
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561   

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

……………………………. 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล    
12. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล    
    

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
2. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
3. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย)  
4. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย)  
5. 
6. 

นายสมาน 
นายแวมะโซ 

รานิง 
แวดาโอะ 

สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย)  
สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 

 
รายช่ือคณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 

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

รายช่ือคณะผู้บริหารผู้ไม่เข้าร่วมประชุม    
1. นายแวยูโซะ บินแวดาโอ๊ะ ที่ปรึกษาฯ 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

๑. นายวรวุฒิ เหมทานนท์ นิติกรชํานาญการ  (แทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ) 

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

 

1. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล 
2. นายกิจจา    สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
3. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. นายโชคชัย    วัฑฒนายน ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
5. นายธานินทร์ คงนวล ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
6. นางสุชีพ เกื้อกูล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
7. นายบุญสม  ใสบริสุทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
8. นายพิมาน เพ็ชรสังข์ ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างและผังเมือง 
9. นายสมนึก ดวงศรี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
10. นางสาวอาทิตยา ศรีสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 
11. นางสาววัฒนิยา ทองแผ้ว รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 
12. นายมิฟฎอล สาเมาะ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 
13. นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 
14. นางปาจารีย์ สระชิต รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 
15. นายธนพล ตันสุนีย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
16. นางสาวปราณี เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
17. นางสาวปริยา    พรหมสังวระ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18. นางแพรวพรรณ เกิดกูล หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
19. นายอับดุลฆอนี อันนัศว์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
20. นายชัชชัยวุธ กระจายเกียรติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
21. นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
22. นายวรกานต์ ธาตรีนรานนท์ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
23. นางสาวศุภลักษณ์  เพชรประสิทธิ์                                                                                                                                                                                                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
24. นางตันจุรีย์ ไชยลาภ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
25. นางสุภัทร ไชยสิท นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
26. นายปริญญา เอนกรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
27. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
28. นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
29. นางภชมล    มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
30. นางสาวรอมือละ อาแว เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น. 

  เมื่อถึงเวลา 09.00  น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุม ตาม
ความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง ฉบับที่ 13 พ .ศ.2552 และข้อ 25 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาล
เข้าห้องประชุมฯ พร้อมทั้งเรียนเชิญคุณสมพร  แป้นคง ประธานสภาเทศบาล  จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามระเบียบ
วาระต่อไป และเชิญคุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

  ต่อไปผมจะอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 1๓ พ.ศ.             
25๕๒ และตามมติของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี  
2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้มีมติกําหนดวัน
เริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี 2561  
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน ไปแล้วนั้น ฉะนั้น  
จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่ว
กัน ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 นางสมพร แป้นคง ประธานสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เรยีนท่านนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส ท่านคณะผูบ้รหิาร ท่านสมาชิก                  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ วันนี้เป็น
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/256 1 
ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

31. นายสานูซี นิบง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
32. นายรณธีริทธิ์ ปุยพรหม เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน 
33. นางสาวกมลวรรณ  นกแก้ว ครูผู้ช่วย 
34. นางสาวโนรีฮัน ลีแมะ ครูผู้ช่วย 
35. นางสาวนูรไอดา ดาโอะ ครูผู้ช่วย 
36. นางสาวจุรินทร์ธร เกษรินทร์ ครูผู้ช่วย 
37. นางสาวฟัรซาน สะแมง ครูผู้ช่วย 
38. นางสาวทิคัมพร แท่นศรี ครูผู้ช่วย 
39. นางสาวนาซีเร๊าะ หลีนุ้ย ครูผู้ช่วย 
40. นายฮาซัน ดอเลาะ ครูผู้ช่วย 
41. นางสาวอรุณี เจ๊ะมิ ครูผู้ช่วย 
42. นางสาวอังคณา เรณุมาศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
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 ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 

วันนี้มีสมาชิกสภาโทรมาลากับประธาน 2 ท่านนะคะ คุณโอภาส อิสระนรากุล  
ลาป่วย และคุณสมาน  รานิง เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่าน
ปลัดบุญณรงค์ ท่านได้ย้ายไปเป็นปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตอนนี้ก็ไปเทศบาลที่
ใหญ่กว่า ตอนนี้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ กทจ. เรียบร้อยแล้วนะคะ พอดี
ดิฉันเป็นคณะกรรมการในชุดนี้ด้วย เชิญท่านปลัดฝากอะไรกับน้อง ๆ  เชิญค่ะ 

นายบุญณรงค์  กวีพันธ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านคณะผู้บริหารทั้ง 4 ท่านนะครับ 
และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านเลขานุการสภา ตลอดจนหัวหน้าส่วนทุกท่าน รวมทั้ง
ข้าราชการบรรจุใหม่  ที่มาดํารงตําแหน่งที่นี่ก็ 10 ปีกว่า การกลับไปก็คือจะกลับไป
ดูแลพ่อแม่ เนื่องจากพ่อแม่ผมก็ป่วยทั้ง 2 ท่าน อีกอย่างบ้านของผมก็อยู่
นครศรีธรรมราชนะครับ ก็คิดว่าจะเดินทางวันที่ 2 เมษายน 2561 คงอยู่กับทุกท่าน
อีกเดือนนึง  ส่วนสภาก็ขอโอกาสว่า ถ้าหากว่าตลอด 10 ปี มีอะไรกระทบกระท่ังกัน 
ทุกท่านนะครับ ผมก็ขอกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ เพราะว่าเราคงจะประชุม
อีกทีก็คือเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งผมไปแล้วนะครับ  แต่ทุกคนก็คงทราบนะครับว่า
ผมเป็นคนที่ใจเป็นอย่างไร โดยเฉพาะท่านนาวา ทราบดีนะครับ สมัยนายกวันอัลวี      
เราทะเลาะกันถึงข้ันจะไล่ต่อยกันนะครับ แต่ผมไม่มีอะไรนะครับ ผมเป็นพี่น้องกับพวก
เราทุกคนนะครับ ใจนิ่งมากนะครับ ไม่มีอะไรเลย ส่วนน้องๆ ทําสิ่งที่ให้น้องๆไปสอบใน
รอบสัปดาห์  เดือนที่ผ่านมาผมทําข้อสอบทั้งหมด 66 หน้า ที่พวกคุณจะไปสอบสาย
บริหาร เสร็จแล้วนะครับ วันนี้กําลังไปถ่ายเอกสารที่ร้านอยู่นะครับ เพื่อให้น้อง ๆ ไปดู
เป็นแนวทางในการสอบกันทั้งหมดนะครับ เราสอบกันทั้งหมด 40 กว่าคนนะครับ ก็คิด
ว่าขอให้ทุกคนเอาเอกสารผมไปใช้ประโยชน์นะครับ เป็นวิทยาทานจะใช้แจกอะไรให้
หมดนะครับ เรื่องอ่ืนเมื่อผมไปก็คิดว่าเป็นอํานาจของท่านนายกฯ นะครับ ว่ามี 2 กรณี 
คือรับโอนปลัดท่านอ่ืนจากทั่วราชอาณาจักรเข้ามาภายใน 150 วัน 2 หากท่านนายก
ไม่เลือกในช่วง 150 วันนี้นะครับ ท่านรองกิจจาจะต้องรักษาการปลัดก่อน แต่ถ้าหาก
ท่านนายกไม่เลือกประเภทที่ 1 ท่านก็ขอใช้บัญชีที่กรมฯ ๆ ก็จะส่งมาเองนะครับ น่าจะ
ประมาณเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ก็น่าจะส่งมา ก็เป็นดุลยพินิจ อํานาจหน้าที่
ของท่านนายกฯ นะครับ กราบขอบคุณอีกครั้งครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ ก็แสดงความยนิดี  เรื่องต่อไปนะคะ คือเรื่องแนะนําตัวข้าราชการใหม่            
มีทั้งหมด 12 ราย ประกอบด้วยพนักงานเทศบาล 3  ราย และพนักงานครูเทศบาล 
จํานวน 9 ราย เดี๋ยวดิฉันจะอ่านรายชื่อแล้วให้น้อง ๆ แนะนําตัวเองนะคะ ลําดับที่ 1 
คือ นางตันจุรีย์  ไชยลาภ  ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  เชิญค่ะ 

นางตันจุรีย์  ไชยลาภ  
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   

เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางตันจุรีย์  ไชยลาภ  
ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ย้ายมาจากเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ลําดับที่ 2 นายรณธีริทธ์  ปุยพรหม ค่ะ 
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นายรณธีริทธ์  ปุยพรหม  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยปฏิบัติงาน 

สวัสดีทุกท่านนะครับ กระผม นายรณธีริทธ์  ปุยพรหม ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน  สังกัดสํานักปลัดเทศบาล ผมโอนย้ายมา
จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ลําดับที่ 3 นายสานูซี  นิบง ค่ะ 

นายสานูซี  นิบง  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 

           สวัสดคีรับ ผมนายสานูซี  นิบง ตําแหนง่เจ้าพนกังานพัสดุปฏิบตังิาน สังกัด
กองคลัง บรรจุใหม่ครับ บ้านเดิมผมอยู่ตันหยงมัส บรรจุวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ลําดับที่ 4 นายฮาซัน  ดอเลาะ  ค่ะ 

นายฮาซัน  ดอเลาะ   
ครูผู้ช่วย 

สวัสดีครับท่านประธาน ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ 
กระผมนายฮาซัน  ดอเลาะ  จบมาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครับ บรรจุเป็นครูผู้ช่วย 
ครูคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ลําดับที่ 5 นางสาวนาซีเร๊าะ หลีนุ้ย  ค่ะ 

นางสาวนาซีเร๊าะ หลีนุ้ย   
ครูผู้ช่วย 

สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวนาซีเร๊าะ หลีนุ้ย  เป็นข้าราชการครูผู้ช่วย โรงเรียน
เทศบาล 1 รายวิชาคอมพิวเตอร์ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ลําดับที่ 6 นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์  ค่ะ 

นางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์   
ครูผู้ช่วย 

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวจุรินทร์ธร  เกษรินทร์ จบการศึกษามาจากมหาวิทยา
ทักษิณ วิทยาเขต สงขลา ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 2 
บ้านบาเละฮิเลค่ะ มีภูมิลําเนาอยู่จังหวัดพัทลุงค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ลําดับที่ 7 นางสาวทิคัมพร แท่นศรี ค่ะ 

นางสาวทิคัมพร แท่นศรี  
ครูผู้ช่วย 

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวทิคัมพร แท่นศรี จบจากสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขต
สุพรรณบุรีค่ะ ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย สอนวิชาพละศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
ภูมิลําเนาอยู่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ลําดับที่ 8  นางสาวฟัรซาน สะแมง ค่ะ 
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นางสาวฟัรซาน สะแมง  
ครูผู้ช่วย 

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวฟัรซาน สะแมง จบการศึกษามาจากมหาวิทยาทักษิณ 
วิทยาเขต สงขลา ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย วิชาภาษาอังกฤษ  โรงเรียนเทศบาล 2 บ้าน
บาเละฮิเลค่ะ มีภูมิลําเนาอยู่อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 

ค่ะ ลําดับที่ 9 นางสาวโนรีฮัน  ลีแมะ ค่ะ 

นางสาวโนรีฮัน  ลีแมะ  
ครูผู้ช่วย 

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวโนรีฮัน  ลีแมะ จบการศึกษามาจากมหาวิทยาสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย สอนวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียน
เทศบาล 3 บ้านยะกัง ภูมิลําเนาอยู่อําเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ค่ะ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ลําดับที่ 10 นางสาวกมลวรรณ  นกแก้ว  ค่ะ 

นางสาวกมลวรรณ  นกแก้ว    
ครูผู้ช่วย 

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกมลวรรณ  นกแก้ว จบการศึกษามาจากมหาวิทยา
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย วิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนเทศบาล 3 
บ้านยะกัง มีภูมิลําเนาเดิมเป็นคนพัทลุง ขอบคุณค่ะ   

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ลําดับที่ 11 นางสาวอรุณี  เจ๊ะมิ ค่ะ 

นางสาวอรุณี  เจ๊ะมิ  
ครูผู้ช่วย 

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวอรุณี  เจ๊ะมิ  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วย  โรงเรียนเทศบาล 4 
จบการศึกษามาจากมหาวิทยาทักษิณ วิทยาเขตสงขลาค่ะ มีภูมิลําเนาเดิม อยู่อําเภอ       
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส ขอบคุณค่ะ   

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ลําดับที่ 12 นางสาวนูรไอดา  ดาโอะ ค่ะ 

นางสาวนูรไอดา  ดาโอะ   
ครูผู้ช่วย 

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนูรไอดา  ดาโอะ เป็นครูผู้ช่วยอยู่ท่ีโรงเรียนเทศบาล 5 
วัดประชาภิรมย์ค่ะ สอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะ มีภูมิลําเนาเดิมเป็นคนนราธิวาส  อยู่บ้าน
ทอนค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะ แจ้งเพื่อทราบเรื่องต่อไป เรื่องการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมและ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒  (พ.ศ.2561 – 
2564) ของกองวิชาการและแผนงาน ตามเอกสารที่ได้แจกท่านไปแล้วนะคะ ต่อไป
เรื่องต่อไป เรื่องแก้ไขข้อความในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
1 ของกองวิชาการและแผนงาน 
           เป็นเรื่องท่ีนาํเสนอสภาเทศบาลเพ่ือทราบนะคะ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ได้จัดส่งให้ท่านทราบแล้ว   
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 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  นะคะ 

          ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2560 
            เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุม 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมทําหนา้ท่ี
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องสํานักปลัดเทศบาล 
 

    วันนี้ (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น.  คณะกรรมการสามัญ
ประจําสภาเทศบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล 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 4 ประจําปี 2560 ครั้งที่  1/2560   เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2560   
จํานวน  25   หน้า ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรก  ถึงหน้าสุดท้าย  ปรากฏว่ามีการแก้ไข
ดังนี้ 
 -  หน้าที่ 16  บรรทัดที่ 11 ข้อความเดิม “คอขอด” แก้ไขเป็น “คอขวด”  
 -  หน้าที่ 24  บรรทัดที่ 3  ข้อความเดิม “ตอลด” แก้ไขเป็น “ตลอด” 
 จึงมีมติให้ส่งสภาเทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิด
ประชุมเวลา 11.00 น. 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรอืไม่ค่ะ  ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี
ดิฉันขอถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2560 ครั้งที่ ๑/2560  เมื่อวันที่ 28  
พฤศจิกายน 2560 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 1 0 เสียง) ยกหมดนะคะ เป็นอันว่า
ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้   
             ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 3  นะคะ 

            ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม    

- ไม่มีนะคะ 

              ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 4  นะคะ 
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            ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณาเสร็จ
แล้ว 

                4.1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
   -  ไม่มีนะคะ  
                 4.2  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 

                     - ไม่มีนะคะ 
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5  นะคะ 

            ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักปลัดเทศบาล 
(ที่ นธ 52001/464)   

  เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือ นสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี 5 ขออนุญาตท่านรองชุมสาย ในฐานะที่ท่านกํากับดูแล
สํานักปลัด เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

            เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส สิง่ท่ีส่งมาด้วยรา่งโครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส                   
โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 
งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย 
            รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณอนุมัติ จํานวน ๔,๒๕๓,๖๐๐ บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) ขณะนี้งบประมาณคงเหลือ 
๓,๕๗๗,๓๑๖.๘๐ บาท ขอโอนลดเงินงบประมาณ ๑๖,๕๐๐ บาท 

น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
            จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู  จํานวน ๑๖,๕๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู แบบติดผนัง จํานวน ๑ 
เครื่อง พร้อมติดตั้ง  
          -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
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มิถุนายน ๒๕๕๘ 
          - จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สํานัก
งบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(สํานักปลัดเทศบาล) 
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒     
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) หน้า ๕๐ ลําดับที่ ๑  

เหตุผล 
กรณีโอนลด 
              ได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เนื่องจากงบประมาณประเภทดังกล่าว ได้คํานวณตั้งงบประมาณจ้างเหมาบริการเพ่ือ
ดูแลรักษาความปลอดภัยหน่วยงานสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาสไว้ จํานวน ๑๒ เดือน 
แต่ปรากฏว่าการจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยหน่วยงานสังกัดเทศบาล
เมืองนราธิวาส ดําเนินการจ้างเพียง ๑๐ เดือน จึงทําให้งบประมาณเหลือจ่าย ขอโอน
ลด ๑๖,๕๐๐ บาท 

กรณีโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
           จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง เนื่องจาก
คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ตรวจสภาพเครื่องปรับอากาศดังกล่าว 
ปรากฏว่ามีสภาพชํารุด เนื่องจากการใช้งานเป็นเวลานานถึง ๒๐ ปี ไม่คุ้มค่ากับการ
ซ่อมและเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ประกอบกับเครื่องปรับอากาศดังกล่าว ใช้ประจํา
ห้องรองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส หากรอการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป จะ
ล่าช้าและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จึงมีความจําเป็นต้องจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ใหม่ เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิม 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗  “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติที่ประชุม
แห่งนี้ ผู้ใดอนุมัติให้สํานักปลัดเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ
10 เสียง) ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้ สํานักปลัดเทศบาลโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
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              ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะคะ 

              ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักปลัดเทศบาล 
(ที่ นธ 52001/469)     
              เชิญนายกฯ  เสนอญตัติต่อทีป่ระชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือ นสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี 6 ขออนุญาตท่านรองชุมสาย ในฐานะที่ท่านกํากับดูแล
สํานักปลัด เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

            เรื่อง  ญัตตขิออนมัุติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ  
โอนลด 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ 
งานกิจการสถานีขนส่ง 
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย  
          รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณอนุมัติจํานวน 848,240 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้คงเหลือ 669,965 บาท ขอโอนลดเงินงบประมาณ จํานวน 
30,000 บาท 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ 
งานกิจการสถานีขนส่ง 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
          จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ระบบ HDCVI  จํานวน 30,000 บาท  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่า จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ระบบ HDCVI  จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
         1. สามารถรองรับ 5 ระบบ ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง  
         2. บันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิดระบบ HDCVI, AHD, TVL, CVBS, IP 
         3. สามารถใช้ตัวกล้องวงจรปิดผสมกันได้ในแต่ละความละเอียดของกล้องแต่   
ละชนิด 
         4. มีการลดทอนสัญญาณต่ํามาก ไม่มีการหน่วงของสัญญาณ 
         5. ใช้แทนกล้องวงจรปิดระบบอนาล็อคได้ 
         6. กล้องความละเอียด 1 Mpixel จะส่งสัญญาณภาพผ่านสายได้ไกลสูงสุด
ประมาณ  500-800 เมตร ตามคุณภาพสายและสัญญาณรบกวน 
         7. กล้องความละเอียด 2 Mpixel จะส่งได้ไม่เกิน 300-500 เมตร 
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         8. แก้สัญญาณรบกวนออกจากภาพได้ ด้วยเทคนิคของระบบดิจิตอล 
         9. ใช้สาย Coaxial (RG 75 ohm) ดังนั้นในกรณีท่ีมีระบบอนาล็อคเดิมอยู่แล้ว
สามารถเปลี่ยนกล้องและเครื่องบันทึกได้โดยไม่ต้องเดินสายใหม่ ใช้สายเดิมได้เลย 
         10. ใช้สายเส้นเดียว สามารถรับได้ทั้งภาพ เสียง (กล้องที่มีไมล์ในตัว) ควบคุม
กล้องได้ (กล้องที่สั่งส่ายได้ ซูมได้ อย่างกล้องสปีดโดม หรือกล้องซูม) และเข้าเมนูกล้อง
ได้ (กล้องที่มี OSD menu เข้าไปปรับค่าต่างๆ ในกล้องได้ เช่น โหมดย้อนแสง โหมดสี 
โหมดอินฟาเรด เป็นต้น) 
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
 
 
  -  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากมีคุณลักษณะพ้ืนฐานนอกเหนือ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  
  -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2 (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 61 ลําดับที่ 1  

เหตุผล 
กรณีโอนลด 
 ได้ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ งานกิจการสถานีขนส่ง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เนื่องจาก
งบประมาณประเภทดังกล่าวได้คํานวณตั้งงบประมาณจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงาน
ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสาร จํานวน 12 เดือน แต่ปรากฏว่าการจ้าง
เหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสาร ดําเนินการ
จ้างเพียง 10 เดือน จึงทําให้มีงบประมาณเหลือจ่าย ขอโอนลด      30,000 บาท 
กรณีโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 ปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส ใช้เครื่องบันทึกภาพวงจรปิด
ระบบอนาล็อค รองรับได้ 1 ระบบ ภาพที่ได้จะไม่ชัดเจน เมื่อมีเหตุการณ์ความไม่
ปลอดภัยจึงไม่สามารถตรวจสอบเหตุการณ์ได้ถูกต้องและชัดเจน จึงมีความจําเป็นต้อง
จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดแบบ HDCVI รองรับได้ 5 ระบบ จะได้ภาพที่
ชัดเจนขึ้นกว่าเดิม โดยสามารถเปลี่ยนกล้องและเครื่องบันทึกได้โดยไม่ต้องเดินสายใหม่ 
สามารถใช้สายเดิมได้ รวมทั้งแก้สัญญาณรบกวนออกจากภาพได้ด้วยเทคนิคของระบบ
ดิจิตอล และสามารถใช้ตัวกล้องวงจรปิดผสมกันได้ในแต่ละความละเอียดของกล้องแต่
ละชนิด เป็นการพัฒนาของระบบของกล้องวงจรปิดให้ทันสมัยได้ในระดับหนึ่งในการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาส ประกอบกับหากรอ
การจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป จะล่าช้าและมีผลกระทบกับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนที่มาใช้บริการในสถานีขนส่งผู้โดยสาร จึงมีความจําเป็นต้อง
จัดซื้อเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิดใหม่เพ่ือทดแทนเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด
เดิม 

ระเบียบ 
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            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 27 “การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติที่ประชุม
แห่งนี้ ผู้ใดอนุมัติให้สํานักปลัดเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ
10 เสียง) ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้ สํานักปลัดเทศบาลโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
              ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  7  นะคะ 

              ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง ญัตติขอให้สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสยกเลิก
โครงการจ่ายเงินสะสม ประจําปี พ.ศ.2560 ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/490) 
              เชิญนายกฯ  เสนอญตัติต่อทีป่ระชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือ นสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี 7 และ 8 ขออนุญาตท่านรองอุดม ในฐานะท่ีท่านกํากับ
ดูแลสํานักการช่าง เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

            เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส ดว้ยเทศบาลเมืองนราธวิาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม 
ประจําปี พ.ศ. 2560  ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  มีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
 สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส มีมติอนุมัติให้สํานักการช่างใช้จ่ายเงินสะสม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือดําเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําและ
ถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจํารูญนรารางระบายน้ําขนาดประมาณ 2.10 x 1.80 
เมตร ความยาวประมาณ 365 เมตร ถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
3,700 ตารางเมตร เป็นเงินจํานวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) ตาม
การประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2560  ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในระเบียบวาระที่ 5 

เหตุผล 
           งานวิศวกรรม สํานักการช่าง ได้ทําการสํารวจผิวถนนจริงกับระดับแม่น้ําบาง
นราในช่วงเวลาปกติ   ผลปรากฏว่า ผิวถนนกับระดับแม่น้ํามีแตกต่างกัน 1.15 เมตร 
หากทําการก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด 2.10 x 1.80 เมตรจะทําให้ค่าระดับของท้อง
รางระบายน้ําต่ํากว่าระดับแม่น้ําบางนรา 0.90 เมตร มีผลทําให้น้ําในแม่น้ําบางนรา
ไหลย้อนกลับเข้ามาในรางระบายน้ํา โดยเฉพ าะในฤดูฝนระดับน้ําในแม่น้ําจะสูงขึ้น
มากกว่าปกติอาจทําให้การระบายน้ําไม่สะดวกและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน
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ในพ้ืนที ่
           ดังนั้น  งานวิศวกรรม สํานักการช่าง จึงขออนุญาตทบทวนและหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ถูกต้อง และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงเห็นสมควร
ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี พ.ศ. 2560 ในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
และถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตถนนจํารูญนรา  

ระเบียบ 
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558   ข้อ 89 กําหนดให้ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ (1) 
ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมฯ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด”ฯลฯ 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเพื่ออนุมติให้ยกเลิก
โครงการดังกล่าวต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ  เชิญคุณอานนท์ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ผมนายอานนท์  โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 ที่ผมมาอภิปรายนี้ก็เพราะว่าในการตั้งงบประมาณในครั้งท่ีแล้ว
ผมอภิปรายสนับสนุนเพราะว่าฝนตกน้ําเยอะ น้ําจะเข้าร้านทวีทรัพย์ ก็เลยทําให้
เทศบาลต้องตั้งงบ และผมได้สนับสนุน แต่เสียดายว่าเมื่อได้งบไปแล้วไม่มีโอกาสได้ทํา
เพราะตามเหตุผลที่เขาบอกมาว่า ถ้าขุดแล้วระดับน้ําจะต่ํากว่าน้ําคลองนะครับ อาจจะ 

ทําให้น้ําท่วมได้ ผมคิดว่าถ้าน้ําท่วมเราก็ต้องหาทางให้น้ําระบาย เสียดายว่าสนับสนุน
แล้วแต่ไม่สามารถทําได้ แค่นี้ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีนะคะ เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือ นสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับ
โครงการอันนี้นะครับ ในช่วงที่ฝนตกหนักตามท่ีทางท่าน สท.อานนท์ พูดนะครับ ก็ท่าน
สมาชิกทุกท่านก็กังวลและอยากแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมนะครับ ด้วยงบประมาณและ
การออกแบบที่เป็นท่อเหลี่ยมจะทําให้เกิดเหตุตามท่ีวิศวกรได้ชี้แจงเรื่องเหตุผลนะครับ 
เพราะฉะนั้นในโอกาสหน้าที่ท่านอานนท์เสนอว่าโอกาสต่อไปต้องหาทางแก้ไข ก็ต้อง
ออกแบบใหม่ ส่วนเรื่องงบประมาณก็คงต้องสํารวจและออกแบบใหม่ที่จะรองรับและ
แก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมในเส้นจํารูญนรา และเส้นเจริญพงศ์ท่ีจะไหลมาตรงนั้น ก็ต้อง
ให้ทางวิศวกรเป็นผู้ออกแบบให้เข้ากับพื้นท่ีในการแก้ไขปัญหาเป็นลิ้นปิด หรือแรงดันน้ํา
ปิดเหมือนในที่กรุงเทพที่พอน้ําสูงก็จะดันลิ้นปิดมา เป็นลักษณะการออกแบบที่ไม่ใช่ 
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แบบท่อเหลี่ยมอย่างนี้นะครับ ก็ขอฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกได้รับทราบ
ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ สมาชิกท่านอ่ืนไม่มีแล้วนะคะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะขอถามมตทีิป่ระชุมแห่งนี้  
ผู้ใดอนุมัติให้สํานักการช่างยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสม ประจําปี พ.ศ.2560 โปรดยก
มือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานักการ
ช่างยกเลิกโครงการจ่ายเงินสะสม ประจําปี พ.ศ.2560 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

              ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  8  นะคะ 

               ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่อง ญัตติขอยกเลิกโครงการก่อสร้างปรับปรุงพร้อม
ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเรือกอและ เกาะกลางถนนระแงะมรรคา ของสํานักการช่าง   
(ที่ นธ 52004/487) 
              เชิญนายกฯ  เสนอญตัติต่อทีป่ระชุมสภา 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

         เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส ดว้ยเทศบาลเมืองนราธวิาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขอยกเลิกโครงการก่อสร้างปรับปรุงพร้อม
ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเรือกอและและเกาะกลาง ถนนระแงะมรรคา มีหลักการและ
เหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเรือกอและเกาะ
กลางถนนระแงะมรรคา ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  สํานักการช่าง  งบประมาณอนุมัติ 
11,504,600 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า: 47/69 อยู่ในขั้นตอนส่ง
เรื่องให้พัสดุดําเนินการ 

เหตุผล 
           สํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน โดยสาํนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 ได้ส่งหนังสือ
มายังเทศบาลเมืองนราธิวาสว่าได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงพร้อมติดตั้งเสา
ไฟประติมากรรมเรือกอและ เกาะกลางถนนระแงะมรรคา สํานักตรวจสอบพิเศษภาค 
15 พิจารณาแล้วเห็นว่าการจะดําเนินโครงการดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์และไม่คุ้มค่ากับ
งบประมาณท่ีเสียไป จึงเห็นควรให้เทศบาลเมืองนราธิวาสทบทวนการดําเนินการ
โครงการดังกล่าว 
           เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยสํานักการช่าง เห็นว่าข้อแนะนําของสํานักงาน
ตรวจสอบพิเศษภาค 15 เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และหาก
ดําเนินการโครงการดังกล่าวต่อไปอาจจะไม่เป็นไปตามระเบียบและอาจเกิดความ
เสียหายกับทางราชการ ดังนั้น จึงขอเสนอยกเลิกโครงการดังกล่าว 
            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อทราบ
ต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมตทีิป่ระชุมแห่งนี้  
ผู้ใดอนุมัติให้สํานักการช่างยกเลิกโครงการก่อสร้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งเสาไฟ
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นราธิวาส ประติมากรรมเรือกอและ เกาะกลางถนนระแงะมรรคา โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ
10 เสียง) ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้สํานักการช่างยกเลิกโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเรือกอและ เกาะกลางถนนระแงะ
มรรคา ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  9  นะคะ 

           ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักการช่าง               
(ที่ นธ 52004/488) 
            เชิญนายกฯ  เสนอญตัติต่อทีป่ระชุมสภา 
 
 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

            เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส ดว้ยเทศบาลเมืองนราธวิาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๑ นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน  (งานไฟฟ้าถนน) 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเรือกอและและเกาะ
กลางถนนระแงะมรรคา งบประมาณอนุมัติ  1๑,๕0๔,๖00  บาท  (สิบเอ็ดล้านห้าแสน
สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๔๗/๖9 
ตั้งรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
          โครงการปรับปรุงโรงจอดรถศูนย์เครื่องจักรกล จํานวน ๑ แห่ง โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

- งานรื้อผ้าใบเดิม 
- งานเสริมแปเหล็ก จันทันเหล็ก 
- งานหลังคาโลหะ รีดลอนโค้ง 
- งานสีน้ํามันโครงเหล็ก 

          รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด เป็นเงิน ๑,426,000 บาท 
(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
เป็นไปตามแก้ไขข้อความในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 1/2561 หน้า 117 ลําดับที่ 1   

เหตุผล 
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           โรงจอดรถ ศูนย์เครื่องจักรกล เทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นสถานที่ใช้จอดรถยนต์ 
รถบรรทุก เครื่องจักรกล ภายใต้การดูแลของสํานักการช่างและกองสาธารณสุข ซึ่งได้
ก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปี  
           ปัจจุบันหลังคาโรงจอดรถ ศูนย์เครื่องจักรกลซึ่งเป็นวัสดุเต็นท์ผ้าใบมีสภาพฉีก
ขาด ชํารุดทรุดโทรม เมื่อฝนตกหนักลงมาไม่สามารถท่ีจะรองรับปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา
ได้ ส่งผลกระทบต่อสภาพรถและเครื่องจักรกล ทําให้สูญเสียงบประมาณในการบํารุงรักษา
เกินความจําเป็น 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน 
 
ประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ระเบียบวาระที ่9 นี้ ขอทําความเข้าใจกับท่ีประชุมนิดนึงนะคะ แผ่นแรกนี้ไม่
ถูกต้องนะคะ ใช้แผ่นใหม่ที่เพ่ิงแจกเม่ือสักครู่ แก้ไขตัวเลข เพราะฉะนั้นให้ท่านดึงแผ่น
แรกออกเลยนะคะ แล้วใช้แผ่นที่เพ่ิงแจกใหม่นะคะ แก้ไขตัวเลข และเพ่ิมเติมข้อความที่
ขีดเส้นใต้สีดํานะคะ ตัวเลขจาก 11,514,600 เป็น 11,50 4,600 นะคะ แล้วก็
เพ่ิมเติมประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  และบรรทัดใต้สุดให้
เป็นไปตามแก้ไขข้อความในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เข้าใจตรงกันตามนี้นะคะ เชิญท่าน
สมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณสูไฮมี ค่ะ  

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรยีนประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบ้รหิาร เพ่ือ นสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ผมสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3 ผมต้องขอขอบคุณ
ทางท่านคณะผู้บริหาร และทางสํานักการช่างที่ทํางานอย่างเร่งด่วน เพราะผมเป็นคน
เสนอโครงการที่ให้ซ่อมหลังคาที่จอดรถ เพราะว่าผมผ่านมาหลายครั้ง เห็นทุกวัน 
โครงสร้างยังดีอยู่ เพียงแต่ผ้าใบขาดลุ่ยหมดแล้ว มันไม่สวย มันขาดห้อยหมดแล้ว แต่
อยากจะทราบว่าที่เราทํานี้จะคลุมทั้งหมดทั้งซ้ายขวา เพราะว่ารายละเอียดไม่ได้บอก 
อยากจะให้ทําทั้งซ้ายขวาเพราะว่าหลังคาของเราทั้ง 2 ด้านมันพังไปหมดแล้ว ทําหมด
นะครับ ผมก็ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ดําเนินการอย่างรวดเร็ว และก็อยากให้
โครงการที่ผมเคยคุยรวดเร็วด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมตทีิป่ระชุมแห่งนี้  
ผู้ใดอนุมัติให้สํานักการช่างโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) ยกหมด
นะคะ เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้สํานักการช่างโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  10  นะคะ 
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            ระเบียบวาระท่ี  10  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม (ที่ นธ 52005/496)             
                 เชิญนายกฯ  เสนอญตัติต่อทีป่ระชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือ นสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี 10 ขออนุญาตท่านรองนิยิ ในฐานะท่ีท่านกํากับดูแลกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส สิง่ท่ีส่งมาด้วยคือร่างโครงการจัดซื้อ
รถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  
ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือนําไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและถนน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

          โครงการก่อสร้างปรับปรุงพร้อมติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเรือกอและเกาะ
กลางถนนระแงะมรรคา งบประมาณตั้งไว้ ๑๑,๕๐๔,๖๐๐ บาท ขอโอนลดงบประมาณ
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นเงิน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

 โครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จํานวน    ๙,๘๐๐,๐๐๐    บาท  
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ชนิด ๖ ล้อ ขนาดห้อง

สุขาไม่น้อยกว่า ๑๐ ห้อง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกําลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 
๒๔๐ แรงม้า มีน้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม 
จํานวน ๑ คัน เป็นเงิน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการบริการประชาชน หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๑๓๔ 
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

- จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้าที่ 
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๓๐๖ ลําดับที่ ๒  
เหตุผล 

กรณีโอนลด 

 ตามท่ีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยสํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๕ ได้ส่ง
หนังสือมายังเทศบาลเมืองนราธิวาสว่าได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงพร้อม
ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเรือกอและเกาะกลาง ถนนระแงะมรรคา ในประเด็นดังนี้  

๑.เสาประติมากรรมเรือกอและสามารถสั่งหล่อได้โดยทั่วไป ไม่จําเป็นต้องใช้วิธี
คัดเลือก 
 ๒.ถนนระแงะมรรคามีเสาไฟฟ้าเดิมติดตั้งอยู่แล้ว จึงไม่จําเป็นต้องดําเนินการ
ติดตั้งเสาประติมากรรมอีก 
 
 สํานักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๕ พิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินโครงการ
ดังกล่าวไม่เกิดประโยชน์และไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป จึงเห็นควรให้เทศบาล
เมืองนราธิวาสทบทวนการดําเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ได้มีมติให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว 
กรณีโอนเพิ่ม 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนราธิวาสได้รับมอบรถยนต์สุขา
เคลื่อนที่ มาจากสํานักงานจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน รวม
ระยะเวลา ๑๒ ปี เพื่อให้บริการประชาชน ในจังหวัดนราธิวาส พ้ืนที่ใกล้เคียง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งที่ผ่านมามีภาคประชาชน ส่วนราชการ ทั้ง
ในจังหวัดนราธิวาสและพ้ืนที่ใกล้เคียง ขออนุเคราะห์ หรือ สนับสนุน รถสุขาเคลื่อนที่ 
เพ่ือให้บริการประชาชนในโอกาสต่างๆ เช่น บริการรถสุขาเคลื่อนที่ในพ้ืนที่ๆได้รับ
ผลกระทบจากน้ําท่วม  บริการรถสุขาเคลื่อนที่ในงานเทศกาล ประเพณี งานกาชาด  
งานลองกอง  งานของดีเมืองนรา  งานแข่งขันกีฬา  เป็นต้น ซึ่งในแต่ละงานมีประชาชน
มาใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่เป็นจํานวนมาก   ช่วยอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
เป็นอย่างดี  เทศบาลเมืองนราธิวาสให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่แก่ประชาชนเป็นระยะ
เวลานานถึง  ๑๒ ปี ปัจจุบันรถสุขาเคลื่อนที่มีการชํารุด ทรุดโทรม  เทศบาลได้ทําการ
ซ่อมแซมมาหลายครั้ง จากสถิติการให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ ๓ ปีย้อนหลัง   ตั้งแต่ปี 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มีภาคประชาชน  ส่วนราชการขออนุเคราะห์ สนับสนุน  รถยนต์สุขา
เคลื่อนที ่ จํานวน ๑๗๕ ครั้ง   

 จากข้อมูลข้างต้น จึงมีความจําเป็นที่ต้องจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่เพ่ิม 
จํานวน ๑ คัน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ตลอดจนพื้นที่
ใกล้เคียงและเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานด้านการบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ต่อไป 

ระเบียบ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ และ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
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งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ วาระท่ี 10 ก็เช่นกันนะคะ แก้ไขเพ่ิมเติมเอกสาร ให้ท่านดึงหน้าแรกออก 
แล้วใช้เอกสารใหม่ โดยเพิ่มเติมข้อความตัวหนังสือตามท่ีขีดสีเขียวนะคะ ส่วนตัวเลข
เหมือนเดิมนะคะ เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณอานนท์ ค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ผมนายอานนท์  โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 เรื่องการโอนลดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่เรายกเลิกประติมากรรมเรือ
กอถนนระแงะมรรคา แล้วเรามาได้รถสุขาเคลื่อนที่  รถสุขานี้มีประโยชน์หลายอย่าง     

นะครับ  ในการแข่งขันกีฬา น้ําท่วม หรือเวลามีงานอะไรนี้ เราก็ได้ให้เขาขอยืม ซึ่ง
ปัจจุบันรถที่เราให้เขายืม เราก็ใช้มาหลายปีแล้วครับ ถ้าได้ใหม่ก็ดีนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ค่ะ เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณสูไฮมี ค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรยีนประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบ้รหิาร เพ่ือนสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3  ก่อนอื่นผมอยากจะเสนอ
รถดูดส้วมอีก เพราะมันก็สําคัญเหมือนกัน แต่ถ้าได้ตรงนี้แล้วก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับ 
เพราะตัวนั้นก็สําคัญเหมือนกัน เวลาคิวเข้าขอบางทีคิวยาวมากเลย ตอนนี้มี 2 คันก็จริง
แต่ก็ต้องรอคิวนะครับ แต่ผมอยากทราบว่าตรงนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง บางทีชาวบ้านจะ
มาขอก็ไม่กล้า เพราะว่าค่าใช้จ่ายสูง วันนึงประมาณ 5,000 บาท แต่ผมว่าไม่น่าจะใช่
นะครับ ของเทศบาลน่าจะไม่ถึง ก็เลยอยากจะรู้รายละเอียดตรงนี้ไง เพราะว่าบางที
ชาวบ้านจะมาขอ เขาจะได้ทราบนะครับ ก็ขอให้ชี้แจงด้วยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารค่ะ  

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          ในส่วนนี้ก็ขอให้ทางท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ตอบนะครับ 

นายศักรินทร์ ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับ ในส่วนของค่าบริการรถสุขาเคลื่อนที่ที่
ถามเมื่อสักครู่ เป็นไปตามเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งได้กําหนดราคาใน
การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ไว้วันละ 5,000 บาท  ซึ่งการออกเทศบัญญัติก็ต้องผ่าน
มติของสภาในการกําหนดราคา ซึ่งผมจําปี พ.ศ. ไม่ได้ แต่กําหนดไว้ในราคา 5,000 
บาท ต่อวันครับผม ส่วนในกรณีของพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล ถ้าหากว่ามีงาน
กิจการใด ๆ ที่จําเป็น มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มา ก็จะนําเสนอผู้บริหารพิจารณา
ว่าจะเก็บค่าบริการตามท่ีกําหนดหรือไม่ หรือจะมีการยกเว้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วในพ้ืนที่ก็
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จะมีการยกเว้นครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

แสดงว่าเราเปิดบริการนอกเขตด้วย สามารถมาเช่าได้ใช่หรือไม่คะ เชิญท่าน
นายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกที่สอบถามเมื่อสักครู่นะครับ สําหรับที่
ท่าน ผอ.กองสาธารณสุขท่านชี้แจงให้ทราบเมื่อสักครู่ ปกติที่ขอมาจะเป็นหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานเอกชนเยอะนะครับ  โดยเฉพาะส่วนราชการ ยะลา ปัตตานี ยัง
ขอมาเลยนะครับ เพราะฉะนั้น 13 อําเภอไม่ต้องห่วง ขอมาจํานวน 100 กว่าครั้งใน
สถิติย้อนหลังนะครับ เพราะบางทีขอมาวันชนกันก็ไม่สามารถไปได้ เพราะใน 3 จังหวัด 
รู้สึกว่าจะมีเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เดียวนะครับที่มีรถสุขาเคลื่อนที่นะครับ ไม่แน่ใจว่า
ยะลามีด้วยหรือไม่นะครับ แต่ว่าตอนที่ยะลาจัดงานของ ศอ.บต. ก็จะขอรถสุขา
เคลื่อนที่ของเทศบาลเราไปช่วยงานนะครับ เป็นจํานวนหลายครั้ง พื้นที่ปัตตานี ยะลา 
และอีก 13 อําเภอ ไม่ว่าจะเป็นเอกชน งานสมาคมหรือชมรมต่าง ๆ ก็จะใช้บริการรถ
สุขาเคลื่อนท่ีของเรานะครับ ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวตามท่ีบอก สภาพก็เม่ือใช้บ่อย ๆ ตอนนี้
ซ่อมแทบจะเดือนละครั้ง ค่าซ่อมก็จะเป็นภาระของเราเป็นยอดที่สูงอยู่นะครับ  ทาง
ผู้บริหารเลยขอผ่านทางสภาเพ่ือซื้อรถสุขาเคลื่อนที่คันใหม่เพ่ือมาให้บริการให้ทั่วถึง 
สําหรับเอกชนเราก็ดูเป็นรายๆ นะครับในเรื่องของการขอ อยู่ในดุลยพินิจของทาง 

ผู้บริหารว่าขอไปใช้เพื่อส่วนรวมหรือขอไปใช้เรื่องของส่วนตัว แต่ส่วนมากก็ขอ
อนุเคราะห์ซะส่วนใหญ่นะครับ ขออนุญาตนําเรียนท่านประธานครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ค่ะ เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณสูไฮมี ค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ขอบคุณครับทีช่ี้แจง ผมจะไดท้ราบ เพราะบางทีทางหนว่ยงานมัสยดิจดังาน 
หรือตาดีกาจัดงานจะมาขออนุเคราะห์ แต่บางทีพอมาเจอแล้วบอกว่า 5,000 บาท 
งาน 3 วันก็ 15,000 บาท เขาก็ไม่กล้าขอเพราะคิดว่าการจัดงานครั้งนี้คงได้แต่จ่ายค่า
ห้องน้ําเท่านั้น ผมอยากจะทราบว่าถ้าเป็นงานส่วนรวม นอกจากเขตเทศบาลก็ยังชี้แจง
เรื่องงบประมาณราคาได้หรือไม่ครับ หรือว่าอย่างไร เพราะว่าบางทีนอกเขตมาขอแบบ
นี้ จะได้รู้ว่าเรทราคาเท่าไร จะได้บอกถูก เพราะถ้าบอกว่า 5,000 เขาคงไม่กล้ามาขอ
อนุเคราะห์ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เชิญ ผอ.อีกครั้งนะครับ  

นายศักรินทร์ ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่านครับ ขออนุญาตครับ 
ราคาที่กําหนดไว้ในเทศบัญญัติคือ 5,000 บาท แต่ถ้าหากจะเปลี่ยนแปลงก็อยู่ในดุลย
พินิจของคณะผู้บริหารนะครับ ซึ่งจะสามารถกําหนดได้ว่าราคาเท่าไร ตามหนังสือที่ได้
ขออนุเคราะห์มานะครับ สามารถระบุราคาลงมาได้นะครับ แล้วทางกองก็ยินดีที่จะ
ดําเนินการตามที่ผู้บริหารสั่งการครับผม ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับผม  กรณีกิจการ
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ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ส่วนใหญ่ที่เป็นสาธารณะประโยชน์เราก็จะขอยกเว้นอยู่แล้ว
นะครับ แต่อาจจะขอในเรื่องของน้ํามันในการเดินทาง เพราะมันมีค่าจ่ายในเรื่องของ
น้ํามัน อาจจะมีค่าน้ํามันมาให้เราบ้างสัก 50 ลิตร หรือว่า 80 ลิตรแล้วแต่ระยะทาง
ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ค่ะ เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมตทีิป่ระชุมแห่งนี้  
ผู้ใดอนุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 
10 เสียง) ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 

                 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  11  นะคะ 

                 ระเบียบวาระท่ี  11  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักการช่าง               
(ที่ นธ 52004/489)            
                 เชิญนายกฯ  เสนอญตัติต่อทีป่ระชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือ นสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี 11,12 และ 13  ขออนุญาตท่านรองอุดม ในฐานะท่ีท่าน
กํากับดูแลสํานักการช่าง เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส ดว้ยเทศบาลเมืองนราธวิาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้  และ
เอกสารที่แจกไปเมื่อสักครู่คือแก้ไขตัวเลขใหม่นะครับ ข้อความอาจจะผิดพลาดบ้างก็ให้
ยึดเอาฉบับที่เจ้าหน้าที่ได้แจกไปนะครับ 

หลักการ 
 ขออนุมัติแก้ไขคําเปลี่ยนแปลงชี้แจง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 2561 แผนงานชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ งบประมาณตั้งไว้ 739,000 บาท(เจ็ดแสนสามหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน) หน้า 43/69 

เหตุผล 
           เนื่องด้วยขนาดของพานพุ่มที่จะจัดซื้อมีขนาดไม่ตรง คําชี้แจงตาม  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2561 จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
จัดซื้อกรอบไฟเบอร์กลาสลายไทย และพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง จํานวน 

739,000 บาท 
1. จัดซื้อกรอบไฟเบอร์กลาสลายไทย ใส่รูปขนาด 1.50x3.00 เมตร 

จํานวน 3 ชุด ตั้งไว้ 255,000 บาท 
2. จัดซื้อกรอบไฟเบอร์กลาสลายไทย ใส่รูปขนาด 1.22x2.44 เมตร จํานวน 
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7 ชุด ตั้งไว้ 420,000 บาท 
3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ขนาด 0.50 x1.70 เมตร 

จํานวน 10 ชุด ตั้งไว้ 64,000 บาท 
              จัดซื้อตามราคาท้องถ่ิน เนื่องจากไม่มีกําหนดในบญัชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561-2564) หน้า 236 โครงการที่ 4 
          ข้อความใหม ่
         จัดซื้อกรอบไฟเบอร์กลาสลายไทย และพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง จํานวน 
739,000 บาท 

1. จัดซื้อกรอบไฟเบอร์กลาสลายไทย ใส่รูปขนาด 1.50 x3.00 เมตร จํานวน 
3 ชุด ตั้งไว้ 255,000 บาท 

2. จัดซื้อกรอบไฟเบอร์กลาสลายไทย ใส่รูปขนาด 1.22 x2.44 เมตร จํานวน 
7 ชุด ตั้งไว้ 420,000 บาท 

3. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ขนาด 0.50 x 1.10 เมตร  
จํานวน 10 ชุด ตั้งไว้ 64,000 บาท 

จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561  -
2564) หน้า 236 โครงการที่ 4 

ระเบียบ 
           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจาณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ เชิญสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ 
ผู้ใดอนุมัติให้สํานักการช่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) ยกหมดนะคะ
เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้ สํานักการช่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  12  นะคะ 
           ระเบียบวาระท่ี  12  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักการช่าง  (ที่ นธ 52004/491)            
          เชิญนายกฯ  เสนอญตัติต่อทีป่ระชุมสภา 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 
 

          เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  รายละเอียดตามญัตติที่เจ้าหน้าที่ได้
แจกจ่ายไปนะครับ เป็นการแก้ไขตัวเลขนะครับ สิ่งที่ส่งมาด้วยคือแบบแปลนพร้อม
ประมาณการ และร่างโครงการ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติค
คอนกรีตถนนสุริยะประดิษฐ์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
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หลักการ 
 ขออนุมัติใช้เงินจ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  เป็นจํานวน
เงิน  16,000,000  บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงถนน
พาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนสุริยะประดิษฐ์พื้นที่ประมาณ 56,863 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 2 

เหตุผล 
 1. เดิมถนนสุริยะประดิษฐ์อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทางนราธิวาส
เชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดิน สายปัตตานี-นราธิวาส เป็นเส้นทางที่เข้าสู่เมืองนราธิวาส 
ต่อมาได้โอนให้เทศบาลเมืองนราธิวาสรับผิดชอบ ดูแล บํารุงรักษา เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2546 ตลอดระยะเวลาเกือบ 15 ปี ที่ผ่านมา ได้ซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆเพื่อ
บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นประจําทุกปี 
 2. เนื่องจากปัจจุบันถนนสุริยะประดิษฐ์สภาพผิวจารจรโดยทั่วไปมีลักษณะไม่
ราบเรียบ เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเทศบาลได้ทําการซ่อมแซมเพ่ือบรรเทาความเดือนร้อน
ของประชาชนเป็นการชั่วคราวมาตลอดเป็นระยะๆ  ด้วยเหตุนี้จึงเห็นควรขออนุมัติ
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสํารองสะสมเพื่อปรับปรุงถนนสายดังกล่าวให้มีความสะดวก
แก่การสัญจรไป-มา ของประชาชนทั่วไป 

ระเบียบ 
 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว  7272 ลงวันที่  
26 ธันวาคม  2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้กําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2560 โดยให้ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว
เสร็จ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 
 2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558   ข้อ 89 กําหนดให้ “องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
(1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคมฯ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด”ฯลฯ 
 3. ฐานะการคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เทศบาลเมืองนราธิวาสมีเงิน
สะสมหลังจากคํานวณค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว เป็นเงิน 5,424,635.36 
บาท โดยเมื่อสภาเทศบาลอนุมัติให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ําและถนน
แอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจํารูญนรา เป็นเงิน 12,000,000 บาท ขอใช้ยอดเงิน
สะสม จํานวน 4,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,000,000 บาท 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจาณาอนุมัติต่อไป 
นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่ง
นี้ ผู้ใดอนุมัติให้สํานักการช่างใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โปรด
ยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) ดิฉันงดออกเสียงนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้
สํานักการช่างใช้จ่ายเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอ 

            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  13 นะคะ 
   ระเบียบวาระท่ี  13  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  
ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/492)            
             เชิญนายกฯ  เสนอญตัติต่อทีป่ระชุมสภา 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 ตามที่ท่านประธานว่าท่านประธานงดออกเสียง แปลว่าอะไรครับ ในเมื่อท่าน
ประธานไม่ได้ยกมือ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ประธานกับเลขาฯละไว้ในฐานที่เข้าใจค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ผมคนความรู้น้อยเลยสงสัย  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เข้าใจนะคะ หมายถึงว่า ท่านประธานอยู่บนนี้ไม่ต้องยกมือก็ได้ แต่ถ้าประธาน
ไม่เห็นด้วยก็ยกมือไม่เห็นด้วยหรือว่างดออกเสียง แต่ถ้าเฉยหมายความว่าเห็นด้วยนะคะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานครับ โทษนะครับ ผมนายอานนท์  โสตติมานนท์ ท่านประธานจะ
สามารถออกเสียงได้ก็ต่อเมื่อเสียง 2 ฝ่ายก้ําก่ึงกัน ตัดสินด้วยเสียงของท่านประธาน 
แต่นี้เขานับมือผู้ที่ยกมืออนุมัติ ผมในฐานะท่ีอยู่ด้วยกันนะครับ โทษนะครับท่าน
ประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ประธานก็คือสมาชิก 1 เสียง 1 ท่านนะคะ แต่ประธานมาทําหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมเฉย ๆ แต่มีสิทธิออกเสียงได้ 1 เสียงเท่ากับสมาชิกนะคะ เข้าใจนะ
คะ  

             ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 13 นะคะ 
    ระเบียบวาระท่ี  13  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  
ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/492)            

   เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  รายละเอียดตามญัตติที่เจ้าหน้าที่
ได้แจกจ่ายไปนะครับ เป็นการแก้ไขใหม่นะครับ  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้เงินทุนสํารองเงินสะสม เพื่อ
ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนสุริยะประดิษฐ์   โดยหลักการและเหตุผล
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ดังต่อไปนี้ 
หลักการ 

     ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  เป็นจํานวนเงิน  7,925,000  
บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือดําเนิน  การโครงการปรับปรุงถนน
พาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีตถนนสุริยะประดิษฐ์  พ้ืนที่ประมาณ 56,863 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง 2 (พ.ศ.2561 – 2564) หน้าที่ 7 ลําดับที่ 3 

เหตุผล 
1. เดิมถนนสุริยะประดิษฐ์อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงการทาง

นราธิวาสเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดิน สายปัตตานี-นราธิวาส เป็นเส้นทางที่เข้าสู่เมือง
นราธิวาส ต่อมาได้โอนให้เทศบาลเมืองนราธิวาสรับผิดชอบ ดูแล บํารุงรักษา เมื่อวันที่ 
23 มิถุนายน 2546 ตลอดระยะเวลาเกือบ 15 ปี ที่ผ่านมา  ได้ซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆ
เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นประจําทุกปี 

2.                 2.  เนื่องจากปัจจุบันถนนสุริยะประดิษฐ์สภาพผิวจารจรโดยทั่วไปมี
ลักษณะไม่ราบเรียบ เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเทศบาลได้ทําการซ่อมแซมเพ่ือบรรเทาความ
เดือนร้อนของประชาชนเป็นการชั่วคราวมาตลอดเป็นระยะๆ ด้วยเหตุนี้จึงเห็นควร  

3.  
4.  ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงถนนสายดังกล่าวให้มี

ความสะดวกแก่การสัญจรไป-มา ของประชาชนทั่วไป 
ระเบียบ 

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558       
 ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ปิดบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุน
สํารองเงินสะสมโดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ให้เพิ่มข้ึนร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี 
 การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมกระทําได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมใน
ส่วนที่เหลือมีไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขอ
อนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ในกรณีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงิน
สะสมเกินร้อยละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนํายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) 

๒. ฐานะการคลังของเทศบาลเมืองนราธิวาส ณ วันที่ 30 กันยายน 
2560 เทศบาลเมืองนราธิวาสมีทุนสํารองเงินสะสม ทั้งสิ้น ๑๓๓ ,268,221.81 บาท 
ขอใช้เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน ๗,9๒๕,000บาท  
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจา รณาเห็นชอบ
เพ่ือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง     ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญเลขาฯค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

    ครับ ผมนายอับดุลอาซิส มะ ขอขอบคุณท่านประธานครับ ผมขออนุญาต
ท่านประธานใช้สิทธิของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับ เขต 3 ในกรณีที่ผม
ไม่เข้าใจที่ว่า ปรับปรุงถนนพาราแอสฟัลท์ติค 2 ที่ เป็นลักษณะอย่างไร หรือมีส่วนผสม
อย่างไร เอายางมาลาดแบบไหน หรือมีกรรมวิธีอย่างไร เราไม่เข้าใจที่เขาทํา ที่เขาบอก
ว่ายางพาราแอสฟัลท์ติค 2 ที่นะครับ ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วย ผมเห็นด้วยนะครับ แต่ว่าเขา
ทํากันอย่างไร เอายางมาทําอย่างไร เหมือนกับการทํายางมะตอยหรือไม่ ขอคําชี้แจง
นิดนึงครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

   ค่ะ เชิญท่านผู้บริหาร  เชิญท่านนายกฯ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

   ครับ เรียนท่านประธานที่เคารพและเพ่ือ นสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะ
ครับ สําหรับคําถามเม่ือสักครู่การทําถนนยางพาราแอสฟัลท์ติค ผมขออนุญาตให้ทาง
ช่างวรกานต์ ซึ่งเป็นผู้ประสานงานและดูแลโครงการอยู่ชี้แจงให้ทางท่านสมาชิกได้
รับทราบด้วยครับ กับทางเทคนิคต่าง ๆ  นะครับ เชิญครับ 

 

นายวรกานต์  ธาตรีนรานนท ์
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 

ขออนุญาตนําเรียนที่ประชุมครับ ถนนแอสฟัลท์ติคจะใช้ยาง AC 70-60 ครับ 
ซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ 17,000 กว่าบาทต่อตัน แต่ด้วยนโยบายของรัฐบาลให้ใช้
ยางพาราเป็นส่วนผสม  ซึ่งส่วนผสมของยางพาราจะอยู่ที่ประมาณ 5 % ครับ ส่วนที่
เหลือก็ยังเป็นยาง AC 70-60 เหมือนเดิม ถามว่าราคาถนนพาราทําไมแพงขึ้นครับ 
เพราะว่าราคาต่อหน่วยของถนนยางพาราแอสฟัลท์ติคคอนกรีตมันอยู่ที่ราคา 35,000 
บาทต่อตันครับ ซึ่งเป็น 2 เท่าเม่ือก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติคแบบธรรมดาครับ เลย
ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นนะครับ ประมาณราคาที่ผู้มีเกียรติได้รับไปผมก็ไปประสานงานกับ
แขวงทางหลวงครับ เนื่องจากถนนพาราเป็นเทคโนโลยีใหม่ คราวนี้ทางนายกฯก็เป็น
ห่วงครับว่าจะก่อสร้างอย่างไร  ทางท่านนายกฯก็บอกว่าต้องทําหนังสือถึงทางหลวง
ชนบทเพ่ือที่จะขอช่างควบคุมงานของทางหลวงชนบทมาเป็นช่างควบคุมงานร่วมครับ 
เพราะเขาจะมีห้องแล๊บชัดเจน และจะขอช่างจากทางชนบทเช่นกันมาเป็นกรรมการ
ตรวจการจ้างครับ เพื่อให้เม็ดเงินตรงนี้เป็นประโยชน์ และสนองนโยบายรัฐบาลนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ   ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติที่ประชุม
แห่งนี้  ผู้ใดอนุมัติให้สํานักการช่างใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม โปรดยกมือค่ะ 
(สมาชิกยกมือ 9 เสียง)  ดิฉันของดออกเสียงนะคะ  คุณอามิงงดออกเสียงนะคะ 
(สมาชิกงดออกเสียง  1 เสียง) เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้สํานักการช่างใช้จ่ายเงินทุน
สํารองเงินสะสม ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 

          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  14  นะคะ 
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             ระเบียบวาระท่ี  14  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  
ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/494)                       
          เชิญนายกฯ  เสนอญตัติต่อทีป่ระชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม
เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าพระยาสายริมแม่น้ําบางนรา 
โดยหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม เป็นจํานวนเงิน 3,375,000 บาท 
(สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ือดําเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุง      
ภูมิทัศน์บริเวณท่าพระยาสายริมแม่น้ําบางนรา  พ้ืนที่ประมาณ 426 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2564) หน้า 81 ลําดับที่ 2 

เหตุผล 
            ท่าพระยาสายเป็นท่าเทียบเรือในอดีต ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ําบางนรา ใช้สําหรับ
การคมนาคมทางน้ําเชื่อมต่อกับอําเภอตากใบและจังหวัดใกล้เคียงในการรับ-ส่ง
ผู้โดยสาร สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทางการเกษตร  
 
         ปัจจุบันจากสภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ท่าพระยาสาย
ริมแม่น้ําบางนราที่เคยใช้ประโยชน์เป็นท่าเทียบเรือในอดีตได้ปรับเปลี่ยนเป็นการ
ก่อสร้างเข่ือน/พลับพลาที่ประทับในการแข่งขันเรือกอและและเรือยาวหน้าพระที่นั่ง  
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจสําหรับประชาชนในเขตเทศบาลและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง  หากแต่สภาพปัจจุบันยังมีพ้ืนที่ว่างสําหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิด
ความสวยงาม  เหมาะสมและสอดรับกับการก่อสร้างปรับปรุงเขื่อนของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
          ด้วยเหตุผลดังกล่าว เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงจะพัฒนาท่าพระยาสายริมแม่น้ํา
บางนราให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจกลางเมืองนราธิวาส
ต่อไป 

ระเบียบ 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2558       
 ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชี
รายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสํารองเงิน
สะสมโดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี 
 การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมกระทําได้ต่อเมื่อยอดเงินสะสมในส่วนที่เหลือมี
ไม่เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมติผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
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  ในกรณีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อย
ละยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจนํายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไขข้อ 89 (1) 

2. ฐานะการคลังของเทศบาลเมืองนราธิวาส ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
เทศบาลเมืองนราธิวาสมีทุนสํารองเงินสะสม ทั้งสิ้น  ๑๓๓,๒๖๘,221.81 บาท  ขอใช้
เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 3,375,000 บาท  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจาณาเห็นชอบเพื่อ
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ   เชิญคุณอับดุลอาซิส ค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอบคุณครับท่านประธาน  เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมนาย                          
อับดุลอาซิส มะ ครับ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอใช้สิทธิในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาสครับ ญัตติขออนุมัติจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมนะครับ ญัตตินี้
ผมว่าการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าพระยาสายริมแม่น้ํา มันก็กําลังก่อสร้างอยู่ 
โดยกรมเจ้าท่านะครับ แล้วอีกอย่างนะครับเราจะมาพัฒนาแล้วก็มาปรับปรุงภูมิทัศน์
เป็นแลนด์มา ร์ค ผมก็เห็นด้วยที่จะทําเพ่ือเป็นที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
แต่ว่านะครับ ผมอยากจะถามทางท่านประธานว่า เรามีการไปพูดคุยกับเจ้าท่าแล้วหรือ
ยัง ในเมื่อเราจะปรับปรุงตัวนี้นะครับ ข้อที่ 2 นะครับท่านประธาน อยากจะถามว่าเรามี
การประชาพิจารณ์หรือไม่ เพราะผมกลัวว่าเวลาเราทําเสร็จจะมีคนหรือมีใครร้องเรียน
เข้ามา เราไม่มีการทําประชาพิจารณ์ หรือว่าทําเงียบๆ ผมก็ไม่ทราบ ผมเลยอยาก ถาม
ครับ ไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยนะครับ ผมเห็นด้วยที่จะทํา แต่ว่าขอให้ทําให้ถูกต้องเป็นระบบ 
เราควรจะคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าก่อนนะครับ และมีประชาพิจารณ์ไปก่อน กลัว
ว่าจะมีปัญหาทีหลัง ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารชี้แจงค่ะ  เชิญคุณสูไฮมี ค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         เรยีนประธานสภาท่ีเคารพ คณะผูบ้รหิาร เพ่ือนสมาชิกผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผมสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3  ผมก็เห็นด้วยกับท่านอับ
ดุลอาซิส มะ เพราะว่าตรงนี้ 1.เป็นจุดพักผ่อนก็จริง แต่ที่ผมนั่งคิดอยู่ว่า ยังคิดไม่ออก
ว่าจะสร้างที่พลับพลา หรือจะจัดสวนตรงไหน เพราะเขายังสร้างไม่เสร็จ ผมคิดว่าน่าจะ
ดูการก่อสร้างให้เสร็จก่อน ให้เราเห็นภาพว่าออกมาแบบไหนที่จะมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
เราจะได้เห็นภาพการปรับปรุงภูมิทัศน์อีกครั้งนึง มันน่าจะดีกว่า เพราะเราตั้ง
งบประมาณไปตอนนี้เราก็ไม่รู้จะทําตรงไหน แบบไหนบ้าง ถ้าผมคุยแล้วคณะผู้บริหาร
ไม่ฟัง ผมก็ฟังเขาคุยดีกว่า  

นางสมพร  แป้นคง          ท่านต้องคุยกับประธาน 
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ถึงผมคุยกับประธาน ทางคณะผู้บริหารก็ต้องฟังด้วย เพราะผู้บริหารต้อง
ชี้แจง ไม่ใช่ท่านประธานชี้แจง  ตรงนี้ผมเห็นด้วย แต่ผมขอว่าตรงนี้เป็นหลัก ก่อนจะมี
การก่อสร้างเสร็จ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารตอบข้อซักถามค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ กราบเรียนท่านประธาน เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ รายละเอียด
เกี่ยวกับที่ท่านสมาชิกสอบถามในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าท่าใช่หรือไม่ครับ 
เพราะมันเป็นพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับ และก็เรื่องประชาพิจารณ์ ระเบียบพวกนี้ ขอ
อนุญาตให้ทางปลัดช่วยชี้แจงเรื่องระเบียบด้วยนะครับ ว่าเราต้องทําก่อนหรือว่าทําหลัง 
หรือว่าอย่างไรครับ 

นายบุญณรงค์  กวีพันธ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาครับ ท่านนายกส่งมา ผมไม่ได้เตรียมพร้อมอะไร
เลยครับ คือการรับฟังความคิดเห็นประชาชนนะครับ ในส่วนที่เป็นโครงการใหญ่ 
กระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วกระทบการดํารงชีวิตกับประชาชนนะครับ ตรงนี้ควรจะให้
สภาพิจารณาดูว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ แต่ที่เราทํามา 2 ครั้ง ก็คือ  TK Park 
เราก็ทําที่นี้ และอีกครั้งนึงเราทําที่บ้านโพธิ์ทองนะครับ 1 ครั้ง ตอนนั้นท่านผู้บริหารก็
ลงมารับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับ ตรงนี้ผมคิดว่าในส่วนนี้ให้ท่านสมาชิกได้
พิจารณาว่ามันเป็นโครงการที่จําเป็นและสําคัญตามท่ีผมเรียนหรือไม่นะครับ อีก
ประเด็นนึงกรณีของเจ้าท่า ก็ถ้าเราจําไม่ผิดเราเคยถอนญัตติเกี่ยวกับการซ่อม หลังคา 
โรงเรือดับเพลิงตรงนั้นที่ศูนย์สาธารณสุขเก่า   เนื่องจากว่าเราไม่ได้ขอเจ้าท่า มี 1 ญัตติ
นะครับ ในส่วนนี้ถ้าถามว่ามันเก่ียวข้องหรือไม่นะครับ ผมคิดว่าถ้าเป็นท่าเรือ ส่วนที่ต่อ
ยื่นลงไปในน้ํานะครับ คงจะเกี่ยวข้องนะครับ อีกอย่างนึงนําเรียนท่านประธานด้วย
ความเคารพนะครับว่า เรากับเจ้าท่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเลยนะครับ อันนี้คือ
ข้อเท็จจริง ผมไม่ได้พูดว่าเราทะเลาะกับเจ้าท่านะครับ แต่ข้อเท็จจริงสมาชิกในนี้กับ
หัวหน้าส่วนราชการก็คงจะทราบเรื่องของหาดนราทัศน์นะครับ ก็กราบเรียนแค่นี้                  
กลาง ๆ นะครับ ผมก็ถ้าถามส่วนตัว ผมก็ไม่มีสิทธิที่จะลงคะแนนเสียง มันเป็นดุลยพินิจ
ของสมาชิกกับท่านประธานและท่านเลขาฯครับผม 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมตินะคะ เชิญท่านนายกฯ
ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

สําหรับญัตติระเบียบวาระท่ี 14 ถ้าทางท่านสมาชิกคิดว่าเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นเจ้าท่า หรือการทําประชาพิจารณ์นะครับ แล้วท่านสมาชิกก็ไม่ได้คัดค้านแต่เห็น
ด้วย  เพียงแต่ว่าจะขอข้อมูล หรือเอกสารตรงนี้ ผมก็ขออนุญาตใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ  หรือการแก้ไข
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ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติการขอ
ถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ  จะกระทําเมื่อใดก็ได้
เว้นแต่ญัตตินั้นได้  จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นฯ ก็ขออนุญาตท่านประธานครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

วาระท่ี 14 ท่านนายกฯขอถอนญัตติใช่หรือไม่คะ เชิญท่านเลขาฯชี้แจง
ระเบียบที่เก่ียวข้องค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 เมื่อท่านนายกฯขอถอนญัตติ ในห้อง
ประชุมสภาแห่งนี้นะครับ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 55 การขอถอน
ญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้   
เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ  การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการ
เป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทําเม่ือใดก็ได้  เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว 
ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นฯ  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

วาระท่ี 14 ท่านนายกฯขอถอนญัตตินะคะ ดิฉันจะขอมติในสภาว่าสมาชิกท่าน
ใดเห็นด้วยกับท่านนายกท่ีขอถอนญัตติในระเบียบวาระท่ี 14 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 10 เสียง) เห็นด้วยหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติให้ท่านผู้บริหารถอนญัตติ
ระเบียบวาระท่ี 14 นะคะ 

            ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 15  นะคะ 
            ระเบียบวาระท่ี  15  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  
ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/493)                       
            เชิญท่านนายกฯ ค่ะ    

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

 กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
นะครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี 15 และระเบียบวาระท่ี 16 ผมขอใช้สิทธิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 55 การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแก้ไข
ข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ  การขอ
ถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทําเม่ือใดก็ได้
เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นฯ สําหรับระเบียบวาระท่ี 15 และ 16 ครับก็ขออนุญาตท่านประธานครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ระเบียบวาระท่ี 15 และ 16 ท่านนายกฯขอถอนญัตติใช่หรือไม่คะ เชิญท่าน
เลขาฯชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 เมื่อท่านนายกฯขอถอนญัตติ ในห้อง
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เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ประชุมสภาแห่งนี้นะครับ อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 55 การขอถอน
ญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้เปลี่ยน
หลักการของร่างข้อบัญญัติ  การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้
ร่วมกันเสนอญัตติจะกระทําเม่ือใดก็ได้  เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้ว ต้อง
ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่นฯ  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ก็วาระที่ 15 และระเบียบวาระท่ี 16 ท่านนายกฯขอถอนญัตตินะคะ ดิฉัน
จะขอมติทีละวาระนะคะ ระเบียบวาระท่ี 15 ท่านผู้บริหารขอถอนญัตติ สมาชิกท่านใด
เห็นด้วยโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) เห็นด้วยหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามี
มติให้ท่านผู้บริหารถอนญัตติระเบียบวาระท่ี 15 ตามท่ีท่านคณะผู้บริหารขอถอนนะคะ 

ต่อไประเบียบวาระท่ี 16 ท่านนายกฯขอถอนญัตติ   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุน
สํารองเงินสะสม  สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง)                  
เห็นด้วยหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติให้ท่านผู้บริหารถอนญัตติระเบียบวาระท่ี 16 
ตามท่ีท่านคณะผู้บริหารขอถอนนะคะ  

            ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 17  นะคะ 
            ระเบียบวาระท่ี  17  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม  
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   (ที่ นธ 52005/497)                      
            เชิญนายกฯ  เสนอญตัติต่อทีป่ระชุมสภา  

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ สําหรับระเบียบวาระท่ี 17 เป็นของกองสาธารณสุขฯ ซึ่งทางท่านรองนิยิเป็นผู้
กํากับดูแล ในระเบียบวาระที่ 17 และ 18 ขออนุญาตท่านประธานให้ท่านรองนิยิเป็น
ผู้เสนอญัตติครับ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

             เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส สิง่ท่ีส่งมาด้วย โครงการ
ปรับปรุงก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส ( ตลาดสดหัวลําโพง ) ด้วย
เทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้ 
จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมเพ่ือปรับปรุงก่อสร้างอาคารตลาดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
(ตลาดหัวลําโพง) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม เป็นจํานวนเงิน ๑๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท  
(สิบห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน ) เพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารตลาดสด
เทศบาลเมืองนราธิวาส (ตลาดหัวลําโพง)รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 
นํามาจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ) โครงการที่ ๑๒ หน้าที่ ๑๑๓  

เหตุผล 

 ตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ถนนภูผาภักดี  ตําบลบางนาค  อําเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่ ๓ ไร่ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา
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กว่า ๒๐ ปี โครงสร้างมีสภาพที่เสื่อมชํารุด ทรุดโทรมไปตามอายุการใช้งาน ระบบ
สาธารณูปโภค น้ํา แสงสว่าง ที่ไม่เพียงพอ สภาพตลาดโดยรวมไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ไม่
มีระบบระบายน้ําที่ถูกต้อง และยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ เพื่อรองรับ
ตลาดการค้าชายแดน เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค และเป็นตลาดสดน่าซื้อที่ได้
มาตรฐานถูกหลักสุขาภิบาล จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการปรับปรุงก่อสร้างอาคาร
ตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส (ตลาดหัวลําโพง) ให้เป็นตลาดสดน่าซื้อที่ได้มาตรฐาน
ของจังหวัดนราธิวาส 

ระเบียบ 

 ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
          ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชี
รายรับ รายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสํารองเงิน
สะสมโดยที่ทุนสํารองเงินสะสมนี้ให้เพ่ิมข้ึนร้อยละยี่สิบห้าของทุกปี 
 การจ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมกระทําได้ต่อเมื่อเงินสะสมในส่วนที่เหลือมีไม่
เพียงพอต่อการบริหาร ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 ในกรณีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองสะสมเกินร้อยละ
ยี่สิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจนํายอดเงินส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) 
          ๒.ฐานะการคลังของเทศบาลเมืองนราธิวาส ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส มีทุนสํารองเงินสะสม ทั้งสิ้น ๑๓๓,๒๖๘,๒๒๑.๘๑ บาท ( หนึ่ง
ร้อยสามสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ ) 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาเห็นชอบ เพื่อ
รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณอับดุลอาซิส ค่ะ 
 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอบคุณครับท่านประธาน  เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมนาย                          
อับดุลอาซิส มะ ครับ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ขอใช้สิทธิในฐานะสมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาสครับ ในวาระนี้นะครับ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงิน
สะสม ตลาดสดหัวลําโพงนี้นานแล้วนะครับ ผู้ว่าราชการหลายท่านได้ย้ายไป แต่ว่าผม
ตั้งข้อสังเกตที่ว่าตอนท่ีเขาเสนอญัตติเข้ามา แล้ว ปร.4 ไม่มีการเซ็นชื่ออะไรเลย ทั้งผู้
ประมาณการ ผอ.ส่วน ไม่มี แต่ว่ายังเป็นของเก่าอยู่ เป็นของนายธนานนท์ ชูด้วง อยู่นะ
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ครับ ผมตั้งข้อสังเกตว่าทําไมเวลาขอญัตติอันนี้ต้องส่งอย่างนี้เข้ามา ประมาณการอย่าง
นี้เข้ามา ไม่มีคนเซ็นอะไรเลย เข้ามาลอยๆ ให้สมาชิกสภาทุกท่านดูนะครับเอกสารที่อยู่
ในมือนะครับ ช่วยกันดูแลด้วยนะครับ เพราะ 15 ล้านกว่าบาทนะครับที่ก่อสร้างตลาด
สด  หัวลําโพง ผมเลยสงสัยว่าจะมาขอมติจ่ายขาดเงินสะสม แต่แบบแปลนก็ไม่มี 
ประมาณการของเก่าและไม่มีใครเซ็นชื่อ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เอาแผ่นใหม่ที่แจกเม่ือสักครู่ ของเก่าทิ้งเลย 
 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ไม่ครับ ถึงจะใช้ของใหม่ แต่เวลาส่งควรจะดูให้ละเอียด มันต้องมาแก้ไขในที่
ประชุม มันวุ่นวาย ก็ขอให้ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนที่จะส่งมา พอจะมาเปลี่ยนตอนนี้
มันไม่ใช่นะครับ ถ้าเราไม่ดูตรงนี้เขาไม่ได้มาส่งนะครับ เพ่ิงมาให้ตอนนี้ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ในเมื่อคุณอับดุลอาซิส พูดแล้ว ดิฉันไม่ได้อภิปรายนะคะแต่ว่าบอกเหตุผล
ให้ฟังที่ดิฉันงดออกเสียง ก็คือ การก่อสร้างปรับปรุงอาคารต่าง ๆ การที่จะเสนอสภา
ต้องมีรายละเอียด ปร. 4 ปร.  5 วิศวกรรับรอง สภาถึงจะอนุมัติ ไม่อย่างนั้นเราไม่รู้ว่า
ทําอะไร ใครรับรองความถูกต้อง ได้หรือไม่ เพราะเราไม่มีความรู้เรื่องการก่อสร้าง       
เราต้องอาศัยวิศวกรนะคะ นี้คือเหตุผลสักครู่นะคะ เชิญสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ  เชิญคุณ
อามิงค่ะ 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธาน ท่านผู้บริหาร ผมนายอามิง บินนิแว  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 3 ครับ ก็ที่ส่งมาของใหม่ก็มีแต่คุณหริศ คนเดียวที่ลงนามมา  อัน
แรกมีทั้งวิศวะ ทั้งผู้คุมงาน  และของ ผอ. ด้วย แต่พอมาอันนี้มีแต่คุณหริศคนเดียว 
หมายความว่าอย่างไรครับ เรื่องนี้ผมงดออกเสียงเหมือนกันครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ กราบเรียนท่านประธาน เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ  สําหรับประมาณ
การเรื่องแบบ เหตุผลที่ลงชื่อคนเดียว แล้วชุดเก่าท่ีไม่ได้ลงนาม ขออนุญาตให้ทางคุณ
พิมาน ช่วยชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วยครับ 

นายพิมาน  เพ็ชรสังข์ 
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างและผังเมือง 

ครับ เรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกทุกท่านนะครับ ขอกล่าวถึง
ประมาณการ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ในโครงการปรับปรุงตลาดสดนะครับ คือของเดิม พูด
ถึงตัวเลขก่อนนะครับ ของเดิมประมาณการเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่ง ณ ขณะนั้น
ยังใช้ระเบียบพัสดุตัวเก่าตามหลักการตามประมาณการราคากลาง ของทางราชการ 
กรมบัญชีกลาง ต่อมาก็ได้มีการประกา ศใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560  ซึ่งมันจะ
เกี่ยวพันว่าของเดิมมันจะไปปรากฏในเรื่องของมติ ครม. ที่บวกเพ่ิมให้ 5 % ซึ่งตัวนี้จะ
ไปขัดกับ พรบ.ตัวใหม่ที่ได้กําหนดต้องมีการยกเลิก เขาบอกว่ามาตรา 3 ตาม พรบ.
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จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปี 60 เขากําหนดว่าให้ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับวัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ประกาศข้อบัญญัติและ
ข้อกําหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ภายใต้การบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้      
ซึ่งมันไปเกี่ยวพันเพราะว่า มติ ครม. เขากําหนดไว้ในระเบียบพัสดุของ กวพ. ที่กําหนด
ไว้เดิม จึงจําเป็นต้องตัดลดส่วนนี้ไปให้เป็นปัจจุบัน ก็คือราคามันจะลดลงตามท่ีได้แนบ
เอกสารฉบับใหม่ให้ไปคือ 13,100,000 บาท ส่วนที่ว่าทําไมมีผู้ประมาณการเพียงคน
เดียว อันนี้ขอนําเรียนเบื้องต้นว่า ญัตติที่ผ่านมาก็มีผู้ประมาณการคนเดียว ในหลักการ 
คือคิดเพ่ือใช้ตั้งงบประมาณเท่านั้นเอง ซึ่งในขั้นตอนต่อไป ในเมื่อสภาอนุมัติหลังจากนี้ 
รูปแบบประมาณการก็จะนําเข้าสู่ในระบบราคากลางตามระเบียบพัสดุ ซึ่งจะมีการ
กําหนดอีกครั้งนึง ราคาตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามภาวะดัชนีเศรษฐกิจของ
พาณิชย์จังหวัด ราคาวัสดุต่าง ๆ ของพาณิชย์ที่กําหนดไว้ ถ้าเกิน 30 วัน 1 เดือน ต้อง
มีการปรับราคาให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งไป  ถามว่าตรงนี้เป็นสาระสําคัญหรือไม่ ก็แล้วแต่
มุมมอง เพราะว่าทุกครั้งใน ปร. 4 ปร.5  เราจะขมวดไว้ว่าใช้เพื่อตั้งงบประมาณเท่านั้น 
ซึ่งไม่ใช่เป็นราคาท่ีจะไปจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปซึ่งนํามากล่าว
ให้ที่ประชุม และสมาชิกได้เข้าใจ ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณอานนท์ค่ะ 

นายอานนท์ โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธาน ญัตติที่ 17 ใช้ของเก่าใช่หรือไม่ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ตัวใหม่ค่ะ ยอดเงินเท่าเดิม 

นายอานนท์ โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ตรงหลักการและเหตุผล เงินคือ ๑๕,๙๐๐,๐๐๐ บาท  ตกลงอันนี้ใช้ไม่ได้ ผม
คิดว่าเขาคืนมาให้ โอเค.ครับ เข้าใจครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ กราบเรียนท่านประธาน เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ เมื่อสักครู่ท่าน
รองนิยิบอกให้แก้ยอดตอนแรกแล้วนะครับ สําหรับที่ท่านสมาชิกสอบถามเมื่อสักครู่ 
เกี่ยวกับเรื่องการเซ็นนะครับ ไม่ทราบว่าตามท่ีคุณพิมานได้อธิบายไปทุกท่านเข้าใจแล้ว
นะครับ เกี่ยวกับการประมาณการอะไรต่าง ๆ จริง ๆ แล้วในคราวต่อไป ก็อยากจะฝาก
ไปยังสํานักการช่าง เอาท้ังประมาณการต่างๆ แบบพร้อมมาเสนอในที่ประชุมด้วย    
จริง ๆ แล้วหลักการก็ต้องเป็นแบบนั้นใช่หรือไม่ครับ ไม่ว่าจะเป็นเทศบัญญัติหรือว่าเป็น
โครงการต่าง ๆ ก็ต้องพร้อม ฝากไปทาง ผอ.พิมานที่กํากับดูแลเรื่องนี้นะครับ แล้ว      
ตัวนี้ ก็เป็นตัวชี้วัดด้วยนะครับท่านปลัด ก็ขอให้ทางท่านปลัดนําไปเป็นตัวชี้วัดเพ่ือที่   
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จะกําชับไปยังสํานักการช่างด้วยนะครับว่า ให้ดําเนินการเรื่องแบบ ปร.4 ปร. 
5 ให้พร้อม เมื่อมีแบบและงบประมาณต่าง ๆ มา แต่นี้แบบก็ไม่เสร็จสักอย่างนึง ไม่รู้ว่า
ทางเจ้าหน้าที่มีอยู่กี่คนที่ทําเก่ียวกับแบบนี้นะครับ ไม่เสร็จสักอย่างนะครับ ไม่ใช่ว่านะ
ครับ นี้จะเข้าไตรมาสที่ 2 แล้วนะครับ โครงการในเทศบัญญัติก็ยังไม่ออกมาสักอย่างนะ
ครับ พี่น้องประชาชนก็ไม่ได้รับประโยชน์จากทางสมาชิกที่ได้ผ่านเทศบัญญัติไปแล้ว 
โครงการหลาย ๆ โครงการก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ก็จะติดปัญหาอยู่ที่เรื่องแบบนี้ละครับ 
ที่เขียนไม่เสร็จบ้าง ไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไร ในงานธุรการก็เดินไปไม่เป็นไร งานธุรการจะ
ช้าจะเร็วก็ต้องไปตามระบบ แต่แบบจริง ๆ ต้องอยู่ในมือ ความจริงแล้วปีหน้าปี 62 
แบบต้องเสร็จแล้วด้วยซ้ําไป ในการสํารวจ การออกไปสํารวจในพื้นที่ว่าตรงไหน ช่าง
เขตต่าง ๆ ก็ต้องลงไปพ้ืนที่หาถนนเส้นใหม่ๆ ที่จะต้องมาพัฒนา แต่นี้ในแผนไม่มีเลย 
แผนเพิ่มเติมต่าง ๆ ไม่มีเลย ท่านไปดูได้เลยนะครับ ไม่มีเพ่ิมข้ึนมาเลยในแผน เป็นแผน
เก่าท้ังนั้น ชุดใหม่ไม่มีเลยที่มาปรับปรุง หรือไปให้ช่างเขตหรือว่าสํานักการช่างที่
รับผิดชอบไปสํารวจออกแบบอะไรต่าง ๆ ไม่มี ก็ฝากทางสํานักการช่างด้วยนะครับ 
ช่วยกันไปเดินสํารวจออกแบบลงพ้ืนที่ไปดูหน่อยนะครับ ท่าน สท.แจ้งมาก็ไปสํารวจ
ตามท่ีท่าน สท.ไปเดิน แล้วทางชุมชนได้ทําประชาพิจารณ์ต่าง ๆ อยากได้ถนนเส้นไหนก็
ทําประชาพิจารณ์ไปแล้ว ทางสํานักการช่างไปดูว่าชาวบ้านต้องการอะไรก็ไปสํารวจ
ออกแบบมาให้เสร็จ ทําประชาพิจารณ์ไปแล้วกี่ครั้งก็ไม่ได้ออกไปสํารวจ แต่พอผู้บริหาร
จะเอามาดู เข้าเทศบัญญัติอันโน้นก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็จ ฝากทางสํานักการช่างด้วยนะ
ครับ ทางนี้ท่านรองกิจจาก็ไม่ใช่ตัวจริง ก็มารักษาการ คุยๆ ท่านก็ลําบากใจอยู่
เหมือนกันหลายเรื่อง ก็ฝากไปด้วยนะครับท่านรองกิจจา ในฐานะที่ท่านดูแลสํานักการ
ช่าง ใครไม่ทําก็ทําบันทึกไปเลยนะครับ มีนิติกรก็ให้ช่วยดูแลเรื่องระเบียบก็กําชับอัน
ไหนที่ดําเนินการแล้วไม่ทําก็ว่าไปตามระเบียบนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ทาง สตง. ปปช. 
ก็มาเน้นระเบียบกับทางงานท้องถิ่นของเรา ทําอะไรก็ติดระเบียบ ในเรื่องของการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ไม่ต้องทําเกินหน้าที่ ให้ทําตามหน้าที่ท่ีตัวเองรับมอบหมาย มีอยู่
ในการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ว่าทําหน้าที่อะไร ก็ให้ทําตามหน้าที่ อันไหนที่ไม่ชอบใคร
ก็ต้องทํานะครับ ถ้าไม่ทํางานก็ไม่รู้จะทําอะไร ก็กลับไปนอนบ้านดีกว่า ก็ฝาก ผอ.สํานัก
การช่างด้วยครับ สําหรับสํานักกองอ่ืนก็ทํางานกันได้ดีอยู่นะครับ มีแต่สํานักการช่างนี้
ละครับที่ผมเป็นห่วงอยู่ งานก็ไม่ค่อยที่จะทําตามหน้าที่ของตัวเอง มีบางท่านนะครับ
ไม่ใช่ทุกคน ไอ้คนที่ทําก็ทําไปเกินหน้าที่อีก คนที่ไม่ทําก็ไม่ทําเลย ก็อยากให้มีการ
ควบคุม อันไหนที่ไม่ทําจะลงโทษก็ลงโทษกัน ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งกันนะครับ ก็ว่ากัน
ไปตามระเบียบนะครับ ทําตามหน้าที่ของตัวเองนะครับ ถ้าไม่ทําก็ไม่ต้องมาว่ากันนะ
ครับ สําหรับแบบนี้มันเขียนเสร็จตั้งแต่ตอนท่ีสมัย ผวจ.อภินันท์  ฯ และผู้ว่าฯ ณัฐพงศ์ 
แล้วก็เคยมาว่าราชการในเทศบาลเราด้วยนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้ว ก็ได้ทําประชา
พิจารณ์และได้เข้าไปคุยในตลาดด้วยนะครับ คุยกับพ่อค้าแม่ค้าว่าต้องการอะไร 
ต้องการตลาดใหม่ ซ่อมแซม หรือว่าสร้างใหม่นะครับ ทางพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของพ้ืนที่ก็
อยากจะได้ตลาดแห่งใหม่นะครับ เพราะว่าตลาดเดิมเป็นระบบน้ําก็ไม่สมบูรณ์นะครับ ก็
เลยจะปรับแล้วก็เปลี่ยนเขียนแบบแก้ไขมาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว จนตอนนี้แบบก็สมบูรณ์เสร็จ 
แล้วเราก็พร้อมที่จะก่อสร้างแล้วนะครับ  และตอนนี้ทางเทศบาลโดยผมก็ได้ขอไปยัง
งบประมาณภาคนะครับ ภาคของจังหวัดนะครับตั้งแต่ปี 59 และปี 60นะครับ ทาง
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จังหวัดพิจารณาและส่งไปทางกรมฯนะครับ และทางกรมฯก็ตกไปตั้งแต่ปี 59 และ 60 
ก็ไม่ผ่านนะครับ ตอนนั้นท่าน รองฯณัฐพงศ์ เป็นรองปลัดกระทรวงด้วยซ้ําไปนะครับ 
ขอผ่านไปยังงบภาค แล้วก็ตกไปที่กรมฯนะครับ ตอนแรกก็ดีใจแล้วนะครับ คุยกับท่าน
รองฯณัฐพงศ์ ตอนนั้นดํารงตําแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวง คิดว่าจะได้แต่ก็ไม่ผ่านตกไป 
คราวนี้ก็มีการพูดคุยกันกับทางท่าน ผวจ. และท่านก็บอกว่าตรงนี้มันสําคัญนะครับเรื่อง
ของตลาด คืออยากจะช่วยพ่อแม่พ่ีน้องทั้งไม่เป็นระเบียบ ก็อยากจะขออนุมัติจากสภา 
ส่วนในเรื่องของแบบก็ตามท่ีคุณพิมานได้พูดไปเมื่อสักครู่เรื่องของการประมาณการ
ก่อสร้างต่าง ๆ ก็ต้องให้เป็นปัจจุบันก็ต้องไปดู ณ เวลาที่จะดําเนินการก่อสร้าง ราคาก็
จะเปลี่ยนไป เราต้องไปดูทั้งพาณิชย์ทั้งในพ้ืนที่นะครับว่าตอนนั้นราคาเท่าไรนะครับ 
ราคาประมาณการขึ้นลงได้นะครับก็ต้องไปดูให้เป็นปัจจุบัน ไม่ทราบว่ากี่เดือนกี่วันนะ
ครับที่จะต้องเป็นปัจจุบัน 

นายพิมาน  เพ็ชรสังข์ 
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างและผังเมือง 

คือขอชี้แจงอีกครั้งนะครับ คือหลังจากนี้สภาอนุมัติในหลักการในการจ่าย
เงินทุนสํารอง เงินสะสม โดยผ่านจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ ประกอบกับ
โครงการนี้มีแบบอยู่แล้ว ก็เหมือนที่ท่านนายกได้นําเรียนว่า สมัยท่านรองปลัดกระทรวง 
ท่านฯณัฐพงศ์ก็พยายามผลักดันโครงการนี้ให้ได้ขึ้นมาจนบัดนี้ก็ไม่มีวี่แวว  ก็ต้องนํามา
ขออนุมัติวันนี้ ซึ่งถ้าว่าจังหวัดอนุมัติเร็วเมื่อไรก็กลับมาท่ีเทศบาลดูว่าระยะเวลาตรงนั้น
ถ้าหากว่าเกิน 30 วัน ก็ต้องมาปรับกันใหม่ตามระเบียบกําหนดราคากลางของ
กรมบัญชีกลางตามท่ีผมนําเรียนไปเบื้องต้นแล้ว ขอบคุณครับ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ ก็ตามท่ีชี้แจงนะครับ ในคราวต่อไปก็ต้องมีประมาณการมาให้ทางท่าน
สมาชิกได้ทราบข้อมูลด้วยนะครับ ก็ทางท่านอามิงก็พอจะทราบข้อมูลในการที่จะ
ก่อสร้างก็จะต้องมีการปรับปรุงแบบหรือว่าประมาณการใหม่ รายการประมาณการที่
สมบูรณ์มีลายเซ็นก่อนหน้านี้มีหรือไม่ครับ ที่ทางวิศวะกรเซ็น 

นายพิมาน  เพ็ชรสังข์ 
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างและผังเมือง 

ก็มีครับ แต่เป็นราคาตั้งแต่ปี 60 นะครับ ซึ่งนํามาอ้างตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ 
คือพูดง่ายๆ มันใช้ไม่ได้ เพราะมันผ่านมาแล้ว และอีกอย่างมันเป็นระเบียบพัสดุเก่าด้วย 
ซึ่งยกเลิกไปแล้ว ก็ต้องนํามาอ้างถึงระเบียบ พรบ.ใหม่ ที่เราจะต้องดําเนินการจัดทํากัน
ครับ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ก็ชี้แจงให้ทางประธานทราบ ผ่านไปยังท่านสมาชิกครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณอามิง ค่ะ 
 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ราคาวัสดุของพาณิชย์ขึ้นลงทุกปี เปลี่ยนแปลงทุกปีเลยหรือครับที่ทําไม่ได้     
ที่พวกวิศวะไม่เซ็นให้ ท่านพิมานก็ไม่เซ็นให้ คุณธนานนท์ไม่เซ็นให้ ราคาพาณิชย์ขึ้นลง
ทุกวันหรือทุกปีหรือครับที่ทําไม่ได้ ผมก็ว่าแปลกเหมือนกัน อยากทราบเหมือนกันครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง

เชิญท่านนายกค่ะ 
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นราธิวาส 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ กราบเรียนท่านประธาน เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ  สําหรับในการ
เปลี่ยนแปลงราคาพาณิชย์ต้องดูท่ีพาณิชย์จังหวัดใช่หรือไม่ครับ จะมีเป็นเว็บไซด์ของ
กรมบัญชีกลางนะครับ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลากี่เดือนครับ 1 เดือนหรือครับ  
ครับ 1 เดือนก็จะปรับเปลี่ยนนะครับท่าน สท.อามิงนะครับ แจ้งมาแบบนั้น 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ   ไม่มีนะคะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติที่ประชุม
แห่งนี้  ผู้ใดอนุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม 
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 9 เสียง) ดิฉันของดออกเสียงนะคะ เห็นด้วยหมดนะคะ   
เป็นอันว่าสภามีมติ อนุมัติให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงิน
สะสม ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 

            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  18  นะคะ 
            ระเบียบวาระท่ี  18  เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   (ที่ นธ 52005/495)    
           เชิญนายกฯ  เสนอญตัติต่อทีป่ระชุมสภา 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส สิง่ท่ีส่งมาด้วย  บัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส 
โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน 
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕ / ว 
๑๗๔๕ลงวันที่   ๓๑ สิงหาคม2560  แจ้งแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชนแห่งละ 20 ,000 บาท ให้คณะกรรมการชุมชนจัดทําโครงการตาม
พระราชดําริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ โดยจัดทําโครงการเสนอขอรับ
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ต้องผ่านการประชุมประชาคมของ
ชุมชน ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพ้ืนที่ชุมชนและตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕ / ว ๑๐๙ ลงวันที่  1๕ มกราคม 2561 
แจ้งแนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุขเพ่ิมเติม กรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทําเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในรายการที่ไม่ได้ปรากฏ  ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติให้พิจารณาดําเนินการโอนงบประมาณ
รายการที่เหลือจ่ายจากการก่อหนี้หรือโครงการไม่มีความจําเป็นต้องจ่ายมาตั้งเป็น
รายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุนโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม        
ข้อ 26 และข้อ 27 
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 คณะกรรมการชุมชน  35 ชุมชน ได้จัดทําโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุขได้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากเทศบาลเมืองนราธิวาส และ
เทศบาลได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 นําไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 
26รายละเอียดเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

เหตุผล 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การดําเนินการโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข เป็นไปตาม
ระเบียบจึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบตั้งจ่ายหมวดเงินอุดหนุน ประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐๕ โครงการ งบประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ 
บาท ดังนี้    

๑.อุดหนุนชุมชนละม้ายอุทิศ ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือชุมชนละม้าย
อุทิศ ที่ พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๑.๑โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  งบประมาณ ๖ ,๐๐๐ 
บาท 

๑.๒โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

๑.๓โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๒.อุดหนุนชุมชนประชาภิรมย์ ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือชุมชนประชา
ภิรมย์ ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๒.๑โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  งบประมาณ ๕ ,๐๐๐ 
บาท 

๒.๒โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๒.๓โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท 

๓.อุดหนุนชุมชนกาแลตาแป  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชนกาแล   
ตาแป ที ่พิเศษ/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๓.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

 
๓.๒โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
๓.๓โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number  one  (ศูนย์

เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

๔.อุดหนุนชุมชนยะกัง ๒  ตั้งไว้  ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชน ยะกัง ๒      
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ที่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
๔.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท  
๔.๒โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
๔.๓โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number  one (ศูนย์

เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
 ๕.อุดหนุนชุมชนจือปอ  ตั้งไว้  ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือ ชุมชนจือปอ             
ที ่พิเศษ/ ๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการดังนี้ 

๕.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๕.๒โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๕.๓โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number  one (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๖.อุดหนุนชุมชนวัดบางนรา  ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชน            
วัดบางนรา ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๖.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๖.๒โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท     

๖.๓โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number  one (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๗.อุดหนุนชุมชนกูแบบาเดาะ  ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชน           
กูแบบาเดาะ ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๗.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๗.๒โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

 
๗.๓โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number  one (ศูนย์

เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

๘.อุดหนุนชุมชนชายทะเล  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือชุมชนชายทะเล 
ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๘.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
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งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
๘.๒โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
๘.๓โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
๙.อุดหนุนชุมชนพนาสนฑ์  ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท ตามหนังสือชุมชนพนาสนฑ์   

ที ่พิเศษ/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
๙.๑ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ ๗ ,๐๐๐ 

บาท 
๙.๒โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
๙.๓โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
๑๐.อุดหนุนชุมชนก าปงปายง  ตั้งไว้  ๒๐ ,๐๐๐  บาท  ตามหนังสือชุมชน         

กําปงปายง ที ่พิเศษ/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
๑๐.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
๑๐.๒โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
๑๐.๓โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number  one (ศูนย์

เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๑๑.อุดหนุนชุมชนสมัยอาณาจักร ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชน    
สมัยอาณาจักร  ที่ พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  จํานวน ๓ โครงการ  
ดังนี้ 

๑๑.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๑๑.๒โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช                   
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๑๑.๓โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๑๒.อุดหนุนชุมชนตลาดเก่า ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือชุมชนตลาดเก่า
ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๑๒.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๑๒.๒โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๑๒.๓โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number  one(ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
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งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
๑๓.อุดหนุนชุมชนเมาะสือแม  ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท ตามหนังสือชุมชน เมาะ   

สือแม ที ่พิเศษ/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
๑๓.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
๑๓.๒โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช    

สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
๑๓.๓โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
๑๔.อุดหนุนชุมชนอดุลตานนท์  ตั้งไว้  ๒๐ ,๐๐๐  บาท  ตามหนังสือชุมชน     

อดุลตานนท์ ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
๑๔.๑โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์งบประมาณ ๗ ,๐๐๐ 

บาท 
๑๔.๒โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
๑๔.๓โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
๑๕.อุดหนุนชุมชนยะกัง ๑ ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชน ยะกัง ๑               

ที่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการดังนี้ 
๑๕.๑ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ ๕ ,๐๐๐ 

บาท 
๑๕.๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
๑๕.๓ โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติดTo be number  one (ศูนย์

เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

๑๖.อุดหนุนชุมชนฮูยงตันหยง  ตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามตามหนังสือ ชุมชน                
ฮูยงตันหยง ที ่พิเศษ/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๑๖.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๑๖.๒โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

     
๑๖.๓โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
๑๗.อุดหนุนชุมชนก าปงบารู  ๒ ตั้งไว้  ๒๐ ,๐๐๐  บาท  ตามหนังสือชุมชน         

กําปงบาร ู๒ ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
๑๗.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม

งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
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๑๗.๒โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๑๗.๓โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๑๘.อุดหนุนชุมชนก าปงบารู ๑ ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท ตามหนังสือชุมชน                      
กําปงบารู ๑  ที่ พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  จํานวน ๓ โครงการ  
ดังนี้ 

๑๘.๑โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน         
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๑๘.๒โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๑๘.๓โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท     

๑๙.อุดหนุนชุมชนมัดยามัน ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท ตามหนังสือชุมชนมัดยามัน   
ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้  

๑๙.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๑๙.๒โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน         
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๑๙.๓โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number  one (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน ) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๒๐.อุดหนุนชุมชนกาแลปาแย  ตั้งไว้  ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชน                                                   
กาแลปาแย ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๒๐.๑ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  งบประมาณ   
๖,๐๐๐ บาท 

๒๐.๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๒๐.๓ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๒๑.อุดหนุนชุมชนตรอกช้างสมานฉันฑ์  ตั้งไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือ
ชุมชนตรอกช้างสมานฉันฑ์  ที่ พิเศษ/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน  3  
โครงการ ดังนี้ 

๒๑.๑โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  งบประมาณ ๗ ,๐๐๐ 
บาท 

๒๑.๒ โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๒๑.๓โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
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๒๒.อุดหนุนชุมชนบือตง  ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชน บือตง          
ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๒๒.๑โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช                 
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๒๒.๒โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๒๒.๓โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

๒๓.อุดหนุนชุมชนก าปงบารู ๓ ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท ตามหนังสือชุมชนกําปง
บารู ๓ ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๒๓.๑โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน           
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๒๓.๒โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๒๓.๓โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๒๔.อุดหนุนชุมชนรายอบือรากะ ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชน                   
รายอบือรากะ  ที่ พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  จํานวน ๓ โครงการ  
ดังนี้ 

๒๔.๑โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ ๗ ,๐๐๐ 
บาท 

๒๔.๒โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๒๔.๓โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๒๕.อุดหนุนชุมชน ๙๑๒ ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท ตามหนังสือชุมชน ๙๑๒           
ที ่ พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๒๕.๑ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ ๕ ,๐๐๐ 
บาท 

๒๕.๒โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๒๕.๓โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท 

๒๖.อุดหนุนชุมชนณนคร ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท ตามหนังสือชุมชน ชุมชน ณ 
นคร ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๒๖.๑ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ ๕ ,๐๐๐ 
บาท 

๒๖.๒โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
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๒๖.๓โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท 

๒๗.อุดหนุนชุมชนบางนาค ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชน บางนาค   
ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๒๗.๑ โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ ๕ ,๐๐๐ 
บาท 

๒๗.๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท   

๒๗.๓ โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท     

๒๘.อุดหนุนชุมชนบูรณะ  ตั้งไว้  ๒๐ ,๐๐๐  บาท  ตามหนังสือชุมชน บูรณะ                  
ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๒๘.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๒๘.๒โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช    
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

๒๘.๓โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number  one (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

๒๙.อุดหนุนชุมชนหลังตลาดสด ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชน                     
หลังตลาดสด  ที่ พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  จํานวน ๓ โครงการ  
ดังนี้ 

๒๙.๑โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราช                
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๒๙.๒โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๒๙.๓โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number  one (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

๓๐.อุดหนุนชุมชนประชาร่วมใจ ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท ตามหนังสือชุมชน
ประชาร่วมใจ  ที่ พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ  
ดังนี้ 

 
๓๐.๑โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
๓๐.๒โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
๓๐.๓โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
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๓๑.อุดหนุนชุมชนโต๊ะกอดอ  ตั้งไว้  ๒๐ ,๐๐๐  บาท  ตามหนังสือชุมชน         
โต๊ะกอดอ ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๓๑.๑โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

๓๑.๒โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๓๑.๓โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number  one(ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท  

๓๒.อุดหนุนชุมชนก าปงตาโก๊ะ  ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชน                        
กําปง  ตาโก๊ะ  ที่ พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  จํานวน ๓ โครงการ  
ดังนี้ 

๓๒.๑โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ ๕ ,๐๐๐ 
บาท 

๓๒.๒โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๓๒.๓โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number  one (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

๓๓.อุดหนุนชุมชนท่าเรือ ๒๐๐๐ ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชน
ท่าเรือ ๒๐๐๐  ที่ พิเศษ/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  จํานวน ๓ โครงการ  
ดังนี้ 

๓๓.๑โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ ๕ ,๐๐๐ 
บาท 

๓๓.๒โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 

๓๓.๓โครงการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติด To be number  one (ศูนย์
เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

๓๔.อุดหนุนชุมชนร่วมอุทิศ ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท ตามหนังสือชุมชนร่วมอุทิศ 
ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๓๔.๑โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ งบประมาณ ๖ ,๐๐๐ 
บาท 

๓๔.๒โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๓๔.๓โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

๓๕.อุดหนุนชุมชนพิทักษ์ลิขิต ตั้งไว้ ๒๐ ,๐๐๐ บาท  ตามหนังสือชุมชน                   
พิทักษ์ลิขิต ที ่พิเศษ/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
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๓๕.๑โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน          
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๓๕.๒โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 

๓๕.๓โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี งบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 

ระเบียบ 

ในการนี้  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที๑่๓ ) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ ทวิ (๘) การจ่ายเงินตามมาตรา 
๖๗ (๘) เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณา
เห็นชอบ เพื่อรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

               ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ไม่มีนะคะ  ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมตทีิป่ระชุม
แห่งนี้  ผู้ใดเห็นชอบให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจ่ายเงินอุดหนุนงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) ยก
หมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติ เห็นชอบให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจ่ายเงิน
อุดหนุนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  19  นะคะ 
  ระเบียบวาระท่ี  19  เรื่อง การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี 
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญของแต่ละสมัย  ประจําปี 2561 
            ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           1.  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ. 2496 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
12) พ.ศ. 2546  มาตรา 24  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุม
สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด 

           วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
 
 
 2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษา
ในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 
 (2)  สําหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ
ประจําปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน  กับให้
กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 
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 ข้อ  21 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของ
ปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่
ละปี  โดยให้นําความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
           เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่น   
          พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ตอ่ไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  ประจําปี   2561 
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของแต่ละสมัย ขอเชิญสมาชิกเสนอค่ะ 

นายเจะอูมา  เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก ผมนายเจะอูมา  เจะมุ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ขอเสนอกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจําปี 2561 
ให้มีจํานวน 4 สมัย  และกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของแต่ละสมัย  ดังนี้ 
             1.  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี 2561 ตั้งแต่วันที่   1  กุมภาพันธ์   
2561 เป็นต้นไป และมีกําหนดไม่เกิน  30  วัน  ซึ่งได้กําหนดไว้แล้วคือสมัยประชุมนี้ 
             2.  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  2561 ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน 2561 
เป็นต้นไป และมีกําหนดไม่เกิน  30 วัน 
             3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี  2561 ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  2561 
เป็นต้นไป และมีกําหนดไม่เกิน  30  วัน 
              4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2561 เป็นต้นไป  และมีกําหนดไม่เกิน  30  วัน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ขอผูร้ับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง) มีผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะ
เสนอเป็นอย่างอ่ืน  ขอเชิญเสนอค่ะ ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ก็ขอถามมติที่
ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านเจะอูมา  เจะมุ เสนอ  โปรดยกมือค่ะ  
(สมาชิกยกมือ 10 เสียง)  ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติกําหนดสมัยประชุมสมัย
สามัญ  ประจําปี  2561  ให้มีจํานวน  4  สมัย  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญของแต่
ละสมัย  ดังนี้ 
                1.  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี  2561  ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์   
2561 เป็นต้นไป และมีกําหนดไม่เกิน  30 วัน  ซึ่งได้กําหนดไว้แล้วคือสมัยประชุมนี้ 
                2.  สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจําปี  2561  ตั้งแต่วันที่ 1  มิถุนายน  
2561  เป็นต้นไป  และมีกําหนดไม่เกิน  30  วัน 
 
                3.  สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจําปี  2561  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  
2561  เป็นต้นไป และมีกําหนดไม่เกิน  30  วัน 
                4. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน 
2561  เป็นต้นไป และมีกําหนดไม่เกิน  30  วัน 
            ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 20  นะคะ 
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            ระเบียบวาระท่ี 20 เรื่อง  การกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปี ๒๕
62 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปี สมัยแรก ของปี 2562 
             ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

การกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี 2562  ได้กําหนด
ไว้ในข้อ 21 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547   ซึ่งได้ชี้แจงให้ทราบแล้วครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ต่อไปขอให้ท่านสมาชิกเสนอกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  
ประจําปี  2562   และมีกําหนดกี่วัน 

นายเจะอูมา  เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภาและท่านสมาชิก ผมนายเจะอูมา  เจะมุ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ขอเสนอ  กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  
ประจําปี  2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป  และมีกําหนดไม่เกิน  
30 วัน  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ขอผูร้ับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรอง) มีผู้รับรองถูกต้อง  มีท่านใดจะเสนอ
เป็นอย่างอ่ืน  ขอเชิญเสนอค่ะ ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ก็ขอถามมติที่
ประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านเจะอูมา  เจะมุ เสนอ  โปรดยกมือค่ะ  
(สมาชิกยกมือ  10 เสียง)  ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติให้กําหนดวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจําปี  2562   เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562  
เป็นต้นไป  และมีกําหนดไม่เกิน  30  วัน 
          ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 21  นะคะ 
          ระเบียบวาระท่ี 21 เรื่อง  อ่ืน ๆ  
          มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเชิญค่ะ เชิญคุณอามิงค่ะ 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผมก็ของเก่าๆนะครับยังไม่ได้ ป้ายซอยผมก็ขอบอกแค่
นี้นะครับไม่อยากบอกว่าที่ไหนนะครับ ให้ทางเทศบาลไปหาเองดีกว่า หลายครั้งแล้ว
ครบ ข้อ 2 ผมอยากทราบว่าการสร้างบ้านต้องมีประตูหลังหรือไม่ครับ การสร้างบ้าน
ต้องมีประตูหลังหรือไม่ครับ เพราะตามแบบมีประตูหลัง พอสร้างบ้านไม่มีประตูหลัง
ออกเลขท่ีบ้านได้หรือไม่ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ 

นายเจะอูมา  เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้บริหารทุกท่าน 
กระผมนายเจะอูมา  เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ประชุมวันนี้ก็
ราบรื่นดีนะครับ ผมก็อยากถามท่านประธานว่า ท่านประธานที่เป็นสมาชิกสภามาใคร
เป็นคนเลือก ก็มาจากชาวบ้านใช่หรือไม่ครับ ญัตติที่ประชุมวันนี้ใช้งบประมาณเกือบ ๆ  
70 ล้านนะครับ มีทั้งจัดซื้อ ก่อสร้าง แต่มีจัดซื้อมากกว่า ผมขอเตือนคณะผู้บริหาร 
เพราะว่าญัตติในการประชุมวันนี้ส่วนมากจะมาจากข้าราชการประจํา พวกสมาชิกที่มา
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วันนี้ก็มาจากประชาชน ผมก็เสียดายว่าญัตติแต่ละโครงการที่จะทําในชุมชนไม่มีสัก
อย่าง ผมรู้สึกเสียดายงบประมาณนี้ เรื่องงบประมาณที่เราใช้ก็เพ่ือประชาชน แต่ว่า
โครงการในชุมชนไม่มีสักอย่าง เทศบัญญัติที่ประชุมครั้งที่แล้วก็ไม่มี คราวนี้ปีนี้ก็อาจจะ
มีการเลือกตั้ง เพราะว่าผมได้ติดตามข่าว ดีไม่ดีท้องถิ่นก็น่าจะมีการเลือกตั้งประมาณ
สิงหาคม คราวนี้โครงการในชุมชนมันไม่มีเลย เพราะว่าบางชุมชนก็เดือดร้อน ไม่มีการ
สํารวจ ไม่มีถนน ไม่มีคูน้ํา สมาชิกทุกคนที่ชาวบ้านเลือกเข้ามาวันนี้ก็ไม่มีส่วนร่วมใน
โครงการที่ประชุมวันนี้ ผมก็ขอฝากเรื่องคณะผู้บริหาร สมัยหน้าถ้าเลือกตั้ง ชาวบ้านจะ
เลือกยาก ผมว่าท่านเป็นความโชคดีแล้วที่เป็นคณะผู้บริหารสมัยแรก 4 ปี แต่ท่านอยู่
เกือบ 6 ปีแล้ว เท่าๆกับ 2 สมัย ผมก็ไม่ใช่ว่าจะติดใจอะไร แต่คราวนี้เขาเลือกเขาจะ
เอาคนใหม่ ผมก็ขอฝากว่าวันหน้าเวลาจะทําอะไรน่าจะปรึกษากับสมาชิกให้มีส่วนร่วม
ในการทําโครงการ นี้ประชุมวันนี้สมาชิกไม่มีส่วนร่วมอะไรเลย รู้ว่าเป็นอํานาจของ
นายกฯ แต่น่าจะเรียกมาปรึกษา ผมรู้สึกผิดหวังมาก ผมขอฝากว่า เพื่อเตือนสตินายกฯ 
ถ้าจะเล่นในสมัยหน้า ให้กระจายออกชุมชนบ้าง ไม่ใช่ว่าจะซื้ออย่างเดียว อย่าไปตาม
เจ้าหน้าที่ เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้เลือกท่าน ชาวบ้านเป็นคนเลือก ผมขอฝากแค่นี้
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เมื่อสักครู่พาดพิงถึงประธาน ด่าประธานหรือไม่คะ 

นายเจะอูมา  เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ถามว่าประธานมาจากใคร ๆ เป็นคนเลือก ก็ชาวบ้านใช่หรือไม่ ผมก็มาจาก
ชาวบ้าน ก็น่าจะให้มีการปรึกษา ให้กระจายงบออกชุมชนบ้าง ไม่ใช่จ ะซื้ออย่างเดียว 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เข้าใจแล้ว เชิญคุณอานนท์ค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายอานนท์  โสตติมานนท์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2 ผมขอร้องเรียนคือว่า 1. ตรงสวน ร.5 ตรงที่เขาสร้าง
สระ คือเวลาที่ขนทรายมา ถนนทางฝั่งท้ายสนามเทนนิส ตรงนั้นทรายเยอะครับ แล้วผู้
ออกกําลังเยอะมากนะครับ ผมประมาณการไม่ถูก ผมไปบ่าย 3 โมงครึ่ง  ผมว่าตอนนี้ 
200 พรุ่งนี้ 200 เดือนนึงก็ประมาณทวีคูณขึ้นไปอีก  ผมอยากขอร้องให้เข้าไปดูแล 
ผมนี้ไม่เก่ียวมาด้วยกันก็ไปด้วยกันนะครับ เพราะว่าเวลาเขาว่าอะไรเรามา เราก็ต้อง
อดทน เราเป็นนักการเมือง ผมนี้โดนมาเยอะ ก็ต้องรับฟังเขา อะไรที่พอจะแก้ได้เราก็แก้
ไปนะครับ ข้อที่ 2 เรื่องป้ายขออนุญาตตามรองประธาน ซอยหลังวัดบางนรามาจาก
ทางโรงเรียนเมืองเลี้ยวซ้ายหลังวัดซอยแรกขวามือจะไปออกบายพาสร้านอาหารดา ชื่อ
ซอยร่วมจิต ผมร้องเรียนไปกับท่านบุญสมไปแล้ว แจ้งไปแล้วเมื่อเช้า และอีกเรื่องหนึ่ง 
เรื่องคูน้ํา คุณเจะอูมาเรื่องคูน้ําและถนนนี้ผมคุยกับท่าน สท.ไพโรจน์แล้วว่า 

 

งบประมาณหน้าเราคิดว่าจะเสนอท่านนายกขอคูน้ําและถนน เพื่อบางซอยที่ยังไม่มีนะ
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ครับ ก็จะเสนอด้วยเพราะผมก็อยากได้ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณอับดุลอาซิสค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอบคุณครับท่านประธาน กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนาย           
อับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3 คือผมจะเสริมเรื่องของท่าน
รองประธานและท่านอานนท์ เรื่องของป้ายตอนนี้นะครับ ยิ่งถนนศิริไชยชาญ ทั้งอดีต 
กกต. คุณประทีปก็ไปบอกที่บ้านผมหลายครั้ง ไม่รู้จะทําเม่ือไร ท่านนายกฯครับช่วย
กระตุ้นด้วยนะครับ ท่านรองกิจจาด้วยครับ รักษาการ ผอ. นานแล้วครับหลายเดือน
แล้ว เป็นปีแล้วครับ ทั้งไปรษณีย์ด้วยครับ ไปไม่เจอก็ไปหาที่บ้านผม ถนนศิริไชยชาญ   
อยู่ตรงไหน บ้านเลขท่ีนี้ ตอนนี้ผมได้เป็นไปรษณีย์โดยอัตโนมัตินะครับ แล้วอยากจะ
บอกทางนี้ด้วยว่าน่าจะรีบแก้ไขเพราะว่าไปรษณีย์ไปส่งไม่เคยถูกสักที ปากซอยเลยครับ 
ถนนศิริไชยชาญ ด่วนที่สุด ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณสูไฮมีค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิก ตัวแทนผู้ว่าฯ ผู้เข้า
ประชุมทุกท่าน ผมนายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3 ความ
จริงว่าจะไม่พูดเรื่องป้ายชื่อซอย เพราะผมพูดมา 3 ครั้งประชุมสภาแล้วก็ยังไม่ได้ทําเลย 
พูดถึงงบประมาณก็ไม่เยอะ เพราะว่าทางช่างเราก็ทําได้ เพราะว่าป้ายที่เขาถอดมาผม
เป็นคนแจ้งตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนธันวาคม กลัวเขาจะขโมย ป้ายมันหัก ณ นคร ซอย 2 
ตอนนี้ชาวบ้านเอามาตั้ง เขาเขียนป้ายกับกระดาษ ถนนศิริไชยชาญก็ติดกับกระดาษ มี
แตห่ัวเสาไม่มี และมีอีกหลายซอยที่ไม่เห็นชื่อซอย โดยเฉพาะเขต 3 ที่ผมสํารวจนะครับ 
เขต 2 เขต 1 ก็น่าจะมีเพราะผมไม่ได้ไปสํารวจ ผมไปสํารวจแต่เขต 3 ของผมเอง เขาก็
ยังไม่ได้ทําเลย นี้เป็นการประชุมครั้งที่ 3 ที่ผมคุยเรื่องป้ายซอย ถ้าท่านไม่เชื่อท่านลอง
ไปดูบันทึกการประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมา ผมคุยเรื่องนี้ มันก็ไม่ใช่มากนะครับ ก็แค่เขียน
สติกเกอร์ใหม่ชื่อซอยที่ไม่เห็นชื่อซอยแล้ว แล้วก็เสาที่หักก็มีแค่สองหรือสามต้นที่ผม
สังเกตดู แล้วผมแจ้งให้เขามาเก็บด้วยนะครับ กลัวเขาจะขโมยเอาไปขาย แต่ทางช่างคุย
กับผมวันนั้นว่าคงไม่นาน เพราะว่าเสามันมีอยู่แล้ว แต่ว่า ณ ตอนนี้เกือบปีแล้วยังไม่ได้
ทํา ผมก็ขอฝากท่านรองด้วยครับ เพราะการประชุมเม่ือครั้งที่แล้วผมก็ฝากท่านไปครั้ง 
หนึ่งแล้ว ต่อไปผมจะไม่พูดแล้วนะครับเรื่องซอย จะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่ท่านนะครับ 
ผมพูดมาสามสี่ครั้งแล้วในที่ประชุม ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณอานนท์ค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

จะขออีกนิดนึง ผมอยากจะบอกว่าเทศบาลมีผู้บริหาร นายกฯ รองนายกฯ ผอ.
กอง และเจ้าหน้าที่ คําว่าเทศบาลแปลแล้วนะครับว่าต้องดูแลชาวบ้าน คราวนี้เรา
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ทํางาน ต้องขอโทษนะครับข้าราชการ ผมก็ไม่อยากจะไปพูด เพราะผมก็เป็นข้าราชการ
เก่า คือการทํางานควรจะทุ่มเท ผมอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปหวังว่าผู้บริหารจะ
สั่ง ผอ.กอง มีตั้ง 6 ผอ. เช้า ๆ มากินกาแฟ จากบ้านไปเทศบาลผ่านไปตรงนี้ขยะเยอะ 
ตรงนี้น้ําประปาไม่ไหล เราเป็น ผอ.แล้ว ไม่ว่าจะเป็นผอ.กองไหน พอเจอแล้วก็แจ้งได้ 
ผมว่าระดับหัวหน้าถ้าแจ้งไปผมว่าเขาต้องทํา ทางฝ่ายบริหารนั้นแน่นอนอยู่แล้ว พอ
สมาชิกมีเหตุก็แจ้งไป แล้วทางท่านรองก็สั่งไป แต่ระดับ ผอ. เรามี ผอ. 6 ตําแหน่ง ไป
เจอตรงไหนสามารถจะสั่งได้เลย คือที่ผมพูดแบบนี้ผมอยากจะบอกว่าเราเป็นเทศบาล
เราต้องดูแลชาวบ้านนะครับ คําว่าเทศบาลคือการดูแลท้องถิ่น ผมพูดอะไรไปก็ต้องขอ
โทษข้าราชการด้วยนะครับ ผมพูดไปด้วยความจริงใจ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณอามิงค่ะ 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ของผมยังไม่ตอบอีกครับ สร้างบ้านต้องมีประตูหลังหรือไม่ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ขออนุญาตครับเรื่องของการก่อสร้างเดี๋ยวจะให้ผู้ที่รับผิดชอบตอบนะครับ เชิญ
คุณพิมานครับ 

นายพิมาน  เพ็ชรสังข์ 
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างและผังเมือง 

เรียนประธาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านครับ มันก็ตอบยากนะครับ 
บ้านมีประตูหลังหรือไม่มี ถ้าจะตามระเบียบจริง ๆ ตามระเบียบการควบคุมอาคาร บ้าน
คําจํากัดความว่า บ้านหรือโรงเรือนอะไรก็แล้วแต่ คือเป็นที่บุคคลเข้าพักอาศัยได้ การที่
จะใช้สอยมีประตูหรือไม่มีประตูในข้อกําหนดตาม พรบ. ประตูหลังไม่ได้กําหนดแล้วแต่
ความสะดวกของผู้อยู่อาศัยมากกว่า ซึ่งตามข้อบัญญัติจริงๆ ไม่มีข้อกําหนดไว้ แล้วแต่
วัตถุประสงค์ของเจ้าของบ้าน มันมีแค่นี้เองนะครับ มันไม่ มีอะไรนอกเหนือจากนี้ ขอนํา
เรียนครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณอามิงค่ะ 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านครับ เวลาเขียนแบบแล้วต้องมีประตูหลัง สร้างบ้านแล้วไม่ตามแบบ คราว
นี้จะให้บ้านเลขที่ได้หรือไม่ครับ เข้าใจหรือไม่ครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เข้าใจค่ะ 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ตอบด้วยครับ 



 
 
 

52 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ถ้าไม่สร้างตามแบบแปลนผิดหรือไม่ แต่ยากจังประตูหลัง  ไม่ทําประตูหลัง
เราก็ทําประตูข้างก็ได้ เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เชิญ ผอ.พิมานเป็นคนตอบ เพราะว่าประตูหลังถ้าตามความคิดของผมถ้าแบบ
เป็นอย่างไรก็ต้องสร้างตามแบบอยู่แล้ว ถ้าไม่ตรงตามแบบก็ลําบากนิดนึง แต่ประตูหลัง
นี้ประตูรั้วหลัง หรือประตูบ้านหลัง ผมยังไม่เข้าใจตรงนี้ ก็เชิญ ผอ.พิมานช่วยตอบด้วย
ครับ 

นายพิมาน  เพ็ชรสังข์ 
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการ
ก่อสร้างและผังเมือง 

เรียนประธาน คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านครับ ที่ท่านสมาชิกถาม
เมื่อสักครู่ มันต่อล้อต่อเถียงกันไปไม่จบนะครับ คือจริง ๆ แล้วการออกเลขท่ีบ้านกับ 
พรบ.ควบคุมอาคาร มันคนละฉบับกันนะครับ คือเจตนารมณ์ของกฎหมายมันก็บอกอยู่
แล้วนะครับ เลขที่บ้านก็ว่ากันไปแล้วแต่ พรบ.ทะเบียนราษฎร์ ว่าจะลักษณะอย่างไร 
แต่ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ยื่นมาก็ต้องทําให้ถูกตามแบบ ถ้าคุณไม่ทําถูกต้องตามแบบ
ก็ต้องมายื่นแก้ไขให้ถูกต้องก็ว่ากันไป ก็แก้ไขให้ถูกแบบก็แค่นั้นเอง ส่วนการออกเลขท่ี
บ้านไม่เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคารกันเลยนะครับ มันคนละส่วนกัน ซึ่งเป็นอํานาจของ
เจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่ง ตรงนี้ก็ขอนําเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  ไม่มีนะคะ ดิฉันขอเพ่ิมเติมนิดนึงนะคะ ความจริง
เรื่องนี้มันน่าจะอยู่แจ้งเพื่อทราบ ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ สมาชิกท่านใดอยากไปหา
ความรู้เพิ่มเติมที่หาดใหญ่ วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม บีพีหาดใหญ่ ให้
ไปดูรายละเอียดได้ท่ีสํานักปลัดนะคะ ค่าลงทะเบียนแค่ 1,800 บาท แต่ดิฉันเห็นว่า
สมาชิกควรจะไปนะคะ จะได้ความรู้อะไรใหม่ๆ บางทีเราไม่รอบคอบเวลาประชุมยกมือ
ง่าย ๆ คุกนะคะ  ไม่ใช่ว่าสมาชิกไม่มีสิทธิติดคุกนะคะ มีอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันก็
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมค่ะ 

ปิดประชุมเวลา  1๒.25 น. 
 
     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์         ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                          เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 

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

     (ลงชื่อ)       สุชีพ   เกื้อกูล          ผูต้รวจรายงานการประชุม   
                 (นางสุชีพ    เกื้อกูล)    
                                 หัวหนา้สาํนักปลดัเทศบาล 

      (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ          ผูต้รวจรายงานการประชุม   
                (นายอับดุลอาซิส  มะ) 
                                                           สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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