
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  256๓ 
ครั้งที่  ๒/256๓            

เมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  2563   
เวลา  09.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมภูผาภักดี ( ชั้น 3)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 
……………………………. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นางสมพร แปูนคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล      
4. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
1๐. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
1๑. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล    
1๒. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล  
15. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล  

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล (ลาปุวย) 
2. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปุวย) 

 

รายช่ือคณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี 
2. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี  
5. 
6. 

นายสาการียา 
นายอาฮามะ 

นิแวร์ 
กุลยานันต์ 

เลขานุการ ฯ 
เลขานุการ ฯ 



 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแวยูโซะ บินแวดาโอะ ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีฯ   

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

เจ้าหน้าที่จังหวัด      
1. นายอับดุลการี สาเมาะ ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ   

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

1. นายณัฐศักดิ์   จันทโรจวงศ ์ ปลัดเทศบาล 
2. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาล 
3. นายจรูญ ทิมกลับ ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
4. นายธานินทร์ คงนวล ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
5. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. นางสุชีพ  เกื้อกูล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
7. นางจ ารูญจิตร ตันสกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
8. นายขจรศักดิ์ จันทรโคบุตร ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นางสาวกาญจนพิวรรณ์ ขวัญสุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
10. นางคล้องพร สุภาไชยกิจ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 
11. นายสมนึก ดวงศร ี ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
12. นายอับดุลเลาะ แวหะหมัด ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 
13. นางสาวเจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 
14. นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนทศบาล 5 
15 นายบุญสม ใสบริสุทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 
16. นายธนพล ตันสุนีย์ หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
17. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หัวหน้าฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
18. นางโนรีดา หะยีเจะและ หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ 
19. นายชัชชัยวธุ  กระจายเกียรติ หัวหน้าฝุายปกครอง 
20. นายอัฎฮา   สมัยบารมี หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
21. นายอับดุลเลาะห์ วาเต๊ะ หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 
22. นายสุริยา บูรณกสิกรกุล หัวหน้าฝุายบริหารงานคลัง   
23. นายธีรวุธ มาลีวัด หัวหน้าฝุายแผนงานและโครงการ 
24. นางก้องนภา คงศรี หัวหน้าฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
25. นางทัสสิมนต์ บุญเพ่ิม ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๔ 

 



                                                เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น. 

  เมื่อถึงเวลา 09.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อครบองค์ประชุมตามความใน
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 
14 พ.ศ.2562 และข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมฯ  
เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญคุณสมพร แปูนคง ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่ประธานที่ประชุมเพ่ือด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
พร้อมทั้งเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามหลักศาสนาอิสลาม 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           สวัสดี  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี    
256๓ ครั้งที่  2/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            เรื่องท่ี 1  แนะน าพนักงานเทศบาลใหม่ จ านวน 2 ราย  คือ   
             นายธีรวุธ  มาลีวัด  ต าแหน่งหัวหน้าฝุายแผนงานและโครงการ สังกัดส านัก 
การศึกษา  เชิญค่ะ 

นายธีรวุธ  มาลีวัด   
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ  

 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เคารพครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ รวมถึงผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทุกท่านนะครับ ผมขออนุญาตแนะน าตัว ผมนายธีรวุธ  มาลีวัด  ต าแหน่งหัวหน้า
ฝุายแผนงานและโครงการ สังกัดส านักการศึกษา ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           คนต่อไปค่ะ นางก้องนภา คงศรี  ต าแหน่งหัวหน้าฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
สังกัดส านักการศึกษา 

นางก้องนภา คงศรี 
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน  

            เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เคารพค่ะ ท่านนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้แทนจากจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะคะ ดิฉันนางก้องนภา คงศรี  
ต าแหน่งหัวหน้าฝุายกิจกรรมเด็กและเยาวชน สังกัดส านักการศึกษา  เทศบาลเมือง
นราธิวาส ขอบคุณค่ะ 

 
 

26. นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์ นิติกรช านาญการพิเศษ 
27. นางสาวศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
28. นางสาวกาญจนาภา  โมฬี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
29. นางตันจุรีย์ ไชยลาภ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
30. นายอดุลย์ อาแซ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ช านาญงาน 
31. นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญ 
32. จ.ส.อ.สายยา  จันทร์ด้วง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 



 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง ๒ ท่านนะคะ ที่ได้รับต าแหน่งใหม่                            
            เรื่องที่ 2  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่า
เปูาหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2563 ของส านัก
ปลัดเทศบาล (ท่ี นธ 52001.1/ 2193  ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563) 
 เรื่องที่ 3  ยกเลิกโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารส านักงานเทศบาลเมือง
นราธิวาส ของส านักปลัดเทศบาล (ที่ นธ 52001.1/ 2291 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
2563) 
            เป็นเรื่องเพ่ือทราบนะคะ ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ทุกท่านแล้ว 
            ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  นะคะ 
 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม 
2563 
            เชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เสนอผลการตรวจ
รายงานการประชุม 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมท าหน้าที่ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 256๓ เวลา 10.00 น.                
ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส วันนี้  (วันที่ 18 สิงหาคม 
256๓) เวลา 14.00 น. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย 

๑. นายอานนท์ โสตติมานนท์ ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๒. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๓. นายสูไฮมี มะรอดิง กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๔. นายดิเรก ยา กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๕. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ ฯ 

 ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ประจ าปี 256๓ ครั้งที่ 1/256๓ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 จ านวน 24 หน้า 
ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรก ถึงหน้าสุดท้าย ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข จึงมีมติให้ส่งสภา
เทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 15.15 น. ขอบคุณ
ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

         มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอ
ถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล                    
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  2563       
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) 13 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรอง
รายงานการประชุมครั้งนี้   
 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 นะคะ 
 



 

         ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง กระทู้ถาม    
        -  ไม่มีนะคะ 
        ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 นะคะ 

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

          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 นะค่ะ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกองวิชาการและแผนงาน                           
(ท่ี นธ 5200๒/ ๒๒๘๗  ลงวันที่  ๑๙  สิงหาคม 256๓)        

เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เรื่อง ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีความประสงค์ขอให้สภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส ด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
            คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลจ านวนหกคนเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้ 
             ๑.กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวนสามคน 
             ๒.กรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
นราธิวาส จ านวนสามคน 
                                                 เหตุผล 
             เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาสชุดเดิม จะครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง ในวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕63 จึงมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเพื่อเป็นกรรมการฯ ดังกล่าว  
                                                 ระเบียบ 
             ตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๑ ข้อ ๘ 
(3) และหมวด ๖ ข้อ ๒๘(1) 



 
            ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารทอ้งถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
                      (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
กรรมการตาม (3) (4) (5)และ(6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกก็ได้ 
            ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
                       (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4)และ(5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้    

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสเพื่อด าเนินการต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ อันดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561  จ านวน  ๓  คน  เชิญคุณฏอฮาค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จ านวน ๓ คน คนแรกผมขอเสนอ นายสูไฮมี                   
มะรอดิง ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายนัซรุดดีน มะเซ็ง
กับนายอับดุลอาซิส มะ) มีผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอเชิญเสนอค่ะ 
ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ก็ขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับ
รายชื่ อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิ วาส                         
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง                       
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ตามที่ นายฏอฮา 
อิบราฮีมีย์ เสนอ  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๓ เสียง) 13 เสียง  เป็นอันว่าสภามี                 
มติ ให้  นายสู ไฮมี  มะรอดิ ง  เป็ นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส                      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 คนที่ ๑ นะคะ เชิญ                 
สมาชิกฯ เสนอคนต่อไป ค่ะเชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามระเบียบกระทรวง 

 



 

มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  คนที่ ๒ ผมขอเสนอ นายเจะอูมา เจะมุ ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน  คือ นายอานนท์                      
โสตติมานนท์ กับนายมะรอนิง มะยิ)  มีผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ขอเชิญเสนอค่ะ ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ก็ขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบกับรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามที่ นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
เสนอ  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๓ เสียง) 13 เสียง เป็นอันว่าสภามีมติให้                    
นายเจะอูมา เจะมุ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  คนที่ ๒ ค่ะ เชิญสมาชิกฯ เสนอ                    
คนต่อไป ค่ะเชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  คนที่ ๓ ผมขอเสนอ นางสมพร แปูนคง ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายดิเรก ยา                    
กับนายสมาน  รานิง) มีผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอเชิญเสนอค่ะ 
ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ก็ขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับ
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ตามที่ นายฏอฮา อิบราฮีมีย์  เสนอ  
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๓ เสียง) 13 เสียง เป็นอันว่าสภามีมติให้ นางสมพร        
แปูนคง เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 คนที่ ๓ ค่ะ 

สรุปว่าคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน ๓ คน 
ประกอบด้วย 

   ๑. นายสูไฮมี มะรอดิง 
   ๒. นายเจะอูมา เจะมุ 
   ๓. นางสมพร แปูนคง 

 



 ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการ
ติ ดตามและประ เมิ นผลแผน พัฒนา เทศบาล เมื อ งนราธิ ว าส  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จ านวน  ๓  คน  เชิญค่ะ เชิญสมาชิกเสนอ                   
เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  คนที่ ๑ ผมขอเสนอ
นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายดิเรก ยา กับ                   
นายสูไฮมี มะรอดิง) มีผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอเชิญเสนอค่ะ ใน
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ก็ขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ตามที่ 
นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ เสนอ  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๓ เสียง) 13 เสียง   
เป็นอันว่าสภามีมติให้ นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561 คนที่ ๑ นะคะ เชิญสมาชิกฯเสนอคนต่อไป ค่ะเชิญคุญฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 คนที่ ๒ ผมขอเสนอ 
นายอับดุลอาซิส มะ ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นางสมพร แปูนคง 
กับนายนาวา ยีดิง) มีผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอเชิญเสนอค่ะ                   
ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ก็ขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับ
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองนราธิวาส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ตามที่                   
นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ เสนอ  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๓ เสียง) 13 เสียง  
เป็นอันว่าสภามีมติให้ นายอับดุลอาซิส มะ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท า 



 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561  คนที่ ๒ นะคะ เชิญสมาชิกฯเสนอคนต่อไป ค่ะเชิญคุญฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  คนที่ ๓ ผมขอเสนอ
นายสมาน รานิง ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 

ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน  คือ นายชนินทร์                   
ลาภชิตาภรณ์ กับนายอับดุลอาซิส มะ) มีผู้รับรองถูกต้อง   มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน 
ขอเชิญเสนอค่ะ ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ก็ขอถามมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
เห็นชอบกับรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561  ตามที่ นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ เสนอ  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๓ เสียง)  
13 เสียง เป็นอันว่าสภามีมติให้ นายสมาน รานิง เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561  คนที่ 3 นะคะ  

สรุปว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
จ านวน ๓ คน ประกอบด้วย 

๑. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
๒. นายอับดุลอาซิส มะ 
๓. นายสมาน รานิง 
ต่อไปเข้าสู่วาระท่ี ๖ นะคะ 

           ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.256๓ กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  
ของส านักการศึกษา (ที่ นธ 52006/ ๒๒๗๖  ลงวันที่  ๑๘  สิงหาคม 256๓) 
          เชิญนายกฯ เสนอญัตติค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ของส านัก
การศึกษา ขออนุญาตให้ท่านรองชุมสายฯ เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

 

 



นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญท่านรองชุมสายฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา ค่ะ 

 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอ
ญัตติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส    โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
           ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ส านัก
การศึกษา แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป) จ านวน ๔ โครงการ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนบานบุรี จ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
(สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนบานบุรี โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) โดยท าการซ่อมแซมฝูาเพดานและซ่อมแซมหลังคาที่ช ารุด 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลก าหนด 

๒. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเฟ่ืองฟูา จ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฟ่ืองฟูา โรงเรียน
เทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) โดยท าการรื้อผนัง,พ้ืนและสุขภัณฑ์เดิมปรับระดับพ้ืนใหม่เทปูน
ทรายพร้อมปูพ้ืนใหม่ ทาสี ติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียม กระจกใส รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการท่ีเทศบาลก าหนด 

๓. โครงการปรับปรุงและต่อเติมสะพานเชื่อมระหว่างอาคารราชพฤกษ์กับ
อาคารเรียนหลังใหม่ จ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงและต่อเติมสะพานเชื่อมระหว่างอาคาร ราชพฤกษ์กับอาคารเรียนหลังใหม่ 
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์) รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการ                         
ที่เทศบาลก าหนด                

๔. โครงการต่อเติมกันสาดและกั้นห้อง บริเวณชั้น ๑ อาคารเขียว จ านวนเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมกันสาดและกั้นห้อง บริเวณ
ชั้น ๑ อาคารเขียว โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านก าปงตาโก๊ะ) รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการท่ีเทศบาลก าหนด              

เหตุผล 
 เทศบาลเมืองนราธิวาสได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ด่วนที่สุด ที่ นธ ๐๐๒๓.๓/ว 
๓๕๗๙ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ประจ าไตรมาส  ที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - 
กันยายน ๒๕๖๓) ซึ่งโครงการดังกล่าวจ านวน ๔ โครงการ  ไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ 

 



 
ผูกพันไปเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๘๐๐,๐๐๐ บาท 
(แปดแสนบาทถ้วน)  

         ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๕ 
การกันเงิน  ข้อ ๕๙  วรรคหนึ่ง  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  ผู้ใ ดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 13 เสียง) 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาล
เมืองนราธิวาสกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  7  นะคะ 

          ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  (ที่ นธ 52005/  ๒๒๘๖  ลงวันที่  ๑๙ สิงหาคม 256๓)                          

           เชิญนายกฯเสนอญัตติค่ะ 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                     
ขออนุญาตให้ท่านรองนิยิ นิเลาะ เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ขอเชิญ คุณนิยิฯ เสนอญัตติ 
 

นายนิยิ นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างโครงการศึกษา
ออกแบบตลาดสด เทศบาลเมืองนราธิ วาส ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดย 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จ านวน 3 แผนงาน 6 รายการ                     
และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ ดังนี้ 

 

 



 
หลักการโอนลด 

โอนลด 
1. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

   งบบุคลากร  เงินเดือน ( ฝ่ายประจ า ) 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน 
 งบประมาณอนุมัติจ านวน 8,824,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
คงเหลือ 870,500 บาท จึงขอโอนลด จ านวน 700,000 บาท  

เหตุผลการโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานและเงินประจ าต าแหน่ง  

ตามกรอบแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ซึ่งมีต าแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในต าแหน่งว่างนั้น 
ไม่มีผู้ใดโอนย้าย มาด ารงต าแหน่งดังกล่าว และมีเงินงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเพียงพอ    
ถึงสิ้นปีงบประมาณเพียงพอ เพ่ือเบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ 

  งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ) 
ประเภทค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 งบประมาณอนุมัติจ านวน 800,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
คงเหลือ 397,500 บาท จึงขอโอนลด จ านวน 130,000 บาท   

เหตุผลการโอนลด 
  เนื่องจากได้ประมาณการค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมี

งบประมาณคงเหลือเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการฝึกอบรมการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรในกระถางตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวน 20,000 บาท 

 งบประมาณอนุมัติจ านวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
คงเหลือ 20,000 บาท  จึงขอโอนลด จ านวน 20,000 บาท    

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอื่นๆ 
3.1 โครงการผู้สูงอายุยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยี  จ านวน 20,000 บาท 

 งบประมาณอนุมัติจ านวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
คงเหลือ 20,000 บาท จึงขอโอนลด จ านวน 20,000 บาท  



  
3.2 โครงการฝึกอบรมสิทธิ หน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ  

จ านวน 20,000 บาท 
  งบประมาณอนุมัติจ านวน 20,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
คงเหลือ 20,000 บาท จึงขอโอนลด จ านวน 20,000 บาท  
  3.3 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิและกฎหมายคนพิการและผู้ดูแลคน
พิการ จ านวน 16,900 บาท 
  งบประมาณอนุมัติจ านวน 16,900 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงิน
คงเหลือ 16,900 บาท จึงขอโอนลด จ านวน 10,000 บาท 

เหตุผลการโอนลด 
  เนื่องจากตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึง ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ กรณีการจัดการฝึกอบรม               
ทุกประเภท ให้ชะลอไว้เป็นการชั่วคราว จึงท าให้  มีเงินเหลือจ่าย 

(รวมโอนลด จ านวน 3 แผนงาน 6 รายการ เป็นเงิน 900,000 บาท ) 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข   
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
                 โครงการศึกษาออกแบบตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน 
๙๐๐,๐๐๐ บาท 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าศึกษาออกแบบตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
            - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 - 2565 ) เพิ่มเติม                
ครั้งที่ 3 หน้าที่ 10 ล าดับที่ 1 
            - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน                   
ในมาตรา 54 (1) 
             - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม )   

เหตุผล 
          ตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 76 3/10 ตารางวา 
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี โครงสร้างโดยรวมมีสภาพ
เก่า ทรุดโทรม ไปตามอายุการใช้งาน ระบบสาธารณูปโภคช ารุดไปตามอายุการใช้งาน 
บางส่วนต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการใช้สอย เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานตลาดสดน่า
ซื้อ ดังนั้น เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลให้ถูกสุขาภิบาล ตาม
กฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2551  ว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดสด ประชาชนได้รับ
สินค้าท่ี สะอาด ปลอดภัย โดยจะต้องใช้เทคนิคการออกแบบในระดับสูงซึ่งควรมีลักษณะ
ที่ทันสมัย ไม่เป็นมลพิษ แก้ไขปัญหาความสะอาด ปลอดภัย และอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้บริการ  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดจ้างด าเนินการศึกษาออกแบบตลาดสดเทศบาล 
 



 
เมืองนราธิวาส เพ่ือเป็นแนวทางในการก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาสที่ได้
มาตรฐานต่อไป  

ระเบียบ 
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.2543 ข้อ 27 การโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2 
ครับ ผมขอฝากท่านประธาน การอภิปรายงบประมาณใช้ไมล์ลอยไม่สะดวกในการ                   
อภิปรายในการจับถือเอกสารข้อมูลครับ ควรตรวจเช็คให้เรียบร้อยกว่านี้ครับ ตามที่
น าเสนองบประมาณ จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ
ตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งสร้างมาแล้วประมาณ ๒๐ ปี ในตลาดสดแยกออกเป็น 
๒ อาคาร อาคารด้านหน้าขายดอกไม้ ขนมหวาน อาหารแห้ง เสื้อผ้า อีกอาคารขาย
เนื้อสัตว์ เนื้อวัว เนื้อหมู ปลา และอ่ืน ๆ ในการน าเสนอค่าออกแบบ จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ 
บาท ผมขอทราบว่างบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดจ านวนเท่าไร และจ านวนเงิน 
๙๐๐,๐๐๐ บาท ขอทราบเหตุผลวิธีการคิดครับ การขอเขียนแบบสมควรมีเอกสาร
รายละเอียดให้สมาชิกได้ดูเป็นตัวอย่าง การออกแบบเป็นอาคารเดียวกันทั้งหมด หรือแยก
อาคารเหมือนเดิม ซึ่งแผงในอาคารที่ขายเนื้อสัตว์ยังว่างอีกหลายแผง ส่วนอาคาร
ด้านหน้าก็ยังมีแผงเพ่ือจ าหน่ายสินค้ายังว่างอีกเช่นกัน พ่อค้าแม่ค้ายังมีความกังวลว่า
เทศบาลเมืองนราธิวาสจะด าเนินการสร้างอาคารตลาดสดใหม่ จะเริ่มด าเนินการเมื่อไร 
ระยะเวลาที่สร้าง ระหว่างด าเนินการสร้างจะจัดพื้นที่ให้ค้าขายท่ีไหน แม่ค้าฝากผมมา ผม
ขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังนายกฯด้วยครับ อาคารตลาดสดเทศบาลฯกับพ้ืนที่ตลาด
เอกชนติดต่อกัน ท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ก็คงจะได้ไปตลาดอยู่บ้างนะครับ สิ่งหนึ่งที่
แม่ค้าฝากมาคือความสะอาดไม่ดีเลยครับ ทั้งของเทศบาลฯและเอกชน ท่านเดินไปจะมี
น้ าเหม็นเน่าค้างเต็มอยู่ตลอด ผมเข้าไปบ่อยมากหลาย ๆ หนที่เข้าไปต้องเดินหลีกทางที่มี
น้ าเน่า แม่ค้าบอกว่าจังหวัดปัตตานีก็มีเช่นกัน แต่จังหวัดปัตตานีจะล้างตลาดเดือนละ ๒ 
ครั้ง ช่วยเรื่องความสะอาดได้ครับ แต่ตลาดสดของเทศบาลเมืองนราธิวาสไม่ทราบว่าการ
ล้างท าความสะอาดเดือนละกี่ครั้งหรือกี่เดือนครั้ง ถ้ามีการท าความสะอาดบ่อย ๆ สิ่ง
สกปรกมันจะไม่เกิด ถ้าเป็นไปได้ในส่วนที่รับผิดชอบได้ไปด าเนินการล้างตลาดอย่างน้อย
เดือนละ ๒ ครั้ง เพื่อความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยของพ่ีน้องประชาชน ยิ่งมีการแพร่
ระบาดของเชื้อโรคโควิด ๑๙ ยิ่งมีความกังวลเพ่ิมข้ึน  

 



นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องที่สมาชิกสอบถามเรื่องงบประมาณที่ตั้งไว้ในการออกแบบ              
ขออนุญาตให้ นายจรูญ ทิมกลับ ผู้อ านวยการส านักการช่างเป็นผู้ชี้แจงเรื่องการออกแบบ
ตลาดครับ และนายธนพล ตันสุนีย์  หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณสุขชี้แจงการล้างท า
ความสะอาดตลาดครับ ผมเองก็ได้เข้าไปสังเกตการท างานของกองสาธารณสุขอยู่ไม่ขาด 
ถึงเวลาที่เราจะต้องเสนอการปรับปรุงครั้งใหญ่ เพ่ือจะให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 

นายจรูญ ทิมกลับ 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมที่มาของราคาจ้างออกแบบอาคารตลาดสด
เทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งอ้างอิงจากกฎกระทรวง ร้อยละ ๓ คิดมาจากค่าก่อสร้าง 
อาคารตลาดสดได้ก าหนดพ้ืนที่โดยประมาณไว้ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร คิดตามราคาทั่วไป
ตามท้องตลาด  ตารางเมตรละ ๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งจะมีค่าก่อสร้างประมาณ จ านวนเงิน 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อคิดค่าจ้างออกแบบตามเปอร์เซ็น จะอยู่ที่จ านวน ๙๐๐,๐๐๐ 
บาท จึงขออนุญาตน าเรียนให้ที่ประชุมสภาทราบครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

         เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื่องการสร้างตลาด 
ก่อนที่จะสร้างได้ท าประชาพิจารณ์แม่ค้าที่อยู่ในตลาดหรือยัง การใช้งบประมาณ ๖๐ กว่า
ล้าน เยอะพอสมควร น่าจะสอบถามแม่ค้าในตลาดถึงความต้องการของแม่ค้าว่ามีความ
ต้องการหรือไม่ ในตลาดสดเทศบาลปัจจุบันมีแม่ค้าไม่กี่รายที่ขายจริงๆ เพราะตลาดสด
เทศบาลอยู่ติดกับตลาดของเอกชน ถ้าจะสร้างใหม่ต้องมีการตรวจสอบสุขลักษณะตลาด
ของเอกชน ในเรื่องของความสะอาดถูกต้องตามหลักอนามัยหรือไม่ ถ้าจะสร้างตลาดสด
เทศบาลจริง ๆ ท่านสามารถปิดตลาดสดของเอกชนได้เนื่องจากความสะอาดไม่ถูกหลัก
สุขอนามัย ไม่มีการล้างตลาด มีแต่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองนราธิวาสไปช่วยท าความ
สะอาด อยากให้ผู้ที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ ส่วนการจะสร้างตลาดสด ๓ ชั้น ขนาด
ตลาดสด ๒ ชั้นที่บาเละฮิเล ท่านสามารถจัดระเบียบหรือห้ามแม่ค้าได้หรือไม่ ถ้าจัด
ระเบียบของตลาดสดบาเละฮิเลให้ไปขายบริเวณที่จัดให้ได้ ผมก็เห็นด้วยกับการสร้าง
ตลาดสดเทศบาลถ้าสร้าง ๓ ชั้น แม่ค้าคงหนีไปขายของที่ตลาดสดเอกชนหมด เพราะคน
ซื้อต้องการความสะดวก จอดรถเดินก้าวเดียวถึงร้าน แล้วสามารถซื้อได้เลย เราไม่ได้ไปจัด
ระเบียบซึ่งเป็นของเอกชน ในสมัยอดีตนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ตลาดสดเทศบาล
สมัยก่อนแม่ค้ามีจ านวนมาก แต่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง คณะผู้บริหารชุดเก่า
ปิดกั้นไม่ให้รถเข้าไปในตลาดแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่สามารถเข้าไปได้ คนซื้อต้องจอด
รถไว้ด้านนอกเดินเข้าไป ไม่มีตลาดในประเทศไทยที่ท าแบบนี้ ขนาดตลาดในหาดใหญ่ 
ตลาดสันติสุข ๒ ชั้น ท่านลองเข้าไปดู ท่านจะรู้ว่าชั้นบน ไม่มี ไม่ค้าขายของเลย หาดใหญ่
มีความเจริญกว่าจังหวัดนราธิวาส ผมไม่เห็นด้วยถ้าจะสร้าง ๓ ชั้น ถ้าท่านจะสร้างจริงต้อง 



  ไปแก้ปัญหาจัดระเบียบที่ตลาดสดบาเละฮิเล  ให้ได้ก่อนให้ผู้ขายไปขายในตลาด ถ้าท าได้
ผมเห็นด้วยที่จะสร้างตลาดหัวล าโพง ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

 

นายดิเรก ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือออกแบบตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส ผม
เห็นด้วยครับท่านประธาน เพราะตลาดนี้สร้างมาตั้งนานแล้วครับผมเคยเป็นพ่อค้าใน
ตลาดสดเมื่อหลายปีก่อน ผมขายปลา เมื่อสมัยก่อนคนขายพ่อค้าแม่ค้ามีจ านวนน้อย 
โครงสร้างระบบระบายน้ าอาจจะมีน้ าขังบ้างมีปัญหาบ้าง แต่ปัจจุบันจ านวนพ่อค้าแม่ค้ามี
จ านวนเพ่ิมขึ้นมากกว่าเดิม โครงสร้างระบบระบายน้ ายังคงเดิม เป็นสาเหตุให้ระบบ
ระบายน้ าเสียติดขัด เหมือนบ้านจัดสรรสมัยก่อนไม่ได้ปลูกสร้างมีแหล่งน้ าขังบ้าง แต่เมื่อ
มีการด าเนินการสร้าง น าหิน ทรายมาเทสร้างบ้านจัดสรร ท าให้เป็นสาเหตุให้น้ าท่วมบ้าน
ชาวบ้านบริเวณรอบ ๆ ผมจะเปรียบเทียบว่าเหมือนตลาดสดครับ ท่อระบายน้ าของตลาด
สดไม่ได้โตตามจ านวนของพ่อค้าแม่ค้า จะต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เทศบาลเมืองนราธิวาสจะต้องเดินหน้าต่อไป ไม่ใช่หยุดอยู่กับที่ แต่เราต้องท า
ประชาพิจารณ์ก่อน ต้องคุยกันทุกฝุายเพ่ือสร้างมิติใหม่ สร้างความเจริญให้กับเทศบาล
เมืองนราธิวาส ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ญัตติ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ น าไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพ่ือออกแบบตลาดสดเทศบาลเมือง
นราธิวาส ผมว่าเรามาพูดนอกประเด็น เป็นโครงการออกแบบจะสร้าง  ซึ่งนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาสจะต้องเสนอแบบแปลนในสภาอีกเพ่ือขอมติในที่ประชุม ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้
สร้าง การออกแบบอาจจะดูดีก็ได้ ค่อยมาท าประชาพิจารณ์กันอีกครั้งครับ แต่วันนี้เป็น
เรื่องของการออกแบบ เราอย่าหลงประเด็น ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ญัตติขออนุมัติโอนเงิน 



  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผมขอเสริมของคุณฏอฮา ว่าก าลังสร้างแบบแปลน ๆ นี่
ละครับตัวปัญหาที่สุดถ้าผู้ใหญ่ลงมาแล้วครับ ขอให้เทศบาลน าเสนอโครงการตามแบบ
แปลน แต่เทศบาลไม่มีแบบแปลนที่พร้อมสมบูรณ์ที่จะน าเสนอ จะท าให้เสียโอกาสตรงนี้
ไปท าให้บ้านเมืองเสียหายเป็นอย่างยิ่ง มีโอกาสแต่ไม่พร้อมที่จะด าเนินการให้กับเทศบาล
ของเรา ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณสมาน ค่ะ 

นายสมาน รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นค่าใช้จ่ายออกแบบการควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน
หรือบุคคลภายนอก เป็นโครงการศึกษาออกแบบตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส ผมได้
ฟังสมาชิกทุกท่านอภิปรายมาหลายท่านก็มีเหตุผล ระดมความคิดเพ่ือแก้ปัญหาจะต่อยอด
โครงการนี้ให้มีประโยชน์กับประชาชน ผมขอแสดงความคิดเห็นว่าผมเห็นด้วยในการ
ออกแบบตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นโครงการสร้างให้ดูดี ให้ถูกสุขลักษณะ
อนามัย การรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สมาชิกของเรา
แสดงความคิดเห็นเราน่าจะมีการท าประชาพิจารณ์ หรือการประชาคมแม่ค้าผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการ ว่ามีความต้องการแบบไหน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ ผมดูตาม 
พรบ.เทศบาล มาตรา ๕๔ ภายใต้แห่งกฎหมาย การจะกระท าการใด ๆ ภายในเขต
เทศบาลได้ดังนี้ครับ ผมเห็นด้วยที่เทศบาลเมืองนราธิวาสเลือกให้มีตลาด ผมเป็นคนไม่ไป
เที่ยวไกล ๆ ครับ ผมไปที่สุไหงโก-ลก ตลาดสดของสุไหงโก-ลก มีความเป็นมาตรฐานมาก
ครับ มีจุดบริการอาหาร จุดจ าหน่ายอาหารสด อาหารทะเล ของช า ผมขอน าเสนอถ้าจะ
ออกแบบให้มีที่จอดรถ ปัจจุบันนราธิวาสการจราจรติดขัด ซึ่งตลาดสดเทศบาลเมือง
นราธิวาสอยู่ใกล้กับธนาคารจึงมีประชาชนไปท าธุรกรรมทางการเงินจ านวนมาก ถนนสาย
เก่าไม่สามารถที่จะขยายถนนได้อีกเนื่องจากประชาชนไม่ยอมรื้อย้ายบ้านเรือน จึงไม่
สามารถด าเนินการได้ ที่จอดรถจึงไม่มี ช่วงเช้าจะมีรถติดยาวมากถ้าเราสร้างตลาดสด
เทศบาลฯควรจัดเป็นที่จอดรถไว้ด้วยเพ่ือเก็บค่าบริการกับผู้ที่มาจอดหรือให้เช่าจอดเป็น
รายเดือน บางหลังคาเรือนมีรถหลายคนไม่มีที่จอดรถ สงสารผู้ที่มาท าธุรกรรมการเงินโดน
ปรับในการจอดรถผิดกฎจราจร แต่ก็ไม่รู้จะไปจอดที่ไหน ถ้ามา ๒ คนไม่เป็นไร ปล่อยให้
ลงคนขับก็ไปหาที่จอด แต่ถ้ามาคนเดียวต้องหาที่จอดเป็นชั่วโมงบางครั้งยังไม่มีที่จอดเลย
ครับ ตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นศูนย์กลางของเมืองนราธิวาส ติดกับถนน ๒ สาย
คือ ถนนภูผาภักดีกับถนนพิชิตบ ารุง ถ้าท าได้ผมเห็นด้วยครับ สมาชิกบางท่านอภิปรายว่า
มีน้ าขัง ถ้าสร้างใหม่ปัญหาเหล่านี้คงหมดไป ขอบคุณครับ 

 

 



 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื่องการสร้างตลาด 
ไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วย แต่ผมเห็นด้วย ถ้าสร้างแล้วไม่มีคนขายของ ผมยกตัวอย่างตลาด           
สันติสุขหาดใหญ่แค่ ๒ ชั้นยังไม่มีคนขายของ หาดใหญ่คนขายของเยอะกว่านราธิวาส                
ผมกลัวว่าสร้างแล้วไม่มีคนขาย แต่ถ้าจะสร้างต้องจัดระเบียบของเอกชน เรามีกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ไปตรวจสอบดูว่าถูกสุขลักษณะหรือไม่ตลาดไม่มีการล้าง 
ห้องน้ าก็ไม่มี เราสามารถปิดตลาดเอกชนได้หากไม่ถูกสุขลักษณะ ผมเคยอยู่กับอดีต
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส การสร้างตลาดเป็นผลประโยชน์ของคณะผู้บริหารตลาด 
สมัยก่อนน ารถเข้าไปได้มีที่จอดรถ เป็นแผนการของคณะผู้บริหารคณะที่แล้วให้มีเหล็กกั้น
ปิดทางเข้า ไม่ให้น ารถเข้าไปในตลาด ซึ่งมีผลประโยชน์กับการเช่าที่ร้านทอง สมาชิกใน
อดีตแย่งกันเปิดตลาด ตลาดโต้รุ่งกับตลาดที่โรงน้ าแข็ง ตลาดของเทศบาลฯก็สร้างอาคาร
พาณิชย์ท าให้ที่จอดรถไม่มี อาคารพาณิชย์ของตลาดเทศบาลเมืองนราธิวาสปัจจุบันผู้เช่า
ไม่ได้ขายของ แต่เช่าไว้เป็นโกดังเก็บสินค้าแต่ขายในตลาดเอกชน เพราะตลาดของเอกชน
บนถนนก็สามารถขายของได้รถที่จะผ่านก็ไม่สะดวก ตลาดบาเละฮิเล ๒ ชั้นใช้
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท กลัวว่าสร้างเสร็จแม่ค้าไปขายของที่ตลาดเอกชนหมด 
ผมขอฝากไว้ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ประเด็นคือการออกแบบแต่ยังไม่มีการสร้าง 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              ขออนุญาตครับ ผมในฐานะคณะกรรมการแผน ผมทราบว่ามีการตั้งงบประมาณ
เรียบร้อยแล้ว จ านวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญนายก ค่ะ 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องท่ีสมาชิกเป็นห่วงนะครับ ผมจะให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ตลาดเอกชน ส าหรับโครงการออกแบบ มีขั้นตอนการท าประชาคม ซึ่งเคยท าประชาคม
มาแล้วหนึ่งครั้ง เข้าไปพูดคุยกับแม่ค้าโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการที่จะ
ก่อสร้าง ท่านโอภาส น่าจะจ าได้ที่เข้าไปสอบถามพ่ีน้องแม่ค้าผมก็ได้เข้าไปฟังความคิดเห็น
ของพ่อค้าแม่ค้าด้วย การออกแบบไม่ใช่เสร็จแล้วจะด าเนินการก่อสร้างทันที ต้องมีการ
พูดคุยกับแม่ค้า เช่นโซนอาหารสด อาหารแห้ง ถ้าไม่มีแบบในมือก็ไม่มีข้อมูลไปพูดกับ
แม่ค้า ถ้ามีการด าเนินการก่อสร้างก็จะมีการปิดตลาดชั่วคราวซึ่งจะมีการวางแผนให้แม่ค้า



ได้ขายของในห้วงระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จะต้องไปท าความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้ากัน
อีกครับ ยังไงก็ต้องมีแบบพร้อมก่อนที่ด าเนินการและสมาชิกสภาเทศบาลของเราจะต้อง
เข้าไปชี้แจงกับพ่ีน้องให้เข้าใจ ปัจจุบันผมเข้าไปแม่ค้าจะบอกเกี่ยวกับหลังคารั่ว                      
แต่เทศบาลเมืองนราธิวาสก็ได้ไปซ่อมแซมอยู่ตลอด ขออนุญาตให้ นายธนพล ตันสุนีย์ 
ชี้แจงเกี่ยวกับความสะอาดครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณธนพล ค่ะ 

นายธนพล ตันสุนีย์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณุสุข 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายธนพล ตันสุนีย์ หัวหน้าฝุายบริหารงานสาธารณุสุข กรณีตลาดสด
หัวล าโพงที่เป็นปัญหา เนื่องจากปัจจุบัน ตลาดสดมีอายุมากกว่า ๒๐ ปี การก่อสร้างไม่ถูก
สุขลักษณะ ตามพรบ.สาธารณสุขฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ว่าระบบระบายน้ าก็ดี พ้ืนต่าง ๆ 
สภาพช ารุดตามกาลเวลา จะให้เป็นตลาดที่ถูกสุขลักษณะไม่ได้ กระทรวงสาธารณสุข
ได้มาประเมินหลายครั้งแต่ก็ยังไม่มีการปรับปรุง โครงสร้างได้เสื่อมสภาพ ปัจจุบันกอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาได้บางอย่าง พ้ืนสมัยก่อนยกพ้ืนแต่ความต้องการ
ของพ่อค้าแม่ค้าเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ท าประชาพิจารณ์ซึ่งยังเก็บข้อมูลเอกสารไว้อยู่ 
แบบที่จะออกมาเพ่ือให้ได้ตลาดสดที่ถูกสุขลักษณะและเป็นตัวอย่างให้กับตลาดเอกชน
ต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงในครั้งนี้ ถ้าไม่ด าเนินการก็จะไม่ผ่านตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุขที่มาตรวจ ปัจจุบันได้มีการท าความสะอาด ช่วงเช้ารถน้ าเข้าไป
ฉีดที่ตลาดบาเละฮิเล ช่วงบ่ายรถน้ าเข้าไปฉีดที่ตลาดหัวล าโพง และทุก ๑ เดือนจะท าการ
ล้างท าความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล ไม่ว่าจะเป็นสารคอลรีน โซดาไฟ การฟอกล้างฆ่า
เชื้อประจ าเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ช่วงรถน้ าเช้าไปฉีดที่ตลาด             
บาเละฮิเล ช่วงบ่ายรถน้ าเข้าไปฉีดที่ตลาดหัวล าโพง ได้รับฟังแม่ค้าเกี่ยวกับน้ าขังและได้
อธิบายให้เข้าใจแล้วว่าคูน้ าช ารุด การฉีดล้างน้ าจึงขัง ดังนั้นจึงต้องวางระบบระบายน้ า
ใหม่ทั้งหมด เรื่องการท าความสะอาดเพ่ือปูองกันโรคขอให้ไว้วางใจได้ การล้างตาม
สุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง หากได้แบบสร้างใหม่จะช่วยในการจัดระเบียบการ
เข้า – ออก การปิดตลาด ขอรายงานชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื่องการสร้างตลาดใน
เขตเทศบาล ตลาดทุกที่ทุกแห่งตามแบบแปลนของเทศบาลครับ ไม่ใช่ของเอกชนหรือ
ชาวบ้าน เหมือนกับตลาดบาเละฮิเล แผงขายของท่านออกแบบไม่ได้ตรงตามความ
ต้องการของแม่ค้า เทปลา ๒ ถาดเต็มแผงแล้ว ขอฝากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะออกแบบให้
สอบถามความต้องการของแม่ค้าว่าต้องการแบบไหน ตลาดสดบาเละฮิเล ไปล้างทุกวันแต่
ดูหรือไม่ว่าน้ าในคูไหลหรือไม่ไหล เหมือนกับตลาดหัวล าโพง แผงลอยยาว ๒๐ กว่าเมตร 



สูงเกือบหน้าอกจะให้แม่ค้าวางขายอะไรไม่ทราบ คนขายจะขึ้นไปก็ไม่สะดวก นี่ก็แบบ
แปลนที่เทศบาลก าหนดออกแบบแปลนเหมือนกัน ก่อนออกแบบแปลนควรถามความ
ต้องการของแม่ค้าก่อน จึงจะมีแม่ค้ามาขายในตลาดสดเทศบาลเมื่อสร้างเสร็จ ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณนาวา ค่ะ 

นายนาวา ยีดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายนาวา ยีดิง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ตั้งแต่เล็กจนโต
ผมคุ้นเคยกับตลาดบาเละฮิเล ซึ่งประเด็นวันนี้ที่อภิปรายคือประเด็นแบบแปลน ประเด็น
อยู่ที่ว่าไม่ใช่เทศบาลสร้างหรือไม่สร้าง เหมือนตลาดสดบาเละฮิเล ขณะนี้แม่ค้าเดือดร้อน
มากครับ มีแต่คนขายไม่มีคนซื้อ ชั้น ๒ ของตลาดสดบาเละฮิเล ว่างเปล่าไม่มีผู้ไปค้าขาย 
มีแต่สูญญากาศ มีแต่รังหนู ไม่มีการใช้ประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น การสร้างตลาดสดก็มีผู้ที่
สนับสนุนให้สร้าง ถ้าสร้างแล้วชั้น ๒ ไม่มีคนขายของ ผมก็เป็นห่วงเหมือนกัน การจะ
ออกแบบ ๒ ชั้น ๓ ชั้น การค้าขายของคนในบ้านเราไม่ค่อยมีกฎระเบียบเท่าที่ควร  
ถ้าสร้างชั้น ๒ ชั้น ๓ ไว้เป็นที่จอดรถเหมือนท่านสมานได้อภิปรายผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง ผม
ขอฝากให้ทบทวนการออกแบบให้มีการสอดคล้องกับความต้องการของแม่ค้า ให้สอบถาม
ก่อนถ้าด าเนินการสร้าง ๒ ชั้น จะมีผู้ค้าไปขายบริเวณ ชั้น ๒ หรือไม่ ถ้าไม่สอบถามก่อน
จะมีการแย่งกันขายที่ชั้นล่างทั้งหมด เหมือนตลาดบาเละฮิเล ไม่มีใครขึ้นไปขายเพราะไม่
มีใครขึ้นไปซื้อก็เห็นใจทั้ง  ๒ ฝุาย เทศบาลเองก็เสียงบประมาณในการสร้าง ๒ ชั้น ส่วน
เรื่องของความสะอาด ผมอุ่นใจนะครับ ไปตรงไหนก็จะมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานอยู่ตลอด ผมเห็นใจครับ การที่จะพัฒนาสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับ
จังหวัดนราธิวาสผมเห็นด้วยครับ เพราะตลาดสดหัวล าโพงมีสภาพช ารุดทรุดโทรมสมควร
ที่จะมีการสร้างใหม่ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญท่านนายก ค่ะ 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

              เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ส าหรับประเด็นที่ชั้น ๒ ของตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส จะไม่มี
ผู้ขาย ตลาดยังไม่ด าเนินการออกแบบครับ ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของชั้น ๒ ของตลาด
เลยครับ การจะออกแบบตลาดหัวล าโพงยังไม่ได้มีการกล่าวถึงชั้น ๒ เลยครับ หรือ                  
จะเป็นชั้น 2 และชั้น ๓ เหมือนที่ท่านสมานได้อภิปรายเสนอท าเป็นที่จอดรถ ก็จะน าเข้า
สู่กระบวนการออกแบบ สอบถามความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้า ว่าต้องการให้มีที่จอดรถ
หรือไม่ในส่วนของตลาด ก็จะเป็นอีกประเด็นที่จะต้องด าเนินการออกแบบน าไปเสนอ จะ
เป็นกี่ชั้นเป็นเรื่องของอนาคตหลังจากมีการพูดคุยการจัดเวทีประชาคม ขออนุญาตชี้แจง
ให้ทราบยังไม่ได้มีประเด็นที่จะสร้างตลาด ๒ ชั้น ครับ 

 



นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

 

นายโอภาส อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีข้อกังวล
ครับ เมื่อ ๔ ปีที่แล้ว ทางสภาฯได้เสนอญัตติน าเงินส ารองจ่ายน ามาใช้จ านวนประมาณ 
๓๘ ล้าน ในการสร้างถนนแอสฟัลสุริยะประดิษฐ์ และการสร้างตลาดประมาณ ๑๖ ล้าน 
แต่ว่าผมไม่เห็นด้วยได้ท าหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสว่าการน าเงินส ารองจ่าย
มาใช้ยังไม่จ าเป็นเท่าที่ควร สุดท้ายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ชะลอโครงการไว้
ก่อนในโครงการสร้างถนนสุริยะประดิษฐ์ เหตุผลที่ผมคัดค้านเมื่อสร้างแล้วถนนสุริยะ
ประดิษฐ์จะสูงกว่าถนนละม้ายอุทิศ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญสมาชิกขอให้อภิปรายให้เข้าประเด็นตลาดสด ค่ะ 

นายโอภาส อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              ท่านประธานครับยังอยู่ในประเด็นครับ อย่าเพ่ิงขัดใจผมครับ ผมอภิปรายท่าน
ประธานขัดผมตลอด ผมจะชี้แจงว่า งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท มาจากไหน ท่าน
ฟังผมก่อน ฟังผมแล้วจะรู้ถ้าประธานไม่ฟังผมจะไม่รู้การอภิปรายน าเสนอต้องยกเหตุผล 
และข้อมูลมาประกอบความเป็นมา ต้นทาง กลางทาง และปลายทางแล้วเราจะรู้ว่าจะได้
อะไร ผมไม่ ใช่ว่ าน า เสนอแบบไม่รู้ เรื่องตามที่ประธานเข้าใจ ไม่ใช่ โอภาสครับ                       
ท่านประธานครับถ้าด าเนินการสร้างถนนละม้ายอุทิศจะต่ ากว่าถนนสุริยะประดิษฐ์ ๑๓ 
เซนติเมตร ผมน าเรียนผู้ว่าฯจึงให้น าเงินส ารองจ่ายชะลอไว้ก่อน โครงการนั้นจึงยกเลิกไป 
มารอบนี้ผมสงสัยว่าท าไมเป็นงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ท่านเจะอูมาบอก
ว่า ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ครับมันคือ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทครับ ตามที่ผู้อ านวยการ
ส านักการช่างได้ชี้ แจง ตอนแรกจะสร้าง ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ตอนนี้ เป็น 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท าให้สงสัยว่าจะเป็น ๒ ชั้นหรือเปล่า ถ้าเป็น ๒ ชั้นจะเหมือนตลาด
บาเละฮิเลที่สร้างไปแล้ว ชั้น ๒ ไม่มีคนขึ้นไป มีแต่ชั้นล่าง แม้ว่าชั้นบนราคาจะถูกว่า ๑ - 
๒ บาท คนบ้านเรามีนิสัยรักความสะดวกไม่ยอมขึ้นไป การจับจ่ายใช้สอยเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ผมจึงกังวลว่าใช้งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าออกแบบ ๙๐๐,๐๐๐ บาท                
ถ้าสร้าง ๒ ชั้นผมไม่เห็นด้วย ผมจะเป็นผู้น าคัดค้านเต็มที่ แต่ถ้าสร้างชั้นเดียวปรับปรุง
แก้ไขระบบระบายน้ า ระบบจราจร ผมเห็นด้วยครับ คงมีแบบในใจแล้วว่า ๙๐๐,๐๐๐
บาท แบบจะออกมายังไง ถ้าบอกผู้ออกแบบว่าต้องการชั้นเดียวและถูกสุขลักษณะต่าง ๆ                  
ก็เป็นไปได้ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ประเด็นคือออกแบบก่อสร้าง ๙๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ท่านสมาชิกเข้าประเด็น
อย่าออกนอกประเด็น  เชิญคุณเจะอูมาค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ตามที่



ท่านโอภาสไม่เห็นด้วยกับการสร้าง ๒ ชั้น แต่มันไม่ใช่การสร้าง ๒ ชั้น แต่เป็น ๓ ชั้น ใน
ฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการแผน สร้าง ๓ ชั้น ใช้งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
จ านวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญคุณสูไฮมีค่ะ 

นายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3                   
ผมฟังสมาชิกอภิปรายก็มีเหตุผล ถ้าจะสร้างก็ควรมีแบบตัวอย่างให้ดู จะได้ทราบว่าการ
จ้างออกแบบลักษณะไหน ทุกคนก็ต่างไม่เห็นภาพ ราคา ๙๐๐,๐๐๐ บาท ถ้ามี
ภาพประกอบอาจจะมีการติดสินใจที่ง่ายขึ้น จะสร้างไม่สร้างค่อยว่ากัน แต่เรื่องการ
ออกแบบส าคัญครับ ที่ ผมทราบมา ๒ ปีซ้อนแล้ วที่ ขาดดุล  งบประมาณของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปีละ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี  แต่เราไม่มีแบบที่น าเสนอ              
๒  ปี  ๒๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐  บาท  เหมื อนหาดนราทั ศน์  มี กา ร เ สนอมา  ๒  ครั้ ง                      
แต่เทศบาลฯ ไม่มีแบบแปลนการสร้างน ามาเสนอ ผมเห็นด้วยครับที่จะออกแบบ                 
ถ้าเราหวังจะได้ปลาใหญ่ก็ต้องหาเหยื่อเหมือนการตกปลาต้องใช้เหยื่อ การออกแบบรอรับ
โครงการผมเห็นด้วยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่านประธาน
กล่าวการจ้างออกแบบเรายังไม่ทราบว่าเป็นการออกแบบลักษณะไหน ในเมื่อเราให้เงิน 
๙๐๐,๐๐๐ บาท ต้องตั้งเปูาหมายให้ผู้ออกแบบว่าเทศบาลฯต้องการแบบไหนถ้าเราไม่
ก าหนดให้ผู้รับจ้างออกแบบแล้วเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท เขาจะเอาไปท ายังไงครับ                  
ท่านประธาน ต้องก าหนดให้ผู้ออกแบบว่าเทศบาลฯมีงบประมาณในการสร้าง 
๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ไม่ทราบ ตามที่ท่านประธานไม่เข้าใจนะครับเพราะเราจ่ายเงิน
ไป ๙๐๐,๐๐๐ บาท แล้วครับ เทศบาลฯต้องการชั้นเดียวแต่ผู้รับจ้างออกแบบ ๒ ชั้น 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ขออนุญาตนะคะ เทศบาลจ้างออกแบบนะคะ เชิญค่ะ 

นายโอภาส อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              ผมขอประท้วงท่านประธานครับ ผมอภิปรายยังไม่จบ ท่านประธานอภิปราย
ซ้อนมันผิดมารยาท ผมอภิปรายในประเด็นไม่นอกประเด็น ผมขอท าความเข้าใจกับท่าน
ประธานครับ ถ้าเราไม่ก าหนดแบบที่เราต้องการจะให้ผู้รับจ้างออกแบบยังไงก็ได้ไม่ใช่ครับ 
ขอบคุณครับ 



นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีดิฉันขอมตินะคะ เชิญท่านปลัดค่ะ 

นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ผมขอขอบคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลที่ห่วงใยโครงการศึกษาออกแบบตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส               
ซึ่งข้ันตอนนี้เป็นการขอโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือศึกษาออกแบบร่าง
โครงการก็มีอยู่ในมือแล้วครับ ความห่วงใยว่า ๒ ชั้น ๓ ชั้น หรือ ๑ ชั้น ตรงนี้ยังไม่ได้
ก าหนด แต่ว่ายอดเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท มาจากไหน ตามที่ท่านผู้อ านวยการส านักการ
ช่างได้ชี้แจง การออกแบบตลาดต้องการมีพ้ืนที่ใช้สอย ๒,๐๐๐ ตารางเมตร มาจากการ
ประมาณราคา ตารางเมตรละ ๑๕,๐๐๐ บาท ส าหรับการก่อสร้าง โดยทั่วไป ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตร เป็นเงินประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องดูประกอบกฎกระทรวงตาม 
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้
ให้บริการงานออกแบบหรืองานก่อสร้างเอาไว้ โดยให้รายละเอียดไว้ว่าส าหรับงาน
ก่อสร้างทั่วไปโครงการไม่ซับซ้อน ถ้าโครงการไม่ถึง ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท คือ ๔.๕%                
จึงใช้  ๓ % เป็นเกณฑ์ เป็นที่มาที่ ไป ได้ยอดเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท มาขออนุมัติ
งบประมาณต่อสภาแห่งนี้ครับ แบบยังไม่ออกมาครับว่ามีกี่ชั้น เมื่อได้รับการอนุมัติจาก
สภา ผู้บริหารต้องแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR ส าหรับการออกแบบ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมมีข้อมูลที่ได้ท าประชาคมกับแม่ค้าบ้างแล้วจะน าข้อมูลให้ผู้รับจ้างก าหนด
ลงในการออกแบบ จะขอน าข้อห่วงใยของสมาชิกน าไปประมวลให้กองสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อมใช้เป็นข้อมูลจัดท าร่าง TOR ต่อไป ขั้นต้นคือการขออนุมัติเงินงบประมาณ 
เพ่ือการศึกษาออกแบบตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือให้มีแบบในมือ อาจจะ
กลับมาของบประมาณในสภาแห่งนี้อีกครั้ง หรือผู้บริหารมีช่องทางในการของบประมาณ
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ขอขอบคุณท่านปลัดที่ให้ความกระจ่างชัดในที่ประชุม หวังว่าท่านสมาชิก                  
ทุกท่านเข้าใจตามที่ปลัดชี้แจงแล้วนะคะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีดิฉันขอถามมติค่ะ 
ในเมื่ออภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว  ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๓ เสียง) 13 เสียง                    
งดออกเสียง 2 เสียง เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  8  นะคะ 

          ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓  

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมาย   เชิญคะ่ 
 



นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
           ข้อ ๕0 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ
นั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่น
ต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วย
การแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  
            ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
            ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ฯลฯ 
            ในระหว่างระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 3 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 7  สิงหาคม 2563  ถึงวันที่  9 
สิงหาคม  2563 ในเวลาราชการ  ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติฯ  โดยคณะ
กรรมการฯ ได้นัดประชุมเพ่ือพิจารณาค าแปรญัตติฯ เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2563 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมภูผาภักดี  (ชั้น ๓) เทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีคณะ
ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

         เชิญคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านบันทึกรายงานการประชุมการตรวจร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เชิญค่ะ 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
ท าหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการ
สามัญฯ 

           บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ                   
ท าหน้าที่พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม 2563  เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมภูผาภักดี  (ชั้น 3)  
ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
           มติของคณะกรรมการคือเห็นชอบตามร่างเดิม และไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้
นะครับ 
            1.  ส่วนที่ 1 ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งแต่หน้า  1 – 4  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. ส่วนที่  2  เทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  ต้ังแต่หน้า  5 - 17  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      2.1 รายงานประมาณการรายรับ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ตั้งแต่หน้า 1/3  -  3/3  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      2.2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งแต่หน้า 1/6  -  6/6  ไม่มีการแก้ไข ให้
คงไว้ตามร่างเดิม 



 
      2.3 รายงานประมาณการรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตั้งแต่หน้า 1/123  -  123/123  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      2.4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   2.4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    - งานบริหารทั่วไป  ตั้งแต่หน้า 1/169  -  15/169 
ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตั้งแต่หน้า 15/169   
-  18/169  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานบริหารงานคลั ง  ตั้ งแต่หน้ า  19/169 -  
23/169  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2.4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
    - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  
ตั้งแต่หน้า 23/169  -  25/169   ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานเทศกิจ  ตั้งแต่หน้า 25/169  -  28/169         
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตั้งแต่
หน้า 29/169   -  33/169  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2.4.3 แผนงานการศึกษา  
         - งานบริหารทั่ ว ไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้ งแต่หน้ า 
33/169  -  39/169 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
         - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งแต่หน้า 
39/169  -  49/169 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
         - งานระดับมัธยมศึกษา  ตั้งแต่หน้า 49/169  ไม่มีการ
แก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
         - งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  ตั้งแต่หน้า 50/169 – 
52/169 ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2.4.4 แผนงานสาธารณสุข  
          - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งแต่หน้า 
52/169  -  60/169 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
         - งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งแต่หน้า 61/169  -  
114/169 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2.4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
          - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  ตั้งแต่หน้า 
115/169 – 116/169  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2.4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
                                     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตั้งแต่หน้า 
116/169 – 117/169  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม  



 
                   - งานไฟฟูาถนน  ตั้งแต่หน้า 117/169  -  120/169    
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
        - ง านสวนสาธ ารณะ  ตั้ ง แต่ หน้ า  120/169   -  
121/169  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
         - งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกูล  ตั้ งแต่หน้ า 
122/169  -  125/169   ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2.4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
          - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ตั้งแต่หน้า 125/169  -  13 แ0/169 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
ตั้งแต่หน้า 131/169 – 134/169  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2.4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
          - งานบริหารทั่ ว ไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ตั้งแต่หน้า 135/169  -  137/169  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
         - งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งแต่หน้า 138/169  -   
142/169  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
         - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งแต่หน้า 143/169  -  
147/169  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2.4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
          - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
ตั้งแต่หน้า 148/169  -  153/169  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
         - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งแต่หน้า 153/169  -  
162/169  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2.4.10 แผนงานการพาณิชย์ 
          - งานโรงฆ่าสัตว์  ตั้งแต่หน้า 162/169 -163/169  
ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2.4.11 แผนงานงบกลาง 
          - งานงบกลาง  ตั้งแต่หน้า 164/169  -  169/169  
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
            3. ส่วนที่  3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การสถานีขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
       3.1 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หน้า 1/1 ไม่มีการแก้ไข      
ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
       3.2 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หน้า 1/1  ไม่มีการแก้ไข   
ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
                 3.3  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับเฉพาะ
กิจการ กิจการสถานีขนส่ง  หน้า 1/1  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 



 
                 3.4  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะกิจการ กิจการสถานีขนส่ง ตั้งแต่หน้า 1/4 – 4/4  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่าง
เดิม 
  4.  ส่วนที่  3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การสถานธนานุบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
         4.1 รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หน้า 1/1  ไม่มีการแก้ไข  
ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
         4.2 รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  หน้า 1/1 ไม่มีการแก้ไข  
ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
                   4.3  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับเฉพาะ
กิจการ กิจการสถานธนานุบาล  หน้า 1/1  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
                   4.4  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
เฉพาะกิจการ กิจการสถานธนานุบาล  ตั้งแต่หน้า 1/11 – 11/11  ไม่มีการแก้ไข               
ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   5. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ตั้งแต่หน้า 1/102  -  102/102 ไม่มี
การแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
            6. การจ าแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอ่ืน และเงิน
ค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ตั้งแต่หน้า 1/2  -  2/2  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ขอบคุณค่ะ ดิฉันขอมติที่ประชุม ท่านผู้ใดเห็นชอบกับร่างที่คณะกรรมการ
สามัญแปรญัตติได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการฯ ได้อ่านบันทึกรายงานต่อที่ประชุม
ดังกล่าวข้างต้น โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ได้มีมติ   

     เป็นอันว่าผ่านในวาระท่ี ๒  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระ ที่ ๓ ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลอ่านระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เชิญค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)พ.ศ.
2562 มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่าง   
เทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง
นายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาล
นคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  
             ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและ
ส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว..........ฯลฯ 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554   



 
            ข้อ ๕2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่  ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
            ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่
            ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการ และส่ง
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว
จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงาน
ย่อยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 
             รายงานย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในตอนใดหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการ
แปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการ
สงวนค าแปรญัตติด้วย 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ดิฉันขอมติที่ประชุม ท่านผู้ใดเห็นชอบ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามที่ได้
พิจารณามาแล้ว ในวาระที่ 2  เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติ  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 
13 เสียง) 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็น 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  และจะได้น าร่าง
เทศบัญญัติฉบับดังกล่าวเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาต่อไป 
          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  9  นะคะ 

 ระเบียบวาระที่  ๙ เรื่อง ญัตติคัดเลือกคณะกรรมการวิสามัญ เสนอโดย                  
นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๑ (ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓) 
           ขอเชิญ นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ เสนอญัตติ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอให้
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
คัดเลือกคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวนไม่

น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

เหตุผล 
 เพ่ือติดตามและตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของส านักการช่าง ที่ได้รับ
การอนุมัติจากสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส แล้วรายงานผลให้สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
ทราบ 

ระเบียบ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 14 

พ.ศ.2562)  



 
               มาตรา ๓๒ สภาเทศบาลมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็น
คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอ านาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก
ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวน
หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล  

     ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอ
ชื่อบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิก เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  

     คณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้ งขึ้นตามวรรคหนึ่ ง  จะแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายก็ได้ 

2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) 
      ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
           (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคล
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
       ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิ
เสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 
       ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  
       ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่าง ๆ  ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของกิจการสภาท้องถิ่น 
   (4) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
                 ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น                  
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง  
                  การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น                 
อย่างอ่ืน และให้นาวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป     

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอบคุณค่ะ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ  ถ้าไม่มีท่านใดอภิปราย
ดิฉันขอถามมติที่ประชุมนะคะ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการเลือกคณะกรรมการ
วิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๑ เสียง) 11 
เสียง ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (ไม่มีสมาชิกยกมือ) เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบให้มี



การเลือกคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส นะคะ  
          ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายและขั้นตอนการเลือกให้ที่
ประชุมทราบ  เชิญค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกอบด้วย 
          ข้อ 103  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
 
 
 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
 ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้
เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้
ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น  

ข้อ  105  ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น 

 (4) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
            ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ  (๔) เลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นข้ึนใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
            ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น 
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้    
รับรอง 
             การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
             ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม  
             กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมี
รองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน 
แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึง
มี 
             ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้ 



 
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่
ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
คน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า
ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน   
            วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
            ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน  
                                             ฯลฯ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้กับสมาชิกทราบ อันดับต่อไป 
ขอให้ท่านสมาชิกเสนอว่าจะก าหนดให้คณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส ชุดนี้มีกี่คน เพราะตามระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ ๑๐๓ (2) ก าหนดไว้ว่า คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย 
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน
แต่ไม่เกินเจ็ดคน  ขอเชิญสมาชิกฯเสนอค่ะ   เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ผมขอ
เสนอให้มีคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน ๗ คน  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ขอบคุณค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกรับรองถูกต้อง) มีท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอ่ืน ขอเชิญค่ะ ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ดิฉันขอถามมติที่ประชุม  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ชุดนี้
มีจ านวน ๗ คน โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) 13 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง
เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
จ านวน ๗ คน นะคะ  
           ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล  ที่สมควรเป็น
คณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ทีละคน เริ่มจาก คนที่ 1                 
ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอ เชิญค่ะ  เชิญคุณสูไฮมีค่ะ 

นายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ผมขอเสนอ คุณนาวา ยีดิง เพ่ือเป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายชนินทร์                   
ลาภชิตาภรณ์ และ นายนัซรุดดีน มะเซ็ง) มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มี
ดิฉันจะขอมติในที่ประชุมนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรเลือก นายนาวา ยีดิง                         
เป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก                   
ยกมือ ๑๓ คน) 13 เสียง  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภา 

 



 

เทศบาลเมืองนราธิวาส  คนที่ 1 คือ นายนาวา ยีดิง ต่อไปจะเลือกคนที่  ๒ นะคะ                 
เชิญสมาชิกเสนอค่ะ  เชิญคุณชนินทร์ ค่ะ 

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมขอเสนอ คุณสูไฮมี มะรอดิง เพ่ือเป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายเจะอูมา เจะมุ 
และ นายนาวา ยีดิง) มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติใน                    
ที่ประชุมนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรเลือก นายสูไฮมี มะรอดิง เป็นคณะกรรมการ
วิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  ๑๓ คน) 13
เสียง  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส คนที่ ๒   คือ นายสูไฮมี มะรอดิง ต่อไปจะเลือกคนที่ ๓ นะคะ เชิญสมาชิก
เสนอค่ะ  เชิญคุณชนินทร์ ค่ะ 

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ผมขอเสนอ คุณเจะอูมา เจะมุ เพ่ือเป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายมะรอนิง มะยิ 
และ นายอานนท์ โสตติมานนท์) มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ   ถ้าไม่มีดิฉัน                
จะขอมติในที่ประชุมนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรเลือก นายเจะอูมา เจะมุ เป็น
คณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก                  
ยกมือ  ๑๓ คน) 13 เสียง  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภา 
เทศบาลเมืองนราธิวาส คนที่ ๓ คือ นายเจะอูมา เจะมุ ต่อไปจะเลือกคนที่ ๔ นะคะ เชิญ
สมาชิกเสนอค่ะ เชิญคุณชนินทร์ ค่ะ 

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ผมขอเสนอ คุณดิเรก ยา เพ่ือเป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายฏอฮา         
อิบราฮีมีย์ กับ นายสมาน รานิง) มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉัน                 
จะขอมติในที่ประชุมนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรเลือก  นายดิ เรก ยา เป็น
คณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  
๑๓ คน) 13 เสียง  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส คนที่ ๔ คือ นายดิเรก ยา ต่อไปจะเลือกคนที่ ๕ นะคะ เชิญสมาชิก                 
เสนอค่ะ เชิญคุณชนินทร์ ค่ะ 

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ผมขอเสนอ คุณสมาน รานิง เพ่ือเป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายสูไฮมี มะรอดิง 
กับ นายดิเรก ยา) มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติ                      
ในที่ประชุมนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรเลือก นายสมาน รานิง เป็นคณะกรรมการ 



 

วิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๓ คน) 13 
เสียง  ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส คนที่ ๕ คือ นายสมาน รานิง ต่อไปจะเลือกคนที่ ๖ นะคะ เชิญสมาชิกเสนอค่ะ  
เชิญคุณชนินทร์ ค่ะ 

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               ผมขอเสนอ คุณฏอฮา อิบราฮีมีย์ เพ่ือเป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

               ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายฤทธิไกร 
จันทร์เจริญ กับ นางสมพร แปูนคง) มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉัน
จะขอมติในที่ประชุมนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรเลือก นายฏอฮา อิบราฮีมีย์                       
เป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยก
มือ ๑๓ คน) 13 เสียง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส คนที่ ๖ คือ นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ ต่อไปจะเลือกคนที่ ๗ นะคะ 
เชิญนายกเสนอค่ะ  

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ผมขอเสนอ คุณสาการียา นิแวร์ เพ่ือเป็นคณะกรรมการวิสามัญประจ าสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ท่านนายกฯ คัดเลือกให้ นายสาการียา นิแวร์ เป็นคณะกรรมการวิสามัญ
ประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส คนที่ ๗ เป็นอันว่าสภาได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการ
วิสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 

๑. นายนาวา ยีดิง 
๒. นายสูไฮมี มะรอดิง 
๓. นายเจะอูมา เจะมุ 
๔. นายดิเรก ยา 
๕. นายสมาน รานิง 
๖. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
๗. นายสาการียา นิแวร์ 
และขั้นตอนต่อไปก็จะมีการประชุมคณะกรรมการทั้ง 7 คน เพ่ือเลือกประธาน

กรรมการ และเลขานุการกรรมการ ซึ่งเป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาฯจะเป็นผู้นัดประชุม 
           ระเบียบวาระท่ี  10  เรื่อง  อื่น ๆ   

           ในวาระเรื่องอ่ืนๆ    มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะเสนอหรือไม่  เชิญคุณโอภาส 
ค่ะ 

นายโอภาส อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2                  
ผมมี ๓ เรื่อง เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังท่านนายกฯ ครับ หวังว่าท่านจะสั่งการผู้ที่
รับผิดชอบ เรื่องแรกครับพลับพลาที่ประทับท่าพระยาสายได้สร้างมาประมาณ ๒ ปีกว่า
แล้วครับ ช่วงเช้ามีชมรมไทเก็ก จ านวน ๓ กลุ่ม มาออกก าลังกายช่วงเวลา ๐๕.๐๐ –  



 

๐๖.๐๐ น ทั้งเดินวิ่งรวมทั้งหมดประมาณ ๑๐๐ คน ช่วงเวลาตอนเย็นจะมีพ่ีน้อง
ประชาชนมานั่งน าอาหารมารับประทาน เป็นเหตุท าให้พ้ืนบริเวณพลับพลาที่ประทับ               
ท่าพระยาสายสกปรกฝุุนเกาะ ตามร่องของกระเบื้องเกิดคราบตะไคร่น้ าไม่สวยงาม                 
ฝากท่านนายกฯ ให้ด าเนินการท าความสะอาดด้วยครับ เพราะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของพ่ี
น้องประชาชนที่มาพักผ่อนกัน เรื่องที่ ๒ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (สวน ร.๕)                                     
มีประชาชนไปออกก าลังกาย เวลา ๐๕.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ประมาณ ๑๐๐ คน และช่วง
เย็น เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ประมาณ ๔๐๐ คน ระยะทางรอบนอก ๑,๗๐๐ เมตร                
มีฝุุนละอองเศษหินเศษทราย ฝากให้นายกฯ สั่งการผู้รับผิดชอบด าเนินการด้วยครับ                     
ในระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร จะปูกระเบื้องลายดอก ประมาณ ๔๐๐ เมตร ท าให้ฝุุนเกาะ
เกิดตะไคร่น้ าไม่สวยงามครับ เรื่องที่ ๓ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  ซึ่งจะใกล้วันส าคัญคือวันปิยะมหาราช สร้างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ สร้าง
มาแล้ว ๒๐ ปี ลานพระรูปจะมีการท าพิธีในวันปิยะมหาราช โดยจะมีการกราบถวาย
บังคม ผมได้สังเกตเวลาไปออกก าลังกายตลอด ๒๐ ปี ไม่มีการท าความสะอาดเลยท าให้ดู
แล้วเก่ามาก ตะไคร่จับกันเป็นกลุ่มๆ สกปรกมากครับ อยากให้ท่านนายกฯ สั่งการ
เจ้าหน้าที่ไปฉีดล้างท าความสะอาดบริเวณลานพระรูปและแท่นพระรูปด้วยครับ จะท าให้
ใหม่ดูสวยงามครับ ฝากท่านนายกฯ ๓ เรื่องครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณเจะอูมาค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 เรื่อง
สะพานวีระ การเข้าชุมชนชายทะเลมีสะพาน ๒ แห่ง คือ สะพานวีระกับสะพานปรีดา 
ประชาชนฝากบอกมาว่าสะพานปรีดาได้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เปิดใช้งานได้แล้ว แต่ก็
ยังเป็นห่วงสะพานวีระ ชาวประมงบริเวณหมู่บ้านชาวประมงออกทะเลลอดใต้สะพานเกิด
การช ารุดจึงเป็นห่วงว่าจะพังลงมาและอาจท าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ฝากให้เจ้าหน้าที่ไป
ตรวจสอบบริเวณใต้สะพานวีระพ้ืนผิวแตกบริเวณเสามองเห็นเหล็กเป็นสนิม ประชาชนได้
ไปถ่ายรูปใต้สะพานให้ผมดูและฝากให้แจ้งในที่ประชุมสภาครับ เรื่องชายหาดนราทัศน์
กลายเป็นตลาดนัดมือ ๒ ชายหาดคือที่พักผ่อนหย่อนใจพาครอบครัวไปพักผ่อน แต่มีคน
บางส่วนใช้พ้ืนที่จ าหน่ายสินค้ามือ ๒ เป็นตลาดนัดมือ ๒  ขอฝากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ   
จัดระเบียบบริเวณชายหาดให้ขายบริเวณริมถนน ขณะนี้เต็มถนนแล้วครับมีการสร้างร้าน
ถาวรขายของมือ ๒ ตอนนี้ผ้ากระสอบมารวมกันที่ปากอ่าว หากไม่มีการจัดระเบียบจะมี
การขยายเต็มบริเวณชายหาดแน่นอน ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 

เชิญคุณดิเรกค่ะ 



 

นายดิเรก ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ผม
ขอขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่เทศกิจ ซึ่งผมดูแล้วเจ้าหน้าที่เทศกิจท างานหนักมาก
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ มีงานที่ไหนเจ้าหน้าที่เทศกิจก็จะไปร่วมด้วยช่วยกัน ในเขตเทศบาล
เมืองนราธิวาสมีพ้ืนที่กว้างพอสมควร ถ้ามีการจัดสัดส่วนเจ้าหน้าที่จะได้ท างานได้
เหมาะสมครับ ฝากด้วยครับ ฝากประธานถึงผู้บริหารเรื่องงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อยากให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการใช้งบประมาณให้มากที่สุด อยากให้องค์กร
เทศบาลเมืองนราธิวาส สามัคคีกันเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณสูไฮมีค่ะ 

นายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3 
ประชาชนร้องทุกข์ผ่านมายังสภาฯ ครับ เรื่องการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรครับบริเวณ
ถนนแสงจันทร์ เป็นถนนที่มีผู้ใช้สัญจรเป็นจ านวนมาก จะเป็นอันตรายต่อนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านก าปงตาโก๊ะ)  โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนที่อยู่ในเมือง
บริเวณถนนสายนั้นจะเป็นรถบรรทุกสิบล้อ ส่วนใหญ่บรรทุกของมาจากบ้านค่ายซึ่งจะใช้
เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองออกถนนแสงจันทร์ ท่านลองนึกภาพตามนะครับ จอดรถเพ่ือจะ
เลี้ยวขวาแล้วมีรถบรรทุกสิบล้อเลี้ยวซ้ายมา มันอันตรายมากครับ ขอให้ผู้บริหารพิจารณา
ไฟสัญญาณจราจรบริเวณแยกดังกล่าวด้วยครับ ขอขอบคุณเจ้ าหน้าที่เทศกิจที่มาจัด
ระเบียบบริเวณถนนนรา - ตากใบ รถผลไม้รถปลา มีทั้งด้านซ้ายและด้านขวา แต่ตอนนี้
ไม่มีแล้วครับตั้งแต่เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าไปจัดระเบียบ ส่วนใหญ่รถที่มาขายเดินทางมาจาก
ตลาดตากใบ เพราะตลาดตากใบตั้งแต่เศรษฐกิจแย่ มีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
ไมม่ีคนไปจับจ่ายใช้สอย อีกเรื่องขอขอบคุณคุณอับดุลเลาะห์ วาเต๊ะ    ได้ประสานกับเจ้า
หนาที่ต ารวจจราจรส ารวจการติดตั้งกระจกโค้งตามแยกเพ่ือความปลอดภัยของชาวบ้าน 
และได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณผู้บริหารที่ได้ตัดต้นไม้บริเวณสายไฟซึ่งก าลังเข้าฤดูฝน
ท าให้ไฟดับบ่อยครั้ง ขอขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณเจะอูมาค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 เรื่อง
ไฟฟูาผมได้ประชุมนอกรอบกับผู้บริหาร เรื่องเสาไฟฟูาที่ชายทะเล ก่อนที่ผมจะประชุม
วันนี้ได้ผ่านเข้าไปดูไฟฟูาติดหมดแล้วครับ แต่มีบริเวณปากอ่าวจุดนั้นติดแค่ ๓ ดวง                 
ส่วนสปอร์ตไลท์บริเวณสะพานสั้นไม่ติด ๒ ดวง ฝากเข้าไปตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณ
ครับ 



 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณฏอฮาค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 
เรื่องสะพานวีระผมได้พูดคุยกับชาวบ้านชาวประมงและได้ถ่ายรูปสะพานวีระบริเวณช ารุด                                        
มาเรียบร้อยแล้วครับ ผมอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่าใช้งานได้หรือไม่  กลัวจะ
เกิดอุบัติเหตุ บริเวณใต้สะพานมีเหล็กโผล่ออกมาปูนแตกหมดแล้วครับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุ
อาจถึงแก่ชีวิตได้ครับ ส่วนเรื่องห้องประชุมผมขอเสนอว่าให้มีการซ่อมแซมห้องประชุม
ใหม่ครับเนื่องจากมีสภาพแออัด จะน าเสนออะไรไม่สามารถเห็นได้ทั่วถึงครับ เรื่องปัญหา
ระบบเครื่องเสียงของวันนี้ผมได้คุยได้ดูที่เทศบาลอ่ืนๆ มาการบันทึกการประชุมที่อ่ืนไม่ใช้
เทปคลาสเซ็ทแล้วครับ แต่เปลี่ยนไปใช้ระบบ   Memory Cards จะท าให้การบันทึกเสียง
ผิดพลาดน้อยที่สุดครับ เวลาก าลังอภิปรายเรื่องที่ส าคัญเปลี่ยนตลับเทปบันทึกพอดีจะท า
ให้ข้อมูลการบันทึกคลาดเคลื่อนได้ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณสมานค่ะ 
 

นายสมาน รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผม นายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2 เรื่อง
งานเดินท่อประปาครับ บริเวณถนนพนาสณฑ์ ครับ การจราจรแออัดมาก เพราะมี
โรงเรียนอยู่บริเวณนั้น 3 โรง การเดินท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการใน
เขตเทศบาล อยากทราบว่าเทศบาลมีอ านาจสั่งการด้วยหนังสือในการด าเนินงานให้อยู่ใน
ระเบียบของการก่อสร้าง การท างานของผู้รับจ้างไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชน
ที่สัญจร ไป-มา บริเวณนั้น โดยจุดดังกล่าวไม่มีปูายเตือนในการก่อสร้าง การที่จะ
ด าเนินการจะต้องมีหนังสือขออนุญาตจากเทศบาลฯ เพ่ือด าเนินการตัดขุดเจาะถนน
เนื่องจากเป็นสมบัติของเทศบาลฯ ประชาชนที่ใช้ถนนสายนี้การจอดรถจะไม่ชิดขอบถนน
เนื่องจากมีการก่อสร้างเดินท่อประปา จึงท าให้ถนนคับแคบและไม่สะดวกในการสัญจร
ขอให้เทศบาลเมืองนราธิวาสแจ้งไปยังการประปานราธิวาสทราบถึงปัญหาและก าชับ                            
ผู้รับจ้างให้มีความรับผิดชอบมากกว่านี้  เรื่องที่ ๒ ประชาชนที่ค้าขายบริเวณหน้า                        
กุโบร์โต๊ะขุน บริเวณนั้นการจราจรแออัดมากชาวบ้านจะไม่ตั้งร้านบนฟุตบาทแต่จะตั้ง                  
บนถนนเทศบาลฯ ควรบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยครับ และขอเสนอ
ให้มีปูายจอดรถวันคู่-วันคี่ครับ เพ่ือความเป็นระเบียบและสะดวกในการจราจร เรื่องของ
คุณสูไฮมี ไฟจราจรผมเห็นด้วยครับ ส่วนใหญ่การเลี่ยงเมืองจะใช้ถนนสายนี้ หากมี
สัญญาณไฟจราจรจะช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้นครับ ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพ ครับ ผมขอรับเรื่องไว้และจะแบ่งงานไปยังเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการ หัวหน้าเลาะ จดบันทึกและแยกวาระอ่ืน ๆ แยกออกเป็น               
ข้อ ๆ ตามที่สมาชิกเสนอเพ่ือจะได้ติดตามด าเนินการตามที่สมาชิกแจ้งมาครับ และจะ                
น าเรียนความคืบหน้าให้สมาชิกได้ทราบในการประชุมครั้งต่อไปครับ ส าหรับงบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่สมาชิกได้อนุมัติ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่อนุมัติครับ จะได้น าไป
ด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 

ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านทีเ่ข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมค่ะ 

                      ปิดประชุมเวลา  12.15  น.                   

            
 
     (ลงชื่อ) จ.ส.อ.  สายยา  จันทร์ด้วง ถอดเทปรายงานการประชุม 
                    (สายยา  จันทร์ด้วง)   
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เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส                                                                                                                                 
 


