
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  
สมัยสามัญ   สมัยที ่4  ประจ าป ี 255 8 

ครัง้ที ่1/2558            
เมือ่วันที ่ 30 พฤศจิกายน  ๒๕๕8    

เวลา  09.๐๐  น. 
ณ  หอ้งประชุมชัน้ 3 (หอ้งภผูาภกัด)ี  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธวิาส  

……………………………. 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอบัดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล  
3. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาล  
4. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล  
5. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล  
6. นายเจะอมูา  เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายสยาม มงคลรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายสูไฮมี มะรอดิง  สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล     
15. นายโอภาส อสิระนรากลุ สมาชิกสภาเทศบาล  
16. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
1. นายอามงิ บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล   (ลา) 
2. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล   (ลา)  

คณะผู้บริหาร  
         - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี  
๒. นายอดุม เด่นสันติกลุ รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี  
4. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี  
5. นายสาการียา นิแวร์ เลขานุการ ฯ 
6. นายอาฮามะ   กลุยานันต์ เลขานุการ ฯ 
7. นายวัฒนะ วัฑฒนายน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
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รายชื่อเจ้าหน้าทีจั่งหวัดทีเ่ข้าร่วมสงัเกตการณ์  
๑. นายซาลี วรเดช นิติกร (ปกครองจังหวัดนราธิวาส)  

(แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) 
เลขานุการสภาเทศบาล      

1. นายอบัดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  
รายชื่อพนักงานเทศบาลทีเ่ข้าร่วมสงัเกตการณ์  

1. นางสุปราณี  แซ่อุย๋ ครู 
2. นางเกศสุดา ชูชื่น รอง ผอ.สํานักการศึกษา  
3. นายพจน์ เบญจวิญํู  รก.ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2  
4. นายกจิจา สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล  
5. น.ส.กาญจน์พวิรรณ  ขวัญสุวรรณ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
6. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา  ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
7. นายบุญณรงค์   กวีพนัธ์ ปลัดเทศบาล 
8. นายสมนึก ล่องสมทุร ผอ.สํานักการศึกษา 
9. นางอษุามาศ เรืองธนู ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
10. นางกลุวดี สะลีละ  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6  
11. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
12. นายธนพล ตันสุนีย์ หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
13. นางวัจนา หนูป๎น้ หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
14. นางสุชีพ เกือ้กลู ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  
15. น.ส.ปราณี เจริญสุข หน.ฝ่ายพฒันารายได้ 
16.  นายหิรัญ ชูดํา นิติกร 
17.  น.ส.ศุภลักษณ์  เพชรประสิทธ์ิ  จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
18. น.ส.ป๎ทมา  เมฆารัฐ ผอ.กองคลัง  
19. นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร นักวิชาการประชาสัมพนัธ์ 
20.  นางเกษศินี อารยเศรษฐ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
21.  นายพมิาน เพชรสังข์ ผอ.ส่วนควบคุมการกอ่สร้าง 
22.  นายอบัดุลฆอนี อนันัศว์ หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
23.  นางกานต์นุพร พลรักษเ์ขตต์  นิติกร 
๒๔. นางกติยา ไพรพฤกษ ์ หน.ฝ่ายบริการฯ 
๒๕. นายชัชชัยวุธ กระจายเกยีรติ หน.ฝ่ายแผนฯ 
26. น.ส.เจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
27.  นายบุญสม ใสบริสุทธ์ิ ผอ .ส่วนการโยธา 
28. นางศิริกลุ จันทน์แดง หน.สนง.อทุยานการเรียนรู้ 
29. นายสุชาติ ทองด้วง จพง.เทศกจิ 
30. น.ส.อโรชา พรหมพนัธ์ จพง.ธุรการ 
31. นางภชมล มณีมาตย์ จพง.ธุรการ 
32. น.ส.ปริยา พรหมสังวระ หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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                                                     เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น. 
 

                เมือ่ถึงเวลา  09.๐๐  น.  เลขานุการสภาเทศบาล   ตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลท่ีมาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม ่ เมือ่ครบองค์
ประชุมตามความในมาตรา 27  แห่งพระราช  บัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมท้ัง            
ท่ีแกไ้ขเพิม่เติมจนถึง  ฉบับท่ี 12  พ.ศ.2546  และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุมฯ   พร้อมท้ัง เรียนเชิญคุณ สมพร  แป้นคง  ประธานสภา
เทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าท่ีประธานท่ีประชุมเพือ่ดําเนินการ
ตามระเบียบวาระต่อไป  และเชิญ คุณเจะอมูา เจะม ุสวดดุอาร์ตามศาสนาอสิลาม         

นายอับดลุอาซิส  มะ  
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่  
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธวิาส  

              ต่อไปผมจะอา่นประกาศสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส เร่ือง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมยัสามญั  สมยัท่ี 4  ประจําปี  2558 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พทุธศักราช 2496   แกไ้ขเพิม่เติมถึง ฉบับท่ี 1 ๓  
พ.ศ.25๕๒  และตามมติของสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส   สมยัสามญั  สมยัแรก  
ประจําปี  2558   เมือ่วันท่ี  24  กมุภาพนัธ์  2558   สภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส   
ได้มมีติกําหนดวันเร่ิมสมยัประชุมสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส  สมยัสามญั  สมยั ท่ี 4
ประจําปี  2558  ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป  มกีําหนดไมเ่กนิ 30 
วัน ฉะนั้น  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามญั  สมยั ท่ี 4    ประจําปี  255 8  
ต้ังแต่วันท่ี  1  พฤศจิกายน 2558  เป็นต้นไป  มกีําหนดไมเ่กนิ  30 วัน  จึงประกาศ
มาเพือ่ทราบโดยท่ัวกนั ประกาศ ณ วันท่ี  22 ตุลาคม  พ.ศ.2558  

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

            สวัสดีทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี้  
            วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมยัสามญั  สมยัท่ี 4   ประจําปี  255๘  
คร้ังท่ี  1/255๘  โดยมรีะเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

            ระเบยีบวาระที ่ 1  เร่ือง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
            -  วันนี้ท่าน สท.ลา 2 ท่านนะค่ะ คือคุณอามงิ บินนิแว รองประธานสภา และ
คุณชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล  
            -  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบวันนี้มด้ีวยกนั 2 เร่ืองนะค่ะ   
               เร่ืองท่ี  1 คือเร่ืองเพิม่เติมโครงการในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.๒๕๕9 – 
๒๕๖1) คร้ังท่ี 1 เป็นเร่ืองท่ีนําเสนอสภาเทศบาลเพือ่ทราบนะ ค่ะ รายละเอยีดปราก ฏ
ตามเอกสารท่ีได้จัดส่งให้ท่านทราบแล้ว  คือเร่ืองท่ีจะสร้าง  Mini Tkpark 
               เร่ืองท่ี  2  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ หนังสือจากอําเภอเมอืงนราธิวาส ขอเชิญ
ร่วมกจิกรรมร่วมเดินเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ                         

33. น.ส.รอมอืละ อาแว จพง.พสัดุ (ช่วยงานธุรการ สป.) 
34. นายโชคชัย วัฑฒนายน หน.สํานักปลัดเทศบาล 
35. นางกทัลี เอยีดเต็ม จนท.บริหารงานท่ัวไป 
36. นายอดุลย์ อาแซ จพง.ประชาสัมพนัธ์ 
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พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์นะค่ะ ด้วยอําเภอเมอืงนราธิวาส
ร่วมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้จัดกจิกรรมเดินเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวัน
องัคารท่ี 1 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณถนนผดุงอารามนะค่ะ ในการนี้
เป็นการแสดงออกถึงการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษตัริย์ อําเภอเมอืงนราธิวาสจึง
ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเดินร่วมตามวันเวลาดังกล่าว แต่งกายใส่
เส้ือสีเหลืองนะค่ะ หวังว่าทุกท่านคงได้รับหนังสือแล้วนะค่ะ กก็ําหนดการด้านหลังจะมี
รายละเอยีดอยู่นะค่ะ กเ็ชิญท่าน สท. และผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมเข้าร่วมกจิกรรมนะค่ะ ท้ังนี้
ท้ังนั้นอยู่ท่ีจิตสํานึกกบัความจงรักภักดีของแต่ละท่านนะค่ะ ขอนัดหมายนิดนึงท่าน สท. 
ทุกท่านท่ีจะเข้าร่วมกใ็ห้มาเจอกนัท่ีเทศบาลเมอืงนราธิวาส 08.30 น. นะค่ะ เขาเร่ิม
ปล่อยขบวน 09.00 น. นะค่ะ มาพร้อมกนัท่ีเทศบาลเมอืงกอ่นนะค่ะ แล้วเรากเ็ดินไป
หน้าสวนกรมหลวง ใส่เส้ือสีเหลือง ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  นะค่ะ 

              ระเบยีบวาระที ่2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืง
นราธิวาส สมยัวิสามญั สมยัท่ี 1  ประจําปี 2558 คร้ังท่ี 1/2558  เมือ่วันท่ี 29 
กนัยายน 2558 เชิญคณะกรรมการเสนอผลการตรวจรายงานค่ะ 

             เชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

นายอานนท ์ โสตตมิานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  
ท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภา 

             กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายอานนท์ โสตติมานนท์ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม วันนี้เลขาฯลากจิ 1 วันนะครับ พาแม่
ไปหาหมอ บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามญัตรวจรายงานการประชุม  ทําหน้าท่ี
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  เมือ่วันท่ี  26 ตุลาคม 2558  เวลา 10.00   น. 
ณ  ห้องสํานักปลัดเทศบาล วันนี้  (วันท่ี 26 ตุลาคม 2558 ) เวลา 10.00  น.  
คณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาล  ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากสภาเทศบาล  เมือ่
วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   ประกอบด้วย  

๑. นายอานนท์ โสตติมานนท์ ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชมุ 

๒. นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ กรรมการสามญัตรวจรายงานการประชุม 
๓. นายสูไฮมี มะรอดิง  กรรมการสามญัตรวจรายงานการประชุม 
๔. นายดิเรก ยา กรรมการสามญัตรวจรายงานการประชุม 
๕. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ ฯ  

 ท่ีประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส  สมยั วิสามญั   
สมยัท่ี 1ประจําปี 2558  คร้ังท่ี  1/๒๕๕8   เมือ่วันท่ี  29 กนัยายน 2558   จํานวน   
54 หน้า  ซ่ึงได้ตรวจต้ังแต่หน้าแรก ถึงหน้าสุดท้าย  ปรากฏว่า  ไมม่กีารแกไ้ขแต่อย่าง
ใด  และมมีติให้ส่งสภาเทศบาลเพือ่พจิารณารับรองในการประชุมคร้ังต่อไป ปิดประชุม
เวลา 12.00  น. ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

           สมาชิกท่านใดจะแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไมค่่ะ  ขอเชิญค่ะ ถ้าไมม่ดิีฉัน
ขอถามมติท่ีประชุมว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมยัวิสามญั สมยัท่ี 1 ประจําปี ๒๕๕8  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕8  เมือ่วันท่ี 29 กนัยายน 
2558 โปรดยกมอืค่ะ (สมาชิกยกมอื  13 เสียง)  ยกหมดนะค่ะ ไมรั่บรองไมม่ี   
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เป็นอนัว่าท่ีประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมคร้ังนี้   
           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3  นะค่ะ  

           ระเบยีบวาระที ่ 3  เร่ือง  กระทู้ถาม    

- ไมม่นีะค่ะ  
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4  นะค่ะ 

           ระเบยีบวาระที ่ 4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นต้ังขึ้น พจิารณาเสร็จ
แล้ว 
            4.1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญประธานคณะกรรมการ
ค่ะ 

นายอานนท ์ โสตตมิานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  
ท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภา 

          ในฐานะประธานกไ็ด้เชิญคณะกรรมการท้ัง 5 ท่านได้มาประชุมร่วมกนั                 
การทํางานกคื็อ ทางเจ้าหน้าท่ีได้ถอดเทปบันทึก แล้วส่งให้คณะกรรมการตรวจอา่น 
แล้วนํามาบันทึกเสนอในการประชุมท่ีนัดไว้ แล้วผมกไ็ด้นําเสนอตามท่ีได้มกีารแกไ้ข
ข้อความท่ี อกัขระท่ีไมถู่กต้อง แล้วส่งให้ประธานสภาครับผม ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

 ท่านประธานได้รายงานขั้นตอนของท่านท่ีตรวจรายงานการประชุมนะค่ะ 
ต่อไปคณะท่ี 2 คือ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ   ท่านคณะกรรมการจะ
รายงานความคืบหน้าอะไรบ้างหรือไมค่่ะ ไมม่นีะค่ะ 
             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5  นะค่ะ 

             ระเบยีบวาระที ่ 5  เร่ือง ญัตติขออนุญาตกูเ้งินเพือ่ใช้เป็นทุนหมนุเวียน
สถานธนานุบาล   

              เชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

          เรียนประธานสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส  ด้วยเทศบาลเมอืงนราธิวาส โดย
นายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  ขออนุญาตกูเ้งินเพือ่ใช้เป็นทุนหมนุเวียนรับจํานําจากธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขานราธิวาส วงเงิน 50,000,000.- บาท อตัราค่าธรรมเนียม
ดอกเบีย้ MLR–1.00 ป๎จจุบัน MLR = 5.00 (5.00– 1.00=4.00 บาทต่อป)ี ระยะเวลาขอกู ้
5 ปี ใช้บุคคลคํ้าประกนัประกอบด้วย นายกเทศมนตรี, ปลัดเทศบาล และผู้จัดการสถาน     
ธนานุบาล   

เหตุผล 
1. เพือ่ให้การบริหารเงินทุนหมนุเวียนของสถานธนานุบาลเป็นไป

อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2. เพือ่เป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถาน               

ธนานุบาล 
3. เพือ่ให้สถานธนานุบาลมเีงินทุนหมนุเวียนอย่างเพยีงพอท่ีจะ

ให้บริการแกป่ระชาชน 
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ระเบียบ 

  ตามหนังสือท่ี มท 0808.3/ว 628 ลงวันท่ี 14 กมุภาพนัธ์  2555 ข้อ 
1 การขอกูเ้งินของเทศบาลและเมอืงพทัยาจากสถานบันการเงินเพือ่เป็นเงินทุนหมนุเวียน
ของสถานธนานุบาล จะต้องดําเนินการตามมาตรา 66 (6) และมาตรา 66 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2498 และมาตรา 89 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมอืงพทัยา 
พ.ศ. 2542 โดยการขอกูเ้งินของเทศบาลจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและต้อง
ได้รับอนุมติัจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหนังสือท่ี มท 0808.3/ว 629 ลง
วันท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการให้ความเห็นชอบหรือ
อนุมติัให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและเมอืงพทัยากูเ้งิน ภายใต้กรอบวงเงินไม่
เกนิจํานวน 50 ล้านบาท  
  จึงเรียนมาเพือ่โปรด นําเสนอสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส พจิารณา
อนุญาตตามระเบียบต่อไป 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

 

            เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมอืงนราธิวาส เขต 1  ท่านประธานครับ ญัตติขออนุญาตกูเ้งินเพือ่ใช้เป็นทุน
หมนุเวียนสถานธนานุบาล  ซ่ึงคร้ังนี้ต้องการท่ีจะกู ้50 ล้าน เพือ่ให้สถานธนานุบาลมี
ความคล่องตัวในการบริหาร และเพือ่ให้มกีารบริการประชาชนได้เพยีงพอตามท่ีนายก
ได้เสนอเหตุผลมาแล้วนะครับ ท่านประธานครับการขอกูเ้งินจากธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์นั้นตามท่ีได้อา้งในเหตุผลว่ามนัจะถูกกว่าธนาคารออมสิน นั้นคือเหตุผล
ของท่าน แต่เหตุผลนั้น ผมอยากจะถามท่านประธานว่า ในรายละเอยีดขอกูเ้งินไมไ่ด้
ระบุ ไมไ่ด้บอกในเร่ืองของรายงานสถิติการรับจํานํา คือรายการในการรับจํานําจะมี
รายได้ดอกเบีย้นะครับ คือต้องชี้แจงในสภาแห่งนี้เพือ่สภาแห่งนี้จะได้มคีวามละเอยีดใน
การอนุมติัให้กูเ้งินคร้ังนี้นะครับ ผมจะถามว่าตามสต๊อกคงเหลือของสถานธนานุบาล
เหลือเท่าไร ณ ตอนนี้นะครับ แล้วกเ็งินคงเหลือเท่าไร และภาระหนี้สินท่ีสถาน        
ธนานุบาลยังติดค้างกบัธนาคารท่ีคร้ังท่ีแล้วเรากูไ้ป 90 กว่าล้าน ไมท่ราบว่าเรารับมา
เพิม่หรือยัง ในญัตติอนันี้ไมไ่ด้ชี้แจงให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบ ผมในฐานะท่ีเป็นสมาชิก
สภาคนนึงกอ็ยากจะทราบว่าในสต๊อกเหลือเท่าไร สถิติการรับจํานําเป็นอย่างไรนะครับ 
เงินคงเหลือยังเหลืออกีเท่าไร เพราะว่าในระเบียบข้อ 1.2 เขาบอกว่าถ้ารายรับสถาน  
ธนานุบาลมสีต๊อกคงเหลือไมเ่กนิ 10 ล้านเราสามารถท่ีจะกูเ้งินได้ไมเ่กนิ 10 ล้าน ถ้า 
สต๊อกรับจํานํามมีากกว่านั้นเราจะกูเ้ท่าไรกไ็ด้อยู่ท่ีท่านนายกฯว่าจะอนุมติัต่อไปนะครับ  
ท่านประธานครับผมขอทราบรายละเอยีดท่ีผมถามเมือ่สักครู่ ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

ทางท่านสมาชิกท่านอยากจะทราบสถานการณ์คลังของสถานธนานุบาลนะครับ 
เชิญท่านผู้จัดการอธิบายสถานการณ์คลังให้ทางท่านสมาชิกได้รับทราบครับ เชิญครับ 

นางบษุบา  ทพิยเ์หรียญ  
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกยีรติ ดิฉันนางบุษบา ทิพย์
เหรียญ  ผู้จัดการสถานธนานุบาล ดิฉันขออนุญาตให้รายละเอยีดกบัท่านสมาชิกผ่าน
ท่านประธานสภาดังนี้นะค่ะ สถานการณ์คลังของสถานธนานุบาลตอนนี้นะค่ะ เรามี
ทรัพย์สินท่ีเป็นทรัพย์รับจํานําในสต๊อกคือ 140 ล้านบาทค่ะ ส่วนหนี้สินคือ เงินกูข้อง
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 20 ล้านบาท และของธนาคารออมสิน
ซ่ึงเป็นการกูแ้บบเงินเบิกเกนิบัญชีอกี 90 ล้านบาท ของธนาคารออมสินเราใช้ไปแล้ว
ประมาณ 58 ล้านบาท คงเหลือวงเงินท่ีสามารถใช้ได้อกีประมาณ 32 ล้านบาทค่ะ 
ส่วนเงินกู ้กบท. ท่ีได้กูไ้ปและสภาอนุมติัไปเมือ่คร้ังท่ีแล้ว เราใช้ไปหมดแล้วนะค่ะ  
สรุปว่าภาระหนี้สินของเรากม็ตีอนนี้กคื็อ กบท. 20 ล้านบาท  ธนาคารออมสินก็
ประมาณ 58 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกนัเรากม็รัีบจํานําอยู่ในมอืประมาณ 140 ล้าน
บาทค่ะ ส่วนรายได้รายจ่ายสําหรับปีงบประมาณท่ีผ่านมานะค่ะ สถานธนานุบาล          
กส็ามารถทํากําไรได้ 10,700,000 กว่าบาทค่ะ เพิม่จากปีท่ีแล้วมา 1 ล้านกว่าบาทค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกต่อค่ะ เชิญคุณสมาน ค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาล 
เมอืงนราธิวาส เขต 2 ครับ กระผมกไ็มม่ากครับ เพยีงแต่ว่าอยากทราบว่า MOR หรือว่า 
Minimum Overdraft Rate นะครับ คือมคีวามแตกต่างกบั MLR คือ Minimum 
Loan Rate ว่ามคีวามแตกต่างอย่างไร ทําไมตอนแรกเราถึงทําระบบ MOR นะครับ 
แล้วพอมาภายหลังมาทําระบบ MLR นะครับ  อยากทราบว่าการตัดสินใจของสถาน   
ธนานุบาลนั้นว่า เหตุผลท่ีสถานธนานุบาลอา้งมาว่า ต้องเสียค่าดอกเบีย้ให้กบัธนาคาร
ออมสินมาก เลยไปติดต่อกบัธนาคาร ธกส. ใหมใ่นระบบกูยื้มในระบบ MLR นะครับ ขอ
ทราบเท่านี้ครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เชิญท่านผู้จัดการฯตอบคําถามเกีย่วกบัสถานธนานุบาลให้สมาชิกทราบให้
ชัดเจนครับ เชิญครับ 
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นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

 

เรียนประธานสภาครับ ผมนายโอภาส  อสิระนรากลุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง
นราธิวาส เขต 2 ทีมทางเลือกใหมค่รับ ขออนุญาตให้ผู้จัดการตอบคร้ังเดียวนะครับ เป็น
เร่ืองเดียวกนั  เร่ืองท่ีว่าทางผู้จัดการทําเร่ืองไปขอกูเ้งินจากธนาคาร ธกส. จํานวน 50 
ล้านบาทครับ คือเร่ืองผมจะถามอย่างนี้กอ่นนะครับว่า กอ่นหน้านี้ทางสภาเทศบาลได้ขอ
อนุมติักูเ้งินจากธนาคารออมสิน 90 ล้านบาท ขออนุมติัผ่านไปแล้ว แต่ผมมาสงสัยว่าใน
กรณีท่ีเรากูจ้ากธนาคารออมสินมเีป็นสัญญาท้ังหมด 3 สัญญา สัญญาท่ี 1 กู ้50 ล้าน
บาท โดยใช้อตัราดอกเบีย้ MOR 5.35 บาท MOR คือเรากูร้ะบบโอดีชั้นดีมผู้ีคํ้าประกนั
และสัญญาท่ี 2 ขอกู ้20 ล้านบาท MOR เหมอืนกนั ดอกเบีย้ 5.60 บาทต่อปี สัญญาท่ี 
3  ขอกู ้20 ล้านบาท โดยใช้บัญชีเงินฝากประจําของเทศบาลเป็นผู้คํ้าประกนัตัวนี้จะ
เสียดอกเบีย้ 2.55 บาทนะครับ มนัผ่านมาแล้ว เมือ่ปีท่ีแล้วงบปิดบัญชีของสถานธนานุ
บาลมกีําไรอยู่ประมาณ 10,700,000 กว่าบาทตามท่ีผู้จัดการนําเสนอไปแล้วนะครับ 
แต่ผมจะขอถามเนื่องจากผมสงสัยว่า ข้อ 1 ทําไมเราไปเอาจับสัญญาข้อ 1 เสียดอกเบีย้  
MOR 5.35 บาท นะครับ ไปเอาสัญญาท่ี 1 มาจับทําไม สัญญาท่ี 2  5.60 บาทต่อปี 
มนัแพง ทําไมเราไมจ่ับสัญญาท่ี 3 20 ล้านบาท โดยเราเอาบัญชีเงินฝากประจําของ
เทศบาลเพราะว่าเราไมเ่บิกใช้อยู่แล้วเราฝากประจําอยู่แล้ว น่าจะเอาสัญญาท่ี 3 มาใช้
กอ่นเพราะว่าดอกเบีย้ 2.55 บาทต่อปี ผมเลยสงสัยว่าทําไมต้องไปเอาสัญญาท่ี 1 ท่ีเรา
เสียดอกเบีย้มาก ทําไมไมเ่อาสัญญาท่ี 3  เป็นอนัดับแรกมากู ้ผมดูแล้วถ้าเอาสัญญาท่ี 3 
มากูใ้นวงเงิน 2.55 บาท ปีท่ีแล้วเรากําไรอยู่ 10,700,000 นะครับ เราเสียดอกเบีย้
ไปท้ังหมด 3,299,364.53 บาท ถ้าเราเอาสัญญาท่ี 3 ขึ้น เราน่าจะลดดอกเบีย้ไป
ประมาณล้านเศษ ๆ นะครับน่าจะถูกกว่า  แต่ผ่านมาแล้วไมเ่ป็นไร ผมขอต้ังข้อสังเกตไว้
ว่ามนัไปกูอ้ย่างนั้นทําให้เราเสียผลประโยชน์ไป เสียค่าใช้จ่ายมากเกนิไปนะครับ โดย
เมือ่กอ่นทําไมผู้บริหารไมเ่อาสัญญาท่ี 3 มาเป็นตัวต้ังอนัดับหนึ่งนะครับ ขอฝากไว้ด้วย
นะครับ มนัผ่านไปแล้วไมเ่ป็นไร อยากจะให้ชี้แจงด้วยเหตุและผลว่าทําไมเราไปกู้
ดอกเบีย้แพงมานะครับ ข้อถัดมาครับการท่ีผู้จัดการทําหนังสือขอกูเ้งินจากธนาคาร
เกษตรและสหกรณ์นะครับ โดยใช้ MLR นะครับ MLR หมายความว่าลูกค้าเงินกูช้ั้นดีท่ี
เขาให้มา MLR หมายความว่าเทศบาลเป็นลูกค้าท่ีดี ลูกค้าเงินกูช้ั้นดีเขาเรียกว่า MLR 
เลยได้มา 4 บาทต่อปีนะครับ กเ็ป็นส่ิงท่ีดีท่ีผู้จัดการเขามวิีสัยทัศน์ว่าทําอย่างไรจะให้ผล
ประกอบการของสถานธนานุบาลมกีําไรเยอะ ประชาชนได้ผลประโยชน์นะครับ กเ็ป็นส่ิง
ท่ีดีนะครับ เพราะถ้าเรากู ้50 ล้านบาท ดอกเบีย้ร้อยละ 4 ต่อปี ปีหน้าดอกเบีย้จะ
ลดลงมาเกอืบ  2 ล้านนะครับ ล้านกว่า ๆ กเ็ป็นส่ิงท่ีดีท่ีทราบมาว่าว่าผู้จัดการพึง่มา ซ่ึง
มาได้ 7 ถึง 8 เดือนแล้ว พอมาดูตัวนี้กเ็ป็นส่ิงท่ีดีนะครับ กห็วังว่าการดําเนินงานของ
สถานธนานุบาลในปีงบประมาณต่อไปน่าจะกําไรประมาณ 12 ล้านนะครับ เพราะว่า
เราลดดอกเบีย้ไปเกอืบ 2 ล้านแล้ว การบริหารจัดการกเ็ป็นส่ิงท่ีดี เพราะผมเคยไปเย่ียม
นะครับ ไปดูการทํางานของระบบสถานธนานุบาลนะครับ เขาทํางานเป็นทีมต้องมคีวาม
ไว้วางใจกนั เพราะเป็นเงินเป็นทอง และมคีวามจริงใจกนั ต้องซ่ือสัตย์สุจริตครับ                
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ต้องทํางานเป็นทีมนะครับ กอ็ยู่เหมอืนครอบครัว ถ้าครอบครัวมกีารทุจริตกแ็ย่ครับ ผม
ไปนั่งดูระบบการทํางานเขากทํ็างานเป็นระบบเรียบร้อยเป็นส่ิงท่ีดีนะครับ อย่างไรกท่ี็
ผู้จัดการทําหนังสือกูจ้าก ธกส. ท่ีได้ดอกเบีย้มาร้อยละ 4 กเ็ป็นส่ิงท่ีดี ขอชมเชยครับ 
ยังไงท่านต้องอยู่ท่ีนี้หลายปีหน่อยนะครับ จะได้กําไรให้เทศบาลเยอะ ๆ นะครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านผู้จัดการช่วยอธิบายเหตุผลค่ะ 

นางบษุบา  ทพิยเ์หรียญ  
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

ขออนุญาตท่านประธานสภานะค่ะ สําหรับข้อซักถามของท่านสมานนะค่ะว่า 
ทําไมกอ่นหน้าท่ีเรากูแ้บบ MOR ไมกู่แ้บบ MLR นะค่ะ เพราะว่าเมือ่กอ่นคิดว่าท่ีนี้ใช้
บริการของธนาคารออมสินมาเป็นเวลานานแล้ว ธนาคารออมสินเขาไมม่บีริการกูแ้บบ 
MLR มเีฉพาะ MOR เท่านั้นท่ีจะให้พจิารณาเพือ่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
ดําเนินการในเร่ืองนี้นะค่ะ เลยไมไ่ด้ใช้บริการแบบ MLR นะค่ะ  ตอนนี้การให้บริการ
เงินกูสํ้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีท่ีสุดกคื็อ ธกส. นะค่ะ ธนาคาร ธกส. พึง่มา
ให้เรากูเ้พือ่เป็นทุนหมนุเวียนมาประมาณ 5 ปี กอ่นหน้านี้ท่ีดิฉันเคยอยู่ท่ีย่านตาขาวเคย
ทําเงินกูข้อง ธกส. นี้คือ 100 ล้านบาท ดอกเบีย้คือร้อยละ 3 และ 3.75  2 สัญญา 
นะค่ะ สัญญาแรก 50 ล้านบาท ก ็3 บาท สัญญาท่ี 2 ก ็3.75 ก ็50 ล้านบาทนะค่ะ 
กม็ามองว่าตอนนี้เรากเ็ป็นโอกาสท่ีเราจะได้ประสานกบัธนาคาร ธกส . ซ่ึงเรากรู้็จักกนัใน
วงการโรงรับจํานํามากอ่นหน้านี้แล้วนะค่ะ กเ็ป็นโอกาสดีท่ีได้เข้าไปคุยกบัผู้จัดการ ธกส . 
สาขานราธิวาส กข็อต่อรองท่าน ตอนแรกท่านกไ็มไ่ด้ให้ 4 บาทนะค่ะ ขอไป 3.75 บาท 
ท่านกไ็มใ่ห้ แต่ให้ 4 บาท ด้วยเหตุผลท่ีว่า เนื่องจาก ธกส.กเ็คยให้เทศบาลเมอืงสุไหง
โก-ลก กูไ้ป 50 ล้านบาท โดยอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 บาทเหมอืนกนั แต่สําหรับเราขอ
ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์เงินกู ้ซ่ึงจะอยู่ท่ี 100,000 บาท เขายกเว้นให้ สําหรับ
เงินกูข้องธนาคารออมสินตอนนี้ท่ีว่า 90 ล้าน ขออธิบายอย่างนี้นะค่ะว่า สําหรับอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีไมเ่ท่ากนัท้ัง 3 สัญญานะค่ะ สัญญาท่ี 1 ดอกเบีย้ 2.55 วงเงินกู ้20 ล้าน
บาท สัญญาท่ี 2 ดอกเบีย้ 5.35 วงเงินกู ้20 ล้านบาท  สัญญาท่ี 3 ดอกเบีย้ 5.60 
วงเงินกู ้50 ล้านบาท ตอนนี้เราใช้สัญญาท่ี 1 กบัสัญญาท่ี 2 เต็มวงเงินแล้ว คือคุยกบั
สํานักงานใหญ่ว่าเราขอใช้วงเงินกูใ้นอตัราดอกเบีย้น้อยกอ่นแล้วไปใช้วงเงินกูท่ี้ดอกเบีย้
สูง ตอนนี้กําลังใช้อตัราดอกเบีย้ 5.60 อยู่ และกไ็ด้ทําหนังสือขอต่อรองอตัราดอกเบีย้
ไปแล้วนะค่ะ ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ตอนนี้สํานักงานใหญ่อนุมติัมาแล้วค่ะ จาก  
MOR-1.75 , MOR-1.5 เป็น MOR-2.00 ท้ังสองสัญญา กถ็ือว่าเป็นโอกาสท่ีดีท่ีเราจะ
ได้ทํางานได้อย่างมปีระสิทธิภาพต่อไป  ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง
นราธิวาส เขต 2 คือผมอยากทราบนิดนึงนะครับว่า ในกรณีอตัราดอกเบีย้ของ MOR 
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 สมมติุว่าเรากูม้า 10 ล้าน เราใช้เงิน 5 ล้าน เขาจะคิดอตัราดอกเบีย้ของ 5 ล้าน คือจะ
คิดในอตัราท่ีเรานําไปใช้ แต่ว่า MLR  กคื็อเขากําหนดว่า MOR = 5 คือของธนาคาร
แห่งประเทศไทยเขาต้ังเท่ากบั 5 ของธนาคารเกษตรและสหกรณ์ คือ MOR -1 กคื็อ 5 
บาท ลบ1บาท กเ็หลือ 4 บาท ถูกต้องหรือไมค่รับ กร็ะยะเวลาของการกูข้อง MLR ก็
คือในระยะ 5 ปี คือดอกเบีย้อยู่ท่ี 4 บาท คือในระยะ 5 ปี หรือระยะท่ี 1 คือ 4 บาท 
ปีท่ี 2 อยู่ท่ีเท่าไร หรือท้ัง 5 ปีเลย คือดอกเบีย้คงท่ีนะครับ คือดอกเบีย้จะม ี2 ประเภท 
คือดอกเบีย้คงท่ี และดอกเบีย้ลอยตัวนะครับ ท่ีเราใช้อยู่กคื็อดอกเบีย้ลอยตัว คือมนัจะม ี
MLR และ MRR และอกีหลายๆ แบบ แล้วแต่ธนาคารท่ีจะใช้นะครับ ตามท่ีหนังสือของ
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ส่งมาในข้อท่ี 6  คือธนาคารไมคิ่ดค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าปรับ กรณีอนุมติัเงินกูแ้ล้วแต่เทศบาลไมเ่บิกเงินกู ้หรือกรณีท่ีเทศบาลชําระหนี้เงินกู้
เสร็จส้ินกอ่นกําหนด โดยธนาคารจะคิดเฉพาะต้นเงินกูท่ี้เทศบาลเป็นหนี้ต่อธนาคาร ตัว
นี้ผมกไ็มค่่อยจะเข้าใจ ในความเข้าใจของผมกคื็อ เขาคิดดอกเบีย้เหมอืนกบั MOR 
หรือไม ่เพราะว่าถ้า MLR กคื็อเงินเราจะต้องเบิกให้หมดใช่หรือไมค่รับ เขากจ็ะคิดตาม 
MLR -1 คือเท่ากบั 4 บาท คือเขามวิีธีคิดของธนาคาร แต่ในกรณีท่ีเขาเขียนข้อ 6  คือ
ในระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าใช้เงินเฉพาะวันท่ีวันเราจะใช้ คือเบิก
ท้ังหมดไมไ่ด้ต้องเกบ็ไว้ท่ีธนาคาร แต่ว่าถ้า MOD คือเบิกปุบ๊เขาจะคิดตัวท่ีเราเบิกใช้นะ
ครับ ขอความรู้ตัวนี้นิดนึงนะครับ เพราะว่าถ้าเป็น MLR คือจะต้องเบิกให้หมด ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านผู้จัดการ อธิบายต่อค่ะ 

นางบษุบา  ทพิยเ์หรียญ  
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

ขออนุญาตอธิบายดังนี้นะค่ะว่า วงเงินกูท่ี้เราขอไป 50 ล้านบาทซ่ึงเป็น
ดอกเบีย้ MLR ไมไ่ด้หมายความว่าธนาคารจะกําหนดสิทธ์ิว่าคุณต้องรับเงินกูไ้ปท้ัง 50 
ล้าน ณ วันท่ีคุณทําสัญญานะค่ะ ของ ธกส. เขาใช้ระบบว่าเราทําใบเบิกแต่ละงวด 
อย่างเช่นว่า งวดละ 10 ล้าน ตามความจําเป็นของเรานะค่ะ แต่เงินตัวนี้จะมาบริหาร
ประมาณว่าของออมสินซ่ึงเราใช้วงเงินเต็มไปแล้วประมาณ 60 ล้านบาท ตัวนั้นไมม่ผีล
ต่อ MOR เลยค่ะ เพราะถือว่าเราใช้เต็มวงเงินมาแล้วนะค่ะ กต้ั็งใจว่าจะเบิกของ ธกส . 
ไปหักล้างตรงนี้ อย่างน้อย ๆ งวดแรกกป็ระมาณ 30 ล้านบาท นี้คือความต้ังใจนะค่ะ 
คือไมอ่ยากให้ไปกระทบกบัธนาคารออมสินมากนัก เพราะเขาให้บริการเราอยู่นะค่ะ ก็
ต้ังใจไว้ว่างวดแรกจะทําใบเบิกสัก 30 ล้านบาทค่ะ แล้วค่อยทะยอยเบิกเวลาท่ีเรามี
ความจําเป็นต้องใช้ในโอกาสต่อไปค่ะ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

 

เรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง
นราธิวาส คือผมยังไมไ่ด้คําตอบท่ีผมถามนะครับ ผมถามว่า MLR Minimum Loan 
Rate กคื็ออยากทราบว่าเราทํากูม้า 50 ล้าน เขาจะคิดอตัราดอกเบีย้คิดอย่างไร เหมอืน 
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OD หรือไม ่OD สมมติุว่าเราต้ังเป้าทําสัญญา 50 ล้าน แต่เขาจะยังไมคิ่ดถ้าเรายังไมเ่บิก
50 ล้าน เขาจะไมคิ่ดดอกเบีย้ เขาจะคิดต่อเมือ่เราเบิกใช้ เขาจะคิดดอกเบีย้ในตอนท่ีเรา
เบิก แต่ว่า MLR เขาจะคิดอตัรา OD หรือไม ่ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านผู้จัดการ อธิบายต่อค่ะ 

นางบษุบา  ทพิยเ์หรียญ  
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

ดอกเบีย้ MLR กบั MOR มนักไ็มเ่หมอืนกนัอยู่แล้วนะค่ะ กห็มายความว่า 
สมมติุว่าในวงเงินอนุมติัของ ธกส. นะค่ะ 50 ล้าน แต่ ณ วันท่ีทําสัญญาเสร็จเราขอทํา
สัญญาเบิก 30 ล้าน อตัราดอกเบีย้กเ็กดิขึ้นร้อยละ 4 ในปีนั้น เพราะว่าสัญญาเราต่อ
อายุสัญญาปีต่อปี และสถานธนานุบาลกจ็ะมโีอกาสต่อรองดอกเบีย้ในโอกาสต่อไปด้วย
ค่ะ คําว่า MLR -1 คือ  ถ้าดอกเบีย้นโยบายไมเ่ปล่ียนแปลง คือ MOR ตัวลบ 1 แต่ว่า
เราจะต่อรองให้เหลือ MOR-1.25 ประมาณนี้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

           เข้าใจหรือไมค่่ะคุณสมาน หมายความว่า ถ้าเราทําสัญญาเต็มวงเงิน สมมติุ 50 
ล้าน เราเบิกไป 30 ล้าน เรากจ็ะจ่ายดอกเบีย้แค่ 30 ล้าน อกี 20 ล้านเราไมต้่องจ่าย 
เพราะเรายังไมไ่ด้เบิกเงินใช่หรือไมค่่ะท่านผู้จัดการ ของ ธกส. นะค่ะ  เชิญท่านสมาชิก
อธิบายต่อค่ะ ถ้าไมม่ดิีฉันจะถามมติเลยนะค่ะ สมาชิกท่านใดอนุญาตให้สถานธนานุบาล
กูเ้งินเพือ่ใช้เป็นทุนหมนุเวียน โปรดยกมอืค่ะ  (สมาชิกยกมอื 14 เสียง) ยกหมดนะค่ะ  
เป็นอนัว่าสภามมีติเห็นชอบให้สถานธนานุบาลกูเ้งินเพือ่ใช้เป็นทุนหมนุเวียน ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ  
           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะค่ะ 
           ระเบยีบวาระที ่ ๖  เร่ือง  ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.2559 และโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่(สํานักการศึกษา)  

เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภา 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ สําหรับญัตติระเบียบวาระท่ี 6 ผมขออนุญาตให้
ทางรองฯอดุมเป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เดน่สนัตกุิล  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

           เรียนประธานสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส ด้วยเทศบาลเมอืงนราธิวาส โดย
นายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้   

หลกัการ  
สืบเนื่องจากการจัดนิทรรศการงานของดีเมอืงนรา เทศบาลเมอืง

นราธิวาส ได้ดําเนินการจัดทําบูธ ความคิดนอกกรอบและการศึกษาตามอธัยาศัย เพือ่
ส่งเสริมการอา่นของนักเรียนและประชาชนมากขึ้น สํานักการศึกษา ( อทุยานการ
เรียนรู้นราธิวาส ) ได้เล็งเห็นความสําคัญของการอา่นหนังสือ และด้วยนโยบายของคณะ
ผู้บริหารท่ีต้องการให้นักเรียนและประชาชนท้ังในเขตและบริเวณใกล้เคียงมสีถานท่ีอา่น
หนังสือในแบบท่ีทันสมยั    จึงได้ขออนุเคราะห์ประมาณการค่าใช้จ่ายในการกอ่สร้าง
อาคาร Mini TK Park นราธิวาส ขึ้น  และสํานักการช่างได้ประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการกอ่สร้าง เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ( เงินหนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน )  
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ดังนั้น  สํานักการศึกษา จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่แผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ โครงการ
กอ่สร้างอาคาร Mini TK Park เทศบาลเมอืงนราธิวาส จํานวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการกอ่สร้างอาคาร Mini TK Park เทศบาลเมอืงนราธิวาส  โดย
ทําการกอ่สร้างอาคารสํานักงานใหมโ่ดยเชื่อมต่อกบัอาคารนิทรรศการเดิม (นํามา
ประกอบใหม)่ ขนาดอาคาร ๕.๐๐ x ๑๐.๐๐ เมตร พร้อมซุ้มหลังคาทางเข้า ขนาด 
๑.๐๐  x ๑๕.๐๐ เมตร และอืน่  ๆ รายละเอยีดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด         
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  นํามาจากเพิม่เติมโครงการในแผนพฒันาสามปี ( พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๑ )  คร้ังท่ี ๑  หน้า ๒-๓  โดยขอโอนลดจาก แผนงานการศึกษา งาน
ระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน่ โครงการอทุยานการ
เรียนรู้ ( TK Park  นราธิวาส ) งบประมาณต้ังไว้  ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้
งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน  2,000,000 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สามารถดําเนินการโครงการอืน่ ๆ ได้ในวงเงินท่ีเหลืออยู่และสามารถดําเนินโครงการท่ี
เกีย่วข้องโดยไมใ่ช้งบประมาณ  (รายละเอยีดตามเอกสารแนบท้าย) 

เหตผุล  
  เพือ่ให้การปฏิบัติงานสามารถดําเนินการและเบิกจ่ายได้ตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอเสนอสภาเทศบาลพจิารณาการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไ้ขเพิม่เติม ถึง           
( ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓  

ระเบยีบ  
  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไ้ขเพิม่เติมถึง ( ฉบับท่ี ๓ ) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอํานาจอนุมติัของสภาท้องถิ่น  
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดนําเสนอสภาเทศบาลพจิารณาอนุมติัต่อไป  

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ สําหรับญัตตินี้ทางเจ้าหน้าท่ีได้แจกแบบแปลนให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว  
นะค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

 

           เรียนประธานสภาครับ ตามท่ีผู้บริหารนําเสนอสร้างอาคาร Mini TK Park      
ในวงเงิน 1,300,000 บาท ผมเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าจะเอาไปทําเป็นห้องบริหาร
การจัดการบริหารของ TK Park  ใหมน่ะครับ แต่ผมจะถามว่ามาทําท่ีเทศบาลตรงนี้      
นะครับ ตามท่ีแบบตัวนี้มานะครับ มนัเป็นอาคารท่ีขนาด 5 x 10 เมตร แล้วกข็นาด 1 
เมตร x 15 เมตร มนัเป็นอาคารใหญ่ ท่ีว่าจะมาสร้างท่ีอาคารใหมต่รงนี้ใกล้กบัเทศบาล 
ผมกลัวว่ามนัจะปิดบังทัศนียภาพของเทศบาล ๆ เรามนัจะไมส่วยนะครับ ตามท่ีว่ามนั
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ขยายต้ัง 15 เมตร ถ้าเป็นไปได้ย้ายไปต้ังท่ีอืน่ได้หรือไม ่เสนอแนวคิดนะครับว่า ถ้ามาต้ัง
ตรงนี้มนัจะเบียดบังทัศนียภาพท่ีเรามองมานะครับ ภาพของเทศบาลดูแล้วมนัจะอดึอดั 
เทอะทะไมส่วย แล้วตรงนั้นมนัเป็นท่ีจอดรถด้วยนะครับ ขอฝากไว้ว่าถ้าเห็นว่ามท่ีีให้กใ็ห้
ใช้ท่ีใหม ่ถ้ามคีวามจําเป็นยังไงกแ็ล้วแต่ผู้บริหารครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

 

           เรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง
นราธิวาสครับ กระผมขอสนับสนุนนะครับท่ีทํา Mini TK Park  นะครับ เพราะว่าผมก็
นําเสนอแล้วกอ็ภิปรายในสภาแห่งนี้ท่ีว่าเราน่าจะมโีมเดลของ   TK Park  เพราะว่ามนั
จะเป็นการบอกเล่านะครับ มนัจะเป็นการมองเห็นว่า TK Park  พอแล้วเสร็จรูปร่างจะ
เป็นอย่างไร การใช้ประโยชน์นั้นเราจะมาใช้ได้อย่างไรนะครับ  ผมกเ็สนอเพือ่ว่าให้ทํา
โมเดล กท่ี็ทําเป็นบูทกเ็สมอืนว่าเป็นโมเดลเหมอืนกนั และผมกข็อเห็นด้วยกบัท่าน
โอภาสนะครับท่ีเสนอว่าน่าจะย้ายไปอยู่ท่ีอืน่กเ็พราะว่า ผมมองเห็นเหมอืนคุณโอภาสนะ
ครับ ท่ีว่าอาจจะปิดบังทัศนียภาพของเทศบาลนะครับ เพราะว่าเทศบาลเราเป็น
สถาป๎ตยกรรมท่ีสวยมากผสมผสานระหว่างมาลายูกบัสยามนะครับ กถ็้าหากว่ามท่ีีอกีท่ี
หนึ่งกน็่าจะสวยกว่านี้ แต่ว่าโครงการนี้ผมขอสนับสนุนนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณสูไฮมค่ีะ 

นายสไูฮมี  มะรอดงิ  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ คณะผู้บริหาร เพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรติ และ
ข้าราชการทุกท่าน โครงการนี้ผมเห็นด้วยครับเนื่องจากในวันท่ีเราจัดงานวันของดีเมอืง
นรา ผมไปดูในงานของดีเมอืงนรา โครงการนี้เทศบาลจัดเด็ก ๆ ชอบครับ ชอบมาก ทุก
วันเลยครับเต็ม เป็นการจุดประกายท่ีเราอยากให้มโีครงการนี้ เพราะว่าเด็กๆ ท้ังใน
เทศบาลหรือจากรอบนอกท่ีมางานของดีเมอืงนรา จะแน่นนะครับทุกวันเลยในโครงการ
ของ Mini TK Park และเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ มาก ผมขอสนับสนุนโครงการนี้ครับ 
ขอบคุณท่านนายกฯท่ีมโีครงการดี ๆ แบบนี้ให้กบัเด็กๆ ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

 

          ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายมะตอฮา  
ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส เขต 1 นะครับ ผมว่าทุกท่านท่ีอยู่ในสภา
แห่งนี้กค็งเห็นด้วยกบัการกอ่สร้าง Mini TK Park ในคร้ังนี้นะครับ แต่การกอ่สร้างนั้นมนั
จะไปกระทบต่อทัศนียภาพของเทศบาลหรือไมน่ั้น ขอให้ผู้บริหารพจิารณาดูนะครับว่า 
สมควรสร้างตรงนั้นหรือไมน่ะครับ ทุกท่านท่ีอยู่ ณ ท่ีนี้แห่งนี้ ผมว่าท่านกเ็ห็นด้วย
เพราะว่าเป็นความต้องการของประชาชนในเขตนะครับ ผมไปดูท่ีอืน่ท่ีเคยไปทัศนศึกษา
ดูกดี็นะครับ เป็นสถานท่ีสําหรับให้ความรู้แกเ่ด็กและบุคคลท่ัว ๆ ไป แต่คราวนี้ถามว่าถ้า
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เราสร้างตรงนั้น ตรงไหนผมกยั็งไมท่ราบว่าตรงไหน แต่เขาบอกว่าสถานท่ีจอดรถผมมาดู
แล้ว ต้ังแต่อยู่เทศบาลมาจะเข้า ๘ ปีนะครับ สถานท่ีจอดรถของเรากไ็มเ่พยีงพอนะครับ 
บางคร้ังถ้ามกีารประชุมของ สท. หรือของราชการหน่วยงานอืน่ท่ีมาประชุมท่ีเทศบาล ท่ี
จอดรถจอดยาก ถ้าเราไปสร้างตรงนั้นผมกลัวว่าจะกระทบกบัการจอด การใช้บริการของ
ชาวบ้านนะครับ ท่ีมาใช้บริการกบัเทศบาล คราวนี้อยากจะให้ทางประธานตอบว่าจะ
สร้างมมุไหน ตรงไหน ผมมาเมือ่สักครู่ ขนาดว่าเราไมไ่ด้กอ่สร้าง Mini TK Park เรายัง
หาท่ีจอดรถยากเลยนะครับ ผมใช้ท่ีจอดรถของรองอดุมจอดเมือ่สักครู่เพราะว่าเราไมม่ท่ีี
จอด ถ้าเราสร้างตรงนั้น ผมว่ามนัไปกระทบต่อการจอดรถของเจ้าหน้าท่ีหรือประชาชน
ท่ีมาใช้บริการ ขอให้ท่านประธานวิเคราะห์นะครับว่าถ้าสร้างตรงนั้นจะดีหรือไมน่ะครับ 
ตามท่ีท่านโอภาสเสนอกดี็นะครับถ้ามท่ีีอืน่ สร้างท่ีอืน่ได้หรือไมค่รับ มนัปิดบังหมดนะ
ครับ เพราะว่ามนัสูงเหมอืนกนันะครับตรงบริเวณนั้น มนัจะปิดบังทัศนียภาพของ
เทศบาล ๆ เราสวยมากนะครับ ติด 1 ใน 5 ของประเทศไทยท่ีเขาว่าสวยมาก เพราะว่า
ถ้าเราสร้างตรงนั้นจะปิดบังนะครับ และท่ีจอดรถกจ็ะลําบาก เพราะผมมาเมือ่สักครู่ไม่
ทราบว่าเป็นชาวบ้านหรือของใคร จอดรถท่ีบริเวณไมใ่ห้จอดกม็นีะครับ แต่มนัจําเป็นก็
ต้องจอดนะครับ อยากจะให้ท่านผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเกีย่วข้องช่วยตอบคําถามนี้ด้วยครับว่า 
ถ้าสร้างแล้วจะแกป้๎ญหาในการจอดรถอย่างไร การสร้างถ้าสร้างไปแล้วจะปิดบัง
ทัศนียภาพของเทศบาลหรือไมอ่ย่างไร ช่วยตอบให้ได้ทราบได้รู้เพือ่จะได้นําไปตอบให้
ชาวบ้าน ผมแนะนําให้ข้อ 1 ท่ีชาวบ้านเขาต้ังข้อสังเกตว่าไปสร้างอาคารอะไร มนัจะไป
ปิดบังทัศนียภาพ แต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านผู้บริหารหาท่ีอืน่สร้าง ผมกจ็ะยกมอืด้วย
นะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้ขอให้หาสถานท่ีอืน่ได้หรือไมค่รับขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ 
สําหรับโครงการ Mini TK Park ท่ีจะมากอ่สร้างบริเวณด้านหน้าอาคารของเรา บางท่าน
อาจจะคิดว่าอยู่จุดบริเวณไหน มองภาพอาจจะคิดว่าบังทัศนียภาพ คือถ้าเราเข้ามากอ็ยู่
ทางขวามอืนะครับ ติดร้ัว ความสูงไมไ่ด้สูงมากท่ีจะปิดบังทัศนียภาพของเทศบาลของเรา 
ซ่ึงเป็นเทศบาลท่ีสูงใหญ่นะครับ อนันี้ดูจากภาพสูงประมาณ 10 เมตร ยาวกแ็ค่ 5 เมตร
นะครับ ตรงนั้นเราเคยให้ทางหัวหน้าศาลใช้เป็นท่ีจอดรถสักระยะหนึ่งนะครับ ถ้า
มองเห็นภาพกอ็ยู่ในบริเวณนั้นนะครับ อนันี้กเ็ป็นส่วนหนึ่งนะครับท่ีทางผู้บริหาร
มองเห็นว่าคงไมบ่ังทัศนียภาพนะครับ และในส่วนของกจิกรรมต่าง ๆ ท่ีทาง TK Park ได้
จัดขึ้นนะครับไมว่่าจะเป็น Reading  Funfair เรากจ็ัดอยู่ประจํานะครับ จัดตรงโน้นที
ตรงนี้ทีนะครับ ซ่ึงในแต่ละท่ีกม็นีโยบายคืออํานวยความสะดวกให้กบัเด็ก ๆ นะครับ 
หรือผู้ท่ีมาใช้ห้องสมดุ TK Park นะครับ ให้เป็นสถานท่ีปลอดภัยตามนโยบายเดิมท่ีทาง 
TK Park เขาจะหาสถานท่ีๆมากอ่สร้างนะครับ ในเร่ืองความปลอดภัย จอดรถสะดวก
อะไรต่างๆนะครับ  พอ่แมเ่ด็กพาเด็กมาออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างกไ็ด้เข้ามาใช้บริการ
ใน Mini TK Park ซ่ึงกจ็ะมส่ีวนท่ีบริการอา่นหนังสือ เป็นคล้าย ๆ เอนกประสงค์นะครับ 
ตรงนั้นท่ีจอดรถกส็ะดวกสบาย ซ่ึงในอนาคตบริเวณท่าพระยาสายกจ็ะมกีารกอ่สร้างของ
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โครงการงานโยธาเพือ่เป็นงบผูกพนัอย่างท่ีรองชุมสายเคยบอกไว้เมือ่คร้ังท่ีแล้วว่า 
ประมาณ 3 ปีนะครับ คราวนี้ 3 ปี ถนนคนเดินตรงนั้นมกีารกอ่สร้างตรงนั้นกค็งจะไมไ่ด้
ใช้ ถนนคนเดินตรงนั้นกค็งจะย้ายมาใช้ตรงถนนผดุงอาราม แต่นี้จะพดูในอนาคตว่า ลอง
หารือว่าจะเปล่ียนแปลงสถานท่ีกนัอย่างไรนะครับ ถนนผดุงอารามกอ็าจจะขยับมาตรงนี้ 
และวันอาทิตย์เรากอ็าจจะอํานวยความสะดวกเปิด Mini TK Park ให้ได้มาใช้บริการเดิน
เท่ียวในถนนคนเดิน สามารถมาอา่นหนังสือได้ ในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ เรากส็ามารถท่ี
จะจัดเพือ่รองรับเด็ก ๆ เยาวชนผู้ท่ีสนใจเร่ืองห้องสมดุได้เข้ามาใช้บริการเราได้นะครับ 
อนันี้กถ็ือว่าเราจะได้โชว์ Mini TK Park และการท่ีอยู่ในเทศบาล กเ็ท่ากบัเป็นงานโชว์
ของเทศบาลเราด้วยนะครับ สําหรับเร่ืองท่ีท่าน สท.เป็นห่วงว่าจะบดบังทัศนียภาพต่างๆ 
ผมว่าตรงนั้นเรากพ็ยายามขยับไปริมร้ัวแล้วนะครับ และความสูงกไ็มไ่ด้สูงมากมาย       
กเ็ป็นแค่ Mini TK Park ไมใ่ช่ TK Park ใหญ่ตามแบบแปลนท่ีสวยงาม และจุคนได้มาก
เหมอืนกบั Mini TK Park และในอนาคตเรากอ็าจจะมารองรับเมือ่ TK Park เสร็จ เราก็
จะเอารองรับในส่วนร้านสวัสดิการ โดยเปิดโอกาสให้มาเช่าและขายของ เป็นร้าน
สวัสดิการของเทศบาลในอนาคต อนันี้กไ็ด้นั่งคุยกบัทางคณะผู้บริหาร กคิ็ดว่าตรงนี้น่าจะ
เหมาะสมท้ังทางด้านความปลอดภัยด้วย และความสะดวก ในส่วนของสถานท่ีจอดรถ 
ผมกคิ็ดว่ายังมเีพยีงพอสําหรับผู้ท่ีจะมาใช้บริการของเรา ถ้าไมใ่ช่ประชุมนะครับ สมมติุ
ถ้าเราจัดประชุมกอ็าจจะแน่นสักนิด แต่ถ้าท่ัวไปวัน ๆ นึงกม็สีถานท่ีจอดรถท่ีเพยีงพออยู่
นะครับ ท่ีจอดท่ีแน่น ๆ กเ็ป็นของพนักงานกนัเองเท่านั้นนะครับ ของผู้มาใช้บริการกยั็ง
ไมม่ากเท่าท่ีควรนะครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ดิฉันสงสัยนิดนึงนะค่ะท่านนายก ตัว Mini TK Park หันหลังไปอําเภอใช่หรือไม่
ค่ะ หันหน้าไปทางบ้านปลัดจังหวัด เลียบร้ัวนะค่ะ กต็รงนั้นกน็่าจะใช้พืน้ท่ีไมม่ากเท่าไร 
เพราะไปสร้างเลียบร้ัว และหันหน้ามาทางบ้านปลัดจังหวัด ลานจอดรถกน็่าจะอยู่
เหมอืนเดิม กนิพืน้ท่ีนิดนึงนะค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ถ้าไมม่ดิีฉันจะ ขอถาม
มติเลยนะค่ะ  ผู้ใด เห็นชอบอนุมติัให้สํานักการศึกษา โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี พ.ศ.2559 และโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่โปรดยกมอืค่ะ  (สมาชิกยกมอื
14 เสียง) ยกหมดนะค่ะ  เป็นอนัว่าสภามมีติ เห็นชอบให้ สํานักการศึกษา โอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 และโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ 
          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  7  นะค่ะ  

          ระเบยีบวาระที ่ 7  เร่ือง  อืน่ ๆ   
         เชิญท่านสมาชิกพดูคุยต่อค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส 

          เรียนท่านประธานสภาครับ ผมม ี2 เร่ืองท่ีจะอภิปรายนะครับ จะถามในท่ี
ประชุมแห่งนี้ครับ เร่ืองท่ี 1 คือเร่ืองท่ีผมได้ไปใช้รถดูดส่ิงปฏิกลูของกองสาธารณสุขครับ
ดูแล้วสภาพรถ ผมได้ข้อมลูมาว่ารถดูดส่ิงปฏิกลูตัวนี้ซ้ือมาต้ังแต่ปี พ.ศ.2545 ถึงขณะนี้
เป็นเวลา 13 ปีแล้วนะครับ เป็นรถย่ีห้อมติซูบิชิ ความจุถังส่ิงปฏิกลู 6000 ลิตรครับ 
วันกอ่นได้ประสานขอใช้บริการ ผมไปดูสภาพรถแล้วเหลือประมาณ 50 % เท่านั้นเอง 
ครับ ท่ีถามเจ้าหน้าท่ีว่าเวลาดูดจะดูดได้ความจุประมาณ 80-90 % แต่ขณะนี้ดูดได้
ประมาณ 50% แล้วนะครับ เคร่ืองดูดไมม่กีําลังแล้ว ท่ีเคร่ืองดูดน้ําท่ีดูดออกมาเข้าไปใน
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ถังบรรจุมนัเส่ือมสภาพไปแล้ว แล้วกถ็้าเป็นแบบนี้อยู่  ค่าใช้จ่ายของเทศบาลปกติ 
9,000ลิตร เราไปท้ิง  ถ้าเรามาดูดได้ 6,000 ลิตรแล้วไปท้ิง ค่าใช้จ่ายพลังงานมนัเสีย
ไปมากนะครับ เป็นการไมป่ระหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ และอกีอย่างหนี่งสภาพของถัง
ปฏิกลูมนัผุกร่อนเป็นสนิม เวลาดูดออกมาแล้วรถว่ิงผ่านมนัจะมกีล่ิน และของเทศบาล
เรามอียู่คันเดียว ผมถามพนักงานแล้วว่า รถนี้จะใช้ได้เวลาประมาณเท่าไร เขาว่าไมเ่กนิ 
1 ปี 10 เดือนกแ็ย่แล้ว ถ้าเป็นแบบนั้น รถนี้เสียแล้วประชาชนจะมาขอใช้บริการเราจะ
เอารถไหนไปให้บริการ ถ้าไปใช้บริการรถของเอกชนค่าใช้จ่ายสูงมากครับ ถึงแมเ้วลานี้
เราจะมรีถอยู่แค่คันเดียว เพราะว่าเวลาท่ีเขามาขอใช้เราไปบริการให้เขาไมทั่น ต้องมคิีว
ต่อวันนะครับ เพราะฉะนั้นผมเลยขอเสนอว่า ในฐานะท่ีผู้อํานวยการคนใหมม่ารับงาน
นะครับว่า ช่วยไปดูแลตัวนี้ด้วยว่าสภาพรถใช้มา 13 – 14 ปีแล้วนะครับ แล้วสภาพแย่
แบบนี้ถ้ายังปล่อยให้ใช้แบบนี้ไปอกีประมาณ 10 เดือนหรือ 1 ปี มนัจะเสียหายมาก 
และถ้าปล่อยไปอย่างนั้นอกีจะแกป้๎ญหาอย่างไร เพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่ีเรายังทํางานอยู่
ตอนนี้ คันนี้ใช้ไมไ่ด้ประชาชนเขาจะเดือดร้อนมาก และพวกเราผู้บริหารกจ็ะมปี๎ญหา 
เพราะว่ารถเอกชนท่ีเขามาดูดในพืน้ท่ีค่าใช้จ่ายสูงกว่าของเราสิบ ๆ เท่า และปกติเขาดูด 
10 ลูกบาศกเ์มตร เขาดูดคร่ึงเดียวเท่านั้นเอง แต่ของเราดูด 100 % นะครับ เราไมโ่กง
ประชาชน เราทําตรงไปตรงมา ได้เท่าไรกีลู่กบาศกเ์มตรกีลิ่ตรเรากใ็ช้ได้ คิดตามจํานวน
นะครับ เพราะฉะนั้นเร่ืองนี้ผมเป็นห่วงนะครับว่า ถ้ายังปล่อยแบบนี้อยู่ต่อไปนะครับ ผม
ขอฝาก ผอ.ท่านใหมด้่วยนะครับว่าช่วยไปดูแลตัวนี้เป็นเร่ืองเร่งด่วนด้วยนะครับ อย่า
ปล่อยปละละเลยไว้ เพือ่จะได้ปรับปรุงแกไ้ขให้ใช้งานต่อไปเพือ่บริการพีน่้องประชาชน
ครับ  เร่ืองท่ี 2 เร่ืองถนนวัชรีบํารุงยะกงั ระยะทาง 2 กโิลเมตร วงเงิน 16 ล้านบาท   
นะครับ เมือ่ประชุมคร้ังท่ีแล้วเรากไ็ด้อภิปรายกนักว้างขวาง กไ็มม่ท่ีีส้ินสุด เมือ่ 2 วันนี้
ไปดูถนนนะครับ มถีังซีเมนต์ไปต้ังไว้ทางยะกงั 2  แล้วมาต้ังไว้ทางเข้าใกล้สะพานของ 
อบต.ลําภู 2 ถัง  รถยนต์เข้าไมไ่ด้ครับ เข้าได้แต่มอเตอร์ไซด์ มพีีน่้องประชาชนพดูกนั
มากว่า เพราะเหตุใดทําแล้วใช้ไมไ่ด้  เขากระซิบบอกผมว่า พีผ่มจะเอาต้นยางมาปลูกจะ
ให้ช่อง 7 มาทําวีดีโอนะครับ ผมกบ็อกว่าใจเย็น ๆ กอ่น เรามทีางแก ้ ผมกก็งัวลนะครับ 
เวลาทําถนนเสร็จแล้วใช้ไมไ่ด้เป็นเวลาเกอืบปีแล้ว เราจะปรับปรุงแกไ้ขกนั เร่ืองนี้ไมต้่อง
ไปออกช่อง 7 สะเกด็ข่าวนะครับ เลยมาถามว่าตามท่ีผมได้อภิปรายถามไป ขออนุญาต
นะครับท่ีรองกจิจาเป็นประธานรับตรวจงานนะครับว่า ได้ดําเนินการไปถึงไหนแล้ว        
มกีารปรับปรุงแกไ้ขเร่ืองระยะความกว้าง อดับดแน่นและเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ ไปถึง
ไหนแล้ว และเราจ่ายเงินเขาในงวดท่ีเท่าไรนะครับ จ่ายไปถึงไหนแล้ว สรุปว่าอย่างไร จะ
มกีารฟอ้งร้องหรือไม ่แต่ในช่วงสะพานไปถึงยะกงัมกีารปรับปรุงแกไ้ขแล้ว แต่ว่าช่วง
สะพานข้ามมาถึงทางฝ่๎งนี้ยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่นะครับ ไปดูแล้วยังไมม่กีารปรับปรุง
แกไ้ขในส่วนของฝ่๎งทางนี้นะครับท่ีมาออกมาทางศาลเจ้ายังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ ไมไ่ด้
ปรับปรุงแกไ้ข มกีารปรับปรุงแกไ้ขเฉพาะไปทางยะกงันะครับ ถึงวันนี้มนัเป็นเวลานาน
แล้วนะครับ ท่ีพีน่้องเดือดร้อนเพราะว่าผู้ท่ีสัญจรไปมาไมไ่ด้ใช้รถ แล้วตอนนี้อกีมกีาร
กอ่สร้างกนัเยอะครับ มเีห็นรถบรรทุกดินเกล่ือนกนัไปเลยครับนะครับ ช่วยไปดูแลว่าถ้า
เราปล่อยปละละเลยไป รถบรรทุกดิน รถท่ีมนี้ําหนักเข้าไปแล้วจะทําให้ถนนเสียหาย ตัว
นี้ใครรับผิดชอบนะครับ ขอฝากไว้ด้วยว่าช่วยชี้แจงให้ในสภาแห่งนี้ได้รับทราบด้วยครับ 
ขอบคุณมากครับ 
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นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานท่ีเคารพ เพือ่น ๆ สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ สําหรับ
เร่ืองท่ี 1 กอ่นนะครับ เร่ืองของรถสุขานะครับ ทางผมและทางกองกเ็ป็นห่วงนะครับ 
เจ้าหน้าท่ีกบ็อกเป็นห่วงอยู่ในเร่ืองของรถท่ีมสีภาพเกา่นะครับ ใช้มานานหลายปีอย่างท่ี
ท่านโอภาสได้บอกในท่ีประชุมนะครับ ในส่วนของเงินปลายปีท่ีมเีงินเหลือจ่าย ผมกใ็ห้
เจ้าหน้าท่ีมาดูแล้วนะครับว่า คือถ้ามใีนแผนเราจะได้ซ้ือเพิม่นะครับ แต่นี้มาดูแล้วไมม่ใีน
แผนต้ังไว้นะครับ กเ็ลยไมไ่ด้ซ้ือในตอนท่ีมเีงินเหลือจ่ายนะครับ ถ้ามใีนแผนผมกซ้ื็อไป
แล้วนะครับ คราวนี้กไ็ด้บอกทางกองวิชาการและแผนงานว่าให้เพิม่เติมในปี 59 นะครับ 
อาจจะดูเงินต่าง ๆ เผ่ือจะมเีงินเหลือจ่ายปลายปีจะได้นํามาซ้ือในรอบนี้นะครับ ปีนี้
น่าจะได้นะครับ ไปบอกชาวบ้านได้เลยนะครับว่าปีนี้เทศบาลซ้ือใหมแ่น่นอนนะครับ 
สําหรับเร่ืองถนนเลียบคลองชลประทาน สัญญากยั็งไมห่มดเลยนะครับ เรายังต่อสัญญา
ให้เขาไปอกีนะครับ ต่ออกี 87 วันนะครับ สัญญายังไมห่มด ส่วนกระบวนการท่ีประธาน
กก็ําลังแกป้๎ญหาอยู่ กค็งจะมทีางออกท่ีดีนะครับ เพราะพึง่ประชุมไปนะครับ คงจะเสร็จ
ตามสัญญาท่ีขยายให้ในรอบนี้นะครับ ถ้าไมม่ปี๎ญหาอะไรเปล่ียนแปลงนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ  เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมอืงนราธิวาส เขต 1 นะครับ ท่านประธานครับ เมือ่สักครู่ท่านโอภาสพดูเร่ืองรถดูดส่ิง
ปฏิกลูนะครับ ผมกอ็ยากจะให้ท่านนายกหาเงินซ้ือรถขยะนะครับ เพราะว่าต้ังแต่เป็น 
สท. มา รถขยะท่ีไปเกบ็ขยะตามซอกซอย ตามถนนต่าง ๆ ปล่อยน้ําท่ีไมพ่งึประสงค์ 
กล่ินนะครับ ทุกวันนะครับ กถ็้าเป็นไปได้กช็่วยแกป้๎ญหานี้ด้วยนะครับ เพราะมนัมกีล่ิน
นะครับ ชาวบ้านเขาบ่นมาต้ังหลายปีนะครับ กไ็มท่ราบว่าท่านประธานจะแกป้๎ญหา
อย่างไรนะครับ เพราะถ้าเราประชุมสภาทุกคร้ังเรากจ็ะพดูเร่ืองนี้ทุกคร้ังนะครับ ผมคิด
ว่ารถไมพ่อนะครับ เพราะว่าบางคร้ังผมสังเกตหน้าบ้านผมนะครับ และถังขยะกอ็ยู่หน้า
ร้าน 1 ถังนะครับ ตอนเช้ามาปล่อยน้ํามาเลยนะครับ จอดปุบ๊น้ํากจ็ะไหลออกมาเลย    
นะครับ มกีล่ินท่ีไมพ่งึประสงค์เข้ามา 2.บางวันมาเกบ็ช้า เท่ียงยังไมม่าเกบ็เลย ปกติ 7 
โมงเช้า หรือ 6 โมงกว่า ๆ จะมาแล้ว แต่เท่าท่ีได้สอบถามเจ้าหน้าท่ีท่ีเกบ็ขยะตรงนั้น 
เขาบอกว่ารถไมพ่อนะครับ รถเสียบ้าง ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้หาเงินส่วนนี้มาซ้ือรถเพิม่
เพือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการของชาวบ้าน และอย่าปล่อยน้ําเสียต่อไปนะครับ            
ท่านนายกอยู่ได้หลายปีนะครับอยากจะให้ส่ิงเหล่านี้หายไปจากเทศบาลเมอืงนราธิวาส
นะครับ ข้อ 2 อยากจะฝากถึง ผอ.ท่ีมาใหม ่ผมยังไมรู้่จักเลย ท่านประธานกไ็มแ่นะนํา 
ไมท่ราบว่าวันนี้มาหรือไมค่รับ 

นางสมพร  แปน้คง วันนี้ไมไ่ด้เข้าร่วมค่ะ ติดราชการ 
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ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส 

กฝ็ากถึง ผอ. กองสาธารณสุขด้วยนะครับ ท่านไมอ่ยู่ไมเ่ป็นไร ท่านอา่นรายงาน
การประชุมนี้ได้นะครับ เพราะว่าท่านนายกอตุส่ารับท่าน ๆ มเีจ้าหน้าท่ีท่ีมาส่งท่านเยอะ
มากนะครับ ผมได้ข่าวมาว่าต้ัง 100 กว่าคน เพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่าน ผอ. ทํางาน
อย่างมปีระสิทธิภาพอย่างขยัน เร่ืองของกองสาธารณสุขจะมปี๎ญหาเร่ืองของขยะมาเป็น
อนัดับหนึ่งนะครับ ส่ิงสกปรกนะครับ ถ้าท่านแกป้๎ญหาตัวนี้ได้กจ็ะขอชมเชยนะครับ 
เหมาะสมกบัท่ีท่านนายกต้อนรับท่านมา จํานวน 170 คนนะครับ แต่ผมไมไ่ด้มา ผมติด
ธุระ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะเชิญท่านนายกฯ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และเพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรตินะครับ ขอ
อนุญาตรับไว้นะครับท่านมะตอฮา ในเร่ืองของรถขยะท่ีจะเพิม่เติม ผมกไ็ด้หารือนอก
รอบกบัทางท่าน ผอ.ศักรินทร์ ทองจินดา นะครับ ผอ.กองสาธารณสุขคนใหม ่วันนี้ท่าน
ไมไ่ด้เข้าประชุม เพราะว่าติดราชการไปประชุมนะครับ พรุ่งนี้กค็งจะกลับมา แล้วจะให้
มาแนะนําตัวในการประชุมคราวหน้านะครับ เพือ่ให้ท่านสมาชิกได้รู้จักนะครับ หลาย
เร่ืองนะครับท่ีได้หารือกบัทางท่าน ผอ. เพือ่จะแกป้๎ญหาหลายเร่ือง โดยเฉพาะในเร่ือง
ขยะ ซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับ เป็นวาระของจังหวัดทุกจังหวัดนะครับ เทศบาลก็
มปี๎ญหาเร่ืองขยะท่ีจะต้องแกป้๎ญหากนัไมรู้่จบรู้ส้ินนะครับ กพ็ยายามคุยกบั ผอ.เต็มท่ี
แล้วนะครับว่าจะแกป้๎ญหากนัอย่างไร เพราะว่า ผอ.ปู กม็ปีระสบการณ์ และยังไฟแรง
อยู่นะครับ กค็งจะมาช่วยเทศบาลเมอืงนราธิวาส ในส่วนของกองสาธารณสุขได้เยอะนะ
ครับ คงจะทํางานกนัคุยกนัรู้เร่ือง ขอบคุณมากนะครับท่ีช่วยกนัดู และช่วยกนัคุยและมา
แจ้งในท่ีประชุมแห่งนี้นะครับ ขออนุญาตรับเร่ืองไว้นะครับท่าน ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะเชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสมาน  รานิง  สมาชิกสภาเทศบาล
เมอืงนราธิวาส เขต 2 นะครับ กช็าวบ้านซอยบ้านมัน่คง ชุมชนบือตง ตรงนั้นมนัก่ํากึง่
นะครับว่าเป็นบือตงหรือว่าพนาสณฑ์นะครับ  แต่เป็นซอยบ้านมัน่คงนะครับ ได้ฝากให้
ผมมาบอกท่านนายกว่าขอขอบคุณท่ีรับเร่ืองท่ีทางซอยบ้านมัน่คงขอความอนุเคราะห์ขอ
ไฟฟา้และน้ําประปานะครับ โดยให้ผมเป็นตัวแทนในการทําหนังสือขอจากเทศบาลนะ
ครับ เทศบาลกไ็ด้ประสานไปยังการไฟฟา้ส่วนภูมภิาคนะครับ และการประปาส่วน
ภูมภิาค สาขานราธิวาส นะครับในการสํารวจหรือประมาณการ รายการไฟฟา้กอ็ยู่ท่ี 
866,550.65 บาทนะครับ ประปาอยู่ท่ี  356,200 บาทนะครับ กท็างเทศบาลก็
ได้รับปากไว้เป็นลายลักษณ์อกัษรว่าจะเข้าแผนพฒันา 3 ปี ในปี 2560 และจะต้ัง
งบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอดุหนุนในปี 60 เหมอืนกนั เป็นสัญญาท่ีเป็นลายลักษณ์
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อกัษรนะครับ กเ็สมอืนว่าเป็นคําส่ังทางปกครองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนะครับ กห็วังว่าทาง
เทศบาลคงดําเนินการตามท่ีท่านรับปากท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษรกบัชาวบ้านซอยบ้าน
มัน่คง เพราะว่าซอยบ้านมัน่คง ขาดไฟฟา้น้ําประปาในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซ่ึงพวก
เขายากลําบากมากนะครับ เรามาดูว่าเวลาไฟฟา้ดับประมาณ 5 นาที เรากรู้็สึกว่าอยู่
ไมไ่ด้แล้วนะครับ น้ําประปาไมไ่หลเรากรู้็สึกว่าสกปรกนะครับ พวกเขาอยู่ 2 – 3 ปี โดย
ไมม่ไีฟฟา้และประปานะครับ ซ่ึงเป็นอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องให้ความสะดวกเร่ือง
น้ําประปาหรือไฟฟา้ให้ใช้กบัประชาชนท่ีอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนะครับ 
กห็วังว่าเทศบาลคงดําเนินการในปี 60 นะครับ ทางชุมชนซอยบ้านมัน่คงกฝ็ากขอบ
คุณท่านนายก และท่านท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องในงานนี้ด้วย เร่ืองท่ี 2 เร่ืองคูระบายน้ําท่ีชุมชน
กําปงปายงนะครับ ช่วงนี้กจ็ะเข้าช่วงฤดูน้ําท่วม ฤดูฝนตก เพราะว่าท่ีผมพดูบ่อยมาก 
เพราะเวลาพอถึงเดือนพฤษภาคม เดือนธันวาคม มนัจะเป็นช่วงฤดูน้ําฝนนะครับ น้ํามนั
จะขังมากในซอยชุมชนกําปงปายง เพราะว่ามนัเป็นเหมอืนแอง่กระทะนะครับ เวลาฝน
ตกน้ํามนัไหลช้า น้ําจากท่ีอืน่ไหลเข้ามาในชุมชนกอ่น แล้วช่วงนี้คูระบายน้ํามนัอดุตันมี
เศษทรายและมขียะ กอ็ยากจะขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลนะครับ ช่วยไปดูด
ทรายหรือไปเกบ็ขยะในรางน้ํา เพือ่จะให้น้ําจากซอยกําปงปายงได้ไหลออกจากเมนใหญ่
นะครับ กข็อขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะเชิญท่านนายกฯ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และเพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรตินะครับ สําหรับ
เร่ืองในซอยบ้านมัน่คงนะครับ ผมกค็งจะดําเนินการต่อไปตามท่ีเข้าแผนไว้ในปี 60 นะ
ครับ จริง ๆ แล้วกอ็ยากจะทําในทุกพืน้ท่ีนะครับ ในเขตเทศบาลนะครับแต่ว่าด้วย
งบประมาณท่ีบางทีมนักม็จีํานวนจํากดันะครับ กเ็ลยว่าอาจจะต้องทยอยทํากนัไปบ้างนะ
ครับ ต้องลําดับความสําคัญอนัไหนกอ่น อนัไหนหลัง กอ็ยู่ท่ีทางท่านสมาชิกท่ีเข้าไปดู
ด้วยนะครับ แล้วมาแจ้งให้ทางคณะผู้บริหาร จะได้ลงพืน้ท่ีเข้าไปสํารวจ และจะได้ดูแล
พอ่แมพ่ีน่้องภายในเขตเทศบาลให้ท่ัวถึงนะครับ และตรงตามท่ีคณะผู้บริหารเราท่ีจะ
พฒันาเทศบาลของเราในทุก ๆ เร่ืองนะครับ โดยเฉพาะเร่ืองท่ีบอกว่ามนัเป็นอํานาจ
หน้าท่ีของเราอยู่แล้วในเร่ืองของน้ําไหล ไฟสว่าง ถนนดี กเ็ป็นอํานาจของเราอยู่แล้วท่ี
จะต้องทํา ตอนนี้กใ็นเร่ืองของน้ําท่วมทางสํานัก กอง ทุกสํานักกองกล็งพืน้ท่ีเพือ่จะไป
ดูแล เพือ่จะเข้าไปขุดคูระบายน้ําต่าง ๆ นะครับ เส้นหลัก ๆ กคื็อประตูน้ํายะกงั ตอนนี้   
ทางชลประทานกไ็ด้เอาเคร่ืองสูบน้ําลงไปช่วยเพือ่ระบายน้ํา เทศบาลกไ็ปเปิดประตูท้ิงไว้ 
ช่วงนี้กเ็ปิดระบายอยู่นะครับ แล้วเคร่ืองสูบน้ํากท็ยอยสูบไป  ปริมาณน้ําตอนนี้กเ็พิม่ขึ้น
เพราะว่าทางชลประทานแจ้งเตือนมาว่า ระดับน้ําจากตันหยงมสัทยอยลงมาเร่ือย ๆ 
ตอนนี้กป็ระสานกนัอยู่นะครับระหว่างชลประทานและเทศบาลในเร่ืองของการบริหาร
จัดการน้ํา กข็อบคุณทางสมาชิกนะครับท่ีแจ้งข่าวสารมาเพือ่ท่ีเราจะได้ดําเนินการนะ
ครับ ซอยมัน่คงนี่ทางรองด้งดูแลอยู่ กค็งจะดําเนินการต่อไปในปี 60 นะครับ สําหรับ
ชุมชนกําปงปายงน้ําท่วมขังใช่หรือไมค่รับ กรั็บเร่ืองไว้นะครับ แล้วจะเข้าไปดูและ
ดําเนินการตรวจสอบดูว่าในคูระบายน้ําได้ดําเนินการไปบ้างแล้วหรือยัง ถ้ายังกจ็ะให้ทาง
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เจ้าหน้าท่ีเข้าไปขุดลอกคูระบายน้ํานะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะเชิญท่านสมาชิกต่อค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมขออกีเร่ืองครับ คือสืบเนื่องมาจากว่าผมไป
ประชุม กก.ตร. นะครับ คือ กก.ตร.ย่อมาจาก คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการ
บริหารงานของสถานีตํารวจภูธรเมอืงนราธิวาส โดยมผีมเป็นประธานจากการเลือกต้ัง
ครับ มท่ีานนายกฯเป็นกรรมการด้วย การประชุมแต่ละคร้ัง ท่านนายกฯติดภารกจิ กส่็ง
ท่านเลขาไปประชุมแทนครับ การประชุมประจําเดือนจะมตัีวแทนภาคประชาชน 
ตัวแทนภาครัฐ และผู้บริหารของสถานีตํารวจภูธรเมอืงนราธิวาสครับ มเีร่ืองหนึ่งครับ
ท่านนายกฯ  คืออยากจะขอร้องว่าหลังโรงเรียน กศน. ครับ ตรงนั้นอยากให้มไีฟแดง
ครับ แต่ตรงนั้นถนนบายพาส จากถนนสุริยะประดิษฐ์ ไปถึงถนนโคกเคียน ระยะทาง
ท้ังหมด 2 กโิล ครับ จําได้ว่าค่าใช้จ่ายไปท้ังหมด 83 ล้าน ผมเคยไปคุยตลอดนะครับว่า 
ให้โอนมาให้เทศบาล เพราะว่ามปีระชาชนแถวตรงนั้นท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเขาเดือดร้อน
มาก ขยะกไ็มค่่อยไปเกบ็ บนฟตุบาทกห็ญ้าเยอะ คุยมา 2 – 3 ปีแล้ว ท่านนายกฯก็
รับทราบ แต่เขาไมไ่ด้โอนให้เรา เขายังดูแลรับผิดชอบอยู่ ถึงตอนนี้เขาต้ังไฟแดงท่ีถนน
โคกเคียน ทางไปโรงเรียนจังหวัด 3 แยก เขาต้ังไฟแดงแล้วนะครับ และ 4 แยก
พนาสณฑ์ ต้ังไฟแดงแล้วครับ แล้วตรงหลังโรงเรียน กศน. มปี๎ญหาเยอะ เพราะว่ารถจะ
ติดกนัมากเลย อยากจะขอให้ต้ังไฟแดง ผมเลยได้ไปคุย แต่หลายปีแล้ว สุดท้ายผม
อยากจะให้ท่านนายกฯ ไปคุยอกีคร้ังหนึ่งได้หรือไมค่รับว่ามนัมคีวามจําเป็นจริง ๆ ช่วง
เช้า ช่วงบ่าย รถติดกนัเป็นแถวเลยนะครับ ประชุมประจําเดือนของ กกตร. ทุกคร้ัง เขา
นําฝากตัวนี้มาตลอด ผมกไ็ด้ชี้แจงเขาไป แต่อย่างไรเมือ่เขาต้ังมา 2 จุดแล้ว ตรงนั้นไม่
เดือดร้อนเท่าท่ีควร แต่หลัง กศน. เดือดร้อนมาก รถติดกนัมาก และมรีถชนกนับ่อยด้วย 
ผมได้ขอร้องให้ทางสารวัตรจราจรไปดูแลตรงนั้น เขากไ็ปดูแลช่วงเช้าและช่วงเย็นนะ
ครับ กบ็างคร้ังกม็ปี๎ญหากนัเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้กข็อความกรุณาอยากให้
นายกเข้าไปคุยกบัเขาอกีทีเพือ่ให้เขาติดต้ังไฟแดงตรงบริเวณนั้นครับ เวลาประชุมทุก
คร้ังเขากฝ็ากมาทุกคร้ังเลยนะครับ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ ท่านผู้บริหารมอีะไรจะเพิม่เติมหรือไมค่่ะ ไมม่นีะค่ะ ท่านสมาชิกมหีรือไม่
ค่ะ ถ้าไมม่ดิีฉันกจ็ะขอฝากเร่ืองหนึ่งนะค่ะ  เร่ืองร้อน ๆ ในขณะนี้กคื็อเร่ืองไข้เลือดออก 
กฝ็ากท่านผู้บริหารท่ีรับผิดชอบทางด้านนี้กคื็อ ท่านรองนิยินะค่ะ รับผิดชอบเร่ืองด้าน 

 

สาธารณสุขส่ิงแวดล้อมนะค่ะ ช่วยดูแลเร่ืองฉีดยุง เร่ืองทําลายแหล่งเพาะพนัธ์ยุงเป็น
พเิศษนะค่ะ เพราะว่าโรคไข้เลือดออกกําลังระบาดนะค่ะ ของเราในอําเภอเมอืงมบี้าง
หรือไมค่่ะ เชิญท่านรองนิยิค่ะ 

นายนิย ิ นิเลาะ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ ปีนี้
ไข้เลือดออกระบาดมากกว่าทุกปีนะครับ ปกติปีละไมเ่กนิ 10 คน แต่ปีนี้ 40 คน แต่ไม่
มรีายงานการเสียชีวิตนะครับ แต่ว่ามท่ีีเข้าห้องไอซียูนะครับ ประมาณ 1 คน เป็นเด็ก 
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ตอนนี้ไข้เลือดออกไมไ่ด้เลือกแต่เด็กนะครับ ผู้ใหญ่กด้็วยนะครับ รายละเอยีดขอให้ท่าน
ผู้ช่วยอบัดุลฆอนี อธิบายรายละเอยีดเกีย่วกบัไข้เลือดออกนะครับ 

นายอับดลุฆอนี  อันนัศว์  
หวัหน้าฝ่ายบริการสาธารณสขุ 

กราบเรียนท่านประธานสภาท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และผู้ทรงเกยีรติทุก
ท่านนะครับ ผมอบัดุลฆอนี อนันัศว์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข นะครับ สําหรับโรค
ไข้เลือดออกตามท่ีท่านรองนิยิ ได้ข้อมลูไปแล้วนิดนึง แล้วผมจะขอเพิม่เติม เพราะว่า
ไข้เลือดออกเป็นโรคท่ีในบ้านเราหรือว่าทุกแห่ง ในปีนี้เป็นช่วงของการระบาด ทุก ๆ 2 
ปี จะมกีารระบาดในปริมาณท่ีสูงในทุก 2 ปีนะครับ สําหรับในเขตเทศบาลเราได้รับ
รายงานตลอดในฝ่ายเฝ้าระวังจากโรงพยาบาลนะครับ ปรากฏว่าในขณะนี้ 40 กว่าราย
ท่ีเกดิขึ้นท้ังผู้ใหญ่ เด็ก ไมเ่ลือกหน้านะครับ ซ่ึงสมยักอ่นจะมเีฉพาะเด็กอย่างเดียวนะ
ครับ กจ็ะไปมุง่แต่เฝ้าระวังในเด็ก แต่ในป๎จจุบันนี้ ในทุกกลุ่มอายุเรากเ็ฝ้าระวังนะครับ 
สําหรับการดําเนินงานในรายท่ีว่าเป็นโรคไข้เลือดออก เราจะได้รับรายงานจาก
โรงพยาบาลเพราะว่าคําวินิจฉัยของหมอจะถือว่าเป็นส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด ว่าคนนี้เป็น
ไข้เลือดออกหรือว่าไมเ่ป็น และจะมคีนไข้แอบแฝงท่ีไปรักษาตามคลีนิกต่าง ๆ กส่็วน
หนึ่งนะครับ เพราะว่าคนไข้ส่วนนี้จะไมเ่ข้าสู่ระบบการรายงานการระบาดวิทยานะครับ 
สําหรับคนไข้ท่ีเข้าโรงพยาบาลกจ็ะแจ้งผู้ป่วยให้กบัเรา เรากจ็ะเข้าไปดําเนินการฉีดพน่
หมอกควัน ภายใน 24 ชั่วโมง ซ่ึงเป็นระบบระบาดวิทยานี่กคื็อ 3-3-1 นะครับ สําหรับ
มาตรการท่ีเราได้ทํานอกเหนือจากนั้นกคื็อ เมือ่วันท่ี 20 – 25 ท่ีผ่านมาเรากไ็ด้ชุด
เจ้าหน้าท่ีท่ีพน่หมอกควันเข้าไปดําเนินการทุกชุมชนนะครับ ท้ังในโรงเรียนและทุก
ชุมชนนะครับ และอกีอย่างหนึ่งผมคิดว่าลักษณะท่ีเป็นเช่นนี้ เป็นเร่ืองปกติท่ีว่าน้ําขัง 
และมฝีนตกนะครับ กย่็อมท่ีจะมแีหล่งเพาะพนัธ์ยุงลาย ยุงตัวอืน่ด้วยนะครับ กจ็ะทําให้
ช่วงนี้มยุีงเยอะนะครับ กโ็อกาสท่ีจะเกดิความรําคาญในส่วนหนึ่ง และจะเกดิ
ไข้เลือดออกด้วยส่วนหนึ่ง  โครงการนี้เป็นโครงการเฉพาะกจินะครับท่ีออกไป เพราะว่า
ในปกติของทุก ๆ วัน เรากไ็ปฉีดตามท่อ ตามคู เพราะนอกจากเราได้ฉีดยุงแล้วเรายังได้
กําจัดแมลง เช่นแมลงสาบด้วย แต่ว่าเมือ่วันท่ี 20 – 25 ท่ีเข้าไปเป็นเร่ืองเฉพาะกจิทุก
ชุมชน แล้วในส่วนท่ีได้รับรายงานมาเรากไ็ด้เข้าไปดําเนินงาน แล้วเดือนธันวาคม ผมก็
จะทําอกีคร้ังหนึ่งนะครับ เพราะว่ายังมนี้ําขังอยู่นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  
 
 

ค่ะ ขอบคุณท่านผู้ช่วยอบัดุลฆอนี นะค่ะ เชิญคุณอานนท์ค่ะ 

นายอานนท ์ โสตตมิานนท์  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ คืออยากจะเสริมเร่ืองไข้เลือดออก ตอนนี้เป็น
ข่าวดัง ผมว่าการฉีดยายุง คือรู้สึกว่าจะม ี2 ชุดท่ีทําหน้าท่ีฉีดยายุง เมือ่สักปีท่ีแล้วหรือ
เมือ่ 2 ปีท่ีแล้วท่ีเราซ้ือมาใหมอ่กี 1 ชุด คงจะกลายเป็น 3 ชุด ท่ีสําหรับฉีดยายุง  แต่
เท่าท่ีผมดูแถวบ้านผม บางคร้ังเดือนนึงฉีดคร้ังนึงนะครับท่านนายก ทุกบ้านนะครับ
เดือนละคร้ัง แต่ว่าวัฎจักของยุงมนัไมใ่ช่เดือนนึง  ออกไข่คร้ังนึง แต่วัฎจักยุงนี้ 7 – 8 
วัน ออกลูกคร้ังนึงนะครับ หรือ 10 วันคร้ังนึง คืออยากจะให้ทํางานแบบไมห่ยุดนะครับ 
คือสมมติุว่า จุดเอ เร่ิมท่ีทะเล จุดบี เร่ิมท่ียะกงั กใ็ห้วนไปเร่ือยๆ วนไปทุกวัน ให้ทุกจุด 
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ทุกวัน หรือประมาณ 20 วันครบรอบมนักจ็ะดีนะครับ ใช้ระยะเวลาทํางานท้ังหมดก็
ประมาณตี 5 หรือ ตี 5 คร่ึง ตอนเช้าพอฉีดไป พอ 6 โมงเช้ากห็มดเวลาทํางานแล้วนะ
ครับ คืออยากจะให้ถี่ สัก 10 วันคร้ังหนึ่งกไ็ด้ ทําไปเร่ือย ๆ ไมต้่องดึก ไมใ่ช่ว่าฉีดตรงนี้ 
8 วัน แล้วไปฉีดอกีทีเดือนหน้า มนัไมไ่ด้นะครับ อยากให้ฉีดตามวัฎจักเลยนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะเชิญท่านนายกฯ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และเพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรตินะครับ ขอบคุณ
ท่านอานนท์นะครับ ผมกเ็ห็นด้วยกบัท่านอานนท์นะครับ แต่ไมท่ราบว่าทางเราจะ
ดําเนินการได้หรือไมค่รับ ถ้าดําเนินการตามวัฎจักตามท่ีท่านอานนท์แนะนํามานะครับ 
คือถ้าไปเดือนละคร้ังอย่างท่ีท่าน สท. บอก คือยุงมนักเ็ต็มแล้วนะครับ แต่เจ้าหน้าท่ีเรา
บ้าง อปุกรณ์เราบ้าง อาจจะไมพ่อ เลยได้จํานวนท่ีจํากดั ลองบริหารกนัดูนะครับ ความ
จริงผมกอ็ยากจะให้ได้ครอบคลุมทุกพืน้ท่ีนะครับ เพราะว่าไข้เลือดออกตอนนี้ดังมาก
ต้ังแต่ดาราปอเป็น คนกเ็ฝ้าฟง๎ข่าว โทรมาถามอยู่ตลอด มชีาวบ้านโทรมาถามตลอดว่าก็
อยากจะให้มกีารจัดการให้ฉีดครอบคลุมทุกพืน้ท่ีนะครับ มนัเป็นแล้วมกีารเสียชีวิต ฝาก
ทางกองสาธารณสุขด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ เพิม่เติมนิดนึงนะค่ะ ดิฉันว่าช่วงนี้ควรจะหาวิธีพเิศษทําอย่างไรกไ็ด้ หรือจะ
จ้างพเิศษ หรือจ่ายโอที คือหาเวลาเหมอืนท่ีท่านอานนท์ว่า คือให้มนัถี่ขึ้น เพราะว่ามนั
เป็นเฉพาะช่วงนี้เองนะค่ะ ท่ีโรคไข้เลือดออกระบาด พอหลังจากนี้เราอาจจะทําเป็นปกติ
กไ็ด้นะค่ะ แต่ว่าช่วงนี้น่าจะทําเป็นกรณีพเิศษ หาวิธีการนะค่ะ เพราะว่าถ้าเรายังทํางาน
ปกติเหมอืนเดิมเหมอืนท่านอานนท์ว่า เดือนละคร้ังอาจจะไมทั่นกบัโรคท่ีมนัรุกเข้ามา 
เหตุการณ์ท่ีมนัเกดิขึ้น กข็อฝากท่านผู้บริหารไว้ด้วยนะค่ะ  มสีมาชิกท่านใดจะหารือต่อ
หรือไมค่่ะ เชิญท่านรองนิยิ ค่ะ 

นายนิย ิ นิเลาะ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

ขอบคุณครับท่านประธาน รับไว้นะครับ เด๋ียวผมจะไปพดูคุยเกีย่วกบัเร่ืองนี้ 
เพราะท่าน ผอ. เดินทางมาพรุ่งนี้นะครับ กจ็ะได้ร่วมปรึกษาหารือกนันะครับ ขอบคุณ
ครับ 

 

 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ กข็อขอบคุณท่านรองนิยินะค่ะ มสีมาชิกจะอภิปรายต่ออกีหรือไมค่่ะ ถ้าไมม่ี
ดิฉันกข็อขอบคุณทุกท่านท่ีได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยเฉพาะท่านตัวแทนผู้ว่านะค่ะ 
และขอปิดประชุมค่ะ 

 

ปิดประชุมเวลา  11.00 น. 
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สําเนาถกูต้อง 
 
 

(นายอบัดุลอาซิส  มะ) 
สมาชกิสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์          ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                               เจ้าพนักงานธุรการ  ๖ว  
 

     (ลงชื่อ)  ปริยา   พรหมสังวระ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
             (น.ส.ปริยา  พรหมสังวระ) 
           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

     (ลงชื่อ)   โชคชัย   วัฑฒนายน       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
              (นายโชคชัย  วัฑฒนายน)   
                                 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 

      (ลงชื่อ)    อบัดุลอาซิส  มะ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                (นายอบัดุลอาซิส  มะ) 
                                                           สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส 
                 เลขานุการสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส                                                                                                                                  
 
 
 


