
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยที่  3  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่ 1/2561           
เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2561  

เวลา  09.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผาภักดี)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

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

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล    
2. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปุวย)   

  คณะผู้บริหาร 
         - รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

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

คณะผู้บริหาร 
         - รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม    

๑. นายอาฮามะ กุลยานันต์ เลขานุการ ฯ 
๒. นายแวยูโซะ บินแวดาโอะ ที่ปรึกษานายกฯ 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
๑. นายฮาฟิส ฮาเล็ง นิติกรชํานาญการ    
2. น.ส.อุสนา ซาเม๊าะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

1. นายกิจจา    สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
2. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาล 
3. นายสมิต เสริมนิภารัตน์ รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
4. นายธานินทร์ คงนวล ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  
5 นางสุชีพ เกื้อกูล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
6 นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7 นายโชคชัย    วัฑฒนายน ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
8 นางสาวปัทมา เมฆารัฐ ผู้อํานวยการกองคลัง 
9 นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
10 นายสมนึก ดวงศร ี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
11 นางสาวเจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 
12 นายพจน์ เบญจวิญญู รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 
13 นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 
14 นางกติยา ไพรพฤกษ์ หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
15 นายชัชชัยวุธ กระจายเกียรติ หัวหน้าฝุายปกครอง 
16 นายอับดุลฆอนี อันนัศว์ หัวหน้าฝุายบริการสาธารณสุข 
17 นางสาวปริยา    พรหมสังวระ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
18 นางแพรวพรรณ เกิดกูล หัวหน้าฝุายอํานวยการ 
19 นางสาวกาญจนพิวรรณ์ ขวัญสุวรรณ หัวหน้าฝุายสังคมสงเคราะห์ 
20 นายยศกร พันทวี ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล 
21 นายอรรถพร หิรัญ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
22 นางสาวศุภลักษณ์  เพชรประสิทธิ์                                                                                                                                                                                                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
23 นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
24 นางตันจุรีย์ ไชยลาภ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
25 นางสาวกาญจนาภา   โมฬี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
26 นางสาวสุพิศ อร่ามเรือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
27 นางเบญจวรรณ จินดาเพชร ครู โรงเรียนเทศบาล 4 
28 นางรอฮานา สุหลง ครู โรงเรียนเทศบาล 3 
29 นายอุดลย์ อาแซ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชํานาญงาน 
30 นางสาวนรีรัตน์ แจ่มจรัส หนักงานเขียนตั๋วสถานธนานุบาล 
31 นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
32 พ.จ.อ.อัสมาดี บือราเฮง เจ้าพนักงานปูองกันปฏิบัติงาน 
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                                                   เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น. 

                เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อครบองค์ประชุม             
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496 รวมทั้งที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุมฯ พร้อมทั้งเรียนเชิญคุณสมพร  แปูนคง  ประธานสภาเทศบาล  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อดําเนินการ          
ตามระเบียบวาระต่อไป  และเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ต่อไปผมจะอ่า นประกาศสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ประกาศเทศบาลเมือง
นราธิวาส เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2561 อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง ฉบับที่ 13 พ .ศ.2552 และมติของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ     
สมัยแรก ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
ได้มีมติกําหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
2561 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน ไปแล้วนั้น ฉะนั้น      
จึงเรียก ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจําปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นางสมพร แปูนคง ประธานสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง                   
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส   

 

เรียนท่านนายก ท่านผู้บริหาร ท่านผอ. สํานัก/กองต่างๆ ท่านสมาชิก  ผู้ทรงเกียรติ 
ท่านตัวแทนผู้ว่าฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะ วันนี้เป็นวันประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1 /2561 ซึ่งมีระเบียบ วาระการประชุม
ดังนี้  ก่อนอื่นมีท่านสมาชิกลา 3 ท่านวันนี้ คือท่าน สท.สยาม มงคลรัตน์ ท่าน ฤทธิไกร จันทร์เจริญ 
ท่าน แวมะโซ แวดาโอะ อันดับแรกนะคะ 

        ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ แนะนําพนักงานเทศบาลใหม่ โดย
เทศบาลรับโอนย้ายมา และบรรจุใหม่วันนี้ หลายท่านด้วยกันนะคะ เดี๋ยวดิฉันจะอ่าน
รายชื่อ  ตําแหน่งแล้วให้ท่านแนะนําตัวเอง นะคะ ยืนเพ่ือให้ที่ประชุมได้รู้จักหน้าตา    
นะคะ  

       ท่านที ่1 นายสมิต เสริมนิภารัตน์ ตําแหน่งผู้อํานวยส่วนควบคุมและผังเมือง 
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักการช่าง สังกัดสํานักการช่าง  เชิญค่ะ 

 

33 นางสาวซารอ นิเลาะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
34 
35 
36 
37 

นายซัมรี 
นางกานต์นุพร 
นางภัทรนิษฐ์ 
น.ส.รอมือละ 

เจ๊ะมะสาแล 
พลรักษ์เขต 
ยอดไกร 
อาแว 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
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นายสมิต   เสริมนิภารัตน์              
รักษาการ ผู้อ านวยการส านัก    
การช่าง 

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกทุกท่าน  นายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน กระผม นายสมิต เสริมนิภารัตน์ มารับราชการอยู่ที่นี่ ปัจจุบันรักษา
ราชการผู้อํานวยการสํานักการช่างนะครับ ก่อนอื่นต้องผ่านคอสอบรมถึงจะไม่ต้อง
รักษาการนะครับ ก็มีความยินดีนะครับที่มีโอกาสได้มารับราชการที่นี่ครับ ผมจะ
พยายามทําตามนโยบายของทางเทศบาล และจะให้ความร่วมมือกับท่านสุดกําลัง
ความสามารถครับ ขอขอบคุณครับ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ค่ะ ท่านต่อไปค่ะ ท่านที ่2 พันจ่าเอกอัสมาดี  บือราเฮง ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน สังกัดสํานักปลัด เชิญค่ะ  

พ.จ.อ.อัสมาดี  บือราเฮง                  
เจ้าหนักงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยปฏิบัติงาน 

สวัสดีครับ กราบเรียนท่านประธานสภา นายกเทศมนตรี ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาทุกท่านนะครับ ผม พันจ่าเอกอัสมาดี บือราเฮง ช่างโรงงานซ่อมเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ กองโรงงาน ฐานทัพเรือสงขลา มาโอนย้ายในตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาล วันนี้ขอบคุณท่าน 
นายกเทศมนตรี และผู้บริหารทุกท่าน ที่มอบโอกาสให้ผมได้มาร่วมงานในการพัฒนา
บ้านเกิดผมเอง แล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มารายงานตัวในสภาแห่งนี้นะครับ ตัวผม
เองยังขาดประสบการณ์ในงานด้านท้องถิ่น ต้องมีการเรียนรู้อีกมาก ผมขอฝากเนื้อฝาก
ตัวกับสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ ช่วยให้คําแนะนําในการทํางานในครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร   แป้นคง              
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ค่ะ ท่านที ่3 นางสาวซารอ  นิเลาะ  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สังกัดสํานักปลัด 

นางสาวซารอ   นิเลาะ                     
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

สวัสดีค่ะ นางสาวซารอ   นิเลาะ  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อยู่สํานักปลัด 
ค่ะ 

นางสมพร   แป้นคง               
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ อยู่สํานักปลัด ถ้าท่านสมาชิกจะปรึกษาหารือ สามารถปรึกษาน้องได้นะคะ 
ดูแลกิจการสภา  ต่อไปท่านที่ 4 นายซัมหรี  เจ๊ะมะสาแล 

นายซัมหรี  เจ๊ะมะสาแล                  
ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

สวัสดีครับ ผมนายซัมหรี   เจ๊ะมะสาแล ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณครับ 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ค่ะ ท่านต่อไป นายยศกร พันทวี ตาํแหนง่ผู้ช่วยผู้จดัการสถานธนานบุาล ค่ะ 

นายยศกร  พันทวี                            
ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียน  ประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร กระผม   
นายยศกร  พันทวี โอนย้ายจากพนักงานเขียนตั๋วสถานธนานุบาล เทศบาลตําบลกําแพง 
จังหวัดสตูล มาดํารงตําแหน่งพนักงานผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
นราธิวาส กระผมสัญญาว่าจะปฏิบัติตนในหน้าที่ให้ดีที่สุด เพ่ือพ่ีน้องชาวนราธิวาส 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ต่อไป นางสาวนรีรัตน์ แจ่มจรัส ตําแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว ค่ะ  

 

นางสาวนรีรัตน์  แจ่มจรัส                   
พนักงานเขียนตั๋ว  

กราบเรียนท่านประธาน สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านนะคะ คณะผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ  ดิฉันนางสาวนรีรัตน์ แจ่มจรัส บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกในตําแหน่ง
พนักงานเขียนตั๋ว สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
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 2561 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ดิฉันจะตั้งใจ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ ค่ะ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรื่องต่อไป แจ้งเพื่อทราบ เรื่องท่ี 2 การแก้ไขข้อความในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 2/2561 นะคะ 
ตามท่ีได้ส่งเอกสารให้ท่านแล้ว (เล่มสีเขียว)   

เรื่องท่ี 3 เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2564)  ตามท่ีส่งเอกสารให้ท่านแล้ว (เล่มสีเทา) ระเบียบ
วาระต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจํา 2561 ครั้งที่ 1 /2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561  

เชิญคณะกรรมการเสนอผลตรวจรายงานค่ะ  

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ทําหนา้ท่ี                    
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.    
ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส คณะกรรมการสามัญประจํา
สภาเทศบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
ประกอบด้วย                                                                                                                                
        1. นายอานนท์  โสตติมานนท์    ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

2. นายฏอฮา    อิบราฮีมีย์        กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
3. นายสูไฮมี     มะรอดิง          กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
4. นายดิเรก       ยา               กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

        5. นายชนินทร์   ลาภชิตาภรณ์   กรรมการและเลขานุการ ฯ  
            ทีป่ระชุมไดต้รวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1 /2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 จํานวน 39 
หน้า ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข จึงมีมติให้ส่ง
สภาเทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 15.00 น.  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงาน เชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติ 
สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โปรดยก
มือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรอง
รายงานการประชุมครั้งนี้   

ต่อไป ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง กระทู้ถาม ไม่มีนะคะ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณา   
แล้วเสร็จ  ไม่มีนะคะ มีอยู่ 2 ชุด ชุดตรวจรายงาน และคณะกรรมการแปรญัตติ  

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง ญัตติขอคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 
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นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ     
ระเบียบวาระท่ี 5  ขออนุญาตให้รองนิยิ เป็นผู้นําเสนอญัตติ ครับ 

นายนิยิ    นิเลาะ                        
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส                  
โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส มีความจําเป็นต้องขอคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลเมือง
นราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  

                                หลักการ 
คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสจํานวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งเป็น

กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองนราธิวาส ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน
ให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557    

                                 เหตุผล 

เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ร่วมลงนามกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2552 เป็นต้น
มา และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่องการกําหนด
หลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2557 ตาม
ข้อ 8 (3) ได้กําหนดให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสภามอบหมาย 
จํานวน 2 คน เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยคณะกรรมการที่ได้รับ
คัดเลือก มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี และคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะพ้นวาระ
ในวันที่ 30 กันยายน 2561  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส          
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลเมืองนราธิวาสต่อไป ครับ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ  สปสช. นะคะ วันนี้เราได้เชิญเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นเลขา ของกองทุน สปสช.  
มาด้วยท่านผอ. ให้ คุณสุพิศ เล่าย่อๆ ที่ประชุมให้ฟังนิดหนึ่งนะคะ เผื่อท่านสมาชิก   
บางท่านอาจจะไม่รู้รายละเอียด  

นางสาวสุพิศ  อร่ามเรือง              
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา
เทศบาล และผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง
นราธิวาสได้ก่อตั้ง ตั้งแต่ ปี 2552 และมีในระเบียบข้อกําหนดของ สปสช.              
มีคณะกรรมการที่มาจากตัวแทนสภา 2 ท่าน ดํารงวาระ 4 ปี จะหมดวาระ ในวันที่ 
30 กันยายน 2561 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน คือ อนุมัติแผนงาน
โครงการต่าง ๆ ที่คณะองค์กรภาครัฐ หรือประชาชน หรือชมรมต่าง ๆ ที่เสนอเข้ามาให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนหลักประกันสุขภาพ ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนงานที่เสนอเข้ามา รวมทั้งตรวจสอบการใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกัน
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สุขภาพ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหรือไม่ และตรวจสอบรายงานการเงิน
ต่าง ๆ รวบรวมส่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจําปีของทุก ๆ ปี 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ตอ่ไป ให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อผูที้จ่ะเป็นคณะกรรมการ 2 ท่าน เสนอทีละ
ท่านนะคะ  เชิญคุณดิเรก ค่ะ  

นายดิเรก     ยา                             
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านนะครับ ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เรื่องญัตติ คัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ผมอยากเสนอว่าการท่ีจะเป็น
คณะกรรมการกองทุน อย่างน้อยสมาชิกต้องมีการศึกษา มีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์เพ่ือจะนําข้อเสนอดี ๆ หรือว่าความคิดที่มีการขัดแย้งในเรื่องของโครงการ 
ถ้าเราคัดเลือกสมาชิกท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์และความสามารถ ประชาชนจะได้มี
ความรู้ มีประโยชน์มากขึ้น ขอบคุณครับ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณสมาน ค่ะ 

นายสมาน   รานิง                           
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผม
ขอเรียนถามว่า พอดีผมยังไม่มีความรู้ทางด้านอํานาจหน้าที่ของกองทุกหลักประกัน
สุขภาพนี้ มีหน้าที่อะไรบ้างครับ ผมจะต้องดําเนินการอย่างไร เพ่ือที่จะให้ความรู้ให้กับ
ชาวบ้านว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพนี้เป็นอย่างไร ขอบคุณมากครับ 

นายธนาวิทย์   ไชยานุพงศ์                
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธาน สมาชิกผู้ทรงเกียรติ สําหรับบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทางสาธารณสุข นายกเป็นประธาน 
ผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ  มีหลายหน่วยงาน สมาชิกสภาของเทศบาล 2 ท่าน สําหรับ
คณะกรรมการที่จะต้องอนุมัติงบประมาณในส่วนของการบริหารที่กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเสนอตอนอนุมัติงบประมาณต่าง ๆ ที่ทางชุมชนหรือหน่วยงานของโรงพยาบาล 
เทศบาล ที่เสนอโครงการมา  รายละเอียดมอบให้ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขอธิบาย  

นายศักรินทร์  ทองจินดา                     
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

          เรยีนท่านประธาน คณะผูบ้รหิาร และสมาชิกผูท้รงเกียรตทุิกท่าน ขอนาํเรียน
เบื้องต้นว่า อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน  

ข้อที่ 1. ขออนุมัติแผนงานกิจกรรมต่าง ๆ  
ข้อที่ 2. ออกระเบียบในการควบคุมการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร

กองทุน  
ข้อที่ 3. การควบคุมดูแลกํากับการรับเงิน การจ่ายเงินของกองทุนทั้งหมด  
ข้อที่ 4. กํากับดูแลหน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กรของผู้ที่ได้รับเงิน หรือติดตาม

เงิน 
ข้อที่ 5. สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ ในพ้ืนที่สามารถเข้าถึงการ

บริการสาธารณสุขทั้งท่ีบ้าน และชุมชน หรือหน่วยบริการ ได้อย่างทั่วถึง 
          ข้อที ่6. ให้คําแนะนําในการจัดทําข้อมูลและแผนดําเนินงานที่เก่ียวกับปัญหา
สาธารณสุขของกลุ่มเปูาหมาย หน่วยบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

ข้อที่ 7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน รายงาน
การรับจ่ายและเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ     
เพ่ือส่งให้ สปสช. ทราบต่อไป  
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ข้อที่ 8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ตามความจําเป็น เพ่ือให้กองทุนเดินไปได้ ซึ่งในระเบียบตรงนี้กําหนดไว้ว่า สภาต้อง
มอบหมายสมาชิกสภาทั้ง 2 ท่าน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ดิฉันจะเพ่ิมเติมนิดหนึ่งนะคะ  สมาชิกต้องการที่จะทราบว่าเงินได้มาอย่างไร 
แล้วเอาไปใช้กับใคร อย่างไร ท่าน ผอ.กองสาธารณสุข ช่วยเพิ่มเติมอีกนิดนะคะ 

นายศักรินทร์  ทองจินดา                     
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

สําหรับตัวเงินเราได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้มาตามจํานวนประชากร เอาจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล 42,000 x45   
คือจํานวนประชากรคูณกับ 45 บาท ต่อรายหัว  ได้มาล้านแปด เงินสมทบเข้าไป 60 
เปอร์เซ็น ต์ ได้มาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ 60 เปอร์เซ็นต์เทศบาลเมืองสมทบเข้าไป อ้างถึง
หน่วยงานภายนอก โรงพยาบาลจะได้จาก สปสช. รายหัวประมาณ 1,000 กว่าบาท 
แต่โรงพยาบาลดูแลเรื่องของการรักษาเป็นหลัก  หน้าที่ของเราคือปูองกันไม่ให้โรค
เกิดข้ึน ทางโรงพยาบาลจะรักษาเมื่อโรคเกิดขึ้นแล้ว ที่มาที่ไปของเงินประมาณนี้ ครับ 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อ 2 ท่าน เชิญค่ะ 

นายเจะอูมา  เจะมุ                           
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรยีนท่านประธานสภา คณะผูบ้รหิาร และท่านผูท้รงเกียรตทุิกท่าน กระผม
นายเจะอมา  เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอนําเสนอ คุณสมพร  แปูนคง   
และคุณไพโรจน์   นิยมเดช  เป็นกรรมการหลักประสุขภาพของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง) เสียงรับรองถูกต้อง เชิญคุณ
โอภาส  

นายโอภาส  อิสระนรากุล                       
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส           

เรียนท่านประธานสภา  ผมนายโอภาส    อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 ผมขอเสนอชื่อ นายฏอฮา   อิบราฮีมีย์   

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง) เสียงรับรองถูกต้อง        
เชิญคุณสูไฮมี 

นายสูไฮมี  มะรอดิง                             
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสูไฮมี  มะรอดิง  ผมขอให้เสนอครั้งละ 
1 คน และเสียงรับรอง ครับ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณฏอฮา  

นายฏอฮา    อิบราฮีมีย์                     
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์  ก่อนที่ท่านประธานจะอ่าน 
วาระในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ เลือกทีละ 1 คน ในกรณีของท่าน 
สมาชิกเจะอูมา ท่านเสนอ 2 ท่าน  และพอถึงท่านโอภาส เสนอเพียงท่านเดียว อย่างนี้
มันจะเกิดความสับสน ตามท่ีท่านสูไฮมีเสนอ ผมว่าน่าจะดีกว่า  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณเจะอูมา  

 
นายเจะอูมา   เจะมุ                              
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภา ท่ีผมเสนอทัง้สองท่านไป ผมขอเสนอใหม่ นางสมพร  
แปูนคง เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ของกองสาธารณสุขและ
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สิ่งแวดล้อม และขอให้ท่านประธานขอเสียงรับรอง ครับ ขอบคุณครับ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์                        
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ  เราเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ไม่ใช่สาธารณสุข ญัตติมีอยู่ในมือครับ ขอบคุณครับ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ไม่เปน็ไร เข้าใจกัน ตกลงเสนอทีละคน นะคะ สรุปคือ เสนอท่านละ 1  คน  
นะคะ เมื่อสักครู่คุณเจะอูมา เสนอมาแล้ว ดิฉันยังไม่ได้ขอเสียงรับรองค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์                              
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนประธานสภาที่เคารพ การที่คุณเจะอูมาเสนอมาครั้งแรกแล้ว บอกว่า 
2 คน ทีนี้พอมาเริ่มใหม่ ผมว่าอยากจะเสนอว่า ที่คุณเจะอูมาเสนอ 2 คน ผมว่าขอให้
เราลงมติยกเลิกข้อความนั้นไปก่อน เพราะเรามีการอัดเทปแล้วครับ ท่านประธาน  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เริ่มใหม่เลยนะคะ ถึงเราไม่บอกคําว่ายกเลิกถ้าเราเริ่มใหม่ ก็ยกเลิกไปเองนะคะ 
เริ่มใหม่เลย เริ่มใหม่เม่ือสักครู่  คุณเจะอูมา เชิญค่ะ 

นายเจะอูมา  เจะมุ                                  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนท่านประธานสภาและผูท้รงมีเกียรตทุิกท่าน ผม นายเจะอูมา  เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผมขอเสนอนางสมพร แปูนคง เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และขอให้ท่านประธานขอเสียง
รับรองด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ขอเสยีงรับรอง (สมาชิกยกมือรับรอง) เสียงรับรองถูกต้องค่ะ ต่อไป  เสนอคน
ที่ 2 เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ 

นายเจะอูมา  เจะมุ                                    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภา คณะผูบ้รหิารและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 
นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผมขอนําเสนอนายไพโรจน์      
นิยมเดช เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ขอบคุณครับ 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอเสียงรับรองค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง) เสียงรับรองถูกต้อง ต่อไป คุณโอภาส 
ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล                                              
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภา ผมขอเสนอ นายฎอฮา อิบราฮีมีย์ เป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอเสียงรับรองค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง) เสียงรับรองถูกต้อง ท่านต่อไปค่ะ 
สรุป มี 3 ท่านนะคะ ทีนี้วิธีเลือกก็คือใช้วิธียกมือนะคะ ดิฉันจะถามทีละท่าน ใครได้
คะแนนสูงสุด 1,2,3 อย่างนั้นเลยนะคะ เข้าใจกัน เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก ยา                                     
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

    ครับขอบคุณท่านประธาน  ผมนายดิเรก  ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ผม
ขอแนะนําอย่างนี้ครับ  อยากให้แสดงวิสัยทัศน์ ก่อนที่จะเป็นกรรมการว่าอยากทําให้
ประชาชนได้ยังไง ครับ ขอบคุณมาก 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           แล้วดฉัินตอ้งลงจากเวทีไหมคะ ไดก็้ไดค่้ะ เพราะรองประธานมีอยู่ค่ะ ขอบคุณ
มาก  ตกลงเอาอย่างนั้น เอาเลยนะคะ ดิฉันในนามของคณะกรรมการ ฯ เก่า ผู้ ถูกเสนอ
ชื่อ  1 ในจํานวน 3 ท่าน เชิญค่ะ คุณโอภาส 

นายโอภาส  อิสระนรากุล                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภาครับ อยากให้เปน็ไปตามทีคุ่ณดเิรก  ยา เสนอครับ 
เพราะว่าในเมื่อท่านประธานไปนั่งบนโต๊ะประธาน ความเกรงอกเกรงใจ ความได้เปรียบ
เสียเปรียบอาจจะมีเกิดขึ้นนะครับ แล้วทีนี้รองประธานสภา ก็ยังอยู่ครับ งั้นผมว่าตามท่ี 
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ขอให้รองประธานสภาอามิง ขึ้นไปนั่งเป็นประธานสภา และเชิญประธานสภาลงมานั่ง
ข้างล่างในนามสมาชิกสภา จะดูสง่างามดีกว่าครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ได้ ๆ เชิญท่านรองประธานสภา ขึ้นมานั่งแทนค่ะ 

นายอามิง  บินนิแว                                
รองประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ครับ ผมรองประธานสภา นายอามิง บินนิแว มาแทนนางสมพร  แปูนคง 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านนายกเทศมนตรี และผู้เข้าประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสมพร แปูนคง 
ซึ่งถูกเสนอชื่อเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช) ดิฉัน
เป็นกรรมการมา จําไม่ได้แล้ว แต่นานแล้ว สิ่งที่ทํามานะคะ ในฐานะคณะกรรมการฯ 
ไม่ต้องบอกรายละเอียดยอดเงินนะคะ ดิฉันจําไม่ได้ แต่ว่ากองทุนนี้คือ สปสช. เป็นการ
ปูองกันสุขภาพประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ผู้ที่จะใช้เงินกองทุนนี้ได้คือคนที่
มีสําเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเท่านั้น แล้วก็การที่จะทําโครงการให้ทุกคนได้ใช้
บริการ ดิฉันเคยทําโครงการมาทั้งหมด 35 ชุมชน โครงการที่ทําคือโครงการออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ ฟุตบอลเยาวชนทั้งหมด มาเสนอท่านนายก ท่านนายกก็สนับสนุน 
โครงการแอโรบิค โครงการไทเก๊ก โครงการโยคะ ดิฉันเคยเขียนโครงการให้ทุกกลุ่ม   
ในเขตเทศบาลเมือง เฉพาะกลุ่มท่ีออกกําลังกาย ก็คือกลุ่มออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพทุก
กลุ่มในเขตเทศบาลเมือง 35 ชุมชน ได้ใช้บริการ เงิน สปสช.  โดยการสนับสนุนจาก
ท่านนายกโปุง ทุกกลุ่มทุกครั้งที่เวลาเสนอโครงการไป ท่านนายกบอกว่าต้องอนุมัติ 
ต้องให้ต้องปูองกันสุขภาพ แต่เราไม่เคยมองเห็น ไม่เคยคิดไม่เคยได้รับรู้บางคน ว่าเงินนี้
ได้มาจากไหนมาอย่างไร นะคะ นั่นคือผลงานที่ทํามา และท่านนายกไม่เคยปฏิเสธ บอก
ว่าให้เขียนโครงการเลยให้ชุมชนนั้น ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสได้รับเงินนี้ 
ได้เล่าเรื่องนี้ ดีเหมือนกันปิดทองหลังพระตลอด ไม่เคยมีใครรู้ นะคะ จบค่ะ 

นายอามิง  บินนิแว                                  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

นั่งก่อนครับ เชิญคุณไพโรจน์ คนที่ 2  

นายไพโรจน์  นิยมเดช                               
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธาน ผม นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2     
ทีมทางเลือกใหม่ ผมเพ่ิงเข้ารับตําแหน่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
สปสช. ยังไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่ ผมจึงขอถอนตัวและขอเสนอให้ นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์       
แทน ครับ 

นายอามิง  บินนิแว                           
รองประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณโอภาส 

นายโอภาส  อิสระนรากุล                          
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ เมื่อสักครู่ทางนี้เสนอ คุณไพโรจน์ไปแล้ว ถ้าจะ
ถอนก็ถอนตอนนั้นเลยครับ เพราะตอนนี้รับรองไปแล้วคุณต้องรับผิดชอบว่าจะ
ลงคะแนนเลือกตั้ง จะถอนตอนนี้ถอนไม่ได้ ถอนตอนเสนอชื่อครับ 

นายอามิง  บินนิแว                                 
รองประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ครับ คุณไพโรจน์ ครับเสนอตัว 
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นายไพโรจน์  นิยมเดช                             
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ท่านประธาน ผมขออยู่ต่อก็ได้ครับ พูดถึงนโยบาย ตั้งแต่ผมทํางาน    
เพ่ือชาวบ้าน 

นายอามิง  บินนิแว                                 
รองประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ครับ คนต่อไป เชิญคุณฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์                               
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ ท่านประธานครับ ผมยัง
งงเลย คือยังไง คนที่สภาแห่งนี้เลือกเป็นกรรมการ ทีนี้ตอนแรกคุยไม่เอา พอโดนใคร
พูดนิดหนึ่ง ผมไม่ม่ันใจว่าท่านจะทําหน้าที่ได้ดังที่สมาชิกไว้วางใจหรือเปล่า ที่จริงผมรู้
ว่าคงไม่ได้รับคัดเลือกมาเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ แต่ผมอยากรู้ว่า
ทุกคนที่สมาชิกเลือกเป็นคณะกรรมการ อยากให้เลือกคนที่ความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ ผมก็เคยเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพมาแล้วพร้อมกับ
คุณสมพร คุณสูไฮมี ก็เป็นผลทางการเมือง ผมก็เลยไม่โดนเลือก ที่เราเลือกครั้งที่แล้ว 
ที่นี่ ตั้งแต่ผมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทุกครั้งที่ตั้งใจว่าเงินของ
หลวงอยากให้ทุกชุมชนที่เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทุกชุมชนใช้
เงินอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพื่อว่าตัวนี้มันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน      
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการออกกําลังกาย การรักษาสุขภาพ นะครับ เอาอย่างนี้นะครับ
ท่านประธาน ผมขอสละสิทธิ์ให้คุณไพโรจน์ดีกว่า ผมดูแล้วว่าท่านไม่มีความมั่นใจ ผมดู
ถ้าเลือกผมคงไม่ได้เป็นนะครับ ผมขอถอนตัว  ผมไม่เสนอให้คนอ่ืนเป็น ให้คุณไพโรจน์
เป็นนะครับ ขอบคุณครับ 

นายอามิง  บินนิแว                                 
รองประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณดิเรก ยา ครับ 

นายดิเรก  ยา                                           
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ที่จริงผมอยากให้แนะนํา   
สมาชิกของเราทุกคน ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการ  ต้องดูด้วยว่า
เค้ามีประสบการณ์หรือมีความสามารถไหมที่จะนําความรู้มาถ่ายทอดและขับเคลื่อน
การทํางานขององค์กรเพื่อจะเข้าสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชน ถ้าเรามาคัดเลือก 
อย่างนี้เหมือนเราทํางานล้มเหลวแต่แรก เราไม่ต้องทํางานล้มเหลวเลยนั่น แล้วจะไปคิด
อะไรต่อไป ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล                       
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ กราบเรียนท่านประธาน ท่านตัวแทนผู้ว่า ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด สมาชิก
สภาผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ก่อนที่เราจะเลือกคณะกรรมการฯ สปสช. ผมอยากจะพูด
นิดหนึ่งว่า แต่ละท่านมีศักยภาพในการพูดไม่เท่าเทียมกัน แต่การทํางานผมมองว่าบาง
คนที่ไม่พูดเท่าไหร่ทํางานมากกว่าคนที่พูดมากอีกนะครับ ก็อย่างพ่ีพรเป็นทํางานและ
พูดก็เก่ง นะครับ อย่างคุณไพโรจน์ ที่ผมมองว่าที่เสนอตัวเมื่อสักครู่ก็อาจจะพูดน้อย  
แต่เท่าท่ีประสบกับตัวเอง ว่าท่านไพโรจน์เข้าหาชาวบ้าน ช่วยเหลือชาวบ้านจริง ๆ    
ไม่ว่าจะเป็น เขต 1 เขต 2 เขต 3  เข้าหาหมด ช่วยเหลือชาวบ้านทุกอย่าง ตรงนี้อยาก
บอกนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวพวกเราจะเข้าใจผิดว่าวิสัยทัศน์ตัวเองไม่พูด อาจจะพูดไม่เก่ง 
ขอบคุณมากครับ 
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นายอามิง  บินนิแว                                 
รองประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญครับ คุณโอภาส 

นายโอภาส   อิสระนรากุล                     
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ครับ ตามท่ีเราเสนอชื่อ 3 ท่าน มี 3 ท่าน ที่นายฏอฮา
จะขอถอนสละสิทธิ์ก็ไม่ได้แล้วครับ ตามประชาธิปไตย เรานับคะแนนกัน  ใครที่ได้ที่ 1  
2  เป็นตัวแทน ที่ 3 ไม่เป็นตัวแทนก็ไม่เป็นไร ทําให้สมาชิกในสภาแห่งนี้ มีความคิด
หลากหลายนะครับ เราใช่ว่าจะเอาคนพูดเก่ง แล้วมาทํางาน คนพูดไม่เก่งแล้วมาทํางาน 
ไม่ใช่ครับ เราทุกคนมีวิสัยทัศน์ เราอยู่ทั้งหมด 18 ท่าน เราก็รู้ ๆ อยู่ว่าใครเป็นใคร 
เรียนประธาน เรียนท่านอุดมครับ  พอดีท่านไม่ได้ลงคะแนนให้ที่กล่าวสนับสนุน       
ขออนุญาตด้วยครับ ไม่ถูกต้องครับ ผู้ที่ลงคะแนนทั้ง 18 ท่าน เป็นผู้สนับสุนนให้
คะแนนเสียงกัน อภิปรายสนับสนุนกันได้ แต่ท่านผู้บริหารน่าจะไม่ต้องมาดูตัวนี้ ให้เค้า
สมาชิกดูแลสมาชิกกันดีกว่าครับ ต้องขออนุญาตท่านรองอุดมด้วยครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล                       
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ ขออนุญาต ที่ผมได้พูดไป ไม่ใช่อะไรหรอกครับ อย่างที่ผมบอกคนที่
ทํางานเก่งแต่พูดไม่เก่ง อย่างท่ีคุณโอภาสบอกจริง ๆ ผมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่อยาก
นําเสนอเพราะผมได้สัมผัสตรงนี้  ถ้าไม่ถูกต้องจริง ผมต้องขออภัยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายอามิง  บินนิแว                                 
รองประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ไม่ใช่มาหาเสียงนะครับ  นายดิเรก 

นายดิเรก ยา                                     
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่านประธาน   ที่จริงในสภาเป็นการสะท้อนปัญหาของชาวบ้าน ไม่ใช่
มาแล้วไปคุยกันนอกสภา ไม่ใช่ไปตามคนที่ไม่คุยในสภา แล้วอย่างนี้สภาจะศักดิ์สิทธิ์ได้
อย่างไร เราเล่นการเมืองเกินไป ที่จริงปัญหาสะท้อนทุกอย่าง ต้องเอาใจใส่คําพูดของ
สภา เพราะสภานี่คือสะท้อนปัญหาของประชาชน แต่ส่วนมากที่ได้พูด ตั้งแต่หลายสมัย
แล้วในเรื่องในส่วนผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันสักเท่าไหร่ อยากจะให้เรา
เปลี่ยนความคิดใหม่ ล้างใหม่นะครับ ไม่มีการเมืองแล้ว เอาเสียงสภานี่แหละที่ไปปฏิบัติ 
ไม่ใช่ไปเอาเสียงจากนอกเวทีมาทําให้เกิดประโยชน์ในสภา ผมว่าไม่ถูกต้องนะครับ 
ขอบคุณครับ  

นายอามิง  บินนิแว                                 
รองประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีใครบ้าง มีไหมครับ เชิญคุณฏอฮา ครับ 

นายฏอฮา   อิบราฮีมีย์                            
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานที่เคารพ ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์  ผมขอเรียนถามว่า เมื่อสักครู่ 
ที่ผมขอถอนตัวมีผลไหมครับ คุณโอภาสบอกถอนตัวไม่ได้ ผมอยากจะเรียนถาม
ประธานว่า มีผลไหมครับที่ถอนเมื่อสักครู่ เพราะผมอยากจะให้คุณไพโรจน์ เป็น
มากกว่า เพราะคุณไพโรจน์จะได้ทําต่อเนื่อง เพราะคุณไพโรจน์แกไม่ได้เป็นมา 2 ปีแล้ว 
ผมมีความรู้สึกเหมือนถอนแล้วก็เอาใหม่ พูดผิดแล้วก็พูดใหม่ ผมมีความรู้สึกว่าสภาแห่ง
นี้พูดอะไรก็ได้ ที่มันถูกใจเราแต่ไม่ถูกใจคนอ่ืน พอคนอ่ืนไม่ถูกใจก็ช่วยพูดให้ ผมคิดว่า
มันไม่ศักดิ์สิทธิ์ เหมือนกับเล่นการเมืองมากเกินไป ผมอยากจะให้ตั้งใจทําหน้าที่ให้ดี
ที่สุด ที่จริงผมก็เคยเป็นมาแล้ว แต่ท่านโอภาสเสนอมา ผมเลยคิดว่าจะรับหรือไม่รับดี 
ผมอยากทราบว่า ที่ผมและคุณไพโรจน์ถอนตัวเมื่อสักครู่  มีผลไหมครับ  
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นายอามิง  บินนิแว                                 
รองประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ที่ท่านถอน ไม่มีผลนะครับ ผมไม่ยอม เพราะที่เสนอมามีคนรับรองแล้วนะครับ 
อยู่กันทั้ง 3 คน ก็อยู่รวมกันไปเลยครับ   

นายธนาวิทย์  ไชยานุงพงศ์                 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพรักทุกท่าน   
นะครับ สําหรับระเบียบในการถอนหรือสมัครตอนนี้ระเบียบต้องถามไปทางผู้ถือ
ระเบียบนะครับ ได้ชี้แจงในสภานิดหนึ่งว่า เหตุการณ์เม่ือสักครู่ไม่ว่าจะเป็นทั้ง       
ท่าน สท.ไพโรจน์หรือท่านสท.ฏอฮา ที่ถอนตัว ไม่ทราบว่าตามระเบียบแล้ว จริง ๆ เป็น
อย่างไรครับท่านรองปลัด ถ้าได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับ  

นายอามิง  บินนิแว                                 
รองประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณ สูไฮมี ครับ  

นายสูไฮมี  มะรอดิง                               
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ขอบคุณท่านประธาน ในเมื่อมีการรับรองเรียบร้อยแล้ว ผมให้ท่าน
ประธานมีการเลือกตามระเบียบดีกว่า ในเมื่อเสนอชื่อและรับรองกันทุกคนแล้ว ยึดตาม
ระเบียบดีกว่า ให้มีการดําเนินการเลือกเลยครับ จะได้จบ ขอบคุณมากครับ  

นายอับดุลอาซิส  มะ                          
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เมื่อตกลงกันไม่ได้ ผมขอชี้แจงนะครับ ในกรณีที่เราคัดเลือกมาแล้ว 3 ท่าน คือ 
1. นางสมพร  แปูนคง   
2. นายไพโรจน์  นิยมเดช 
3. นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 

เมื่อมีเสนอรายชื่อแล้ว มีการรับรองอยู่แล้ว เอาตามที่เราเสนอชื่อ ต่อไปเราก็นับว่าใคร
เป็นคนได้  ก็เอาตามนั้นดีกว่านะครับ ขอบคุณครับ 

นายอามิง  บินนิแว                                 
รองประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ถ้าอย่างนั้นเราก็ยึดตามที่เราเลือกนะครับ  ถ้าอย่างนั้น เรามาเลือกกันเลย   
นะครับ  ท่านแรก นางสมพร  แปูนคง ใช้วิธียกมือนะครับ  เชิญครับ (สมาชิกยกมือ 12 
เสียง) 12 เสียงครับ ท่านที่ 2 นายไพโรจน์  นิยมเดช ท่านใดเห็นชอบคุณไพโรจน์   
เชิญยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 8 เสียง)  8 เสียงครับ  ท่านใดเห็นชอบคุณฏอฮา เชิญ
ยกมือครับ  (สมาชิกยกมือ 5 เสียง) 5 เสียงนะครับ  เป็นอันว่าสภามีมติให้สมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 2 ท่าน เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย  

1. นางสมพร  แปูนคง 
2. นายไพโรจน์  นิยมเดช 
เชิญคุณไพโรจน์  

นายไพโรจน์  นิยมเดช 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธาน ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีไว้วางใจผม ผมจะทํา
หน้าที่ให้เต็มที่ ถึงผมจะพูดไม่เก่ง แต่ผมต้องทําหน้าที่ของผมให้ดีครับ ขอบคุณครับ 

นายอามิง บินนิแว 
รองประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญครับท่านประธาน 

 

นางสมพรแป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ก็ขอขอบคุณท่านรองประธานนะคะ ก็รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกก็คือ คุณสมพร  
แปูนคง คุณไพโรจน์นิยมเดช 2 ท่าน นะคะ ในบางเรื่องเรามองว่าเป็นเรื่องง่ายๆ แต่มัน
ไม่ใช่ง่ายนะคะ ต่อไปเข้าสู่ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2559 ของกองวิชาการและแผนงาน  

เชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 

นายธนาวิทย์ ไชยานพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
สําหรับญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการ ระเบียบวาระท่ี6 นะครับ ขออนุญาตให้ทาง
ท่านรองอุดมเป็นผู้เสนอญัตติครับ ขอบคุณครับ 

นายอุดม เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ ขอขอบคุณมากครับท่านนายกครับ เรียนท่านประธานสภา นะครับ 
ตัวแทนผู้ว่าฯ นะครับ ตัวแทนของท้องถิ่นจังหวัดนะครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านนะครับ ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส มีความประสงค์ขอให้สภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้  

                                        หลักการ 

คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จํานวนหกคน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้ 
1. กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส จํานวนสามคน 
2. กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง

นราธิวาส จํานวนสามคน  
เหตุผล 

เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาสชุดเดิม จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 จึงมีความจําเป็นจะต้องดําเนินการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเพื่อเป็นกรรมการดังกล่าว  

                                         ระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1 ข้อ 8 (3) และหมวด 6 ข้อ 28 (1)  
ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวนสามคน กรรมการตาม

ข้อ 8 (3)(4)(5) และ(6) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้  

ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการตาม  
ข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณานําเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสเพื่อดําเนินการต่อไป นะครับ ขอบคุณมากครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านเลขาชี้แจงระเบียบค่ะ 

นายอับดุลอาซิส มะ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ครับ การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุมนะครับ การเสนอชื่อที่เป็น
คณะกรรมการทั้ง 2 รายการนี้นะครับ มีแนวทางในการคัดเลือก 1 การเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นต่อที่ประชุมต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 2 คน นะครับ และผู้ซึ่งได้รับเสนอชื่อ
ต้องอยู่ในที่ประชุม และต้องให้ความยินยอมนะครับ ในการเสนอชื่อนั้นนะครับ หากมี
การเสนอชื่อครบพอดี พอดีตามจํานวนครับ และก็ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น
ได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจํานวนที่กําหนดนะครับ ให้ประธานที่
ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือก ผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยการลงคะแนนลับ      
นะครับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัว ชื่อสกุล ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่
ประชุมมอบให้ได้ไม่เกินตามจํานวนที่กําหนดนะครับ ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในประชุม และมิได้เป็นผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้นับคะแนนนะครับ         
เมื่อตรวจนับคะแนนแล้วนะครับ ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลําดับที่เป็นอยู่ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกครบจนครบจํานวนที่กําหนด ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับคะแนนในลําดับถัดกัน
หลายๆ คนนะครับ ทําให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่ 
เฉพาะผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่2 แล้ว ปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก
ให้ใช้วิธีการจับฉลากตามท่ีประธานสภาในที่ประชุมกําหนดนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง  
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ กรรมการนี้มี 2 ชุด นะคะ เราจะเลือกชุดละ 3 คน  
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 3 ท่าน นะคะ 
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 3 ท่าน  นะคะ  
ในที่ประชุมแห่งนี้   เราจะให้เสนอชื่อทีละท่านแล้วก็ขอเสียงรับร้องทีละท่าน 

นะคะ คนที่รับรองยกมือรับรองได้ครั้งเดียวนะคะ แต่ละท่านยกมือรับรองได้ครั้งเดียว 
เพราะดิฉันมาเปิดเห็นข้อบังคับข้อ 107 กรรมการสามัญกรรมการพ้นจากตําแหน่ง คือ 
1. ลาออก ตาย สิ้นสุดสมาชิกสภาพ หรือข้อ 4 เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่ 
สภาท้องถิ่นมีมติพ้นจากหน้าที่ ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นก็ได้แล้วแต่ ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกรับรองไม่
น้อยกว่า 2 คน ส่วนที่ผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่
จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืนให้นําวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช ้      
ข้อ 12 ก็คือการเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขา คือให้ใช้แนวทางการเลือก
ประธานสภา นะคะ ในการเลือกประธานสภา รองประธานสภา หรือเลขา ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการเลือกตั้ง  
ให้ใช้ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภา ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภา การเสนอชื่อ
นั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละ
คนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ใช้แนวทางการเลือกประธานสภา นะคะ เพราะฉะนั้น 
เชิญคุณสูไฮมี ค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานครับ ที่ท่านพูดมาเมื่อกี้ผมก็ยังงงๆอยู่ในเมื่อมีการเสนอชื่อแล้ว
รับรองนี้ต่อหนึ่งคนนี้เลือกได้แค่คนเดียว  
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ใช่ รับรองได้คนเดียว 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ระเบียบมันชัดเจนไหมครับ 

 
นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ดิฉันเปิดระเบียบการเลือกประธานสภาอยู่ เราใช้แนวทางนั้น 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

แล้วสมมุติว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ 10 คน เสนอแค่ 2 คน ก็คนหนึ่งได้ 2 คน 
แล้วอีก 8 คนก็คนต่อไปก็รับรองไม่ได้ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ใช่ไหม 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ตามท่ีท่านบอกมันก็ต้องอย่างนั้น แต่ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับ เพราะที่ผ่านมา
การรับรองมันไม่จําเป็นต้องคนหนึ่งได้แค่ครั้งเดียว นอกว่าจากเลือกประธานสภาหรือ
รองประธานสภาบอกว่ามากกว่า ผมอยากให้ทางท้องถิ่นพิจารณาครับผม ผมฟังแล้วงง
ยิ่งงงครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

อยู่มา 15 ปี ยังงงเลย เพ่ิงมางงวันนี้ครับผม 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ชี้แจงส่วนตัว (ชี้แจงนอกรอบ) 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ค่ะ ตอ่นะคะ ตามกฎหมายให้ดําเนินตามนั้น แตโ่ดยอนโุลมคําว่าโดยอนโุลม
หมายถึงว่าเราไม่ใช้ก็ได้ในกรณีนี้เหมือนท่านสูไฮมีว่ามันจะไม่พอกัน แต่การเลือก
ประธานนั้น เราเลือกคนเดียวใช่ไหมคะ ที่เราเลือกเป็นชุดไม่ง้ันคนไม่พอ เพราะฉะนั้นเรา
จะเอาคําว่าโดยอนุโลมมาใช้วิธีการเลือกการรับรองซํ้าได้ นะคะ เอาจบทีนี้เสนอชื่อนะคะ 
ทีละชุดนะคะ ทีละคน เชิญท่านสมาชิกค่ะ เชิญคุณชนินทร์ ค่ะ 

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมนายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต3 นะครับ ขอเสนอชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ขอเสนอ         
นายเจะอูมา เจะมุ ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอเสียงรับรองค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง) เสียงรับรองถูกต้อง กรรมการพัฒนาใช่
ไหมค่ะ ต่อไปคนที2่ ค่ะ เชิญคุณชนินทร์ค่ะ 

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับผมนายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3  ครับ ขอเสนอ
ท่านสูไฮมี มะรอดิง เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         ค่ะ ขอเสยีงรับรองด้วยค่ะ เสยีงรับรองค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง) ค่ะ เสียง
รับรองถูกต้องนะคะ เชิญท่านต่อไปค่ะ คุณชนินทร์อีกค่ะ 

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับผมนายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอเสนอท่าน
ไพโรจน์ นิยมเดช เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           คุณไพโรจน์ นะคะ ค่ะ ขอเสยีงรับรองค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง) เชิญสมาชิก
ท่านเสนอคนต่อไปค่ะ เชิญคุณฏอฮาค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์ ผมขอเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ทั้ง 3 นะครับ คนแรกคุณนายดิเรก  ยา คนที่สอง  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เสนอทีละคนค่ะ  เสนอทีละคน เสียงรับรองทีละคน 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอเสียงรับรองครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ประธานเป็นคนขอค่ะ ผู้รับรอง คุณดิเรก  ใช่ไหมค่ะ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ
(สมาชิกยกมือรับรอง) ค่ะ ถูกต้องค่ะ เสนอคนต่อไปค่ะ ค่ะ คุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์ เสนอคนที่ 2 นะครับ   
คุณสมาน  รานิง   

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอผู้รับรองด้วยค่ะ(สมาชิกยกมือรับรอง) ค่ะ ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ต่อไปคนที่
3 ค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คนที่ 3 ผมเสนอคุณโอภาส  อิสระนรากุล ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ(สมาชิกยกมือรับรอง) ค่ะ เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผมขอสละสิทธิ์ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คุณโอภาสสละสิทธิ์นะคะ เชิญเสนอคนต่อไปค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานครับ ในเมื่อคุณโอภาสสละสิทธิ์ ผมเสนอครบแล้วทั้ง 3 ท่านครับ 
ในเมื่อเขาสละสิทธิ์เท่ากับผมเสนอ 3 ท่าน การสละสิทธิ์เป็นเรื่องของเขาครับ ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ไม่ เผื่อคนอ่ืนเสนออีก เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
นางสมพร  แป้นคง       
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพครับ กระผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาสครับ ผมขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส คุณฏอฮา 
อิบราฮีมีย์ ครับ  

ขอเสียงรับรองค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง) ค่ะเสียงรับรองถูกต้องนะคะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เสนอคนเดียวครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญสมาชิกเสนออีกค่ะ มีอีกไหมคะ ไม่มีนะคะ ท่านเลขาชี้แจงระเบียบ     
เชิญค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ครับระเบียบนั้นผมได้ชี้แจงแล้วเมื่อกี้ อธิบายแล้ว ท่านประธานก็เรียกโหวต  
ยกมือแล้ว ขอมติเลย  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เราใช้วิธียกมือใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะ เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ  ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์ ตามที่ท่านประธานได้อ่าน 
ตามท่ีท่านเลขาได้อ่านระเบียบเมื่อกี้ผมฟังว่าต้องรับเป็นความลับนะครับ ต้องมีการ
คัดเลือกอย่างนี้ประมาณนั้นที่ผมจับได้ก็คือถ้ายังไงก็ให้ท่านเลขาอ่านระเบียบอีกครั้ง
หนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขาอ่านระเบียบอีกครั้งนะคะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ ตั้งใจฟังด้วยครับ ระเบียบการเสนอสมาชิกสภา
เทศบาลท้องถ่ินต่อท่ีประชุมต้องมีการรับรองอย่างน้อย 2 คนนะครับ ในกรณีเสนอชื่อ
หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจํานวนนะครับ ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น
ได้รับคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินจํานวนที่กําหนดนะครับ ให้ประธานสภาให้
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคะแนน
ลับนะครับ ให้ใช้วิธีเขียนชื่อและชื่อตัว ชื่อสกุล ผู้ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่
ประชุมมอบให้นะครับ  ไม่เกินจํานวนที่กําหนด แค่นี้พอนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ใช้วิธีลงคะแนนนะคะ เชิญเจ้าหน้าที่ค่ะ เขียนชื่อสกุลคนที่เราจะเลือกนะคะ 
แล้วใช้วิธีนับขึ้นกระดาน แจกกระดาษนะคะ ใช้วิธีเขียนชื่อสกุลใส่ในภาชนะ เชิญคุณ
โอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับจะให้เขียนทั้ง3คนเลยหรือแต่ละคน ทีละคน       
ขอความชัดเจนครับ จะให้เขียนทีเดียว 3 คนหรือว่าทีละคนด้วยนับคะแนนกันขอความ
ชัดเจนจากท่านประธานครับ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขออนุญาตนิดหนึ่งครับ การคัดเลือกนั้นไม่เกิน 3 คนและก็ตอนที่นับคะแนน
ต้องให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งมาดูการนับคะแนนให้ด้วยตามระเบียบนะครับ อย่าให้เกิน 
3 คน นะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ คุณโอภาสถามเมื่อกี้นะคะ เขียน 3 คนเลยนะคะ  

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ต้องเขียนชื่อชุดแรกคือใคร ต้องเขียนหัวข้อชุดแรกก่ีคนชุดสองคือใครเดี๋ยวมัน
สับสนอีก เรียนเชิญสมาชิกนะครับทั้ง 3 คนก็ได้ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คุณนัซรุดดีนกับรอนิง เชิญค่ะ มาช่วยหยิบบัตร อ่านบัตรค่ะ 

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เริ่มนับคะแนนเลยนะครับ 

ใบที่ 1  1. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 

2. นายดิเรก  ยา 

3. นายสมาน  รานิง 

ใบที่ 2 1. นายดิเรก  ยา 

2. นายสมาน  รานิง 

3. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณฏอฮา  ค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์  แล้วตามท่ีท่านสมาชิก
นับอ่านชื่อเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะครับ เมื่อกี้ผมก็เลยถาม ขอให้เห็นหน่อย ขอบคุณครับ  
เมื่อกี้ผมไม่เห็นนะครับ เพราะว่าไม่ได้ลงคะแนน ขอบคุณครับ 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ใบที่ 3 1. นายเจะอูมา เจะมุ 
         2. นายสูไฮมี มะรอดิง 
         3. นายไพโรจน์ นิยมเดช 
ใบที่ 4 1. นายเจะอูมา เจะมุ 
         2. นายสูไฮมี มะรอดิง 
         3. นายไพโรจน์ นิยมเดช 
ใบที่ 5 1. นายเจะอูมา เจะมุ 
         2. นายสูไฮมี มะรอดิง 
         3. นายไพโรจน์ นิยมเดช 
ใบที่ 6 1. นายเจะอูมา เจะมุ 
         2. นายสูไฮมี มะรอดิง 
         3. นายไพโรจน์ นิยมเดช 
ใบที่ 7 1. นายดิเรก ยา 
         2. นายสมาน  รานิง 
         3. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
ใบที่ 8 1. นายเจะอูมา เจะมุ 
         2. นายสูไฮมี มะรอดิง 
         3. นายไพโรจน์ นิยมเดช 
ใบที่ 9 1. นายเจะอูมา เจะมุ 
         2. นายสูไฮมี มะรอดิง 
         3. นายไพโรจน์ นิยมเดช 
ใบที่ 10 1. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
            2. นายดิเรก ยา 
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           3. นายสมาน รานิง 
ใบที่ 11 1. นายเจะอูมา เจะมุ 
           2. นายสูไฮมี มะรอดิง 
           3. นายไพโรจน์ นิยมเดช 
ใบที่ 12 1. นายเจะอูมา เจะมุ 
           2. นายสูไฮมี มะรอดิง 
           3. นายไพโรจน์ นิยมเดช 
ใบที่ 13 1. นายเจะอูมา เจะมุ 
           2. นายสูไฮมี มะรอดิง 
           3. นายไพโรจน์ นิยมเดช 
ใบที่ 14 1. นายดิเรก ยา 
           2. นายสมาน รานิง 
           3. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
ใบที่ 15 1. นายดิเรก ยา 
            2. นายสมาน รานิง 
            3. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
ใบที่ 16 1. นายดิเรก ยา 
           2. นายสมาน รานิง 
           3. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
16 ใบ ครับ สรุปคะแนนนะครับ 
 1. นายเจะอูมา เจะมุ ได้รับคะแนน 9 คะแนน 
 2. นายสูไฮมี มะรอดิง ได้รับคะแนน 9 คะแนน 
 3. นายไพโรจน์ นิยมเดช ได้รับคะแนน 9 คะแนน 
 4. นายดิเรก ยา ได้รับคะแนน 7 คะแนน 
 5. นายสมาน รานิง ได้รับคะแนน 7 คะแนน 
 6. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ ได้รับคะแนน 7 คะแนน ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ รวมคะแนนแล้วนะคะ ก็ได้คนที่ได้คะแนนสูงสุดนะคะ มี 9 คะแนน กับ    
7 คะแนน 2 ชุด ก็เป็นอันว่าคนที่ได้คะแนนสูงสุดก็คือ 

คุณเจะอูมา เจะมุ 9 คะแนนนะคะ  
คุณสูไฮมี มะรอดิง 9 คะแนน  
คุณไพโรจน์  นิยมเดช 9 คะแนนนะคะ              
ก็เป็นอันว่าทั้ง 3 ท่านนี้ได้เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะ 

ต่อไปเลือกชุดที่ 2 นะคะ เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

(หารือนอกรอบ) 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

(หารือนอกรอบ) 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ดิฉันก็อ่านระเบียบแล้วนะคะ คือเข้าใจว่าต้องเลือกทีละคน แต่เมื่อกี้เรา
เสนอชื่อเราเสนอทีละคนนะคะ แล้วนับคะแนนก็นับทีละคนนะคะ แต่ด้วยความที่ดิฉัน
มองว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเขียน 3 คนในแผ่นเดียวกันแทนที่เราจะเขียนทีละคน ทีละคน
นะคะ แต่ดิฉันยังตีความหมายว่าเรายังเลือกทีละคนอยู่นะคะ แต่เขียนแผ่นเดียวกัน    
3 คน เพื่อไม่ให้เสียเวลาเพราะผลมันออกมาเหมือนกัน คือเราเสนอชื่อทีละคนถ้าเรา
เลือกเป็นพวงแสดงว่าเราเสนอชื่อรวดเดียวเลย 3 คน เราขอเสียงรับรองทีเดียวเลย     
3 คน นั่นคือเลือกเป็นพวง คือดิฉันมีความรู้สึกอาจจะคิดแบบนั้นนะคะ แต่ไม่ใช่ว่าไม่  
ดูระเบียบ ไม่ใช่ว่าไม่ทําตามระเบียบ คือมองถึงผลมันว่าเราไม่ต้องเสียเวลา แทนที่เรา
จะแจกกระดาษ 3 ใบ แล้วทีละใบๆ นะคะ แต่ในการเสนอนั้นเราเสนอทีละคน เราไม่ได้
เสนอเป็นพวง ในการลงคะแนนเราประกาศรายชื่อเราประกาศทีละคน เราไม่ได้
ประกาศเป็นพวงนะคะ ก็คงสภาไม่ได้เสียหายอะไร แล้วเราไม่ได้ฉีกระเบียบอะไรนะคะ 
เพราะว่าดิฉันยังจําได้ว่าคืออะไรที่มันคิดว่ามันเป็นการไม่ยืดยาด แล้วไม่เสียหาย                 
ไม่ทําให้ที่ประชุมเสียหายก็ไม่เป็นไร ค่ะ เชิญคุณโอภาส 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

(หารือนอกรอบ) 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ในที่นี้เราต้องเลือก 3 คนนะคะ ตามระเบียบแก้ไขใหม่เลือก 2 คนไม่ได้ต้อง
เลือก 3 คน ต่อไป คณะกรรมการชุดต่อไปนะคะ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เชิญสมาชิกเสนอชื่อทีละคนนะคะ แต่ต้องเสนอ 3 คนนะคะ เพราะเรา
เลือก 3 คน เชิญคุณสูไฮมีค่ะ 

นายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 
ขอเสนอสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นคณะกรรมการติดตามผลและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส จํานวน 3 คน ครับ คนที่ 1 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เสนอทีละคน ค่ะ 

นายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับจํานวน 3 คน แต่ผมเสนอคนที่ 1 ก่อนครับ 
1. นายอานนท์ โสตติมานนท์ ครับผม 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง)  เสียงรับรองถูกต้องนะคะ   
เชิญสมาชิกท่านต่อไปเสนอค่ะ 

นายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คนที่ 2 ครับ นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง)เสียงรับรองถูกต้องนะคะ เชิญ
สมาชิกเสนอคนต่อไปค่ะ 

นายสูไฮมี มะรอดิง 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

คนที่ 3 ครับ คุณอับดุลอาซิส  มะ ครับ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง)  ค่ะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปเสนอ
ชื่อค่ะ ไม่มีนะคะ เลขาอ่านระเบียบ 
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นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ก็ระเบียบเดิมๆ นั่นแหละครับ ครับการเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีประชุม
ต้องมีผู้รับรอง จํานวนอย่างน้อย 2 คน นะครับ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่
ประชุมและต้องให้ความยินยอมนะครับ ในการเสนอชื่อหากมีการเสนอครบพอดีตาม
จํานวนให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับคัดเลือกครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ระเบียบข้อไหนเลขา เข้าระเบียบนะคะ ข้อที่เท่าไหร่ การเสนอชื่อพอดีไม่มี
คู่แข่ง ไม่มีการเสนอเพ่ิม ก็ถือว่า 3 ท่านที่ถูกเสนอชื่อได้รับการคัดเลือกนะคะ                          
ก็เป็นอันว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 3 ท่าน ก็คือคุณ
อานนท์ โสตติมานนท์ คุณอับดุลอาซิส  มะ และก็คุณชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ นะคะ 
ดิฉันมองไม่เห็นปูายอาจไม่ตามลําดับ นะคะ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ต่อไปเข้าสู่ 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขั้นรับหลักการ 

เชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขออนุญาตครับ เรียนท่านประธานสภาครับ ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกากว่า     
นะครับ ผมว่าน่าจะเราพักเท่ียงทานข้าวกันก่อน แล้วค่อยมาเรื่องงบประมาณ คงต้องใช้
เวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับ เราพักสักชั่วโมงหนึ่ง แล้วก็เข้าประชุมกันใหม่ เพ่ือได้ทาน
ข้าวทานอะไรกันอย่างคลายเครียดกันบ้าง แล้วจะมาประชุมเรื่องงบประมาณเพราะต้อง
ใช้เวลาหลายชั่วโมง ผมขอเสนอท่านประธานเป็นอย่างนี้ แล้วแต่ท่านประธานจะว่า              
นะครับ เพ่ือไปทานข้าวกันคุยกันแล้วก็ค่อยเข้าประชุมสภาเรื่องงบประมาณ  ถ้าเราไป
ประชุมเรื่องงบประมาณแล้วมันขาดข้ันตอน ไปทานข้าวแล้วมาประชุมกันใหม่  มันจะ
ไม่ต่อเนื่องกันนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอถามสมาชิกนิดหนึ่งนะค่ะ เชิญคุณสมาน ค่ะ 

 
นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสครับ ผมขอนําเสนอพักเป็นเที่ยงตรงดีกว่าครับ เพราะว่าสมาชิกสภาเทศบาล
บางส่วนนั้นเป็นมุสลิมต้องละหมาดประมาณเที่ยงครึ่งครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเราพักจะ
พักก่ีชั่วโมงครับ ถ้าเราพักเริ่ม 11 โมงนี้ เราจะไปเริ่มอีกก่ีโมง ถ้าเราเริ่มเท่ียงแล้วก็มัน
จะไปหยุดที่เที่ยงครึ่งอีกครับ แต่ถ้าหากว่าเราหยุด 11 โมง ไปต่อท่ีบ่ายโมงก็โอเคครับ 
เพราะว่าละหมาดนั้นทันเวลา 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

พักชั่วโมงหนึ่ง 

 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ถ้าชั่วโมงหนึ่งก็เท่ียงครึ่งเราต้องพักอีกครับ เพราะว่าต้องมีการละหมาด      
ถ้าหากว่าเราพักยาวไปเลยครับ เราพักถึงบ่ายโมง เราเริ่มบ่ายโมง ถ้าหากว่าจะพัก
ตอนนี้เลย แต่ว่าถ้าจะพักชั่วโมงเดียวผมว่ามันจะขัดอีกครับช่วงเที่ยงครึ่ง 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ถ้าเราจะยาวไปเราไปพักเท่ียงครึ่ง ใช่ไหมค่ะ ได้ไหมพักเท่ียงแล้วไปต่อบ่ายโมง 
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นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ต่อบ่ายโมง แต่ว่าเราก็ไม่พักแล้ว 11 โมง ก็คือเราอภิปรายต่อ แล้วเราก็จะไป
พักท่ีเที่ยง แล้วก็ไปเริ่มที่บ่ายโมง  ถ้าเราจะพักอีกชั่วโมงนะครับ ถ้าเราพัก 2 ชั่วโมง 
โอเคพักได้เลยครับ ถ้าถามมติจะเอาแบบนั้นครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ถ้าง้ันมีความเห็นต่างก็ขอมตินะคะ สมาชิกท่านใดคิดว่าพักเท่ียงเลยยกมือค่ะ 
ขอมตินะคะ พักเลยตอนนี้ 11.15 ค่ะ เชิญคุณโอภาสอีกครั้งค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ตามท่ีท่านสมานเสนอครับ  ผมเสนอว่าขอให้หยุดพักทานอาหารกันก่อนครับ 
แล้วค่อยร่วมมาประชุมกันใหม่ แต่ว่าท่านสมานบอกว่าถ้าพักตอนนี้แล้วก็เริ่มประชุม
ใหม่บ่ายโมงก็ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เพ่ือจะได้ละหมาดด้วย นะครับ ท่านประธานจะขอมติ
ว่าพักตอนนี้ไปทานอาหารกันเสร็จ แล้วเข้ามาบ่ายโมงหรือว่าจะอภิปรายเสร็จจากตรงนี้
ไปพักเที่ยง แล้วไปพักละหมาดอีกมันครึ่งชั่วโมงอะไร ให้ประธานวินิจฉัยครับ ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ งั้นไม่ต้องขอมติแล้วดิฉันวินิจฉัยเลยพักตี 12 แล้วเข้ามาบ่ายโมงนะคะ 
ต่อไประเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระท่ี 7    เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขั้นรับหลักการ 

เชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 

นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          เรยีนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผูท้รงเกียรตทุิกท่าน ด้วยเทศบาล
เมืองนราธิวาสโดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยในโอกาสนี้ขอแถลงให้ท่านประธานสภา
เทศบาลและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
          ในปงีบประมาณ  พ.ศ.  2561  ณ  วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 

2561  เทศบาลเมืองนราธิวาส  มีสถานะการเงิน ดังนี้  
           1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   จํานวน  366,390,584.67  บาท 
 1.1.2  เงินสะสม                  จํานวน         499,430.36  บาท 
 1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม      จํานวน  109,443,221.81  บาท 
           1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จํานวน  0 โครงการ รวม  0 บาท           
           1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   จํานวน  0  

โครงการ  รวม  0 บาท 
    1.2   เงินกู้คงค้าง   จํานวน  43,184,500  บาท 
2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2561 ณ วันที่  31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น     454,017,418.75   บาท    ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร                  จํานวน  17,572,844.31    บาท 
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            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต  จํานวน           
                                                             4,322,991.69    บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      จํานวน   5,704,473.00    บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จํานวน 
                                                                           0.00   บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           จํานวน     421,694.60    บาท 
   หมวดรายได้จากทุน         จํานวน               0.00     บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร         จํานวน  171,293,374.15  บาท 

             หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         จํานวน   254,702,041.00 บาท 
    (2)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 22,713,604.53  บาท 
    (3) รายจ่ายจริง   จํานวน  299,495,039.49  บาท   ประกอบด้วย 
 งบกลาง                           จํานวน     40,647,676.04   บาท 
 งบบุคลากร                 จํานวน   177,747,384.19   บาท 
 งบดําเนินงาน       จํานวน     73,088,489.26   บาท 
 งบลงทุน       จํานวน          519,490.00   บาท 
 งบรายจ่ายอื่น       จํานวน                     0.00   บาท 
 งบเงินอุดหนุน        จํานวน       7,492,000.00   บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   

จํานวน   24,344,212.70 บาท 
     (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่  จํานวน  

230,056,727.49  บาท   
3. งบเฉพาะการ 
      3.1  ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการสถานีขนส่ง 
             ปงีบประมาณ พ.ศ.  2561  ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561   
        รายรับจริง                  จํานวน    1,887,174.43   บาท    
        รายจ่ายจริง          จํานวน    1,063,259.25   บาท 
         เงินฝากธนาคาร        จํานวน    1,754,651.52   บาท 
     3.2 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล    กิจการสถานธนานุบาล  
            ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ณ วันที่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  
  
      รายรับจริง             จํานวน  20,730,621.32  บาท   
      รายจ่ายจริง            จํานวน     5,524,760.12 บาท 
               กู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขานราธิวาส จํานวน  20,947,249.62 บาท 
        กู้เงินจากธนาคาร  ธกส.  สาขานราธิวาส จํานวน  50,000,000.00  บาท 
                กู้เงินจากกองทุน  กบท.       จํานวน  16,344,167.20  บาท   
       กําไรสุทธิ            จํานวน  15,205,861.20  บาท 
       เงินฝากธนาคาร  จํานวน        64,622.57  บาท  
                ทรัพย์รับจํานํา  จํานวน   189,669,900.0 บาท            
                โดยหลักการและเหตุผลในการประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ดังนี้ 
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                                       หลักการ 
1.   ประมาณการรายรับ             ยอดรวม  519,678,500 บาท 
    1.1. ประมาณการรายรับท่ัวไป ยอดรวม  476,163,000 บาท 
      -  หมวดภาษีอากร            จํานวน     15,320,000   บาท 
      -  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต   จํานวน            

4,361,000   บาท 
      -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            จํานวน      8,451,000   บาท   
      -  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน           

3,500,000   บาท 
      -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จํานวน    300,500     บาท 
      -  หมวดภาษีจัดสรร    จํานวน       186,730,500    บาท 
      -  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน       257,500,000    บาท 

1.2 ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานีขนส่ง   ยอดรวม     1,512,500 บาท 
      -  หมวดรายได้     จํานวน   1,512,500    บาท

1.3  ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม 42,003,000 บาท 
        -  หมวดรายได้     จํานวน         25,003,000    บาท 
        -  หมวดเงินรายได้อ่ืน    จํานวน         17,000,000    บาท 
2.  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น            รวม     503,681,400    บาท     
จําแนกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี้ 
  2.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ยอดรวม        476,163,000   บาท 
ก. ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป             ยอดรวม          64,913,070   บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม          15,125,150   บาท 

          ข.   ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา    ยอดรวม        209,612,660   บาท 
     แผนงานสาธารณสุข              ยอดรวม          12,074,750   บาท 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม                23,000    บาท    
     แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม         83,628,120    บาท 
 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม     4,704,620   บาท     

               แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     ยอดรวม   9,804,500    บาท 
ค.  ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม     9,990,200   บาท 
     แผนงานการพาณิชย์   ยอดรวม        928,620   บาท 
ง.  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
     แผนงานงบกลาง  ยอดรวม    65,358,310  บาท 
    2.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ยอดรวม    27,518,400 บาท 
          2.2.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง    ยอดรวม            

1,512,500  บาท  
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          2.2.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  ยอดรวม          
26,005,900  บาท  

                                               เหตุผล 
      เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นไปตาม

อํานาจหน้าที่   และตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล เมือง
นราธิวาสเป็น ไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 จึงขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

                                              ระเบียบ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  

พ.ศ.  2552 มาตรา 62  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วย
กับร่างเทศบัญญัติใด  ในกรณีเทศบาลตําบล  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศ
บัญญัติไปยังนายอําเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ในกรณีเทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 

      ผูว้่าราชการจังหวัดตอ้งพิจารณารา่งเทศบญัญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและ
ส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น  ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้ถือว่าผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด  3 ข้อ  
23  วรรคสองกําหนดความว่า   เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงิน
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  
และจัดทําเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม และข้อ 25 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น  และการ
พิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอํานาจให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ   

3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ. 
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  หมวด  4 ข้อ  58 ความว่า ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น  ยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 

ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภา ผมนายโอภาส  อิสระนรากุล  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 2 จะขอฝากท่านประธานสอบถามคณะผู้บริหารว่าร่างเทศบัญญัติฉบับนี้
ใครเป็นผู้จัดทําและตรวจสอบ  ขอบคุณครับ  
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นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 

นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ตรวจสอบแล้วก็เจ้าหน้าที่งบประมาณก็คือท่านปลัดเทศบาลนะครับที่ต้องมา
รวบรวมแล้วก็ต้องมาดูว่ารวบรวมเทศบัญญัตินะครับหารือกับทางนายกแล้วท่าน
ผู้บริหารที่จะทําร่างเทศบัญญัติเสนอกับสภานะครับ ก็เป็นด้านกรองจะเป็นรองชุมสาย
มากกว่าในคําสั่งนะครับ แล้วก็ด้านงบประมาณรายจ่ายก็เป็นทางเจ้าหน้าที่งบประมาณ
นะครับ นั่นก็คือท่านปลัดเทศบาลนะครับ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากครับ  ท่านประธานครับ ตามท่ีท่านนายกได้แถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 ยอดเงินทั้งหมด 476 ล้านเศษ เอาตัวเลข 
กลมๆนะครับ เพื่อไม่ยืดเยื้อจากรายรับนะครับ รายได้จากการเก็บเองนะครับ เก็บเอง
ของเทศบาลเก็บได้ 31 ล้านกว่าบาทนะครับ ของเทศบาลที่เราจัดเก็บเองนะครับส่วน
รายละเอียดผมไม่ถามถึงเพราะว่าท่านนายกได้แถลงนโยบายรายละเอียดไปแล้วนะครับ
รายได้ส่วนที่ 2 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ 
พวกภาษีทั้งหมดนะครับ ได้มาท้ังหมด 186 ล้านเศษครับ ส่วนที่ 3 รายได้ที่รัฐบาล
อุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ทั้งหมด 257 ล้านเศษครับ รวมแล้ว 
476 ล้านเศษครับ รายจ่ายนะครับรายจ่ายเมื่อปีที่แล้วนะครับ ปีพ.ศ.2561           
มีงบประมาณตั้งไว้ทั้งหมด 471,806,000 บาท นะครับ ปีนี้เราตั้งงบประมาณไว้ว่า
476,163,000 บาท มันเพิ่มขึ้นก็ประมาณ 4 ล้านกว่าบาทครับ ไม่ไกลนะครับ เมื่อปี
60 มันเพ่ิมไปเยอะ แต่ปี 61 มาข้ึน 62 เพ่ิม 4 ล้านกว่าบาทครับ คือผมจะเรียนว่า
ท่านประธานครับผมยังติดใจอยู่นิดหนึ่งว่าในการจัดตั้งงบประมาณของสภาแห่งนี้     
นะครับ ส่วนมากเราเน้นไปด้านบุคลากรเป็นหลัก เพราะว่าดูแล้วก็บุคลากรของเรา
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ทั้งหมดใช้งบไปทั้งหมดประมาณ 247 ล้านเศษ ก็ประมาณ 
50 เปอร์เซ็นกว่าๆ ครับ เม็ดเงินตัวนี้ผมจะขอเรียนฝากไว้กับผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจําทั้งหมดครับว่าเม็ดเงินตัวนี้มาจากภาษีรายได้ของประชาชนทั่วไป เราเป็น
ข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราก็มีจิตสํานึกท่ีว่าจะดูแลพี่น้อง
ประชาชนที่ตกทุกข์ ยากไร้ ลําบาก จะช่วยดูแลเม็ดเงินจํานวนนี้มาใช้จ่ายในการที่ว่าเรา
ได้รับเงินเดือนมาแล้ว ก็จะดูแลทํางานให้คุ้มกับค่าเงินที่เราได้รับนะครับ งั้นฝากไว้ด้วย
ว่างบบุคลากรขอฝากข้าราชการด้วยว่าการทํางานนะครับขอให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้
คุ้มค่ากับเงินที่ได้ เพราะทุกองค์กรมีทั้งคนที่ทํางานเต็มที่ ปานกลาง และหย่อนยาน   
นะครับ มันมีกันทั้งหมดครับ งั้นจะฝากไว้ว่าส่วนของผู้บริหารนะครับ ถ้าข้าราชการ  
ส่วนไหนที่ว่าทํางานไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ช่วยตักเตือนให้เขาทํานะครับให้เข้มแข็งขึ้น
มันมีส่วนน้อยที่ว่าทํางานแบบเช้าชามเย็นชามนะครับ เพราะว่าผมจะมองว่าข้าราชการ
ที่ได้รับนี้ขนาดนี้นะครับได้รับสวัสดิการเงินเดือนก็สูงกว่าภาคเอกชนจํานวนมากทั้ง
ระดับรากหญ้าเราไม่ต้องพูดว่าได้เงินเดือนเท่าไร แต่ระบบข้าราชการได้สวัสดิการมาก 
งั้นฝากไว้ว่างบประมาณตัวนี้มันเน้นไปทางบุคลากรแล้วก็ฝากไว้ว่าช่วยทํางานให้คุ้มค่า
กับเงินท่ีได้รับด้วยนะครับ เพราะส่วนมากก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ทํางานกันเต็มที่แล้ว    
แต่บางคนก็อาจจะหย่อนยานไปบ้างก็ช่วยตักเตือนกันไปนะครับ แล้วก็เรื่องที่ว่า
แผนงานการดําเนินงานโครงการนะครับ โครงการมีทั้งหมดแผนงานที่จะทําท้ังหมดด้าน
บริหารทั่วไปแล้วก็แผนงานการศึกษา แผนการทั่วไปทั้งหมด 60 ล้านเศษนะครับ 
แผนงานการศึกษา 209 ล้านเศษ แล้วก็แผนงานขยะชุมชน 83 ล้านกว่าบาท แต่ผม
มาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าแผนงานทั่วไปนะครับคืออย่างนี้นะครับ ผมดูในงบประมาณแล้วว่า       
ผู้ที่ตั้งงบประมาณปีนี้ทําไมไม่ตั้งงบประมาณในการเลือกตั้ง นโยบายของรัฐบาล      
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โดยพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรีท่านได้ให้นโยบายพูดไว้เป็นปีแล้วว่าปีหน้า 
พ.ศ.2562 จะมีการเลือกตั้งใหญ่ แล้วก็ระดับท้องถิ่นท่ัวประเทศ แต่ผมไม่เข้าใจว่า
เทศบาลของเราทําไมไม่ตั้งงบประมาณในการเลือกตั้ง ผมสอบถามพรรคพวกดูท่ีหลาย
องค์กรเขาบอกว่าเขาตั้งกันหมดนะครับ แต่ทีนี้มีแต่ของเราแห่งเดียวที่ไม่ได้จัดตั้งเงิน
เอาไว้ในการเลือกตั้ง แล้วถ้าไม่ตั้งแล้วจะเอาเงินมาจากไหนหรือท่านคิดไว้ว่าเทศบาล
เมืองนราธิวาสจะไม่มีการเลือกตั้ง ผมคิดนะครับใช่หรือไม่ ถ้าคิดว่าเลือกตั้งต้องตั้งครับ      
มันบกพร่องตรงไหนหรือจะวางยาในสภาแห่งนี้ไม่ทราบนะครับ หรือว่าท่านคิดว่าผมจะ
ไม่เลือกตั้งแล้วไม่ตั้งงบประมาณเอาไว้ก็ไม่ทราบนะครับ แต่ที่ผมจะให้ข้อตั้งสังเกตไว้ว่า
งบประมาณในการเลือกตั้งของเทศบาลเมืองนราธิวาสทําไมไม่ตั้งนะครับ ด้วยเหตุผล  
กลใดอะไรขอให้ชี้แจงด้วยนะครับ เรื่องผมยังคาใจอยู่มากว่าถ้าเราผ่านไปไม่มีการแถลง
สอบถามขึ้นมามันจะเป็นการผิดพลาดในสภาแห่งนี้ไปได้ นะครับ  

เรื่องท่ี 2 เรื่องแผนงานการศึกษานะครับ ขอนําเรียนว่างบประมาณแผนการ
ศึกษาทางเทศบาลเราเน้นการศึกษาเป็นหลักใช้เงินไปประมาณ 200 กว่าล้าน ทุกปี
ครับเราเน้นเพ่ือให้เด็กๆเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ ให้มีศักยภาพการเรียนรู้ ให้มี
อาหารการกินที่ดีนะครับ และเพ่ือเป็นเยาวชนในโอกาสข้างหน้านะครับ ซึ่งส่วนมากที่
บุคลากรเป็นอาจารย์เป็นครูก็ได้พัฒนากันมาอย่างดีนะครับ ผมดูแล้วว่าเป็นข้าราชการ
ที่มีระดับ 7 ระดับ 8 ไปเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ได้ศึกษาเพ่ิมเติมมาเป็นจํานวนมาก งั้นผม
ขอฝากว่าขอให้ท่านอาจารย์และคุณครูครับ ช่วยอบรมสั่งสอนให้ความรู้ความสามารถ
ให้เต็มที่ครับนะครับ ฝากไว้ด้วยครับว่าช่วยสอนเด็กสอนลูกหลานของเราให้เต็มที่     
อย่าละทิ้งเลย เพราะว่าเขาไม่มีโอกาสเหมือนเราจุดนี้ ในเมื่อท่านมีโอกาสแล้ว             
ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นลูกหลานของท่านแล้วกันให้สอนให้รู้ต่างๆ ให้เข้าใจในการ                  
ใช้ชีวิตประจําวัน ในโอกาสข้างหน้าต่อไปเพิ่มระดับศึกษาของประเทศนะครับ เรามอง
แล้วเราได้รับข้อมูลแล้วว่าจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดที่อยู่ท้ายๆ ของระดับประเทศ               
นะครับ เป็นภาพรวมแต่ว่าในโรงเรียนเทศบาลของเรามีทั้งหมด 6 โรง ผมว่าน่าจะไม่ถึง
ระดับภาพรวมทั้งหมดนะครับ งั้นผมขอฝากไว้ว่า ช่วยดูแลลูกหลานของท่านให้ดีด้วย                 
นะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องอาหารการกินอย่าให้เป็นแบบที่ทางจังหวัดที่ว่า
อาหารเที่ยงกินขนมจีนกับน้ําปลา อย่าให้เขามองว่าโรงเรียนเทศบาลเรากินขนมจีนกับ    
บูดูนะครับ  ผมว่าน่าจะไม่มีอย่างนั้น เคยสอบถามผู้ปกครองแล้วว่าอาหารที่ลูกหลาน
ท่านกินที่โรงเรียนคุณภาพเป็นยังไง เขาบอกว่าใช้ได้ครับ อาจจะเป็นบางมื้ออาจจะไม่ดี
เท่าท่ีควร แต่น้อยมาก แต่ภาพรวมแล้วดีครับ ขอให้รักษาคุณงามความดีไว้อันนี้ด้วย               
นะครับ เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องการทุจริตคอรัปชั่นรัฐบาลชุดนี้เป็นโจทย์ที่ตั้งเลยครับ 
ต่อไปนี้นะครับ และอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องการศึกษา ผมมามองของการแข่งขันนกเขา
นะครับ เกี่ยวกับโครงการจัดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เรียนท่านประธานครับว่าทุกปี ขออนุญาต
ครับท่านประธานปีที่แล้วใครเป็นประธานจัดงานการแข่งขันนกเขาชวาครับท่าน ท่าน
นายกครับ ขอเรียนถามว่าปีที่ที่ผ่านมาใครเป็นประธานจัดงานครับ ท่านจะมอบใครเป็น
ประธานไปบ้างแล้วครับ หรือท่านจะเป็นเองครับท่าน 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 

นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานและเรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กองงานนกเขา
เทศบาลเราทุกคนเป็นเจ้าภาพ อยู่ที่นายกว่าแต่ละคนนายกได้มอบหมายเรื่องให้ใครไป
ดําเนินการ นะครับ แตกออกไปหลายท่าน มอบตั้งแต่แรกในเรื่องการประชุม การ
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ซักซ้อม มอบให้ท่านรองชุมสาย ท่านรองเข้าไปประชุม ท่านดูแลสํานักการศึกษาด้วย 
ขอบคุณครับ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล  

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ขอบคุณท่านนายกครับ ปีนี้ตั้งงบประมาณไว้ 1,500,000 บาท ผมตั้ง
ข้อสังเกต ปีนี้โยงนกเขาปีนี้มากกว่าพอเราใช้พ้ืนที่ลดไปเยอะแล้ว เราใช้พื้นที่ส่วนหนึ่ง 
ปีนี้ลดกว่าเดิมเยอะมาก แต่มาตั้งงบประมาณไว้ 1,500,000 ผมเลยว่ามันจะเป็น
ประวัติศาสตร์ซ้ํารอยเหมือนปีที่แล้วนะครับ การแข่งขันนกเขาชวานะครับ             
โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ท่านมาเป็นประธานมอบถ้วย
รางวัลให้เราทุกปีครับ เป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ว หลายสิบปีแล้วครับ ไม่เคยมีเรื่องมีราว
ฟูองร้องกันเลย ปีที่แล้วนะครับได้มีการทุจริตคอรัปชั่นในโครงการนี้ มันเสียหายเป็น
อย่างยิ่ง เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพฯมามอบถ้วยพระราชทาน เราไปทําอะไรมิดี    
มิร้าย ไม่เคารพนับถือในโครงการของท่าน ไปใช้เงินทุจริตคอรัปชั่นกัน มันมีการ
ร้องเรียนถึง  ปปช.นะครับ เรื่องนี้ผมทราบมาว่า ท่านชุมสาย เทพลิบ มีเรื่องกันถูก
ฟูองร้องการทุจริตการใช้เงินผิดประเภท นะครับ โดยฟูองถึง ปปช. จังหวัดนราธิวาส 
ทุกคนก็ทราบอยู่นะครับในเทศบาลนี้ว่ามีการมาตรวจสอบให้ไปชี้แจง คนที่รับผิดชอบ
ทั้งหมดเรื่องนี้ยังไม่จบ ผมรู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ว่าผมมาเป็นสมาชิกสภาแห่งนี้ 2 
สมัย เข้าสมัยที่ 3 แล้วระหว่างตรวจสอบ มันทําให้องค์กรเราเสียหายมาก ราชการทุก
หน่วยงานประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกคนก็ทราบกันว่าทําไมเทศบาลเรามีการทุจริตใน
ระดับอย่างนี้ เขาพูดกันทําให้องค์กรเทศบาลเราเสียหายมาก ไม่ใช่เสียหายคนเดียว มัน
เสียหายทั้งหมดครับเรื่องอย่างนี้ไม่น่าเกิดข้ึน คอรัปชั่นอย่างอ่ืนไม่ว่าแต่นี้มาทําอย่างนี้
เสียหายอย่างใหญ่หลวง ทีนี้ท่านนายกครับขอกราบเรียนอย่างนี้ว่าช่วยดูแลให้เต็มที่  
ผมยังสงสัยว่าปีนี้ตั้งงบ 1,500,000 มันสูงมาก แต่ว่าอย่างน้อยขอให้โปร่งใสที่สุด ผม
ขอเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียว อย่างอ่ืนก็ค่อยว่ากันไป แต่ส่วนนี้มันรับไม่ได้ ซึ่งเรื่องนี้พอดี
ท่านรองชุมสายไม่ได้มาวันนี้ แต่ท่านมาท่านอาจพูดเองก็ได้ แต่วันนี้ท่านธุระอะไรผมไม่
ทราบ เพราะว่ายังไงก็ทุกท่านก็รู้ๆ อยู่แล้วว่าอะไรเกิดข้ึนในเทศบาลนี้ ในเทศบาลแห่งนี้
จะมีฟูองร้องใหญ่โตมาก ผมขอฝากไว้ว่าปีนี้ครับท่านนายกครับมาช่วยดูแลนิดหนึ่งว่า
อย่าให้ซ้ํารอยอย่างนี้เลย เรื่องต่อไปครับมีอีกเรื่องหนึ่งคือที่จะอภิปรายเรื่องที่ว่าจําเป็น
จริงๆ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ มีท่านสมาชิกหลายท่านทราบ เรื่องอีกเรื่องหนึ่งเรื่องทาง
สังคมสงเคราะห์ พอดีเอกสารมันเยอะมันหลายหน้าครับขออนุญาตท่านประธาน     
นิดหนึ่งครับ   

นางสมพร  แป้นคง 

ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คุณโอภาสช่วยบอกหน้าด้วย ได้เปิดพร้อมๆ กัน 

นายโอภาส  อิสระนรากุล  

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

หน้า 73 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ผมยังเอะใจอยู่นิดว่างานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ตั้งงบประมาณไว้แค่ 23,000 บาท นะครับ แต่มาดูรายละเอียด
ว่ารายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย โครงการเสริมสร้าง
คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงวัยจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างคุณค่า
ภูมิปัญญาผู้สูงวัยจากรุ่นสู่รุ่น เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร คือ
ผมมองว่ารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่รุ่นลูกข้ึนมาเยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ มาตั้งไว้ในเงินแค่ 
23,000 บาท มันไปใช้ส่วนไหนบ้าง ผมไม่เข้าใจตรงนี้ว่าเราคิดถ้าว่ามาดูโครงการนี้
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แล้วว่าจะต่อเสริมสร้างกันระหว่างรุ่นต่อรุ่น รุ่นเด็ก รุ่นใหญ่ รุ่นผู้สูงอายุ พอดีมาดูมีเม็ด
เงินมันน้อยมาก น้อยจริงๆ เลย ผมว่าแผนงานตัวนี้ทําเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน
ของเยาวชนของเด็กของผู้สูงอายุได้ในระดับไหนยังไงครับ สุดท้ายผมต้องขอขอบคุณ
ท่านประธานครับที่ให้โอกาสผมในเสนอแถลงนี้ อภิปรายในงบประมาณของปีนี้ และก็
ขอขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 

ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านผู้บริหารค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 

นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ     
ขออนุญาตตอบคําถามท่านผู้อภิปรายนะครับ ท่านโอภาส นะครับ จะมีเรื่องท่ีท่าน    
ข้องใจเรื่องการตั้งงบเลือกตั้งนะครับ ก็จริงๆ แล้วทางผู้บริหาร สมาชิกทุกคนนะครับ    
ก็คงจะไม่รังเกียจนะครับถ้าจะมีการเลือกตั้งนะครับ แต่ละคนก็คงอยากจะให้มีการ
เลือกตั้งเร็วๆ นะครับ แล้วเราจะได้มาลงสู่สนามให้ทางประชาชนได้พิจารณาเลือก              
เข้ามาใหม่ว่าใครที่จะรับเลือกตั้งเข้ามา โดยผมเองและคณะผู้บริหารได้คุยกันอยู่ประจํา
นะครับ คุยอยู่บ่อยๆ ว่าน่าจะมีการเลือกตั้งนะครับ หนังสือซักซ้อมนะครับที่เข้ามาวันที่ 
6 กรกฎาคม โดยท่านชัชชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้ามาช่วงนั้นเราได้ทํา
ร่างเทศบัญญัติล่วงหน้าไว้แล้ว เห็นหนังสือแล้วก็เลยปรึกษาว่ามันยังมีกรณีสามารถ    
จะผู้บริหารสามารถจะแปรญัตตินะครับ ตั้งขึ้นมารายการมาใหม่เป็นโครงการนี้ได้             
นะครับ ก็เลยหารือหาเงินตั้งไว้แล้วโดยจะใช้งบกลาง ซึ่งปีที่แล้วเราตั้งล้านเดียว ปีนี้ตั้ง
ไว้ 2 ล้าน จะเอามาเป็นงบเก่ียวกับการเลือกตั้งประมาณ 1,500,000 นะครับ เรียน
ท่านโอภาสด้วยครับว่าเราไม่ได้อยู่เฉยตามหนังสือสั่งการนี้ เราก็ได้ดําเนินการ เราคิดว่า
หลังจากนี้ผมจะแปรญัตติโดยผู้บริหารแล้วก็ตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้นะครับ ก็เรื่องที่ 
2 การศึกษา ก็ขอขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงเรื่องเด็ก เรื่องนี้นโยบายของรัฐบาลก็ทาง
สํานักการศึกษาก็ลงไปตรวจอยู่ใช่ไหมครับ มีตรวจอยู่ทุกอาทิตย์นะครับ ลงไปตรวจ
โรงเรียนทุกอาทิตย์ตอนนี้นะครับ ก็คงจะมารายงานไปที่กรมใช่ไหมครับ ผมก็คุยกับ   
ทางคุณดาลงไปตรวจอยู่ ที่จริงแล้วก็คุยกับทางโรงเรียนว่าโรงเรียนๆ ไหนก็คงจะไปทาง
ส่วนกลางใช่ไหมครับ ก็ท่ีคุยกันก็ไม่มีข้อสังเกตอะไรครับ ในส่วนของเรื่องนกเขานะครับ
ก็ตอนนี้ก็ยังไม่จบดังที่คุณโอภาสว่านะครับ ทางปปช.ก็ยังไม่สรุป อยู่ในขั้นตอนที่
ตรวจสอบใช่ไหมครับ แล้วก็ให้ทางผู้โดนร้องไปชี้แจงนะครับ ขบวนการนั้นก็ว่าไปเราจะ
ไปฟันธงว่าเขาผิดมันก็ไม่ได้นะครับ ให้มีการตรวจสอบต่อไปก่อนนะครับ ขอบคุณ       
นะครับ มาแนะนําเรื่องของการบริหารเรื่องนกเขานะครับ ก็จะดูแลตรวจสอบต่อไป   
นะครับ สําหรับนกเขาเสาโยงก็ยังเท่าเดิมนะครับ 1,200 เสา แต่พ้ืนที่อาจจะปรับมา
เป็นสวนหย่อม แล้วก็เป็นสวนสาธารณะ เป็นสระน้ํา ตามโครงการเทศบัญญัติเราเมื่อปี
ที่แล้ว ก็ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ก็ปรับแต่งเสาไปจํานวนยังเท่าเดิมครับไม่ได้น้อยไป
กว่าเดิมนะครับ ฝาก สท.โอภาส ถ้าชาวบ้านถามก็ช่วยชี้แจงให้ด้วยว่าเสานกยังเท่าเดิม
นะครับ ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 

ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณโอภาสค่ะ  

นายโอภาส อิสระนรากุล 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับก็ขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ได้ชี้แจงเรื่องที่มีการ
ทุจริตคอรัปชั่นฟูองกันไปท่ีปปช.นะครับ ผมทราบมาว่าต้องไปแก้ข้อกล่าวหา ไม่ได้ฟัน
ธงว่าเขาผิด เพียงแต่ตั้งข้อกล่าวหา แต่ถ้าเขามีหลักฐานชี้แจงชัดเจนก็ไม่เป็นไร แต่
ทราบว่าต้องใช้เวลาเพราะคดีใน ปปช. เยอะ เราโดนคดีใน ปปช.แล้วแต่ใช้เวลาเป็นปี
แน่ครับ แล้วเรื่องท่ี 2 ที่ผมถามท่านนายกต่อคือในงบประมาณรายจ่ายท่านนายกครับ
มันไม่ได้เขียนว่างบจากการเลือกตั้งเลยผมสงสัยว่าจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่า ถ้าปกติ
มันต้องมีงบว่าแผนงานจัดการการเลือกตั้งตามท่ีท่านบอกไว้ว่า 1,500,000 บาท ผมก็
ไม่ติดใจ แต่ว่าสงสัยว่าเขาลืมไปหมดแค่นั้นเองครับ ในเมื่อท่านชี้แจงว่าได้คุยกันแล้ว   
จะโยกเงินประเภทหนึ่งมาใช้ก็ไม่เป็นไร แต่ที่อภิปรายคือไม่เห็นโครงการงบประมาณใน
ชุดนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 

ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ พักเที่ยงก่อนค่ะ และจะเริ่มประชุมต่อ ในเวลา 13.00 น. พักการประชุม 
ค่ะ 

                                                               พักการประชุม  เวลา  12.00  น. 

                                                     ประชุมต่อ       เวลา  13.00  น. 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ต่อเรื่องญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ 2562 เพ่ือพิจารณาขั้นรับหลักการ วาระท่ี 1 นะคะ เชิญท่านสมาชิก
อภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับขอบคุณมากครับท่านประธานสภา ผมดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล     
เขต 1 ครับ อยากจะให้ประธานดูเทศบัญญัติงบประมาณนี้ในหน้า 3/102 ครับ ในค่า
ใช้สอย หน้า 3/102 ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ในร่างสีชมพูไหมคะ  

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับถูกต้องครับ ร่างสีชมพูครับ คือเป็นโครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแลรักษา
ความปลอดภัยหน่วยงานสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส งบประมาณตั้งไว้ 2,032,800 บาทครับ 
คือที่จริงร่างโครงการรายละเอียดก็มันจะดีมากกว่านี้ เพราะว่าตั้งยังงี้ผมอยู่ในเทศบาล
หลายปีแล้วก็ไม่รู้ว่าพนักงานนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็ก่ีคนด้วย ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่           
ที่เก่ียวข้องช่วยอธิบายด้วย แล้วก็หน้า 4/102 โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแลรักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสํานักปลัดเทศบาล ก็จะให้ท่านช่วยอธิบายว่า
งบประมาณ 756,000 บาท เพราะว่าไม่มีรายละเอียดผมไม่ใช่ว่าสงสัยอะไร แต่ว่า
สมาชิกทุกคนรู้ว่าตําแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าที่รับเหมาก็ได้ช่วยดูแลว่ามันงานถูกต้องไหม
หรือว่าทํางานได้รับเงินเดือนของเราคุ้มค่าไหม มีประสิทธิภาพไหมครับ ขอบคุณมาก
ครับ ขออันนี้ก่อนครับ ขอบคุณมากครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับเมื่อกี้เข้ามาจังหวะโครงการดูแลความรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสํานักปลัดเรื่องเดียวใช่ไหมครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

2 เรื่องค่ะท่านนายก 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ของสํานักปลัดทั้ง 2 เรื่องใช่ไหมครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

อีกเรื่องหนึ่งจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย  

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ก็สํานักปลัดทั้ง 2 หัวหน้าสํานักปลัดฯ ครับ ช่วยชี้แจงให้ทางท่านสมาชิก 
ได้รับทราบเกี่ยวกับ 2 โครงการนี้หน่อยครับ ว่ารายละเอียดดูแลเรื่องรักษาระเบียบมีตัว
ไหนบ้าง ครับ เชิญครับ 

นางสุชีพ  เกื้อกูล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ค่ะ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนะคะ แล้วก็ท่านสมาชิกสภาเทศบาล     
ทุกท่าน สําหรับโครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
โครงการตัวนี้ประเด็นแรกท่ีถามว่าทําไมเราไม่แนบโครงการ เนื่องจากโครงการตัวนี้              
อยู่ในรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งใช้บริการ ซึ่งระเบียบไม่ได้กําหนดว่าจะต้องแนบโครงการ     
นะคะ แต่ว่าในการเบิกจ่ายหรือในการจ้างเราจะมีการเขียนโครงการค่ะ เขียนโครงการ
ตรงนี้ แต่ขอชี้แจงรายละเอียดนะคะ สําหรับโครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแลรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ เรามีสถานที่ราชการที่จ้างมาดูแล 5 แห่งค่ะ                    
อันที่ 1 สํานักงานเทศบาล ถนนพิชิตบํารุง เราจ้างจํานวน 5 คน นะคะ 5 คน ก็อยู่
ในช่วงกลางวัน 3 แล้วก็กลางคืนอีก 2 คน นะคะ กลางวันก็เริ่มตั้งแต่ 07.00 จนถึง 
17.00 น. นะคะ ส่วนกลางคืนก็เริ่มจาก 17.00 น. ถึง 07.00 ของวันรุ่งขึ้น อันนี้คือ
ทุกสถานที่เวลาเหมือนกันนะค่ะ แล้วก็อันที่ 2 คือศูนย์เครื่องจักรกลเทศบาลเมือง
นราธิวาสนะค่ะ อยู่ทางไปตากใบค่ะ ก็คือ 4 คน กลางวัน 2 แล้วก็กลางคืน 2 ค่ะ               
อันที่ 3 ก็คือ สวน ร.5 หรือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ นะคะ สวน ร.5               
5 คน ค่ะ ก็คือกลางวัน 2 แล้วก็กลางคืน 3 อันที่ 4 ก็คือ อาคาร 30 คูหา ค่ะ ก็ 4 คน 
กลางคืน 2 กลางวัน 2 นะคะ แล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายคือตลาดสดเทศบาล ถนน   
ภูผาภักดีค่ะ 4 คน กลางคืน 2 กลางวัน 2 และบริษัทได้รับอนุญาตรักษาความ
ปลอดภัยโดยตรงนะคะ ตอนนี้ที่เราจ้างเหมาอยู่นะคะ ในงบประมาณที่จ้างเหมาเมื่อปีที่
แล้ว นะคะ ปี 61 ปีปัจจุบันค่ะปี 61 งบประมาณ 2,032,800 ค่ะ คือเราจ้างบริษัท
เลยค่ะ ส่วนรายละเอียดชื่อคนตัวนี้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ เราจะมีเจ้าหน้าที่ในการ
แต่งตั้งตรวจตราทุกแห่งแล้วก็มีการรายงานทุก 15 วัน ค่ะ สําหรับอีกโครงการหนึ่ง   
นะคะ โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือเป็น
แม่บ้านค่ะ เป็นการจ้างแม่บ้านที่ดูแลอาคารสํานักงานเทศบาล รวมทั้งดูแลสวนรอบๆ 
เทศบาลนะคะ ทั้งหมด 7 คน นะคะ ก็เหมือนที่ทางท่านสมาชิกได้เห็นที่บริการอยู่
ด้านหน้าห้องประชุม 7 คน เดือนละ 9,000 โดยเราจะมีการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบที่
ชัดเจนนะคะตัวนี้ ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ขอบคุณมากครับ ต่อไปดูหน้า 5/120 นะครับ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการครับ หน้า 2 ครับ 5/102 ครับ แล้วก็มันมีร่างโครงการครับก็โครงการนี้ก็ดี
นะครับ ที่บอกว่าดีอย่างนี้ครับโครงการนี้ส่วนมากเป็นโครงการอบรมของสมาชิกสภา 
ผู้บริหาร แล้วก็เจ้าหน้าที่ ผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่เฉพาะที่ดูแลโครงการนี้อยากจะให้
ส่งเสริมนะครับ คือถ้ามีโปรแกรมอะไรของอบรมของสถาบันท้องถิ่นอยากจะให้พวกเรา
ไปอบรมนะครับ คือถ้าเราไปอบรมแล้วความคิดเราแนวทางเราจะเหมือนกันหมดครับ
เราจะประชุมสภาเราจะไม่มีการแตกแยกเพราะว่าถ้าเราไปความรู้เรามีแล้วก็ระเบียบ
เราจะได้มีความรู้อะไรนี้การที่เราประชุมสภาจะไม่มีการแทรกแซงหรือแตกแยกอย่างนี้
เพราะว่าบางคนเขาไม่ค่อยจะดิ้นรนหรือว่าไปหาประสบการณ์ พอเวลาสมาชิกอภิปราย
อะไรก็พูดมากก็อะไรแท้ที่จริงก็อยากจะให้พวกเรานั้นแหละ เพราะว่าถ้าเราไปเราจะได้
มีประสบการณ์การพูด แล้วก็คลุกคลีหรือว่าอะไรจะทําให้เราพบปะหรืออะไรจะไม่
ยุ่งยากผมดูแล้วในสภาหลายสมัยสมาชิกของเรายังไม่กระตุ้นไม่ปรับตัวเลย ทําให้สภานี้
มีปัญหาเพราะว่าบางคนไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองขาดอะไร ผมอยากฝากตัวนี้พี่พรนะครับ
ว่าถ้าเราไปมีโครงการดีๆ พี่พรนําเสนอมาแล้วให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยเบิกจ่ายตามระเบียบ
ของราชการเลยครับ พ่ีพรขอฝากเรื่องนี้ให้มากเพราะว่าบางทีผมอยากจะสนับสนุน 
พวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการด้วยคือบางทีเอกสารอะไรมันผิดๆ มันก็มีนะครับ เพราะว่า
โครงการนี้มันวัตถุประสงค์แล้ว คือเพ่ือให้บุคคล บุคลากรของหน่วยงานได้รับความรู้
เพ่ือพัฒนาตนเองและผู้อ่ืน 2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ของเราทุกครั้งเลยเราทํางานผิดพลาดนะครับ ขนาดจะเรียกรายชื่อมาตั้ง
คณะกรรมการเราก็ยังผิดพลาดอยู่ครับ แต่เราไม่ยอมรับเลยว่าเราจะปรับตัวหรือแก้ตัว 
ผมอยากบอกจริงๆ เลยครับไม่อยากให้มีปัญหาพวกเรานะครับ เพราะว่าถ้ารู้ส่วนหนึ่ง
ไม่รู้ส่วนหนึ่ง ส่วนที่ไม่รู้มันแย้งกันเพราะว่ารู้ความคิดในสภานี้มุมมองแตกต่างกัน       
แต่อยากจะเอาความแตกต่างที่ดีท่ีสุดมาใช้ อย่าไปใช้คนส่วนมากมาตัดสินใจมันไม่ถูก
ครับ ครับ ขอบคุณมากพ่ีพร 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

สรุปว่าให้สมาชิกไปอบรม ให้เจ้าหน้าที่ไปอบรม ทั้งนี้ท้ังนั้นก็คงขึ้นอยู่กับท่าน
ผู้บริหาร ก็อยู่ที่ตัวโครงการด้วย ท่าน สท.นะคะ ว่าโครงการนั้นเรื่องอะไร สมาชิกคือ
เราต้องดิ้นรนขวนขวายด้วยตัวเองด้วยว่าเราขาดอะไร เราต้องการอะไรนะคะ แล้วก็
บอกท่านนายก  ท่านนายกก็ไม่ขัดข้องอะไร ดิฉันสังเกตทุกโครงการถ้าเสนอท่านนายก
จะให้ไปหมด ถ้ามันเป็นประโยชน์กับ สท.นะคะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญค่ะ ไม่มี  
นะคะ เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ผมนายดิเรก  ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ ขอดูในเรื่องโครงการ
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง หน้า 6/102 ครับ เจอหรือยังครับ ปีงบประมาณปีที่แล้ว 61 ครับ เราตั้ง
งบประมาณ 600,000 ครับ แต่ปีนี้เราตั้งงบประมาณ 400,000 ผมก็อยากจะบอก  
พ่ีพรว่าปี 61 เราเริ่มจะไปในเดือนสิงหานี้ครับพี่พรครับ ผมดูรายการของปี 61 ครับ   
ดูรายการนี้รู้ว่านี้รู้สึกว่ามันดีมากเลยครับโครงการที่เราจะไปทัศนศึกษานี้มันดีนะ แต่ที่
ผมสังเกตการที่เราจะออกเดินทางนี้มันดูว่ามันออกกลางคืนซึ่งผมดูแล้วสมาชิกหรือว่า
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พวกเราที่อยากจะไปอายุก็มากแล้ว ถ้าดูกลางคืนเราต้องไป 2 ครั้ง นะครับ บางทีคนที่
มีอายุมากๆ เขาจะนอนแล้วหัวค่ํา 2 ทุ่ม เขาจะนอนแล้วตื่นอีกเที่ยงคืนแล้วก็ไปนอนอีก
ในรถนะครับพอตื่นมาตี 5 ก็จะอย่างนี้หัวจะยังงี้ไม่รู้จะเดินไหว จะเดินไปทัศนศึกษานะ 
ผมตั้งข้อสังเกตแต่โครงการนี้โครงการที่ดีมากไม่ทราบว่าโครงการนี้ดีใครเป็น            
ผู้กําหนดการนะครับไม่ทราบ ก็อยากจะถามว่าโครงการนี้ผู้ที่รับผิดชอบใครครับเป็นคน
ตั้งกําหนดการโครงการนี้ครับ ขอแค่นี้ก่อนครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านนายก ค่ะ 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิก ผู้สอบถามเมื่อกี้นะครับคุณ
ดิเรก คุณดิเรกบอกต้องนอนหัวค่ํา ครับโครงการก็ฝุายบริหารนี้ครับเป็นคนปรึกษาแล้ว
ก็ให้ทางผู้จัดหาสถานที่ท่ีเราจะไปดูงานศึกษาดูงานนะครับ แล้วก็การเดินทางเที่ยงคืนก็
คิดว่าเราได้ข้ึนไปพักผ่อนบนรถแล้วก็ตื่นเช้าก็ได้ลงไปศึกษาดูงานกันเลยครับความตั้งใจ
ก็เป็นแบบนั้นแหละครับ ผมคิดว่านอนบนรถเดี๋ยวนี้รถทัวร์รถบัสเขาระบบมัน
พัฒนาการไปเยอะนะครับ คิดว่าไม่แพ้เตียงนอนที่บ้านพวกเรานะครับ ก็อยากให้พวก
เราไปนะครับ เพราะโครงการที่คุณดิเรก ยา พูดเมื่อสักครู่ก็เป็นการศึกษาดูงานหลายๆ 
อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุมชน แล้วก็ได้ไปที่ทําเนียบด้วยนะครับ ไม่ใช่อะไรนะเป็นสภา
นะครับ ได้ไปดูสภาใหญ่ว่าบรรยากาศเขาเป็นยังไงนะครับ ก็อยากให้พวกเราไป
ข้าราชการก็มีไปร่วมกับเราหลายท่านนะครับ ท่านสมาชิกเองก็ไปเป็นส่วนใหญ่        
บางท่านติดภารกิจไม่ได้ไปจริงก็แจ้งความจํานงมาแล้ว ท่านอามิงก็ไม่ได้ไปเพราะว่า
ท่านแต่งงานใหม่ แต่งงานลูกสาวใช่ไหมครับ วันที่ 25 คงจะมาแจกการ์ดให้พวกเรากัน
บ้างแล้วนะครับ ก็อยากให้ไปครับคุณดิเรก ก็พวกเรานี้แหละเป็นคนดูกรองอีกทีว่าจะไป
ไหน สถานที่ใด ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ขอบคุณมากครับนายกที่ได้กําหนดการโครงการนี้ที่ดี ก็อยากให้เป็นอย่าง
นี้ครับคือผมได้ทราบข่าวว่าทัวร์นี้พาพวกเราไปทางท่ีไม่ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าผมต้อง
อภิปรายมาเพราะบางคนเห็นเพิ่งจะกลับมาจากภูเก็ตเห็นว่ากินข้าวกล่องครับ แล้วก็พัก
อยู่แถวชานเมืองครับ ผมว่าถ้าเราไปพบปะกับทัวร์นะครับพวกทัวร์นี้เราอาจจะได้ในสิ่ง
ที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีเกินไปนะครับนายกเพราะว่าอย่างน้อยเราเจ้าของโครงการ โครงการไหน
ที่ว่า 1.เรื่องอาหารอย่างน้อยเรื่องอาหารมันต้องกินให้ดีไม่ใช่ให้กินอาหารกล่องกับพวก
เราเป็นระดับสมาชิก ผอ. ยังให้ข้าวกล่องให้พวกเรากิน ก็ในเรื่องห้องอย่างน้อยก็
อยากจะให้เราจัดการห้องก็ห้องหนึ่งก็อยู่ 2 คน นะ บางทีก็ถ้าเราเห็นเขาบ่นกันว่า ทัวร์
นี้ ผมไม่ทราบว่าในคณะไหนที่พาไปนะครับ เพราะว่าหลายคณะเลยแหละทัวร์นี้เขา
ผูกขาดกับเรา อย่างน้อยคนที่ผูกขาดมันต้องทําให้ดีสุด ห้องที่ดีท่ีสุด ถ้ากินกินให้ดีที่สุด
ถ้าท่ีเที่ยวที่ใหม่ครับเพราะว่าของที่เราผูกขาดหรือเราประจํากับเขาแล้วคือไม่ใช่เขาพา
ไปเที่ยวที่เก่าๆ ครับ แล้วก็กินของที่ว่าให้ยัดใส่อย่างนี้เขาได้เปรียบนะนายกเวลาเขากิน
เขากินกับเรานะนายก ทัวร์นี้นะเวลาเขานอนเขาก็นอนในห้องฟรีเหมือนกัน แล้วก็เวลา
ไปเที่ยว เขามีเปอร์เซ็นของร้านอะไรนี้เขาให้ทัวร์เราต้องควักกระเป๋าอีก พอสุดท้าย
กําไรของเราก็ได้มันอีกมันได้กับได้ นายกเราอย่าไปตามนะนายกนะเพราะว่าถ้าเรามี
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ทางเลือกอาจจะต่อรองกับคนอื่นได้นะครับว่าให้มันดีกว่านี้อีกนะ คืออยากจะพูดตรงๆ 
เลยว่าคือถ้าว่าทัวร์มันดีอยากจะให้มันอยู่กับเราตลอด ถ้าไม่ดีก็อย่าไปเอาเลยเพราะว่า
จะทําให้ชื่อเสียงเสียของเราเดี๋ยวนี้เขาคุยกันนะนายกทําไมทัวร์นี้มันโหดร้ายอย่างนี้     
คือผมก็ไม่อยากได้ยินอย่างนี้เพราะกระทบถึงพวกเราเหมือนกันนะ เพราะเราก็เป็น
เพ่ือนกันนะนายก ก็ฝากเรื่องนี้นะครับ ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เราไปศึกษาดูงานเราไม่ได้ไปทัวร์เที่ยว ก่อนอื่นนะคะดิฉันขอให้แก้ไขเอกสาร
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ทุกท่านเปิดเล่มสีส้มนี้ยกเล่มสีส้มนี้เปิดหน้า 65 นะคะ 
หน้า 65 ข้อ 5 ข้อ 6 ระยะเวลาดําเนินการดิฉันว่า พ.ศ.ผิดนะคะ ให้แก้เป็น 2562 
ไม่ใช่ 2652 เล่มสีส้มนะคะ เล่มสีส้มหน้า 65 ผิดไหมหนึ่งเจ้าหน้าที่ ระยะเวลา
ดําเนินการระดับประเทศ เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2652 ค่ะ เชิญสมาชิก
ท่านต่อไป อภิปรายค่ะ  เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับก็นะครับพ่ีพรจริงๆ แล้ว หน้าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะ เพราะถ้าพูด 2 วันก็
ไม่หมดเพราะผมเตรียมเยอะนะครับ แต่ว่าดูสถานการณ์ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วครับ         
ก็อยากจะให้ดูของร่างโครงการนะครับ รายละเอียดหน้า 230 ครับ คือโครงการจัด
ประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม                    
ราชกุมารี ก็ดูรายละเอียดแล้วครับงบประมาณนี้ตั้ง 1,500,000 นะครับ เรื่องอย่างนี้
ถ้าตั้งเยอะก็งานก็เยอะ คนก็เยอะนะครับผมเข้าใจ แต่ว่าในส่วนที่ผมสังเกตว่า ข้อที่ 2 
พอดีเจ้าของเรื่องก็มาท่านรองนายกไม่อยู่ครับ พอดีได้ฝากท่านช่วยตอบด้วยว่า              
ค่าประชาสัมพันธ์ตั้ง 300,000 ครับ คือ 300,000 ผมดูแล้วมันน่าจะตั้งเยอะ                               
นะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

หน้าไหนแล้วหน้าไหน  

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

หน้า 230 ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

230 เล่มสีส้มใช่ไหมคะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ถูกต้องครับ คือค่าประชาสัมพันธ์ตั้งมางบประมาณ 300,000 เพราะว่า
รายละเอียดไม่ได้บอกว่าทําอะไรบ้าง ผมคิดก็ไม่ออกว่าประชาสัมพันธ์นี้คือบางทีเราต้อง
ใช้สื่อหรือว่าไวนิลมัน 300,000 ดูแล้วน่าจะอลังการนะครับ 300,000 เฉพาะ
ประชาสัมพันธ์ แต่ในเรื่องอ่ืนๆ ก็ดูก็โอเคนะครับ แต่อยากตอบคําถามนี้ว่าค่า
ประชาสัมพันธ์ 300,000 ว่าที่มาที่ไปยังไงครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านนายก ค่ะ หน้า 230 นะคะ 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
ในหน้า 230 นะครับก็มีอยู่หลายรายการนะครับ สําหรับท่านสมาชิกถามเป็นรายการที่ 
2 นะครับ ค่าประชาสัมพันธ์นะครับงบประมาณอยู่ที่ 300,000 บาท ใช่ไหมครับ 
สําหรับรายละเอียดปลีกย่อยของค่าประชาสัมพันธ์นี้อยากจะให้เจ้าของงบประมาณ                   
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นะครับท่านธานินทร์หรือว่าท่านรองชุมสายจะเป็นผู้ชี้แจงครับ ขออนุญาตท่านประธาน
ให้ท่านรองชุมสายเป็นผู้ชี้แจงในเรื่องของค่าประสัมพันธ์ 300,00 บาท ครับ เชิญครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านรอง ค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ครับผมได้รับ
มอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรีให้ชี้แจงกรณีท่านสมาชิกอภิปรายขอทราบ
รายละเอียดว่าค่าประชาสัมพันธ์เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชันเสียงนกเขาชวา                           
ชิงถ้วยพระราชทานนั้น รายละเอียดมาอย่างไรยอดทําไมมันสูงถ้าหากว่าใช้ประเภทนี้     
ในลักษณะประชาสัมพันธ์น่าจะไปถึงไกลมากครับ เรียนแบบนี้ครับ การประชาสัมพันธ์  
ณ วันนี้จะผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ 5 - 6 ช่องทาง ช่องทางที่ 1 คือระบบไอที
ครับ ช่องทางที่ 2 คือด้วยระบบยันต์แผ่นสมัยโบราณคือแผ่นปูายประชาสัมพันธ์ มันไล่
จังหวัดสงขลามาครับ เพราะว่าเราจัดในระดับประเทศ เพราะว่าเวทีนี้สนามนี้เป็นสนาม
เดียวในประเทศไทยที่เป็นการชิงถ้วยพระราชทานต่อหน้าพระที่นั่งก็เลยต้องไล่ปูายมา
ตั้งแต่สงขลา หาดใหญ่ จะนะ ไล่มาเรื่อยครับไปจดชายแดนอันนี้คือปูายไวนิลนะครับ
ชายแดนไปถึงตากใบนะครับ จํานวนที่มาใช้ประมาณ 7 ปูายเท่านั้น แต่ปูายหนึ่งถ้าคาด
ไม่ผิดเดาไม่ผิดนะครับ 30,000 กว่าบาทต่อปูายกว้างใหญ่มาก เพราะขึ้นปูายไปแล้ว
เรามองแค่ 50 เมตรหรือ 20 เมตร ตัวหนังสือต้องชัดเจน เพราะฉะนั้นปูายจึงใหญ่มาก
ครับอันนั้นช่องทางที่ 2 ช่องทางที่ 3 ก็คือสื่อผ่านสถานีวิทยุ เท่าท่ีผ่านมากองวิชาการ
เราได้ติดต่อผ่านสถานีวิทยุมีค่าใช้จ่ายจัดทําสื่อเล็กน้อยนะครับ ช่องทางที่ 4 ก็คือ
ช่องทางที่บอกไปทางสื่อสารมวลชนทั่วไป ในสื่อสารมวลชนท่านทราบหรือไม่ว่ามันมี
ค่าใช้จ่ายด้วย มีด้วยนะครับ นอกเหนือจากท่ีเป็น 3 - 4 ช่องทาง ช่องทางที่ 4 ก็เป็น
ตัววิ่งไอทีตัววิ่งเราก็ทําหนังสือขอความร่วมมือส่วนใหญ่จะไม่เสียงค่าใช้จ่าย ตัววิ่งก็คือ      
จอแอลอีดีที่เรามี กับจอแอลอีดี ณ วันนี้เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครหาดใหญ่                                   
ขอความร่วมมือไปแต่ไม่มีค่าใช้จ่าย ผมคิดว่า 4 - 5 ช่องทางนี้ ในจํานวนเงิน 
300,000 บาท นี้ถ้าเกิดใช้จ่ายไม่หมดเราจะใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นและประหยัด ถ้าไม่
หมดรายการนี้ถัวจ่ายได้ครับ เรียนที่ประชุมเพ่ือทราบครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณอานนท์ ค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายอานนทร์ โสตติมานนท์ เขต 2 
ครับ ผมจะขออภิปรายเรื่องสนับสนุนครับ ที่สนับสนุนก็คือโครงการอุดหนุนให้ชุมชน 
ชุมชนละ 3 โครงการ ชุมชนละ 20,000 แยกเป็น ก ข ค แล้วแต่ชุมชนไหน          
จะเลือกมา ซึ่งส่วนมากจะเป็นโครงการในพระราชดําริ ซึ่งมีคนในพระราชดํารินั้นมีของ
พระเทพแล้วก็ของเจ้าฟูาหญิงจุฬาภรณ์ แล้วก็ฟูาหญิงอุบลรัตน์ แล้วก็มีของสมเด็จย่า 
จะอยู่ไล่เรียงกัน อันนี้สะท้อนนะครับ ว่าทําให้ชุมชนได้ประโยชน์นะครับ เป็นเงิน
อุดหนุนเอกชนนะครับ โครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพฯมีโครงการควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนแล้วก็ต่อไปก็เป็นโครงการควบคุมหนอนพยาธิ แล้วก็โครงการ
ปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก อันนี้ 3 โครงการ คือเราให้ชุมชนไปคัดเลือกมา          
3 โครงการ ได้ 20 ,000 ก็มีแต่ละโครงการอาจจะได้ 7,000 - 6,000 แล้วก็ 
5,000 แต่ว่ารวมแล้วคงจะได้ 20,000 พอดี อันนี้เป็นโครงการของพระเทพฯ และ
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อีกอันหนึ่งก็คือโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน อันนี้โครงการของพระเทพฯ 
นะครับ แล้วก็โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก อันนี้เป็นโครงการ
ของสมเด็จพระเทพฯ เป็นโครงการในพระราชดําริ แล้วต่อไปก็เป็นของเจ้าฟูาหญิง      
จุฬาภรณ์ มีอยู่โครงการเดียวก็คือโครงการตรวจสุขภาพ อันนี้มา 1 โครงการ ต่อไปก็
เป็นของฟูาหญิงอุบลรัตน์เป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนนี้เป็น 1 โครงการของ
เจ้าฟูาหญิงอุบลรัตน์ ต่อไปเป็นโครงการสืบสารของสมเด็จย่าซึ่งเป็นโครงต้านมะเร็ง    
เต้านม แล้วก็โครงการอบรมหมอหมู่บ้านนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลให้มาหรือเทศบาล    
ให้ไปผมก็ไม่ทราบ 20,000 ก็แยกกันไป ให้ทํามา 3 โครงการให้ได้ 20,000 ก็ทีนี้     
35 ชุมชน ซึ่งทางเทศบาลได้เข้าโครงการในปีนี้นะครับ อันนี้เป็นเรื่องที่ดี ต่อไปอีก
อันหนึ่งที่ขอชมเชยของสํานักการศึกษา หน้า 33/126 อันนี้เป็นโครงการปรับปรุง
อาคารเรียนทั้งหมดทั้ง 6 โรง มีอาคารเรียนที่ต้องซ่อมแซม คือบางโรงเรียนอาจจะฝารั่ว
หรือว่าประตูไม่ดีอะไร ครับก็มีที่ต้องปรับปรุงก็คือเทศบาล 2 อาคารเรียนปาโจ 
โรงเรียนเทศบาล 2 บาเละฮิเลนะครับ มีการซ่อมแซมอาคารเรียนปาโจ ต่อไปก็เทศบาล 
6 อาคารเรียนกชกร เทศบาล 6 ก็คือถนนโคกเคียน แล้วก็เทศบาล 3 บ้านยะกัง 
อาคารเรียนเฟื่องฟูา แล้วก็เทศบาล 4 กําปงตาโก๊ะ อาคารเขียวที่จะต้องมีการซ่อมแซม  
แล้วก็เทศบาล 1 อาคารเรียนผกากรอง เทศบาล 5 อาคารเรียนราชพฤกษ์ อันนี้การที่
เราซ่อมแซมหลังคาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะต้องซ่อมแซม แต่ว่าช่วงนี้ตั้งแต่สมัย
นายกโปุงนี้เราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเวลาฝนตกแล้วเที่ยววุ่นวายนั้นไม่มีนะครับเมื่อก่อนนี้
เราต้องเข้าไปดูแลกันบ้างเรื่องพอฝนตกแล้วก็ฝนรั่วบ้างอะไรบ้างครับ อันนี้เป็นโครงการ
ที่ผมยกมาก็คือโครงการที่เราควรจะดีใจที่ทางเทศบาลได้ดูแลชุมชนโดยการสนับสนุน
โครงการครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ 
สมาชิกท่านใดรับร่างหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
2562 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 11 เสียง) 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

11  เสียงครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

11  เสียง ยกหมดนะคะ  ไม่รับหลักการไม่มีนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติรับ
หลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 เชิญท่านเลขา
ชี้แจงระเบียบค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่ 

น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั้น 
         ข้อ  49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว   ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด
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ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
          ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง   
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ     
             ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน  
              ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
              ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทําได้เฉพาะการขอลด
รายจ่าย หรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจํานวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ   

    คําแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรค
หนึ่ง 

    ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่    จะได้รับคํารับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.2547  ข้อ 45 วรรคสาม และ  ข้อ 49  ดิฉันจึงขอปรึกษา
ท่านสมาชิกว่าจะกําหนดระยะเวลาแปรญัตติไว้กี่วัน และจะเริ่มตั้งแต่เม่ือใด ขอเชิญท่าน
สมาชิกฯ  เสนอค่ะ    

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  

              ผมนายสูไฮมี  มะรอดงิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส เขต 3 ขอ
เสนอกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติฯ 3 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561 
ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              ขอเสียงรับรอง ค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง ) รับรองถูกต้อง  มีผู้ใดเสนอเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่  เชิญ ค่ะ ในเมื่อไม่มี ดิฉันจะขอมติในท่ีประชุม  ผู้ใดเห็นชอบให้กําหนด
ระยะเวลายื่นคําแปรญัตติฯ  3 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  16 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 18 
สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.  โปรดยกมือ (สมาชิก
ยกมือ 11 เสียง) 11 เสียง ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มีสมาชิกยกมือ)  เป็นอันว่า
สภาแห่งนี้ มีมติกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ  3 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  16 สิงหาคม 
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2561 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30  - 16.00 น.  
ดิฉันจะได้ส่งให้คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ที่สภาเทศบาลได้แต่งตั้งไว้
แล้วในการประชุมสภาเทศบาล  สมัย วิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจําปี 2557 ครั้งที่ 
3/2557  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557  ประกอบด้วย 
           1.  นายสูไฮมี  มะรอดิง 
           2.  นายเจะอูมา  เจะมุ 
           3.  นายไพโรจน์  นิยมเดช             
           4.  นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
           5.  นายสยาม  มงคลรัตน ์
           โดยในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตตริ่างเทศบญัญัติ ครัง้ท่ี 1/2557  
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ได้แต่งตั้งให้ นายสูไฮมี  มะรอดิง  เป็นประธานกรรมการ
แปรญัตติ และนายสยาม มงคลรัตน์  เป็นเลขานุการกรรมการแปรญัตติ 
           ตอ่ไปดิฉันจะขอถามมตใินทีป่ระชุมว่าผูใ้ดเห็นสมควรให้คณะกรรมการท่ีแตง่ต้ัง
ไว้แล้วดังกล่าว เป็นคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่าง เทศบัญญัติ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖2  โปรดยกมือ (สมาชิกยกมือ 11 เสียง) 11 เสียง ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ 
(ไม่มีสมาชิก ยกมือ) ส่วนกําหนดวันนัดประชุม คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่าง เทศ
บัญญัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 จะกําหนดเมื่อไรจะได้แจ้งให้ทราบภายหลัง 
เชิญเลขานุการสภา ค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ขอบคุณครับท่านประธาน เนื่องจากคุณสยาม  มงคลรัตน ์สมาชิกสภา
เทศบาล ซึ่งทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติปุวยและอยู่  
ระหว่างพักฟ้ืนจึงไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้  โดยผมจะทําหน้าที่เป็นผู้นัดประชุม         
คณะกรรมสามัญประจําสภาฯ ตาม ระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.2547 ข้อ 109 เพ่ือจะทําการคัดเลือกเลขานุการกรรมการ
แปรญัตติ วันนี้หลังเลิกประชุมนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ค่ะ ต่อไปเข้าสู่  ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่อง  อื่น ๆ  
          เชิญคุณ ดเิรก ยา  ค่ะ                 

นายดิเรก   ยา                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมนายดิเรก  ยา สมาชิกสภา เขต 1 ครับ ฝากเรื่องกีฬาออกกําลังกายที่หาด
นราทัศน์ ตอนนี้รู้สึกว่าเครื่องออกกําลังกายขึ้นสนิม ชํารุดมาก อาจจะเกิดอันตรายต่อ  
ผู้ที่ออกกําลังกายโดยใช้เครื่องเล่น ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบด้วยครับ       
ส่วนไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ต่อไป ส่วนที่ซ่อมก็ซ่อมครับ เพราะตอนนี้หาดนราทัศน์ เป็นจุด
ส่วนรวมของผู้ที่มาเที่ยว และออกกําลังกาย  ผมอยากจะฝากผู้ที่เก่ียวข้องด้วยครับ 
ขอบคุณครับ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณ สูไฮมี ค่ะ  

นายสูไฮมี  มะรอดิง                               
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมขอเสริมจากคุณดิเรก ยา เมื่อสักครู่นี้ครับ เรื่องที่หาดนราทัศน์ เพราะว่า 
เครื่องออกกําลังกายชํารุดมาก ณ ตอนนี้ที่ผมไปเกือบทุกวันนี้ก็อันที่เสียมากกว่าที่เล่น
ได้ และส่วนใหญ่ผุพังหมดแล้ว ผมอยากให้พวกเราช่วยกันเข้าไปดูแล ถ้าซ่อมคงจะยาก
หน่อยเพราะเครื่องที่ชํารุดเยอะ แต่ถ้าซ่อมชั่วคราวก่อนที่เราจะมีงบประมาณใหม่ก็ 
โอเค  ถ้าได้จัดซื้อชุดใหม่มาท้ังชุดเลย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนของเราออกกัน 
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ตอนเช้าเยอะ ส่วนของเล่นก็จะเหลือไม่ก่ีอย่างที่เล่นได้ ส่วนมากก็จะชํารุด
เช่นกันแต่บางอย่างก็พอเล่นได้ ผมได้ถ่ายรูปไว้ แต่วันนี้ไม่ได้พามาส่วนใหญ่นี่แย่ครับ  
แต่ที่สวน  ร. 5 นี่ ชุดใหม่ข้ึนมาหน่อย คนก็เยอะ มี 2 ชุด ก็โอเคครับ เพียงพอต่อ
ความต้องการแล้ว แต่ที่หาดนราทัศน์ อยากให้คณะท่านผู้บริหารช่วยกันจัดซื้อสักชุด 
แต่อยากให้ดูแลชุดที่มีก่อนก็ได้ครับ ซ่อมแซมให้เล่นได้ก่อนสักระยะหนึ่งครับ ขอบคุณ
มากครับ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณอานนท์ ค่ะ  

นายอานนท์  โสตติมานนท์         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผม นายอานนท์ โสตติมานนท์  คือ อดุลตานนท์ 1 ข้างสนามกีฬา ก่อนจะ
เลี้ยวมีกองขยะแห้งเต็มไปหมด เขาเอามาท้ิงขยะใบไม้แห้งๆ รถสีส้มไปเก็บ ถ้าเทศบาล
เอารถไปแล้วใช้ตัวตักแบบแทรคเตอร์มาตัก ผมก็ไม่ทราบ ผมก็นํามาจากความคิดเขา
มาเสนอตรงนี้นะครับ ผมคิดว่ามันจะดูไม่งามนะครับ เพราะตรงนั้นเป็นชุมชนที่
ส่วนมากเจ้าของบ้านเป็นข้าราชการอยู่กันเยอะ  และอีกอย่างที่ สวน ร.5 ตรงฝั่งโน้น   
มีก่ิงไม้ถ้าพวกเราไปลานออกซะบ้าง ถ้ามันไม่ล้มไม่โค่นไม่เป็นไร ถ้ามันล้มขึ้นมา        
1 สายไฟ 2 รั้ว ถ้าเราไปทําวันละนิดวันละหน่อยจะดีนะครับ ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ที่ประชุมก็ขอฝากท่านผู้บริหารไว้  2 - 3 เรื่องนะคะ  ท่านนายกได้จดไว้
แล้วนะคะ  อดุลตานนท์ 1 บ้านท่าน สท.ไพโรจน์  เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  เชิญคุณ
สูไฮมี ค่ะ  

นายสูไฮมี  มะรอดิง                               
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขอฝากอีกเรื่องหนึ่ง พอดีเยอะมากที่
ชาวบ้านฝากมา เรื่องฝาคูน้ําที่ชํารุดมีหลายที่หลายจุด แต่ได้แจ้งไปแล้ว แต่ยังไมได้
ดําเนินการ  ผมอยากให้สํารวจทุกพ้ืนที่  ที่อันตรายที่สุดระบบเก่าท่ีเป็นเหล็กมันจะ
ทะลุ ผุพังไปทั้งแถบ ผมกลัวว่าจักรยาน หรือ จักรยานยนต์ ล้อจะลงไปติดอยู่ในนั้นครับ 
ส่วนใหญ่จะเป็นของเก่าเป็นแบบเหล็กตาข่าย รุ่นใหม่ที่ใส่ปูนนั้นไม่มีปัญหาแล้ว        
โซนยะกัง กําปงตาโก๊ะ โซนบาเละฮิเล และโซนในตลาดแถวตลาดสดก็ยังมีอีกเยอะ  
ผมขอฝากให้สํารวจทุกจุดนะครับ ไม่จําเป็นต้องระบุว่าจุดไหน ๆ เพราะมันอันตราย
ครับ ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณดิเรก  ยา ค่ะ  

นายดิเรก   ยา                       
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส     

ครับ ขอบคุณมากครับท่านประธาน ผมมีอีกเรื่องที่อยากจะฝากนะครับ ผม
อยากจะให้ไปดูที่ตลาดบาเละฮิเลนะครับ รู้สึกว่ามันมีเรื่องของคูน้ํา ที่เราไม่ได้ไปขุดทํา
ให้ขยะตกค้างอยู่ในคูน้ํา และมันก็สกปรกมาก ผมอยากจะให้พวกเราเข้าไปดูแลบ้างนะ
ครับ ผมอยากจะให้ทางเทศบาลได้เข้าไปประชาสัมพันธ์ให้เขารับทราบเรื่องนี้ว่าหน้าที่
ของเราช่วยอยู่แล้ว แต่อยากให้ผู้ประกอบการช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยครับ 
บางครั้งมีกลิ่นเน่าเหม็น  ผมอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ  
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นางสมพร   แป้นคง             
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญสมาชิกท่านต่อไป ค่ะ ไม่มีนะคะ  ท้ายนี้ดิฉันก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ 
ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ ที่ได้มา
ประชุมวันนี้ งบประมาณผ่านไปราบรื่นด้วยดีนะคะ  ขอปิดประชุมค่ะ 

 

               ปิดประชุมเวลา  14.20 น. 
 
     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์         ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                          เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

     (ลงชื่อ)  ปริยา   พรหมสังวระ        ผูต้รวจรายงานการประชุม    
             (น.ส.ปริยา  พรหมสังวระ) 
           หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
 

     (ลงชื่อ)       สุชีพ   เกื้อกูล          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                 (นางสุชีพ    เกื้อกูล)    
                                 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 

      (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                (นายอับดุลอาซิส  มะ) 
                                                           สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
                 เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส                            
 
 


