
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ประจ าปี  2559 

ครั้งที่ 3/2559            
เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2559   

เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผาภักดี)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล (เลขานุการสภาฯ) 
4. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายมะตอฮา ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล    
13. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล     
16 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี   
17. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
18. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี 
19. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี 
20. นายอาฮามะ กุลยานันต์ เลขาฯ นายกเทศมนตรี 
21. นายสาการียา นิแวร์ เลขาฯ นายกเทศมนตรี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล  
2. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล     
4. นายวัฒนะ วัฑฒนายน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  14.00  น. 

                เมื่อถึงเวลา 14.๐0 น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุม             
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้งที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546  และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้อง 

1. นายฮาฟิช     ฮาเล็ง นิติกรปฏิบัติการ  (ผู้แทน ผวจ.นธ) 
2. นายบุญณรงค์    กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล 
3. นายกิจจา    สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
4. นายโชคชัย    วัฑฒนายน หน.ส านักปลัดเทศบาล 
5. น.ส.ปริยา    พรหมสังวระ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
6. นางภชมล    มณีมาตย์ จพง.ธุรการช านาญงาน 
7. น.ส.อโรชา    พรหมพันธ์ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางรอมือละ    อาแว จพง.พัสดุช านาญงาน (ช่วยงานธุรการ) 
9. นายสมนึก    ล่องสมุทร ผอ.ส านักการศึกษา 
10. นางเกศสุดา    ชูชื่น รอง ผอ.ส านักการศึกษา 
11. น.ส.กาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
12. นางวัจนา หนูปั้น หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13. นายสะมะแอ บินเง๊าะ ครู คศ.2 
14. นางสุชีพ    เกื้อกูล ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
15. นางกุลวดี สะลีละ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
16. น.ส.ศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      

ช านาญการ 
17. น.ส.ปราณี เจริญสุข หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
18. นางปัทมา ซูยี ครูโรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) 
19. นางบุษบา    ทิพย์เหรียญ ผจก.สถานธนานุบาล 
20. นายสมนึก ดวงศร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 2 
21. นางพรรษา คลังจันทร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
22. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
23. นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
๒๔. น.ส.ปัทมา เมฆารัฐ ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒๕. นายอับดุลฆอนี อันนัศว์ หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
26. นายพิมาน เพ็ชรสังข์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
27. นางเกษศินี อารยเศรษฐ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 4 
28. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจ 
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ประชุมฯ   พร้อมทั้ง เรียนเชิญคุณ สมพร  แป้นคง  ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย  และท าหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระ
ต่อไป  และเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เรยีนท่านนายก ท่านผูบ้รหิาร ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรต ิตวัแทนผูว้่าฯ ท่าน 
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3/2559 ตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังนี้    

            ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
- วันนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไร ก็มีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องงานของดีเมืองนรานะค่ะ 

วันที่ 18 – 22 กันยายน 2559 ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านใดยังไม่ได้รับบัตรนกเขา
บัตรละ 400 บาท มารับได้ท่ีดิฉัน ตอนนี้บัตรเหลืออยู่ 10 ใบ จะส่งคืนวันที่ 15 
กันยายน 2559 นะค่ะ วันนี้ท่าน สท.มาประชุมทั้งหมด 15 ท่านนะค่ะ ลา 3 ท่าน    
นะค่ะ คุณสยาม มงคลรัตน์ ลาป่วย  คุณสมาน   รานิง ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ คุณแวมะ
โซ แวดาโอะ ลาป่วย นะค่ะ ต่อไประเบียบวาระท่ี 2  

             ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง    
นราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 
สิงหาคม 2559 

เชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุม    

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมท าหนา้ท่ี
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2559  ณ  ห้อง
ส านักปลัดเทศบาล  เวลา  10.00  น.  คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2555 ประกอบด้วย   

1. นายอานนท์  โสตติมานนท์  ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม  
2. นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ   กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
3. นายสูไฮมี  มะรอดิง  กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
4. นายดิเรก  ยา  กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
5.นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์   เลขานุการฯ 

             กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมและเลขานุการท่ีประชุมไดต้รวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  
2559 ครั้งที่  2 /2559  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 จ านวน 30 หน้า ซึ่งได้ตรวจ
ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายปรากฏไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด  และมีมติให้ส่งสภา
เทศบาล  เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             สมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานเชิญค่ะ  ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมตเิลย  สมาชิก
ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี 
2559  ครั้งที่  2/2559  เมื่อวันที่  11 สิงหาคม 2559 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก 
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ยกมือ  13  เสียง) มาประชุม 15 นะค่ะ ยกหมดนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติรับรอง
รายงานการประชุมครั้งนี้     

              ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มี     

              ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนที่เสร็จแล้ว   
               ก็คณะกรรมการมี  2  คณะ  คือ 
              4.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไม่มีนะค่ะ    
              4.2 คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติก็เสนอวาระต่อไปนะค่ะ วาระนี้
ไม่มีนะค่ะ 

               ระเบียบวาระท่ี  5    การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓  
              ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมาย   เชิญค่ะ 
               เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  เราย้อนไปในวาระท่ี 4 นะครับ ข้อ 4.2 คณะกรรมการแปรร่าง
เทศบัญญัตินะครับ ผมว่าคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติน่าจะรายงานให้ท่าน
ประธานทราบ คณะกรรมการต้องอ่านและรายงานให้สภาได้รับทราบว่าวันนั้นมีการยื่น
แปรญัตติหรือไม่อย่างไร ขั้นตอนนี้รู้สึกว่ามันจะขาดไปนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ จะอ่านก็ได้หรือว่าจะไปอ่านในวาระท่ี 5 นะค่ะ วาระท่ี 5 คณะกรรมการ
ชุดนี้ก็จะอ่านอยู่แล้วนะค่ะ มันเหมือนกันนะค่ะ เพราะฉันมองว่าไปอ่านวาระท่ี 5 ครั้ง
เดียวเลยก็ได้นะค่ะ 

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมาย   เชิญค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.
๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๕๑  ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระ  ที่  ๒   ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง
อ่ืน  ……….  
            ในระหว่างระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2560  จ านวน 3 วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่  14  ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 
2559 ในเวลาราชการ ไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้นัดประชุม 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ๒๕๕9 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมภูผาภักดี (ชั้น 3)  เพ่ือ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยเชิญ
คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชุม    
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ค่ะ เชิญคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อ่านบันทึกรายงานการประชุมการตรวจร่าง           
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เชิญค่ะ 

นายเจะอูมา  เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

        เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ   ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลในการประชุมสภาเทศบาล  สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557  ให้
ท าหน้าที่ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560  
ที่ประชุมประกอบด้วย 

1. นายสูไฮมี มะรอดิง เป็นประธานกรรมการฯ 
2. นายไพโรจน์ นิยมเดช เป็นกรรมการฯ 
3. นายเจะอูมา เจะมุ เป็นกรรมการและเลขานุการฯ 

 ที่ประชุมสภาเทศบาล เมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2559 
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2559 มีมติ ก าหนดเวลายื่นค าขอแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จ านวน 3 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2559  ถึงวันที่  16 สิงหาคม  2559    ตั้งแต่เวลา 
08.30น. – 16.30 น.  และคณะกรรมการฯ ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาค าแปรญัตติฯ  
ในวันที่  18 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภูผาภักดี(ชั้น ๓) 
เทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจน
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ซึ่ง ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ยื่นขอแปรญัตติฯ  และ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติยืนยันตามร่างเดิมทุกประการ   

                    1.  ส่วนที่  1  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  ตั้งแต่หน้า  1 – 4  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

           2.  ส่วนที่  2  เทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2560 ตั้งแต่หน้า  1 - 8  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

      2.1 รายงานประมาณการรายรับ  ตั้งแต่หน้า  1/4  -  4/4  ไม่มี
การแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

      2. 2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป  ตั้งแต่หน้า 1/5  -  5/5  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

      2.3 รายงานประมาณการรายจ่าย  ตั้งแต่หน้า  1/40  -  40/40  
ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      2.4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   2. 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    - งานบริหารทั่วไป  ตั้งแต่หน้า 1/61  -  8/61   
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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    - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตั้งแต่หน้า 8/61   
-  12/61 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานบริหารงานคลัง ตั้งแต่หน้า 12/61  -  
16/61  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
    - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  ตั้งแต่หน้า 16/61  -  17/61   ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานเทศกิจ  ตั้งแต่หน้า 17/61  -  18/61        
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
ตั้งแต่หน้า 19/61   -  20/61 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.3 แผนงานการศึกษา  
    - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งแต่หน้า 
20/61  -  23/61 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งแต่
หน้า 23/61  -  29/61 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานระดับมัธยมศึกษา  ตั้งแต่หน้า 30/61  -  
31/61 ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.4 แผนงานสาธารณสุข  
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งแต่หน้า 
31/61  -  35/61 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งแต่หน้า 35/61  
-  38/61 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  หน้า 
38/61  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
     - งานไฟฟ้าถนน  ตั้งแต่หน้า 38/61  -  41/61  
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานสวนสาธารณะ ตั้งแต่หน้า 41/61  -  
43/61  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตั้งแต่หน้า 
43/61  -  46/61   ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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   2. 4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ตั้งแต่หน้า 46/61  -  47/61 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
ตั้งแต่หน้า 48/61  -  49/61  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ตั้งแต่หน้า 49/61  -  50/61  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งแต่หน้า 50/61  -  
52/61  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งแต่หน้า 52/61  
-  54/61  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  ตั้งแต่หน้า 54/61  -  56/61  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งแต่หน้า 56/61  
-  57/61  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.10 แผนงานการพาณิชย์ 
     - งานโรงฆ่าสัตว์  ตั้งแต่หน้า 57/61  -  58/61  
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

   2. 4.11 แผนงานงบกลาง 
     - งานงบกลาง  ตั้งแต่หน้า 58/61  -  61/61          
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      3.  ส่วนที่  3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

            3.1 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หน้า  1/1  ไม่มี
การแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

            3.2 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หน้า  1/1              
ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   3.3  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ
รายรับเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล  หน้า 1/1  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่าง
เดิม 
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   3.4  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานธนานุบาล  ตั้งแต่หน้า 1/7 – 7/7  ไม่มีการแก้ไข            
ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

       4.  ส่วนที่  3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

            4.1 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หน้า  1/1  ไม่มี
การแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

            4.2 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หน้า  1/1  ไม่มี
การแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   4.3  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณ
รายรับเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง  หน้า 1/1  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   4.4  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ กิจการสถานีขนส่ง ตั้งแต่หน้า 1/3 – 3/3  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้
ตามร่างเดิม 
       5. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ตั้งแต่หน้า 1/20  -  
20/20 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
       6. การจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  ตั้งแต่หน้า 1/2  -  2/2  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
                 คณะกรรมการฯ  จึงได้บันทึกเสนอความเห็นต่อประธานสภาเทศบาลเพื่อ
พิจารณา ลงชื่อคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ไม่มีผู้ยื่นแปรญัตติ ก็ไม่มีการอภิปรายนะค่ะ เพราะฉะนั้นดิฉันจะถามมติ
เลยนะค่ะ เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเลา๊ะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอบันทึกรายงานการประชุม
ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ ผมได้อ่านบันทึกของคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ 
ก็สงสัยนะครับว่า หน้าที่ 2 ของบันทึกคณะกรรมการแปรญัตติ มีคุณสูไฮมี มะรอดิง 
เป็นประธานคณะกรรมการ นายเจะอูมา เจะมุ เป็นคณะกรรมการ  และนายไพโรจน์  
นิยมเดช เป็นเลขานุการและคณะกรรมการ พอผมมาดูหน้าสุดท้าย ทั้ง 3 ท่านก็มีการ
ลงชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมสงสัยตรงที่ว่า นายไพโรจน์ ซึ่งเป็นเลขาฯ กลับกลายเป็น
คณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติ และนายเจะอูมา เป็นกรรมการและเลขานุการ ก็
สงสัยนะครับว่าใครกันแน่เป็นเลขานุการ ข้อที่ 1 นะครับ และข้อที่ 2  ผมสังเกตดู
รายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ มันจะไม่มีคณะกรรมการแปรญัตติมีใครบ้าง และ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม ผมดูแล้วไม่มี ก็แสดงว่าเราไม่รู้ว่าคณะกรรมการ
แปรญัตติมีก่ีท่าน มีใครเข้าร่วมประชุมบ้าง ใครไม่เข้าบ้างท่ีไม่เข้าประชุม มีใครบ้างท่ี
เป็นผู้สังเกตการณ์นะครับ ผมตั้งข้อสังเกตสามสี่อย่างนี้นะครับ   

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ดิฉันก็ทักท้วงแล้วนะค่ะ ก่อนที่หนังสือจะมาถึง แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามี 
ดิฉันทักแล้วว่าท าไมไม่มีผู้เข้าประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม เขาบอกว่ามีในรายงาน และที่
เลขาฯ คนโน้นบ้างคนนี้บ้างไม่ตรงกัน ให้เจ้าหน้าที่ช่วยอธิบายด้วยค่ะ ที่คุณมะตอฮา
ถามเมื่อสักครู่นะค่ะ เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่ท าเรื่องนี้ 

นางภชมล มณีมาตย์ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เรียนท่านประธานสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะค่ะ ในรายงานของ
คณะกรรมการแปรญัตติจะมีอีกฉบับนึง จะเป็นรายงานการประชุมที่จะมีทั้งรายชื่อผู้มา
ประชุม  และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม แต่ฉบับที่อยู่ในมือของทุกท่านจะเป็นการบันทึก
ย่อในเรื่องของการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 เพ่ือเสนอประธานสภาอย่างเดียวค่ะ แต่จะมีรายงานการประชุมอีกชุดที่เรา
ท าเป็นหลักฐานว่ามีการเข้าประชุม และประกอบด้วยใครบ้าง ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

แล้วในส่วนของเลขาคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ไม่ตรงกัน ค าถามท่ี 2 ช่วย
อธิบายด้วยค่ะ 

นางภชมล มณีมาตย์ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

ขอน าเรียนค่ะ เจ้าหน้าที่พิมพ์ผิดค่ะ และได้เตรียมมาเพ่ือเปลี่ยนเอกสารให้
ถูกต้องแล้วค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  ท่านประธานครับ ตามท่ีเจ้าหน้าที่ท่ีเรียนประธานสภาให้
รับทราบว่าเป็นข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบนะครับ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็น
กรรมการและเลขานุการ ข้อที่ 2 ฉบับที่แจกไปยังสมาชิกท าไมไม่มีผู้มาประชุม ผู้ไม่มา
ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  เพราะว่ารายงานการประชุมของสภาทุกครั้งจะมีตัวนี้เข้า
มาหมดเลยนะครับ ไม่อย่างนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมประชุมก็ไม่มีชื่อผมนะครับ 
เพราะฉะนั้นถ้าให้อย่างนี้กับผมมา คณะกรรมการที่เข้ามาประชุมในวันนั้นมีแค่ 3 ท่าน
เอง ถูกต้องหรือไม่ครับ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีใคร ไม่ทราบเลย สมมุติว่าท่านรายงานให้
สมาชิกสภาได้รับทราบแบบนี้ คือท่านไม่ได้ใส่ชื่อผู้เข้าร่วม ผมว่าท่านต้องแก้ไขแล้วนะ
ครับ เพราะว่ารายงานการประชุมสภาโดยทั่วไป เวลาที่ท่านส่งซึ่งผมตรวจรายงานการ
ประชุมจะมีผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม คือจะประกอบด้วย
สมาชิก ผู้อ านวยการส านักกอง แต่มาครั้งนี้คณะกรรมการแปรร่างเทศบัญญัติมันไม่มีนะ
ครับ คืออยากจะให้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับ ผมมาดูแล้ว ผมคนหนึ่งไม่รู้ว่ามีการ 
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ประชุมหรือไม่ หรือมีแค่คณะกรรมการ 3 ท่านที่เข้าประชุมเท่านั้น แต่ความจริงแล้ว
คณะกรรมการแปรญัตตินี้ส าคัญมากนะครับ คือในระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา
ของกระทรวงหมาดไทย พ.ศ.2547 นะครับ คณะกรรมการแปรญัตติส าคัญมาก ผมจะ
บอกท่านประธานว่าท าไมถึงส าคัญมาก เพราะว่าเวลาสภาแห่งนี้รับหลักการในร่างเทศ
บัญญัติ เราต้องส่งให้คณะกรรมการแปรนะครับ เพื่อให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุม
ในคณะของเขาแล้วมารายงานให้สภาแห่งนี้ทราบ และให้ประธานสภาทราบ นี้คือ
ความส าคัญของคณะกรรมการชุดนี้นะครับ และวันนั้นนะครับคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประชุมครั้งที่แล้วผมเสนอแล้วว่าขอให้เลือกใหม่นะครับ วันนั้นวันที่ประชุมเกิดอะไรขึ้น
รู้หรือไม่ครับท่านประธาน ท่านหนึ่งลา มาลงชื่อแต่ไม่ได้อยู่ประชุม ก็เท่ากับไม่เข้าร่วม
ประชุม อีกท่านหนึ่งท่านให้บริการให้กับชาวบ้านคือท่านไปประกันตัวที่ศาล ก็มาไม่ได้ 
ในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการณ์วันนั้น ผมต้องรอตั้ง 45 นาทีกว่าจะมีการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ผมว่าคณะกรรมการแปรญัตติส าคัญนะครับ ส าคัญ
มาก ๆ ด้วยอย่าท าเป็นเล่น ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายดิเรก 
ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1  ขอฝากท่านประธาน คือให้ดูเรื่องของ
คณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติส าคัญมากเลยนะครับ เพราะว่าเป็น
คณะกรรมการที่ต้องรู้เรื่อง เข้าใจในร่างทั้งหมด อย่างน้อยต้องเสนอแนะอะไรที่เหมาะ
และไม่เหมาะ ผมดูแล้วในคณะกรรมการชุดนี้ไม่ค่อยจะสนใจ ไม่ค่อยตั้งใจ ฝากผ่าน
ท่านประธานด้วยนะครับ เพราะถ้าดูในข้อระเบียบ ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภา
ท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้สภา
ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด เข้าใจ
หรือไม่ครับ โดยละเอียด ถ้าไม่ตั้งใจ ไม่เข้าใจ จะเป็นปัญหา และการท างานไม่ราบรื่น
ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เรื่องที่คุณมะตอฮาว่า บันทึกรายงานการประชุม ในหนังสือนี้ก็เขียนนะค่ะ 
บันทึกรายงานการประชุมควรจะมีผู้มาประชุม และไม่มาประชุมนะค่ะ เพราะมันเป็น
บันทึกรายงานการประชุมนะค่ะ ก็คราวต่อไปท าให้มันเป็นแนวทางเดียวกันนะค่ะ 
ต่อไปดิฉันจะถามมติเลยนะค่ะ  เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขออนุญาตนิดนึงครับ ท่านประธานครับตกลงว่าใครเป็นคณะกรรมการและ
เลขานุการครับ เพราะว่าท่านเลขานุการเก่าท่านไม่สบาย ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เลขาฯ คนเก่าไม่สบายแต่เขาเลือกเลขาขึ้นมาจากที่ประชุมของคณะของ
เขา ใน 5 ท่านของเขาได้นะค่ะ เลือกเลขาฯชั่วคราว ตกลงเจ้าหน้าที่ใครเป็นเลขาฯ 
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นางภชมล มณีมาตย์ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

คุณเจะอูมา ค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

         คุณเจะอูมา นะค่ะก็ไปแก้ไขทีผ่ิดดว้ยนะค่ะ จากคุณไพโรจน์ เปน็คุณเจะอูมา  
นะค่ะ มีอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีหายสงสัยแล้วนะค่ะ ดิฉันจะถามมติเลยนะค่ะ  

         สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม    โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 
เสียง) ยกหมดนะค่ะ ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบ ให้คงไว้ตามร่าง
เดิม  นะค่ะ  เป็นอันว่าผ่านวาระท่ี 2 ต่อไปจะเป็นการพิจารณาวาระท่ี 3 เชิญเลขา
ชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๕2  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี  ๓  ไม่มีการอภิปราย  เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

              ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม่  เพ่ือเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป  โดยประธานสภาจะ
เป็นผู้ส่งร่างเทศบัญญัติฉบับนี้เสนอต่อผู้ว่าฯ ภายใน 7 วัน และผู้ว่าจะพิจารณาภายใน 
15 วัน และจะจัดส่งมาให้เทศบาลตราใช้ในปีงบประมาณต่อไปนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 3 นะค่ะ  ดิฉันจะถามมติเลยนะค่ะ 

สมาชิกท่าน ใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ. 2560  ตามท่ีได้พิจารณามาแล้ว ในวาระท่ี 2  เพ่ือตราเป็น         
เทศบัญญัติบังคับใช้  โปรดยกมือค่ ะ (สมาชิกยกมือ  13 เสียง ) ยกหมดนะค่ะ ไม่
เห็นชอบไม่มีนะค่ะ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ซ่ึงจะได้น าร่างเทศบัญญัติฉบับ นี้เสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาต่อไป 

           ต่อไปเข้าสู่  ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  อ่ืน ๆ   

 ในวาระเรื่อง  อ่ืนๆ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะเสนอหรือไม่  ขอเชิญค่ ะ   
เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  ผมขอเวลานิดเดียวครับ ท่านประธานครับตามที่ท่านนายกได้
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ต่อสภา 
และในหัวข้อของสถานธนานุบาลนะครับ ตรงนั้นเรามีทรัพย์สินอยู่ทั้งหมด 
139,707,450 บาท ซึ่งมันมีมากพอสมควรนะครับ ทั้งสิ่งของของเทศบาล คือผมได้
ไปสถานธนานุบาลตั้งหลายครั้งนะครับ คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงนั้นไม่มี 
ผมก็อยากจะเสนอแนะให้ตั้ง รปภ. เพ่ือไว้ปฏิบัติหน้าที่ตรงบริเวณนั้น เพื่อดูแล
ทรัพย์สินของสถานธนานุบาล ซึ่งมีตั้งร้อยกว่าล้านนะครับ  แต่ถ้าเรารวมกับทรัพย์สินที่
ชาวบ้านน ามาจ าน าจะมีมูลค่ามากกว่านั้นนะครับ ผมก็อยากฝากผ่านท่านประธานว่า
อยากจะให้ตั้ง รปภ. ไว้ดูแลนะครับ ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เป็นห่วงท่านผู้จัดการนะค่ะ  เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายดิเรก  ยา  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ในเรื่องที่คุณมะตอฮาอภิปรายเมื่อสักครู่ก็ดี
นะครับ ผมเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นห่วง เพราะว่าทรัพย์สินของสถานธนานุบาลมี
จ านวนมาก ความจริงผมอยากจะให้ท่านผู ้จัดการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวท่านเอง
นะครับ ท่านประธานจะอนุญาตหรือไม่ครับ ให้ท่านผู้จัดการได้เล่าถึงเหตุการณ์ท่ีท่าน
ได้ประสบมาด้วยตัวเองนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ให้ท่านผู้จัดการเล่าให้ฟังใช่หรือไม่ค่ะ เชิญค่ะ 

นางบุษบา  ทิพย์เหรียญ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

ขออนุญาตท่านประธานนะค่ะ จากประสบการณ์ที่ได้เจอมาด้วยตัวเองนะค่ะ 
คือตอนนั้นโรงรับจ าน าใช้บริการของธนาคารกรุงไทยนะค่ะ แล้วพนักงานบัญชีไปถอน
เงินและโดนฉกเงินไป 2 แสนนะคะ ตอนนี้ก็เป็นคดีความกันอยู่นะค่ะ เพราะคนร้ายคง
สังเกตวิธีการท างานของเราทุกวัน ทุกเช้าจะไปกี่โมงกลับมาก่ีโมง แต่ทางของนราธิวาส
ใช้บริการของธนาคารออมสิน ซึ่งธนาคารจะมาส่งเงินและมารับเงิน แต่ถ้าเราจะถอน
เพ่ิมหรือฝากเพ่ิมก็ต้องไปเองนะค่ะ ก็ใช้ความระมัดระวังเต็มท่ีนะค่ะ การประกันเงินสด 
เราก็ได้ท าเพ่ิม แต่มีปัญหาเรื่องของ สตง. ในการประกันเงินสด เพราะว่าเวลาเราเรียก
ประกัน เช่นประกันอัคคีภัยของนราธิวาส คือจะท าเฉพาะแค่ประกันอัคคีภัยอย่างเดียว 
แต่ที่ท าเพ่ิมของปีนี้ก็คือประกันเรื่องของระเบิด และประกันเงินสด ซึ่งท าได้ไม่เยอะ 
เพราะถ้าท าประกันเยอะเราก็ต้องจ่ายเงินเยอะ และไม่มีระเบียบรองรับว่าให้สามารถท า
ประกันอย่างอ่ืนได้นอกเหนือจากประกันอัคคีภัย ก็จะระมัดระวังให้มากที่สุด คือ รปภ. 
นี้ถ้าให้เป็นงบเฉพาะการมาจ้างเหมาเองเราท าไม่ได้นะค่ะ เพราะว่างบจ้างเหมาเรามี
น้อย เราตั้งไว้แค่ 10,000 หรือ 15,000 เองนะค่ะ และอีกอย่างเราก็มีพนักงานรักษา
สถานที่และความสะอาด แต่ว่าเขาไม่ได้มาท าตรงจุดนั้น แค่ท าหน้าที่รักษาความสะอาด 
และนอนเฝ้าที่ท างานนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

แล้วท่านผู้จัดการอยากให้เทศบาลจ้าง รปภ. ใช่หรือไม่ค่ะท่าน 

นางบุษบา  ทิพย์เหรียญ 
ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

คือโรงรับจ าน าจะมีแค่บางช่วงที่งานมาก ก่อนที่จะย้ายมารับงานมีผู้มาใช้
บริการ 8 พันกว่าราย แต่ตอนนี้หมื่นกว่า คือเหมือนช่วงเดือนถือศีลอดจะมีลูกค้ามาใช้
บริการกว่า 600 ราย เรารับเงิน 18 ล้านนะค่ะ ภายใน 3 วัน คือเราแค่กลัวไปเองว่า
ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น บางครั้งธนาคารต้องมารอเป็นชั่วโมง ถามว่าส าหรับการช่วยเหลือ
คงจะเฉพาะเหตุการณ์มากกว่าไม่ใช่ตลอดไปนะค่ะ ถ้าเป็นช่วง ๆ ก็มีความจ าเป็นอยู่นะ
ค่ะ บางวันเราฝากเงิน 6 ล้าน เราฝากไป 2 รอบ รอบแรกแบงค์มาเอาเอง  แต่พอมา
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รอบ 2 แบงค์จะไม่มีอีกเราก็ต้องไปส่งเอง ก็จะเป็นแค่ช่วง ๆ นะค่ะ คือช่วงถือศีลอด ปี
ละ 2 ครั้ง ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์    
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ส าหรับข้อเสนอของสมาชิกเรื่องดูแลสถานธนานุบาล ได้ทราบข้อมูลจากทาง
ท่านผู้จัดการ ก็จะรับไว้และหาทางแก้ไขเป็นช่วงไปนะครับ ช่วงไหนที่เป็นช่วงที่ต้อง
ให้บริการมาก ก็โทรมาขอก าลังเทศกิจไป รปภ. ก็ได้นะครับ เรื่องของการไปธนาคาร ให้
ทางท่านผู้จัดการโทรมาก็ได้ไม่ต้องถึงกับท าหนังสือมานะครับ เทศกิจเราก็จะมี
เจ้าหน้าที่ท่ีสามารถดูแลได้อยู่นะครับ ก็เชิญท่านผู้จัดการหารือได้ที่ห้องผมนะครับ  มี
เรื่องเดียวนะครับที่ทางสมาชิกถามถึง ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายดิเรก  ยา  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1  เรื่องท่ี 1 ก็คือฝากทางผู้บริหาร หรือผู้ที่มี
อ านาจในการบริหารงบประมาณ อยากจะฝากว่า ช่วยแจ้งให้เจ้าของโครงการได้ชี้แจง
ความจ าเป็นและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการ ข้อที่ 2 เรื่องของกอง
สาธารณสุขฯ เป็นห่วงเรื่องของรถขยะ ที่ไม่พอต่อการท างาน เพราะเท่าท่ีทราบเรามีรถ
ขยะหลายคันที่ช ารุด สาเหตุที่ช ารุดก็เพราะว่าเราท างานทุกวัน มันก็จะผุนะครับ ผม
อยากจะให้มีช่างเฉพาะซ่อมปะ เพราะถ้าเราแก้ไขตรงจุดนี้ได้เราก็จะท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะว่าคันหนึ่งมีคนอยู่ในรถขยะสามสี่คนนะครับ อาจจะติดขัด
ในการท างาน ก็อาจจะเพ่ิมโดยการเน้นเรื่องของช่างที่เขาเก่งในเรื่องงานปะผุ เราอาจจะ
ท าให้ภาระของเราน้อยลง ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีอีกหรือไม่ค่ะสมาชิกท่านอื่น เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์    
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรื่องท่ีทางท่านสมาชิกเสนอเรื่องของกองสาธารณสุข ฝากท่าน ผอ.กอง
สาธารณสุขด้วยนะครับ ปกติเราไปประสานกับช่างอยู่แล้ว ก็ไปร่วมกันบูรณาการกัน  
นะครับ สมาชิกท่านอื่นไม่มีเรื่องจะอภิปรายในวาระนี้แล้วนะครับ ผมในนามของคณะ
ผู้บริหารต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับที่อนุมัติเทศบัญญัติ
ปี 60  นะครับ เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนะครับ ทางคณะ
ผู้บริหารก็จะท าหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล และขอน้อมรับ
ทุกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะทุกอย่างที่ทางสมาชิกสภาทุกท่านได้เสนอมา ขอบคุณมาก
ครับ สวัสดีครับ 
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ส าเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ดิฉันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมค่ะ 

 

ปิดประชุมเวลา  15.20 น. 
 
 
     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์         ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                          เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 
 

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

     (ลงชื่อ)   โชคชัย   วัฑฒนายน       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
              (นายโชคชัย  วัฑฒนายน)   
                                 หัวหนา้ส านักปลดัเทศบาล 
 

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


