
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  ประจ าปี  2559 

ครั้งที่  1/2559             
เมื่อวันที่  31 มีนาคม  2559 

เวลา  14.00  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. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล    
13. นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล      
16. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล     

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล  

รายช่ือคณะผู้บริหาร 
๑. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี    
๒. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี    
๔. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี    
5. นายสาการียา นิแวร์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

รายช่ือคณะผู้บริหารผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายอาฮามะ  กุลยานันต์ เลขานุการนายกเทศมนตรี 
2. นายวัฒนะ วัฑฒนายน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
1. นายเพิ่ม เพ็ชรพรหม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชํานาญ

การพิเศษ (แทน ผวจ.นธ.) 

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

          
เริ่มประชุมเวลา  14.๐๐  น. 

 

1. นายบุญณรงค์  กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
2. นายกิจจา สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
3. นายโชคชัย วัฑฒนายน หน.สํานักปลัดเทศบาล 
4. น.ส.ปริยา พรหมสังวระ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
5. นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
6. น.ส.อโรชา พรหมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
7. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจ 
8. นางเกศสุดา ชูชื่น รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
9. นายอูเซ็ง ดือราแม คร ู
10. นางวัจนา หนูปั้น หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
11. น.ส.กาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
12. นางเกษศินี อารยเศรษฐ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
13. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
14. นางสุชีพ เกื้อกูล ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
15. นายชัชชัยวุธ กระจายเกียรติ หน.ฝ่ายแผนฯ 
16. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หน.ฝ่ายบริการฯ 
17. นายอับดุลฆอนี อันนัศว์ หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
18. นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์ นิติกร 
19. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
20. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผจก.สถานธนานุบาล 
21. นางพรรษา คลังจันทร์ รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
22. นายพิมาน เพ็ชรสังข์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
23. นายสินนิมิตร บุษบงค์ รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
๒๔. นายบุญเหลือ เก้าเอ้ียน หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๒๕. นางกุลวดี สะลีละ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
26 น.ส.เจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
๒7. น.ส.ปัทมา เมฆารัฐ ผอ.กองคลัง 
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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  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จึงให้สัญญาณเรียก
สมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมฯ   พร้อมทั้ง เรียนเชิญคุณ สมพร  แป้นคง  
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุม
เพ่ือดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  และเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ  สวดดุอาร์ตาม
ศาสนาอิสลาม         

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ต่อไปผมจะอ่านประกาศจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําปี  พ.ศ.255 9  โดยนายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้เปิดประชุมสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2559   กรณีเหตุเร่งด่วน เพื่อ
ขออนุมัตขิยายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕ 7 
ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองชลประทาน 
ซ่ึงดําเนนิการก่อสร้างมาต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด้วยงบประมาณของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส จะสิ้นสุดการเบิกจ่ายเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2559 แต่การ
ดําเนินโครงการดังกล่าวไม่แล้วเสร็จ และอาจต้องเบิกจ่ายหลังวันที่ 31 มีนาคม 
2559 ดังนั้น จึงมีความจําเป็นต้องขยายการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว  โดยขอเปิดประชุม
สภาเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2559  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  
                ดงันัน้  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 2๖  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พุทธศักราช 2496   แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 1๓  พ.ศ.25๕๒ จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาล เมืองนราธิวาส   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕ 9  
กรณีอันรีบด่วน เพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณาขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว 
ตั้งแต่วันที่  31 มีนาคม 2559   เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่ 29 มีนาคม 2559   ประกาศโดยนายสิทธิชัย 
ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ขอสวัสดทุีกท่านทีเ่ข้าร่วมประชุมในวันนี ้ วันนี้เปน็การประชุมสมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจําปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้   

          ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
           เรื่องท่ี 1 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างระเบียบว่าด้วยการใช้ศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามท่ีเจ้าหน้าที่เขาได้ส่งหนังสือไปให้
ท่านแล้ว 
           เรื่องท่ี  2  เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา ระเบียบว่าด้วยการใช้
ศูนย์ออกกําลังเพื่อสุขภาพเช่นกัน     
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            เรื่องท่ี 3  เรื่องข้อบังคับเทศบาลเมืองนราธิวาสว่าด้วยการใช้ศูนย์ออกกําลัง
เพ่ือสุขภาพของเทศบาลเมืองนราธิวาส  เช่นกันนะคะ  หวังว่ารายละเอียดท่านคงดู
มาแล้วเป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  3  เรื่องนะค่ะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2 

             ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมเทศบาลเมืองนราธิวาส
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่  29  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559                            

              ขอรับรองครัง้ต่อไปนะคะ     

              ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถามไม่มี นะคะ  

              ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อ
พิจารณาแล้วเสร็จ   

               มีอยู่ 2 ชุด นะคะ ชุดที่ 1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไม่
ทราบคณะกรรมการมีอะไรจะแจ้งเพ่ิมเติมหรือไม่คะ  ไม่มีต่อไป ชุดที 2 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ มีไหมคะคณะกรรมการชุดนี้  จะแจ้งเพ่ิมเติม
ที่ประชุมมีหรือไม่คะ ไม่ยกมือถือว่าไม่มีนะคะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5  

              ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  2557  กรณีก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายปีงบประมาณ  
2559  (ภายในวันที่ 30 กันยายน  2559)  ของสํานักการช่าง   

              เชิญท่านนายก เสนอญตัติค่ะ     

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรตทุิก
ท่านนะครับ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอ
เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมือง  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ นะครับ หลักการขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณพ.ศ.2557 หมวดค่าท่ี
ดินและสิ่งก่อสร้างกรณีก่อหนี้ผูกพันจํานวน  1  รายการ คือค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กระบบระบายน้ําและระบบไฟแสงสว่างถนนเลียบคลองชลประทานจํานวน
เงิน14,598,000  บาท  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภายในวันที่  30  
กันยายน  2559 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเหตุผล  
               1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระบบระบายน้ําและระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างถนนเลียบคลองชลประทานบรรจุอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ   พ.ศ.2557  เทศบาลได้ก่อหนี้ผูกพันกับห้างหุ่นส่วนสุรเชษฐ์การ
ก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ 76/2557  ลงวันที่  29  กันยายน 2557 สิ้นสุด
สัญญาวันที่ 29 กันยายน  2558 วงเงินค่าจ้างตามสัญญา 16,220,000  บาท  
กําหนดจ่ายเงิน   7 งวดงาน  เนื่องจากไม่สามารถเบิกเงินไปชําระหนี้ได้ทัน 
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557  นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสอนุมัติให้กันเงินจํานวน  
16,220,000 บาท  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
               2. ในปีงบประมาณ 2558 ผู้รับจ้างได้ดําเนินการก่อสร้างตามท่ีกําหนด
ไว้ในสัญญาจ้างเทศบาลได้เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง 1 งวด เป็นเงิน 1,622,000 ยังคง
เหลือ   การเบิกจ่ายอีก 6 งวด เป็นเงิน  14,598,000  บาท  ขณะนี้ผู้รับจ้างกําลัง
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ดําเนินงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินเพื่อชําระหนี้ผูกพันไม่ทัน
ในงบประมาณ 2558 เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  จํานวน 14,598,000  บาท  ไปเบิกจ่ายภายใน
ปีงบประมาณ 2559  ภายในวันที่  31   มีนาคม 2559  ซึ่งสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส อนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว  
เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจํา 2558 
ครั้งที1่/2558  วันที่  29 กันยายน 2558    
               3. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
มีนาคม  2559 ทางห้างหุ้นส่วนจํากัดสุรเชษฐ์การก่อสร้างทํางานตามสัญญาจ้างได้มี
อุปสรรคในการดําเนินงานทําให้งานก่อสร้างล่าช้าเทศบาลกําลังดําเนินการแก้ไข
อุปสรรคเพื่อให้งานก่อสร้างดําเนินการต่อไป  แต่ระยะเวลาในการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินใกล้จะสิ้นสุด  ภายในวันที่ 31  มีนาคม  2559  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับ  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงิน    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 กําหนดในข้อ 57 
วรรค 2 กําหนดให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้อีกไม่เกิน 6 เดือน  ภายในวันที่  31 
มีนาคม  2559 ซึ่งจะทําให้เงินจํานวน 14,598,000  บาท  ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
เทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชน
เป็นอย่างมาก  เพราะถนนสายดังกล่าวเป็นถนนเลี่ยงเมืองช่วยลดความแออัดด้าน
การจราจรในเขตเมือง    จึงมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม
สัญญา  ในการนี้เทศบาลเมืองนราธิวาส  จึงได้เสนอขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  พ.ศ. 2547  ข้อ 57 วรรค 
2 โดยให้สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส มีอํานาจพิจารณาขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
สัญญาจ้างเลขที่ 76/2557 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 จากไม่เกิน 6 เดือน เป็น
ไม่เกิน 1 ปี  ซึ่งอํานาจในการอนุมัติเป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามคําสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที่ 181/2548 ลงวันที่  29 มีนาคม 2548 เรื่องการมอบ
อํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ได้ ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําความตกลงกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดก่อนการปฏิบัติ  
                 4. หนังสือจังหวัดนราธิวาสด่วนที่สุดที่ นธ0023.4/3534 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2559 เรื่องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 57 
วรรค 2   โดยให้สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสมีอํานาจพิจารณาขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินตามความเหมาะสมแก่กรณีไม่เกินระยะเวลาที่เทศบาลเสนอขอ ดังนั้น  
เพ่ือให้การดําเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ํา
และระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเลียบคลองชลประทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณพ.ศ.2547 หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างกรณีก่อหนี้ผูกพันจํานวน 1 รายการ คือ ค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบระบายน้ําและระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนเลียบคลอง
ชลประทาน จํานวน 14,598,000  บาท ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ภายในวันที่  30 กันยายน 2559 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป   

         ขอบคุณค่ะท่านนายก เชิญท่านสมาชิกอภิปรายคะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมต ิ 
เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         เรยีนประธานสภาครับ ผมนายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสเขต 2 ทีมทางเลือกใหม่ ครับ การที่ทางเทศบาลได้เซ็นสัญญาจ้างที่
76/2557 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 กันยายน 2558 
วงเงินสัญญาจ้างทั้งหมด 16,220,000  บาท กําหนดงานทั้งหมด 7 งวด ครับ    
แต่บัดนี้นะครับ เราได้ผู้รับเหมาได้ทํางานไปงวดแรกได้เบิกเงินไปแล้วทั้งหมด 
1,622,000 บาท ยังเหลืออีก 6 งวด แต่มาสะดุด หยุดการดําเนินการ ไม่ได้
ดําเนินการจนครบขบวนการเสร็จสิ้น วันนี้เราต้องมาขอประชุมสภาวิสามัญเพื่อจะขอ
งบอีกประมาณ 14,598,000  บาท  เพ่ือไม่ให้เงินนั้นตกไป ใช่ไหมครับ  ครั้งนี้ผม
อยากจะทราบว่าที่ผ่านมานี้ครบระยะเวลาสัญญาแล้วแต่ไม่สามารถตรวจรับงานได้
เมื่อครั้งที่แล้วผมถามประธานตรวจรับงานว่ามันติดปัญหาอะไรนะครับ ก็ได้แจ้งมา
ระยะหนึ่งแต่ยังไม่ชัดแจ้ง แต่วันนี้เราจะต้องมาของบเพ่ือกันไว้จ่ายให้ผู้รับเหมาเป็น
เงิน 14,598,000 บาท ต้องใช้เวลาต่อยืดไปประมาณ 6 เดือน  มันจะไปสิ้นสุดงบนี้
เงินนี้ 14 ล้าน  ประมาณเดือนกันยายนนะครับ เรายืดไปให้ 6 เดือน  แล้วถ้าจาก      
6 เดือนนี้เป็นต้นไป งานนี้จะสําเร็จลุลวงไปได้หรือไม่ครับ  ผมอยากขอถามผู้ที่เป็น
ประธานตรวจรับงานที่ผ่านมาที่ไม่สามารถรับงานได้มันสาเหตุมาจากอะไรเพื่อเรา    
ได้รู้ความจริงกันว่าเราจะให้โอกาสไปอีกท่ี 6 เดือน  จะเกิดผลสัมฤทธิ์ในการจัดจ้างได้
ตามระยะเวลาหรือไม่นะครับ ส่วนที่อยากจะถามว่าผู้ที่ประธานผู้รับงานช่วยแจ้งที่ใน
ประชุมสภานี้ด้วยว่า เหตุผลครั้งที่แล้วไม่ได้รับตรวจงานสิ้นสุดกระบวนการเพราะ
อะไร  และในโอกาสต่อไปอีก 6 เดือน มีแนวโน้มโอกาสที่จะสําเร็จด้วยหรือไม่นะครับ  
เพ่ือผมจะได้หาข้อมูลเพื่อพิจารณาให้มติต่อไปครับ ขอบคุณครับ   

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เชิญท่านผูบ้รหิารช่วยตอบคําถามหนอ่ยคะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

            เรยีนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ จากทีท่างสมาชิกสอบถามเม่ือสักครู ่  
ขอถามไปยังประธานตรวจงานจ้างใช่ไหมครับ ก็ได้แก่ รองกิจจา สวนจันทร์ ช่วยตอบ
ให้ท่านสมาชิกทราบด้วยครับ  เชิญครับ 

นายกิจจา  สวนจันทร์ 
รองปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ครับ กราบเรยีนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านผูมี้เกียรตทีิเ่คารพทุก
ท่าน  กระผมนายกิจจา  สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล ในฐานะประธานกรรมการ
ตรวจการจ้างขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดประกอบพิจารณาของท่านสมาชิก
ดังต่อไปนี้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตระบบระบายน้ําและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
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ถนนคอนกรีตเลียบคลองชลประทาน ได้ลงนามสัญญาจ้าง 29 กันยายน 2557 เริ่ม
ก่อสร้าง 30  กันยายน 2557 จะต้องเสร็จสมบูรณ์ 29 กันยายน 2558  ต่อมาได้
ขยายสัญญาจ้างออกไปถึง 26 ธันวาคม  2558 งบประมาณค่าก่อสร้าง 
16,220,000   ซึ่งได้เบิกจ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 จํานวน 
1,622,000 นะครับ         การก่อสร้างขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ตามสัญญา  ขณะนี้
เทศบาลได้ให้ผู้รับจ้างหยุดงานอยู่นะครับ ตามการร้องขอของผู้รับจ้างมาตั้งแต่วันที่  
20 พฤศจิกายน 2558 จนถึงปัจจุบัน นะครับ กระผมก็ใคร่ขออนุญาตสรุปปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นย่อๆ สังเขป ดังนี้ นะครับ  
           ประเด็นที ่ 1  ประเด็นการเบิกจ่ายนะครับ โครงการนี้อย่างที่ทราบคือได้ก่อ
หนี้ผูกพันเมื่อปลายปีงบประมาณ 2557 ได้มีการกันเงินครั้งแรก โดยนายกเทศมนตรี  
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 และสภาได้อนุมัติขยายเบิกจ่ายครั้งล่าสุด ถึง 31 
มีนาคม 2559 คือวันนี้นะครับ เป็นวันสุดท้ายแต่ถึงวันนี้ยังไม่สามารถเบิกจ่าย
เพ่ิมเติมได้อีกเนื่องจากงานยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา และงวดงานที่กําหนด จึงมีความ
จําเป็นต้องขอขยายเบิกจ่ายออกไปอีกระยะหนึ่ง เพ่ือให้โครงการสําเร็จเรียบร้อยตาม
สัญญา และดําเนินการเบิกจ่ายจากงบประมาณโครงการนี้ต่อไปนะครับ 
            ประเด็นที ่2 ประเด็นผู้รับจ้างขอหยุดงาน เนื่องจากผู้รับจ้างมีหนังสือเมื่อ
วันที่  20 พฤศจิกายน 2558  ขอหยุดงานนะครับ แจ้งว่าขาดความเชื่อม่ันที่จะ
ก่อสร้างต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญานะครับ เนื่องจากว่าพื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับพ้ืนที่
ชาวบ้านและยังไม่ได้รับการแก้ไขให้แล้วเสร็จ นะครับ ช่างคุมงานและคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างก็จึงได้ประชุมกัน  จึงมีความเห็นชอบให้ผู้รับจ้างหยุดงาน นะครับ มา
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นจนมาถึงปัจจุบัน ในขณะที่ผู้รับจ้างยังมี
เวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างเหลืออยู่อีก  36 วัน คือถึงวันที่  26  ธันวาคม  2558  
ในการแก้ไขปัญหาที่ดิน นะครับ ที่มีการทับซ้อนนั้นเทศบาลก็ได้ดําเนินการแก้ไขมา
อย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่สําเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ แม้ว่าจะได้ใช้วิธีการและเจรจาหลายวิธี
ทั้งมอบหมายผู้รับจ้างไปเจรจากับเจ้าของที่ดิน  รวมทั้งได้ตั้งคณะทํางานของเทศบาล
ออกไปเจรจากับเจ้าของที่ดิน  แต่เนื่องจากว่าการเจรจากับเจ้าของที่ดินใช้เวลา
ค่อนข้างนานมากแล้ว  ช่างคุมงานและกรรมการตรวจการจ้างจึงได้ประชุมเม่ือวันที่  
13  กุมภาพันธ์ 2559  เสนอให้เทศบาลแจ้งเป็นหนังสือตอบรับให้เจ้าของที่ดิน
ยืนยันเจตนารมเป็นหนังสืออีกครั้งหนึ่งว่า  จะยินยอมให้เทศบาลใช้ที่ดินเป็นถนน
หรือไม่  โดยให้ตอบรับภายใน  7  วัน นับจากได้รับหนังสือ  จนถึงขณะนี้ก็ได้รับ
คําตอบชัดเจนว่ายังมีอีกจํานวนหนึ่งยังไม่ยินยอมให้ที่ดิน นะครับ   
             ประเด็นที ่3 ประเด็นการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลนรายละเอียด      
ก็เป็นประเด็นสําคัญท่ีสุด  ที่ทางคณะช่างคุมงานและคณะกรรมการ นะครับ ไม่
สามารถที่จะรับงานได้ที่ผ่านมา นะครับ  โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558  คณะช่าง
คุมงาน 3 ท่านได้รายงานให้ทราบว่า  ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบและ
ข้อกําหนดในสัญญาหลายประการ  และเทศบาลก็ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทราบ เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม  2558  ผู้รับจ้างก็ได้มีการแก้ไขงานก่อสร้างไปบ้าง นะครับ เป็น
ระยะๆ  แต่ช่างคุมงานและคณะกรรมการเห็นว่าวิธีการและงานที่แก้ไขยังไม่ถูกต้อง 
และไม่เป็นไปตามแนวทางตามหนังสือที่เทศบาลแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบฉบับลงวันที่ 17 
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สิงหาคม 2558 สําหรับประเด็นว่าไม่เสร็จอย่างไรนั้นมีเอกสารในมือผมก็คือฉบับใน
วันที่  17 ถ้าท่านสมาชิกผู้ใดต้องการก็จะให้เจ้าหน้าที่สําเนาแจ้งจ่ายครับ  จึงเรียนมา
เพ่ือโปรดทราบ  

นายโอภาส อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนท่านประธานสภาครับ ผมไดฟั้งตามทีท่่านประธานตรวจรับงานได้
รายงานเรื่องเหตุขัดข้องนะครับ เหตุผลที่ว่าไม่สามารถรับงานได้ ผมฟังดูแล้วมาจาก
อันดับแรกมาจากเจ้าหน้าที่ของเราที่ไปสํารวจนะครับ ที่ถนนไปบุกรุกที่ชาวบ้าน และ
ยังทําการต่อไป มันก็ผิดแล้ว ขอให้เป็นบทเรียนไว้นะครับ ที่จะใช้อํานาจของทาง
ภาครัฐไปทําโดยพละการ คิดว่าชาวบ้านจะให้ มันไม่ถูกต้อง ผมว่าเรื่องจะเป็น       
ปัญหาต่อเนื่อง  ผมจะขอถามว่า ถ้าทางเจ้าของที่ดินไม่ยอม คือว่าไม่ยอมให้ทาง
เทศบาลจะแก้ปัญหายังไง ขอให้เป็นบทเรียนของเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการ
ทํางาน นะครับ ว่าจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดต้องให้รู้ข้อระเบียบข้อบังคับ ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ไม่ใช่มาให้ทางเทศบาล ผู้บริหารรับผิดชอบไม่ถูกต้อง กองที่เก่ียวข้องนะครับ
เบื้องต้นผมดูมาแล้วว่าปัญหาหนักก็คือว่าบุกรุกที่ของเอกชนเขา แต่ถ้าเขาไม่ยอม ผม
ว่าเรื่องนี้มีปัญหา ส่วนผู้รับเหมาก่อสร้างมันแก้ไขได้ นะครับ ผมเป็นห่วงเรื่องนี้มาก  
จึงขอฝากไว้กองที่รับผิดชอบส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดครับงานต่อไปจะก่อสร้างถนน
หนทางทุกสิ่งทุกอย่าง ขอให้ดูให้ชัดเจน นะครับ ขอให้ครั้งนี้เป็นบทเรียนไว้ นะครับ 
อีกอย่างเราจะขออนุมัติในวันนี้เพื่อขยายเวลาไป 6 เดือน ผมขอถามประธานผู้ตรวจ
รับว่า  ถ้าสมมุติว่าทางเจ้าของที่ดิน ไม่ยินยอมนะครับ ก็รับงานไม่ได้ถึงแม้ว่าถึง 1 ปี       
จะแก้ปัญหายังไง เราพร้อมเพราะว่าทางผู้รับผิดชอบในส่วนของเจ้าหน้าที่ นะครับ 
แก้ปัญหาให้ได้ เราก็พร้อมที่จะเอ้ืออํานวยให้ขยายเวลาเกือบเดือนเพ่ีอให้งานราบรื่น
ไป อย่าให้มีปัญหากับชาวบ้านระหว่างเทศบาลกับประชาชน ส่วนที่ว่าผู้รับเหมาผมว่า
เคลียร์กันได้ ปรับปรุงแก้ไขได้ นะครับ แต่ส่วนที่ดินขอทราบว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้
หรือไม่ ถ้ามีปัญหาไม่ได้ จะแก้ยังไง ครับ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             ตกลงคุณโอภาสจะถามว่าถ้าชาวบา้นไม่ให้จะทําอยา่งไร ใช่หรอืไม่คะ      
เชิญผู้เกี่ยวข้องค่ะ 

นายโอภาส อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ก็ท่านประธานกรรมการตรวจรับครับ ช่วยชีแ้จงนดินึงว่า ถ้าไม่ไดจ้ะ
แก้ปัญหายังไง เพราะว่าประธานกรรมการผู้ตรวจรับมีอํานาจที่ว่าตัวไหนถูกต้องตัว
ไหนไม่ถูกต้อง แก้ไขยังไงนะครับ อยู่ที่ท่านประธาน ขอบคุณครับ 

นายกิจจา  สวนจันทร์ 
รองปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             ครับ กราบเรยีนท่านประธานสภาและ สมาชิกสภาผูท้รงเกียรต ิทีเ่คารพ
ทุกท่านครับ สําหรับประเด็นการตรวจรับนั้น ผมได้เคยหารือเป็นการภายในกับท่าน
ปลัดเพ่ิม ซึ่งรักษาการท้องถิ่นจังหวัดนะครับว่า ถ้ากรณีผู้รับจ้างได้ทําแล้วเสร็จตาม
รูปแบบรายการ กรรมการต้องตรวจรับทั้งหมดนะครับ ทับซ้อนหรือไม่ทับซ้อนนี้ต้อง
รับทั้งหมด แต่ว่าปัญหาตามมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ก็คือว่าใครจะรับผิดชอบใน
ส่วนที่ทับซ้อน ท่านรักษาการท้องถิ่นบอกว่าต้องหาผู้ละเมิดก็คือ ที่ทําให้เกิดความ
ผิดพลาดครั้งนี้ รับผิดชอบตรงนั้นไป นะครับ เว้นแต่ เมื่อกรรมการได้ตรวจรับเต็ม
พ้ืนที่แล้ว ถ้าถูกต้องตามแบบ นะครับ ก็จะต้องให้ผู้รับจ้าง อุทิศค่าใช้จ่ายในส่วนที่เขา
ได้ลงทุนเสียหายไปแล้วในพ้ืนที่ทับซ้อน ดังนั้นถ้าเป็นกรณีอย่างนั้น ก็ไม่ต้อง
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รับผิดชอบ แต่ก็จะมีรับผิดชอบอีก กรณีกับชาวบ้านนะครับ แม้ว่าผู้รับจ้างจะไม่ติดใจ
ในส่วนที่เขาลงทุนในส่วนพื้นที่ทับซ้อนไปแล้วจํานวนหนึ่ง แต่ในส่วนที่ยังทับซ้อนกับ
ชาวบ้านก็ต้องรับผิดชอบต่อชาวบ้านอีก ถ้าชาวบ้านไม่ยินยอมนะครับ ก็เรียนเพื่อ
ทราบครับ 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เรยีนท่านประธาน ผู้บริหาร และทุกๆท่านทีอ่ยู่หอ้งนีค้รับ ผมนายอามิง  
บินนิแว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ว่าเรื่องประชุมคราวที่แล้ว นะครับ  ผมได้ถาม
แล้วว่าที่รับไม่ได้รับงานไม่ได้เพราะอะไร ท่านประธานกรรมการก็ตอบว่า  
              1.ทางบริษัทไม่บดอัด  
              2.คอนกรีตแตก  
              3.เรื่องเหล็กใส่ไม่ถึง 
แล้วที่นี้เรื่องบดอัด ผมไปที่ มนร.พอดีเลย พอดีเจอกับอาจารย์ อาจารย์ก็เพ่ือนๆ
ทั้งนั้น ผมเลยแหย่เขา เขาว่าผ่านแล้ว test ดินเรียบร้อยแล้ว คอนกรีต testเรียบร้อย
แล้ว เหล็กtestเรียบร้อยแล้ว นะครับ พอมาเท่ียวนี้เรื่องล้ําเขตอีก  เที่ยวที่แล้ว 3 ข้อ  
มาเท่ียวนี้อีกข้อหนึ่ง เรื่องใหญ่ก็เรื่องติด ผู้รับเหมาก็ฟ้องมายังนายก ผมต้องขึ้นศาล 
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับ ผมกลัวตรงนี้  ผมอยากทราบว่า ถ้าผ่านตรงนี้แล้วเมื่อไรถึง    
จะรับได้ ผมได้ข่าวว่าผมได้เจอกับผู้รับเหมา เขาว่า ทั้งๆ ที่ทางจังหวัดได้แนะนําแล้ว 
นะครับ ให้ทางออกในเรื่องนี้  กฎหมายและระเบียบนะครับ จังหวัดให้เรียบร้อยแล้ว 
นะครับ ผู้รับเหมาไปเจอผม 2.เรื่องนี้จะเสร็จเมื่อไร นะครับ ท่านประธานจะได้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเมื่อไร ผมขอให้ความชัดเจนด้วยครับ ให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องใน
เรื่องชี้แจงด้วยนะครับ จะเบิกจ่ายได้เมื่อไร ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              ถามว่าจะเบิกจ่ายเมือ่ไร ก็อยู่ท่ีตรวจรบั ถ้าตรวจรบัผา่นก็เบกิจ่ายได ้      
ใช่หรือไม่ค่ะ ตามระเบียบพัสดุ ที่นี้ให้ผู้ตรวจรับตอบอีกครั้งใช่รือไม่ค่ะ เชิญท่านนายก
ค่ะ  

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

              ครับ ก็ต้องประธานนะครับ ประธานตรวจการจ้าง เชิญครับ 

นายกิจจา  สวนจันทร์ 
รองปลัดเทศบาล 

              กราบเรยีนท่านประธาน และผูมี้เกียรตทีิเ่คารพทุกท่านนะครับ  การตอบ
รับก็ถ้าเสร็จตามแบบก็ตรวจรับได้เลย เบิกจ่ายได้เลย ครับ ยิ่งเร็วยิ่งดี ที่นี้ก็ ก็ตรงที่
ช่างคุมงานที่ไปตรวจงาน นะครับ ก็ต้องไปตรวจสภาพเบื้องต้น ก็ถ้าให้เป็นไปตาม
รูปแบบรายการทางเทศบาลได้แจ้งให้ทราบ เมื่อวันที่  17 สิงหาคมแล้ว  ทางผู้รับจ้าง
กับทางช่างเข้าใจตรงกัน ถูกต้องตรงกัน กรรมการสามารถตรวจรับได้ครับ ไม่มีปัญหา
ครับ ก็ขอให้ทางผู้รับจ้างกับช่างพิจารณาร่วมกันให้เป็นไปตามรูปแบบรายการครับ 
ที่นี่จะรับเมื่อไรก็อยู่ที่การแก้ไขการดําเนินการให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและ
สัญญา แล้วก็ทางช่างเข้าไปตรวจและเห็นชอบตามนั้นนะครับ เขาก็ต้องรายงานให้
กรรมการตามขั้นตอน กรรมการก็ต้องรับทราบตามความเห็นของช่างก่อนนะครับ 
ไม่ใช่ว่าเราจะไปตรวจรับโดยทันที ช่างก็ต้องเสนอความเห็นมาก่อนว่าได้แก้ไข
เรียบร้อยแล้วตามแบบรายการและสัญญา ทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว เชิญ
กรรมการไปตรวจรับ ผมก็จะนํากรรมการ 3 ท่านไปพิจารณาในพื้นที่แล้วก็ตรวจรับ
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ครับ ก็บอกเวลาไม่ได้จริงๆครับท่าน แต่ว่าถ้าดําเนินการเร็วเท่าไรก็ตรวจรับเมื่อนั้น 
ครับ ขอบคุณครับ  

นายอามิง บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ครับ ขอบคุณมากครับ ท่านครับทีจ่รงิงานนี้เขามีงวดงานครับ เขาแบง่งวด
งาน 7 งวดงานครับ งวดแรกก็ผ่านแล้ว เบิกได้แล้ว แล้วงานนั้น 70 - 80 % แล้ว 
เกือบจะเสร็จแล้วครับ ขาดเรื่องไฟฟ้า เรื่องที่ว่าทําไม่ได้ตามแบบ ตามแบบก็ไม่ได้ ตรง
ตามแบบ ไม่ได้ระยะแก้ ถ้าเป็นถนนคอนกรีตนี้ระยะอย่างเดียว นะครับ ท่านว่าเรื่อง
ระยะนี้ ถ้าไม่ได้ก็หักในนั้นไปเลย หักเรื่องงานไปเลยครับ  ผมว่านะครับ ไม่ใช่อะไร 
ผมไม่ได้มีอะไรกับผู้รับเหมา  ผมสงสารครับ สงสารมากๆ นะครับ ผมเคยพูดในสภา
แล้วเมื่อก่อนมันต้องอย่างน้อยผู้รับเหมาต้องมี 7 – 8 ล้าน  ถึงจะสร้างได้งานนี้  และ 
7 – 8 ล้านนี้ ผู้รับเหมาต้องไปกู้เงินแล้ว นะครับ ร้อยละ6 ถ้า 8 ล้านเท่าไรละครับ    
ปีหนึ่ง แล้วเรื่องงวดงานนั้นที่จริงเบิกได้ก็เบิกให้ก่อน ก็ท่ีไม่เสร็จตรงไหน ไม่ผ่าน
ตรงไหน ก็หยุดแค่นั้น งาน 17 งวดทั้งหมด นะครับ ไม่ได้ก็ตัดเรื่องงานไปเลย  จะได้
คือว่าเคลียร์กันกับผู้รับเหมากับผู้คุมงาน  ไม่ใช่ว่าอยู่แบบนี้  ไม่ได้นะครับ ถ้าพระว่า
บาปนะครับ  โต๊ะอายีก็เหมือนกันบาป นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             คะ เชิญสมาชิกอภิปรายต่อ คะ มีหรือไม่คะ เชิญคุณมะตอฮา  

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             ขอบคุณครับท่านประธาน ผมนายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 ครับ วันนี้เป็นการประชุมญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  2557  กรณีก่อหนี้ผูกพันจะเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
2558 ก็คือขออีก 6 เดือน ครั้งที่แล้ว เราขอไปแล้ว 6 เดือน ก็เรายังเคลียร์งานยังไม่
จบ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 นะครับ ที่เราต้องเปิดวิสามัญเพราะว่าพรุ่งนี้ก็หมด ครั้งที่แล้ว
ในการขอขยายเวลาเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการขอขยายเวลา ญัตติขอขยาย
เวลา ก็อยากจะให้ต่อไป อยากจะให้การทําโครงการ โครงสร้างพื้นฐานทุกอย่าง 
ต่อไปนี้เราอยู่อีกหลายปี ที่จริงการจะทําโครงการแต่ละโครงการ เรารู้อยู่แล้วว่า
โครงการอยู่ในเทศบัญญัติใช่หรือไม่ครับ เราก็ต้องทําแบบแปลนก่อน แต่โครงการที่มี
ปัญหาก็คือเราไม่ได้ไปสํารวจก่อนแล้วก็มาทําโครงการมาทําแปลน  ก็เลยมีปัญหา
ตามท่ีรองกิจจา  ได้นําเสนอให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบว่า ปัญหาก็คือพ้ืนที่ทับซ้อน แล้ว
ก็การก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดนะครับ ผมว่าโครงการนี้มันเริ่ม
ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกแล้ว ก็คือ ถ้าจะทําให้มันถูกต้องช่างก็ต้องไปสํารวจงานก่อน         
นะครับ ตอนแรกจะทําสํารวจงานก่อนสํารวจพื้นที่ก่อน สํารวจพื้นที่เสร็จ  ออกแบบ
เสร็จ แล้วก็ต้องมอบผู้รับจ้างดําเนินการสร้างใช่หรือไม่ครับ เสร็จคราวนี้โครงการนี้    
ผมไม่ทราบว่าความเป็นมาเป็นยังไงนะครับ ก็เลยทําให้พ้ืนที่ทับซ้อนไปกินพื้นที่ของ
ชาวบ้าน แล้วก็ผู้รับจ้างทํางานไม่ตรงตามแบบ ต่อไปนี้ ผมอยากเสนอว่า ต่อไปการที่
จะทําโครงการต่างๆที่เป็นระบบโครงสร้างพ้ืนที่  อยากให้ ถ้าตัวแทนช่างอยู่ก็ฟังด้วย
นะครับ ว่าถ้าเป็นปัญหาอย่างนี้ มันจะเกิดปัญหาหลายๆอย่าง 1. ท่านก็มีปัญหา 
ผู้บริหารก็มีปัญหา สภาก็ต้องเปิดสภาซ้ําแล้วซ้ําเล่า ทั้งท่ีเราจะไปดูแลอย่างอ่ืนกับมา
ต้องมาเปิดเรื่องนี้ให้ท่านอีกครั้งหนึ่ง ก็ไปรบกวนท่านผู้ว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับ ถ้าเราทํา
ถูกต้องตั้งแต่แรก สํารวจพื้นที่ให้มันเสร็จ ให้มันถูกต้อง ช่างทําก็ไม่มีปัญหา นายกฯ 
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คณะผู้บริหารก็ไม่ต้องมาเปิดสภาให้เราประชุม ต่อไปนี้ก็อยากจะฝาก ฝากด้วยความ
จริงใจนะครับ เพราะเราอยู่อีกหลายปี เพราะไม่มีการประกาศ ต้องอยู่อีกหลายปี ต้อง
เจอกับโครงการอีกเยอะ ถ้าช่างทํางานอย่างนี้ต่อไป พวกเราเทศบาลก็จะเดินลําบาก 
นะครับ เพราะว่าเราต้องทําให้ชาวบ้าน เราต้องทําโครงการให้ปวงชนชาวไทยได้
ประโยชน์  เราในฐานะเป็นสมาชิกเทศบาลก็ได้อานิสงฆ์อันนั้น ทําให้ประชาชนเขา
เลือกเรามาอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ในเมื่อพวกเราผ่านงบประมาณตั้งหลายล้าน 
โดยเฉพาะโครงการนี้เราผ่านไปสบายๆ เลย 16 ล้านกว่า แล้วนึกว่าโครงการนี้จะผ่าน
โดยดี แต่กลับกลายมีปัญหานะครับ ปัญหานี้มันเกิดมาหลายปียังแก้ไม่ได้ อีก 6 เดือน 
ผมไม่ทราบนะครับ ท่านประธานอีก 6 เดือน ที่เราจะอนุมัติขยายกันเงิน ไม่ทราบว่า
จะจบหรือไม่ 6 เดือนที่แล้วยังไม่จบแต่ขอดูเดือนนี้ ขอให้จบนะครับ พวกเราถ้ามี
ปัญหาอะไร พวกเราหรือว่าคณะผู้บริหารพร้อมที่จะให้คําปรึกษาแก่ช่าง ผมเสียดาย
วันนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างมาคนเดียว ก็คือรองกิจจา ในฐานะท่ีท่านเป็น
ประธานตรวจงานจ้าง  ถ้ามาอีก 2 คน จะได้รู้ข้อมูลเท็จจริงว่าเป็นยังไง นะครับ 
เพราะในการตรวจงานจ้างนี้มันต้องเป็นเอกฉันท์  3 : 0  เพราะว่ามันจะมี
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง 3 ท่าน นะครับ ถ้า 2 คน นี้ให้ผ่าน แต่อีกคนหนึ่งไม่ผ่าน 
ก็คือไม่ผ่านนะครับ ตามระเบียบพัสดุต้องเอกฉันท์เป็น 3 ท่าน  แต่เสียดายผมได้ฟัง
รองกิจจาตลอดเลย บางทีผมว่างผมก็ปรึกษาท่าน แต่อีก 2 คน เสียดายว่าน่าจะมา
ตอบคําถามให้สมาชิกในสภาแห่งนี้ได้รับทราบว่ามันเป็นยังไงกันแน่ นะครับ เพราะว่า
ที่ท่านไม่เซ็นได้ข่าวเมื่อวานก็ 2 ท่านนี้ ที่ไม่ยอมเซ็น ผมก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไร นะครับ 
จนรองกิจจาท่านได้มาบอกแบบกว้างๆ ที่จริงถ้าคณะเจ้าหน้าที่ตรวจงานจ้างอีก 2 
ท่าน มาให้คําตอบในสภาแห่งนี้ ผมว่ายิ่งดี นะครับ แต่สุดท้ายนี้ นะครับ ท่านประธาน
ครับ ก็ย้ําอีกทีหนึ่งต่อไปนี้โครงการที่จะทําต่อไปนี้ ขอให้ช่างไปสํารวจพื้นที่ก่อน        
นะครับ มันเป็นตัวที่หนึ่งเลยที่จะทําให้โครงการผ่านไปด้วยดี ถ้านับหนึ่งมันไม่ถูกแล้ว  
2 3 มันก็ไม่ถูก แล้วจะเกิดปัญหาที่เราแก้ปัญหาทุกวันนี้ นะครับ ขอบคุณครับท่าน
ประธาน                                                                                                                                                                                 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เชิญสมาชิกท่านต่อไปคะ เชิญคุณสูไฮมี   

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ครับท่านประธานท่ีเคารพ คณะผูบ้รหิาร ตวัแทนผูว้่า เพ่ือนสมาชิก และ
ผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ ผมจะเสริมของคุณมะตอฮานิดหนึ่งที่ว่าที่ทับซ้อนเป็นที่ของ
เอกชน ความจริงแล้วงบเป็นสิบ ๆ ล้าน น่าจะไม่พลาดนะครับ  เพราะก่อนที่จะทํา
แบบขาย ทางเทศบาลเราต้องไปสํารวจก่อน และแผนที่ของเราก็มี เพราะทุกครั้งที่ผม
ขอขยายเขตไฟหรือว่าทําซอกซอย ช่างของเทศบาลทุกคนต้องเรียกผมขึ้นไปข้างบน 
กางแผนที่ใหญ่ขนาดโปรแจ็กเตอร์ได้ ถ้ารู้ตรงไหนพื้นที่ของสาธารณะยกแล้วไม่ยก 
แล้วงานนี้งบสิบๆล้าน ช่างเราจะไม่รู้หรือครับ ผมถามแค่นี้ ผมแปลกใจอยู่ครับผม 
เพราะทุกครั้งของโครงการอะไรเรียกผมไปดูทุกครั้งเลย ไม่ใช่ถ้าหากทําไม่ได้ก็จะกาง
แผนที่ให้ดูเลย แล้วการที่จะทํางานใหญ่แบบนี้ ผมว่าช่างเราไม่รู้เป็นไปไม่ได้ อันนี้ผม
ยังแปลกใจอยากทราบ และช่วยตอบด้วยว่า ก่อนที่จะทําแบบขาย ทําสัญญา มีการ
ตรวจสอบไหม เพราะแผนที่ของเราก็มี  อันนี้ผมแปลกใจมากเลย  เพราะทุกครั้ง
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สมาชิกสภาขอโครงการอะไร  ต้องดูก่อนว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่  แค่จะปักเสา  กับ
เขต 3  ต้น เรียกขึ้นไปดู ถ้าที่สาธารณะนั้น     รู้หมดว่าตรงไหนเป็นที่สาธารณะหรือ
ไม่ใช่ อันนี้ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

             เรยีนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกทุกๆ เขต นะครับ  สําหรบัเรือ่งของ
การสํารวจแนวเขตในการออกแบบต่างๆ  นะครับ ยังไงก็ต้องเป็นหน้าที่ของช่างอยู่
แล้ว ขอขอบคุณนะครับที่ทางคุณมะตอฮาได้ย้ําเตือนมา แล้วก็ทางสูไฮมีย้ําเตือนมา  
นะครับ  ตรงนี้อาจเป็นข้อบกพร่องทางช่าง  ก็อยากให้ทางหัวหน้าช่างพิมาน  ช่วย
ตอบสักนิดนึง นะครับ เรื่องของการสํารวจแนวเขตนี้  สํารวจยังไงจะได้เข้าใจตรงกัน 
ขอบคุณมากครับ  

นายพิมาน  เพ็ชรสังข์  
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมอาคารฯ  

              เรยีนท่านประธานครับ  ท่านสมาชิสภา  ตวัแทนผูว้่าราชการจังหวัด แล้ว
ก็หัวหน้าส่วนทุกท่านนะครับ  วันนี้ผมมาในตัวแทนของสํานักการช่าง  เพราะว่า ผอ.
สํานักก็ไม่อยู่  ก็จําเป็นก็ต้องเป็นตัวสํารองตอบเท่าที่สามารถท่ีจะตอบได้ในขั้นตอน
ที่ว่าผมได้ทราบมาเพราะว่างานนี้ผมก็ไม่ได้เป็นช่างคุมงาน  ก็ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจ
รับ  รายละเอียดส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เท่าท่ีควรจะตอบเท่าที่จะตอบได้  คือโดยปกติในการ
สํารวจ  คือการสํารวจตั้งงบประมาณ ไม่ได้สํารวจเพื่อการก่อสร้าง  คือสํารวจการตั้ง
งบประมาณ  แต่ในการสํารวจเพื่อการก่อสร้างหลังจากท่ีว่าได้ทําสัญญาไปแล้ว ได้ตั้ง
งบประมาณ เหมือนที่ท่านสมาชิกได้บอกว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่อย่างไร  พอดีถนน
เส้นนี้พิเศษกว่าเส้นอ่ืนๆ  คือมันมีถนนติดกับคลองสาธารณะคือคลองชลประทานเดิม 
เท่าท่ีผมทราบมาคลองชลประทานมันไม่ได้กว้างตามปัจจุบันที่เป็นอยู่  ขอเรียนให้
ทราบว่า หลังจากท่ีเทศบาลได้รับมอบมาจากชลประทานมาดูแลรับผิดชอบ ถ้าผมจํา
ไม่ผิดนะ เริ่มมาตั้งแต่ได้รับให้ดูแล เขต คลอง  ถนน มาเม่ือปีประมาณ 45 ถ้าจํา          
ไม่ผิด ตอนนั้นเส้นสายคลองมันจะแคบ ด้วยที่ว่าความขยายตัวของเมือง  แล้วก็สภาพ
บ้านเมืองเปลี่ยนไป แล้วก็ปัญหาน้ําท่วม ก็ทั้งส่วนราชการต่างๆ  รวมทั้งเทศบาลที่ว่า
ดูแลรับผิดชอบเขตคลองชลประทานที่ว่าในส่วนของเขตเทศบาลก็มีการขุดลอกกัน  
ทุกปี  ในแต่ละปีขุดลอกริมตลิ่งมันก็ขยายๆออกไป  ในขณะเดียวกันแผนที่ที่ท่าน สท.  
ได้กล่าวว่าเป็นที่สาธารณะหรือไม่  ส่วนใหญ่ที่ผมไปดูในแผนที่ระวางของที่ดินก็แบ่ง
ส่วนหนึ่งก็เป็นที่สาธารณะ  อีกส่วนหนึ่งก็ไม่เป็นที่สาธารณะที่ว่าได้กันเอาไว้ส่วนใหญ่
ก็เป็นโฉนด เพราะว่าเส้นทางเส้นนี้มันประกอบด้วยเอกสารสิทธิ์หลายประเภทมีทั้ง
โฉนดมีทั้ง  นส.3  มีทั้ง นส. 3 ก  หลายๆ ประเภทที่ถือครองอยู่  แต่โดยส่วนใหญ่
โดยสภาพตามธรรมชาติที่แท้จริง  คือเส้นทางสายนี้ใช้เป็นการสัญจรมาโดยตลอด  
เท่าท่ีทราบ  ทุกคนก็รู้ดี  ถ้าผ่านเส้นทางสายนั้น คือใช้เส้นทางผ่านตลอด เจ้าของ
ที่ดินในบริเวณละแวกนั้นก็ทราบดีว่าเป็นถนนเลียบคลองประกอบทั้งแผนที่ที่เทศบาล
มีอยู่แล้วก็ไปประกอบกับแผนที่ระวางของสํานักงานที่ดินก็ใกล้เคียงกัน โดยที่ว่าทาง
ฝ่ายสํารวจออกแบบ  ก็คือจะมีอยู่อีกชุดหนึ่งฝ่ายสํารวจออกแบบก็ไปดําเนินสํารวจ
ตามเส้นทางที่มีอยู่ประกอบกับเส้นทางของแผนที่สํานักงานที่ดินมีอยู่แล้วก็เส้นทาง
เดิมที่ชาวบ้านได้ใช้อยู่มาประกอบกันเพ่ือมาออกแบบรายละเอียดในการดําเนินการ
ก่อสร้าง  คราวนี้หลังจากนั้นในเมื่อออกแบบดูคร่าวๆว่าความเป็นไปได้ เป็นไปได้สูง 
ที่นี้ขั้นตอนในการออกแบบก่อนสร้างต้องมาประมาณการออกแบบให้ชัดเจนเพื่อลง
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รายละเอียดการก่อสร้างจริง  ก็ทางฝ่ายสํารวจออกแบบนี้ก็ต้องมาไล่เรียงแบ่งงวดงาน
ในการก่อสร้างซึ่งข้ันตอนนี้มันอยู่ในเรื่องของการบริหารสัญญาจ้างแล้ว  โดยสรุปงวด
ที่หนึ่งเขาจะบอกไว้ว่างวดที่หนึ่งที่ได้เบิกจ่ายไปแล้วเป็นจํานวนเงิน  1,622,000  
บาท นี้เมื่อผู้รับจ้างได้ทําการสํารวจเขตทางทั้งหมดปรับแนวตลอด เตรียมพ้ืนที่  การ
ตัดดินขนย้าย การถมดินขยาย  การบริเวณกันคลองท่ีระยะ แอล 0 ถึง แอล 660 
เมตร  ถูกต้องตามแบบแปลนที่กําหนด  ในการสํารวจแนวเขตทางในรายละเอียด
ประกอบแบบในสัญญามันไม่ได้บอกแต่มันจะระบุในรายการประกอบแบบว่าให้ผู้รับ
จ้างสํารวจแนวเขตท่ีดินของเขตคลองท้ังหมดว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  ติดขัดตรงไหน 
แล้วก็รายงานให้ผู้คุมงานและกรรมการตรวจการจ้างทราบ  ก่อนดําเนินการในงวด
ถัดไปในรายละเอียดประกอบแบบ  ในส่วนนี้ผู้รับจ้างได้ดําเนินการถูกต้องตามข้ันตอน
หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบได้ เพราะว่าผมไม่ได้ทราบรายละเอียดตรงนั้น  แต่ในแบบได้
กําหนดไว้ว่าให้ผู้รับจ้างสํารวจแนวเขตท้ังหมดโดยสํานักงานที่ดินจังหวัดเขตทาง
ตรงไหนที่มีปัญหาก็มาเปิดคุยกันมีปัญหาตรงไหนจะได้แก้เสียก่อน  ก่อนที่มันจะมี
ปัญหาในส่วนอื่นๆ  ที่ตามมาท่ีได้อภิปรายมาเมื่อสักครู่  แต่โดยที่ผมกล่าวมานี้มันเป็น
ขั้นตอนของการดําเนินการก่อสร้างและการบริหารสัญญา  ก็เท่าท่ีรู้ผมก็อธิบายมาพอ
สังเขป  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             ดฉัินว่าแปลกๆนะ ให้ผู้รบัจา้งไปสาํรวจเส้นทางก่อสร้างเอง ไม่เคยไดย้นิ 
เชิญสมาชิกต่อคะ   

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              ขออนญุาตครับท่านประธาน  ฟังแล้วก็ยังไม่สบายใจอยู่ดี  เพราะว่าทีจ่รงิ
ต้องให้ผู้สํารวจผู้ออกแบบมาคุยดีกว่าผมฟังแล้วเหมือนว่าจ้างไปก่อน  พึ่งมาสํารวจมัน
ก็แปลกๆ  ที่จริงทางช่างต้องสํารวจก่อนแล้วจ้างเขาทํา  แล้วก็เขาก็จะสํารวจอีกที่หนึ่ง
มันก็โอเค  เพราะ นส.3 ก หรือนส. 3 หรือว่าโฉนดถ้าสาธารณะก็เป็นสาธารณะวันยัง
ค่ํามันจะไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะขยายว่าไปอย่างถึงว่าสัญจรไปแล้ว  20  ปี แต่ที่ของ
เขาถ้าไม่ใช่ที่สาธารณะก็ไม่ใช่  ที่จริงช่างสํารวจต้องมาคุยสภาในวันนี้  ไม่ใช่ตัวแทน  
เพราะถ้าจ้างก่อนแล้วให้ทําพ่ึงสํารวจ  ผมว่าผิด  แต่ผมไม่ได้จบช่าง  นะครับ  แต่มัน
ดูแบบไม่ถูกต้องยังไงไม่รู้  ที่อ่ืนเขาสํารวจก่อนแล้วช่างเราต้องรู้ว่าสาธารณะอยู่
ตรงไหน  ที่ไหนไม่ใช่ที่สาธารณะ  ไม่ใช่ช่างทําเสร็จ  แล้วพ่ึงไปตรวจว่าสาธารณะไหม  
แต่ผมฟังยังไงแต่ผมก็ไม่เข้าใจการออกแบบก่อนแล้วพ่ึงมาตรวจที่จริงสํารวจก่อนแล้ว
พ่ึงมาจ้าง  ไม่ใช่จ้างเสร็จแล้วพ่ึงมาสํารวจว่าเป็นที่สาธารณะไหมไปปรึกษาท่ีดินมัน
ไม่ใช่เพราะที่ของเราเรารู้อยู่ในเขตของเรา  ขนาดที่เขาสร้างบ้านติดถนนตรงปาก
ทางออกริมคลองทางเทศบาลยังรู้เลยว่ามีบ้านไปสร้างกลางถนนในที่ของสาธารณะมัน
ไม่ใช่น้อย นะครับ  ไม่ใช่  2  เมตร  มันเยอะ  ครับ  หน้าจะรู้ที่จริงผมอยากให้ช่าง
ผู้สํารวจมาคุยเองพวกเราจะได้สบายใจจะได้ทราบเรื่องเป็นจริงยังไงหรือว่าแค่
คํานวณๆ  ทําแบบแล้วก็ประกาศขายไม่ได้วัดไม่ได้อะไรก่อน  ถ้าเขาวัดก่อนคงไม่มี
ปัญหาแบบนี้  แล้วผมอยู่ในสภานี้มา  12  ปี นะครับ  ยังไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเลย  
เพราะทุกครั้งพวกเราขอโครงการอะไรต้องดูแผนที่จะเรียกพวกเราข้ึนข้างบนรอบคอบ  
ครับผม  แต่งานนี้สิบๆ ล้าน  พลาดมาได้ก็ผมว่าคิดหนัก  ยังไงก็ฝากให้ผู้สํารวจมา
ชี้แจงดีกว่า  ขอบคุณมากครับ  
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              ไว้คราวหน้าหรอืว่าเท่ียวนี ้

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              ถ้าตามตวัไดเ้ท่ียวนีก็้ดีครับ  ไม่ต้องรอเท่ียวหนา้มันจะไดจ้บไปเลย   

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               ประสานดูก่อนไม่ทราบว่าอยู่ในพ้ืนทีห่รอืไม่ ไว้คราวหน้านะคะ  นี้เดอืน
มิถุนายน เราก็ประชุมสมัยสามัญอีก  เชิญสมาชิกท่านต่อไปคะ   

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               ยงัไงประธานต้องเชิญมาให้ไดน้ะครับ  สงสารตวัแทนไม่ใช่อะไรหรอก  
เพราะตัวแทนบางทีอาจจะไม่รู้เท่ากับผู้ตรวจ  ผู้เป็นกรรมการต้องเชิญมาให้ได้  
เพราะตั้งแต่ประชุมมาไม่เคยมา ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                 คะถ้าปญัหายงัเคลียร์ ไม่ลงตวัก็ต้องอธิบายข้อเท็จจริงให้สภาฟังแล้ว  

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                 ครับ  ท่านประธานครับ  ผมนายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส  เขต 1 ครั้งต่อไปที่จะมีประชุมในเดือนมิถุนายน  ไม่ทราบว่า
ท่านใดบ้างเป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้างบันทึกชื่อ แล้วต่อไปก็เชิญเขามานําเสนอ
ในสภาแห่งนี้มีใครบ้างครับ ที่เป็นคณะกรรมการตรวจงานจ้าง  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                 ขออนญุาตถามท่านรองกิจจาคะ 

 

 

นายกิจจา  สวนจันทร์ 
รองปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                  เรยีนประธานสภา  และผูท้รงเกียรตทีิเ่คารพครับ  มีอีก  2  ท่าน  คือ  
ผอ.บุญสม  กับท่านอาบีดีน  ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                 ท่านสมาชิกบนัทึกแล้วนะคะ  คือ  ท่านบญุสมกับท่านอาบีดีน          
สมัยหน้า เที่ยวหน้าเราจะเชิญเข้ามาประชุมด้วยเพื่ออธิบายชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับถนน
เลียบคลอง  เชิญสมาชิกท่านต่อไปคะ  หมดแล้ว เรื่องนี้เคลียร์นะคะ  ถ้าไม่มีสมาชิก
อภิปรายต่อดิฉันจะขอมติเลยนะคะ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้สํานักการช่างขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2557  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
2559 (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559)  โปรดยกมือ  (สมาชิกยกมือ 14 เสียง)       
ยกหมดนะคะ  แสดงว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่ท่านผู้บริหารเสนอ  คือขอขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2557  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
2559 (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559)  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  

                 ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ   
                 มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอหรอืแนะนาํ  ปัญหาอะไรเชญิคะ   

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                เรยีนท่านประธานสภาครับ  ผมจะขอเวลาไม่เกินสัก  3  นาที  ผมเคย
อภิปรายเมื่อครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับ  เรื่องแนวกั้นที่สระน้ําสวน ร.5  ครับ ปกติที่
สวน ร.5  ครับ มีประชาชนไปใช้บริการออกกําลังกายและการพักผ่อนวันหนึ่ง
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ประมาณ 4 ถึง 500  คน ตั้งแต่เวลา  4  โมงครึ่งถึงประมาณทุ่มหนึ่ง  แต่ในส่วนที่
เป็นสระน้ําที่มีปลาอยู่ประมาณหลายพัน  นะครับ เป็นส่วนนั้น  เป็นส่วนที่พ่ีน้อง
ประชาชนนําบุตรลูกหลานไปให้อาหารปลา  แต่ว่าแนวรั้วสแตนเลสของเราชํารุดไปมี
ระยะทางท้ังหมดประมาณ  40  เมตร  ผมได้อภิปรายไป  2  ครั้งแล้ว  ตั้งแต่ปีที่แล้ว
และครั้งที่ผ่านมาว่าให้ไปบํารุงซ่อมแซมนะครับ  ผมทราบมาว่าทางผู้รับผิดชอบ  ใน
ส่วนที่กองรับผิดชอบ  ได้ดําเนินการประกวดสอบผ่านการประมูลในกรณีพิเศษเป็นที่
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  คืออย่างนี้ครับ  มีพ่ีน้องประชาชนเป็นจํานวนมากเขากังวลว่า
ส่วนที่ชํารุดอยู่เทศบาลจะไปทําเมื่อไรก็ไม่ทราบ  ผมก็ไปออกกําลังกายทุกวัน  เขาก็
ถามผมตลอดว่าจะทําเมื่อไร  เสร็จเมื่อไร  ผมก็ให้คําตอบเขาไม่ได้  แต่วันนี้ผมทราบ
ว่าทางเราได้ประกวดราคาในกรณีพิเศษเสร็จเรียบร้อย อยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบว่าจะ
ดําเนินทําเมื่อไร      จะเสร็จเมื่อไร  ถ้าเป็นไปได้ช่วยไปข้ึนไวนิลไว้ว่าเทศบาลจะมา
ซ่อมแซมให้เสร็จภายในวันและเดือนปี ตอนนี้ยังโทษผู้บริหารอยู่ว่านายกทําไมปล่อย
ปละละเลยว่าเสร็จเมื่อไรเราไม่รู้คําตอบ  ผมก็ไม่รู้คําตอบ  แต่ตอนนี้ประกวดราคา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว            มีคําตอบอยู่แล้วว่าเสร็จเมื่อไร  ส่วนผู้ที่รับผิดชอบช่วยไป
เจรจากับผู้รับเหมานะครับ  ว่าช่วยเร่งในกรณีเร่งด่วน  ถ้าเป็นไปได้ช่วยไปข้ึนป้ายไว
นิลด้วยว่ากําลังดําเนินการอยู่  แล้วจะสําเร็จเมื่อไรเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนที่เขาพา
ลูกหลานไปเขาไม่ต้องกังวลใจ  ตอนนี้ผมกลัวว่าเด็กจะตกน้ําไปสักคนเป็นไรไปกลัว
เหมือนกัน  นายกจะโดนฟ้องอีก  เป็นกังวลอยู่มาก เด็กเล็กๆ ไปให้อาหารกันเยอะ
เมื่อ  2  เดือนที่แล้วก็ลื่นไป แต่ก็จับกันไว้ได้ไม่เป็นไร  ขอช่วยไปเขียนไวนิลตั้งไว้ว่าจะ
ดําเนินการจะเสร็จเมื่อไร  เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเขาจะได้ชื่นใจว่า
เทศบาลกําลังดําเนินการ ท่านนายกก็เป็นห่วงกังวลอยู่เรื่องชีวิตของเขา  การไปใช้
บริการในที่สาธารณะ  เรื่องท่ี 2  ในสระนั้นมีปลาอยู่หลายพัน  ตอนนี้น้ําในสระแห้ง
ลงมากแล้ว  แล้วการใช้กังหันเพ่ือให้ออกซิเจนเพิ่มก็เปิดเป็นบางครั้งบางคราวตอนนี้
น้ําก็น้อยลงไปผมเป็นห่วงชีวิตปลาครับกลัวปลาจะตาย  เคยมีครั้งหนึ่งแล้วปลาขาด
อากาศหายใจ น้ําไม่พอวันนั้นตายไปเกือบพันตัว  ต่อไปนี้ผมอยากขอให้กองที่
รับผิดชอบช่วยไปเติมน้ํา  เติมออกซิเจนช่วยชีวิตปลาด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             ท่านประธานครับ  พอดทีางชุมชนเขาฝากมา  ชือ่ซอยปากซอย ณ นคร  
นานแล้ว  มันหัก เทศบาลเอาไปแล้วไม่ได้ไปใส่  ซอย  ณ  นคร  ปากซอยเลย  ป้าย  
ครับ  2.ปากซอยยะกัง1 ซอย 2  เทศบาลเอาไปแล้ว  ไม่ได้ไปติดตั้ง นานแล้วเป็นปี  
ขอบคุณมากครับ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ  กระผมนายมะตอฮา  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส  เขต1  ผมก็จะพูดในเรื่องที่หาดนราทัศน์ชาวบ้านฝากมาถึงผู้บริหาร
ช่วยไปปรับปรุงที่ศาลากลางน้ําที่หาดนราทัศน์เขาดูตรงนั้นเก่ามาก  แล้วก็หลังคาก็รั่ว  
ถ้ามีการตั้งงบประมาณได้ก็ไปตั้งแล้วก็ไปทาสีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  ให้เขาเห็นและ
สนใจดึงดูดตรงนั้น  ข้อ 2. เขาฝากถึงคณะที่ไปทํางานในเรื่องของการจัดระเบียบหาด
นราทัศน์  ฝั่งที่ชาวบ้านเขาขายร้านต่างๆ  ที่ขายตรงข้ามกับหาด  ตอนนี้ก็อยู่ใน
ระเบียบเรียบร้อย  ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง  ก็ยังมีอีกท่ีเราประชุมครั้งที่แล้วในเรื่องของ
เอาโต๊ะไปตั้งที่หาดคือของเราคือว่าถ้าลูกค้าจะไปกินต้องการอยู่ตรงนั้นเอาโต๊ะไปตั้ง  
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ตั้งแต่ผมประชุมคราวที่แล้วจนถึงทุกวันนี้ผมไปทุกวันที่หาดนราทัศน์  ตั้งโต๊ะไว้รอ
ลูกค้าประจําเลย  แล้วก็ไม่ทราบว่ารถม้าเราให้เขาใช้บริการตรงนั้นได้หรือเปล่า เขา
ฝากมาถามให้ผมถามผู้บริหาร  ณ  วันนี้ เพราะเม่ือวานผมก็ไปที่หาดเขาก็ถามอยู่  
ขอขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             รถจอดตรงนั้นไดห้รอืเปล่า 
 

             รถม้าทีใ่ช้บรกิารท่ีขึน้คนละ  30  บาท  ถ้าไม่ผิดมีเด็กขึ้น  30  บาท  เขา
ใช้บริการบริเวณท่ีเราห้ามขายฝั่งที่หาดที่เราห้ามขายทุกอย่างเลย  แต่ตอนนี้ก็มีอยู่     
2  อย่าง  ที่ผมดูแล้วยังไม่เรียบร้อยก็คือรถม้าท่ีใช้บริการก็ยังใช้บริการอยู่ตรงนั้น     
ข้อ 2 โต๊ะที่พ่อค้าไปตั้งที่ฝั่งทะเลคือเราบอกว่าต้องให้ลูกค้ามาบอกเราก่อนว่าจะนั่ง
ตรงนั้นแล้วจะไปตั้ง ทุกวันนี้พ่อค้าแม่ค้าไปตั้งก่อนไปตั้งท้ังวันเลยมันไม่ถูกกับระเบียบ
ที่เราให้พ่อค้าแม่ค้าเขาวางไว้ตรงนั้น  แต่เรื่องของการขยายถอยเข้ามาตอนนี้ผมดูก็  
90 %  เรียบร้อยดี  ขอบคุณครับ  

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เรยีนประธานสภาท่ีเคารพ  ผูบ้รหิาร  ตวัแทนผูว้่าฯ  สมาชิกทรงเกียรติ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก็มีเรื่องของชาวบ้าน  3  เรื่อง เรื่องที่ 1.อยากฝากผู้ดูแล
เกี่ยวข้องถามว่าไฟฟ้าสปอตไลท์ที่อยู่เกาะกลางระหว่างสี่แยกเยาวราชกับสี่แยก     
ออมสิน คือแม่ค้าพ่อค้าบางคนเขาถามว่าคือบางจุดเราไม่ได้เปิด   ทําให้เขามีปัญหา
กระทบกับการค้า  เรื่องท่ี 2 อยากจะฝากผู้ที่ดูแลเกี่ยวข้องกับพ่อค้าแม่ค้าระหว่าง
พ่อค้าท่ีขายบนฟุตบาทระหว่างห้าแยกตราดาวกับสี่แยกกําปงบารู  ผมก็สนับสนุนการ
ที่ประชาชนค้าขายเพราะจะทําให้มีรายได้ให้กับประชาชน แต่อยากให้ผู้ที่รับผิดชอบ
ส่วนนี้ไปดูแลให้อยู่ในกรอบระเบียบ  ซึ่งที่ผมได้ประสบกับวันนั้นคือมีชาวบ้านเขาหาม
คนที่เสียชีวิตไปกูโบร์  ส่วนสายไฟฟ้ามันเกะกะ  ก็อยากจะให้ดูแลเรื่องนี้ด้วย เรื่องที่ 
3 ความจริงผมเคยมาคุยแล้วเรื่องนี้ คือเรื่องของเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมที่จริงก็อยากจะให้ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้คือทํายังไงให้
มันทํางานเร็วและถูกต้อง  ผมดูแล้วหลายปีที่อยู่ในเทศบาลนี้การทํางานของเรายังไม่
ปรับปรุงอยู่แบบเดิมๆ  ที่จริงอยากจะให้คือตามภาวะและเวลาให้ทัน ถ้าเราอยู่
แบบเดิมๆอย่างนี้ จะชินอยู่อย่างนี้ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              เรยีนประธานท่ีเคารพ  ผมสูไฮมี  มะรอดงิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสเขต 3  ชาวบ้านฝากขอบคุณท่านนายกเรื่องหลอดเอลอีดี สายกําปงตาโก๊ะ           
แสงจันทร์  ออกมายังยะกังมาถนนระแงะมรรคา  เพราะตอนนี้เปลี่ยนแล้วสว่างจะมี
ชาวบ้านค้าขายกลางคืนก็ปลอดภัยก็ฝากขอบคุณ และเรื่องเสาประติมากรรมของใหม่
เขาชมว่าสวยมาก  แต่ขออย่างหนึ่งขอให้ดูงานวันอาทิตย์ถนนคนเดิน  พอดีผมผ่านไป
เห็นเขากางเต็นท์เอาเชือกไปผูกตรงท่ีเสาใหม่ของเราเกือบทุกเสาแนวที่หน้าเขื่อน  
กางเต็นท์แล้วก็ผูกกับเสาเวลาลมมาผมกลัวว่าจะเสียชํารุด  เพราะว่าพ่ึงทํามาไม่ก่ีวันนี้
เอง  พองานวันอาทิตย์ผมผ่านไปดูเสียดายเราอุตส่าห์ตั้งงบประมาณตั้งเยอะสวย  เขา
มาผูกเชือกกางเต็นท์เกือบทุกเสา  สายริมแม่น้ําพลับพลา  อีกอย่างหนึ่งฝากท่ีหาด
นราทัศน์คณะผู้บริหารมันจะมีเรือกอเละเห็นภาพไหมที่มีอยู่แล้วของให้ทําสีแล้วก็ลง
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ลาย  ลายเรือกอเละใหม่เสียดายครับ  ผมมาออกกําลังกายเช้าๆ  ชาวบ้านทักหลาย
คนว่าหน้าจะปรับปรุงทาสีให้สวยจะได้สวย    จะได้เป็นที่ดึงดูดการท่องเที่ยวของเรา
ด้วย  ว่าเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเรา  แค่ลงสีไม่เท่าไรงบประมาณไม่มาก  ผมขอแค่นี้  
ครับ  ขอบคุณมากครับ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

             เรยีนท่านประธานและเพ่ือนสมาชิกผูท้รงเกียรตทุิกท่าน  ครับ ก็หลายๆ 
เรื่องท่ีฝากมาก็ขออนุญาตรับไว้ นะครับ  ปากซอย  ณ  นคร  นะครับ  ท่านอามิงได้
ขอไว้ให้ทางสํานักช่างไปดู  ปรับปรุงศาลากลางน้ํา เดี๋ยวงบประมาณหน้าเข้าไปดู     
จะทําอยู่เพราะตรงนั้นเป็นสถานที่สวยงามเพราะเราปรับปรุงจัดระเบียบ  อันนี้ก็รับไว้  
ส่วนโต๊ะชายฝั่งไปตั้งฝั่งชายหาดนะครับ  ไปตั้งฝั่งชายหาดใช่ไหมแล้วก็โดยพละการ  
แล้วก็รถม้า  รถม้านี้ยังไม่ได้ขออนุญาตมีการอนุญาตหรือเปล่าอันนี้ต้องถามหัวหน้า
สํานักปลัดนะครับ  ช่วยๆดูด้วย  รถม้าทราบว่าวิ่งไปขี้ม้าเต็มก็ไม่ได้ไปกวาดอะไร  
ไม่ได้ดูแล  ผู้ประกอบการไม่ได้ไปดูแลก็ฝากท่านหัวหน้าสํานักด้วยนะครับ  สปอตไลท์
ดับอันนี้เกาะกลางถนนของ สท.ดิเรก  ยา เดียวรับไว้ แล้วก็มี  3 เรื่อง  5 แยกมี
ร้านค้าฟุตบาทเดียวจะให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าไปดู  แล้วก็เงินตอบแทนต่างๆ  เดียวขอ
อนุญาตรับไว้  ส่วนมากก็เป็นสํานักการช่าง  กองสาธารณสุข  แล้วก็สํานักปลัด  ที่
ต้องคอยบริการชาวบ้านในหลายๆ  เรื่องท่ีชาวบ้านขอมา  แต่สํานักการช่างผมต้องขอ
ฝากตามท่ีท่าน สท.ได้ฝากไว้หลายๆเรื่อง  ทางคุณพิมานมาวันนี้ก็มาเป็นมือสํารองก็
ไม่ใช่สํารองจริงๆ  เพราะว่าทางท่านรองอุดมเป็นคนก็โทรตามมาเอง  ผอ.สํานักไม่มา
ก็ไม่มอบให้ใครเข้ามาประชุมร่วมประชุมของสภาของเราแห่งนี้  ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญ
เลยเราก็ต้องฝากท่านปลัดด้วย  สํานักการช่างถ้าเป็นหนังจีนก็ยิ่งกว่า     สามก๊ก  ผม
ว่าแบ่งเป็นก๊กๆ ก๊กไหนก็ไม่รู้บังคับกันไม่ได้เลย  แล้วก็ฝากด้วย  ยิ่งแบบอันนี้ 6  
เดือนแล้วงบประมาณปี  59  ออกมากี่ตัวยังไม่ได้ทําเลย  แล้วอีก  6  เดือนจะทัน
ไหม  พอใกล้  6  เดือนก็มาคุยว่าไม่ทันแบบเร่งๆ  ก่อนหน้านี้ทําไมไม่เร่ง  ทําอะไร  
บอกงานเยอะ  งานเยอะอะไรงานภายในไม่มีอะไรเลย  เยอะก็คือแบ่งเวลาขออนุญาต
มาผู้ออกแบบก็ช่างเทศบาลทั้งนั้นงานนอกทั้งนั้น  ฝากๆ ด้วยนะครับว่าถ้าไม่อยากรับ
ราชการไปทํางานนอก  ลาออกไป  ให้ความสําคัญเงินเดือนคนๆ หนึ่งไม่ใช่น้อย  วันๆ 
หนึ่งไม่รู้กี่พันตีเป็นวันดีกว่า อย่าตีเป็นเดือนเลย ทํางานให้มันคุ้มค่าราชการด้วยนะ
ครับ  ยิ่งผมชาวบ้านเลือกตั้งเลือกเข้ามา สมาชิกทุกคนเลือกเข้ามาให้มาบริหาร
เทศบาล  แล้วถ้าบริหารแบบนี้ช่างไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบนี้ชาวบ้านเดือดร้อน
เสียหาย  ก็ที่ผ่านมาก็อะลุ่มอล่วยไปบ้างเยอะ ก็ไม่อยากไปมองที่ผิดๆ ก็คนกันเอง
ทั้งนั้น  หันซ้ายหันขวาก็พ่ีหันหน้าก็น้อง  ผมกับรองอุดมผู้ใหญ่ในที่จังหวัดบอกว่า
นายกฯใจดีเกินไป ผมไม่อยากจะทําอยู่กันแบบพ่ีแบบน้อง   แต่สํานักการช่างอย่าง
เดียวผมดูแล้วหนักขึ้นทุกวัน กองสํานักอ่ืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดีมาก  ก็ฝาก
ผู้บริหารราชการที่เป็นราชการก็คือท่านปลัดด้วยครับ   ยังไงก็ดูแลสํานักการช่างถ้า
เรียกมาคุยบ้าง  อบรมบ้าง  สามก๊กทั้งหลายพังทลายกันได้  ให้รวมกันทํางานอันที่ผิด
แล้วก็ทําอะลุ่มอล่วย กันมาเมื่อก่อนตอนนี้ก็ว่าไปตามผิดไปบ้าง  ก็ฝากท่านปลัดด้วย
ครับ  ขอบคุณครับ 
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นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

               เรยีนท่านประธาน  ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรตทุิกท่าน ตัวแทนจากจังหวัด  
และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  อย่างที่ข้อเสนอของท่านสมาชิกสภาหลายๆข้อ               
ก็บางส่วนที่ผมจะขอเพ่ิมเติมนิดนึงเรื่องของหลายๆ เรื่องที่ท่านมะตอฮาเสนอเข้า
มารถม้าต่างๆ ที่จริงตรงนี้ยังไม่ได้อนุญาตก็มีชาวบ้านโทรหาผมเหมือนกันเมื่อเช้านี้
ขี้ม้าเต็มหมดเลยไม่มีการเก็บ สนามฟุตบอลที่พักม้าไว้ เด็กเล่นไม่ได้  ขี้ม้าทั้งนั้น    
หน.โชคชัยอย่าปล่อยให้อยู่เฉยๆ ต้องติดตาม  งานเทศกิจบางครั้งผมก็ดูแย่ๆ 
เหมือนกัน  ช่วยดูหน่อย  แล้วก็ชาวบ้านขายของบางครั้ง  ผมบอกแล้วว่าโต๊ะขายของ
ขายได้  บางครั้งขายได้แต่กลางวันไม่รื้อออกหลายๆ ที่ตอนนี้ ท่านไปดูว่าบนถนน
พ้ืนผิวถนนตั้งโต๊ะเต็มไปหมดคนโน้นตั้งได้คนนี้ตั้งได้หน้ากูโบว์เป็นแถวแนวยาวอย่าง
คุณดิเรก  ยา บอกผมเห็นด้วย ยังไงก็ช่วยจัดการนิดนึ่ง ขอถ้าเขาจะขายช่วยขยับไปให้
ดูดีหน่อย ขายของตั้งโต๊ะเกะกะไปหมด  กลางวันผมผ่านยังตั้งโต๊ะอยู่เลย  หลายๆ ที่
ตัวหาดใหญ่เมืองใหญ่กลางคืนข้างโรงแรมเขาเต็มบนแนวถนนฟุตบาทจริงแต่กลางวัน
นี้เกลี้ยงขยะไม่มีสักชิ้น  แถมเขาล้างให้ด้วย  ผู้ค้าผู้ขายเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
บางครั้งก็อยู่ที่เราด้วยไม่ค่อยเอาใจใส่เท่าไร  ไม่ค่อยจริงจังเท่าไรเหมือนที่ท่านนายก
บอก  ผมอยากให้นายกฟันธงให้เชื่อจริงๆเลย  ไม่รู้ปล่อยคาราคาซังมาเยอะแล้ว        
ที่จริงพวกผมต้องอยู่อีกนานไม่ใช่ว่าอยู่จนหมดสมัยยังไม่รู้เลย  เราต้องเจอกันอีกนาน  
ขอฝากท่านปลัดนิดนึงในฐานะแม่บ้านของเทศบาลของเรา ช่วยดูกําชับลูกน้องด้วย  
โดยเฉพาะเรื่องของสํานักการช่าง  จริงๆ แล้วหนักจริงๆ  มีคนไหนที่ไม่เข้าตาเลื่อนขั้น
ไม่ต้องให้เลยจริงๆ  ก็ฝากด้วย  นะครับ ขอบคุณมากครับ    

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ  ผมนายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส  เขต1 เมื่อวานผมไปที่หาดนราทัศน์แต่ไปดูที่พ่อค้าเขาไปจับ
จองท่ี  แล้วก็สร้างร้านค้า  ที่นี่ผมไปดูท่ีเขาไปสร้างร้านค้าใหม่ก็คนเก่าๆ ทั้งนั้น  ผมมี
ประสบการณ์เรื่องนี้อยู่พวกนี้ไปจับจองที่แล้วก็ขาย  เรียนท่านประธานฝากถึง
ผู้บริหารไปสืบๆ ดูว่าคนที่ขายจริงๆ  ผมประสบกับคนที่ขายจริงๆ  เขาบอกว่าเขาจับ
จองเขาไปตั้งไม้เขาทําร้านค้าเขาไม่ได้ขายเลยแค่เอาไปปะๆ ที่นี้พอคนอ่ืนเข้าจะไป
ขาย  ขายได้นะถ้าคุณจะขายเดือนหนึ่งหกพัน  ถ้าคุณจะเอาเลยสองหมื่น  เป็นของ
คุณเลย ที่นี้ผมก็ถามไหนโฉนดที่ดิน  เมื่อวานก็ไปดูมีร้านใหม่ที่ไปขึ้นร้านค้าใหม่      
หลายเจ้า  ผมไปดูที่ทําก็คือคนเก่าๆ  ฝากถึงท่านประธานช่วยไปดูด้วยตรงนั้นเขาจับ
จองท่ีขายที่ของเราจริงๆ  ขายที่สาธารณโดยที่ไม่มีโฉนดที่ดิน  ขอบคุณครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมตรีเมืองนราธิวาส 

          เรื่องนีย้งัไง  ผมก็ไดข่้าวเซ้งทีโ่ดยท่ีไม่ใช่ทีข่องตัวเองก็ผดิอยู่แล้วตามพรบ.      
มีอยู่แล้ว  ต้องฝากเจ้าหน้าที่เรื่องระเบียบต่างๆ  คนนี้ทําอย่างนี้ก็ยกเลิกไปเลย  ฝาก
คนที่เก่ียวข้องไปดูแลตรงนี้ด้วย  ท่านปลัดช่วยเรียกมาคุยด้วย  ฝากด้วย  ขอบคุณ
มากครับ 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ของผมนี้ติดทีเ่สนอให้นายกเม่ือก้ีมี  2  ข้อ  ซอย ณ นคร กับยะกัง 1  ซอย 
2 ครับ   
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

 เชิญท่านสมาชิกต่อค่ะ ไม่มีแล้วนะค่ะ ดิฉันก็ขอขอบคุณทุกท่านนะค่ะที่ได้มา
ประชุมในวันนี้ โดยเฉพาะตัวแทนผู้ว่าฯ มาจากข้างนอกนะค่ะ 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                                                                                                                                 
 

 
 
 


