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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  256๓ 

ครั้งที่  1/256๓            
เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2563   

เวลา  09.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมภูผาภักดี ( ชั้น 3)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

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

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
2. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 

 

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 

7. นายแวยูโซะ บินแวดาโอะ ที่ปรึกษาฯ 
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เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

เจ้าหน้าที่จังหวัด      
1. นายอับดุลการี สาเมาะ ผู้อ านวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ 

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. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส 
11. นางคล้องพร สุภาไชยกิจ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 
12. นายสมนึก ดวงศร ี ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
13. นายอับดุลเลาะ แวหะหมัด ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 
14. นางสาวเจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 
15. นายมิฟฎอล สาเมาะ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 
16. นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนทศบาล 5 
17. นายบุญสม ใสบริสุทธิ์ ผู้อ านวยการส่วนการโยธา 
18. นายช านาญ จลกลลาบาน ผู้อ านวยการสว่นควบคุมการก่อสรา้งอาคาร                 

และผังเมือง 
19. นางดวงพร คงใหม ่ ผู้อ านวยการสว่นสง่เสรมิการศึกษา ศาสนา                

และวัฒนธรรม 
20. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
21. นางโนรีดา หะยีเจะและ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
22. นายปริญญา เอนกรัตน์ หัวหน้าฝา่ยพัฒนาชุมชน 
23. นายอัฎฮา   สมัยบารมี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
24. นายอับดุลเลาะห์ วาเต๊ะ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
25. นายสุริยา บูรณกสิกรกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   
26. นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์ นิติกรช านาญการพิเศษ 
27. นางสาวศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
28. นางสาวกาญจนาภา  โมฬี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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                                                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 แป้นคง ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่ประธานที่ประชุมเพ่ือด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 
พร้อมทั้งเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามหลักศาสนาอิสลาม 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

        ต่อไปผมจะอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.256๓ อาศัยอ านาจตามมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 
และตามมติของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.2563      
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 256๓ สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้มีมติก าหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.256๓ ตั้งแต่วันที่ 
1 สิงหาคม พ.ศ.256๓ มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน ไปแล้วนั้น ฉะนั้น จึงเรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 256๓ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563                                     
มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 15 
กรกฎาคม 2563 นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เรียนท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านปลัดเทศบาล ผอ.กอง 
ทุกกอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ วันนี้เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.256๓ ครั้งที่ 1/256๓  วันนี้มีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม 15 
ท่าน ลาการประชุมฯ จ านวน 2 ท่าน นะค่ะ คือ 1.คุณโอภาส อิสระนรากุล ลาป่วย                        
2. คุณสยาม  มงคลรัตน์ ลาป่วย ซ่ึงมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้  

          ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
          มีด้วยกัน 3 เรื่องนะคะ  
          เรื่องท่ี 1 แนะน าพนักงานเทศบาลใหม่  
          ดิฉันคิดว่าเจ้าหน้าที่ใหม่ที่มาแนะน าตัว ณ สภาแห่งนี้ เมื่อแนะน าตัวแล้วอาจจะ
นั่งต่อ ควรจะนั่งต่อจนประชุมเสร็จก็ได้นะคะ เพราะว่ามองแล้วว่าที่ผ่านมาพอรายงาน                

 
 

29. นางสุภัทร ไชยสิท นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
30. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจช านาญการ 
31. นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญ 
32. จ.ส.อ.สายยา จันทร์ด้วง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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ตัวเสร็จก็ออกจากห้องประชุมไปเลย ดิฉันมองดูแล้วว่าไม่เหมาะสม การท างานแบบ One 
Stop Service   ต้องลิงค์เข้าหากันทุกส านัก ทุกกอง ทุกหน่วยงานนะค่ะ เพราะฉะนั้นคุณ
ต้องรู้เรื่องในเทศบาลฯ เรื่องอ่ืนบ้าง ไม่ใช่ไม่รู้เลย รู้แต่งานในหน้าที่ของตัวเอง นี้เป็น
มุมมองของประธานสภาฯ นะคะ  ใครเขาถามข้อมูลของเทศบาลฯ  ท่านจะได้ตอบถูก 
            วันนี้มีแนะน าตัวทั้งหมด 8 ท่าน ติดราชการไม่สามารถมารายตัวได้ 2 ท่าน     
นะคะ  ดิฉันจะอ่านรายชื่อและให้ท่านแนะน าตัวสั้น ๆ นะคะ รายที่ 1 นายขจรศักดิ์  
จันทรโคบุตร  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน สังกัดกองวิชาการและ
แผนงาน เชิญค่ะ 

นายขจรศักดิ์  จันทรโคบุตร  
ผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เคารพครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ รวมถึงผู้เข้าร่วมการ
ประชุมทุกท่านนะครับ ผมขออนุญาตแนะน าตัว ผมนายขจรศักดิ์  จันทรโคบุตร  
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน โอนมารับต าแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 โอนมาจากเทศบาลต าบลยี่งอ ต าแหน่งเดิมที่เทศบาลต าบลยี่งอคือหัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาลครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คนต่อไปค่ะ นางสาวกาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ  ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม   

นางสาวกาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ   
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   

 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เคารพค่ะ ท่านนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้แทนจากจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้ เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะคะ ดิฉันนางสาว                 
กาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ  ต าแหน่งเดิม หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สังกัดกอง
สวัสดิการสังคม ต าแหน่งปัจจุบันผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม สังกัดกองสวัสดิการ
สังคม เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ต่อไปท่านที่ 3 นะคะ นายอับดุลเลาะ  แวหะหมัด  ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาช านาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนเทศบาล 3  (บ้านยะกัง) 

นายอับดุลเลาะ  แวหะหมัด  
ผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญ
การพิเศษ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เคารพครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้แทนจากจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับ ผมนายอับดุลเลาะ                     
แวหะหมัด  ต าแหน่งเดิมรักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ต าแหน่ง
ปัจจุบันผู้อ านวยการสถานศึกษาช านาญการพิเศษ สังกัดโรงเรียนเทศบาล 3  (บ้านยะกัง) 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ต่อไปท่านที่ 4 นะคะ นางดวงพร  คงใหม่  ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดส านักการศึกษา  
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นางดวงพร  คงใหม่    
ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เคารพ  ท่านนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้แทนจากจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะคะ ดิฉันนางดวงพร  คงใหม่  
รับต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โอนย้ายมาจาก
เทศบาลต าบลรูสะมิแล ต าแหน่งเดิมก็คือผู้อ านวยการกองการศึกษา ส านักงานเทศบาล
ต าบลรูสะมิแล มารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ต่อไปท่านที่ 5 นะคะ นายช านาญ  จลกลลาบาน ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน
ควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง  สังกัดส านักการช่าง 

นายช านาญ  จลกลลาบาน  
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างอาคารและผังเมือง 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เคารพครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้แทนจากจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับ  ผมนายช านาญ                      
จลกลลาบาน ต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง   มาจาก
เทศบาลต าบลจะนะ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ต่อไปท่านที่ 6 นะคะ  นายอารุณชัย  ดาเด๊ะ  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาช านาญการพิเศษ  สังกัดโรงเรียนเทศบาล 2  (บ้านบาเละฮิเล) วันนี้ติด
ราชการนะคะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ต่อไปท่านที่ 7 นะคะ  นายปริญญา  เอนกรัตน์  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนา
ชุมชน สังกัดกองสวัสดิการสังคม 

นายปริญญา  เอนกรัตน์                  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เคารพครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้แทนจากจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านนะครับ  ผมนายปริญญา                    
เอนกรัตน์  ต าแหน่งเดิมนักพัฒนาชุมชนช านาญการ สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส โอนรับ
ต าแหน่งใหม่เป็นต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ต่อไปท่านที่ 8 นะคะ  นายธีรวุธ  มาลีวัด  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
โครงการ สังกัดส านักการศึกษา วันนี้ติดราชการนะคะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ต่อไปท่านที่ 9 นะคะ  นายอัฎฮา  สมัยบารมี  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นายอัฎฮา  สมัยบารมี                      
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เคารพครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้แทนจากจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  ผมนายอัฎฮา  สมัยบารมี  
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ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาจาก
เทศบาลเมืองตากใบ  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ต่อไปท่านที่ 10 นะคะ  นายมาเนตร  อ านวยพูนสุข  ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน 

นายมาเนตร  อ านวยพูนสุข                       
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เคารพครับ ท่านนายกเทศมนตรี 
คณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้แทนจากจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านครับ  ผมนายมาเนตร  อ านวย
พูนสุข  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  สังกัดกองวิชาการและแผนงาน โอนย้าย
มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 10 ท่านนะคะ ที่ได้รับต าแหน่งใหม่                            
           ต่อไป เรื่องท่ี 2 การแก้ไขปีและแก้ไขข้อความในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ครั้งที่ 7 
ตามที่ส่งเอกสารไปให้ทุกท่านแล้วนะคะ ดิฉันข้องใจนิดหนึ่ง เล่มสีเขียว เขียนว่า แก้ไขปีและ
แก้ไขข้อความในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 และ 2 ครั้งที่ 7 และ 2 หมายความว่า เพ่ิมเติมครั้งที่ 2 
มันมีครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 7 ใช่หรือไม่คะ 2 คืออะไร  ถ้าข้อความผิดพลาดก็แก้ไขด้วยนะคะ 
ตกลงว่าถูกต้องหรือไม่คะ ชื่อหน้าปกผิดใช่หรือไม่คะ แก้ไขด้วยนะคะ 
             เรื่องต่อไป   เรื่องที่ ๓ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 
           เป็นเรื่องเพ่ือทราบนะคะ ซึ่งได้จัดส่งเอกสารให้ทุกท่านแล้ว 
           ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  นะคะ 

           ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563  เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 2563 

           เชิญคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการตรวจ
รายงานการประชุม 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมท าหน้าที่ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 256๓ เวลา 10.00 น.                
ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส วันนี้(วันที่ 22 กรกฎาคม 
256๓) เวลา 10.00 น. คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย 

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

 ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจ าปี 256๓ ครั้งที่ 1/256๓ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 จ านวน 45 
หน้า ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรก ถึงหน้าสุดท้าย ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข จึงมีมติให้ส่งสภา
เทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 12.00 น. ขอบคุณ
ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

         มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอ
ถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  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 นะคะ 

         ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของส านักปลัดเทศบาล                           
(ท่ี นธ 52001.1/2043 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) 

   เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 
นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ ์
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ส าหรับระเบียบวาระที่  5 ขออนุญาตให้ท่านรองอุดม                      
เด่นสันติกุล เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันตกิุล 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

         ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 และร่างโครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง ด้วยเทศบาล
เมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน เงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                     
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ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จ านวน 1 รายการ 
และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 รายการ  ดังต่อไปนี้ 

หลักการโอนลด  
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์โรงงาน 
  จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 2 เครื่อง   งบประมาณอนุมัติ  11,800 
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 11,800 บาท จึงขอโอนลด จ านวน 
11,800 บาท                                

 เหตุผลโอนลด  
   เนื่องจากในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ระบุประเภทครุภัณฑ์ผิดประเภท ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ 

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 2 เครื่อง   จ านวน  11,800 บาท 

            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 2 เครื่อง 
ส าหรับใช้ฉีดล้างท าความสะอาดภายในบริเวณส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  
                      - จัดซื้อตามราคาท้องถิน่ เนื่องจากไม่มีก าหนดในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์  

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

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 3 หน้า 11 ล าดับที่ 7    

            - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ส านักปลัดเทศบาล) 
เหตุผลโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

            เพ่ือให้สามารถจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงส าหรับใช้ฉีดล้างท าความสะอาด
ภายในบริเวณส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาสได้  จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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ระเบียบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  ผู้ใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) 13 เสียง   
เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะคะ 

            ระเบียบวาระที่  6  เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (ขั้นรับหลักการ) เพ่ือพิจารณาในวาระที่  1  
(ท่ี นธ 52002/2037  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  2563)   

            เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์     ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอ
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยในโอกาสนี้ขอแถลงให้ท่านประธาน 
สภาเทศบาลและสมาชิกทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
          ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ณ  วันที่  20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  เทศบาล
เมืองนราธิวาสมีสถานะการเงิน ดังนี้  
           1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    จ านวน  435,954,332.05  บาท 
   1.1.2  เงินสะสม                   จ านวน  332,615,774.89  บาท 
    1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม       จ านวน  158,297,197.91  บาท 

1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน                     
4  โครงการ                                    จ านวน      7,837,400.00  บาท 

1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  4  โครงการ   
                              จ านวน    23,270,000.00  บาท 

 1.2 เงินกู้คงค้าง                           จ านวน    28,148,500.00  บาท 
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2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ณ  วันที่   20  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น     386,851,346.04  บาท    ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร                    จ านวน     2,882,929.51   บาท 
         หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  
                                                        จ านวน     4,340,427.50    บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         จ านวน     6,312,950.67    บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00     บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด              จ านวน        146,185.31     บาท 
  หมวดรายได้จากทุน      จ านวน                    0.00     บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร      จ านวน   156,463,068.05    บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน   216,705,785.00    บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 24,179,282.10  บาท 
  (3) รายจ่ายจริง   จ านวน  307,478,483.25   บาท   ประกอบด้วย 
  งบกลาง                               จ านวน        47,114,644.96   บาท 
  งบบุคลากร        จ านวน      170,365,669.62   บาท 
  งบด าเนินงาน       จ านวน        82,204,508.67   บาท 
  งบลงทุน        จ านวน          1,025,660.00   บาท 
  งบรายจ่ายอื่น       จ านวน                        0.00   บาท 
  งบเงินอุดหนุน        จ านวน         6,768,000.00   บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                       
                                                          จ านวน         23,557,559.95 บาท 
    (5)  มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่     
                                                           จ านวน         3,274,209.76  บาท  
3. งบเฉพาะการ 
      3.1  ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการสถานีขนส่ง 
             ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ณ วันที่  20 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563   
 รายรับจริง                              จ านวน       1,570,831.00    บาท    
 รายจ่ายจริง           จ านวน       1,117,264.82    บาท 
 เงินฝากธนาคาร          จ านวน       1,633,744.36    บาท 
     3.2 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล    กิจการสถานธนานุบาล  
           ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ณ  วันที่  20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563   
    รายรับจริง                               จ านวน     23,135,836.50   บาท   
 รายจ่ายจริง            จ านวน       4,490,952.27   บาท 
                กู้เงินจากธนาคาร                       จ านวน    109,425,651.60  บาท 
                                    ส .                    ว      40,000,000.00  บ     
       ก าไรสุทธิ            จ านวน     18,644,884.23  บาท 
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       เงินฝากธนาคาร           จ านวน       2,991,491.25  บาท  
                 ทรัพย์รับจ าน า           จ านวน    167,226,300.00 บาท       
                 โดยหลักการและเหตุผลในการประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ของเทศบาลเมืองนราธิวาส   ดังนี้ 

หลักการ 
1.   ประมาณการรายรับ    ยอดรวม     536,243,500   บาท 
     1.1. ประมาณการรายรับท่ัวไป ยอดรวม     486,807,000   บาท 

      -  หมวดภาษีอากร  จ านวน           9,025,000   บาท 
  -  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต     
                                         จ านวน            4,926,000   บาท 
      -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน            8,451,000   บาท 
      -  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
                                         จ านวน            5,400,000   บาท 
      -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จ านวน     250,500    บาท 
      -  หมวดภาษีจัดสรร   จ านวน        197,250,000   บาท 
      -  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน        261,504,500   บาท 

1.2 ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานีขนส่ง     
                                           ยอดรวม        1,433,500   บาท 

      -  หมวดรายได้   จ านวน           1,433,500   บาท 
1.3  ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล    
                                            ยอดรวม      48,003,000  บาท 

                   -  หมวดรายได้    จ านวน        30,003,000   บาท 
        -  หมวดเงินรายได้อ่ืน   จ านวน        18,000,000   บาท 

2.  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น          ยอดรวม     515,976,800   บาท     
     จ าแนกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี้ 

  2.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ยอดรวม    486,807,000   บาท 
ก. ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม        64,971,940   บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม  21,268,800   บาท 

ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
     แผนงานการศึกษา     ยอดรวม     196,313,630   บาท 

          แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม       34,954,250   บาท 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์   ยอดรวม              86,300   บาท    

แผนงานเคหะและชุมชน   ยอดรวม        54,160,870  บาท 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม   5,400,430  บาท     
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
                                             ยอดรวม         9,379,480  บาท 
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ค.  ด้านการเศรษฐกิจ 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม     36,365,070  บาท 
     แผนงานการพาณิชย์          ยอดรวม          365,000  บาท 
ง.  ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 

     แผนงานงบกลาง          ยอดรวม      63,541,230 บาท 
    2.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ      ยอดรวม      29,169,800 บาท 

2.2.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง  
                                             ยอดรวม        1,433,500 บาท  
2.2.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  
                                             ยอดรวม      27,736,300 บาท  

เหตุผล 
      เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นไปตามอ านาจหน้าที่  
และตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดปีงบประมาณ พ .ศ .2564                          
จึงขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

ระเบียบ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  14)  

พ.ศ.2562 มาตรา  62  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่าง
เทศบัญญัติใด  ในกรณีเทศบาลต าบล  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง
นายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาล
นคร  ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วย
กับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด  3 ข้อ  23  
วรรคสองก าหนดความว่า   เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณ
ยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม  และจัดท าเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่น                
ได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม และข้อ 25 การพิจารณาให้               
ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายของสภาท้องถิ่น  และการพิจารณาอนุมัติ                      
ร่างงบประมาณรายจ่ายของผู้มีอ านาจให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ   
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 3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.   

2547   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 4 ข้อ 58 ความว่า ญัตติ                    
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

      ก่อนมีการอภิปรายขอให้เลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ เชิญค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที ่
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
        ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

        เชิญท่านสมาชิกอภิปราย ค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 
เรื่อง ญัตติความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
256๔   ผมขอถามท่านประธานว่า ข้อ ๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน จ านวน ๔ โครงการ จ านวนเงิน ๒๓,๒๗๐,๐๐๐  บาท อยากทราบว่ามีโครงการ
อะไรบ้าง และข้อ ๑.๑.๔ รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 
๔ โครงการ จ านวน ๗,๘๓๗,๔๐๐ บาท มีโครงการอะไรบ้าง ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

                  เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

 

                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับเรื่องที่สมาชิกสอบถามสถานะทางการเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน
และยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อ ๑.๑.๔ และข้อ ๑.๑.๕ ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกอง
คลังเป็นผู้ชี้แจงในที่ประชุมให้ทราบครับ 
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นางจ ารูญจิตร  ตันสกุล 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขอเรียนชี้แจงข้อ ๑.๑.๔  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้
เบิกจ่าย จ านวน ๔ โครงการ จ านวน ๗,๘๓๗,๔๐๐ บาท มี  ๔ โครงการ คือ                    
การก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนเฟ่ืองฟ้า ยอดที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน ๓๘๓,๔๐๐ บาท 
โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park) จ านวน 
๒,๐๐๒,๐๐๐ บาท โครงการซ่อมแซมถนนโสภาพิสัย จ านวน ๒,๐๗๐,๐๐๐ บาท                     
และโครงการซื้อถังขยะคอนเทรนเนอร์ จ านวน ๒,๐๘๗,๐๐๐ บาท ข้อ ๑.๑.๕ รายการ                               
ที่กันเงินไว้ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน ๔ โครงการ จ านวนเงิน ๒๓,๒๗๐,๐๐๐  บาท     
คือ โครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบ จ านวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดซื้อ โครงการซ่อมแซมถนนวิจิตรไชยบูลย์ จ านวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนบริเวณศูนย์ โตโยต้าชัวร์ จ านวน 
๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างด าเนินการจัดจ้าง และโครงการปรับปรุงอาคารสาธารณสุข
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน ๙,๗๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งก าลังด าเนินการ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอขอบคุณผู้อ านวยการกอง
คลังที่อธิบาย ขอฝากด้วยครับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมงบประมาณ ดูจากตัว
โครงการเทศบาลเมืองนราธิวาสยังมีโครงการที่ค้างอีกจ านวนมาก โดยที่ยังไม่ได้สรุป
โครงการเพ่ือจะมาพิจารณาโครงการใหม่ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอฝากให้ 
ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่ ถ้าโครงการยังคงค้างจ านวน
มากประชาชนจะไม่ได้รับประโยชน์ แต่ถ้าโครงการไม่ค้างและเสร็จตามก าหนดประชาชน              
จะได้รับประโยชน์และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้บริหารและเทศบาลเมืองนราธิวาส และ
ประชาชนจะได้ไว้วางใจสมาชิกสภาเทศบาลครับ ขอฝากท่านประธานสภาด้วยครับ 
ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์  ท่านประธานครับ ญัตติ
ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.           
256๔ ตามท่ีท่านนายกฯได้กล่าวมานี้ รายจ่ายทั้งหมด ๔๘๖,๘๐๗,๐๐๐ บาท ข้อมูลจาก
ร่างเทศบัญญัติ สรุปได้ว่างบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นโครงการป้องกันน้ าท่วม ถ้าได้ดู
ร่างเทศบัญญัติ หน้า ๑๕4/๑๖9 - 163/๑๖๙ ท่านจะทราบว่าเป็นโครงการก่อสร้าง 
คสล. เป็นการป้องกันน้ าท่วม ซึ่งใกล้จะถึงฤดูฝนสาเหตุหลักของน้ าท่วม เป็นการถูกต้อง
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แล้วครับที่นายกเทศมนตรีใส่โครงการในร่างเทศบัญญัติ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โลก 
ประเทศจีน ประเทศอินเดีย น้ าท่วม ส่วนประเทศไทยน้ าท่วมที่จังหวัดเลย ผมอยากให้
โครงการทั้งหมดที่อนุมัติจากสภาเทศบาล ขอให้เจ้าหน้าที่โดยภาพรวมเป็นส านักการช่าง
เป็นผู้รับผิดชอบหลังจากสภาอนุมัติขอให้ท่านรีบด าเนินการก่อสร้าง คสล. เป็นงานที่ไม่มี
ความสลับซับซ้อน ให้แล้วเสร็จตามก าหนด  สมาชิกจะได้บอกประชาชนที่สอบถามเข้ามา
ได้ถูกต้องข้อมูลตรงกัน ในเรื่องของน้ าท่วมไม่ต้องใช้กระสอบทรายกั้นเหมือนทุกปีที่ผ่าน
มา ท่านประธานครับเมื่อโครงการได้อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วผมเองไม่อยากจะไปสอบถาม
เจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องทราบว่าหน้าที่ของตนเองท าอะไรบ้าง ไม่ทราบว่าสมาชิก
ท่านใดมีความคิดเห็นตรงกับผมหรือไม่ แต่ผมจะขอติดตามสอบถามเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนการด าเนินงาน ขณะนี้ประชาชนได้สอบถามผมเป็นจ านวนมากเรื่อง
เกี่ยวกับโครงการของเทศบาลฯได้ด าเนินการอะไรบ้าง ตามที่ท่านนายกได้รายงานมา 
โครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวนเงิน 23,๒๗๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินจ านวนมาก ซึ่ง
โครงการยังคงค้างผู้ที่เสียประโยชน์คือประชาชน ขอให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามที่ได้
ก าหนดไว้ ตามที่ส่งกรอบระยะเวลาด าเนินงานให้กับสมาชิก ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการ
ตามกรอบระยะเวลาด าเนินงานผมจะเสนอที่ประชุมสภาตั้งกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณา
การด าเนินโครงการต่างๆ บางโครงการงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จและโครงการปีอ่ืนๆอีกซึ่งจะท าให้มีโครงการคงค้างเป็นจ านวนมาก ฝากท่านประธาน
ไปถึงเจ้าหน้าที่รีบด าเนินการครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณสมาน ค่ะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมาน รานิง  ท่านประธานครับ ญัตติขอ
ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๔ ขั้น
รับหลักการ ผมมีความยินดีและภาคภูมิใจมากที่ได้มาพิจารณาร่างงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ เพ่ือจะได้ทราบและน าข้อมูลโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งให้
ประชาชนทราบว่ามีโครงการอะไรบ้างที่เทศบาลเมืองนราธิวาสจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทกับประชาชนและวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกัน จึงให้บริหารกันเองให้
สอดคล้องความเป็นอยู่กับวิถีชีวิตและความต้องการของชาวบ้าน จากข้อมูลเทศบัญญัติ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เน้นในการจัดจ้างการก่อสร้างเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค                   
การระบายน้ า ถนน ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการสัญจร ลดอุบัติเหตุในชุมชน ซึ่งเป็น
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะตามสมควรที่จะได้รับจาก
การเสียภาษีให้กับรัฐบาล โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทุกเขตในเทศบาลเมือง
นราธิวาสได้รับการจัดสรรทุกพ้ืนที่ ผมอยู่เขต ๒ ได้รับการจัดสรรโครงการซอยก าปงปายง
และมัสยิดปาทาน ต้องขอขอบคุณแทนประชาชนบริเวณดังกล่าวด้วยครับ ตามที่ท่าน
สมาชิกทั้ง ๒ ท่านได้อภิปรายมาก่อนหน้า รายการที่กันเงินไว้ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันนั้น
สาเหตุเกิดจากอะไร ผมได้ลงพ้ืนที่พบปะชาวบ้านได้แจ้งให้ชาวบ้านรับทราบจะมีการ 
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ปรับปรุงถนน ๒ เดือนผ่านไปประชาชนได้สอบถามถึงโครงการที่ได้แจ้งว่าจะมีการสร้าง
ปรับปรุงจะมีการด าเนินการหรือยัง ผมได้ตอบประชาชนว่าโครงการได้บรรจุไว้ใน                      
เทศบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ผมผ่านเข้าไปในชุมชนจะเจอประชาชนถามบ่อยครั้งกับค าถาม
จะด าเนินการหรือยัง เจอกี่ครั้งก็ตั้งค าถามแบบนี้ตลอด ในที่สุดประชาชนบอกกับผมว่าถ้า
คุณจะโกหกคุณไม่ต้องมาแจ้งข้อมูลแบบนี้ อีก แสดงว่าผมได้โกหกประชาชนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ผมไม่ได้โกหก แต่ประชาชนได้เข้าใจว่าผมโกหก ผมมาจากประชาชนเป็น
คนเลือกผมเข้ามาเป็นตัวแทน ส่วนข้าราชการสอบเข้ามา ก่อนที่ผมจะสมัครเป็นสมาชิก
สภาเทศบาล ผมได้ขออาสาจากชาวบ้านเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนในสภาเทศบาล 
เพ่ือดูแลทุกเรื่องที่เก่ียวข้องกับการปกครองท้องถิ่น ประชาชนให้ความไว้วางใจจึงเลือกผม
เป็นตัวแทนของประชาชน แต่ปัจจุบันประชาชนไม่มีความเชื่อถือผมแล้วครับ ๑ วาระ ๔ 
ปี ประชาชนยังมีความเชื่อถืออยู่ ปัจจุบันรักษาการเกือบจะ ๘ ปี ความน่าเชื่อถือตั้งแต่
วาระที่ ๑ ถึงปัจจุบันลดน้อยลงเรื่อยๆ จะให้ผมน าเอกสารไปยืนยันกับประชาชนว่ามี
โครงการจัดสรรอยู่จริง คงไม่สมควรที่จะท าเช่นนั้น ดังเช่น ท่านสมาชิกนายฏอฮาได้
อภิปรายว่าโครงการทุกโครงการจะมีระยะเวลาในการด าเนินการ ข้อ ๑.๑๐ หน้า ๒๘๐ 
แผนการด าเนินงาน ระยะด าเนินการ ๖๐วัน ท่านก าหนดระยะเวลาการด าเนินการแบบ
ผูกมัดตัวเอง ถ้าหากยังรักษาการต่อไปอีกผมไม่อยากให้มีโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ส่วนที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วก็ขอให้ด าเนินการต่อไป ขณะนี้มี พรบ.อ านวยความสะดวกฯ 
ให้กับประชาชน เพ่ือให้ข้อมูลและความสะดวกกับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ขอฝาก
และขอขอบคุณนายกเทศมนตรีครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผมดูข้อมูลกิจการ                  
สถานธนานุบาล กิจการนี้ได้ช่วยเหลือประชาชนเรื่องของการขัดสนรายจ่าย เป็นช่องทาง
ช่วยเหลือการรับจ าน าในปีที่แล้วเทศบาลได้ก าไร ปีนี้ก็ได้ก าไร  ขอขอบคุณผู้จัดการ                   
ที่ท างานเพ่ือประชาชน ส่วน ๓๐% ของก าไรได้น ามาพัฒนาภายในเขตเทศบาลเมือง
นราธิวาส เป็นการบริการที่ดีให้ประชาชนได้จ าน าในราคาดอกเบี้ยต่ า ๑% ซึ่งหากจ าน า
ภายนอกสถานธนานุบาลดอกเบี้ยสูงถึง ๒%  ขอขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญสมาชิกท่านต่อไป ค่ะ ไม่มีนะคะ ค่ะดิฉันจะถามมติค่ะ  สมาชิกท่านใด                   
รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรด
ยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 1๓ เสียง) 1๓ เสียง เป็นอันว่าสภามีมติรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่นายกเทศมนตรี
เสนอ เชิญเลขาฯ ชี้แจงระเบียบค่ะ 
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นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  
            ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั้น 
             ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้วถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
             ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ     

   ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา
เป็นการด่วน   

    ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
             ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการขอลด
รายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ   
              ค าแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 
     ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
 
 
 



18 
 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสาม และ ข้อ 49  ดิฉันจึงขอปรึกษาท่าน
สมาชิกว่าจะก าหนดระยะเวลาแปรญัตติไว้กี่วัน และจะเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ขอเชิญท่าน
สมาชิกฯ เสนอค่ะ เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ   

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๑ ผมขอ
น าเสนอโดยการแปรญัตติใช้เวลา ๓ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ 
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ขอเสียงรับรองค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง)สมาชิกรับรองถูกต้อง มีสมาชิท่านใด
เสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ดิฉันจะถามมตินะคะ ผู้ใดเห็นชอบให้ก าหนด
ระยะเวลายื่นค าแปรญัตติฯ ๓ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ ตามที่คุณเจะอูมาเสนอ โปรดยกมือ (สมาชิก                  
ยกมือ  ๑๑ เสียง) 11 เสียงผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มีสมาชิกยกมือ)  เป็นอันว่า
สภาแห่งนี้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ๓ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ  

               ดิฉันจะได้ส่งให้คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติพิจารณาต่อไป  
โดยดิฉันจะขอถามมติในที่ประชุมว่าจะเห็นสมควรให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งไว้แล้วใน
คราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 3/2557  เมื่อ
วันที่ 23 ตุลาคม 2557  เป็นคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.   ๒๕๖4  ประกอบด้วย 

1.  นายสูไฮมี  มะรอดิง 
2.  นายเจะอูมา  เจะมุ 
3.  นายไพโรจน์  นิยมเดช          
4.  นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
5.  นายสยาม  มงคลรัตน์ 

หรือจะมีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติชุดใหม่ค่ะ เชิญคุณเจะอูมาค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมนายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๑                          
ผมขอน าเสนอให้มีการเลือกใหม่ สมาชิกบางท่านไม่สามารถมาท าหน้าที่ได้เนื่องจาก
ปัญหาสุขภาพร่างกาย ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 
 

  เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 
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นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์  ท่านประธานครับ           
ผมขอเสนอให้มีการเลือกใหม่ สมาชิกบางท่านไม่สามารถมาท าหน้าที่ได้ ไม่สามารถมาร่วม
ประชุมได ้สมควรที่จะมีการเลือกใหม่ ถึงแม้จะได้คนเดิมมาท าหน้าที่ก็ไม่เป็นไรครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ขอเสียงรับรอง ตามที่คุณเจะอูมาฯ เสนอให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติชุดใหม ่โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง) เสียงรับรองถูกต้อง มีท่านใด
จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ดิฉันขอถามมติที่
ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ                                   
ชุดใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๒ เสียง) ๑๒ เสียง  ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ
ค่ะ (ไม่มีสมาชิกยกมือ) เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบให้มีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติชุดใหม่นะคะ  
           ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมายและขั้นตอนการเลือกให้ที่
ประชุมทราบ  เชิญค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที ่
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ประกอบด้วย 
           ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน   
            ข้อ  105  ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่น มีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น (๓) คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   
             ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ  (๔) เลือกคณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นข้ึนใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
             ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณ ี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
             การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
    ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นาความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรอง
ประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน  
แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในล าดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจ านวนที่พึง
มี 
    ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา
ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิก 
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สภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ 
ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
คน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่า 
ยังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  วิธีการ
เสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้
ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน  
ฯลฯ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอบคุณเลขานุการสภาฯ   ที่ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้กับสมาชิกทราบ    
          อันดับต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกเสนอว่าจะก าหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติ              
ร่างเทศบัญญัติชุดนี้มีกี่คน เพราะตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ ๑๐๓ (๑) ก าหนดไว้ว่า คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  ขอเชิญ
สมาชิกเสนอค่ะ  เชิญคุณสูไฮมี ค่ะ 

นายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน ๕ คน ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ขอบคุณค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง) เสียงรับรองถูกต้อง                     
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ดิฉันขอ
ถามมติที่ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติชุดนี้ 
มีจ านวน 5 คน โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๑ เสียง) ๑๑ เสียง  ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรด
ยกมือค่ะ (ไม่มีสมาชิกยกมือ) เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติ จ านวน 5 คน นะคะ  
           ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อสมาชิกสภา เทศบาล  ที่สมควรเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ทีละคน เริ่มจาก คนที่ 1  ขอเชิญ  สมาชิกเสนอ 
เชิญค่ะ  เชิญคุณสูไฮมี ค่ะ 

นายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเสนอ นายชนินทร์                 
ลาภชิตาภรณ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายสูไฮมี มะรอดิง 
และ นายนัซรุดดีน มะเซ็ง) มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติใน       
ที่ประชุมนะคะสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรเลือกนายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์  เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๑ คน) 11 เสียง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 คือ นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ ต่อไปจะ
เลือกคนที่ ๒ นะคะ เชิญสมาชิกเสนอค่ะ เชิญคุณชนินทร์ ค่ะ 
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นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
สมาชิสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเสนอ นายสูไฮมี มะรอดิง 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ  (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายชนินทร์                   
ลาภชิตาภรณ์ และนายมะรอนิง มะยิ) มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉัน
จะขอมติในที่ประชุมนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรเลือก นายสูไฮมี มะรอดิง เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๑ คน) 11 เสียง ผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒ คือ นายสูไฮมี มะรอดิง ต่อไปจะเลือกคน
ที่ ๓ นะคะ เชิญสมาชิกเสนอค่ะ เชิญคุณชนินทร์ ค่ะ 

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
สมาชิสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเสนอ นายเจะอูมา                 
เจะมุ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายอามิง บินอาแว 
และ นายอับดุลอาซิส มะ) มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติ 
ในที่ประชุมนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรเลือก นายเจะอูมา เจะมุ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๓ คน) 13 เสียง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓ คือ นายเจะอูมา เจะมุ ต่อไปจะเลือกคนที่ ๔ นะคะ              
เชิญสมาชิกเสนอค่ะ เชิญคุณชนินทร์ค่ะ 

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
สมาชิสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเสนอ นายนัซรุดดีน               
มะเซ็ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายฤทธิไกร                  
จันทร์เจริญ และนายอานนท์  โสตติมานนท์)  มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ             
ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติในที่ประชุมนะคะสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรเลือก นายนัซรุดดีน                
มะเซ็ง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๓ คน) 13 เสียง                
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๔ คือ นายนัซรุดดีน มะเซ็ง 
ต่อไปจะเลือกคนที่ ๕ นะคะ เชิญสมาชิกเสนอค่ะ เชิญคุณชนินทร์ ค่ะ  

นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ ์
สมาชิสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเสนอ นายมะรอนิง มะยิ
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ  (สมาชิกยกมือรับรอง 2 คน คือ นายเจะอูมา เจะมุ 
และ นายไพโรจน์ นิยมเดช) มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมติ     
ในที่ประชุมนะคะสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรเลือก นายมะรอนิง มะยิ เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ ๑๓ คน) 13 เสียง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๕ คือ นายมะรอนิง มะยิ ค่ะ  
           เป็นอันว่าสภาได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเสร็จ
เรียบร้อย ประกอบด้วย 
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1. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ 
2. นายสูไฮมี มะรอดิง 
3. นายเจะอูมา เจะมุ 
4. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง 
5. นายมะรอนิง มะยิ 

          ต่อไปเข้าสู่ ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญสมาชิกค่ะ เชิญคุณฏอฮา ค่ะ   

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์  ท่านประธานครับ 
ระเบียบวาระที่ ๗ เป็นระเบียบวาระอ่ืนๆ ผมขอสอบถามผู้บริหารครับ เนื่องจาก
ประชาชนได้สอบถามครับเรื่องสะพานที่ช ารุดมาปีกว่าๆ แล้วครับ การสัญจรไปมาของคน
ในพ้ืนที่และคนต่างถิ่นไม่สะดวกเท่าที่ควรในการใช้สะพานดังกล่าว เนื่องจากมีหมอ
ชาวบ้าน ซึ่งนายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้เข้าไปในพ้ืนที่
และรับทราบข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมๆ กับสมาชิกสภาเทศบาลฯ อีกหลายท่าน จึงขอให้
ด าเนินการซ่อมแซมสะพานดังกล่าวให้กับชุมชนด้วยครับ ส่วนเรื่องสะพานปรีดาที่ก าลัง
ด าเนินการซ่อมแซมอยู่ ระยะเวลาในด าเนินการใกล้จะแล้วเสร็จหรือยังครับ ประชาชนใน
ชุมชนดังกล่าวมีความเห็นว่าการก่อสร้างซ่อมแซมสะพานขนาดใหญ่ ควรมีคนงานในการ
ปฏิบัติงานจ านวนมาก แต่ปัจจุบันมีคนงานเพียงแค่ ๓-๔ คนต่อวัน อาจจะเป็นสาเหตุให้
การก่อสร้างล่าช้า กรณีสะพานก าลังด าเนินการก่อสร้างควรติดป้ายไว้บริเวณสี่แยก
โรงเรียนเทศบาล ๒ เพ่ือให้ผู้ที่จะเข้าหาดนราทัศน์ได้ทราบและเปลี่ยนไปใช้สะพานที่
สามารถ ใช้งานได้ ขอขอบคุณในวันอีฎิ้ลอัดฮาที่ผ่านมาโดยการร่วมมือของเทศบาลเมือง
นราธิวาสจึงไม่มีเหตุเด็กจมน้ า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานให้ความร่วมมือ ในเรื่องของ
การจราจรไม่ติดขัด ขอให้ด าเนินการเช่นนี้ต่อไปทุกเทศกาล ขอขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ขอบคุณค่ะ ดิฉันไม่ได้ขออภิปรายแต่ขอเสนอให้นายกฯถมทะเล โดยให้นายกฯ
เสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และผู้ว่าฯหารือกับกรมเจ้าท่าและกรมเจ้าท่าเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีค่ะ แล้วหาดนราทัศน์ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับ ๑ ของจังหวัด
ชายแดนใต้ เหมือนจังหวัดสงขลาก็ได้ด าเนินการถมทะเลประมาณ ๓ กิโลเมตร ในการ
ด าเนินการงบประมาณเยอะพอสมควร ขอฝากนายกฯด้วยค่ะ  เชิญท่านต่อไปค่ะ 

นายนาวา ยีดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายนาวา ยีดิง  ท่านประธานครับ ก่อนอื่นผม
ขอชื่นชมก่อนที่จะสะท้อนอะไรบางอย่าง ขอชื่นชมการท างานของเจ้าหน้าที่มาตรการ
ป้องกันเด็กจมน้ าเป็นเรื่องที่ดีครับ แต่ในขณะเดียวกันมีเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าเรามี
หาดนราทัศน์ที่สวยงาม แต่ท าไมไม่ใช้ทะเลให้เป็นประโยชน์คืนความสุขให้ประชาชน                    
ซึ่งเป็นความคิดท่ีถูกต้องตามที่เสียงสะท้อนกลับมา การเล่นน้ าอันตรายก็จริงแต่เจ้าหน้าที่
แต่ละภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือเป็นจ านวนมาก แต่ไม่มีเด็กเล่นน้ าแม้แต่รายเดียว                      
แล้วการด าเนินการเช่นนี้ป้องกันอะไรครับ การป้องกันคือให้เด็กเล่นน้ าแล้วเจ้าหน้าที่คอย
เฝ้าระวังไม่ให้เกิดอันตรายนั่นคือการป้องกัน ผมขอเสนอควรแบ่งพ้ืนที่ ให้มีการเล่นน้ า                 
ในพ้ืนที่ปลอดภัย ในโอกาสต่อไปเทศกาลอ่ืนๆ ควรใช้โอกาสนี้คืนความสุขให้ประชาชน
ครับ ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์                   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์  ท่านประธานครับ             
ผมขอเสริมของคุณนาวาครับ คนที่มาทะเลก็มาเพ่ือที่จะมาเล่นน้ าทะเล สิ่งที่จ าเป็นในการ
เล่นน้ าคือเสื้อชูชีพครับ เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมในการให้บริการ หรือให้
เอกชนมาด าเนินการให้เช่าเสื้อชูชีพ คลื่นจะมีขนาดใหญ่ถ้าสวมเสื้อชูชีพก็จะไม่จมน้ า                 
ผมขอเสริม ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา                                 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ผมนายดิ เรก ยา  ท่ านประธานครับ                         
ผมขอขอบคุณเทศบาลเมืองนราธิวาสที่ได้เริ่มโครงการนี้ เ พ่ือความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว ได้แก้ปัญหาไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่ผ่านมา การจราจรไม่ติดขั ด 
โครงการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เน้นย้ าก าชับเป็น
พิเศษ จึงผ่านไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณแทนประชาชนด้วยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

 

           ขอบคุณท่านประธาน และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมขอชี้แจงส าหรับ
สะพานปรีดายังไม่แล้วเสร็จได้ด าเนินการต่อสัญญาครับ ส าหรับเรื่องหาดนราทัศน์ฟังเสียง
สะท้อนมีทั้งทางบวกและทางลบ ต้องเข้าใจว่าสภาพภูมิประเทศหาดนราทัศน์ได้เปลี่ยนไป
เนื่องจากกรมเจ้าท่าได้สร้างเขื่อนกันทรายเป็นสาเหตุให้น้ าเปลี่ยนทิศทาง สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนไปไม่เหมาะกับการเล่นน้ า ต่อไปทุกเทศกาลขอให้หัวหน้างานป้องกันฯ ด าเนิน
โครงการเช่นนี้ต่อไป และขอขอบคุณ นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาสที่ได้อ านวยการโครงการนี้ ให้ผ่านไปได้ด้วยดี ส่วนสถานที่ปรับปรุงให้เล่นน้ า
เทศบาลเมืองนราธิวาสจะจัดให้อยู่ในแผนด าเนินการต่อไปครับ ตามค าขวัญของจังหวัด
นราธิวาส หาดนราทัศน์เพลินตา จะต้องท าให้เพลินตาจริงๆ ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง     
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ ขอฝากท่านนายกฯ ค่ะ ดิฉันไม่ได้ฝันนะคะที่จะถมทะเล จังหวัดสงขลา              
หาดเก้าเส้งใช้วิธีดูดทรายจากกลางทะเลมาถมให้เป็นหาดสามารถเล่นน้ าได้  แต่ต้องใช้
งบประมาณจ านวนเยอะพอสมควรค่ะ มีสมาชิกท่านใดเสนออีกไหมค่ะ ถ้าไม่มีนะคะ            
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ส าเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซสิ  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส 

 

ดิฉันก็ขอนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  ในวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ขอปิดประชุมค่ะ 

 
 

           ปิดประชุมเวลา  11.45  น. 
               
 
 

     (ลงชื่อ)    สายยา  จันทร์ด้วง     ถอดเทปรายงานการประชุม 
              (จ.ส.อ.สายยา  จันทร์ด้วง)   
                                                           เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
     (ลงชื่อ)   ภชมล  มณีมาตย์       ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

     (ลงชื่อ)   อับดุลเลาะห์  วาเต๊ะ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
             (นายอับดุลเลาะห์  วาเต๊ะ) 
            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

     (ลงชื่อ)       สุชีพ   เกื้อกูล          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                  (นางสุชีพ    เกื้อกูล)    
                                 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

      (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                 (นายอับดุลอาซิส  มะ) 
                                                        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส                                                                                                                                 
 


