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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  256๓ 

ครั้งที่  1/256๓            
เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2563   

เวลา   10.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมภูผาภักดี ( ชั้น 3)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล      
5. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล  
6. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
1๐. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
1๑. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล    
1๒. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล  

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

1. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
2. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
3. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
4. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 

 

รายช่ือคณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี 
2. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี  
5. นายสาการียา นิแวร์ เลขานุการ ฯ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายอาฮามะ กุลยานันต์        เลขานุการ ฯ 
2. นายแวยูโซะ บินแวดาโอะ        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
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เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

เจ้าหน้าที่จังหวัด      
1. นายอรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส แทนผู้ว่าราชการจังหวัด

นราธิวาส 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

1. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาล 
2. นายจรูญ ทิมกลับ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
3 นายธานินทร์  คงนวล ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
4. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นางสุชีพ  เกื้อกูล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
6. นางจํารูญจิตร ตันสกุล ผู้อํานวยการกองคลัง 
7. นายขจรศักดิ์ จันทรโคบุตร ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8 นางสาวกาญจนพิวรรณ์ ขวัญสุวรรณ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
9 นางกิติมา   สมบัติยานุชิต ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส 
10 นายสมนึก ดวงศร ี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
11 นายอับดุลเลาะ แวหะหมัด ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 
12 นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนทศบาล 5 
13 นางปาจารีย์ สระชิต รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนทศบาล 6 
14 นายบุญสม ใสบริสุทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
15 นายธนพล ตันสุนีย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
16 นางโนรีดา หะยีเจะและ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
17 นายชัชชัยวธุ  กระจายเกียรติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
18 นายสุริยา บูรณกสิกรกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   
19 นายอัฎฮา สมัยบารมี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
20 นางญาดา กิตติเดชกุล หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
21 นายปริญญา เอนกรัตน์ หัวหน้าฝา่ยพัฒนาชุมชน 
22 นายอับดุลเลาะห์ วาเต๊ะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23 นางกติยา ไพรพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
24 นางทัสสิมนต์ บุญเพ่ิม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 
25 นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
26 นางสาวศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
27 นายอํานาจ สมบัติยานุชิต ครู โรงเรียนเทศบาล 1 
28 นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
29 นายอดุลย์ อาแซ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชํานาญงาน 
30 นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
31 จ.ส.อ.สายยา  จันทร์ด้วง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
32 นางสาวเขมิกา  ฝั่งชลจิตต ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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เริ่มประชุมเวลา  10.๐๐  น. 

 เมื่อถึงเวลา  10.00  น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมตามความใน
มาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้อง
ประชุมฯ   
            เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญคุณสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล            
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุมเพ่ือดําเนินการตาม
ระเบียบวาระต่อไป  พร้อมทั้งเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 

 

         ต่อไปผมจะอ่านประกาศจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  พ.ศ.2563 ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2563 เพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารอง
เงินสะสมสําหรับโครงการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่เพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

ดังนั้น  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสได้ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสในการใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมสําหรับโครงการที่อยู่ ในอํานาจหน้าที่เพ่ือ
บําบัดความเดือดร้อนของประชาชนและเพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสได้พิจารณา
เรื่องอ่ืน ๆ ที่อยู่ ในอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                     
ตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 2๖                       
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)  พ.ศ.256๒ 
เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี พ.ศ.2563  
ตั้งแต่วันที่  16 ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  จึงประกาศมาเพ่ือ
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  นายบุญพาศ รักนุ้ย                         
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           สวัสดี  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี    
256๓ ครั้งที่  1/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            เรื่องท่ี 1  แนะนําพนักงานใหม่ จํานวน 2 ท่าน เดี๋ยวดิฉันจะอ่านรายชื่อแล้วให้
ท่านแนะนําตัวเองนะคะ 
             ท่านแรก นางกิติมา  สมบัติยานุชิต  ตําแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองนราธิวาส เชิญค่ะ 
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นางกิติมา  สมบัติยานุชิต  
ผู้จัดการสถานธนานุบาลฯ    

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ท่านนายกเทศมนตรี และผู้บริหารทุ กท่านนะคะ ดิฉัน                   
นางกิติมา สมบัติยานุชิต ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส มารับตําแหน่ง
ที่นีต่ั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านต่อไปค่ะ นางญาดา  กิตติเดชกุล ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

นางญาดา  กิตติเดชกุล 
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางญาดา  กิตติเดชกุล ตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน สังกัดกองคลัง ได้โอนย้ายมาจากเทศบาลตําบลน้ําน้อย อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มารายงานตัวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ดิฉัน                 
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตลอดจน
หัวหน้าส่วนเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ดิฉันจะพยายามตั้งใจ
ทํางานให้ได้ตามท่ีไว้วางใจ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ดิฉันขอแจ้งย้อนไปนะคะ วันนี้มีสมาชิกสภาฯลา 4 ท่านนะคะ ประกอบด้วย 
คุณนาวา ยีดิง  คุณฤทธิ ไกร จันทร์ เจริญ คุณสยาม มงคลรัตน์  และคุณ โอภาส                               
อิสระนรากุล  ต่อไปเป็นเรื่องแจ้งเพ่ือทราบนะคะ 
            เรื่องที่ 2 เรื่อง การแก้ไขปีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 ครั้งที่ 8 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งไปให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ เล่มสีม่วง 
            เรื่องที่ 3 เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมารณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่งบประมาณได้ผ่านไปแล้ว และตอนนี้ได้ประกาศใช้แล้ว   
นะคะ 
           ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  นะคะ 

            ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  24 
กันยายน 2563 
            เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการตรวจ
รายงานการประชุม 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมทําหน้าที่ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 256๓ เวลา 10.00 น.                
ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส วันนี้  (วันที่ 12 ตุลาคม                 
256๓) เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย 

๑. นายอานนท์ โสตติมานนท์ ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๒. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๓. นายสูไฮมี มะรอดิง กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๔. นายดิเรก ยา กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๕. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ ฯ 
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 ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจําปี 256๓ ครั้งที่ 1/256๓ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 จํานวน 56 
หน้า ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรก ถึงหน้าสุดท้าย ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข จึงมีมติให้ส่งสภา
เทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 12.15 น. ขอบคุณ
ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอ
ถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล                    
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปี 256๓ ครั้งที่ 1/256๓ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 11 เสียง) 11 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรอง
รายงานการประชุมครั้งนี้   

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 นะคะ 

         ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง กระทู้ถาม    
          -  ไม่มีนะคะ 
         ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 นะคะ 

         ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณาเสร็จแล้ว 
          4.1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
  -  ไม่มีนะคะ 
          4.2  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
          - ไม่มีนะคะ 
          4.3 คณะกรรมการวิสามัญประจําสภา 
          - ไม่มีนะคะ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5  นะคะ 

           ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  ของ
สํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/3510  ลงวันที่  14 ตุลาคม 2563)             
            เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนแปลงเอกสาร เป็นเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ หน้า 2 
เชิญเจ้าหน้าที่แจกเอกสารค่ะ 
             ค่ะ เอกสารหน้า 2 เป็นการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน 
เพราะฉะนั้นดิฉันว่าให้ ผอ.กองคลัง ช่วยแจ้งรายละเอียดดีกว่านะคะ เพราะดูจาก
รายละเอียดแล้วตัดข้อ 1 เพ่ิมข้อ 2 เพ่ิมการคํานวณนะคะ ของเก่ามันไม่มีนะคะ                 
ท่าน ผอ.กองคลังช่วยอธิบายที่ประชุมด้วยนะคะ หรือว่าท่านนายกฯจะอธิบายเอง เชิญ
ค่ะ 

นางจ ารูญจิตร  ตันสกุล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านท้องถิ่นจั งหวัด ท่าน                    
คณะผู้บริหารนะคะ รายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง คือ หน้า 2 ข้อ 2 ฐานะการคลัง คือ
จากเดิมท่ีเรากําหนดไว้ 31 สิงหาคม 2563 ก็ขอเปลี่ยนเป็น ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563
และจํานวนเงินที่สามารถใช้ได้นะคะ มาเปลี่ยนเป็นใช้ตามที่แจกใหม่นะคะ ส่วนรายการ
อ่ืนยังเหมือนเดิมนะคะ  
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ต่อนะคะ  เชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

             เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน
สํารองเงินสะสม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างโครงการ จํานวน 1 ชุด 2. รายละเอียดข้อมูล
เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 1 ชุด ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองสะสม เพ่ือจ้างเหมาเอกชน
ดําเนินการรื้อ ร่อน คัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอย โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น
จํานวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินการโครงการรื้อ ร่อน 
คัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอย   

เหตุผล 
  ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง             
ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2549 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 14 ปี มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 143 ไร่ ปัจจุบันเปิด
ใช้งานบ่อขยะที่ 1 (เฟส 1) มีพ้ืนที่ประมาณ 29 ไร่ รับขยะเข้าสู่ระบบวันละประมาณ 
40 – 50 ตัน จากเทศบาลเมืองนราธิวาสและหน่วยงานต่างๆ อีก 16 หน่วยงาน               
การดําเนินการมีประสิทธิภาพลดลงทุกปี  เนื่องจากเครื่องจักรกลมีอายุใช้งาน                      
เป็นเวลานาน เกิดการชํารุดบ่อยครั้ง ทําให้เกิดมีขยะสะสมที่ไม่ได้กวาดบดอัดและขยะ
ตกค้างหน้าบ่อขยะในช่วงระหว่างเครื่องจักรชํารุดเป็นจํานวนมาก เกิดปัญหาเรื่องขยะ
ปลิวฟุ้งกระจาย กลิ่น แมลงและสัตว์นําโรค 
  สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ได้ลงพ้ืนที่ตรวจ ติดตามผลการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 และได้รายงานผล
เสนอแนะให้เทศบาลเมืองนราธิวาส เร่งดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย 
โดยให้มีการฝังกลบอย่างสม่ําเสมอ เร่งแก้ปัญหาขยะตกค้างเพ่ือลดปัญหาขยะปลิวฟุ้ง
กระจาย กลิ่น แมลงและสัตว์นําโรค 
  สภาวะปัจจุบันของบ่อขยะกําลังใช้พื้นที่ท้ิงขยะในชั้นที่ 3 ซึ่งมีปริมาณขยะสะสม
ในบ่อตั้งแต่ชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประมาณ 100,000 ตัน โดยในส่วนพ้ืนที่ชั้นที่ 
3 ที่กําลังดําเนินการคาดว่า  จะสามารถรองรับขยะได้อีกประมาณ 4 เดือน หรือ
ประมาณสิ้นเดือนธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนต้อง
แก้ปัญหานี้ โดยการจัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือรองรับขยะมูลฝอยหลังจากบ่อขยะที่ 1 (เฟสที่ 1) 
ได้ใช้พื้นที่ชั้นที่ 3 เต็มพ้ืนที่แล้ว 
 โครงการรื้อร่อน แปรรูปขยะมูลฝอยเก่า เป็นแนวทางหนึ่งที่เทศบาลพิจารณา
แล้วเห็นว่าสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยการขุดรื้อขยะมูลฝอย จากบ่อขยะที่ 1 (เฟส
ที่ 1) ทั้งหมดแล้วนําเข้าขบวนการคัดแยกและแปรรูป ซึ่งผลผลิตที่ได้จะเป็นในรูปของ
พลาสติกสะอาด เชื้อเพลิงทดแทน (RDF 5) และสารปรับปรุงดิน (ปุ๋ยอินทรีย์)   
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ระเบียบ 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4  พ.ศ. 2561  
  ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุน
สํารองเงินสะสม 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 
ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
    (2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกิน
ร้อยละ   สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจนําเงินทุนสํารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข
ข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 
  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมฯ ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 
  2. ฐานะการคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองนราธิวาสมีเงินสํารอง
ส ะ ส ม ห ลั ง จ า ก คํ า น ว ณ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ดั ง ก ล่ า ว แ ล้ ว  เ ป็ น เ งิ น 
153,492,174,.91 บาท 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณสูไฮมี ค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพ และคณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้ว่า ฯ ท่านสมาชิกสภาฯ
ทุกท่าน ผม นายสูไฮมี  มะรอดิง  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3 ผมเห็นด้วย
กับโครงการรื้อร่อน และขอขอบคุณนายกฯ ที่ได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้ เพราะตามที่ผม                  
ไปที่หมู่บ้านโพธิ์ทอง และได้ไปคุยกับชาวบ้าน และไปดูในบ่อขยะด้วยตนเอง เพราะ
ตอนนี้ขยะเต็มมาก และมีกลิ่น ทําให้ชาวบ้านข้างๆ ที่ผมรู้จักและไปนั่งคุย เขาบอกว่ามี
กลิ่นแรง ถ้าเราไม่ทําตรงจุดนี้ ผมทราบว่าอีก 4 เดือน ขยะของเทศบาลฯก็จะเต็ม 
เพราะว่าเทศบาลฯ และ อบต. ใกล้เคียงประมาณ 15 – 16 แห่ง ที่มาทิ้งขยะที่
เทศบาลฯของเรา โครงการรื้อร่อนนี้เป็นโครงการที่เอาขยะที่ขายได้ไปทํารีไซเคิลอย่างอ่ืน
ก็เป็นรายได้อย่างหนึ่งของเทศบาลฯ และระยะ 14 ปี เครื่องจักรที่ทํางานตรงนี้ เพราะ
ผมเข้ามาประมาณ 2 ปี จากนั้นเราก็ได้รับโครงการตรงนี้มา 14 ปี รวมเป็น 16 ปี ก็เป็น
ส่วนหนึ่งที่เพ่ือน ๆ หลายคนช่วยกันผลักดันมา และสนับสนุนโครงการนี้ ระยะเวลา                  
14 ปี อายุการใช้งานก็เยอะ เครื่องจักรก็จะมีการชํารุดมากขึ้น โครงการนี้ชาวบ้านแถว
หมู่บ้านโพธิ์ทอง ตําบลกะลุวอ เขาก็หนักใจมาหลายครั้ง และให้เทศบาลเราไปทํา                  
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ประชาพิจารณ์ด้วยกัน 2 – 3 ครั้ง และตอนนี้ก็เป็นที่พอใจเมื่อโครงการนี้ออกมา 
ชาวบ้านก็พอใจเพราะจะได้ไม่มีกลิ่น และจะได้ไม่มีขยะปลิวมาตามลมเหมือนเดิม                   
พวกแมลงก็เยอะมาก ผมก็ต้องขอบคุณท่านนายกฯอีกครั้งหนึ่ง ที่เปิดวิสามัญในครั้งนี้ 
และได้ให้ความสําคัญต่อการกําจัดขยะ เป็นโครงการที่ดีมากสําหรับเทศบาลฯของเรา 
และชุมชนข้างเคียง อบต. และเทศบาลข้างเคียง และจังหวัดฯก็ได้มีการประสานกับ 
อบต.ทั้งหมด 30 อบต. ให้มาร่วมกันทิ้งขยะในเขตเทศบาลฯของเรา เพ่ือจะได้เป็นรายได้
อีกทางหนึ่ง ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายดิเรก  ยา  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  ท่านประธาน
ครับ ผมเห็นด้วยที่เราต้องใช้จ่ายเงินสะสม เพราะดูเหตุผลแล้ว เนื่องจากเครื่องจักรกลมี
อายุใช้งานเป็นเวลานาน เกิดการชํารุดบ่อยครั้ง ทําให้เกิดมีขยะสะสมที่ไม่ได้กวาดบดอัด
และขยะตกค้างหน้าบ่อขยะในช่วงระหว่างเครื่องจักรชํารุดเป็นจํานวนมาก เกิดปัญหา
เรื่องขยะปลิวฟุ้งกระจาย กลิ่น แมลงและสัตว์นําโรค ท่านประธานฯครับ ถ้าดูเหตุผลนี้ทํา
ให้พ่ีน้องประชาชนที่อยู่ใกล้ศูนย์ขยะมูลฝอยนี้มีปัญหา และทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับลม
หายใจไม่สะดวก ผมเห็นด้วยที่เราต้องดําเนินการเรื่องนี้ เพราะว่าดูจากขยะตอนนี้
ประมาณ 75,000 ตัน มันมากนะครับ คือถ้าเราปล่อยให้เกิดอย่างนี้เรื่อย ๆ จะทําให้
เกดิโรคระบาดได้นะครับ ผมเห็นด้วยและยินดีที่จะสนับสนุน ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณสมาน ค่ะ 

นายสมาน  รานิง  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสมาน  รานิง  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2 เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม                       
เพ่ือกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองนราธิวาส ขยะเดี๋ยวนี้เป็นวาระแห่งชาติที่เราต้อง
กระทําเดี๋ยวนี้เลย วิสัยทัศน์ของท่านนายกฯ ท่านมองการณ์ไกลนะครับ ว่าปัญหาขยะ
เป็นวาระแห่งชาติและเราต้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหาทุกฝ่าย ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ       
นะครับ ผมดูในร่างโครงการ ศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยรับขยะต่อวัน 40 – 50 ตัน เพราะว่า
เราไดใ้ห้บริการ อบต. และเทศบาลต่าง ๆ ที่ได้มาใช้บริการของเรา และเราก็ได้เก็บรายได้
ในการกําจัดขยะมูลฝอยให้ถูกวิธีนะครับ เราอยู่ในเมืองสถานที่สําหรับกําจัดขยะมูลฝอย
ซึ่งอยู่ที่ บ้านโพธิ์ทอง ตําบลกะลุวอเหนือ พอขยะมันสะสมมาก ๆ ก็จะเกิดเหตุรําคาญ
ตาม พรบ.สาธารณสุขฯ พ.ศ.2535 นะครับ คือ มีกลิ่น และเป็นฝุ่นละอองต่าง ๆ ก็ทําให้
เกิดเหตุรําคาญให้ประชาชนอยู่อย่างไม่เป็นปกติสุข ผมก็สนับสุนนนะครับที่ท่านนายกฯได้
เอาเงินสะสมมาทําให้เกิดประโยชน์ อยากจะให้โครงการนี้หลังจากท่ีมีการประชุมครั้งนี้ 
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 อยากให้สมาชิกที่อยู่ฝ่ายกรรมการวิสามัญช่วยติดตามโครงการนี้ให้ดําเนินการอย่าง
เร่งด่วนนะครับ ก็ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  ถ้าไม่มี ดิฉันจะขอถามมตินะคะ   สมาชิกท่านใด
อนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 11 เสียง) 11 เสียง ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมือง
นราธิวาสใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

         ต่อไปเข้าสู่  ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อื่น ๆ 

         ในวาระเรื่อง อ่ืนๆ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะเสนอหรือไม่คะ เรื่องที่ติดค้าง 
คุณโอภาสถามไว้ เรื่องอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park) เชิญค่ะ เชิญนายก 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขออนุญาตให้ผู้อํานวยการกองคลัง
ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางจ ารูญจิตร ตันสกุล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park) มีดังนี้ 
โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวนเงิน ๕,๐๔๖,๖๓๐.๕๖ บาท และรายการที่  ๒ จัดซื้อติดตั้ ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park) ๗๐๒,๒๐๐ บาท 
รายการที่ ๓ โครงการจัดซื้อจัดจ้างติดราวกันตก จํานวนเงิน ๒๑๐,๐๙๖.๕๑ บาท 
รายการที่ ๔ โครงการติดตั้งประตูอัตโนมัติ จํานวน ๑๙๑,๗๔๔ บาท รายการที่ ๕ 
โครงการจ้างเหมาเอกชนบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park) ประจําปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ จํานวน ๗,๗๖๓,๗๗๖ บาท รายการที่ ๖ จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน ๘๖,๐๐๐ บาท รายการที่ ๗ จัดซื้อผ้าม่านปรับแสงอาคารอุทยานการเรียนรู้
นราธิวาส (TK Park) จํานวน ๖๓๖,๐๐๐ บาท รายการที่ ๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
และต่อเติมอาคารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park) จํานวน ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท 
รายจ่ายที่เก่ียวกับค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ค่าไฟฟ้า ๘๙๑,๔๖๐.๖๐ 
บาท  ค่ าน้ํ าประปา ๑๐,๘๔๔.๘๑ บาท ค่ า โทรศัพท์  ๑๖๕,๓๕๘.๔๐ บาท                             
ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ค่าไฟฟ้า ๑,๑๐๔,๕๐๙.๔๖  บาท                        
ค่าน้ําประปา ๓๙,๒๒๔.๕๖ บาท ค่าโทรศัพท์ ๑๔๑,๙๓๘.๗๒ บาท ค่าอินเตอร์เน็ต 
๒๒๓,๒๒๓.๔๐ บาท รายรับได้จากการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK 
Park) พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๔๖๖,๑๗๐ บาท 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ เชิญนายกฯ เสนอต่อค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้อซักถามในการประชุมครั้งที่ผ่านมา    
ได้มอบหมายให้สํานักปลัดเทศบาลรวบรวมจัดทําเป็นเอกสารในการตอบข้อซักถามจัดส่ง 
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ให้กับท่านสมาชิกฯ เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อซักถามจะนํามาตอบในการประชุมครั้งต่อไป
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

สมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเชิญค่ะ เชิญคุณสูไฮมีค่ะ 

นายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผม นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๓  
ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ดําเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลติค ถนนแสงจันทร์เนื่องจาก                  
ได้ก่อสร้างมานานและผ่านการใช้งาน ๒๐ กว่าปีมาแล้ว และถนนนรา - ตากใบ ถนน
ได้รับการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประชาชนฝากขอบคุณมาครับ และเรื่องการติดตั้ง
ไฟฟ้า หลอด LED เพ่ือแสงสว่าง และขอฝากเรื่องไฟสัญญาณจราจรบริเวณปากซอยแสง
จันทร์ ช่วงเวลา เช้า – เย็น การจราจรแออัดมากและอันตรายมาก ขอให้รีบดําเนินการ 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือทุกเรื่องที่สมาชิกฯ เสนอ เช่นเรื่องที่คุณโอภาส
นําเสนอที่พลับพลา เทศบาลฯได้ดําเนินการทําความสะอาดทันที ในการเสนอครั้งที่แล้ว
ประมาณ ๙ โครงการนั้นเร่งด่วน ของคุณเจะอูมา ในเรื่องหลอดไฟ ได้ดําเนินการ
เรียบร้อย ในเรื่องของไฟสัญญาณจราจรสํานักการช่างได้นําเข้าแผนฯ ขอขอบคุณครับ
ส่วนสะพานวีระพัฒนาได้ขอความอนุเคราะห์วิศวกรจาก มนร.มาช่วยตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้
มีความชํานาญเฉพาะทาง ของคุณสมาน เรื่องประปาถนนพนาสณฑ์ จัดป้ายจราจร วันคู่ 
- วันคี่ เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ส่งผลสรุปการดําเนินการมาเพ่ือตอบข้อซักถาม ส่วนหาด
นราทัศน์ได้ดําเนินการไปแล้วเช่นกัน รอการดําเนินการขั้นต่อไป ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณอับดุลอาซิสค่ะ 

นายอับดุลอาซิส มะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผม นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3 
สัญญาณไฟจราจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ขอให้รีบดําเนินการ ส่วนถนนแอสฟัลติค
คอนกรีตที่ได้ดําเนินการแล้วแต่ดําเนินการไม่เรียบร้อย ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร 
ไม่ได้ดําเนินการ ประชาชนได้สอบถามมาครับ ผมจะได้นําคําตอบไปตอบประชาชนครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผม นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๒                         
ขอติดตามการอภิปรายในการประชุมครั้งท่ีแล้ว การวางท่อประปาที่ถนนพนาสณฑ์ ได้รับ
การแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ การจัดป้ายจราจรสําหรับการจอดรถ วันคู่ - วันคี่ เนื่องจาก                   
มีโรงเรียนหลายแห่ง และชุมชน ทําให้รถติดมาก เพราะรถจอดได้ทั้ง ๒ ฝั่งของถนนและ 
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ประชาชนมาเปิดร้านขายอาหาร ส่วนการวางสินค้าบริเวณกูโบร์โต๊ะขุนได้รับการแก้ไข                 
ไปแล้วครับ ตามเอกสารชี้แจงรับเรื่องไว้พิจารณาเนื่องจากต้องหารือหลายฝ่าย ผมขอ
ติดตามปัญหาทุกครั้งที่ประชุม การหารือหลายฝ่ายมีฝ่ายไหนบ้างครับ ซึ่งมี พรบ.
การจราจร พรบ.ความเรียบร้อย มีหลายๆ พรบ.ที่เกี่ยวโยงกัน ขอให้เทศบาลเมือง
นราธิวาสทําประชาพิจารณ์ ประชาชนบริเวณดังกล่าวต้องการจัดระเบียบหรือไม่เกี่ยวกับ
การจอดรถ วันคู่ - วันคี่ กลัวจะกระทบวิถีชีวิตของชาวบ้านครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกฯ ท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก ยา 
สมาชิสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผม นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 
ขอขอบคุณนายกฯ และเทศบาลเมืองนราธิวาส ในเรื่องของการแก้ไขไฟฟ้าให้แสงสว่าง 
อยากให้ผู้บริหารตั้งงบประมาณสนามเด็กเล่นบริเวณหาดนราทัศน์ งบประมาณปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ไม่มีโครงการสร้างในที่สาธารณะในเขต ๑  ผมจึงขอเสนอให้ทราบถึงความสําคัญ
สนามเด็กเล่นในบริเวณหาดนราทัศน์  ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆ และครอบครัวที่มา
พักผ่อน ได้เกิดการใช้จ่ายในพ้ืนที่มีรายได้เข้าชุมชน เขต ๑ จะมีปัญหาน้ําท่วมทุกปีและ
เป็นปัญหาซ้ําซาก อยากให้มีการแก้ปัญหาให้จบไม่ต้องแก้ปัญหาเดิม ๆ ทุก ๆ ปี เพ่ือลด
ความเดือดร้อนของชาวบ้าน ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

สนามเด็กเล่นหาดนราทัศน์เดิมมีอยู่แล้วจะให้ซ่อมแซมหรือซื้อใหม่   เชิญคุณ         
สูไฮมีค่ะ 

นายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯผู้ทรงเกียรติ ผม นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๓               
ผมขอเสริมของคุณดิเรก ยา ระหว่างเครื่องเด็กเล่นไม่ใช่เครื่องออกกําลังกาย ในหาด             
นราทัศน์  ๒ - ๓ จุด คือ เครื่องออกกําลังกายครับ เมื่อก่อนจะมีเครื่องเด็กเล่นสําหรับเด็ก                         
แต่ปัจจุบันหาดนราทัศน์เครื่องเด็กเล่นมี แต่จะต้องจ่ายเงินเป็นของส่วนบุคคลที่ให้บริการ 
ประมาณ ๑๐ ปีมาแล้วไม่มีเครื่องเด็กเล่น ซึ่งปัจจุบันมีการรณรงค์เครื่องออกกําลังกาย 
สวน ร.๕ เช่นกันมีแต่เครื่องออกกําลังกายไม่มีเครื่องเด็กเล่นประธานคงจะเข้าใจนะ                     
ผมเห็นด้วยกับสมาชิกฯ  ที่นําเสนอครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกฯ ท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณเจะอูมาค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผม นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1              
ผมได้ขอความร่วมมือกับท่านรองฯอุดมครับ รถกระเช้าได้ไปดําเนินการแต่ดําเนินการ
ไม่ได้ต้นไม้สูงมากรถกระเช้าความสูงไม่พอจึงประสานขอรถบันไดดับเพลิง แต่รถบันได
ดับเพลิงเสียได้มีการซ่อมหลายครั้งแล้ว ไม่คุ้มกับการซ่อม ผมขอเสนอให้เปลี่ยนชุดบันได
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ทั้งชุดเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม หากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้แต่ไม่มีความพร้อม                                 
ในการดับเพลิงจะเป็นผลเสียกับเทศบาลฯ การตัดต้นไม้ควรซื้อรถตัดต้นไม้โดยเฉพาะ                      
ถ้ายังใช้รถบันไดดับเพลิงไปตัดต้นไม้เป็นการใช้ผิดประเภท ขณะนี้การเปลี่ยนหลอดไฟ 
LED ไฮเมส ใช้รถกระเช้าไม่สามารถเปลี่ยนได้ต้องใช้รถที่มีความสูงมากกว่านี้ ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกฯ ท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก ยา 
สมาชิสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผม นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ผมขอ
เพ่ิมเติมของคุณเจะอูมา ครับ ปัจจุบันชาวบ้านเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต้นไม้ล้ม อยากจะ
ให้มองเห็นความสําคัญใกล้จะเข้ามรสุม ต้นไม้หาดนราทัศน์มีความสูงและจํานวนมาก 
และร้านค้าจํานวนมาก หากมีพายุลมแรงจะทําให้โค่นล้มได้ง่าย หากมีรถในการตัดต้นไม้
จะได้เตรียมการก่อนเกิดเหตุครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกฯ ท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผม นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๒                                        
ผมขอเสริมหาดนราทัศน์ ตามที่ได้มีการจัดระเบียบสินค้ามือสองตามที่เทศบาลฯ โดยงาน
เทศกิจได้จัดชุดลงพ้ืนที่เพ่ือจัดระเบียบ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  แต่วันนี้ยังมี                        
หากเจ้าหน้าที่เทศกิจไม่สามารถไปจัดระเบียบได้ผมขอเสนอ เนื่องจาก มี  พรบ.ตาม
มาตรา ๑๒๒ องค์กรปกครองท้องถิ่นมีอํานาจดูแลที่สาธารณะ เทศบาลฯ สามารถขอ
ความร่วมมือจากที่ว่าการอําเภอเมืองนราธิวาสได้ครับเพื่อสนธิกําลัง ขณะนี้มีผู้ละเมิดสิทธิ
ของประชาชนในการใช้พื้นที่สาธารณะ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกฯ ท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณเจะอูมาค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ผม นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1             
หาดนราทัศน์บริเวณที่ออกกําลังกายมีการขายสินค้า แล้วไม่มีการจัดเก็บโต๊ะ ถ้าจะจัด
ระเบียบขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจครับ กองเต็มถนนเลยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 
 

เชิญสมาชิกฯ ท่านต่อไปค่ะ เชิญนายกฯ ค่ะ 
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นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ เรื่องที่สมาชิกฯ หลายท่านกังวล ไฟสัญญาณจราจรบริเวณถนน                    
แสงจันทร์ สํานักการช่างได้เพ่ิมเติมในแผนฯ เรื่องรถตัดต้นไม้รถบันไดสูงใช้มานานมาก
แล้ว ประมาณ ๒๐ ปีแล้ว ค่าซ่อมราคาสูงมาก  รถตัดต้นไม้ต้องนําเข้าแผนฯเพ่ือจัดซื้อ
ต่อไป ส่วนโต๊ะเก้าอ้ีให้งานเทศกิจไปทําความเข้าใจก่อนครับ แล้วดําเนินการจากเบาไปหา
หนักครับ การจอดรถ วันคู่ – วันคี่ จะดําเนินการประชาพิจารณ์โดยสํานักการช่างต่อไป 
สนามเด็กเล่นหาดนราทัศน์ของท่านดิเรกเสนอมา เทศบาลฯจะพิจารณาครับ เรื่อง                            
น้ําท่วมจะเป็นจุดเดิมๆ ครับ ส่วนใหญ่จะระบายไม่ทันครับ เทศบาลฯได้ติดตั้งเครื่อง                      
สูบน้ําเพื่อเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วครับ และได้จัดตั้งศูนย์เคลื่อนที่เร็วของเทศบาล
เมืองนราธิวาส เชิญผู้อํานวยการสํานักการช่างชี้แจงต่อครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกฯ ท่านต่อไปค่ะ เชิญ ผอ.สํานักการช่างค่ะ 

นายจรูญ ทิมกลับ 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านท้องถิ่นจังหวัด ท่านสมาชิก              
สภาฯผู้ทรงเกียรติ ขอชี้แจงเพ่ิมเติมการจอดรถ วันคู่ – วันคี่ ครับ เทศบาลฯ ไม่สามารถ
ดําเนินการตัดสินใจได้ ในทันที ทุกจังหวัดฯจะมีคณะกรรมการจราจรจังหวัดฯ                                 
ซึ่งประกอบด้วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆ ฝ่าย การจะดําเนินการต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการฯ เช่น การจัดทําป้ายจราจร การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  เทศบาลฯ                     
มีหน้าที่จัดทําป้ายออกประกาศเพียงเท่านั้น เทศบาลฯ ไม่มีอํานาจจับปรับ แต่เป็นอํานาจ
ของตํารวจจราจร ต้องทําแบบสอบถามชาวบริเวณนั้นว่าเห็นด้วยหรือไม่ และสรุปผล
ให้กับตํารวจและคณะกรรมการจราจรจังหวัด ขอนําเรียนเพื่อทราบ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

สรุปต้องมีการหารือร่วมกับตํารวจจราจร ขอเชิญสมาชิกฯ ท่านต่อไป  เชิญท่าน
ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  ไม่มีนะคะ หากไม่มีใครเสนอ ดิฉันขอปิดการประชุม
ค่ะ 

 

ปิดประชุม เวลา  11.30  น. 

 
 
 
 

     (ลงชื่อ) จ.ส.อ. สายยา  จันทร์ด้วงด้ ถอดเทปรายงานการประชุม 
                      (สายยา  จันทร์ด้วง)   
                                                                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

     (ลงชื่อ)   อับดุลเลาะห์  วาเต๊ะ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
             (นายอับดุลเลาะห์  วาเต๊ะ) 
            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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     (ลงชื่อ)       สุชีพ   เกื้อกูล          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                  (นางสุชีพ    เกื้อกูล)    
                                 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 

      (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                 (นายอับดุลอาซิส  มะ) 
                                                        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส                                                                                                                                 
 


