
1 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4  ประจ าปี  256๓ 

ครั้งที่  1/256๓            
เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  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  
14. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล   
15. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล   
16. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล   

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

- นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
 

รายช่ือคณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

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

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

เจ้าหน้าที่จังหวัด      
1. นายอับดุลการี สาเมาะ   ผู้อํานวยการกุล่มงานกฎหมาย 

  แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

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 นายมิฟฎอล สาเมาะ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 
13 นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนทศบาล 5 
14 นางสาวเจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนทศบาล 6 
15 นายบุญสม ใสบริสุทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
16 นายธนพล ตันสุนีย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
17 นางโนรีดา หะยีเจะและ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
18 นายสุริยา บูรณกสิกรกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   
19 นายปริญญา เอนกรัตน์ หัวหน้าฝา่ยพัฒนาชุมชน 
20 นายอับดุลเลาะห์ วาเต๊ะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
21 นายอับดุลฆอนี อันนัศร์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
22 นางสาวศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
23 นางสาวลันตี หิมวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
24 นายสุทธิพร หลีเหล็ม คร ู
25 นางสาวสามูนี กือเต๊ะ คร ู
26 นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
27 นายอดุลย์ อาแซ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชํานาญงาน 
28 นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
29 นางสาวเขมิกา ฝั่งชลจิตต์ 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 

 

 ต่อไปผมจะอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.256๓ อาศัยอํานาจตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
และตามมติของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.2563      
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 256๓ สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้มีมติกําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.256๓ ตั้งแต่วันที่ 
1 พฤศจิกายน พ.ศ.256๓ มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน ไปแล้วนั้น ฉะนั้น จึงเรียกประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 256๓ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563                                     
มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 
2563 นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           สวัสดี  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี    
256๓ ครั้งที่  1/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            เรื่องท่ี 1  แนะนําพนักงานใหม่ จํานวน 2 ท่าน เดี๋ยวดิฉันจะอ่านรายชื่อแล้วให้
ท่านแนะนําตัวเองนะคะ 
             ท่านแรก นางสาวลันตี  หิมวงศ์  ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สังกัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เชิญค่ะ 

นางสาวลันตี  หิมวงศ์   
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ    

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
นายกเทศมนตรี ผู้บริหารทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสาวลันตี  หิมวงศ์  ตําแหน่งพยาบาล
วิชาชีพชํานาญการ เป็นข้าราชการย้ายมาจากเทศบาลเมืองสุไหง-โกลก  ได้มีคําสั่งให้มา
ปฏิบัติหน้าที่ ณ เทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาค่ะ 
สําหรับตัวดิฉันเองพ้ืนเพเป็นคนอําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ค่ะ วันนี้ก็รู้สึกดีใจและ                           
ก็เป็นเกียรติที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ณ บ้านเกิดของตัวเองนะคะ และจะปฏิบัติหน้าที่ดูแล
สุขภาพประชาชนในพื้นท่ีให้ดีต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

   

เชิญท่านต่อไปค่ะ นางสาวฮามูนี  กือเต๊ะ ตําแหน่งครู คศ.1  สังกัดโรงเรียน
เทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) 

นางสาวฮามูนี  กือเต๊ะ  
ครู คศ.1   

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกเทศมนตรี ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล และท่านผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นางสาวฮามูนี  กือเต๊ะ ตําแหน่ง                     
ครู คศ.1  สังกัดโรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหง คณะศึกษาศาสตร์ เอกวิชาภาษาไทย หน่วยงานเดิมรับราชการครู                         
สังกดักรุงเทพมหานคร ที่โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สํานักงานเขตประเวช กรุงเทพมหานคร                 
เป็นระยะเวลา 6 ปีแล้วนะค่ะ ตอนนี้ได้รับคําสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563                
ที่ผ่านมา ดีใจที่ได้มาดํารงตําแหน่งครูผู้สอน ในโรงเรียนเทศบาล 6 (ถนนโคกเคียน) 
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ค่ะ ดิฉันมีความรู้สึกดีใจและภูมิใจมาก ๆ ที่ได้กลับมาบ้าน
เกิดของตัวเอง และจะทําหน้าที่ครูผู้สอนที่ดี และจะทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดี                 
ที่สุดค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เทศบาลเมืองนราธิวาสก็ได้พนักงานใหม่มาเป็นความโชคดีของเทศบาลฯ ของ
ท่านผู้บริหาร ต่อไปเรื่องเพ่ือทราบเรื่องต่อไปนะคะ มีเรื่องด่วนเข้ามาของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม คือเรื่องกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ส่วนรายละเอียดให้ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้อธิบายดีกว่านะคะ เพราะว่าเพ่ิงมีหนังสือแจ้งเข้ามา                       
เชิญค่ะ 

นายศักรินทร์ ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ   
สิ่งแวดล้อม 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ท่านนายกเทศมนตรี  ท่าน                        
รองนายกเทศมนตรี ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่าน ผอ.สํานัก กอง 
และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขออนุญาตแจกเอกสารนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ผอ.สรุปสั้น ๆ ให้ที่ประชุมฟัง 

นายศักรินทร์ ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ   
สิ่งแวดล้อม 

ครับ เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขออนุญาตสรุปประเด็นสําคัญของกฎกระทรวง
ยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 นะครับ ชื่อเต็ม
ของกฎกระทรวงนี้คือ กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือ
รับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง                       
การแจ้งฯ และการให้บริการการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2559 ออก ณ พ.ศ.2563                   
นะครับ ชื่อค่อนข้างจะยาวนะครับ แต่เนื้อหานิดเดียวนะครับท่านประธานฯ เนื้อหาของ
เขาก็คือ วัตถุประสงค์ในการออกกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดจากผู้ประกอบการที่เกิดจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ก็เลยยกเว้น
ค่าธรรมเนียม ซึ่งมีผลบังคับใช้ 1 ปี ครับ ยกเว้น 1 ปี ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2563 – 13 พฤศจิกายน 2564 ยกเว้นค่าธรรมเนียม จํานวน 1 ปี นะครับ ในส่วนที่
ยกเว้นประกอบด้วย 
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1. ใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีกิจการอยู่ทั้งหมด 141 กิจการ นะ

ครับ อยู่ใน 11 ประเภท อันนี้คือยกเว้นทั้งหมดนะครับ  
2. ใบอนุญาตกิจการตลาด  
3. ใบอนุญาตสถานที่จําหน่ายอาหารในพื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
4. ใบอนุญาตกิจการสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
5. ใบอนุญาตกิจการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
6. หนังสือรับรองการแจ้งการจําหน่ายอาหารพื้นท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
7. หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
ทั้งหมดนี้ยกเว้นเป็นเวลา 1 ปี คราวนี้ถึงแม้จะยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม แต่ผู้

ประกอบกิจการยังต้องมาขออนุญาตตามปกตินะครับ ใบอนุญาตออกไปจะมีการ
ประทับตราว่า ยกเว้นค่าธรรมเนียม นะครับ คือให้มาขอต่อใบอนุญาต ขอหนังสือรับรอง                          
แจ้งเหมือนเดิมตามปกติ แต่ค่าธรรมเนียมได้รับการยกเว้นนะครับ คราวนี้อาจจะมีคน
สงสัยในหัวข้อท้ายระบุเรื่องสิ่งปฏิกูลอยู่ด้วย จริงๆ ไม่ได้ยกเว้นค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าเก็บ
ขน ค่ากําจัด ยังไม่ยกเว้นนะครับ ยังเก็บอยู่ เนื่องจากว่ามันเป็นแค่ชื่อของกฎกระทรวง
เท่านั้นเองนะครับ ไม่ได้ยกเว้นค่าสูบส้วม ยังเก็บอยู่ เหมือนเดิมนะครับ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมตามที่ผมชี้แจงไปเมื่อสักครู่นะครับ ก็นําเรียนทางประธานสภาฯ ผ่านไปยัง
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ เผื่อว่าจะได้ประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่
ได้รับทราบว่าทางรัฐบาลได้มีมาตรการในการลดผลกระทบของผู้ประกอบการเรื่องของ  
โควิด-19 ก็มีการยกเว้นค่าธรรมเนียม 1 ปี ขอบพระคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ถ้าเราจะยกเว้นค่าเก็บขยะด้วยได้หรือไม่ค่ะท่าน ผอ. 

นายศักรินทร์ ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ   
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ได้ครับ เพราะว่าจะต้องประกาศเป็นกฎกระทรวงออกมา แต่กฎกระทรวง
ฉบับนี้ยังไม่บังคับใช้ควบคุมถึงครับ ขอบคุณท่านประธานฯครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เรื่องต่อไปนะคะ เรื่องการแก้ไขปีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ครั้งที่ 9 ซึ่งเอกสารได้จัดส่งไปให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ  

ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  นะคะ 

            ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  20 
ตุลาคม 2563 

 เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการตรวจ
รายงานการประชุม 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมทําหน้าที่ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 256๓ เวลา 10.00 น.                
ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส วันนี้ (วันที่ 4 พฤศจิกายน  
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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 

 ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจําปี 256๓ ครั้งที่ 1/256๓ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 จํานวน 14 หน้า 
ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรก ถึงหน้าสุดท้าย ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข จึงมีมติให้ส่งสภา
เทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 12.00 น. ขอบคุณ
ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอ
ถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล                    
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําปี 256๓ ครั้งที่ 1/256๓ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 14 เสียง) 14 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรอง
รายงานการประชุมครั้งนี้   

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 นะคะ 
          ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง กระทู้ถาม    
           -  ไม่มีนะคะ 
           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 นะคะ 
           ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้น พิจารณาเสร็จ
แล้ว 
            4.1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
    -  ไม่มีนะคะ 
            4.2  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
             - ไม่มีนะคะ 
             4.3 คณะกรรมการวิสามัญประจําสภา 
              - ไม่มีนะคะ 
               ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5  นะคะ 
               ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส (ท่ี นธ 
52008/3395 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563)  
               ก่อนอ่ืนดิฉันจะขอแจ้งข้อความนิดหนึ่งนะคะ ความจริงให้เจ้าหน้าที่ทํา
เอกสารเพ่ิมแต่กังวลว่าจะสับสน เพราะว่ามันเพ่ิมเพียงหัวข้อเท่านั้นนะคะ เปิดไปหน้าที่ 
3 ที่จะเพ่ิมเติมข้อความ คือข้อความมันไม่สมบูรณ์ หน้าที่ 3 ระบุว่ามีหน่วยความจําหลัก 
ซึ่งไม่มีทีม่าท่ีไปว่าเรื่องอะไร คืออะไรมีหน่วยความจําใช่หรือไม่คะ เพราะฉะนั้นเพิ่มหัวข้อ 
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บรรทัดแรก หัวข้อ “เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563”        
                เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา   

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

               เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านครับ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส มีความประสงค์                    
ขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลการ ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง  

เหตุผล 
 เนื่องจากคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All 
in one ไม่รองรับกับโปรแกรมการปฏิบัติงานของสถานธนานุบาล จึงมีความจําเป็นต้อง
แก้ไขคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ค าชี้แจงเดิม 
งบลงทุน  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           จํานวน    34,000 บาท  
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  All In One  สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  2  เครื่อง 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองนราธิวาส หน้า 40 ลําดับ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล) 

ค าชี้แจงใหม่ 
งบลงทุน  
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           จํานวน    34,000 บาท     
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  จํานวน  2  เครื่อง 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน  
จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาล
เมืองนราธิวาส หน้า 40 ลําดับ 3 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สถานธนานุบาล) 
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ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้างที่ทํา
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจ 
อนุมัติของสภาท้องถิ่น   
          จึงขอเสนอญัตตินี้  เ พ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ
จดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงานข้างต้น 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญค่ะ เชิญคุณฏอฮาค่ะ   

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์                     
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 เรียนท่านประธานครับ ญัตติขออนุมัติแก้ไขคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผมได้อ่านรายละเอียดแล้ว ไม่ค่อยเข้าใจครับ 
ผมจะขอถามว่าคําชี้แจงนั้น ดูคําชี้แจงใหม่ กับ คําชี้แจงเก่านั่น มันจะแตกต่างกันตรงที่ว่า 
ไม่มี All in one กับมี All in one แต่พอมาดูเอกสารที่ทางสถานธนานุบาลฯ ได้ให้
สมาชิกสภาฯ นั้น คือ คุณลักษณะมันไม่ได้บอกว่าจะซื้อคุณลักษณะไหน เพราะว่าตามที่
ให้เอกสารแนบท้ายมาหน้า 3 นั้น ตามที่ท่านประธานฯบอกว่า มีความจําหลัก RAM 
                                                                      . ไม่มี                  
2.ไม่มี มา 6. เลยนะครับ แล้วก็ 7. 8. 9.  คราวนี้จะถามว่า ตกลงจะซื้อสเปคไหน 
คุณลักษณะไหน เพราะว่าตามหนั งสือแนบท้าย ก็มีข้อที่  9 ที่ท่านบอกว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All in one ราคา 17,000 บาท และข้อที่ 10 ก็ All in one เหมือนกัน 
แต่ในญัตตินี้บอกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ไม่รองรับกับโปรแกรมการ
ปฏิบัติงานของสถานธนานุบาลนะครับ ผมก็อยากจะถามท่านประธานว่าคุณลั กษณะ                   
จริง ๆ ที่สถานธนานุบาลฯ ต้องการคือรายการไหนกันแน่ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาฯครับ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ สําหรับข้อ
ซักถามของท่านสมาชิกฯ ขออนุญาตให้ท่านผู้จัดการสถานธนานุบาลเป็นผู้ชี้แจงในที่
ประชุมครับ  

นางกิติมา สมบัติยานุชิต 
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านรองประธานสภาเทศบาลฯ ท่าน
นายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะคะ ในส่วนของสถานธนานุบาลที่ขอเปลี่ยนแปลงก็คือ จากข้อที่ 9                   
ในรายละเอียดที่เสริมข้ึนไปนะคะ คือจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ PC นะคะ ข้อที่ 9 และ 



9 
 

 

ขอเปลี่ยนมาเป็นข้อที่ 6 เครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน ก็เพราะว่า ในข้อที่ 9 มันไม่
รองรับกับจํานวนผู้จํานํา ซึ่งมีจํานวนหลายหมื่นนะคะ และในข้อที่ 6 รายละเอียด
หน่วยความจํ าจะน้อยกว่ า  และการตั้ ง งบประมาณมีการผิดพลาดจุดนี้  ก็คือ                              
ขอเปลี่ยนแปลงจากข้อที่ 9 มาเป็นข้อที่ 6  รายละเอียดก็ตามเอกสารทั้งหมดเลยนะคะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ข้ออ่ืนตัดออก 

นางกิติมา สมบัติยานุชิต 
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

ข้ออ่ืนตัดออกหมดเลยค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เอาเฉพาะ 2 ข้อ 

นางกิติมา สมบัติยานุชิต 
ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

เอาเฉพาะหัวข้ออย่างเดียวค่ะ คือที่ตั้งงบประมาณไว้ก่อนหน้านี้ มีการตั้ง
ผิดพลาดมา All in one จะไม่รองรับ เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงานนะค่ะ จะ
คล้ายกับโน๊ตบุ๊คค่ะ รายละเอียดจะไม่เยอะ การรับข้อมูลระบบการรับจํานําไม่ได้  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณฏอฮาค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์                     
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่ เคารพ ท่านประธานครับ ปกติญัตติ เวลาจะส่งให้                     
ท่านนายกฯ หรือท่านประธานตรวจ ความจริงจะต้องใส่คุณลักษณะตรงที่ว่าคําชี้แจงใหม่
นะครับ ผมจะบอกว่า ต่อไปให้ทางสถานธนานุบาลใส่ตรงนี้นะครับ เพ่ือจ่ายเป็นค่า                           
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล้วก็มา
ข้อ 6 ได้เลยครับ ต้องใส่ตรงนี้ซึ่งเป็นญัตติที่ถูกต้อง แต่วันนี้ไม่เป็นไรครับ เพราะผมทราบ
ว่าท่านผู้จัดการสถานธนานุบาลก็มาใหม่นะครับ ผมในฐานะที่ดูญัตติทุกตัวก็จะขอแนะนํา
ว่าต้องใส่คุณลักษณะในญัตติลงไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           สมาชิกท่านอ่ืนค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  สมาชิกท่านใดอนุมัติ                        
ให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาสแก้ไขคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 14 เสียง) 14 เสียง เป็นอันว่า
สภามีมติอนุมัติให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาสแก้ไขคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะคะ 
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   ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  อื่น ๆ   

  เชิญท่านสมาชิกฯค่ะ เชิญคุณสูไฮมีค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้ว่าฯ และท่านสมาชิก
สภาทุกท่าน ผม นายสูไฮมี  มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3 ครับ          
ผมขอเพ่ิมเติมนิดเดียวเอง เรื่องของกระจกโค้งตามชุมชน ตอนนี้ขอเพ่ิมอีกจุดหนึ่งนะครับ 
ตามที่คุณอับดุลอาซิส ได้พูดในสภาฯแล้ว อยู่ถนนแสงจันทร์ ปากซอยมาลีพัฒนา และ
ถนนศิริไชยชาญ 2 ที่นะครับ วันก่อนคุณอับดุลอาซิสบอกไว้คือซอยมาลีพัฒนา ขอเพ่ิม
ถนนศิริไชยชาญอีกจุดหนึ่งนะครับ หน้าโรงยางเก่านะครับ ชาวบ้านที่ออกจากซอยนั้น
เดือดร้อนก็เลยขอจุดที่จะตั้ง เพราะถ้าเราติดตั้งตรงจุดนี้เราก็ต้องให้จราจรมาดู และเรา
ได้ประสานไปเรียบร้อยแล้ว ผมก็ขออนุญาตมาชี้แจงในสภาฯให้ทุกท่านได้ทราบ ขอบคุณ
มากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ดิฉันก็ในนามตัวแทนชุมชนประชาร่วมใจนะคะ ชาวบ้านเขาฝากมาบอกว่า 
ขอบคุณสํานักการช่าง ขอบคุณท่านผู้บริหารที่ไปซ่อมถนน หยอดหลุม พอดีเมื่อวันก่อน
รถจักรยานยนต์ล้ม ทางสํานักการช่างได้ไปดําเนินการให้เรียบร้อย หยอดหมดทุก                    
หลุมแล้ว ชาวบ้านก็ขอขอบคุณมา ฝากบอกท่านผู้บริหาร และสํานักการช่างนะคะ                   
เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายดิเรก ยา  สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ก็มีเรื่องอยากจะสอบถามติดตามในสมัยประชุม                   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ในเรื่องของ                           
หาดนราทัศน์ ที่ผมในฐานะคณะกรรมการวิสามัญ ได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับศาลา
กลางน้ําในหาดนราทัศน์ และการปรับปรุงบริเวณสี่แยกท่าพระยาสาย และประตูเหล็ก                      
ในสวน ร.5 ไม่ทราบว่าตอนนี้ดําเนินการเสร็จหรือยัง หรืออยู่ในการดําเนินการขั้นตอน
ไหนแล้ว อยากจะขอทราบตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ดิฉันจะให้ท่านสมาชิกถามข้อซักถามหมดก่อน แล้วจะให้ท่านผู้บริหารตอบ                    
ในคราวเดียวเลยนะคะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณเจะอูมาค่ะ 

นายเจะอูมา  เจะมุ                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผม นายเจะอูมา  เจะมุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ผมมีเรื่องจะขอ
ความอนุเคราะห์เรื่องของกระจกโค้งอีก บริเวณชุมชนโต๊ะกอดอร์ เพราะว่าชาวบ้าน                       
เขาเดือดร้อน เวลาเลี้ยวเกิดอันตรายหลายครั้งแล้ว เขาขอให้ติดตั้งบริเวณสามแยก 
ทางเข้าสะพานทรายทอง ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ประสานกับสมาชิกสภาฯ ในเขตนั้นหรือไม่ก็
ประธานชุมชน บริเวณสะพานทรายทองที่สามแยก ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

สมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณฏอฮาค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์  สมาชิกสภาเทศบาล 
เมืองนราธิวาส เขต 1 ครับ ท่านประธานครับ ผมมีอยู่ประมาณ 2 – 3 เรื่อง นะครับที่จะ
ปรึกษาหารือกับท่านประธานนะครับ และจะฝากถึงผู้บริหารนะครับ ข้อที่ 1 พอดี         
ผมได้ไปที่กําปงตาโก๊ะ ที่โรงเรียนเทศบาล 4 นะครับ มันจะมีสามแยกตรงนั้นอยู่ คือ                      
ฝาคูน้ํามันจะต่ํากว่าถนน ต่ํากว่าเยอะนะครับ ผมเองก็โดนนะครับ ขับรถมาทางนั้นบ่อย
นะครับ เวลารถจักรยานยนต์วิ่งมากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ ขอช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
ดําเนินการแก้ไขด้วยนะครับ มันอันตรายมากนะครับ ข้อที่ 2 ก็ยังเป็นเรื่องฝาคูน้ําอีก                 
นะครับ บริเวณที่เราได้สร้างถนนบริเวณถนนโสภาพิสัยนะครับ ผมได้ไปดูฝาคูน้ํานะครับ 
คือร่องมันกว้างนะครับ ผมเลยเอารถจักรยานยนต์ผมไปใส่มันไม่เข้านะครับ ถ้าเป็น
รถจักรยานมันจะเข้านะครับ ร่องที่ปิดนะครับ ท่านช่วยไปดําเนินการด้วยนะครับ เพราะ
ถ้าเป็นรถจักรยานจะล้มนะครับ  ข้อสุดท้ายนะครับท่านประธาน พอดีผมได้อ่านการแก้ไข
ในแผนพัฒนาปี ผมก็สงสัยนะครับ ขอให้ท่านสมาชิกฯ เปิดไปหน้าที่ 21 นะครับ รายการ
นี้ผมดูแล้วไม่เข้าใจนะครับ หน้าที่ 21 ข้อความเดิม “จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 6 ตัน”   
รายละเอียดอยู่ในมือท่าน ผมจะไม่อ่านนะครับ ผมข้องใจเรื่องข้อความใหม่นะครับ 
ข้อความใหม่ คือ เหมือนกัน คือ 5,600,000 แต่มาดูข้อความใหม่จะแยกเป็นปีนะครับ 
ปี 2564 จํานวน 2,800,000 บาท ปี 2565 จํานวน 2,800,000 บาท ก็เลยสงสัย 
จะขอถามว่าจะซื้อปีละคันหรือว่าอย่างไรครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เดี๋ยวให้ท่านสมาชิกซักถามให้หมดทุกคนก่อน แล้วจะให้ท่านผู้บริหารตอบครั้ง
เดียวเลยนะคะ เชิญคุณสูไฮมีค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้ว่าฯ และท่านสมาชิก
สภาทุกท่าน ผม นายสูไฮมี  มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3 ครับ        
ผมขอเสริมของคุณฏอฮา เรื่องของฝาคูน้ํ าตรงบริ เวณนั้น ทางสมาชิกเรา หรือ                             
คณะผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ได้ติดตามมาหลายครั้งแล้ว ผมก็ขอฝากท่านรองอุดม
ติดตามอีกครั้งนะครับ เพราะผมเองก็ติดต่อกับทางบริษัทมา 4 ครั้งแล้ว เขาก็รับปาก                  
ทุกครั้งว่าจะมาทําให้ เมื่อวานผมก็ติดต่ออีก ตอนนี้มีจักรยานยนต์ล้มมา 4 ครั้ง                    
แล้วนะครับ ตรงบริเวณโรงเรียนเทศบาล 4 เพราะมันลึกมาก ประมาณ 20 เซนติ เมตร
นะครับถ้าผมจําไม่ผิด และหน้าสี่แยกโจโจ้ ยังมีอยู่  3 – 4 ฝา ที่ เขารับปากไว้ว่า                          
จะมาเจาะ แต่ก็ยังไม่ได้มาทํา เพราะเขาจะปิดฝาคูหมด เจาะให้ฝาคูเปิดได้ เพราะที่ผ่าน
มาฝาคูจะปิดกับถนนลาดยางเลย เวลาน้ําท่วมจะลงไปเปิดฝาคูไม่ได้ ตอนนี้จะให้เขามา
เจาะใหม่ ซึ่งเขารับปากไว้ 10 ฝา แต่มีอยู่ประมาณ 4 – 5 ฝา ที่ยังไม่ได้มาทําให้                            
ผมก็โทรตามทุกครั้งและเขาก็รับปากทุกครั้ง คราวนี้ผมขอให้ท่านรองอุดม หรือ                        
คณะผู้บริหารช่วยโทรประสานอีกครั้ง ฝากด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณนาวา ค่ะ 

นายนาวา  ยีดิง                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้ว่าฯ และท่านสมาชิก
สภาทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายนาวา  ยีดิง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ครับ ผมขออนุญาตพูดในสภานิดหนึ่ง ถ้าจําไม่ผิดเราพูด            
ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563  ซึ่งผ่านไป           
3 - 4 เดือนแล้วนะครับ ก็จะขอตามเรื่องเดิม ๆ นะครับ ที่จะตามในวันนี้ ผมจําได้ว่า                           
ในวันนั้นมีเพ่ือนสมาชิกหลายท่านที่ได้มาพูดมาอภิปรายในเรื่องของหาดนราทัศน์ ซึ่งเป็น
เรื่องเดิม ๆ นะครับ คือเรื่องต้ังแต่สมัยนายกฯ ท่านที่แล้ว จนมาถึงนายกฯ สมัยนี้ มันก็ยัง
แก้ไขปัญหากันไม่ได้สักทีนะครับ คือเรื่องการจัดระเบียบบนหาดนราทัศน์นะครับ พวกเรา
ก็คงยังจําได้นะครับ ซึ่งผมในฐานะที่เป็นกรรมการวิสามัญติดตามงานของเทศบาลฯ                   
ด้วยนะครับ ก็ได้ประชุมเรื่องนี้ด้วยนะครับกับเพ่ือน ๆ ในชุดกรรมการ ว่าเราได้ประชุม             
ในวันนั้นว่าทางผู้บริหารหรือทางผู้เกี่ยวข้องจะมาดําเนินการแก้ไขคนที่ขายบริเวณ                        
หาดนราทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระสอบ หรืออะไรต่าง ๆ ที่เป็นมือสอง ที่ยังสะเปะสะปะ
อยู่ ที่ไม่เรียบร้อย ซึ่งวันนั้นจําได้ว่าผู้บริหารรับปากว่าจะไปดําเนินการแก้ไขนะครับ                               
เวลาผ่านไปตั้งแต่กันยายนถึงวันนี้ ปัญหาเหล่านั้นก็ยังอยู่ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ทั้งสิ้น ผมก็เลยอยากจะขอถามว่า ไม่ทราบว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้ว จะมีคําตอบให้
สมาชิกกับชาวบ้านว่าอย่างไร เพราะหลังจากที่ผมประชุมในวันนั้น ผมก็ได้บอกกับ
ชาวบ้านไปว่า หลังจากนี้ไปเราจะมีการพัฒนาหาดนราทัศน์แล้วนะ เราจะไม่มีคนขาย      
แล้วนะ เราจะจัดระเบียบให้สวยงามให้มีความเรียบร้อย ซึ่งนับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่มี
อะไรเกิดข้ึน ก็เท่ากับว่าเราไปโกหกชาวบ้านอีกแล้วนะครับ และอีกไม่กี่เดือนเราจะมีการ
เลือกตั้งแล้วนะครับ ผมก็ต้องเตรียมตัวในการเลือกตั้งสมัยต่อไปนะครับ ว่าเราจะต้องทํา
อะไรดีๆ ทําผลงานให้กับพ่ีน้องประชาชนให้มากนะครับ ผมก็อยากจะขอถามผู้บริหาร 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีนะคะ เชิญท่านผู้บริหารตอบค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาฯครับ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ครับ สําหรับ                          
ข้อซักถามของท่านสมาชิกฯ หลายๆ ท่านได้ถามเข้ามาผมจะยกเป็นทีละข้อนะครับ                     
เรื่องแรกเป็นเรื่องของที่ทางคุณสูไฮมี และคุณเจะอูมา ขอเพ่ิมกระจกโค้งนะครับ ก็ฝาก
ทางสํานักปลัดเทศบาลช่วยดูแลแล้วดําเนินการด้วยนะครับ ส่วนของคุณสูไฮมี                         
เรื่องฝาคูระบายน้ํา กับทางคุณฏอฮา ที่แจ้งเรื่องฝาคูระบายน้ําทางแยกโรงเรียน                   
เทศบาล 4  ซึ่งตรงนี้ทางบริษัทเขาได้ก่อสร้างไป และทางเทศบาลฯได้ตรวจรับไปแล้วนะ
ครับ ผมก็ได้แจ้งให้ทางช่างคุมงานได้ไปควบคุมดูแลในเรื่องของให้ยกฝาคูระบายน้ําให้ได้
ระดับ เพราะว่าต่ํากว่าระดับไปประมาณ 20 เซนติเมตรได้นะครับ และเป็นอันตรายมาก                       
และได้ให้ช่างคุมงานแจ้งไปยังบริษัท เขาก็รับปากอย่างที่ท่านสมาชิกว่าไว้ แต่ก็ไม่ได้ 
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ดําเนินการสักที ก็ฝากทางผู้อํานวยการสํานักการช่างนะครับ ว่าให้แจ้งช่างคุมงานให้แจ้ง
ทางบริษัทดําเนินการตรงนั้นด้วย หรือว่าเอาไปปิดกั้นไว้ก่อน เช่นฝาเหล็กก็ได้                        
เพ่ือป้องกันอันตรายก่อน สําหรับเรื่องคุณดิเรก ยา เรื่องประตูสวน ร. 5 นะครับ ที่ได้ถอด
ออกไป ผมได้ตามกับช่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ ได้ข่าวว่าเอาไปซ่อม เนื่องจากล้อ
ประตูชํารุดเสียหาย และไม่มีจําหน่ายก็ต้องสั่งเข้ามา แต่ทราบว่าของมาแล้ว และ                    
ถ้าประกอบเรียบร้อยแล้วจะนําไปติดตั้งโดยเร็วนะครับ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของป้ายถนน
บริเวณท่าพระยาสาย ก็รับเรื่องไว้นะครับ สําหรับเรื่องถนนโสภาพิสัย ซึ่งอยู่ใกล้บ้านผม 
แต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมช่องที่ทางสมาชิกถามมามันกว้างมาก รถจักรยานยนต์ไม่มี
ปัญหา แต่ถ้าเป็นจักรยานล้อน่าจะเข้าไปได้นะครับ ก็ฝากทาง ผอ.สํานักการช่างเข้าไป
สํารวจดู และแก้ไขอย่างไรได้บ้าง เช่นเอายางมะตอยไปอัดได้หรือไม่ หรืออาจจะเทปูน
เข้าไปก็แก้ไขตรงนั้นไป รอบขอบข้างตรงนั้นมันกว้างมาก ฝาคูตรงนั้นใหญ่ด้วยนะครับ 
การจัดระเบียบชายหาดของท่าน สท.นาวา นะครับ ตรงนี้ฝากงานเทศกิจ สํานัก
ปลัดเทศบาล ช่วยให้คําตอบด้วยครับ เชิญครับ   

นางสุชีพ  เกื้อกูล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

เรียนทา่นประธานสภาฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะคะ สําหรับเรื่อง
หาดนราทัศน์จากที่ท่านสมาชิกได้ถามเมื่อคราวที่แล้ว และทางท่านนายกฯได้มอบหมาย
ให้นะค่ะ คือ จะตั้งคณะทํางานและจะหารือหลาย ๆ ฝ่าย ซึ่งความจริงในส่วนของ                    
งานเทศกิจเอง ถามว่าเรามีเจ้าหน้าที่ไปดูแลพ้ืนที่ อันนั้นเราไม่ได้จัดระเบียบทั้งหมด                  
นะคะ ในส่วนของเจ้าหน้าที่เทศกิจเราแค่ดูแลพ้ืนที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแล                   
ผู้เข้าไปท่องเที่ยว อํานวยความสะดวกการจราจรในส่วนนั้น เรื่องของร้านค้าหรืออาคาร                     
ที่มีการก่อสร้างต่อเติมหรือบุกรุก ในส่วนของเทศกิจเองได้รายงานผู้บังคับบัญชาตลอด                  
นะคะ และได้แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อไปนะคะ ซึ่งตรงนี้ถ้าถามว่าเรา                          
จะแก้ไขได้ในเร็ว ๆนี้หรือไม่ ก็น่าจะเป็นไปได้ยาก เราต้องยอมรับความจริงตรงนี้นะคะ 
แล้วก็ในส่วนตรงนี้เมื่อตั้งคณะทํางานแล้วก็ต้องตั้งหลาย ๆ ฝ่ายมาช่วยกัน ต้องมาดูสภาพ
ข้อเท็จจริงแล้วมาหาแนวทางแก้ไขในโอกาสต่อไปค่ะ ขอนําเรียนแค่นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาฯครับ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ สําหรับเรื่องการ
จัดระเบียนหาดนราทัศน์ในโซนที่คล้าย ๆ เป็นตลาดนะครับ สินค้ามือสอง ไม่ว่าจะเป็น
รองเท้า เสื้อผ้าต่าง ๆ ซึ่งพวกเราเห็นวางระเกะระกะตรงบริเวณนั้น ตอนท่านผู้ว่าฯ 
เจษฎาฯ ท่านเข้ามาและได้ให้เข้าไปพบ ท่านก็บอกว่าให้จัดระเบียบ ไม่ว่าจะเป็น                   
หาดนราทัศน์ หรือว่าทางเท้าของในเขตเทศบาลฯ นะครับ เราก็นําเรียนท่านไปแล้วว่า 
น่าจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเทศบาลฯฝ่ายเดียว คงต้องเป็นคณะทํางาน ซึ่งเ ราต้องตั้ง
คณะทํางานของเทศบาลฯ โดยหารือเป็นชุดแรกก่อน แล้วก็ถ้าได้ความอย่างไรก็จะได้
นําไปเรียนท่านผู้ว่าฯ เบื้องต้น และต้องร่วมกันทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นอําเภอเมืองเอง 
หรือว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจ ก็จะต้องเข้าไปกําหนดพ้ืนที่ขาย หรือห้ามขาย กําหนดพ้ืนที่
ให้ชัดเจนนะครับ หากชาวบ้านถามก็ตอบให้ชาวบ้านทราบนิดหนึ่งว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ
จะดําเนินการเบื้องต้นคือให้ทางเทศกิจเข้าไปชี้แจง เข้าไปแจ้งบ้างแล้วว่าเราจะมีการจัด
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ระเบียบชายหาดว่าจะมีโซนไหนที่ขายได้ หรือขายไม่ได้  เวลาที่ทางเทศบาลฯ หรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปไกล่เกลี่ยพ้ืนที่ก็ต้องมีการย้ายออกนะครับ ไม่สามารถที่จะ
ขายได้ เขาก็ถามกลับมาอีกว่าเทศบาลฯ เราจะกําหนดสถานที่ให้หรือไม่ ในส่วนที่เขา                  
จะย้ายออกไป เราก็ต้องมาคุยกันว่าเราจะกําหนดจุดให้เขามาขายหรือไม่ ท่านผู้ว่าฯ                                                  
ก็ถามมาหลายจุด เช่น ถนนผดุงอารามเอง เราก็มีการจัดระเบียบมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยเอา
พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโซนบริเวณหน้ามัสยิดกลางที่ตั้งระเกะระกะที่หอนาฬิกา ก็ย้ายมาให้
ขายตรงจุดนี้แล้ว เบื้องต้น และอนาคตก็คงต้องหาพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่สามารถขายของได้                    
คงต้องจัดระเบียบ กองสาธารณสุขฯเป็นคนกําหนดจุดใช่หรือไม่ครับ หรือว่าช่าง                          
ก็คงต้องมีการประชุมหารือกัน ก็ฝากทาง สท. ช่วยชี้แจงให้ทางพ่อค้าแม่ค้า ประชาชนได้
รับทราบด้วยนะครับ คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับที่จะวางแนวทางเป็นรูปเป็นร่าง
ได้นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เรื่องอ่ืน ๆ ต่อไปค่ะ เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ตามที่ผมได้พูดเรื่องแก้ไขแผนปี คือ ยังไม่ ได้ตอบ 
หน้าที่ 21 ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาฯครับ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ อย่างที่เข้าใจนะ
ครับ ตั้งไว้ 2 ปีซ้อน ปีละ 1 คัน เรื่องของเงินเป็นรายละเอียดต่อไป เพราะไม่ได้อยู่ในเทศ
บัญญัตินะครับ ก็ตั้งไว้ก่อนนะครับ เผื่อว่าเราจะมีเงินเหลือจ่ายบ้าง ก็จะได้จัดซื้อในช่วง
ปลายปีนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล                 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผม นายโอภาส  อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 2 ครับ ท่านประธานครับ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 นี้ จะมีการเลือกตั้ง 
อบจ. ทั่วประเทศครับ ตามไทมไลน์ของการเลือกตั้งเทศบาลฯทั่วประเทศ ก็น่าจะเป็น
เดือนมีนาคม 2564 ครับ ผมก็ขอเรียนว่าขอให้พวกเราไปเลือกตั้งกันให้มากหน่อย                   
นะครับ ท่านประธานสภาครับ ผมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก และได้รับการเลือกตั้ง
ในเขต 2 เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2551 อยู่จนถึงครบวาระ 4 ปี ผมลงรับสมั คร                         
การเลือกตั้งครั้งท่ี 2 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2555 และได้อยู่ครบวาระ 4 ปี แล้วมาหมด
วาระเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2559 แต่ว่าพวกเราโชคดีทั้งนายกฯ และสมาชิกฯ ทุกท่าน 
ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 44 ของท่านนายกฯ พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา เริ่มมา
ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 จนถึงขณะนี้เป็นเวลา 4 ปี 7 เดือน แล้วนะครับ ก็เป็น
โอกาสที่ว่าเราไม่ต้องไปลงเลือกตั้งกันสมัยหนึ่งนะครับ ท่านประธานครับระยะเวลาการ
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซสิ  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส 

ทํางานของสมาชิกสภาเทศบาลของผมนะครับ ใช้เวลาทั้งหมด 3 สมัย เป็นเวลา 12 ปี                  
7 เดือน ครับ ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และข้าราชการเทศบาลเมือง
นราธิวาส ผอ.ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ให้การอนุเคราะห์กับผมที่ประชาชนได้ร้องขอ 
ให้ผมไปช่วยงานของประชาชนทุกครั้ง ผมก็ได้ไปเรียนผู้มีอํานาจกันให้ไปช่วยเหลือเช่น 
เกี่ยวกับความสะอาด ความปลอดภัย และเรื่องถังขยะ และถนนหนทางต่าง ๆ                      
ก็ได้รับความร่วมมือมาเป็นอย่างดี โอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความ
อนุเคราะห์ผมมา และได้ให้ประชาชนได้รับความอยู่ดีกินดี และถูกต้องก็เป็นผลประโยชน์
ของประชาชนครับ ท่านประธานครับ จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ 
ผมดูไทมไลน์ของรัฐบาลแล้วนะครับ น่าจะเป็นเดือนมีนาคม 2564 ผมคิดว่าวันนี้เรามา
ประชุมสภาน่าจะเป็นนัดสุดท้าย ทุกคนก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตา ปีหน้าจะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ผมขออํานวยอวยพรให้ท่านนายกฯ และ
ผู้บริหารทุกท่าน ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง พร้อมทั้งสมาชิกสภาทุกท่านลงสมัครรับเลือกตั้ง 
ขอให้ท่านโชคดี และได้เข้ามาทํางานให้กับประชาชนเป็นครั้งต่อไปครับ และสุดท้ายผม
ขณะนี้อีก 4 ปี ก็จะครบ 80 แล้ว ผมจะลดบทบาทไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไป แต่
จิตสํานึกของผมยังรับใช้สังคมอยู่ตลอด เป็นจิตวิญญาณของผม ใครที่จะให้ผมช่วยเหลือ 
ถึงแม้ว่าไม่มีตําแหน่งแต่ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือตลอดไปครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ท่านนายกฯ มีอีกหรือไม่คะ ถ้าไม่มี ดิฉันก็ขอขอบคุณ
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอบคุณค่ะ ขอปิดการประชุม 

 

ปิดประชุม เวลา  11.05  น. 
 
 
 
 

     (ลงชื่อ)    ภชมล  มณีมาตย์      ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                          เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 

     (ลงชื่อ)   อับดุลเลาะห์  วาเต๊ะ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
             (นายอับดุลเลาะห์  วาเต๊ะ) 
            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

     (ลงชื่อ)       สุชีพ   เกื้อกูล          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                  (นางสุชีพ    เกื้อกูล)    
                                 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 

      (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                 (นายอับดุลอาซิส  มะ) 
                                                        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส                                                                                                                                 
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