
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยที่  3  ประจ าปี  2561 

ครั้งที่ 2/2561            
เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2561   

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

……………………………. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล    

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย)    
2. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
3. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
4. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
5. นายแวมะโซ แวดาโอะ 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  (ไม่มี) 

         1.    นายแวยูโซะ               บินแวดาโอะ                   ที่ปรึกษา ฯ (ลาป่วย) 
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รายช่ือตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
๑. นายวิเชียร ทองเอียด ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส  

รายช่ือเจ้าหน้าที่จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
๑. นายวรวุฒ ิ เหมทานนท์ นิติกรชํานาญการ    

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

1. นายกิจจา    สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
2. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาล 
3. นายสมิต   เสริมนิภารัตน์ รก.ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
4. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. นายโชคชัย    วัฑฒนายน ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
6. นายธานินทร์ คงนวล ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
7. นางสุชีพ เกื้อกูล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
8. นางสาวปัทมา เมฆารัฐ ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นายบุญสม  ใสบริสุทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
10. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
11. นายสมนึก ดวงศร ี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
12. นางสาววัฒนิยา ทองแผ้ว รก.ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 
13. นายมิฟฎอล สาเมาะ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 
14. นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 
15. นางสาวเจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 
16. นางสาวอาทิตยา ศรีสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 
17. นางสาวปริยา    พรหมสังวระ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
18. นายธนพล ตันสุนีย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
19. นางแพรวพรรณ เกิดกูล หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
20. นายอับดุลฆอนี อันนัศว์ หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข 
21. นายชัชชัยวุธ กระจายเกียรติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
22. นางสาวกาญจนพิวรรณ์ ขวัญสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
23. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
24. นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
25. นายอรรถพร หิรัญ วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
26. นางสาวศุภลักษณ์  เพชรประสิทธิ์                                                                                                                                                                                                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
27. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
28. นางสาวอังคณา เรณุมาศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
29. นางตันจุรีย์ ไชยลาภ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
30. นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 



 
 
 

3 

 
                                                     เริม่ประชุมเวลา  09.๐๐  น. 

                เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุม             
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้งที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลเข้าห้องประชุมฯ   พร้อมทั้ง เรียนเชิญคุณ สมพร  แป้นคง  ประธานสภา
เทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อดําเนินการ
ตามระเบียบวาระต่อไป  และเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             สาลามัตฮารรีายออิดิล้อัตฮา หรือฮารรีายอฮัตนะคะ เรยีนท่านนายก 
เทศมนตรีเมืองนราธิวาส ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
หัวหน้าส่วนราชการ ท่านผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ  
วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2561  ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง แจ้งเพ่ือทราบ 
 วันนี้มีสมาชิกสภาฯโทรมาลา 2 ท่าน คือ ท่านโอภาส  อิสระนรากุล และท่าน

นาวา  ยีดิง ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒    
          ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2561 
             สําหรบัรายงานการประชุมก็ขอไปรบัรองในคราวต่อไปนะคะ  เจา้หน้าทีทํ่าไม่
ทัน 
             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3  นะคะ 
              ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม    

- ไม่มีนะคะ 
               ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4  นะคะ 
              ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณา 
เสร็จแล้ว 
              4.1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
   -  ไม่มีนะคะ  
               4.2  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
                      - ไม่มีนะคะ 
                ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5  นะคะ 
 

31. นางสาวรอมือละ อาแว เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน ช่วยงานธุรการสํานักปลัด 
32. นางสาวซารอ นิเลาะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 



 
 
 

4 

                 ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓  

       ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมาย   เชิญค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ  ๕๑  ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระ  ที่  ๒   ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่าง
อ่ืน  ……….  

                 ในระหว่างระยะเวลาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2562 จํานวน 3 วัน   เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 -  18 สิงหาคม 
2561  ในเวลาราชการ ซึ่ง ปรากฏว่าในระหว่างวันเวลาดังกล่าว  นายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาสได้ยื่นแปรญัตติฯ ตามกําหนดเวลาและถูกต้องตามระเบียบ จํานวน 2 รายการ   
โดยคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 
น. ณ ห้องประชุมภูผาภักดี (ชั้น 3)  เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยเชิญคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม ขอบคุณครับ   

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

         เชิญคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านบันทึกรายงานการประชุมการตรวจร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เชิญค่ะ 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
(เลขานุการคณะกรรมการสามัญ
แปรญัตติฯ) 

         ครับ จะขอแก้ไขรายงานแปรญัตติครับมีอยู่ 3 หน้านะครับ หน้า 9 ย่อหน้าที่ 2 
นะครับ จาก ขอบคุณครับ มติของคณะกรรมการคือเห็นชอบตามร่างเดิม ดังนี้ครับ 
แก้ไขเป็น มติของคณะกรรมการคือเห็นชอบและแก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี้  หน้าที่ 11 ขอเพ่ิมเติมใต้คําว่า 
1,000,000 บาท ย่อหน้าต่อจากเป็น 1,000,000 ขอเพ่ิมเติมเป็น  ขอแก้ไข หน้าที่ 
32/102 โดยขอตัดรายการ ข้อ 3.1 , 6.1 , 6.2 และ 6.3  และหน้าที่ 14 ครับ               
ขอเพ่ิมเติมข้อความวรรคแรก เป็น 4. เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ขอเพ่ิมและแก้ไขดังนี ้
            - ขอเพ่ิมร่างโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
เทศบาลเมืองนราธิวาส จํานวน 1,500,000 บาท (จํานวน 3 หน้า) 
            - ขอแก้ไข หน้าที่ 65 บรรทัดที่ 12 เดิม 2652 เป็น 2562  
            - ขอตัดข้อความ หน้าที่ 83 ข้อ 3.1,6.1,6.2 , และ 6.3 
มีเพ่ิมเติมดังนี้นะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 
 

ที่อ่านเพิ่มเติมเม่ือสักครู่คือเพ่ิมหน้า 14 หมดนะคะ 
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นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
(เลขานุการคณะกรรมการสามัญ
แปรญัตติฯ) 

ใช่ครับ  มติของคณะกรรมการคือเห็นชอบและแก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ดังนี้ 
                     1.  ส่วนที่ 1 คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  ตั้งแต่หน้า 1 – 4  ขอแก้ไขตัวเลข หน้าที่ 4  
                          -  รายจ่ายงบกลาง ประมาณการ ปี 2562  เดิม  
65,358,310  เป็น 64,358,310 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คุณฏอฮา ว่าอย่างไรคะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

เรียนท่านประธาน ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ผมอยากจะถามท่านประธานว่า ตามที่เลขาฯ ได้ขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมเมื่อสักครู่ถูกต้องแล้วหรือยังครับ เพราะว่าการขอแก้ไขรายงานการประชุมต้อง
เป็นมติของสภา เพราะท่านไม่ได้ขอมติจากสภานะครับ  ตามระเบียบ กระทรวง  
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  นะครับ ข้อ 33  วรรค
สอง การแก้ไขรายงานการประชุมทําได้โดยมติของที่ประชุมสภาครับ ท่านต้องถามมติที่
ประชุมสภาก่อน ถึงจะให้ทางเลขาฯอ่านรายงานของคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ 
ไม่อย่างนั้นที่ผมถามท่านประธานว่า การขอแก้ไขรายงานการประชุมเม่ือสักครู่มีผลแล้ว
หรือยัง ต้องขอมติสภาก่อนว่าให้แก้ไขหรือไม่ ถ้ามติสภาให้แก้ไข ก็แก้ไข ต้องขอมติก่อน
นะครับ แล้วให้เลขาฯคณะกรรมการสามัญแปรญัตติอ่านที่เขาต้องการแก้ไขแปรญัตติ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ถามนิติกรดีกว่านะคะ ท้องถิ่นจังหวัดมาเองวันนี้ ได้หรือไม่คะ คือเสนอ
แก้ไขก่อน แล้วอ่านรายงานการประชุม แล้วค่อยขอมติทีหลังค่ะ 

นายวรวุฒิ เหมทานนท์ 
นิติกรช านาญการพิเศษ 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านท้องถิ่นจังหวัด ผมขอพักประชุมนะครับ 
(ชี้แจงนอกรอบ) 
 
 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ถ้าไม่มีในข้อบังคับ ดิฉันขอวินิจฉัยว่าได้ เพิ่มเติมได้ เพื่อทําความเข้าใจในที่
ประชุม เชิญเลขาฯอ่านต่อคะ 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
(เลขานุการคณะกรรมการสามัญ
แปรญัตติฯ) 

             -  รายจ่ายงบดําเนินงาน เดิม 133,274,230 เป็น 134,274,230  
   2.  ส่วนที่  2  เทศบัญญัต ิ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ตั้งแต่หน้า 1 - 8  ขอแก้ไข หน้าที่ 1 
              -  แผนงานบริหารงานทั่วไป เดิม 64,913,070 เป็น 66,413,070 
              -  แผนงานการศึกษา เดิม 209,612,660 เป็น 209,112,660 
              -  แผนงานงบกลาง เดิม 65,358,310 เป็น 64,358,310 
              -  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย ขอแก้ไข หน้าที่ 2 



 
 
 

6 

                 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน งานบริหารทั่วไป เดิม 
8,978,800 เป็น 10,478,800  ช่องรวม เดิม 12,294,000 เป็น 13,794,000  
ค่าใช้สอย เดิม 5,082,800 เป็น 6,582,800 ช่องรวม เดิม 6,821,800 เป็น 
8,321,800  ช่องยอดรวม เดิม 43,898,020 เป็น 45,398,020 ช่องรวม เดิม 
64,913,070 เป็น 66,413,070 
             ขอแก้ไข หนา้ท่ี 3  แผนงานการศึกษา งบดําเนินงาน งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา เดิม 62,479,280 เป็น 61,979,280 ช่องรวม เดิม 
74,486,480 เป็น 73,986,480 ค่าวัสดุ เดิม 16,877,380 เป็น 16,377380  
ช่องรวม เดิม 19,078,580 เป็น 18,578,580 ช่องรวม เดิม 179,678,660 เป็น 
179,178,660 ช่องรวม 209,612,660 เป็น 209,112,660 
             ขอแก้ไข หนา้ท่ี 6 แผนงานงบกลาง งบกลางทุกยอด เดิม 65,358,310 
เป็น 64,358,310 
              ขอแก้ไข หนา้ท่ี 7 เทศบัญญัติ แผนงานบริหารงานทั่วไป เดิม 
64,913,070 เป็น 66,413,070   
              แผนงานการศึกษา เดิม 209,612,660 เป็น 209,112,660 
              แผนงานงบกลาง  เดิม 65,358,310 เป็น 64,358,310 
              2.1 รายงานประมาณการรายรับ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน้า 
1/4 - 4/4 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
              2.2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
หน้า 1/5 - 5/5   ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    2.3 รายงานประมาณการรายจ่าย  ตั้งแต่หน้า 1/50  -  50/50  ขอแก้ไข
ดังนี้ 
                          -   แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน ค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ   ขอเพ่ิม หน้าที่ 3/50 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส ช่องประมาณการ ยอดต่าง (%) 100% ปี 2562 
จํานวน 1,500,000 รวมค่าใช้สอย  ขอแก้ไข เดิม 5,082,800 เป็น 6,582,800 
รวมงบดําเนินงาน  เดิม 8,978,800 เป็น 10,478,800 ขอแก้ไข หน้าที่  4/50 
รวมงานบริหารทั่วไป ประมาณการ ปี 2562 เดิม 43,898,020 เป็น 45,398,020  
                                 ขอแก้ไข หนา้ท่ี 9/50 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป เดิม 
64,913,070 เป็น 66,413,070  
                                 ขอแก้ไข หนา้ท่ี 15/50 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา วัสดุเครื่องแต่งกาย เดิม 200,000 เป็น 100,000  และ
วัสดุการศึกษา เดิม 1,400,000 เป็น 1,000,000  รวมค่าวัสดุ เดิม 16,877,380 
เป็น 16,377,380 หน้าที่ 16/50 รวมงบดําเนินงาน เดิม 62,479,280  เป็น 
61,979,280  หน้าที่ 19/50 รวมระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เดิม 
179,678,660 เป็น 179,178,660  และหน้าที่ 20/50 รวมแผนงานการศึกษา 
เดิม 209,612,660 เป็น 209,112,660  
                                 ขอแก้ไข หนา้ท่ี 50/50 แผนงานงบกลาง  งบกลาง สํารอง
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จ่าย 2,000,000 เป็น 1,000,000 รวมงบกลาง (ทั้ง 3 บรรทัด) เดิม 
65,358,310 เป็น 64,358,310 รวมแผนงานงบกลาง  เดิม 65,358,310 เป็น 
64,358,310 
              2.4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   2. 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่หน้า 1/102  -  
10/102   ขอแก้ไข หน้าที่  1/102 งานบริหารทั่วไป เดิม รวม 43,898,020  เป็น 
45,398,020 

ขอแก้ไข หน้าที่  3/102  งบดําเนินงาน เดิม รวม 
8,978,800 เป็น 10,478,800 ค่าใช้สอย เดิม รวม 5,082,800 เป็น 
6,582,800 ขอเพ่ิม รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า   
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ   หน้าที่ 7/102 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส  จํานวน 1,500,000  บาท 
            - งานวางแผนสถิติและวิชาการ ตั้งแต่หน้า 10/102  
-  14/102 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
            - งานบริหารงานคลัง ตั้งแต่หน้า 15/102 - 
18/102  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
             - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  ตั้งแต่หน้า 18/102 - 19/102 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
             - งานเทศกิจ  ตั้งแต่หน้า 19/102  -  21/102        
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
             - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
ตั้งแต่หน้า 21/102  -  23/102  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.3 แผนงานการศึกษา  
            - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งแต่หน้า 
23/102  -  25/102 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
           - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งแต่หน้า 
25/102  -  34/102  ขอแก้ไขดังนี ้
                                            ขอแก้ไข หน้าที่ 25/102 งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา เดิม รวม 179,678,600 เป็น 179,178,660 
                                            ขอแก้ไข หนา้ท่ี  26/102 งบดําเนินงาน เดิม 
รวม 62,479,280 เป็น 61,979,280   
                                            ขอแก้ไข หน้าที่  31/102  ค่าวัสดุ เดิม รวม 
16,877,380 เป็น 16,377,380  วัสดุเครื่องแต่งกาย เดิม 200,000 เป็น 
100,000 และวัสดุการศึกษา เดิม 1,400,000 เป็น 1,000,000  
                                            ขอแก้ไข หนา้ท่ี 32/102 โดยขอตัดรายการ ข้อ 
3.1 , 6.1 , 6.2 และ 6.3  
           - งานระดับมัธยมศึกษา  หน้า 35/102  ไม่มีการ
แก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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          - งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  ตั้งแต่หน้า 35/102 - 
36/102  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
 
   2. 4.4 แผนงานสาธารณสุข  
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งแต่หน้า 
36/102 - 41/102 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งแต่หน้า 41/102 
- 73/102 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์     หน้า 
73/102  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
     - งานไฟฟ้าถนน  ตั้งแต่หน้า 74/102 - 79/102  
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานสวนสาธารณะ ตั้งแต่หน้า 79/102  -  
81/102  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตั้งแต่หน้า 
81/102  -  84/102   ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ตั้งแต่หน้า 84/102 - 86/102 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
หน้า 86/102 - 88/102  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ตั้งแต่หน้า 88/102 - 89/102  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งแต่หน้า 90/102 - 
91/102  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งแต่หน้า 
92/102 - 93/102  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  ตั้งแต่หน้า 94/102 - 96/102  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งแต่หน้า 
96/102 - 97/102   ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.10 แผนงานการพาณิชย์ 
     - งานโรงฆ่าสัตว์  ตั้งแต่หน้า 97/102 - 99/102    
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.11 แผนงานงบกลาง 
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     - งานงบกลาง  ตั้งแต่หน้า 99/102 - 102/102   
มีการแก้ไขดังนี้  
 
                                            ขอแก้ไข หน้าที่  99/102 แผนงานงบกลาง งบ
กลาง (ทั้ง 3 บรรทัด) เดิม รวม 65,358,310 เป็น 64,358,310  
                                          ขอแก้ไข หนา้ท่ี 100/102 สํารองจ่าย เดิม 
2,000,000 เป็น 1,000,000 
                3.  ส่วนที่  3  งบประมาณเฉพาะการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

3.1 กิจการสถานีขนส่ง  
- รายรับ - รายจ่าย  หน้า 1/1 ไม่มีการแก้ไข  ให้

คงไว้ตามร่างเดิม 
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ    หน้า 

1/1 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  หน้า 

1/3 - 3/3  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
3.2 กิจการสถานธนานุบาล 

- รายรับ - รายจ่าย  หน้า 1/1 ไม่มีการแก้ไข  ให้
คงไว้ตามร่างเดิม 

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ    หน้า 
1/1 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 

- รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  หน้า 
1/7 - 7/7  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
             3.3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ตั้งแต่หน้า 1/66  - 
66/66 มีการแก้ไขดังนี้ 
                                        ขอแก้ไข หน้าที่  1/66 แผนงานงบกลาง งบกลาง 
สํารองจ่าย เดิม 2,000,000 เป็น 1,000,000  
                                        ขอเพ่ิม หนา้ท่ี  18/66 งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย 
แผนงานบริหารงานทั่วไป โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
เทศบาลเมือ งนราธิวาส  จํานวน 1,500,000  บาท  และช่องรวม เพิ่ม 1,500,000  
                                        ขอแก้ไข หนา้ท่ี  22/66 งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ      
วัสดุเครื่องแต่งกาย แผนงานการศึกษา เดิม 200,000 เป็น 100,000  ยอดรวมเดิม 
254,000 เป็น 154,000 
                                         ขอแก้ไข หนา้ท่ี  24/66 งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ 
วัสดุการศึกษา แผนงานการศึกษา เดิม 1,400,000 เป็น 1,000,000 ยอดรวมเดิม 
1,400,000 เป็น 1,000,000 
                                         ขอแก้ไข หน้าที่  65/66 ยอดรวม แผนงานงบกลาง 
เดิม 65,358,310 เป็น 64,358,310  
                                         ขอแก้ไข หนา้ท่ี  66/66 ยอดรวม แผนงาน
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การศึกษา เดิม 209,612,660 เป็น 209,112,660 และ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
เดิม 64,913,070 เป็น 66,413,070  
 
            3.4 การจําแนกรายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืน และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ของงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ตั้งแต่หน้า 1/2  -  2/2  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้
ตามร่างเดิม 
                   4. เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  ขอเพ่ิมและแก้ไขดังนี้ 
                                  - ขอเพ่ิมร่างโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส จํานวน 1,500,000 บาท (จํานวน 3 
หน้า) 
                                  - ขอแก้ไข หน้าที่ 65 บรรทัดที่ 12 เดิม 2652 เป็น 
2562  
                                  - ขอตัดข้อความ หน้าที่ 83 ข้อ 3.1,6.1,6.2 , และ 6.3  
             ขอบคุณครับ    

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เพ่ือให้การปฏิบตัเิป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  พ .ศ.๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ  ๕๑  
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ  ที่  ๒  ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการ
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ………. 

             เราก็จะลงมติเป็นข้อๆ นะคะ เฉพาะข้อที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเท่านั้นนะคะ 
ดิฉันก็จะถามมติเป็นข้อๆ เริ่มจากส่วนที่ 1 นะคะ   
            - ขอแก้ไขตัวเลข หน้าที่ 4 รายจ่ายงบกลาง ประมาณการ ปี 2562  เดิม  
65,358,310  เป็น 64,358,310   สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ  ต่อไป รายจ่ายงบดําเนินงาน เดิม 
133,274,230 เป็น 134,274,230 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ  สภาเห็นชอบนะคะ   
              ตอ่ไป สว่นที ่2 เทศบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ตั้งแต่หน้า 1 - 8   
            ขอแก้ไข หน้าที่ 1 แผนงานการศึกษา เดิม 209,612,660 เป็น 
209,112,660  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 
เสียง ยกหมดนะคะ  สภาผ่านนะคะ   
             ตอ่ไป แผนงานงบกลาง เดิม 65,358,310 เป็น 64,358,310 สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ  สภา
ผ่านนะคะ   
              ตอ่ไป ขอแก้ไข หน้าที่ 2  แผนงานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน งาน
บริหารทั่วไป เดิม 8,978,800 เป็น 10,478,800  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยก
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มือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ  สภาผ่านนะคะ ช่องรวมเดิม
ไม่ต้องขอมติแล้วนะค่ะ ขอมติเป็นหน้าไปแล้ว  ค่าใช้สอย เดิม 5,082,800 เป็น 
6,582,800 ช่องยอดรวม เดิม 43,898,020 เป็น 45,398,020 ช่องรวม เดิม 
64,913,070 เป็น 66,413,070 ทั้งหมดนี้สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ 
(สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ  สภาผ่านนะคะ  
             ข้อตอ่ไป ขอแก้ไข หน้าที่ 3  แผนงานการศึกษา งบดําเนินงาน งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เดิม 62,479,280 เป็น 61,979,280 สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ  สภาผ่าน
นะคะ  ช่องรวม เดิม 74,486,480 เป็น 73,986,480 ค่าวัสดุ เดิม 16,877,380 
เป็น 16,377380 ช่องรวม เดิม 19,078,580 เป็น 18,578,580 ช่องรวม เดิม 
179,678,660 เป็น 179,178,660 ช่องรวม 209,612,660 เป็น 
209,112,660 สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่อ่านมาทั้งหมดนี้ โปรดยกมือค่ะ 
(สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาผ่านนะคะ ขออนุญาตค่ะท่าน
หัวหน้า ช่องรวมเดิมอ่านทีเดียวได้ใช่หรือไม่คะ ไม่ต้องอ่านเป็นข้อๆ ไม่ต้องรวมทีละข้อ
ได้หรือไม่คะ 

นายวิเชียร   ทองเอียด 
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 

คือถ้าตามระเบียบแล้ว เขาให้ดําเนินการเป็นรายข้อ แต่ที่ผมฟังๆมา ของที่นี่
เป็นลักษณะที่ว่า คณะกรรมการสามัญแปรญัตติมาเป็นคนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด คือผิดถูกเรื่องของตัวเลข จริงๆแล้วตรงนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
งบประมาณ ถ้าผมฟังนะครับเกือบทั้งหมด ที่เข้าคณะกรรมการสามัญแปรญัตติที่เห็นๆ 
ก็คือที่นายกฯแปรเพื่อให้เกิดรายการใหม่ นั้นคือการแปรญัตติ แต่นอกนั้นที่ดูๆ เป็น
ลักษณะเหมือนกับเป็นงานธุรการ ซึ่งคณะกรรมการสามัญแปรญัตติ เมื่อรับคําแปรแล้ว 
ในสภาพข้อเท็จจริงคือเรารับว่าเขาแปรอย่างไร  แปรลด แปรเพิ่ม แปรเป็นรายการใหม่ 
แล้วพอเสร็จในตัวนั้น เราก็ส่งให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเขาเป็นคนดําเนินการแก้ ไม่ใช่ตัว
เรา ไม่อย่างนั้นมันก็จะโยงหมด เพราะว่ามันเป็นงานธุรการ แต่หน้าที่ของคณะกรรมการ
แปรญัตติของสภา มีหน้าที่ในการที่จะแปร เช่น เราจะแปรคํานี้ เราแปรตรงนี้ แปรเรื่อง
นี้ แปรลดลงมาเหลือเท่านี้ เสร็จแล้วเราก็ส่งรายละเอียดนี้ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณเป็น
คนดําเนินการ เพราะไม่อย่างนั้นก็จะลงรายละเอียดตัวเลข สภาก็อาจจะจําไม่ได้ด้วยซ้ํา 
ถูกหรือไม่ครับ เพราะจริงๆแล้วการแปรญัตตินี้เป็นการแปรเพิ่ม แปรลด แปรรายการ
ใหม่ แค่นั้นเองนะครับ นั้นคือเนื้อหา แล้วก็ส่งไปให้เจ้าหน้าที่เขาดําเนินการ เขาจะโยง
ไปตรงไหนอย่างไร เพราะว่าเนื้อหาเรามีหน้าที่แปรแบบนั้น คนที่มาทําตัวเลขไม่ใช่ฝ่าย
สภานะครับ  เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่งบประมาณไปดําเนินการแก้ให้เป็นไปตามมติสภา 
ครับ แต่ถ้าว่ามาแล้วก็ลองดูครับ จริงๆแล้วผมว่าสภาก็จําไม่ได้นะครับในเรื่องของตัวเลข
เยอะๆแบบนี้ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ผมดูในรายงานการประชุมก็คือที่ท่านนายกฯขอ
แปรเป็นรายการใหม่เรื่องของการเลือกตั้งแค่นั้นเอง เพราะรายการอื่นไม่มีการแปรเลย
นะครับ การแก้ไขตัวเลขเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ค่ะ ขอบคุณค่ะหัวหนา้ ต่อนะคะในเมือ่เดินมาทางสับสนแล้วก็ม่ัวต่อไป แต่
ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะให้แยกให้ชัด อันไหนเป็นของกรรมการ เป็นของงานธุรการนะ
คะ ต่อไป เดินต่อเดินให้จบ ต่อไปแก้ไขหน้าที่ 6 แผนงานงบกลาง งบกลางทุกยอด เดิม 
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65,358,310 เป็น 64,358,310 ขอแก้ไข สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ 
(สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ ก็ต้องอ่านให้จบ 
 
เป็นข้อๆ นะคะ เดี๋ยวจะเกิดช่องว่างเดี๋ยวมีปัญหาทีหลังอีก ท่านสมาชิกต้องอดทน
หน่อย  
             ตอ่ไป ขอแก้ไข หน้าที่ 7 เทศบัญญัติ แผนงานบริหารงานทั่วไป เดิม 
64,913,070 เป็น 66,413,070  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  
             แผนงานการศึกษา เดิม 209,612,660 เป็น 209,112,660 สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภา
เห็นชอบนะคะ  
             ตอ่ไป แผนงานงบกลาง  เดิม 65,358,310 เป็น 64,358,310 สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภา
เห็นชอบนะคะ  
             ตอ่ไป ขอแก้ไข แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ   ขอเพ่ิม หน้าที่ 3/50 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส ช่องประมาณการ ยอดต่าง (%) 100% ปี 
2562 จํานวน 1,500,000 รวมค่าใช้สอย  ขอแก้ไข เดิม 5,082,800 เป็น 
6,582,800 รวมงบดําเนินงาน เดิม 8,978,800 เป็น 10,478,800 สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภา
เห็นชอบนะคะ  
               ขอแก้ไข หน้าที่  4/50 รวมงานบริหารทั่วไป ประมาณการ ปี 2562 เดิม 
43,898,020 เป็น 45,398,020 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยก
มือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  
               ต่อไป ขอแก้ไข หน้าที่ 9/50 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป เดิม 
64,913,070 เป็น 66,413,070  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  
              ตอ่ไป  ขอแก้ไข หน้าที่ 15/50 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา วัสดุเครื่องแต่งกาย เดิม 200,000 เป็น 100,000 สมาชิกท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภา
เห็นชอบนะคะ และวัสดุการศึกษา เดิม 1,400,000 เป็น 1,000,000 สมาชิกท่าน
ใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภา
เห็นชอบนะคะ รวมค่าวัสดุ เดิม 16,877,380 เป็น 16,377,380 สมาชิกท่านใด
เห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภา
เห็นชอบนะคะ  
               ต่อไป หน้าที่ 16/50 รวมงบดําเนินงาน เดิม 62,479,280  เป็น 
61,979,280 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 
เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  
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              ตอ่ไป หน้าที่ 19/50 รวมระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา เดิม 
179,678,660 เป็น 179,178,660 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ   
              ตอ่ไป หน้าที่ 20/50 รวมแผนงานการศึกษา เดิม 209,612,660 เป็น 
209,112,660 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 
เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  
              ตอ่ไป แก้ไข หน้าที่ 50/50 แผนงานงบกลางงบกลาง สํารองจ่าย 
2,000,000 เป็น 1,000,000 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 
10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะรวมงบกลาง (ทั้ง 3 บรรทัด) 
เดิม 65,358,310 เป็น 64,358,310 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ 
(สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ                     
               ตอ่ไปนะคะ แก้ไข หน้าที่  1/102 งานบริหารทั่วไป เดิม รวม 
43,898,020  เป็น 45,398,020 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  
               ตอ่ไป ขอแก้ไข หน้าที่  3/102  งบดําเนินงาน เดิม รวม 8,978,800 
เป็น 10,478,800 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 
10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ ค่าใช้สอย เดิม รวม 5,082,800 เป็น 
6,582,800 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 
เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  ต่อไป ขอเพ่ิม รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
                หน้าที่ 7/102 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส  จํานวน 1,500,000  บาท  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ    
                 ตอ่ไป ขอแก้ไข หน้าที่ 25/102 งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา เดิม รวม 179,678,600 เป็น 179,178,660 สมาชิกท่านใด 
เห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภา
เห็นชอบนะคะ  
                ตอ่ไป ขอแก้ไข หน้าที่  26/102 งบดําเนินงาน เดิม รวม 
62,479,280 เป็น 61,979,280  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  
               ต่อไป ขอแก้ไข หน้าที่  31/102  ค่าวัสดุ เดิม รวม 16,877,380 เป็น 
16,377,380  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 
เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ วัสดุเครื่องแต่งกาย เดิม 200,000 เป็น 
100,000 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง 
ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ และวัสดุการศึกษา เดิม 1,400,000 เป็น 
1,000,000 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 
เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  
                ตอ่ไป ขอแก้ไข หน้าที่ 32/102 โดยขอตัดรายการ ข้อ 3.1 , 6.1 , 6.2 
และ 6.3 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยก
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หมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ   
 
 
                ตอ่ไป ขอแก้ไข หน้าที่  99/102 แผนงานงบกลาง งบกลาง (ทั้ง 3 
บรรทัด) เดิม รวม 65,358,310 เป็น 64,358,310 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยก
มือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  
               ตอ่ไป ขอแก้ไข หน้าที่ 100/102 สํารองจ่าย เดิม 2,000,000 เป็น 
1,000,000 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 
เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  
               ตอ่ไป ขอแก้ไข หน้าที่  1/66 แผนงานงบกลาง งบกลาง สํารองจ่าย เดิม 
2,000,000 เป็น 1,000,000 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 
10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  
               ต่อไป ขอแก้ไข หน้าที่  22/66 งบดําเนินงาน วัสดุเครื่องแต่งกาย 
แผนงานการศึกษา เดิม 200,000 เป็น 100,000  สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยก
มือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  ยอดรวม
เดิม 254,000 เป็น 154,000 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 
10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ   
               ต่อไป ขอแก้ไข หน้าที่  24/66 งบดําเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุการศึกษา 
แผนงานการศึกษา เดิม 1,400,000 เป็น 1,000,000 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรด
ยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ   
                ขอแก้ไข หน้าที่  65/66 ยอดรวม แผนงานงบกลาง เดิม 65,358,310 
เป็น 64,358,310 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 
10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  ต่อไป 
                ขอแก้ไข หนา้ท่ี  66/66 ยอดรวม แผนงานการศึกษา เดิม 
209,612,660 เป็น 209,112,660 สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบนะคะ  และ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป เดิม 64,913,070 เป็น 66,413,070 สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง)10 เสียง ยกหมดนะคะ สภาเห็นชอบ นะคะ 
เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบตามที่ท่านผู้บริหารเสนอนะคะ เราก็ได้ขอมติเป็นรายข้อ
ผ่านไปแล้วนะคะ  
               ตอ่ไป ดิฉันขอมติที่ประชุมรวมทั้งหมดนะคะ สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับ
ร่างที่คณะกรรมการสามัญแปรญัตติได้พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมเสนอรายละเอียดตามที่
คณะกรรมการฯได้อ่านบันทึกรายงานต่อท่ีประชุมดังกล่าวข้างต้นโปรดยกมือ (สมาชิก
ยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสามัญแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เชิญคุณฏอ
ฮาค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1  ขอปรึกษาหารือนะครับ ท่านตัวแทนผู้ว่าก็อยู่นะครับ ท่านครับต่อไป
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 เป็นการแปรญัตติตามที่ผมเข้าใจเมื่อสักครู่ที่ท่านอธิบายมานะครับ คือว่า พอมีคนเขายื่น
แปรญัตติ ก็จะเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการแปรญัตติใช่หรือไม่ครับ คราวนี้
คณะกรรมการแปรญัตติก็รายงานให้สภา ถูกต้องหรือไม่ครับ คราวนี้การขอมติ การขอ
มติเราจะเอาเฉพาะที่นายกเขาแปรลด หรือว่าแปรเพิ่มใช่หรือไม่ครับ คือไม่ต้องอ่านหมด
ใช่หรือไม่ครับ ก็ต่อไปอยากจะให้เป็นตัวอย่างเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมไม่ได้ยื่นแปร
ญัตติ แต่มาประชุมร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นครั้งแรกท่ี
อ่านทีละข้อ ความจริงการแปรญัตติเขาให้แปรทีละข้อถูกแล้วใช่หรือไม่ครับ แต่คราวนี้
การให้เลขาฯอ่านเฉพาะที่มีการยื่นแปรญัตติไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือท่านนายกฯ เท่านั้น  
เรื่องของตัวเลขเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจําที่จะต้องทํา เป็นอย่างนั้นนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญหัวหน้าค่ะ 

นายวิเชียร   ทองเอียด 
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 

ขออนุญาตทําความเข้าใจสักนิดนะครับ ความจริงการแปรญัตติเมื่อ
คณะกรรมการแปรญัตติรับแล้วก็นัดวันประชุมของคณะกรรมการฯ เขาก็จะดู คําว่าราย
ข้อ จริงๆ แล้วมันเป็นเรื่องของปลัด เจ้าหน้าที่งบประมาณที่จะมาชี้แจงทําความเข้าใจ
กับคณะกรรมการสามัญแปรญัตตินิดนึงนะครับ คําว่ารายข้อ ถ้าเป็นเทศบัญญัติทั่วไปก็
จะเป็นข้อเห็นหรือไม่ครับ ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ว่าด้วยเรื่องอะไร เป็นรายข้อ เพราะฉะนั้น
เวลาเรามาปรับให้มันเข้ากับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ท่านต้องมาจําใน
ตัวประเด็น สมมุติว่าสํานักปลัดเทศบาล รายจ่ายทั่วไป อาจจะให้คงร่างเดิม แบบนี้ พอ
เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุน ก็จะมีการแปรญัตติขอลด คือท่านจะไปจับหมวด หรืออะไรก็
แล้วแต่ ก็ให้มันเป็นขั้นตอนแบบนั้น ไม่ต้องลงรายละเอียดเป็นบรรทัด เป็นหน้าแบบนี้ 
มันไม่ใช่การแปรญัตติ คือไปดูในภาพรวม  ในการแปรญัตติในตัวรายจ่ายประจํา มันเป็น
เรื่องของฝ่ายบริหารอยู่แล้ว ท่านไปแปรอย่างไรก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร เพราะเวลา
เขาแก้ เมื่อออกไป เห็นชอบ นายกฯจะไปแก้เมื่อไรก็ได้ในส่วนของรายจ่ายประจํา 
เพราะฉะนั้นในการแปรญัตติ แปรเฉพาะรายจ่ายเพื่อการลงทุน จําพวกท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง 
เหล่านั้นนะครับ เพราะว่าอํานาจของนายกฯจะแปรเพิ่มหรือแปรลด ท่านนายกฯออกไป
จากห้องประชุมแล้ว ท่านไม่เห็นด้วย ก็เสนอรายจ่ายประจํา ลงนามโดยไม่ต้องผ่านสภา
นะครับ สภาควรไปแปรตัวโน้นนะครับถ้าหลักของการแปรนะครับ ในหลักการแปรของ
คณะกรรมการแปร ขั้นตอนในวาระท่ี 2 ผู้ที่ยื่นคําแปรญัตติเขาสงวนให้มาอภิปรายในนี้
ได้อีกครั้งหนึ่ง ในวาระท่ี 2 จริงๆ แล้ว ท่านนายกฯท่านไปยื่นแปรไว้ ท่านก็จะมาคุยกับ
สภา เพราะว่าสภาไม่รู้เลยว่านายกได้ยื่นแปร ถูกต้องหรือไม่ครับ ว่าท่านมีเหตุผล
หลักการอะไร ก็มาพูดอภิปรายในวาระท่ี 2 เหมือนกับเรามาโน้มน้าวว่าเห็นด้วยกับผม
นะ เพราะว่าผมไปแปรไว้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นคนที่ไปยื่นคําแปร เขาก็ให้สิทธิ ประธานก็
จะให้สิทธิที่จะอภิปรายอีกครั้งหนึ่ง ในวาระท่ี 2 นี้นะครับ แต่คนอื่นนี้เขาไม่ให้อภิปราย
แล้วนะครับ แล้วประธานก็จะถามว่าให้คงไว้ตามร่างเดิม หรือว่าให้เอาตามร่างใหม่ที่ผู้
อภิปราย หรือคณะกรรมการสามัญแปรญัตติมีมติใหม่นะครับ ก็เป็นกระบวนการขั้นตอน
แบบนี้  
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอเรียนหัวหน้าทราบนะคะ ดิฉันเป็นประธานมา 4 ปีแล้วนะคะ แต่ก่อนเรา
เดินมาถูกทางแล้ว เราทําเหมือนที่หัวหน้าว่า แต่เพิ่งมาสับสน ไม่รู้ใครมาทําให้สับสน
หมด นี้ก็เพ่ิงมาสับสนนะคะ ดิฉันก็งงอยู่เหมือนกัน แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่ในพื้นท่ี จะ
ไปมาสงขลาเพราะว่าพ่ีชายอยู่โรงพยาบาล ก็เลยบางครั้งตัวอยู่ที่นี่แต่ใจอยู่ที่โน่น ก็
ยอมรับนะคะ ประธานต้องตรวจต้องดู ต้องผ่านนะคะ  ก็สมัยหน้าก็น่าจะไม่ผิดพลาด
แบบนี้แล้วนะคะ เชิญคุณอานนท์ค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

จะขอถาม คือรายข้อในแผนงบประมาณ สมมุติว่า หน้า 9 ในงบประมาณ 5 
บาท พอมาเปลี่ยนเป็น 3 บาท รายข้อนี้เรามาแก้ไขใช่หรือไม่ครับ จากเดิมท่ีเขาให้มา ดู
หน้า 9 ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เอาส่วนที่ 1 ก็ได้ รายจ่ายงบกลาง งบประมาณ ปี 2562 
เดิม 25,000,000 เป็น 64,000,000 แสดงว่างบประมาณนี้ ในร่างงบประมาณ 
65,000,000 พอมาในขั้นแปรญัตติ มันเหลือ 64,000,000 คราวนี้ตัวเลขมัน
เปลี่ยนไป ถ้าเราไม่ยกมือรับรองผ่านข้อนี้จะเป็นอย่างไร จากเดิมราคานี้ เปลี่ยนเป็น
ราคาใหม่ ขอบคุณมากครับ 

นายวิเชียร   ทองเอียด 
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 

คือจริงๆแล้ว การแปรญัตติ คือฝ่ายสภาหรือฝ่ายนี้เขาแปร พอแปรลด เขาก็มา
แจ้งในสภาว่าเขาแปรลด แบบนี้ๆ พอเราบอกว่าเขาลดเท่านี้ก็แล้วแต่ คือตัวหมดอ่ืนเรา
ไม่ต้องไปยุ่งเลย เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับ พอสภามีสติอย่างไร ให้ปรับลดรายการ 
ทางเจ้าหน้าที่งบประมาณก็จะรับมติจากสภา แล้วไปดําเนินการจัดทํา เพราะตัวอ่ืนก็
ต้องลดหมดนะครับ เพราะฉะนั้น 4 ถึง 5 หน้า ระบบงบประมาณมันจะโยงกันอยู่ จะให้
คณะกรรมการสามัญแปรญัตติไปดูทุกหน้ามันก็ไม่ใช่นะครับ คือเป็นเรื่องหลักๆนะครับ 
สมมุติว่าเราไปแปรลดโครงการถนนลงมาเป็นศูนย์ ถ้าฝ่ายสภาลดลงมาศูนย์ โดยไม่ไปทํา
สายอ่ืน ไม่แปรเพ่ือไปเพิ่มเป็นรายการใหม่ พอสภามีมติบอกว่าให้ลดรายการลงมาเป็น
ศูนย์ บางทีก็เป็นยอดเงิน 10 ล้าน ก็ต้องกลายเป็นเงินเหลืออยู่ เป็นรายการที่มัน
เหลืออยู่ เพราะฉะนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่งบประมาณก็ต้องไปแก้ร่างเทศบัญญัติตามมติสภา 
ยอดเงินตัวนี้ก็จะหมดไป แต่เงินก็จะเป็นรายรับเหลืออยู่นะครับ เป็น 10 ล้านที่เหลืออยู่ 
ที่ไม่ได้ไปทําอะไรเลยนะครับ พวกรายละเอียดส่วนมากมันจะย้อนไปท่ีเจ้าหน้าที่
งบประมาณท่ีไปแก้รายการอะไรที่มันลดลงมา หรือเพ่ิมรายการอะไร เอาเงินจากส่วน
ไหนมาเพิ่ม เจ้าหน้าที่งบประมาณก็ต้องไปแก้ตามสภา ไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการ
สามัญแปรญัตตินะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ เป็นอันว่าผ่านในวาระท่ี ๒  ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓                 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านระเบียบที่เก่ียวข้อง  เชิญค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ตามพระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)พ.ศ.
2552 มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่าง
เทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลตําบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง
นายอําเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาล
นคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  
             ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและ
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ส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๕๓  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 

              ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓  ดิฉันขอถามมติที่ประชุม  ท่านผู้ใด
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2562  ตามท่ี
ได้พิจารณามาแล้ว ในวาระท่ี 2  เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติ  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 
10 เสียง) ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562  และจะได้นําร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว
เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาต่อไป 
               ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะคะ เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณครับท่านประธาน ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ ความจริงผมอยากจะคุย
ในวาระอ่ืน ๆ นะครับ แต่เพ่ือให้เป็นการต่อเนื่องในเรื่องของเทศบัญญัตินะครับ ท่าน
ประธานครับหากดูในเรื่องของงบประมาณ ในเรื่องของเงินสะสม ในเรื่องของเงินทุน
สํารองเงินสะสมที่ท่านนายกได้แถลงมา ก็บ่งบอกถึงว่า โครงการเราไม่ได้ทําหลาย
โครงการ ผมยกตัวอย่างโครงการปี 61 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ท่าน มันเป็นเชิงในการอภิปรายนะคะ  

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านฟังผมสักนิดนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ท่านเอาไว้คุยในวาระอ่ืน ๆ ดีกว่านะคะ ดิฉันไม่อยากให้มันติดไปรายงานการ
ประชุมนะคะ เพราะตามข้อบังคับเขาบอกว่าห้ามอภิปรายถ้าไม่ได้เป็นผู้แปรญัตตินะคะ  

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เมื่อสักครู่ วาระท่ี 3 เรายกมือผ่านแล้วนะครับ ผมเสริมเองครับ ไม่ได้อยู่ใน
วาระท่ี 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

แต่มันบันทึกในรายงานการประชุม 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ก็หลังจากนี้ไงครับท่าน ความจริงผมอยากจะพูดให้ต่อเนื่องเท่านั้นเองครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เอาไว้ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ดกีว่านะคะ ให้มันเป็นไปตามข้อบงัคับนะคะ  
ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะคะ 
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