วยกันนะครับ สําหรับเรื่องแรกเรื่องของห้องน้ําของกองสาธารณสุขนะครับ เรื่องนี้
ท่านโอภาส อยากให้ท่านปลัดตอบมากเหลือเกินนะครับ ขนาดเมื่อสักครู่ท่านปลัดเดิน
ออกไปข้างนอกยังตามเลยนะครับ เรื่องของห้องน้ําเดี๋ยวให้ท่านปลัดช่วยชี้แจงนิดนึง
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นะครับ ส่วนเรื่องเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งนะครับ ตรงนี้หลาย ๆ ครั้งที่มีสมาชิก
มาแจ้งให้ผมทราบนะครับ ก็เรื่องของเครื่องออกกําลังชํารุด ผมก็ได้แจ้งทางผู้ที่
เกี่ยวข้องก็คือสํานักการช่างที่เป็นผู้ดูแลอยู่นะครับ ซึ่งตรงนี้เท่าที่เราทราบคือ
บ้านเมืองเราตอนนี้อยู่ใกล้ทะเล เครื่องที่ออกกําลังกายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพวก
เครื่องยนต์หรือรถ อายุการใช้งานมักจะสั้นลงถ้าเราไม่บํารุงรักษานะครับ ตรงนี้ผมก็
ได้แจ้งให้ทางผู้ที่เก่ียวข้อง คือทางสํานักการช่าง หรือไม่ก็เป็นของกองสาธารณสุขที่มี
หน้าที่ดูแลเรื่องของรถขยะท่ีมีการชํารุด เกินกว่าการใช้งานบางครั้งถ้าเราไม่
บํารุงรักษา ก็จะชํารุดเร็ว ตรงนี้ก็ได้กําชับไปหลายครั้งนะครับ เวลาประชุมก็ได้พูดกัน
ถึงเรื่องนี้ ก็ต้องฝากทาง ผอ.สํานักการช่างนิดนึงนะครับ ช่วยแจ้งลูกน้องให้ไปดูแล
เป็นอย่างดีนิดนึงนะครับ อันไหนที่ชํารุดถอดเลย เก็บเลยไม่ต้องใช้แล้วนะครับ ท่าน
นายกก็ได้กําชับไปแล้วว่าส่วนไหนที่ใช้ไม่ได้ ที่คาดว่าถ้าใช้ไปแล้วเป็นอันตรายต่อเด็ก 
หรือเยาวชนของเราก็ให้ถอดไปเลย แล้วอาจซ่อมแซมแล้วมอบให้กับชุมชนก็ได้ ตรงนี้
ก็ขอฝาก ผอ.ด้วยนะครับ ว่าช่วยเข้าไปดูแลนิดนึงนะครับ ส่วนเรื่องของเครื่องสไล
เดอร์วันก่อนผมก็เข้าไปดู  มันอยู่ใกล้ทะเลก็ตรงซี่เหล็กที่อยู่ใต้ฐาน วันก่อนก็ได้ชํารุด
และได้ถอดไปแล้ว แต่ช่วงหลังนี้ที่คุณโอภาสบอกไว้ ไม่ทราบว่าชํารุดตรงไหน ไม่
เป็นไรครับผมจะได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่แนะนําเรื่อง
ของการบริหารงาน การดูแลต่าง ๆ นาๆ มีอะไรผมยินดีรับใช้นะครับ แล้วท่านนายกก็
มีท่านรองชุมสายอีกท่านหนึ่งที่ติดตามงานตลอดในเรื่องของการบริหารงาน แม้ว่า
ท่านจะพ่ึงเข้ามาได้ไม่นานนะครับ ท่านก็ติดตามดูทุกเรื่อง ตอนนี้เราก็ได้ท่านที่มีฝีมือ
เข้ามาช่วยงาน ผมก็อุ่นใจนะครับ ท่านนายกก็อุ่นใจ อีกเรื่องก็คือเรื่องของห้องน้ําที่
ท่านโอภาสอยากให้ท่านปลัดได้ตอบ ตรงนี้ก็ขอให้ท่านปลัดได้ตอบให้กระจ่างนะครับ 
ว่าจะทําได้หรือไม่ ทําอย่างไร เสร็จเมื่อไร ก็ขอให้ท่านตอบให้จบในวันนี้เลยนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านปลัดบุญณรงค์ ค่ะ 

นายบุญณรงค์  กวีพันธ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านโอภาสนะครับ 
ที่นําเรียนปัญหา ผมเองก็ไม่ได้วางใจเลยนะครับ เหมือนที่ท่านโอภาสพูดก็ถูกต้องแล้ว
นะครับว่ามีผู้รับจ้างมายื่น ๒ ราย มาดูแลนําเสนอราคาที่เราเห็นว่าสมเหตุสมผลใน
การทํา ตอนนี้ที่เราดําเนินการอยู่ตอนนี้ เราได้คุยกับสํานักปลัดก็คือจะใช้ราคาที่ผู้
รับจ้างทั้งสองรายเสนอมาเพ่ือปรับแบบนิดนึง ในราคาท่ีเราตั้งไว้ที่วิศวะเขาคิดมาคง
ทําไม่ได้แล้วนะครับ เมื่อปรับแบบก็ต้องนําเข้าสภาเพ่ือขอความเห็นชอบนะครับ 
เนื่องจากเป็นสิ่งก่อสร้างนะครับ เพิ่มเติมงบประมาณก็ต้องเข้าสภานะครับ ก็ตอนนี้
ทางผม ท่านโชค และท่านเปลี่ยน ก็มาดูกันอยู่นะครับ ก็รับปากว่าจะเร่งรัดโดยด่วนก็
เพราะว่าช่วงนี้ทางวิศวกรเขาคิดงานเยอะอยู่นะครับ เรื่องงานของตลาดด้วยนะครับ ก็
คิดว่าจะทําให้โดยด่วนนะครับ ไม่ต้องบอกว่าจะเสร็จเมื่อไร แต่ขอบอกว่าจะทําให้โดย
ด่วนนะครับ ไม่ได้ละเลยนะครับ ผมถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้าห้องน้ําข้างหน้า แต่ก็เข้าใจ 
ขอความกรุณานะครับ ว่าจะเร่งโดยด่วนนะครับ  
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ให้ทันเข้าวันที่ ๑๖ ได้หรือไม่ค่ะท่านปลัด เพราะไม่ใช่เรื่องท่ีซับซ้อนอะไร 

นายบุญณรงค์  กวีพันธ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ก็จะพยายามนะครับ หลังจากนี้ก็จะคุยกัน ๓ ฝ่ายนะครับ เพราะเราต้องโอน
งบจากหมวดงานอื่นนะครับ คือขอเวลาเช็คว่าจะมีเงินไหนเพ่ิมมา เพราะว่าในปีนี้ทุก
ท่านก็ทราบดีว่าเศรษฐกิจแย่มาก รัฐบาลโอนเงินมาให้เรายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับ      
งบยังตึงมากทุกกองนะครับ แต่คิดว่าได้นะครับ ขอเวลานิดนึงครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ผมว่าเงินขาดอยู่ประมาณ ๔๑,๘๕๒ บาท เงินไม่มาก 
ท่านไปบอกฝ่ายช่างให้ปรับเปลี่ยน แล้วให้เข้าวันที่ ๑๖  นี้นะครับ เพราะถ้าไม่เข้า ๑๖ 
นี้ มันจะยืดไป ขอร้อง ๆ จริงเลยนะครับ ขอร้องให้ได้เถอะครับสงสารน้อง ๆ เขามาก
นะครับ ดูแล้วยอดเงินไม่มากโอนมาจากไหนก็ได้  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

มีสมาชิกท่านใดอภิปรายต่อหรือไม่ค่ะ หารือต่อ เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๑ วาระอ่ืน ๆ ขอปรึกษาหารือกับท่านประธานครับ คือ
เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เราได้ประชุมสภา ณ สภาแห่งนี้  ผมก็
ได้นําเสนอในวาระอ่ืน ในเรื่องของการรื้อถอนห้องน้ําที่เราสร้างชั่วคราว ผมก็ได้
อธิบายในห้องนี้ และท่านรองอุดม ก็ตอบรับ พออีกวันหนึ่งทางสํานักการช่างก็ได้ไป
รื้อห้องน้ําชั่วคราว แต่คราวนี้ไปรื้ออย่างเดียวนะครับ คือเอาสังกะสีกับไม้ออกอย่าง
เดียว โถส้วมตอนนี้ยังอยู่นะครับ เมื่อวันสองวันนะครับท่านรองผ่านท่านประธาน ที่
หาดนราทัศน์เราจัดกิจกรรมหลายอย่าง ลิเกฮูลูก็ผ่านมาเม่ือวันสองวันนี้ งานมาแกปู
โล๊ะกินเหนียวก็ทําใหญ่โต เมื่อวันที่เขาจัดงานลิเกฮูลูนะครับ มันจะมีเด็กที่เล่นสไล
เดอร์นะครับ  สไลเดอร์ที่หาดนราทัศน์ก็มีนะครับถ้าจําไม่ผิด ก็มีประมาณ ๑๐ กว่า
เจ้า เด็กท่ีเล่นสไลเดอร์เขาปวดท้อง เขาจะเข้าห้องน้ําเพราะว่าเราเปิดห้องน้ําใหม่แล้ว 
ก็ต้องวิ่งผ่านมาทางนั้นนะครับ คราวนี้เขามองไม่เห็นโถส้วม ถ้าจําไม่ผิดก็มีหลายโถนะ
ครับที่เรายังไม่ได้เอาออก คราวนี้เขาวิ่งไปเขาไม่ทันเห็น เท้าเขาไปตกในโถส้วมดีที่ว่า
ไม่หัก มีแค่รอยถลอกนิดนึง และช้ําเล็กน้อย คราวนี้พ่อแม่เขาก็ต่อว่า ตอนนั้นผมอยู่
ด้วย ผมเลยบอกว่าผมจะได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทุบออก ยังไงก็คงต้องทุบออกนะครับ
เพราะว่าตรงนั้นผมชอบพูดว่าตรงนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แล้วเมื่อมีสิ่งเหล่านั้นอยู่
มันไม่เหมาะสม ผมกะว่าหลังจากท่ีทางรองอุดมสั่งเจ้าหน้าที่เขารื้อถอนก็คิดว่าอีกวัน
สองวันคงจะเอาโถส้วมออกไปให้หมด แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านรอง
ครับ ช่วยไปดูด้วยนะครับ ดีนะครับที่เขาไม่ไปฟ้องร้องเรียนกับเทศบาล ถ้าเกิดขาหักก็
จะเป็นอันตรายต่อเด็กนะครับ เพราะว่าตรงนั้นมีคนไปเที่ยวตรงหาดนราทัศน์ 
เพราะว่าเป็นสถานที่เขาบอกว่าขยะมีเยอะ แต่ชาวบ้านเขาไม่มีที่ไปนะครับ ก็ยังไป
เที่ยวหาดเหมือนเดิม ฝากถึงท่านรองอุดมด้วยนะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เอาออกนะ
ครับ เพราะใกล้รายอแล้วด้วยนะครับ ช่วยไปถอนเอาทุบออกแล้วก็กลบให้ไม่เห็นเลย
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นะครับ เรื่องท่ี ๒ ตอนนี้อยากจะถามท่านผู้บริหารว่า งบที่เราตั้งแล้วผ่านสภาแห่งนี้
ไปแล้ว ที่สร้างถนนที่บายพาสที่เราสร้างอาคารหลังคาสีเขียว เราตั้งตรงนั้นวางงบไว้
ตรงนั้นแล้ว หลังจากท่ีร้านค้าบริเวณนั้นทําเสร็จมาหลายปีแล้ว งบเราก็ผ่านแล้วก็ยัง
ไม่ได้สร้างนะครับ คราวนี้ถามว่าถ้าเราสร้างตรงนั้นให้ดี ที่ถนนตรงนั้นให้ดี มันก็จะ
เป็นที่จอดรถอีกท่ีหนึ่ง จุดหนึ่งมันรองรับรถที่เข้ามาให้หาดนราทัศน์ เป็นที่จอดรถ แต่
ตอนนี้ท่านรองครับ ท่านประธานครับ เราก็สร้างฟุตบาทเพ่ิมเติมตรงที่เรืออินโดนีเซีย
ไปถึงวงเวียนอีกวงเวียนหนึ่งที่เราสร้างฟุตบาท พอเราสร้างฟุทบาทตรงนั้นนะครับ 
ฝากท่านประธานว่า มันทําให้ถนนแคบลง ตอนนี้ถ้าเราไปดูฝั่งที่เขาสร้างฟุตบาท  มัน
ก็จะเป็นเลนเดียว คือรถวิ่งไปมาเลนเดียวรถก็จะติดเลยนะครับ ตอนนี้ช่วงไม่รายอยัง
ติด ตอนเย็นๆ รถจะติดเลย ฝากถึงท่านประธานว่าถ้าเราไปสร้างถนนตรงนั้น ที่จอด
รถตรงนั้นแถวบริเวณบายพาสตรงนั้น มันจะระบายรถ มันจะไม่ติด  ยิ่งรายอนี้ผมว่า 
ถ้าเราไม่จัดระเบียบจบแน่นะครับ ฝากถึงรองด้วยนะครับ และข้อที่ ๓  ข้อสุดท้ายของ
ผม ที่เห็นปัญหาอยู่ ผมพูดหลายครั้งแล้วในเรื่องของการจัดระเบียบหาดนราทัศน์ ไม่
ต้องไปจัดเยอะนะครับ ตอนนี้ถ้าเราไปดูพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของนะครับ นโยบายของ
เทศบาลเราครั้งท่ีแล้วก็ร่นห่างจากถนนไป ๕ เมตรนะครับ แต่ตอนนี้ก็มีไปขายหน้า
ร้านเขาไปปิดถนน และเม่ือวานนี้ผมไปดูเห็นไปตั้งสินค้าขายบนฟุตบาทเลย บนถนน
เลยครับ ผมคิดกับตัวเองเลยนะครับว่า ทําไมเรามีเทศกิจอยู่หลายคนทําไมไม่ไปห้าม
เขานะครับ ช่วยฝากท่านประธานถึงผู้รับผิดชอบนะครับ ผมอยากจะให้เอาจริงเอาจัง
สักที ผมว่าเราทําได้นะครับถ้าเราเอาจริงเอาจัง เราทําได้อยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่เท่า
นั้นเองนะครับ ขอฝากถึงท่านประธานไปถึงท่านผู้บริหาร ๓ ข้อนะครับ ที่เป็นปัญหาที่
บริเวณหาดนราทัศน์นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านรองค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ของท่าน 
มะตอฮา ก็ได้เสนอปัญหาอยู่ ๓ เรื่องด้วยกันนะครับ เรื่องแรกคือเรืองของโถส้วมที่
ห้องน้ําชั่วคราวที่เป็นสังกะสีนะครับ เมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้วท่านมะตอฮา ได้
นําเสนอมาว่า ถ้าสร้างของใหม่เสร็จแล้วก็ให้รื้อของเก่าออกใช่หรือไม่ครับ ผมก็ได้สั่ง
การไปนะครับ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว คราวนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าตัวโถเอาออก
หรือยังนะครับ ก็เห็นรื้อไปแล้วนั้นนะครับ ก็ขอให้ทาง ผอ.สํานักการช่าง ช่วยเข้าไป
ตรวจสอบด้วยนะครับ เชิญทาง ผอ.สํานักการช่างชี้แจงด้วยครับ 

นายธนานนท์ ชูด้วง 
ผอ.ส านักการช่าง 

กราบเรียนท่านประธาน ท่านรองนายก ท่านสมาชิกครับ คือตามท่ีท่าน
สมาชิกได้ฝากไว้หลาย ๆ เรื่องท่ีหาดนราทัศน์ ตอนนี้ผมก็ได้สั่งการไปแล้วทั้งหมด แต่
อาจจะเป็นเหตุผล เพราะว่าเมื่อวันก่อนผมได้ข่าวว่า น้องที่เขาจะไปรื้อนั้นเห็นว่าส้วม
มันยังใหม่ ๆ อยู่ เข้าใจว่าคงจะรอสักระยะหนึ่ง แต่พอมาช่วงหลังงานเยอะคงจะลืมไป
นะครับ เพราะฉะนั้นผมจะไปตรวจสอบและจัดการให้นะครับ ถ้าหากว่าไม่ติดขัดก็
ภายในวันสองวันผมจะจัดการให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนห้องน้ําใหม่นะครับก็ยังไม่
สมบูรณ์ เพียงแต่ว่าเราให้ผู้ดูแลเข้าไปดูแล เปิดใช้ยังไม่หมดนะครับ เพราะว่าตอนนี้
มันติดขัดเรื่องระบบน้ําประปาอยู่ และตอนนี้ผมก็ทําเรื่องขอขยายเขตเม่ือวานก็ได้เชิญ
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ผู้จัดการประปาลงไปสํารวจด้วยตนเองแล้ววันนี้ก็ส่งยอดเงินต่าง ๆ มาเพ่ือให้เราเอา
เข้าสภาเพ่ือดําเนินการให้นะครับ เรื่องการทําคันหินหรือทางท่ีทําให้ถนนแคบลง 
เพราะอันนี้มันเป็นนโยบายของทางเทศบาลในการที่จะดําเนินการจัดระเบียบภูมิทัศน์
การขายของๆหาดนราทัศน์ทั้งหมด อันนี้ก็ท่านผู้ว่าท่านผู้บริหารของเราก็ได้กําชับใน
เรื่องท่ีว่าต่อไป โอกาสข้างหน้าจะไม่ให้รถเข้าไปในบริเวณนั้นทั้งหมด จะให้จอดอยู่
ด้านนอก ตอนนี้ก็กําลังสํารวจบริเวณลานที่จอดรถอยู่นะครับ มาจัดเป็นที่เล่นกีฬาอยู่ 
ตอนนี้ผมก็กําลังตรวจสอบเพื่อดําเนินการอยู่ และนําเข้าแผนอยู่นะครับ ส่วนหลัก ๆ 
หลาย ๆ เรื่องครับ ส่วนเรื่องท่ีท่านโอภาสฝากมา ผมก็ได้รับทราบเรื่องเครื่องออก
กําลังกายทั้งหมด ผมก็ได้สั่งให้ออกไปสํารวจทั้งหมดแล้วนะครับ ตอนนี้ เพราะว่า
เครื่องของเราอย่างที่ว่าครับ ตัวเราก็ได้มามีคุณภาพหน่อย บางอันก็ไม่มีคุณภาพเท่าไร
เพราะว่าเป็นเหล็กดํานะครับ พอมันขึ้นสนิมแล้วก็แตกเป็นเหล็กบุ๋มขึ้นมา และตรงนี้ก็
ไม่สามารถท่ีจะซ่อมได้นะครับ ต้องรื้อออกอย่างเดียว ส่วนน๊อตสกรูที่ว่าหลุด ตอนนี้
ต้องมีหน้าที่ไปทํา ส่วนเจ้าหน้าที่เราพอสองเดือนหรือสามเดือนเราจะไปตรวจสอบ
ครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังให้เจ้าหน้าที่ออกไปสํารวจทั้งหมด แล้วผมจะนํามา
เข้าแผนเพ่ือที่จะซื้ออุปกรณ์มาซ่อม ถ้าซ่อมได้นะครับ ส่วนไหนที่ว่ามันเกิน
ความสามารถก็คิดว่าคงจะต้องรื้อออกไปเลยนะครับ ซึ่งตรงนี้ทางสํานักการช่างก็ไม่ได้
นิ่งนอนใจนะครับ เพราะว่าผมเห็นเขาก็พยายามออกไปตรวจสอบทุกกระบวนการอยู่ 
เพราะว่าต้องไปจี้  ตอนนี้งานของลูกน้องเยอะจริง ๆ ครับ งานบริการมากเหลือเกิน 
งานกางเต็นท์ งานยกเก้าอ้ีนี้มีทุกวันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอความเห็นใจ
ให้กับคนงานด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณท่าน ผอ.สํานักการช่างนะค่ะ เชิญท่านรองค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากครับท่านประธาน สําหรับเรื่องของถนนที่ท่านมะตอฮา ได้ถาม
ถึงนะครับ ถนนบายพาส ตอนนี้เราได้ทําสัญญาไว้แล้วนะครับ คาดว่าน่าจะไม่เกิน
ภายในเดือนนี้อาจจะเรียบร้อยนะครับ  เพราะว่าวันก่อนผมก็ได้คุยกับทางผู้รับเหมา ก็
ได้บอกว่าจะเข้าดําเนินการโดยเร่งด่วน แต่ก็ยังติดขัดอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของพ้ืนที่ที่
ช่างสํารวจได้เข้าไปสํารวจแล้ว เนื้อที่ขาด ๆ เกิน ๆ อยู่นิดหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรน่าจะ
จบภายในอาทิตย์นี้นะครับ คิดว่าจะทําถนนเส้นนี้เสร็จภายในประมาณคงไม่เกินเดือน
นี้นะครับ และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการจัดระเบียบชายหาดนราทัศน์ ซึ่งครั้งสุดท้าย
เมื่อวันก่อนเราได้เชิญผู้ที่เก่ียวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู้นําจาก ๓๕ ชุมชน สมาชิก
สภาเทศบาลทั้ง ๑๘ ท่าน ที่บางท่านก็มาบ้าง บางท่านก็ไม่มาบ้าง ก็เชิญมาประชุมจัด
เวทีกัน และได้เชิญนักศึกษาจากอัตตัรกียะห์ก็มา เข้ามาร่วมด้วย จําไม่ได้ว่าวันนี้เท่าไร 
ก็ได้มีข้อเสนอแนะหลาย ๆ อย่าง  หลายๆ ข้อ เราก็ต้องทําตามขั้นตอนนะครับ คิดว่า
ในอนาคตคงจะเรียบร้อยนะครับ เพราะว่าอย่างที่หลาย ๆ ท่านมองนะครับ ว่าตอนนี้
ชายหาดของเราเหมือนตลาดนัดแล้ว จะขายอะไรก็ได้ ไม่ว่าปลาเค็ม บูดู หรือกะปิ
อะไร ปลาอะไรก็ขายได้ท้ังนั้น ต่อไปก็คิดว่าต้องทําอย่างจริงจังเหมือนที่ท่านมะตอฮา
พูดนะครับ และในฐานะของผู้บริหารผมก็คงไม่กลัวผลกระทบของฐานเสียงอะไร ผมก็
ไม่กลัวนะครับ มีบางกระแสบอกว่าอย่าไปจัดระเบียบตรงนี้ ผู้บริหารจะกลัวบ้าง
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อะไรบ้าง ผมไม่กลัวเรื่องฐานเสียงแน่นอน ก็ขอให้สวยงามเรียบร้อยในสมัยนี้ เร็วๆ นี้
ด้วยนะครับ ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอบคุณท่านรองค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ค่ะ เชิญท่าน
รองชุมสายค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมเห็นอภิปรายในเรื่องห้องน้ํา ผมขออนุญาตคิด
ใหม่ทําใหม่ จากวิถีเดิมในบรรยากาศของสภาเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายประจําใหม่ได้หรือไม่ครับ แทนที่ผู้บริหารจะมาชี้แจงต่อสมาชิกสภาเรื่องของการ
บริหารจัดการ ผมขอนิดนึงครับ เดี๋ยวถ้าหากว่าท่านมีโอกาสเข้าห้องน้ําชาย ท่านไปดู
ในห้องน้ําชั้นนี้นะครับ เขาเขียนว่า ชาติไหนจะซ่อม ผมมารับหน้าได้เกือบ ๒ เดือน 
ชั้น ๕ ประชุมหลายเรื่องหลายเวที ครูก็มาประชุม นักเรียนก็มา ชาวบ้านก็มา ชั้น ๕ 
ห้องน้ําใช้ไม่ได้ครับ ชั้น ๔ ที่ห้องที่ผมทํางานอยู่ น้ําไหลตลอดครับที่โถส้วมชาย ผมพึ่ง
ไปเข้าชั้น ๓ วันนี้ ไปเขียนว่าชาติไหนจะซ่อม นั้นละครับ ผมว่าลองเปลี่ยนวิสัยทัศน์
ใหม่ ลองเปลี่ยนวิธีการใหม่ว่า ถ้าผู้บริหารจะอภิปรายร่วมกับสมาชิกสภาจะผิดหรือไม่ 
ฝ่ายประจําลองไปคิดและพิจารณาดูนะครับ ผมคือชาวบ้านคนนึงที่เข้ามาใช้บริการ 
แต่วันนี้ผมใส่เครื่องแบบ ผมมาในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น แต่ถ้าหากผมถอดเครื่องแบบ 
แล้วผมอภิปรายอย่างนี้ มันจะสุดที่จะพรรณนานะครับ แล้วมันไม่ใช่เฉพาะที่นี้ ไม่ใช่
เฉพาะที่อ่านอภิปรายนะครับ ท่านลองไปดูสวน ร.๕ ห้องน้ํา ๒ แห่งมาตรฐานสูงมาก 
ใช้ไม่ได้ครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องบริจาคโถส้วมชายจริงหรือไม่ครับ ท่าน ผอ.
เปลี่ยน ก็โทษท่ีเอ่ยนาม เพราะว่าช่างเปลี่ยนในวันนั้นที่ผมรู้จัก คือ ผอ.เปลี่ยน ในวันนี้ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดได้หาโถส้วมมาให้ ท่านลองทบทวนครับ ลองทบทวน ห้องน้ําท่ีกอง
สาธารณสุขมันเวทนาจริง ๆ ครับ กลับมาทบทวนดูครับ บทบาทของท่านสมาชิกกับ
บทบาทของบริหาร กับบทบาทของฝ่ายประจํา ท่านปล่อยมาได้อย่างไร ใช่ครับท่าน
อภิปรายมาสองปีสามปีแล้ว ลองมาทบทวนกันใหม่ได้หรือไม่ครับ ถ้าผมเป็นชาวบ้าน
ผมจะมาถามท่านสมาชิกสภาด้วย ถามถึงฝ่ายบริหารด้วย แล้วฝ่ายประจําด้วย มัน
นานมากแล้วนะครับ ผมขอร่วมด้วยครับท่านสมาชิกครับ ตอนนี้นโยบายประหยัด 
พลังงานเป็นวาระแห่งชาติครับ เช่นเดียวกับทรัพยากรครับ ใช่วาระแห่งชาติ ชาติก็
ชาติไป แต่นี้กูนราธิวาส  ถ้าสามปีจะปล่อยให้เป็นแบบนี้จะเป็นอะไรมี ห้องน้ําชั้น ๕ 
ใครมาประชุมก็แล้วแต่ มาประชุมแผน ท่านมาอ่ันครับ ท่านต้องเข้าชั้น ๔ ถูกหรือไม่
ครับ เมื่อไรครับ มันเป็นหน้าที่ของใครครับ ไม่ใช่สภาหรอกครับ แต่สภาเอามา
อภิปราย ใครครับที่น่าละอาย ๑.ฝ่ายบริหารครับ จําเลยที่หนึ่ง จําเลยที่ ๒ ฝ่ายประจํา
ครับ ผมว่าต้องพิจารณานะครับ หากว่าปล่อยแบบนี้ มันหนักหนาสาหัสแล้วนะครับ 
เขาไปเขียนไว้แบบนั้น ท่านไม่เชื่อท่านเข้าไปดูเลยครับ  ผมพึ่งเข้าไปออกมาเมื่อสักครู่
นี้ จะซ่อมชาติไหน ท่านประธานครับขอร่วมด้วยนิดนึง เมื่อสักครู่ถอดเสื้อรองนายก
ออก ใส่เสื้อชาวบ้าน แล้วก็ใส่เสื้อรองนายกต่อครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่านรองนะค่ะ ดิฉันขอเสริมท่านรองนิดนึงนะค่ะ แจ้งท่านรองทราบ
ว่า ท่านรองลองไปเข้าท่ีกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมท่ีพูดกันเรื่องห้องน้ํา พูดมาสามปี
แล้วเมื่อสักครู่ ฝนตกข้าราชการเอากะละมังมารองน้ําฝน ดิฉันเข้าไปทุกครั้งจะเห็น 
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เป็นแบบนั้น แล้ว สท.เขาก็มาพูดหลายครั้งจําไม่ได้ว่ากี่ครั้ง แต่ก็ยังเหมือนเดิมนะค่ะ 
ขอฝากไว้แค่นี้นะค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะหารือต่อหรือไม่ค่ะ เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากครับท่านประธาน เรียนประธานสภาที่เคารพ ผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ก็วันนี้ดีใจที่ได้ฟังการแสดงความคิดเห็นของท่านรองที่ให้ความตระหนัก และ
ความใส่ใจในเรื่องของการทํางาน คือว่ารอบคอบในแต่ละด้าน ผมดีใจมากครับ
เพราะว่าเห็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้าบ้าน ขนาดบ้านตัวเองไม่รักษาความสะอาด และ
จะไปดูแลคนนอกได้อย่างไร บ้านเมืองที่อยู่ข้างนอกได้อย่างไร นี้ละครับที่อยากจะ
ฝากว่า บ้านตัวเองจะต้องดูแลให้ดีที่สุด ก่อนที่เราจะไปดูแลบ้านคนอ่ืนครับ ขอบคุณ
มากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะหารือเรื่องอะไรอีกหรือไม่ค่ะ  ถ้าไม่มี เวลาก็
พอสมควรแล้วนะค่ะ ดิฉันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ นะค่ะ ขอบปิด
ประชุมค่ะ 

  
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.30  น. 
 

 

     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์     ถอดเทปรายงานการประชุม 
             (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                            เจ้าพนักงานธุรการ  ๖ว   
 
     (ลงชื่อ)  ปริยา   พรหมสังวระ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
             (น.ส.ปริยา  พรหมสังวระ) 
           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
     (ลงชื่อ)   โชคชัย  วัฑฒนายน    ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
             (นายโชคชัย    วัฑฒนายน) 
             หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

 
                       (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ        เลขานุการสภาเทศบาล ฯ 
                                (นายอับดุลอาซิส   มะ) 
        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  
 


