
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓  ประจ าปี  2558 

ครั้งที่ 1/2558            
เมื่อวันที่  ๑1  สิงหาคม  ๒๕๕8   

เวลา  ๑0.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผาภักดี)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมพร แปูนคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายมะตอฮา ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล    
15. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล    
16. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล 
17. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
18. นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล 

คณะผู้บริหาร 
         - รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

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 
๕. นายวัฒนะ วัฑฒนายน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

คณะผู้บริหาร 
- รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  (ไม่มี) 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
๑. นายฮาฟิช ฮาเล็ง นิติกร (แทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส) 

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

1. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล 
2. นายกิจจา สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
3. นายพรศักดิ์ สุภาไชยกิจ รองปลัดเทศบาล 
4. นายโชคชัย วัฑฒนายน หน.สํานักปลัดเทศบาล 
5. น.ส.ปริยา พรหมสังวระ หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป 
6. นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการ 
7. นางผ่องศรี เอกเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ 
8. น.ส.อโรชา พรหมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ 
9. นายสุชาติ ทองด้วง เจ้าพนักงานเทศกิจ 
10. นายเกศสุดา ชูชื่น รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
11. นางวัจนา  หนูปั้น หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป 
12. นายอับดุลฆอนี อันนัศว์ หน.ฝุายบริการสาธารณสุข 
13. น.ส.กาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ หน.ฝุายสังคมสงเคราะห์ 
14. นางคล้องพร สุภาไชยกิจ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
15. นางบุษบา ทิพย์เหรียณ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
16. นางกุลวดี สะลีละ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
17. นายพจน์ เบญจวิญญู รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
18. นายสมนึก ล่องสมุทร ผอ.สํานักการศึกษา 
19. นายสมนึก ดวงศรี รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
20. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
21. นางสุชีพ เกื้อกูล ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
22. นายพิมาน เพชรสังข์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
23. นางอุษามาศ เรืองธนู ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
๒๔. น.ส.ศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์ จนท.วิเคราะห์ฯ 
๒๕. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หน.ฝุายบริการฯ 
๒๖. น.ส.ปัทมา เมฆารัฐ ผอ.กองคลัง 
๒๗. นายชัชชัยวุธ กระจายเกียรติ หน.ฝุายแผนฯ 
๒๘. น.ส.เจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
๒๙. นายธนานนท์ ชูด้วง ผอ.สํานักการช่าง 
๓๐. นายมะนะยิบ สาเหาะ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๓๑. นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
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                                                     เริม่ประชุมเวลา  ๑0.๐๐  น.  

           เม่ือถึงเวลา  ๑0.๐๐   น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมตาม
ความในมาตรา 27  แห่งพระราช บัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้งที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 12  พ.ศ.2546  และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้อง
ประชุมฯ   พร้อมทั้งเรียนเชิญคุณสมพร  แปูนคง ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามระเบียบวาระ
ต่อไป  และเชิญคุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ต่อไปผมจะอ่านประกาศสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจําปี  พ.ศ.  2558  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 25  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช 2496   แก้ไขเพ่ิมเติมถึง     
ฉบับที่ 1๓  พ.ศ.25๕๒  และตามมติของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส   สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจําปี  2558   เมื่อวันที่  ๒4   กุมภาพันธ์  2558  สภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสได้มีมติกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3  ประจําปี  2558  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2558  เป็นต้นไป    
 ฉะนั้น  จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจําปี  2558 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน จึงประกาศมาเพ่ือ
ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ   วันที่  ๒3  กรกฎาคม  พ.ศ.2558  นางสมพร    แปูน
คง ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส                          

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ขอสวัสดท่ีานนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส ท่านผูบ้รหิาร และท่านผูมี้เกียรติ
ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ประจําปีงบประมาณ  2558  ครั้งที่  1/2558  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้   
นะค่ะ 

             ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องแรกนะค่ะ ก็ขอชื่นชมสมาชิกทุกท่านที่วันนี้แต่งตัวแต่งเครื่องแบบกันทุก
คนนะค่ะ ก็รู้สึกว่าสภาเรามีความพร้อมเพรียงนะค่ะ น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง  

เรื่องต่อไปนะค่ะ ขอประชาสัมพันธ์นิดนึง เนื่องด้วยวันที่ 20 สิงหาคมนี้นะค่ะ  
เทศบาลเราจะจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์เหมือนกับทุกปีนะค่ะ เพราะฉะนั้นขอเชิญ
สมาชิกทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ เชิญไปเป็นเกียรติ
เนื่องในวันกําหนดจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เพ่ือเทศบาลได้แถลงผลดําเนินงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลนะค่ะ หนังสือตามรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้กับทุก
ท่านแล้วนะค่ะ กําหนดการก็อยู่ด้านหลังแล้ว ณ โรงแรมอิมพีเรียล เหมือนที่เราจัดทุกปี
นะค่ะ เรื่องต่อไป 

เรื่องการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559 – 2563) และ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561) ตามหนังสือที่ส่งให้ท่านแล้วนะค่ะ เรื่องต่อไป 
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         เรื่องการเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕58 - ๒๕๖๐) ครั้งที่ 5 
ตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ส่งหนังสือไปให้ท่านแล้วเช่นกันนะค่ะหวังว่าทุกท่านคงดูรายละเอียด
มาแล้วนะค่ะ ทั้งหมดนี้คือเรื่องแจ้งเพื่อทราบนะค่ะ 
          ตอ่ไปเปน็ระเบียบวาระที ่ ๒    

           ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  จํานวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 

           ครั้งที่ 1 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2558 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2558 

           ครั้งที่ ๒ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2558 
           เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  เสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุม 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ทําหนา้ท่ี
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2558  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องสํานักปลัดเทศบาล วันนี้  (วันที่ 4 สิงหาคม  ๒๕๕8 )  เวลา  09.30  น.  
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล  เมื่อ
วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ประกอบด้วย 

๑. นายอานนท์ โสตติมานนท์ ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

๒. นายมะตอฮา ดอเล๊าะ กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๓. นายสูไฮมี มะรอดิง กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๔. นายดิเรก ยา กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๕. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ ฯ 

 ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ   
สมัยที่ 2 ประจําปี 2558  ครั้งที่  ๑/๒๕๕8   เมื่อวันที่  9 มิถุนายน ๒๕๕8   จํานวน  
24 หน้า  ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรก  ถึงหน้าสุดท้าย  ปรากฏว่า  ไม่มีการแก้ไข  แต่
อย่างใดและมีมติให้ส่งสภาเทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป  ปิด
ประชุมเวลา   11.00    น. 

          บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ทําหนา้ท่ี
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2558  เวลา  13.30   
น.       ณ  ห้องสาํนักปลดัเทศบาล วันนี้  (วันที่ 4 สิงหาคม  ๒๕๕8 )  เวลา  13.30   
น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล  
เมื่อวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ประกอบด้วย 

๑. นายอานนท์ โสตติมานนท์ ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 

๒. นายมะตอฮา ดอเล๊าะ กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๓. นายสูไฮมี มะรอดิง กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๔. นายดิเรก ยา กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๕. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ ฯ 
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 ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ   
สมัยที่ 2 ประจําปี 2558  ครั้งที่  2/๒๕๕8   เมื่อวันที่  16 มิถุนายน ๒๕๕8   
จํานวน  47 หน้า  ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรก  ถึงหน้าสุดท้าย  ปรากฏว่า  ไม่มีการ
แก้ไข  แต่อย่างใดและมีมติให้ส่งสภาเทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้ง
ต่อไป ปิดประชุมเวลา 15.00 น.  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ รายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้ง มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม 
ครั้งที่ 1 ก่อนนะค่ะ เชิญค่ะ ไม่มีนะค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติ ที่ประชุมเลยนะค่ะ  
สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําปี ๒๕๕8  ครั้งที่ ๑/๒๕๕8  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 โปรดยกมือค่ะ 
(สมาชิกยกมือ 16 เสียง)  ไม่รับรองไม่มีนะค่ะ  ต่อไป เป็นการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจําปี ๒๕๕8  ครั้งที่  ๒/๒๕๕8         
เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2558 สมาชิกท่านใดขอแก้ไขเชิญค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายโอภาส  อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 ทีมทางเลือกใหม่ ผมขอแก้ไข สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
หน้า 42 ผมได้อภิปรายไว้ว่า เมื่อก่อนเก็บเงินค่าขยะได้  50 % นะครับ ให้แก้ไขจาก 
10 % เป็น 50% นะครับ ก็คิดเป็นเงินเดือนละประมาณ 3,000 บาทนะครับ แล้วก็
บรรทัดที่ 6  หลังจากท่ีผมได้มอบถังขยะให้กับชุมชนไปแล้วนะครับ ก็มีค่าขยะท่ีเก็บได้
ประจําเดือน ได้เพ่ิมข้ึนประมาณ 80%  รายได้เพ่ิมข้ึนมาประมาณ 5,000 ถึง 6,000 
บาทนะครับ  ในรายงานการประชุมพิมพ์ว่าปีละ 5,000 บาท  แก้เป็นเดือนละ 
5,000 บาทนะครับ บรรทัดที่ 24 หน้า 42 เหมือนเดิมครับ หลังจากผมขออภิปราย
ขอรถเก็บขยะจากสํานักการช่างเทศบาล แต่พอดีรถเขาไม่มีนะครับ ก็ได้ทํารถเก็บขยะ
ให้กับพนักงานที่ทําความสะอาด รถไปทําในราคาท้ังหมด ๘,๕๐๐ บาทครับ ในเอกสาร
ชุดนี้เขียนว่า ๑,๕๐๐ บาท แก้ไขด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขอีกหรือไม่ค่ะ เชิญท่านรองนายกค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ค่ะ ขอให้ทุกท่านแก้ไขดว้ยนะค่ะ มีสมาชิกท่านอ่ืนจะขอแก้ไขอีกหรอืไม่ค่ะ เชิญ
ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติ ที่ประชุมเลยนะค่ะ  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕๕8  ครั้งที่ 2/๒๕๕8  เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2558 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 16 เสียง)  ไม่รับรองไม่มีนะค่ะ  
เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมทั้ง      ๒ ครั้ง   
          ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 3  นะค่ะ 

          ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม    

- ไม่มีนะค่ะ 
         ตอ่ไปเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่ 4  นะค่ะ 
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           ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณาเสร็จ
แล้ว 

ในระเบียบวาระการประชุมนี้คณะกรรมการที่สภาเทศบาลเราแต่งตั้งข้ึนมี 2
คณะนะค่ะ  ประกอบด้วย 
            คณะที่ 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
           -  ก็ตามที่ท่านประธานได้อ่านรายชื่อแล้วในวาระท่ี 2 ต่อไปคณะที่ 2 
            คณะที ่2  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ของเรามีชุด 1 มีจํานวน 
5 ท่าน เชิญประธานกรรมการแปรญัตติแจ้งรายชื่อทบทวนอีกครั้งค่ะ เชิญค่ะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ตัวแทนผู้ว่า สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการแปรญัตติมีทั้งหมด 5 ท่านครับ 
ประกอบด้วย 

1. นายสูไฮมี  มะรอดิง  ประธานกรรมการ 
2. นายเจะอูมา  เจะมุ  กรรมการ 
3. นายไพโรจน์  นิยมเดช  กรรมการ 
4. นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์  กรรมการ 
5. นายสยาม  มงคลรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ก็ทราบตามท่ีแจ้งไปแล้วนะค่ะ ต่อไประเบียบวาระท่ี 5 ค่ะ 

          ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  (สํานักการศึกษา) 
         เชิญนายกฯ  เสนอญตัติค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สําหรับญัตติ ระเบียบวาระท่ี 5 
ขออนุญาตเชิญท่านรองชุมสาย เสนอญัตติครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          เรยีนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผูท้รงเกียรตทุิกท่าน
ครับ ในวาระนี้เป็นวาระท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับ   

หลักการ 
 ตามท่ีเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อกบไฟฟูา นั้น แต่เนื่องจากราคา
ครุภัณฑ์ดังกล่าวในปัจจุบันได้ปรับราคาสูงขึ้นจากเดิมท่ีตั้งงบประมาณไว้ จึงไม่สามารถ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้ 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
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ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ข้อความเดิมหน้า ๑๒/๑๔) 
 จัดซื้อกบไฟฟูา  จํานวน ๑ เครื่อง              จํานวน ๗๕ 00 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกบไฟฟูา ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว จํานวน ๑ 
เครื่อง รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนด
ในบัญชีราคามาตรครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) นํามาจาก
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖0 หน้า ๒๕๙ 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ข้อความใหม)่ 
 จัดซื้อกบไฟฟูา  จํานวน ๑ เครื่อง                จํานวน ๗๕ 00 บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกบไฟฟูา ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว จํานวน ๑ 
เครื่อง รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มีกําหนด
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) นํามา
จากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๖0 หน้า ๒๕๙ 

เหตุผล 
 เพื่อให้สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวและโรงเรียนสามารถนําครุภัณฑ์ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามหลักการข้างต้น 

                                    ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
 ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 เรียนท่านประธานได้กรุณาพิจารณาให้ความเห็นชอบครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ สงสยัสอบถามรายละเอียดได ้ถ้าไม่มี
ดิฉันจะขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้สํานักการศึกษา แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558   โปรดยกมือ
ค่ะ (สมาชิกยกมือ 16 เสียง) เห็นชอบทุกคนนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติ เห็นชอบให้สํานัก
การศึกษา แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะค่ะ 

              ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายและโอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558  (สํานัก
การช่าง) 

  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 
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นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สําหรับญัตติ ระเบียบวาระท่ี 6
ขออนุญาตเชิญท่านรองอุดม เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรื่อง           เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านนะครับ ญัตติขออนุมัติด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาส ขอเสนอญัตติต่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและโอนเงิน
งบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558    
          ดว้ยเทศบาลเมืองนราธวิาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส ขอเสนอญตัติ
ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและโอนเงิน
งบประมาณประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ข้อความเดิมหน้า 71/76-72/76 
   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi Function จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 4,200 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อเครื่องเพ่ิม Multi Function แบบฉีดหมึก (Injet) จํานวน 1 
เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier และ Scanner 
   - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Injet) 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 X 1,200 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดํา ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที  
   - สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 
dpi 
   - มีการปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
   - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา  
   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
เอกสาร รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสาร สนเทศและการสื่อสาร ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 
หน้า 245 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ข้อความใหม)่ 
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   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi Function จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 7,600 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด ซื้อเครื่องเพ่ิม Multi Function แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 
1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier , Scanner และ 
Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
   - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800 X 1,200 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดํา ไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที  
   - สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 2,400 
dpi 
   - มีการปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
   - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
   - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 สําเนา  
   - สามารถย่อและขยายได้ถึง 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Bose-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
   ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจําปี พ.ศ. 2558 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) นํามาจากแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 
2560 หน้า 245 
โอนลด 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบดําเนินการ ค่าวัสดุ 
   ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ จํานวน 20,000 
บาท ขณะนี้งบประมาณคง เหลือ จํานวน 8,458 บาท เนื่องจากได้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแล้ว คาดว่ามีงบประมาณเหลือจ่ายถึงสิ้นปี จึงขอโอนลดงบประมาณ จํานวน 
3,400 บาท 
โอนเพิ่ม 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multi Function จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 7,600 
บาท เนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กําหนดเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ (ประจําปี พ.ศ. 2558) ซึ่งมี
รายละเอียดเพิ่มเติมและราคากลางสูงกว่าที่กําหนดไว้เดิม จึงทําให้งบประมาณที่ ตั้งไว้
ไม่เพียงพอ จึงขอโอนงบประมาณเพ่ิม 3,400 บาท 
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เหตุผล 
   ตามที่เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้ตั้งงบประมาณ
และกําหนดรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณ ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาสที่ นธ 
0017.1/ว 916 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557 แจ้งว่ากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ได้กําหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 
เป็นต้นไป เมื่อได้ดําเนินการจัดซื้อ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่
จังหวัดนราธิวาสตั้งขึ้น ปรากฏว่าจังหวัดนราธิวาสขอให้เทศบาลดําเนินการตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2558 ที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กําหนดขึ้นใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป จึงทําให้ลักษณะคุณภาพและราคาประเภท
รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เปลี่ยนและราคากลางเพิ่มขึ้น 
   ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2558 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกําหนดขึ้นใหม่ และเพ่ือให้เทศบาลเมืองนราธิวาสดําเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ดังกล่าวใช้ในการออกแบบประมาณราคาของงานสถาปัตยกรรม 
ได้มีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
และโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามหลักการข้างต้น 

ระเบียบ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 
การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
   ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ สงสยัสอบถามรายละเอียดได ้ถ้าไม่
มีดิฉันจะขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้สํานักการช่าง แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและโอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ 
พ.ศ.2558  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 16 เสียง)  เห็นชอบทุกคนนะค่ะ เป็นอันว่า 
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สภามีมติ เห็นชอบให้ สํานักการช่าง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายและ
โอนเงินงบประมาณประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  7  นะค่ะ 

             ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษา
สํารวจออกแบบข้อกําหนดรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างและจัดทําเอกสารประกวดราคา
บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เฟสที่ 2  (สํานักการช่าง) 

    ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

               เรยีน ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ      
ทุกท่านด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส มีความจําเป็น
ขอยกเลิกโครงการต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
   ขออนุมัติยกเลิกโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบข้อกําหนด
รายละเอียดเพื่อการก่อสร้างและจัดทําเอกสารประกวดราคาบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 
เฟสที่ 2 จํานวนเงิน 3,200,000 บาท 

เหตุผล 
   1. ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 อนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือดําเนิน
โครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจออกแบบข้อกําหนดรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างและจัดทํา
เอกสารประกวดราคาบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย เฟสที่ 2 จํานวนเงิน 3,200,000 บาท 
นั้น 
   2. เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบ 
Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 
และได้สั่งการให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย     ทั้งในกรุงเทพมหานคร 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในทุกมิติ ประกอบด้วยที่ทิ้งขยะมูลฝอย การแยก
ขยะมูลฝอย การขนขยะมูลฝอย โรงงานกําจัดขยะมูลฝอย ฯลฯ ประกอบกับแผนปฏิบัติ
การเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 2559 
เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะ  มูลฝอย ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวมี
โครงการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ย
อินทรีย์ จํานวน 21 โครงการ ในพ้ืนที่ 15 จังหวัด ซึ่งจังหวัดนราธิวาส โดยสํานักงาน
เทศบาลเมืองนราธิวาสอยู่ในเปูาหมายของโครงการฯ ในการนี้ เทศบาลเมืองนราธิวาส 
ได้ดําเนินการแจ้งยืนยันการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบการ
จัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ รองรับปริมาณขยะ 160 ตันต่อวัน 
งบประมาณ 355,577,654 บาท และขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2559 
   3. ระบบการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ เป็น
ระบบการกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในระบบฝังกลบขยะมูลฝอยแบบเดิม ใช้พ้ืนที่น้อยลดต้นทุนการซื้อวัสดุฝังกลบ
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ขยะในแต่ละวัน การจัดการขยะและวัสดุทั้งหมดอยู่ภายในพ้ืนที่ควบคุม ไม่มีขยะ
ปนเปื้อนบนพื้นดินและการจัดการขยะเป็นกระบวนการหมักแบบใช้อากาศสมบูรณ์  ไม่
มีน้ําเสีย   ซึ่งน้ําในขยะจะระเหยเป็นไอน้ําจากความร้อนที่เกิดจากการหมัก  ส่วนน้ํา
เสียจากกระบวนการจะถูกส่งไปยังถังบําบัดน้ําเสีย  รวมถึงไม่มีกลิ่นเหม็นจากก๊าซไข่เน่า 
โดยกลิ่นจะอยู่ภายในบริเวณอาคารเป็นโรงงานระบบปิด และมีระบบคัดกรองอากาศ
ก่อนปล่อยออกนอกอาคาร 
  ดังนั้นหากเทศบาลเมืองนราธิวาส ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ
ออกแบบข้อกําหนดรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างและจัดทําเอกสารประกวดราคาบ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอย เฟสที่ 2 ทําให้เกิดความซ้ําซ้อน เทศบาลจึงขอยกเลิกโครงการ
ดังกล่าว 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อ
พิจารณาต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ  เชิญคุณดเิรก ยา ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายดิเรก ยา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ก็เห็นด้วยที่เราจะยกเลิกจ้างที่ปรึกษา สํารวจออกแบบ
ข้อกําหนดรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างและจัดทําเอกสารประกวดราคาบ่อฝังกลบขยะ
มูลฝอย เฟสที่ 2  เพราะว่าอาจจะซ้ําซ้อนกับโครงการที่เราดําเนินการ ซึ่งจะได้ประหยัด
งบประมาณ และงบประมาณนี้อาจจะไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนต่อไป ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ   ถ้าไม่มีดิฉันจะขอถามมตทีิป่ระชุม
แห่งนี้  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ สํานักการช่าง ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ
ออกแบบข้อกําหนดรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างและจัดทําเอกสารประกวดราคาบ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอย เฟสที่ 2  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 16 เสียง) เห็นชอบทั้งหมด   
นะค่ะ  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบให้สํานักการช่างยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาสํารวจ
ออกแบบข้อกําหนดรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างและจัดทําเอกสารประกวดราคาบ่อฝัง
กลบขยะมูลฝอย เฟสที่  2 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  8  นะค่ะ 

             ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (สํานักการช่าง)   

  ขอเชิญนายกเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สําหรับญัตติ ระเบียบวาระท่ี 8
ขออนุญาตเชิญท่านรองนิยิ เป็นผู้นําเสนอญัตติครับ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

             เรยีน ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
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พ.ศ. 2558 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส มีหลักการ
และเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
โอนลด 
1. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
    งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท ขณะนี้
ยังคงเหลือ 100,000 บาท เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่ายคาดว่ามีงบประมาณ
เหลือจ่ายถึงสิ้นปี จึงขอโอนลดงบประมาณ 39,900 บาท 
2. แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 500,000 บาท ขณะนี้
ยังคงเหลือ 227,200 บาท เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่าย คาดว่ามีงบประมาณ
เหลือจ่ายถึงสิ้นปี จึงขอโอนลดงบประมาณ 222,000 บาท 
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 400,000 บาท ขณะนี้
ยังคงเหลือ 90,000 บาท เนื่องจากได้ประมาณการค่าใช้จ่าย คาดว่ามีงบประมาณ
เหลือจ่ายถึงสิ้นปี จึงขอโอนลดงบประมาณ 84,000 บาท รวมโอนลดงบประมาณตาม
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 จํานวน 345,900 บาท 
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟูาถนน 
งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วมบริเวณสวนสาธารณะ จํานวน 345,900 
บาท 
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ํา-ห้องส้วมบริเวณสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยทําการ 
  1. ก่อสร้างผนังและพ้ืนใหม่ (อาคารหลังที่ 2)  
  2. ต่อเติมหลังคาบริเวณด้านหลังห้องน้ํา-ห้องส้วม (อาคารหลังที่ 2)  
  3. ติดตั้งสุขภัณฑ์โถปัสสาวะ จํานวน 8 ชุด (อาคารหลังที่ 2)  
     พร้อมเดินระบบสุขาภิบาล ท่อน้ําดี-ท่อน้ําเสีย  
   4. ซ่อมแซม เปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ (อาคารหลังที่ 1) ดังนี้ 
      1) ลูกลอย TANK โถส้วม  จํานวน 5 ชุด  
      2) FLUSH VALVE โถปัสสาวะ  จํานวน 4 ชุด  
      3) FLOOR DRIAN ช่องระบายน้ําที่พื้น จํานวน 5 ชุด  
      4) หลอดฟลูโอเรสเซนส์  จํานวน 5 หลอด  
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      5) สายอ่างล้างหน้า   จํานวน 2 ชุด  
      6) สายฉีดชักโครก   จํานวน 4 ชุด  
      7) TANK เก็บน้ําโถส้วม (นั่งยอง) จํานวน 3 ถัง  
  5. ซ่อมแซม เปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์ (อาคารหลังที่ 2)  ดังนี้ 
      1) กระจกเงา    จํานวน 1 บาน  
      2) หลอดฟลูโอเรสเซนส์  จํานวน 5 หลอด  
      3) TANK เก็บน้ําโถส้วม  จํานวน 2 ถัง  
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) 
นํามาจากเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 
ครั้งที่ 3 หน้า 12 

เหตุผล 
   สวนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มีประชาชนมาออก
กําลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ในการจัดงานกาชาดของจังหวัดนราธิวาส 
งานของดีเมืองนรา และงานอื่นๆ จําเป็นต้องใช้ห้องน้ํา-ห้องส้วม เนื่องจากปัจจุบัน
ห้องน้ํา-ห้องส้วมใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ชํารุดในบางส่วน จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนต้อง
ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพ่ือรองรับประชาชนที่มาใช้บริการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ เทศบาลเมือง
นราธิวาสจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2558 
จํานวน 345,900 บาท นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ห้องน้ํา-ห้องส้วมบริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จํานวน 
345,900 บาท รายละเอียดตามหลักการข้างต้น 

ระเบียบ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 หมวด 4 การ
โอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น      

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติตามระเบียบ
ต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ  เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณครับท่านประธาน ท่านประธานสภาครับ ผมนายมะตอฮา  ดอ เล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ระเบียบวาระท่ี 8 ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่         
นะครับ ญัตตินี้ก็คือว่าเทศบาลต้องการสร้างโครงการใหม่นะครับ เป็นโครงการที่อยู่ ร.5 
นะครับ  คือโครงการนี้ผมจําได้ว่าเราเคยไปซ่อมที่ห้องส้วมที่อาคารที่เราจะทําโครงการ
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ใหม่นะครับ ก็คือว่าทางผู้บริหารต้องหาเงินมาใหม่ ในเมื่อเราไม่ได้ตั้งในปีงบประมาณ 
2558 เลยต้องหาเงินจาก 2 แผนงาน 3 รายการ ด้วยกันก็คือ  แผนงานการเคหะ
ชุมชน 2 รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 1 รายการ เป็นจํานวนเงินทั้งหมด 
345,900 บาทนะครับ ผมเสียดายงบประมาณนะครับท่าน ในเมื่อครั้งที่แล้วท่าน
โอภาสเคยพูดในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า ท่านไปวิ่งที่ สวน ร.5 เป็นประจํา แล้วคราวนี้
ห้องน้ําพ่ึงสร้างใหม่ สร้างไปไม่ถึง 1 เดือน ก็เสียหาย ผมอยากจะถามท่านประธานว่า 
ห้องน้ําท่ีเราจะตั้งโครงการใหม่ท่ีจะสร้างต่อไปนี้ เป็นที่เดิมหรือไม่ครับ นี้ข้อ 1 นะครับ 
ข้อที่ 2 ถ้าสร้างแล้วผมอยากให้ทางฝุายผู้บริหารหาบริษัทท่ีมีคุณภาพหน่อยนะครับ     
ข้อ 3 ขอให้คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ในการตรวจงานขอให้ละเอียดหน่อยนะครับ 
เพราะว่ามันมีผลต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลของเรานะครับ ในเมื่อตรงนั้นมีประชาชนที่
ไปออกกําลังกายวัน ๆนึงเป็น 100 นะครับ แต่นี้เราไปสร้างมา 8 แสนกว่าบาท แค่ 1 
เดือนก็เสีย แล้วเราก็มาตั้งใหม่นะครับ มันก็กลัวเสียหายต่อภาพลักษณ์ของเทศบาลเมือง
นราธิวาสนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ค่ะ  เชิญท่านนายกค่ะ คุณดเิรก ยา จะคุยตอ่เรื่องนีใ้ช่หรอืไม่ค่ะ เชิญค่ะ 

นายดิเรก  ยา                                    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่านประธานครับ ผมนายดิเรก  ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผมก็
อยากจะเสริมเรื่องของคุณมะตอฮา ที่อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับ ก็รู้สึกเห็นด้วยกับคุณ
มะตอฮา ที่อธิบายให้ คือเรื่องนี้ผมอยากจะให้คณะกรรมการ หรือผู้บริหาร ให้คนไปดูแล
โดยเฉพาะ หรือว่าตั้งคณะทํางาน คือให้ดูแลให้เสร็จงาน และให้ละเอียดเหมือนที่      
คุณมะตอฮาบอก  คือถ้าเราปล่อยไปให้โครงการนี้ทํา แล้วก็ไม่ไปติดตาม มันก็อาจจะทํา
ให้เสียหายอีกนะครับ ก็อยากจะฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับ เพราะว่าเป็นหน้าตาของ
เทศบาลเราเหมือนกัน คือเป็นหน้าตาของจังหวัด คือเป็นศูนย์รวมจัดงานกิจกรรม 
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ค่ะ  ก็ประเด็นเดียวกันนะค่ะ มีอีกหรอืไม่ค่ะ มีสมาชิกท่านใดสงสัยประเด็น
อะไร อภิปรายไปพร้อมๆกัน แล้วเดี๋ยวจะให้ท่านผู้บริหารตอบครั้งเดียวเลยนะค่ะ ถ้าไม่
มีก็เชิญท่านนายกค่ะ  

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะ
ครับ ขอบคุณมากนะครับที่เสนอแนวคิด สําหรับสถานที่ท่ีห้องน้ําท่ีเป็นห้องน้ําเดิมนะ
ครับ ได้มีการปรับปรุงไปครั้งท่ีแล้ว ซึ่งครั้งนี้ก็ได้มีการปรับปรุงใหม่เนื่องจากสถานที่
สวน ร.5 เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เฉพาะของเทศบาลเราเองเท่านั้น ของ
จังหวัดและของหน่วยงานทุกหน่วยงานก็จะมาใช้สถานที่นี้ในการจัดงานต่าง ๆ ซึ่งเร็ว ๆ
นี้ก็จะมีงานของดีเมืองนราในเดือนกันยายน ซึ่งเทศบาลเราก็เป็นหนึ่งในกองงานนั้น
ด้วย นั้นคือการแข่งขันนกเขาชวานะครับ ซึ่งจากท่ีมีกิจกรรมต่างๆ มาจัดในบริเวณสวน 
ร.5 ประชาชนก็มาใช้บริการเยอะนะครับ ถ้าเป็นปกติท่ัวไปผู้ใช้ก็พอที่จะรับไว้นะครับ 
แต่บางครั้งเป็นกิจกรรมที่ผู้คนมาใช้กันเยอะมากทําให้การดูแลต่าง ๆ ไม่ทั่วถึง อย่างคน
บ้านเรามาใช้ก็ ก๊อกน้ําหาย ออกมาก็เตะก๊อกหลุด ท่อน้ําแตก ชักโครกก็พัง เป็นอยู่
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อย่างนี้ตลอด ก็ต้องมีการซ่อมอยู่ตลอดนะครับ จนมีผู้ใหญ่ทางจังหวัดเสนอว่า บริเวณ
ตรงนั้นจริงๆ แล้วเป็นที่ ๆ ไม่ค่อยจะเหมาะสมเพราะเป็นบริเวณด้านหน้า ควรจะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นศาลาเอนกประสงค์ต่าง ๆ ก็ขอรับไว้นะครับ จะลองพิจารณา
ว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนหรือไม่นะครับ ในส่วนนี้ก็มีข้อติติงจากการที่ผู้ว่าฯได้มาตรวจ
ราชการที่เทศบาลเราวันก่อน เรื่องของห้องน้ํานะครับ ท่านก็ได้เสนอแนะและติติงเรื่อง
ของความสะอาดบ้าง และไม่สามารที่จะใช้ได้ ก็จะปรับปรุงแก้ไขก่อนให้สามารถใช้ได้ 
ก็จะมีในส่วนของจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแล และเปิดให้บริการเป็นเวลานะครับ ปกติในช่วง
กลางวันก็จะไม่มีคนมาใช้มาก จะใช้ในช่วงเวลาที่ไปออกกําลังกายซะส่วนใหญ่ 
ประมาณสักเวลา 4 โมงเย็น ถึง 1 ทุ่ม จะเป็นช่วงนั้นที่เทศบาลจะจัดเจ้าหน้าที่ไป
ควบคุมดูแล แต่จะไม่มีการเก็บค่าบริการต่าง ๆนะครับ เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาล
ให้ใช้ห้องน้ําฟรีอยู่นะครับ ก็อาจจะไม่มีการเก็บค่าบริการ จะเป็นการบริการให้กับพี่
น้องประชาชน ก็ขออนุญาตนําเรียนครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ค่ะ  เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณโอภาส  ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล                                    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผมขอเสริมของท่านนายกนิดนึงครับว่า การเปิดห้องน้ํา
นั้นตั้งแต่ประมาณ 4 โมงครึ่งถึง 1 ทุ่มได้ครับแต่ขณะนี้เท่าที่ผมดูอยู่นะครับ บางวันก็
เปิดบางวันก็ปิด แล้วแต่อําเภอใจของเจ้าหน้าที่ มันไม่ถูกต้องนะครับ เพราะว่าช่วงเย็น
จะมีประชาชนไปออกกําลังกายประมาณ 3 ถึง 400 คนทุกวัน จําเป็นต้องใช้ห้องน้ํานะ
ครับ ขอให้ท่านนายกช่วยสั่งการว่าให้เปิดทุกวันตั้งแต่ 4 โมงเย็นถึง 1 ทุ่มนะครับ ไม่ใช่
ว่าไม่เปิดเลยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ  เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ  ไม่มีนะค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอถามมตทีิ่
ประชุมแห่งนี้  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้สํานักการช่าง โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 16 เสียง)  ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติ เห็นชอบให้ สํานักการช่าง       
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
ประธานสต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  9  นะค่ะ 

              ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือพิจารณาในวาระท่ี  1   

  ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

 เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรี
เมืองนราธิวาส ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ.  
2559  ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ในโอกาสนี้ขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิก
ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ดังต่อไปนี้ 
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1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ณ วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2558  
เทศบาลเมืองนราธิวาส  มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จํานวน 324,375,962.22      บาท  
1.1.2 เงินสะสม   จํานวน        529,141.93       บาท  
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  106,028,812.83 บาท  
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน  1   โครงการ 
             จํานวน    14,605,000.00   บาท  
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   จํานวน  1   โครงการ 
                      จํานวน        380,000.00      บาท  

      1.2 เงินกู้คงค้าง  จํานวน   62,214,808.97     บาท  
          2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2558 
     (1) รายรับจริง  331,201,901.92  บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร   จํานวน   14,706,499.51  บาท 

                     หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต จํานวน                          
3,566,319.00  บาท 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จํานวน      7,770,624.75  บาท 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์จํานวน  0.00 บาท 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  จํานวน        199,811.00  บาท 

  หมวดรายได้จากทุน จํานวน                    0.00       บาท 

  หมวดภาษีจัดสรร  จํานวน  154,423,542.66   บาท  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน  150,535,105.00      บาท 

       (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            จํานวน      
133,774,355.31  บาท 

       (3) รายจ่ายจริง  จํานวน    235,375,678.36  บาท   ประกอบด้วย 

  งบกลาง    จํานวน       10,086,132.08   บาท 

  งบบุคลากร   จํานวน     138,739,501.20   บาท 

  งบดําเนินงาน  จํานวน      69,045,431.62    บาท 

  งบลงทุน            จํานวน         7,223,619.28   บาท 

  งบรายจ่ายอื่น   จํานวน                0.00           บาท 

  งบเงินอุดหนุน     จํานวน       10,280,994.18    บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน    
86,901,586.96   บาท 
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(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่          จํานวน        
26,123,040.00   บาท 

   3. งบเฉพาะการ 

     3.1 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล 

 ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 มีรายรับจริง  22,275,253.04 บาท รายจ่าย
จริง  11,844,218.64 บาท 

 กู้เงินจากธนาคารออมสิน สาขานราธิวาส จํานวน  65,574,588.06   บาท 

 กําไรสุทธิ        จํานวน      8,025,701.37    บาท 

 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  31 กรกฏาคม  2558  

 ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์    จํานวน          66,724.00     บาท 

 ธนาคารออมสิน  ประเภทออมทรัพย์    จํานวน           56,812.41  บาท 

  ทรัพย์รับจํานํา        จํานวน   125,183,400.00 บ      
3.2  ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการสถานีขนส่ง 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 8   มีรายรับจริง   960,753.83  บาท   รายจ่าย
จริง  795,634.90  บาท 

 กําไรสุทธิ         จํานวน        165,219.83   บาท  

 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  31 กรกฎาคม  2558   จํานวน       
899,664.26   บาท  

          โดยหลกัการและเหตุผลในการประกอบรา่งเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  ของเทศบาลเมืองนราธิวาส   ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
1.   ประมาณการรายรับ    ยอดรวม   396,321,300.00    บาท 
    1.1. ประมาณการรายรับท่ัวไป  ยอดรวม   366,708,000.00    บาท 

-  หมวดภาษีอากร จํานวน       15,320,000.00    บาท 
-  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต จํานวน         

4,606,000.00    บาท 
-  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน    9,451,000.00    บาท   
-  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน         

2,000,000.00    บาท 
-  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จํานวน        300,500.00    บาท 
-  หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน  175,030,500.00   บาท 

-  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จํานวน   160,000,000.00   บาท 
1.2  ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม     

28,216,000.00   บาท 
-  หมวดรายได้  จํานวน       17,216,000.00   บาท  
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-  หมวดเงินรายได้อ่ืน จํานวน        11,000,000.00   บาท  
1.3 ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานีขนส่ง      ยอดรวม        
1,397,300.00  บาท 
       -  หมวดรายได้  จํานวน          1,397,300.00  บาท  

2.  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น         ยอดรวม    393,328,300.00  บาท     
แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี้ 

  2.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ยอดรวม   366,708,000.00   บาท 
ก. ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม      56,623,030.00   บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม     12,481,640.00  บาท 

ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา  ยอดรวม  148,577,860.00 บาท 

 แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม     10,297,850.00  บาท  
แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม         263,600.00    บาท    
แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม    85,498,220.00 บาท  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม    4,704,460.00  บาท     
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    ยอดรวม      
8,297,200.00  บาท  

ค.  ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม   10,529,900.00    บาท 
แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม        542,840.00    บาท 

ง.  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
 แผนงานงบกลาง      ยอดรวม     28,891,400.00  บาท 
   2.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  ยอดรวม   26,620,300.00  บาท 

2.2.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม   
25,223,000.00    บาท 

     2.2.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง ยอดรวม     
1,397,300.00      บาท 

เหตุผล 
  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส  และนโยบายของ
นายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ  พ .ศ.  2559   จึงขอ
เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ.  2559  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ค่ะ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญค่ะ  เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล   
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            มันเพ่ิมขึน้มาประมาณ 2 ล้านบาท ก็ไม่มาก การทํางานผมขอฝากผู้บริหาร
และผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ นะครับ ขอฝากไว้ว่า 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือนราธิวาส 

          ขอโทษนะคะคุณโอภาส ดฉัินลืมข้ามขัน้ตอนไป ขอให้เลขาฯชี้แจงระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องก่อนนะคะ ขอโทษค่ะ  เชิญเลขาฯชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน   
พ.ศ.2547  ข้อ  47  ในการพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมฯ
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น
หรือไม่  หากมีสมาชิกฯ  ประสงค์จะอภิปรายห้ามมิให้ลงมติก่อนที่สมาชิกฯ  ได้อภิปราย
ในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญคุณโอภาสค่ะ เริ่มใหม่ก็ไดน้ะคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนท่านประธานสภาครับ งบประมาณป ี2559  ปีนี้ตั้งไว้ 366ล้านกว่า
บาท นะครับ เมื่อปีที่แล้ว ตั้งไว้ 364ล้านกว่าบาท ก็ต่างกันประมาณ 2 ล้านบาท นะ
ครับ ผมขอฝากผู้บริหารพร้อมทั้งผู้รับนโยบายที่นําไปปฏิบัติ ขอให้ดูแลเงินงบประมาณ
ตัวนี้ นะครับ  ให้ใช้ให้ประหยัดที่สุด แล้วให้คุ้มค่าท่ีสุด แล้วให้ได้ปริมาณงานมากท่ีสุด  
แล้วอีกอย่างหนึ่ง ขอให้โปร่งใสมากท่ีสุดครับ ที่เป็นเหตุนี้เพราะว่า เงินงบประมาณ
รายจ่ายของแต่ละปี เป็นเงินของภาษีของพ่ีน้องประชาชนทั้งหมดเลยครับ เราจะทํา
อย่างไรให้การทํางาน ให้การใช้จ่ายงบประมาณให้ถึงมือพ่ีน้องประชาชนให้ได้รับ
ผลประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุดครับ ขอฝากไว้ครับ ขอความโปร่งใสอย่างเดียว ขอบคุณมาก
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ เชิญสมาชิกท่านอ่ืนอภิปรายต่อค่ะ  เชิญคุณดเิรก ยา ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

            ครับ เรยีนท่านประธานสภาท่ีเคารพและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนาย
ดิเรก ยา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อยากจะทราบว่า รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้
ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจํานวน 1 โครงการ เป็นจํานวนเงิน 14,605,000 บาท 
2) รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 1 โครงการ จํานวนเงิน 
380,000 บาท ไม่ทราบว่าเป็นโครงการอะไรครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายต่อในเรือ่งเดยีวกันอีกไหมคะ เดีย๋วจะให้
ท่านผู้บริหารตอบคําถามในประเด็นเดียวกัน ทีเดียวเลยนะคะ มีอีกไหมคะ มีสมาชิก
ท่านใดสงสัยในประเด็นเดียวกันประเด็นนี้  เรียนเชิญท่านผู้บริหารตอบทีเดียวเลย  ไม่มี
นะคะ  เชิญผู้บริหารค่ะ  เชิญท่านนายกฯค่ะ 
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นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

             เรยีนท่านประธานสภาเทศบาล นะครับ ท่านสมาชิกทีส่อบถามเรื่องโครงการ
ที่กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย และรายการที่กันไว้โดยที่ยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน สําหรับรายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 1 
โครงการ นะครับ ก็คือ โครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองชลประทาน ตรงบริเวณชุมชน 
ณ นคร นะครับ ก็มีจํานวนเงินที่ปรากฏที่เบิกไป 1 งวด ในส่วนรายการที่กันไว้โดยยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ก็เป็นโครงการซื้อเครื่องสูบน้ําของบ่อขยะ จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเลา๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส นะครับ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559       
นะครับ ขอให้ทุกท่านเปิดไปที่หน้า 1/57 อยู่ในช่วงรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
ทั่วไป จะมีหลายส่วนในร่างเทศบัญญัตินี้ จะมีหน้า1/57 , 2/57 ที่เป็นรายละเอียด  
นะครับ ไม่ใช่เป็นจํานวนเงินอย่างเดียว ครับท่านประธานครับ ผมมีข้อสงสัยเล็กน้อยที่
จะถามในร่างเทศบัญญัตินี้ ผมได้ไปอ่านทั้งหมดแล้วนะครับ หน้า 7/57  คือเป็น
งบอุดหนุน    นะครับ เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ หน้า 7/57 ก็มี 1) 
เงินอุดหนุนสมาคมกู้ภัยนรา 01 จํานวน 50,000 บาท  2) เงินอุดหนุนมูลนิธิเมตตา
ธรรมนราธิวาสก็ 50,000 บาท รายละเอียดก็อยู่ในมือของพวกเราทั้งหมดแล้วนะครับ  
ผมก็สงสัยว่า เพราะว่างบประมาณนี้ ตามที่หนังสือสตง.ที่ส่งมาให้เทศบาลเมือง
นราธิวาส ที่สตง.หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน มาตรวจการเงินของเทศบาล ตั้งแต่
วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 และก็งบนี้อยู่ท่ีหน้า 12 ของหนังสือสตง.       
นะครับ ท่านอาจจะไม่มี แต่ผมมีนะครับ อยู่ที่หน้า 12 ของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
เขาว่าอย่างนี้นะครับ ท่านประธานครับ ผมจะอ่านนะครับ อยู่ที่ข้อ 5.8 การตั้ง
งบประมาณและเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เขายกตัวอย่างของปี 2557 นะครับ เงิน
สนับสนุนให้สมาคมกู้ภัยนรา 01 เมื่อก่อนเราตั้ง 40,000 ตอนนี้เราตั้ง 50,000 ก็
สองท่ี เป็นหนึ่งแสนนะครับ ทีนี้ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ก็อ้างเหตุผลว่า เนื่องจาก
เทศบางเมืองนราธิวาส ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการสงเคราะห์ ในการจัดทําศพ ตามมาตรา 
50 , 53 และมาตรา 54 แต่ข้อบัญญัติเทศบาล 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมและไม่มี
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 2542 กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริหารสาธารณเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองเก่ียวกับการจ่ายเงินสงเคราะห์ในการ
จัดการศพ ซึ่งเขาเน้นว่า จึงไม่อาจตั้งงบประมาณได้ นะครับ ผมก็เห็นใจนะครับว่า 
ทําไมเรามาตั้งอีก เพราะว่าหนังสือนี้เขาให้เราคืนเงินเขาให้เทศบาลที่ให้เงินอุดหนุนไป
แล้วคืนเงินนะครับ นี้ก็เป็นประเด็นที่สงสัยนะครับ และก็ลองเปิดดูในหน้า เป็นเงิน
อุดหนุนเหมือนกันนะครับ อยู่ในหน้า 44/57 มีข้อสงสัยนิดเดียวเองครับ เป็นเงิน
อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ คืออุดหนุนให้แก่ชุมชนทุกชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาส ผมก็แปลกใจนะครับ เมื่อปี 58 เราตั้งได้ที่ 408,000 บาท ก็
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ให้ขุมชนละ 12,000 บาท ก็เท่ากับท้ังหมด 34 ชุมชน แต่พอมาปีนี้ ปี 59 เราตั้งงบ
เหลือแค่ 360,000 บาท คือขาดไป 48,000 บาท ที่ขาดไปก็คงตัดชุมชนใดชุมชน
หนึ่งออก ใช่ไหมครับท่านประธาน  ก็สงสัยเหมือนกันว่าตัดทําไม ในเมื่อชุมชนเป็น
ชุมชนของเรา หรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ตัดนะครับ และประเด็นที่ 3 ก็คือ ของกอง
สวัสดิการและสังคม ในร่างเทศบัญญัติ2559 โครงการเทศบาลพบประชาชน ซึ่งเป็น
หัวใจหลักของเทศบาล ก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ก็สงสัย ก็ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณ
มากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ค่ะ เชิญคุณแวมะโซ ค่ะ 

นายแวมะโซ  แวดาโอะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภาท่ีเคารพและคณะผูบ้รหิาร แขกผูมี้เกียรตทีิอ่ยู่ในหอ้งนี ้
ประเด็นที่ผมสงสัยเมื่อสักครู่ที่ว่า รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน 14 ล้าน ท่าน
ผู้บริหารตอบเมื่อสักครู่ว่าเงินตัวนี้ ที่ถนน ณ นคร เลียบคลองชลประทาน ใช่ไหม ใน
เมื่อโครงการนี้ ผมเห็นแล้ว ทําเสร็จแล้ว แต่บางอย่างยังไม่เสร็จ ตรงไฟฟูา ถูกไหม แล้ว
ทําไมไม่ให้เบิกเงินให้ผู้ประมูล ผู้ดําเนินงาน ผู้รับเหมา ผมไปดูทุกวันนะครับโครงการนี้ 
มันติดขัดตรงไหน ผู้ตรวจสอบไม่ผ่านตรงไหน ก็บอกผู้รับเหมา จะได้แก้ไข ท่านรอง
ประธาน ท่านประธาน เป็นผู้ว่าโครงการนี้ทําเสร็จแล้ว บางส่วนยังไม่เสร็จ แต่เงินยังไม่
เบิก เบิกบางส่วน เช่นที่ท่านนายกฯบอกเม่ือสักครู่ มันติดขัดตรงไหน ฝากด้วยนะครับ 
ถ้าติดขัดตรงไหนหรือว่าไม่ผ่านอะไร บอกผมก็ได้ ผมจะได้บอกผู้รับเหมาได้  ฝากด้วย
ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ มีท่านผูบ้รหิารจะอธิบายตอบข้อซกัถามไหมคะ 
ค่ะเชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

            ครับ เรยีนท่านประธานเทศบาลเมืองนราธวิาส และเพ่ือสมาชิกทีส่อบถาม 
ขออนุญาตตอบของคุณมะตอฮาก่อนนะครับ ในส่วนของที่ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนนะ
ครับ ให้กับทางชุมชนทั้ง 35 ชุมชน เดิม 35 ชุมชน  4 ชุมชนที่ไม่ได้อุดหนุนในปี59 
เนื่องจาก 2 ชุมชน ไม่ขอรับและส่วนอีก 2 ชุมชน ปีที่ผ่านมานะครับ ได้ทําผิดเงื่อนไข 
โดยเอาเงินไปใช้ผิดเงื่อนไข ก็อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบ และให้มีการชดใช้  ซึ่ง 2 
ชุมชนก็ได้มาดําเนินการชดใช้ในส่วนงบประมาณที่ให้ไป จํานวน 12,000 บาท ก็ทําให้
ไม่สามารถท่ีจะตั้งงบให้ได้เนื่องจากทําผิดเงื่อนไขนะครับ แต่เมื่อเคลียร์เรียบร้อยแล้ว 
ในงบประมาณหน้าก็สามารถท่ีจะตั้งให้ได้ ก็มีอยู่ 4 ชุมชน นะครับ ส่วนของเทศบาลพบ
ประชาชน ก็มีการติงในหลายๆเรื่องในการที่เทศบาลพบประชาชน  ก็เลยเปลี่ยน
นโยบาย ผู้บริหารและทางผู้อํานวยการสํานัก/กอง ต่างๆ จะลงไปที่ชุมชนโดยไม่ได้
จัดเป็นเขตๆ โดยผู้บริหารจะลงไปเยี่ยมชุมชนในแต่ละชุมชนในห้วงเวลาที่ได้ประสานไป
กับทางชุมชน ที่ผ่านมาก็หลายๆชุมชนที่ทางเทศบาลไปพบปะ และก็นําข้อมูลจาก
ประธานชุมชนเพ่ือมาปรับปรุงและแก้ไข นะครับ ได้เสียงตอบรับจากท่านประธาน
ชุมชนเป็นอย่างดีนะครับ และหลังจากนี้ก็อาจจะมีการเข้าไปพบปะพ่อแม่พ่ีน้องใน
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ชุมชน และประธานชุมชน โดยตั้งโต๊ะเล็กๆนั่งคุยกัน และรับปัญหามาเพ่ือที่จะมา
ปรับปรุงแก้ไขต่อที่เทศบาล โดยอาจจะเปลี่ยนรูปแบบ โดยงบประมาณก็จะไม่ได้ใช้มาก  
โดยจะไปลงพ้ืนที่โดยทางชุมชนอาจจะจัด  น้ําชาต้อนรับพวกสมาชิกและทางผู้บริหาร
เอง ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นอย่างนั้นนะครับ  สําหรับเรื่องเงินอุดหนุนให้กับทางกู้ภัยต่างๆ 
ขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองชุมสาย ได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          เรยีนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรตคิรับ กรณีท่ีท่าน
สมาชิกได้กรุณาสอบถามมาเม่ือสักครู่นี้ ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงทําความเข้าใจเพ่ิมเติม 
กรณีเหตุเมื่อปี2557 สตง.มีเหตุทักท้วงเป็นกรณีที่กล่าวหาว่า ลักษณะโครงการที่ทําไป
นั้น ไม่ใช่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เป็นอย่างนี้ครับ ในหลักการของการตั้ง
จ่ายเงินอุดหนุน มีหลักการอยู่ 2 , 3 ประการ  อันที่หนึ่ง ครับ ถ้าจะอุดหนุนให้กับส่วน
ราชการอ่ืนหรือมูลนิธิหรือภาคเอกชนต่างๆนั้น จะต้องหนึ่งครับ มีอยู่ในอํานาจหน้าที่
ของเทศบาล  อันที่สอง เป็นกิจการสาธารณประโยชน์ อันที่สาม มีฐานะการคลังอย่าง
เพียงพอที่จะอุดหนุนได้โดยที่เทศบาลไม่ทําเอง แต่ให้มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่นช่วยทําให้ 
หลักมันมีอยู่ 3 ประการ  แต่วิธีปฏิบัตินั้น กระทรวงมหาดไทยได้กําหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ เรียกสั้นๆว่า หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ว.74  ใน ว.74 นั้น ปรากฏใน
กระบวนการโดยสรุปความว่า เขาให้หน่วยงานต่างๆ มูลนิธิ นั้น ทําโครงการมา เมื่อทํา
โครงการมาเสร็จแล้ว ถ้าเกิดเกินเลท เกินกติกาท่ีกําหนดไว้ เขาบอกว่าให้แจ้งไปทาง
คณะกรรมการชุดหนึ่ง ที่จังหวัดเรียกว่า กรรมการ เป็นกรรมการพิจารณาเรื่องของการ
ตั้งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจข้ึนมาคณะหนึ่ง แล้วให้คณะนี้เป็นผู้พิจารณาว่าโครงการ
ทั้งหลายทั้งมวลนั้น อยู่ในอํานาจหน้าที่หรือไม่ เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า โครงการนี้
ได้รับการผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดมาแล้ว จึงได้ตราเป็นเทศบัญญัติ แต่ในเนื้อหา
ของโครงการ ผมเรียนแบบนี้ครับ รายละเอียดของโครงการที่สตง.ทักท้วงก็คือว่า ใน
โครงการนั้น ไปปรากฏในเรื่องของการทําโลงศพ การกิจการช่วยเหลือศพ ซึ่งปรากฏ
เป็นการช่วยเหลือเฉพาะบุคคล ไม่ใช่สาธารณะ สตง.เลยทักท้วงมา ทางเทศบาลก็ได้
แก้ไขและชี้แจงสตง.ไปว่า เหตุผลความจําเป็นในการที่เทศบาลได้ให้มูลนิธิเมตตาธรรม 
ทําแบบนั้นเพราะว่า คํานึงว่าเป็นเหตุผลว่ากิจการดังกล่าวเป็นสาธารณะจริงๆ นะครับ 
ไม่ใช่ให้เฉพาะรายบุคคล ศพไหนก็ได้ที่เป็นศพที่ไม่มีญาติ ศพที่สูญเสียแล้วเป็นศพที่ต้อง
ได้รับการสงเคราะห์จาสาธารณะ อย่างนี้เป็นต้นนะครับ แต่ในปีงบประมาณ58 ที่เรา
แนะนําให้ทางมูลนิธิทั้ง 2 มูลนิธิ นี้เขียนโครงการมาใหม่ คือ ลักษณะให้ออกเป็น
ลักษณะสาธารณประโยชน์และเป็นสาธารณภัย ใครก็ได้ที่มูลนิธิเข้าไปช่วยเหลือ ไม่
จํากัดเฉพาะบุคคล นะครับ ลักษณะโครงการจึงแปลกและแตกต่างไปจากปี57 ที่สตง.
ทักท้วง ไม่ใช่เป็นการซื้อโลงศพ หรือไม้ขุดศพ เฉพาะบุคคล แต่เป็นเช่นเครื่องมือในการ
ถ่าง เครื่องมือในการที่จะไปช่วยเหลือผู้คนในการดูแลรักษาผู้ปุวยระยะฉุกเฉิน อย่างนี้
เป็นต้นนะครับ ลักษณะจึงเป็นลักษณะโครงการที่เป็นสาธารณกุศล และก็อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลที่จะทําได้ตามกฎหมายของเทศบาล ครับ รายละเอียดนี้ผมนําเรียน
เพ่ือย้ําให้ท่านว่า ถ้าหากมีลักษณะโครงการนี้อีก เทศบาลจะพยายามเกลาโครงการ
เพ่ือให้เข้าข่ายอย่างท่ีเป็นองค์ประกอบของ 3 , 4 อย่างนั้น ในอํานาจหน้าที่นะครับ 

 



 
 
 

24 

เป็นสาธารณประโยชน์และก็อยู่ในฐานะการคลังที่พอไปได้ นะครับ เรียนที่ประชุมเพื่อ
ทราบครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณแวมะโซ ค่ะ 

นายแวมะโซ  แวดาโอะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน และผูมี้เกียรตทีิอ่ยู่ในหอ้งนี ้
สิ่งที่ผมถามเม่ือสักครู่ โครงการนี้ 14ล้าน เราก็ยกมือผ่าน คนที่รับเหมาแล้ว ยังมีตัวเงิน
ที่จะเบิกอีกไหม ท่านประธานต้องเข้าใจนะ ผู้รับเหมาทําไปแล้ว ไม่ทราบว่าเบิกไปกี่งวด 
แต่เงิน 14ล้าน รู้สึกว่าอยู่ในโครงการนี้ที่ถนน ณ นคร ก็ทําไปเพื่อพัฒนาให้ชาวบ้านยก
ย่องพวกเรา อยู่ๆผู้รับเหมา รับเหมาไปแล้วเงินเบิกไม่ได้ เขาไม่ใช่กินแกลบนะ เขากิน
ข้าว เลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาเหมือนกัน คณะผู้บริหาร ผู้มีอํานาจ ตรวจสอบไปแล้วต้องดู
ด้วยครับว่า ทําเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็น วิธีการรับเหมาเบิกก่ีงวด เบิกไปแล้วกี่งวด ช่วย
แจ้งให้ผมทราบด้วยเพราะถ้าตัวนี้ผมยกมือไป ส่วนที่เหลือที่รับเหมาแล้ว เราจะเอาเงิน
ตัวไหนไปเบิก หรือต้องกู้อีก กู้อีกก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยอีก พวกเราก็รับภาระอีก ผมฝาก
ด้วยครับ โครงการนี้หลายเดือน เป็นปีแล้ว ติดขัดตรงไหน วิศวะหรือว่าใคร ผมก็
อยากจะทราบ ให้เหตุผลว่าติดขัดตัวนี้ ไม่ให้เบิก เหตุผลอะไร ผมฝากจริงๆนะครับ ฝาก
ด้วยทุกท่าน ฝากด้วยคณะผู้บริหารและผู้มีอํานาจ ท่านปลัดฯ และวิศวะทุกท่าน ในเมื่อ
งบประมาณตัวนี้ พวกเราทุกๆท่าน ยกมือให้ผ่านเพ่ือพัฒนาในเขตเทศบาลเมือง
นราธิวาส และพอมาถึงจุดนี้แล้ว เสร็จแล้วใช้การไม่ได้ ชาวบ้านบ่น ไฟก็ไม่มี ทั้งๆ
โครงการตัวนี้แบบมีโคมไฟ ผมก็ถามผู้รับเหมาทําไมไม่เสร็จ จะทําให้เสร็จได้อย่างไร เขา
ไม่ให้เบิก เขาไม่ใช่ผลิตเงินเอง ถูกไหมท่าน สมมติถ้าท่านเป็นผู้รับเหมา เขาไม่ให้เบิกให้
ท่าน ท่านจะทําไหม ไม่ว่าใคร ไม่ว่าผู้บริหาร ไม่ว่าใคร จัดทําไปแล้วไม่ให้เบิกใครจะทํา
ต่อ พูดไม่ใช่ใช้อารมณ์นะ ผมเจ็บใจงบประมาณตัวนี้ คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสของเรา ยกมือให้ผ่านเพ่ือพัฒนาบ้านเมืองของเรา อยู่ๆมาติดขัดอย่างนี้ บ้าน
เสร็จแล้วไม่มีไฟ ใช้เทียนหรือครับ เหมือนมนุษย์เรานั้นแหล่ะ ถ้าจิตใจไม่บริสุทธิ์ ไป
ตรงไหนก็พูดหวานอย่างไรก็มันดับอย่างนั้นแหล่ะ ฝากด้วยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญท่านสมาขิกอภิปรายต่อค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีก็เชิญท่านผูบ้รหิารค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

             เรยีนท่านประธาน เรือ่งนีผ้มก็ขออนญุาตทางผอ.สํานักการช่าง ช่วยตอบ
ประเด็นเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับ เพ่ือที่จะให้สมาชิกสภาเข้าใจ ขอเชิญผอ.สํานักการช่าง 
เชิญครับ 

นายธนานนท์  ชูด้วง 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

             ครับ ก็ขอกราบเรยีนเรือ่งโครงการริมคลองชลประทานนะครับ ทีว่่าตอนนี้ 
เท่าท่ีผมทราบเรื่องตอนนี้อยู่ที่ระหว่างคณะกรรมการและช่างควบคุมงาน ยังพิจารณา
ในขั้นตอนการทํางานก่อสร้างอยู่นะครับ ซึ่งทราบว่าตอนนี้ผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ 2 
มายังเทศบาล แล้วช่างคุมงานก็ได้เกษียนไปในเรื่องให้แก้ไขปรับปรุงในเนื้องาน ซึ่งนี้ก็
เป็นมติของคณะกรรมการซึ่งกําลังพิจารณากันอยู่ ก็ขั้นตอนอยู่ตรงนี้แล้วครับ 
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เพราะฉะนั้นเขาก็ได้ทําหนังสือแจ้งคู่สัญญาที่ได้ทําสัญญาให้แก้ไขเพ่ือที่จะตรวจรับงาน
ในงวดที่ 2 ต่อไปครับ ก็รายละเอียดเรื่องนี้อยู่ที่คณะกรรมการที่จะนําเสนอต่อไปครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ค่ะ เชิญคุณแวมะโซ ค่ะ 

นายแวมะโซ  แวดาโอ๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              เรยีนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ในเมือ่ท่านตอบเมือ่สักครูว่่า หนงัสอืส่งไป
แล้วให้แก้ เมื่อก่อนให้แก้แล้วแต่ทางเราไม่มีหลักฐานเลย วิธีการรับเหมาจะให้คนแก้
ต้องมีหนังสือ ใช่ไหมครับ วิธีนี้ใช้ปากให้แก้ คนทําก็แก้ ถามว่าตัวนี้ ส่งงานแล้ว วิธีการ
เบิกต้องเบิกก่ีงวด สมมติว่าผ่านตัวนี้ ที่ผมถามเมื่อสักครู่ 14 ล้าน ถ้าให้ผ่านวันนี้ แล้ว
คนที่รับเหมา จะมีเงินตัวอ่ืนเกี่ยวข้องกับงบตัวที่ทําหรือเปล่า งบ 14 ล้าน ในเมื่อท่าน
นายกฯบอกว่า เอางบตัวโครงการที่ ณ นคร เพราะว่าผู้รับเหมาเบิกยังไม่หมด เบิกเงิน
ยังไม่หมด ใช่ไหม ถ้าตัวนี้เราผ่านสภาวันนี้ ถ้าท่านหัวหน้าบอกเมื่อสักครู่ให้แก้ ถ้าแก้
เสร็จจะเอาเงินตัวไหนไปเบิกครับ  

นายธนานนท์  ชูด้วง 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

          กันเงินเอาไว้ ไม่ไดต้ดัครับ เงินมีอยู่แล้ว 

นายแวมะโซ  แวดาโอะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           โอกาสนี้ผมอยากจะถามว่า ในเมือ่ท่านก็ตอบแล้วเม่ือสักครู ่ผมตอ้งการชื่อ
คณะกรรมการ วิศวะ หรือว่าใครก็แล้วแต่ ที่ว่ายังติดขัด ได้ไหมครับ ฝากด้วยนะครับ 
ผมต้องการหนังสือตัวเมื่อสักครู่ ที่ท่านบอกเมื่อสักครู่ กําลังดําเนินการอยู่ ผมต้องการ
หนังตัวนี้ ฝากด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญท่านผูบ้รหิารค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           ครับ ก็อยากจะบอกอยา่งนี้นะครับว่า เรื่องของการขอเอกสารต่างๆ ท่าน
สมาชิกสภาก็ไปประสานได้นะครับที่สํานัก ให้คําปรึกษาว่าจะต้องการอะไรด้วย ทําเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย นะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ เชิญคุณดเิรก ยา ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           กราบเรยีนประธานสภาท่ีเคารพและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายดิเรก ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ครับ ก็อยากจะให้ดูหน้า 2/57 ค่าเบี้ยประชุม ที่จริงก็ไม่
อยากจะคุยในสภาเพราะว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ว่าคือแนวทางการคุยอะไรมันไม่เข้ารอย 
ไม่ไปในแนวทางเดียวกัน ก็อยากจะคุยให้ชัดในวันนี้ว่า คือที่จริงค่าเบี้ยประชุม คืออยู่ใน
งบ เขาตั้ง 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภา
เทศบาล และคณะกรรมการสามัญท่ีได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล ให้ทําหน้าที่ที่
เกี่ยวกับกิจการของสภาเทศบาลตามระเบียบ คืออยากจะให้เจ้าหน้าที่โดยตรง คืออย่าง
น้อยผู้ตรวจรายงานการประชุมจะได้ตระหนักในการดูแล ระเบียบการประชุม วาระ
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สําคัญ ในการตรวจสอบคือ สมาชิกจะได้มีกําลังใจที่จะมาดูแลในเรื่องนี้ คือบางคนไม่มี
กําลังใจคือปล่อยเลย บางครั้งบันทึกการประชุมนี้ รายงานบางครั้งตัวหนังสือ ตัว
ข้อความ สะเปะสะปะ คืออยากจะให้เจ้าหน้าที่มีกําลังใจด้วยในเรื่องนี้ คืออยากจะให้
เจ้าหน้าที่ทําเป็นทางการเลย จะได้สมาชิก บางคนไม่มาบ้าง มาบ้าง คือมันเกี่ยวข้องใน
การที่เราจะประชุมด้วย ครับขอฝากด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ในเมือ่อภิปรายกันมาพอสมควรแลว้ ดิฉันขอถามมตใินทีป่ระชุมแห่งนี้ว่ารับ
หลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 หรือไม่ 
หากรับหลักการโปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 15 เสียง)  อยู่ในที่ประชุม 15 ท่าน       
นะค่ะ ไม่รับหลักการไม่มีนะค่ะ เห็นเป็นอย่างอ่ืนไม่มี เป็นอันว่าสภามีมติรับหลักการร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขอเชิญเลขานุการ
สภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน   
พ.ศ.2547  
            ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระท่ีสอง  ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นั้น 
            ข้อ  49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
             ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตตทีิส่ภาท้องถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง   
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ   ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ     
              ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม  และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า  ได้มีหรือไม่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วนให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือ
แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
            ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทําได้เฉพาะการขอลด
รายจ่าย หรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจํานวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการขอเสนอญัตติ   
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  คําแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 
  ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่    จะได้รับคํารับรอง
จากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เพ่ือปฏิบัติให้เปน็ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 49 ดิฉันจึงขอปรึกษาท่านสมาชิกกําหนดเวลาแปร
ญัตติไว้กี่วัน  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอค่ะ  และจะเริ่มตั้งแต่เม่ือใด 

นายเจะอูมา  เจะมุ                                    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เรยีนท่านประธานสภา ผมนายเจะอูมา  เจะมุ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ขอเสนอกําหนดเวลายื่นคําแปรญัตติฯ  2 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ 13
สิงหาคม  2558 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม  2558 ในเวลาราชการ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

               ขอเสยีงรับรองค่ะ สมาชิกรับรองถูกตอ้ง  มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
เชิญค่ะ ในเมื่อไม่มีดิฉันขอมติในท่ีประชุม     ผู้ใดเห็นชอบ ให้กําหนดเวลายื่นคําแปร
ญัตติฯ   2 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  วันที่ 13 สิงหาคม  2558 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม  
2558 ในเวลาราชการ โปรดยกมือ(ยกมือ 14 เสียง) ผู้ใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือ (ไม่มี
สมาชิกยกมือ) เห็นเป็นอย่างอ่ืนไม่มีนะค่ะ (ไม่มีสมาชิกยกมือ) เป็นอันว่าสภาแห่งนี้
กําหนดเวลายื่นคําแปรญัตติฯ  ฯ  2 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  วันที่ 13 สิงหาคม  2558 
ถึง วันที่ 14 สิงหาคม  2558 ในเวลาราชการ    ดิฉันจะได้ส่งให้ คณะกรรมการสามัญ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาเทศบาลได้แต่งตั้งไว้แล้วในการ ประชุมสภาเทศบาลสมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2557 ครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ซ่ึง
คุณสูไฮมี  มะรอดิง ซึ่งเป็นประธานกรรมการแปรญัตติ ได้อ่านรายชื่อไปแล้วนะค่ะ ทั้ง 
5 ท่าน หรือว่าที่ประชุมจะแต่งตั้งใหม่ก็ได้นะค่ะ หรือจะใช้ชุดเดิมก็ได้นะค่ะ  สมาชิก
ท่านใดจะแต่งตั้งกรรมการใหม่เชิญเสนอได้เลยค่ะ ไม่มีนะค่ะแสดงว่าเอาชุดเดิมนะค่ะ  
ถ้าใช้ชุดเดิมก็ขอมตินะค่ะ สมาชิกผู้ใดเห็นสมควรให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งไว้แล้ว
ดังกล่าว เป็นคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕9  โปรดยกมือ   (ยกมือ 16 เสียง)  เห็นชอบหมดนะค่ะ ส่วนการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตตินั้นจะได้แจ้งให้ทราบภายหลังนะค่ะ  

ต่อไปเข้าสู่  ระเบียบวาระท่ี  10  เรื่อง  อื่น ๆ   

 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ เชิญค่ะ เชิญคุณมะตอฮา  ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ                                    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ครับ ในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นี้ผมขอหารือกับท่าน
ผู้บริหารในเรื่องของการจัดระเบียบที่หาดนราทัศน์นะครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่ไปที่หาด  
นราทัศน์ทุกวันนะครับ แล้วผมก็ดูในเรื่องของการจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าที่หาดนราทัศน์ 
ครั้งที่แล้วใกล้ ๆ กับ วันรายอเราได้จัดระเบียบทั้งหมด ตอนนั้นเราก็ให้พ่อค้าแม่ค้าย้าย
จากที่เรืออินโดจอดแล้วก็มาตั้งขายอยู่ในหลังคาสีเขียวที่ท่านนายกได้สร้างไปนะครับ 
โครงการนั้นเราสร้างไป 6 ล้านกว่าบาท คราวนี้พอเราไปย้ายเค้ามาจะมีปัญหาในเรื่อง 
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ของการใช้ระเบียบการดูกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของเรา  ตอนนั้นรายอวันแรก เขาเข้าไป
ในหลังคาสีเขียวเกือบทุกเจ้า คราวนี้ผมก็ได้ถามเจ้าหน้าที่เทศกิจท่านหนึ่ง ผมไม่ต้องเอ่ย
นามนะครับ ผมถามว่าจะจัดระเบียบอย่างไรนะครับ รายอนี้มีประชาชนมาเยอะแน่นอน 
เขาบอกว่าเขามีบัตรพ่อค้าแม่ค้าจะมาขายที่หาดจะต้องมีบัตร ถ้าจะมาขายไม่มีบัตรก็จะ
ไม่ให้เข้า ผมก็ดีใจด้วยว่ารายอนี้การจราจรจะไม่ติด พ่อค้าแม่ค้าก็อยู่ในระเบียบ 
เพราะว่าที่ผ่านมามันมั่วจอดรถก็ไม่ได้นะครับ คราวนี้พอมาวันรายอจริง ๆ พ่อค้าแม่ค้า
จากที่ไม่ได้มาลงทะเบียนก็มาขายสะเปะสะปะไปหมด คราวนี้คนที่มาขายในหลังคาสี
เขียวเขาขายไม่ได้ เพราะว่าเราปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้าจากที่อ่ืนมาขายตามจุดบริเวณนั้น 
คราวนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่ยอม พอวันที่สองก็ต่างคนต่างออกมาหมดเลยไม่มีใครขายใน
หลังคาสีเขียวอีก ผมอยากจะถามเจ้าหน้าที่ของท่านประธานว่าเราจะจัดระเบียบอย่างไร
ต่อไปให้พ่อค้าแม่ค้าขายเสื้อกระสอบที่ขายนาฬิกา และขายสินค้าอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
ระเบียบ ให้เขาเข้าไปในหลังคาสีเขียวนั้นได้อย่างไร เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ยอมเข้าไปนะ
ครับ คราวนี้ผมก็ได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าบริเวณนั้น บางคนก็ยังไม่สบายใจ กลัวว่าจะไล่เขา
เข้าไปอีก คราวนี้เขาก็ให้ข้อคิดเห็นว่า ถ้าจะให้เขาเข้าไปในหลังคาสีเขียว แต่ต้องมี
เงื่อนไข หมายถึงว่า ถ้าเข้าไปในหลังคาสีเขียวทั้งหมดแล้ว เจ้าหน้าที่เทศกิจที่มีอํานาจ
หน้าที่โดยตรง ช่วยห้ามคนที่มาขาย ที่ไม่ได้อยู่ตามประกาศท่ีเทศบาลห้ามไม่ให้ขาย
สินค้าในบริเวณนั้น ๆ แล้วเขาจะเข้าไปอยู่ เพราะเขาคิดว่าประชาชนที่เขามาขาย หรือ
ประชาชนที่เขามาซื้อในหาดนราทัศน์ เขาไม่อยากจะเดินไกล เขาอยากจอดตรงนั้นก็ซื้อ
ตรงนั้นเลยนะครับ ในเมื่อเขาเข้าไปในหลังคาสีเขียว แต่เราให้คนอื่นมาขายตามจุดที่
เทศบาลห้าม เขาก็จะไม่ยอมเข้าไปนะครับท่าน คราวนี้ผมจะถามท่านผู้บริหารว่าเราจะ
จัดการอย่างไร ช่วงไหน ผมเสียดายนะครับ เราสร้างไว้ 6 ล้านกว่าบาทแต่ไม่มีใครเข้าไป 
มีแต่คนไม่สมประกอบเท่าไรครับที่เข้าไปอยู่หลายเดือนแล้ว ผมดูแล้วผมก็อายนะครับ
ท่าน คือถ้าท่านผู้บริหารทําอย่างนี้ได้นะครับ คือให้เขาเข้าไปอยู่ในหลังคาสีเขียว แต่เรา
ต้องใช้ระเบียบใช้กฎหมาย กับพ่อค้าและแม่ค้าท่ีมาขายข้างนอก ที่มาขายในจุดที่เรา
ห้ามขายนะครับ คืออย่าให้ขายไปเลยนะครับ แล้วเขาจะเข้าไป คุยกับเขาแล้วนะครับ 
ขอบคุณครับ อยากจะให้ท่านประธานตอบด้วยนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน  รานิง                                    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสมาน  รานิง  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 2 ครับ ก็ขอเสริมที่ท่านสมาชิกมะตอฮา ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาการ
บริหารจัดการที่หาดนราทัศน์ เพราะว่าผมดูยิ่งแก้ยิ่งเละเหมือนกับว่าว่าเรากําลังถมดิน
ตอนฝนกําลังตกนะครับ ก็จากท่ีว่าเราให้เขามาอยู่ในหลังคาสีเขียวนะครับ ที่เราสร้างมา
เพ่ือเขาโดยเฉพาะแต่การตัดสินใจนั้นกลับตาละปัดนะครับ อยู่ที่พ่อค้าแม่ค้าทั้ง ๆที่เรา
เป็นฝุายเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับ แต่กลับเป็นผู้ต้องเลือกปฏิบัติ
หรือว่าไม่กล้าที่จะบังคับใช้กฎหมายกับเขา ทั้ง ๆ ที่เรามีท้ัง พรบ.สาธารณสุข 2535 
และ พรบ.เกี่ยวกับการจัดระเบียบและความสะอาด ซึ่ง พรบ.เหล่านี้เราสามารถบังคับ
หรือว่าให้เขาต้องตาม พรบ. นี้ได้นะครับ เพราะว่ามีท้ังบทลงโทษ มีทั้งปรับ มีทั้งจํานะ
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ครับ แต่เจ้าหน้าที่ของเราไม่ทราบว่ารู้เรื่องๆ พรบ. หรือว่าเรื่องกฎหมายการจัดระเบียบ
หรือไม่ เพราะว่าไม่กล้าที่จะปฏิบัติงานเลยนะครับ คือ ดูๆ แล้วน่าจะแจ้งความนะครับ
สําหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ทําตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ก็คือ ไม่ปฏิบัติหน้าที่
โดยชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับ เพราะว่าหาดนราทัศน์นั้นเป็นหน้าตาของ
จังหวัดนราธิวาสเลยนะครับ ไม่ ใช่เฉพาะอําเภอเมืองนราธิวาส เพราะว่าในคําขวัญของ
จังหวัดนราธิวาส ที่เขาบอกว่า หาดนราทัศน์เพลินตา นะครับ ตอนนี้ทุกคนคงรู้ไม่เพลิน
ตานะครับ ดูแล้วปวดหัวมากๆ นะครับ ผมว่าไม่ใช่อยู่ท่ีพ่อค้าแม่ค้า ผมว่าอยู่ที่เจ้าหน้าที่
ของเราไม่กล้านะครับ ถ้าหากว่าไม่กล้าผมว่าน่าจะเปลี่ยนนะครับ เพราะว่ารู้หน้าที่แต่ไม่
ทํานะครับ เราต้องดูตัวเราเอง เราต้องพิจารณานะครับว่าเราอยู่ในหน้าที่อะไร ตําแหน่ง
อะไรนะครับ จริง ๆ แล้วหาดนราทัศน์เป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ก็ต้องช่วยกัน
พัฒนานะครับ เพราะว่า ใน พรบ.ของเราก็มีระบุให้ดูแลที่สาธารณะนะครับ แล้วก็อีก
หลายๆอย่าง เรื่องขยะนะครับก็เยอะนะครับ ขยะนี้มันไม่จบสักที ผมไม่ทราบว่าการ
บริหารจัดการเรื่องขยะท่ีหาดนราทัศน์ ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับ คือเราให้บริษัท
รับสัมปทานไป รับจ้างไปการเก็บขยะ ผมไม่ว่าบริษัทแต่ผมว่าเจ้าหน้าที่ของเรานะครับ 
ว่าการตรวจการจ้างหรือการควบคุมงาน ปล่อยให้ผ่านได้อย่างไร  เพราะว่าการเบิกจ่าย
เรื่องวางฎีกาทุกอย่าง ต้องอยู่ที่เจ้าหน้าที่ของเรานะครับ ผมพูดตามความเป็นจริง วันนี้
ผมคงไม่ต้องโดนผลักเก้าอ้ีอีกนะครับ ผมจะตรวจสอบถ้าหากว่ามีการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือว่ามีการปล่อยปละละเลยไม่ได้ตามเปูาหมายที่เทศบาลวางไว้นะครับ 
เสียดายมากครับ งบประมาณของรัฐ งบประมาณของเทศบาลนะครับ ครับผมก็อยากให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นได้พิจารณาด้วยนะครับว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ประชาชนได้เสียภาษี
นั้น คุ้มหรือไม่กับที่เราเป็นเจ้าหน้าที่จะตอบสนองตามท่ีประชาชนไว้วางใจให้เราปฏิบัติ
หน้าที่นะครับ ช่วยอธิบายผู้ที่เก่ียวข้องด้วยนะครับว่า ทําไมถึงปล่อยปละละเลยไม่กล้าที่
จะปราบปรามให้ตามเปูาหมายหรือตามท่ี พรบ.กําหนดครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา                                 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมนายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1  ขอเสริมของคุณมะตอฮา และคุณสมาน ก็
ตอนนี้เห็นประชาชนส่วนมากก็ขอบคุณทางผู้บริหารที่ได้ไปแก้ปรับในทางที่ดี แต่ผมก็
ขอบคุณผู้บริหารที่ทํางานจริงจัง และให้กําลังใจ และขอให้พยายามต่อไปในเรื่องของ
การจัดระเบียบ แต่ที่ทําระบบการบริหารจัดการทําให้เสียหายก็มีบ้าง ก็มีบางคน 
เจ้าหน้าที่เทศกิจบางคน คือผมไม่อยากเอ่ยนาม คือทําตัวไม่เหมาะสมนะครับ คือทําให้
การบริหารจัดการเสีย และล้มเหลว เพราะคนๆเดียว คืออยากจะฝากผู้บังคับบัญชาว่า
ช่วยไปดูด้วยนะครับว่าสิ่งที่กระทําเป็นสิ่งที่ทําให้เสียหายถึงเทศบาลและผู้บริหาร        
ขอฝากเพียงแค่นี้ครับ ขอให้กําลังใจครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณโอภาส ค่ะ 
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นายโอภาส  อิสระนรากุล                                 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผ่านไปยังปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาสครับ ท่าน
ครับเรื่องเดียว ผมขอใช้เวลา 2 นาที  เรื่องเดิมมีอยู่ว่า เรื่องห้องน้ําห้องส้วมของกอง
สาธารณสุขนะครับ ปัญหาเรื้อรังมา 3 ปีแล้ว ก็ครั้งท่ีแล้วเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 
ผมได้อภิปรายไป และท่านปลัดก็ได้มาชี้แจงว่าเม็ดเงินเพ่ิมมาแล้วหนึ่งแสนสองหมื่นกว่า
บาท บอกว่าให้ท่านช่วยดําเนินการให้เร็วที่สุดนะครับ เพราะประชาชนที่มาใช้บริการ
ห้องทะเบียนราษฎรรองรับปัญหามานานแล้ว ขอความกรุณาจริง ๆ ท่านก็บอกว่า ได้
ครับ จะทําให้เร็วที่สุดนะครับ วันนี้ใช้เวลามา 2 เดือน 2 วัน แล้วครับ ยังไม่คืบหน้าเลย 
ผมไปถามท่ีกองคลัง เรื่องอยู่ที่ว่าไม่ได้เจรจามาดําเนินการเลยนะครับ  เงินเรามีอยู่แล้ว
ใช่หรือไม่ครับ เพียงแต่เรียกผู้รับเหมามาจ้างราคาพิเศษ เจรจาแล้วก็น่าจะดําเนินการได้
แล้ว ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นําเสนอราคาอะไรมาเลย ใช้เวลา 2 เดือนแล้วครับ ขอถามปลัด
ครับว่า ช่วยตอบให้ชื่นใจหน่อยสิ ลูกน้องท่านมีปัญหาอยู่ ลําบากอยู่ ท่านไม่ลําบากจะ
ทําได้เมื่อไร ทันงบประมาณนี้หรือไม่ เพราะงบประมาณนี้ยังมีเวลาอีกเดือนกว่า ๆ ก็จะ
หมดงบประมาณแล้วครับ แต่เงินยังมี แต่เวลานะครับ ขอความกรุณาว่า เรื่องแค่นี้ท่าน
ปลัดน่าจะทําได้ สั่งได้ ดําเนินการได้ เพราะมีอํานาจอยู่ที่ว่าท่านควบคุมดูแลเป็นแม่บ้าน 
ลูกน้องท่านก็รอคอยอยู่นะครับ ยังไงก็ขอให้ท่านปลัดเทศบาลช่วยตอบด้วยนะครับ ว่า
จะดําเนินการได้เม่ือไร เสร็จเมื่อไร ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกทุกท่านนะครับ  ขอตอบเป็น
ประเด็นนะครับ ตอบของท่านมะตอฮาก่อนนะครับ เรื่องนโยบายในการจัดระเบียบหาด
นราทัศน์ต่อไปนะครับ ในหลังคาสีเขียว ก็อยากท่ีทราบนะครับ นโยบายของรัฐบาลใน
การจัดระเบียบหาดทั่วประเทศนะครับ เทศบาลเมืองนราธิวาสก็ได้รับนโยบายมาจาก
ทางท่านผู้ว่าฯ และได้มีการจัดระเบียบหาดนราทัศน์ เราได้เริ่มจัดระเบียบก่อนที่จะรา
ยอนะครับตอนนั้น กระบวนการตอนนั้นก็คือการลงทะเบียน เอาชุดเก่ามาลงทะเบียน
ใหม่ แล้วจัดสถานที่จนได้เป็นล๊อคเรียบร้อยในโซนที่เราจัดไว้ และได้จัดตั้งกอง
อํานวยการร่วม มีทั้งนายอําเภอ และ 3 ฝุาย เทศบาลเราก็ไปร่วมกัน ตอนนั้นอยู่ในช่วง
สี่ห้าวันตอนช่วงรายอนะครับ คือผมจะเล่าย้อนหลังนิดหนึ่งว่า หาดนราทัศน์เราก่อนที่
ทางผู้บริหารชุดนี้จะเข้ามา ยังเงียบเหงาอยู่  ร้านค้าก็ยังพลุกพล่านอยู่ในโซนวงเวียนอยู่ 
แต่หลังจากเราได้งบประมาณจากทางท่องเที่ยวและกีฬา ตัดถนนเส้นนั้นมา ทําให้ร้านค้า
เข้ามาค้าขายเยอะมากแต่ก็ไม่มากเท่าตอนที่มีเรือโจรสลัดเข้ามาตอนนั้นนะครับ  ร้านค้า
ระดมมาจนถึงหน้าหาดเยอะจนเราไม่ทราบว่าจะจัดอย่างไร เทศกิจก็เข้าไปดําเนินการ
จัดแล้ว แต่ก็ยังมีร้านค้าปลาอยู่ตรงนั้น ซึ่งเราก็ทราบดีเพราะเราคุยกันในสภามาหลาย
รอบแล้ว พอไปวันนี้พรุ่งนี้ก็มาอีก ก็อยู่ประมาณแบบนี้ คนก็เยอะขึ้น ร้านค้าก็เยอะขึ้น 
จึงต้องมาจัดระเบียบจนถึงวันนี้นะครับ ในการจัดระเบียบนั้นท่านรองชุมสายจะเป็นหลัก
นะครับในตอนนั้น กับรองอุดม ตอนนั้นเราได้ทําเวทีเพ่ือมาแสดงความคิดเห็นต่างๆ ว่า
จะเอาอย่างไรกัน จนแม่ค้าพ่อค้าสรุปว่าเข้าไปอยู่ในโซนแต่มีเงื่อนไขมากมายที่พ่อค้า
แม่ค้าเสนอมา ตอนแรกจะเข้าไปอยู่ก็ขอให้ถนนเสร็จก่อน พอถนนเสร็จก็ไม่มีข้ออ้างกัน 
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ก็เข้าไปอยู่ในโซนหลังคาเขียวนั้นวันนั้น ก็พยายามให้หลายๆฝุายมาร่วมกันทํากิจกรรม 
มาร่วมกันทํา ในส่วนของการเจาะลึกอยากจะให้ทางท่านรองชุมสายได้เล่าให้ทางสมาชิก
ได้รับทราบ เพราะท่านลงไปหน้างานตั้งแต่วันที่ประชุมหารือ ไปจนถึงวันรายอ ท่านรอง
ชุมสาย กับท่านรองอุดม ก็จัดเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่
ด้วย ขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองชุมสายครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ น่าจะใช้เวลานานหน่อยนะครับ    
อย่างนี้ครับ เรื่องที่ท่านสมาชิกเรียนถามเมื่อสักครู่ถ้าผมจับประเด็นไม่ผิดก็คือว่า 
ประเด็นคือ 1 เรื่องการบริหารจัดการตั้งแต่แรก ไม่ใช่ว่าแรกเม่ือ 10 ปีที่แล้ว แต่แรก
เมื่อเร็ว ๆ นี้ จนถึงในอนาคต นี้คือประเด็นที่ 1  ประเด็นที่ 2 ใช้กฎ 157 หรือไม่ 157 
คือประมวลอาญา 157 ละเว้นไหม ทําไมไม่ปฏิบัติ ทําไมคุณไม่บังคับใช้กฎหมาย 
ประเด็นที่ 3 คือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องคุณมีส่วนที่มีพฤติการณ์ที่ไม่เรียบร้อยไม่สุภาพด้วย 
ทุกคนคงทราบแล้วการสะสมของร้านค้ามันสะสมมาเป็นเวลานาน โดยหลักการเรียน
ท่านแบบนี้ ในที่ทางสาธารณะประโยชน์ ถ้าคนไหนเข้าไปรุกหรือทําประโยชน์อันมิชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยหลักการแล้ว ถ้ารัฐบาลหรือราชการใช้มาตรการเด็ดขาดก็คือ 
มาตรการทางกฎหมาย ถ้ามันสะสมมานาน ๆ ท่านลองสังเกต แม้แต่ทางรัฐบาลใหญ่ 
มาตรการที่ใช้ส่วนใหญ่ ก็ใช้มาตรการในทางรัฐศาสตร์เป็นที่ตั้งเช่นเดียวกันครับ หาก
ท่านเห็นว่าท่านเสนอได้ใช้มาตรการทางกฎหมาย กลัวหรืออย่างไร ทําไมไม่ใช้กฎหมาย
บังคับ เรียนถามว่าถ้าไม่ใช้หลักรัฐศาสตร์เข้าไป จะเกิดอะไรขึ้นกับหาดนราทัศน์ครับ 
เพราะฉะนั้นทางเทศบาลโดยฝุายบริหารจึงใช้หลักรัฐศาสตร์มาโดยตลอดนะครับ แล้ว
หลักรัฐศาสตร์นี้ก็ไม่สําเร็จสักที จนกระทั้งรายอวันที่แล้ว ประกาศรายอวันที่ 17 แล้ว
ทางเทศบาลก็ร้องขอทางผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ทางอําเภอเมืองเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
พิเศษ คือ ศปก. อําเภอเมือง โดยมีท่านนายอําเภอเป็นประธาน แล้วมีกองกําลัง 3 ฝุาย 
เจตนาคือเพ่ือ อันที่ 1 ครับ การอํานวยความสะดวก การที่พ่ีน้องประชาชนมาเที่ยวใน
โอกาสวันรายอ อันที่ 2 ดูแลเรื่องการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
อันที่ 3 ดูแลเรื่องการจราจรเป็นหลัก 3 ภารกิจนี้คือที่เราเข้าไปดูกันอยู่ ปรากฏว่า 15 
เปิดศูนย์ 17 รายอ 15 ถึง 20 ผมไปนั่งตั้งแต่ 9 โมง ทุกวัน และก็มีคําสั่งของพนักงาน
เทศบาลไปอยู่ประจํา และกองกําลัง 3 ฝุาย ตํารวจ ทหาร และพลเรือน เข้าอยู่พร้อม 
ท่านนายอําเภอ ท่านนายก เข้าไปเยี่ยม ไปดูเป็นระยะ และการจัดแจงเท่าที่ท่านทราบ
นั้นละครับ  ตรงบริเวณท่ีเคยมีเรืออินโดจอดอยู่ วันนี้ท่านจะเห็นได้ว่าเปิดหาดตรงนั้นไป 
เรายืนอยู่ข้างใน เราจะมองเห็นทะเลแล้ว มองเห็นหาดแล้ว มาตรการที่ว่าเราจะกําหนด
เป็นระยะ แต่ในวันรายอผมยอมรับครับ ทางผู้บริหารก็ยอมรับครับ ตอนแรกเรากําหนด
มาตรการไปว่าแจกบัตร ปิดถนนไม่ให้เข้า ตรงนี้โชเลย์ต้องเข้าไม่ได้ ตรงนี้ต้องห้าม ตรงนี้
ก็ต้องห้าม ตรงนี้มีผู้ที่ขายโดยที่ผมเรียนมาว่าขายมาสะสมเป็นเวลานานแล้วมามีข้อ
ต่อรอง จริง ๆ แล้วตามหลักการแล้วถ้าผิดกฎหมายท่านจะต่อรองกับกฎหมายได้หรือไม่ 
ท่านกระทําผิดอาญา ไปต่อรองกับตํารวจอย่าพ่ึงจับฉัน ค่อยจังพรุ่งนี้มะรืนนี้ ค่อยให้ฉัน
ไปก่อน มันก็ไม่ได้นะครับ แต่อันนี้มันทําอย่างนั้นไม่ได้ มาตรการต่าง ๆ เลยออกมาทับ
โค้งนั้นมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้โค้งนั้นปรับเปลี่ยนสบายตา ประมวลดูแล้วบริเวณนั้นได้
รับคําชื่นชมนะครับ จากผู้คนที่ไปเที่ยว แต่เป็นปัญหาสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เคยไปค้าขาย 



 
 
 

32 

มีการต่อรองกันเยอะครับ มาตรการที่ทางเทศบาลใช้ก็คือทางหลักรัฐศาสตร์ ก็ขยับพวก
นี้เข้าไป จัดลําดับ ประเภท ให้จับสลาก ใครจะเข้าอยู่ก็เข้าอยู่ 1 ช่อง ต่อ 1 คน ต่อ 1 
ร้าน ก็ยังไม่พอ ก็ไปเช่าเต็นท์จัดให้อีกจนกระท่ังเหลือเฟือ ถือว่าเหลือเฟือ กิจกรรม
ต่อมา มาตรการต่อมาก็คือจัดดนตรีพ้ืนบ้านมาเป็นแรงจูงใจเพ่ือให้ชาวบ้านมา ขอให้มา
ตรงนี้นะ ตรงหน้าอาคารเขียวเพ่ือที่จะได้จับจ่ายใช้สอยอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าให้อยู่ได้      
อันนี้หลักรัฐศาสตร์หรือ 157  ไม่รู้ ผมว่าน่าไม่ใช่ไม่เข้า 157  นะครับ ไม่ได้ละเว้นเลย 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา สุดๆเลย ท่านนายกบอกว่าเป็นของขวัญให้กับวันรายอ ไม่
เก็บค่าขยะ ไม่เก็บค่าเช่า เปิดบริการเต็นท์เช่าให้มาขายอีก เต็มอีก แต่ขอเปิดหน้าหาด
ช่วงโค้งอินโด เปูาหมายเราคือเปิดโค้งอินโดได้สําเร็จ คนได้เข้าไปขายตามเปูา มีการเชิญ
ชวนโดยใช้การแสดงพื้นบ้าน ลิเกฮูลู มาประกอบ และจัดกีฬาชายหาดเพิ่มเติมเข้ามา 
เพ่ือให้ผู้คนเป็นแรงจูงใจ และสถานที่จัด ๆ อยู่หน้าอาคารเขียว และก็ย้ายชิงช้าม้าหมุน
ไปอยู่ใกล้ ๆ อาคารเขียวนั้นอีก เพื่อที่จะจูงใจให้พ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กเข้าไปเล่นชิงช้า
ม้าหมุนแล้วจะได้จับจ่ายใช้สอย ซื้อขายลูกชิ้น ๗0 %เป็นร้านลูกชิ้น เพราะว่าผมสังเกต 
ว่าคนนราชอบกินลูกชิ้นหรือว่าอย่างไร ร้านลูกชิ้นประมาณ 70% แล้วไปดูที่ชายหาดไม้
ลูกชิ้นมากนะครับ กิจกรรมต่าง ๆ นี้ปรากฏว่าไม่สอดรับกับการประเมินสถานการณ์เลย 
ผมคิดว่าประเมินและวิเคราะห์ใกล้เคียงแล้วนะครับ แต่ด้วยความเคยชินของคนนรา คือ
การขับรถได้อย่างที่ท่านได้อภิปรายมาเมื่อสักครู่ กับกลายเป็นว่าทุกคนพยายามขับรถ
เข้าไปในหาด แล้วจะไปซื้อหรือไปเที่ยวตรงไหนก็จะไปจอดตรงนั้น แล้วเดิน 5 ก้าว หรือ 
10 ก้าวเท่านั้นแล้วขอให้ได้นั่ง มันเลยกลายเป็นอะไรตามที่ท่านเห็น รถติดมหาศาลใน
วันที่ 18 วันที่ 17 น้อยครับเพราะเป็นวันรายอวันแรก แต่ 18 รถติดมหาศาลเลยครับ 
ยอมรับครับ ผมยอมรับว่าเป็นการประเมินที่ผิดพลาด และร้านค้าประเภทโชเลย์ที่เรา
บอกว่าที่มีอยู่ในหลังคาเขียว และท่ีมีอยู่แล้วตรงบริเวณโค้ง ไปจนถึงร้านที่เรียกว่าร้าน
อาดัม มาตรการเราคือแจกบัตรและเข้าไปประชุม ศปก. ที่ท่านนายอําเภอเป็นประธาน 
มีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์เพ่ืออํานวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงหาดนรา
ทัศน์อย่างแท้จริง การที่เทศบาลเสนอว่าปิดตรงนั้นปิดตรงนี้ ที่ประชุมของ ที่ประชุมของ 
ฝุายปรับใหม่ เพ่ือให้รถไหลได้ทําให้การจราจรเป็นอย่างที่เห็น พอวันที่ 2 คือวันอาทิตย์ 
วันที่ 3 ของวันรายอ มีการประชุม ศปก.ทุกเช้า 9 โมงครับ นายอําเภอจะเป็นประธาน 
และ 3 ฝุายจะมานั่ง ตํารวจ ทหาร พลเรือน ก็ทบทวนบทเรียนเมื่อวาน แล้ววันนี้ก็มา
แก้ไข พอวันอาทิตย์เริ่มคลาย ปรับเปลี่ยนการเดินรถ การจอดรถ การจราจรเริ่มคลาย
ขึ้น คนที่เข้ามาเท่ียวเริ่มมีความสุขข้ึนเท่าที่ผมสังเกตนะครับท่าน และเหตุการณ์เหตุร้าย
ไม่มีเลยนะครับ มีเด็กหลงอยู่สองสามรายมาอยู่ที่กองอํานวยการร่วมที่อาคาร 30 คูหา 
ก็ได้พบผู้ปกครองภายในประมาณ 1 ชั่วโมง นอกนั้นเหตุการณ์ก็ปกติ ร้านค้าร้านขาย 
ผู้คน ชาวบ้าน ถ้าท่านสมาชิกได้ไปช่วงนั้นนะครับ ท่านจะเห็นภาพบางภาพที่เห็นมาเมื่อ
ครั้งอดีตนะครับ ตรงโค้งอินโดมีผู้คนไปนั่งแทนร้านค้า ปูเสื่อ หิ้วปิ่นโตมา นั่งนับไม่ถ้วน
ครับ  ในบริเวณร่มตรงจุดนั้นนะครับ ผมคิดว่าผลจากการที่รถติด คนที่เข้ามาบุกรุกที่
สาธารณะโดยผิดกฎหมาย แล้วเราบังคับไม่ได้ เราใช้หลักรัฐศาสตร์มาถัวกับคนท่ีได้ไปนั่ง
มีความสุขในวันนั้น เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ โดยประมาณ  3 วัน ของหลังรายอนะครับ ผม
ว่าท่านลองชั่งน้ําหนักดู น้ําหนักของความสุข ผมว่า มันจะมาก กับน้ําหนักของคนท่ีคิด
ว่าไม่ได้ทําตามกฎหมาย ผมไม่พูดว่าผิดกฎหมาย ไม่ได้ทําตามกฎหมายแล้วยังมาต่อรอง
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กับภาครัฐ การต่อรองก็คือว่าทําไมทําถนน ฉันไม่ไป ถ้าไม่ให้อาคารอย่ามาหวังกันนะว่า
ฉันจะไป แล้วในโค้งอีก 2 โค้งผมจะทําอย่างไรละครับท่าน จะให้สร้างอาคารเขียวอีก
เท่าไรนะครับ จะใช้งบประมาณของรัฐอีกเท่าไร จะไปสร้างอาคารเขียวเพ่ือกลุ่มแม่ค้า
พ่อค้า แล้วต่อรองกันเรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ตามครับในเมื่อวิถีชีวิติเขามาเป็นอย่างนี้ 
เทศบาลก็คงจะต้องใช้วิธีทางรัฐศาสตร์ผสมนิติศาสตร์เข้าไป ในอนาคตผมคิดอย่างนี้นะ
ครับ ในวันที่ 12 สิงหา ผมจะชวนหัวหน้าส่วนราชการ กับพ่ีน้องครูบาอาจารย์ไปปลูก
ต้นสนเพิ่ม และมาตรการต่าง ๆ จะทํา Roadmap ตลอดปี แต่กําลังคิดอยู่ครับท่านครับ 
เพราะอะไรท่านทราบหรือไม่ครับ หลังรายอผมจะไปหาดนราทัศน์ ท่านนายกก็ไปนะ
ครับ เขาจํารถผมได้ครับ จํารถนายกได้ พอลงจากรถครับ เหมือนกับของหวานเลยครับ 
ยิ่งกว่าไก่กอและอีก เพราะไก่กอและอร่อยนี้วิ่งเข้าหาเลยนะ พ่อค้าแม่ค้ารี่เข้ามาถามว่า
จะเอากันอย่างไร ทํากันอย่างไร ท่านรองอุดมต้องมาช่วยกันชี้แจง พอช่วงรายอแน       
มีการมาตั้งขาย แต่ตรงโค้งอินโดไม่ขาย เขาก็เข้าไปยึดฟุตบาทครับ กับชายหาดตลอด
แนวเลยครับคราวนี้ ท่านให้เทศบาลทําอย่างไร มาตรการทางกฎหมายหรือครับ ยากมา
เลยครับ จะเรียนให้เห็นว่ามีความยาก และทางท่านรองอุดมได้กรุณาเข้าไปเจรจาใช้หลัก
ทางรัฐศาสตร์อีก อ้าวตรงนี้ขอเหอะ เปิดเถอะ ชาวบ้านเห็นแล้ว เห็นทะเลแล้ว ถึงแม้จะ
อยู่ถนนสายในก็เห็นทะเลแล้ว เห็นความสุขของชาวบ้านแล้วที่มาเที่ยว ตอนนี้ไปสะสมที่
บริเวณวงเวียนที่ 1 ถึงวงเวียนที่ 2 เต็มหมดแล้วครับ ตั้งแต่ 3 โมงจนกระทั่งถึง
ประมาณทุ่มนึงของทุกวัน ส่วนใหญ่รถลูกชิ้น แล้วก็วันเสาร์ วันอาทิตย์จะมีจํานวนมาก 
ณ วันนี้ผมยอมรับว่า ณ วันนี้ผมขอผ่อนคลายนิดนึง แล้วเรียนท่านผู้บริหารว่าขอผ่อน
คลายนิดนึง แล้วก็ไปเอาชิงช้าม้าหมุนไปไว้ที่หลังคาเพ่ือที่จะจูงใจให้เด็กท่ีมาเท่ียวหรือ
พ่อแม่ผู้ปกครองมาเท่ียวหรือมาจอดรถถนนที่เทศบาลสร้างใหม่คือบายพาส จอดหน้า
อาคารเขียวแล้วก็เดินเข้าไปเล่น แล้วคาดหวังไว้ว่าร้านค้าพวกนี้น่าจะมาตั้ง ในโอกาส
ต่อไปจะได้หาวิธีการจูงใจ แล้วสิ่งที่จะนําเรียนท่านสมาชิกได้ก็คือว่า ถ้าเราทําแผนที่
ชัดเจนและตายตัวไปแล้ว ผมคิดเลยครับว่ายากท่ีจะทําได้ตามนั้นครับ ต้องใช้วิธีทาง
รัฐศาสตร์และใช้นิติศาสตร์ผสม และพลิกไปตามสถานการณ์เรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ตาม
ครับ ประเด็นที่ 3 เรื่องของเจ้าหน้าที่ ท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับ ทางผู้บริหาร
กับพวกเรารับฟังกันมาตลอด และจะพยายามเตือนกัน และบอกกล่าวกันด้วยความ
ละมุนละม่อม งดการใช้วาจาที่ไม่สุภาพ และถ้ามีพยานบุคคลและพยานเอกสารครบก็
บอกมานะครับ ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ จะเรียนท่านสมาชิกว่า ถ้าจะใช้
มาตรการทางกฎหมายมันจะกลายเป็นว่าก่อความขัดแย้งในสังคมอย่างสูงมาก แต่ถ้าจะ
ใช้มาตรา 44 มันก็ทําได้นะครับตอนนี้ ทําได้แต่ว่าทางผู้บริหารก็ยังไม่ควรใช้ ณ วันนี้ 
เพราะความเห็นอกเห็นใจ เพราะความเป็นคนนราธิวาสเหมือนกัน เรียนท่านสมาชิกแต่
เพียงเท่านี้ครับ ด้วยความเคารพครับ ผมเข้ามาและตั้งใจเห็นใจผู้บริหารจริง ๆ เมื่อเข้า
ไปสัมผัสแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดครับ มันไม่ใช่ง่าย ๆ เลยครับ แต่ถ้าใช้มาตรการที่ว่า 
บังคับใช้กฎหมาย กฎหมาย 2 ฉบับที่ท่านว่า คือ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ก็
ยังคงมีเทศบัญญัติ ยอมรับครับว่าเป็นกฎหมาย แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่า การบังคับใช้
กฎหมาย ณ วันนี้ ท่านเชื่อหรือไม่เกือบทุกที่มีปัญหา แม้แต่กฎหมายจราจรหรือ
กฎหมายอะไรก็แล้วแต่ การบังคับใช้มีปัญหาทุกที่ทุกแห่งครับ เพราะความเป็นไทย หาด
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นราทัศน์เหมือนกัน ความเป็นนราธิวาส มันทําให้เทศบาลต้องบังคับให้เขาอยู่ตาม
สถานการณ์  อย่างเช่นมีอยู่วันหนึ่งเหมือนกัน มันเป็นวันสุดท้ายที่กําหนดไว้ วันที่ 15 
ผมจําได้ ก็มีสํานักการช่าง กองสาธารณสุขฯ เก็บขยะมูลฝอย รถปรับเกรด และยกของ
ขึ้นรถไปไว้ นั้นคือชัดเจนว่าเราจะทํา แล้วก็เคลื่อนย้ายไปหมด ส่วนใหญ่ 99 % ให้ความ
ร่วมมือ ก็ต้องขอบคุณเขาท้ัง 99 % และขอบคุณท่านสมาชิกด้วยนะครับที่ชื่นชมการ
ทํางานของเทศบาล กรณีของหาดนราทัศน์ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน  รานิง                                 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพครับ  กระผมนายสมาน รานิง  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 ก็ตามที่ท่านรองอธิบายละเอียดมากนะครับ ผมเข้าใจครับผมก็จบ
รัฐประศาสนศาสตร์ นะครับ ว่าการปกครองนั้นถ้าหากว่าเราใช้นิติศาสตร์อย่างเดียว มัน
ก็ไม่ได้นะครับ มันดูเหมือนคอมมิวนิสต์ มันดูเหมือนเผด็จการ การปกครองนั้นก็ต้องใช้
หลักนิติศาสตร์นะครับ แต่การใช้หลักนิติศาสตร์นั้นต้องควบคู่ไปกับหลักรัฐศาสตร์ ตามท่ี
ท่านได้อธิบายนะครับ เป็นเพราะว่าเราบริหาร เราปกครองระบบรัฐศาสตร์มากเกินไป 
ตามท่ีผมได้ดูข่าวเมื่อเช้าที่ท่านประยุทธ์ได้ไปงานฉลอง 50 ปีของประเทศสิงคโปร์ว่า 
ทําไมสิงคโปร์  50 ปีเขาเจริญติดต้น ๆ ของโลก เพราะว่าเขากล้าบังคับใช้กฎหมาย แต่
เมืองไทยอย่างที่ท่านบอกว่าเราต้องปกครองหลักรัฐศาสตร์นะครับ บางทีก็ต้องเอามั้ง 
บางที่ก็ต้องต่อยมั้ง แต่ว่าเราปล่อยมากเกินไปนะครับ ปล่อยจนประชาชนเขาลืมว่าเรามี
กฎเกณฑ์ เรามีระเบียบนะครับ เราก็เลยทําตามอําเภอใจได้นะครับ ผมจบรัฐศาสตร์ แต่
ว่าเป็นรัฐประศาสนศาสตร์ และก็สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์นะครับ ทั้งปริญญาตรี 
และปริญญาโท อนุปริญญาการปกครองท้องถิ่นนะครับ คือผมเข้าใจระบบการปกครอง 
แต่ที่ผมพูดมา คือที่ท่านพึ่งอธิบายนั้นนะครับ ก็คือท่านสรุปช่วงระยะวันสองวันนี้ใช่
หรือไม่ครับ คือเราไม่ได้ทําตั้งแต่ที่เรามาบริหาร เราไม่ได้มาจัดการนะครับ พอเรามาทํา
ตอนนี้เขาก็ไม่ฟังแล้ว อย่างที่ผมบอกว่ามันมีกฎเกณฑ์ และมีระเบียบนะครับ ผมว่าถ้า
หากประชาชนเขาลืมแล้ว เราน่าเอาไวนิลไปติดเขาจะได้อ่านบ้างนะครับ  แล้วค่อยปรับ
ไป นี้เป็นข้อเสนอนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ                                 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณครับท่านประธาน ตามท่ีรองชุมสายได้อธิบายก็เข้าใจนะครับ ท่านตั้งใจ
นะครับ ผมก็ได้ข่าวจากพ่อค้าแม่ค้าว่ารองคนใหม่มาอยู่แต่เช้า มาทุกวันเลย แต่ผมกลัว
อยู่อย่างหนึ่งครับท่าน ถ้าเราย้ายเขาจากโค้งอินโดมาอยู่ที่ใหม่คือยังไม่เข้าไปในหลังคา    
สีเขียว เพราะว่าตอนนี้เขาไปสร้างเต็นท์ เขาซื้อไม้มาสร้าง เหมือนจะเป็นที่ถาวรนะครับ 
ก็เลยอยากจะให้พวกเราหรือเจ้าหน้าที่ ถ้าทําได้ก็พยายามทําตอนนี้เลย บอกให้เขา
รับทราบ เพราะว่าอย่าลืมว่าชาวบ้านที่เขาไปจับจองเขาอยู่นาน ๆ เขาจะเอาไปซื้อขาย 
ผมจะบอกท่ีนี้เลยว่า ถ้าให้เขาไปอยู่ท่ีใหม่ตรงหน้าศาลากลางน้ํา ผมกลัวว่าจะมีคนๆหนึ่ง 



 
 
 

35 

ไม่ใช่ทุกคนนะครับ ชอบไปจับจองแล้วขายที่ ผมสงสารคนซื้อนะครับ ผมไปผมเห็นทุก
วัน เขาจะขายที่ท่ีหาดนราทัศน์ ผมสงสารคนที่ซื้อมาเขาไม่รู้ว่าตรงนั้นเทศบาลจะไม่ให้
ขายแล้ว ถ้าเราปล่อยๆไปเรื่อย ๆ พอขึ้นมาเต็ม เราจะมีปัญหาอีกนะครับ ผมอยากจะให้
ทางพวกเราพยายามผลักดันให้เข้าไปอยู่ในบริเวณท่ีเทศบาลกําหนด ผมเป็นคนหนึ่งที่
พยายามคุยกับเขานะครับ  เขาก็ให้เหตุผลตามที่ผมบอก ถ้าให้เข้าไปแต่ท่านต้องบอก
ห้ามคนอ่ืนมาขายตรงห้ามขาย แล้วก็ทําไปเรื่อยๆ นะครับ ให้เทศกิจตรวจเป็นระยะ ผม
อยากจะเสนอแนะตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา                                 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากครับ ผมนายดิเรก  ยา คืออยากจะทราบเรื่องการขอมีบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมาจากการ
สรรหาและแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ อยากจะให้ผู้ที่
เข้าใจอธิบายด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ               
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ขออนุญาตท่านนายกครับ คือมันมีประเด็นอยู่นิดเดียวครับ อันเนื่องมาจาก 
คําสั่งที่ 1   ประกาศ 85 นั้นคือสรุปความว่า ท้องถิ่นท่ีคุณจะครบวาระปี 58 ให้เป็น 
ต่อ คราวนี้พอเป็นต่อ มันก็จะมาถึงบัตรประจําตัว  เขาเลยซักซ้อมความเข้าใจมาว่า   
บัตรประจําตัวนั้น เขากําหนดวันที่หมดอายุในกรณีท่ีให้เป็นกําหนดระยะเวลา 6 ปี  คือ
ฝุายการเมืองทั้งหมดนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

6 ปีนับจากไหนค่ะท่าน 

นายชุมสาย  เทพลิบ               
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

นับจากวันที่ครบกําหนด เพราะว่าในคําสั่งที่ 1 ประกาศท่ี 85 ประกาศ 85    
มีหลักอยู่ว่าสมาชิกถ้าท่านจะเป็นต่อ จะต้องมีการเลือกตั้งใหม่เท่านั้น ท่านเป็นต่อ
จนกระท่ังเลือกตั้งใหม่ คราวนี้การเป็นต่อ เขาบอกว่าจะทําบัตรแล้วบัตรหมดอายุ สมมุติ
ว่าเดือนหน้าท่านหมดวาระ ท่านไปทําต่อ เขาจะกําหนดให้บัตรอายุครบ 6 ปี โดย
ปริยาย แต่นี้ถ้าท่านไปถึง 3 ปี คสช. เขามีคําสั่งที่ 2 ที่ 3 ขึ้นมาบอกว่าหยุดปฏิบัติ และ
มีการเลือกตั้งใหม่ นั้นละครับบัตรของท่านจึงจะหมดสิทธิใช้  โดยทางจังหวัด คือ
ท่านผู้ว่าจะออกบัตรและจะระบุไว้ว่า 6 ปี  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เดี๋ยวดิฉันจะสรุปตามที่เข้าใจนะค่ะ แต่ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่นะค่ะ สรุปว่า 
สมมุติว่าท่านนายกหมด 11 กันยา นะท่าน คราวนี้พอท่านนายกหมดวาระ ท่านนายก
ต้องไปทําบัตรใหม่ตั้งแต่วันที่ 12 กันยา  58 นะค่ะ เสร็จแล้วทําบัตรใหม่ระยะเวลา 6 
ปี สมมุติรัฐบาลประกาศเลือกตั้ง บัตรนั้นก็หมดอายุทันที ถึงของเราหมดเมษา 59  พอ
หลังจากเมษา เราก็ทําบัตรใหม่นะค่ะ เข้าใจตรงกันนะค่ะ   เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์            
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ก็ยังค้างอยู่ 2 เรื่องท่ีคุณสมานถามเรื่องขยะ ก็ขอรับไว้ให้ทางเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นข้ึน ส่วนเรื่องของคุณโอภาส เชิญท่านปลัดครับ 
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นายบุญณรงค์  กวีพันธ์            
ปลัดเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก ท่านผู้บริหาร และท่านสมาชิกที่เคารพทุก
ท่านนะครับ จริงๆ ฝุายบริหารคงจะตอบไปได้นะครับ เพราะว่าตอนนี้ผมกับท่านรอง
อุดมก็ทราบเรื่องอยู่ เราประกาศไปแล้วนะครับ ผู้ที่เสนอราคาตอนแรกให้ไปปรับราคา 
พอเราประกาศไปก็ไม่มายื่นซองเลยทั้ง 3 เจ้าเลย พอหมดเวลาก็ประกาศครั้งที่ 2 
ตอนนี้ก็ได้แล้ว กําลังรอทําสัญญาครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีอีกหรือไม่ค่ะท่านสมาชิก ก็เห็นใจนะค่ะ เพราะว่า 3 เดือนประชุมครั้งหนึ่งก็
อยากให้ได้คุยปัญหากันให้เต็มที่ ถ้าไม่มีดิฉันก็จะนัดประชุมวาระ  2 และ 3 เลยนะค่ะ 
ขอเป็นประชุมวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ที่ประชุมแห่งนี้ นิดนึง    
นะค่ะวันนี้ขอชื่นชมอีกครั้งที่วันนี้ใส่เครื่องแบบทั้งสภาเลยนะค่ะ ทั้งสมาชิก ทั้งเจ้าหน้าที่
ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มองถึงความเป็นปึกแผนของสภาเรานะค่ะ เป็นการให้เกียรติ
สถานที่ด้วย และให้เกียรติซึ่งกันและกัน และขอให้รักษาเกียรตินี้ตลอดไปทุกท่านนะค่ะ 
เชิญท่านรองค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ               
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ขออนุญาตท่านประธานสภา ท่านนายก บังเอิญผมติดเรื่องสําคัญเลยไม่ได้เข้า
มาอยู่ในวาระท่ี 1 และท่ี 2 ที่นี้วาระที่ 2 เป็นการรับรองรายงานการประชุม 2 ครั้ง ผม
จะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนมติเมื่อสักครู่แล้วยังไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ใช่หรือไม่ครับ เดี๋ยวท่านลองฟังข้อเสนอของผม สิ่งที่ผมจะทําก็คือ มันเป็นคําพูดของผม
ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

แก้ไขรายงานการประชุมใช่หรือไม่ค่ะท่าน 

นายชุมสาย  เทพลิบ               
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ถอดเทปแบบคําต่อคําหรือไม่ เอาหน้าที่ 3 การประชุม
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เปลี่ยนจากผู้ช่วย เป็นผู้จัดการนะครับ 
หน้าต่อไป หน้าที่ 4  ประมาณบรรทัดที่ 10 แล้วเกษียณเมื่อ 30 กันยายน 2557 
ครับ พอเกษียณมาห้าหกเดือนแล้ว มันรู้สึกเหงาและคิดถึงท่านประธาน ท่านสมาชิก   
ถ้าหากว่าผมได้นําเสนอข้อความไปแบบนั้น แล้วถ้าท่านถอดเทปแล้วแบบนี้ ผมขอ
อนุญาตถอนคําพูดนี้ แต่ถ้าไม่ใช่คําพูดนี้ขอตัดออกครับ เป็นถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมครับ 
ถ้าหากผมกล่าวไปในวันนั้น ผมต้องขอถอนคําพูดด้วย ถ้าเป็นการถอดเทปจริงนะ  หน้า 
8 บรรทัดที่ 5 นับจากท้ายมานะครับ เพราะว่าผมจะได้กลายเป็นคนที่นี้เหมือนกันนะ
ครับ  ขอเปลี่ยนคําพูดนิดนึงครับ  เพราะว่าขณะนี้ผมเป็นคนนราธิวาสแล้วครับ ขอ
เปลี่ยนเป็นคําพูดนี้นะครับ  หน้าที่ 9 ประมาณบรรทัดกลาง ๆ นะครับ คําว่าหมู่ที่ 9 
บ้านโพธิ์ทอง ตําบลกะลุวอเหนือ ทํามาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ขณะนี้กรมทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเปลี่ยนเป็นกระทรวงนะครับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แล้วก็บรรทัดต่อมา หมู่ที่ 9 ครับ จากหมู่ท่ี 5 เป็นหมู่ที่ 9 นะครับ หมู่
ที่ 9 บ้านโพธิ์ทอง หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 7 ครับ วันที่ 11  ก็จะทํา 2 ตัวนี้ เปลี่ยนจาก
ทํา เป็นนํา นะครับ นํา 2 ตัวนี้มาประกอบ แต่ต่อไปจะระมัดระวังคําพูดให้มากที่สุดครับ 
แล้วก็บรรทัดที่ 9 นับจากท้ายมาของหน้า 11  ข้อความรู้สึกว่าจะไม่ได้ใจความนะครับ 
แล้วก็พาเทศบาลไปให้เร็วกว่านี้ 2479 เป็นต้นมา พ.ศ.2469  79  89  อันนี้เป็น
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คําพูดนะครับ ผมขอเปลี่ยนจาก 2479 เป็นต้นมา พ.ศ.2469  79  89   เปลี่ยนเป็น
ในปีพ.ศ. 2559 เทศบาลเมืองนราธิวาสของเราจะมีอายุ 80 ปี ต่อไปผมจะระวังคําพูด
มากกว่านี้นะครับ ต้องขอภัยด้วยที่ต้องเสียเวลานิดนึง ต่อไปหน้าที่ 15 คําว่า ROAD 
MAPไม่ได้พิมพ์แบบนี้ครับ พิมพ์เป็น Road map  แล้วก็ TK PARK เปลี่ยนเป็น TK 
park หน้า 16 บรรทัดที่ 11 บ้านเมืองเราจะสะอาดเรียบร้อย แต่ที่เป็นไปไม่ได้คือที่
หน้าตลาดสดใช่หรือไม่ครับ เย็น ๆ ตลาดบ้านเมือง และแถวสวนต้นไม้ อันนี้น่าจะตัดต่อ
ข้อความแล้วน่าจะมาไม่หมดนะครับ เพราะวันนั้นผมพูดว่างูเหลือมด้วย แต่งูเหลือมตัด
ออก ตรงนี้ไม่มี ขออนุญาตตัดคําว่า แต่ที่เป็นไปไม่ได้คือที่หน้าตลาดสดใช่หรือไม่ครับ 
เย็น ๆ ตลาดบ้านเมือง และแถวสวนต้นไม้  อันนี้เอาออกนะครับเพราะดูแล้วไม่ได้
ใจความ เอาเฉพาะในสวน ร.5 ยังมีมุมที่มีขยะมูลฝอย  หน้าที่ 23 ครับ ในช่วงที่ผมนํา
เรียนท่าน บรรทัดที่ 2 จากวิถีเดิม เป็น วิธีเดิมครับ  จากวิถีเดิมในบรรยากาศของสภา
เทศบาล เป็น วิธีเดิม  ในบรรยากาศของสภาเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นฝุายบริหารหรือฝุาย
ประจําใหม่ได้ ใหม่ได้มันไม่ได้ใจความขอให้ตัดนะครับ  ใหม่ได้ ให้ตัดออกนะครับ 
หรือไม่ครับ นี้เอานะครับ แล้วมาบรรทัดที่ข้ึนต้นด้วย เฉพาะที่อ่านอภิปรายนะครับ ท่าน
ลองไปดูสวน ร.๕ ห้องน้ํา ๒ แห่ง คําที่ว่า เฉพาะที่อ่านอภิปรายมานี้ ผมขอเปลี่ยนคําว่า
เฉพาะที่อ่าน อ่านเปลี่ยนเป็นคําว่าท่านครับ  เฉพาะที่ท่านอภิปรายนะครับ ถูกหรือไม่
ครับ แล้วบรรทัดต่อมาท่ีขึ้นต้นด้วย ใครมาประชุมก็แล้วแต่ มาประชุมแผน ท่านมาอ่ัน
ครับ ถ้อยคําตรงที่ว่า ท่านมาอั่นครับ มันไม่ได้ใจความนะครับ ท่านมาอ่ันครับ คืออะไร
ไม่ทราบ คือผมพูดไปหรือไม่ก็ไม่แน่ใจ ตัดออกนะครับ มันไม่ได้ใจความ ท่านต้องเข้าชั้น 
๔ ถูกหรือไม่  นั่นเอาไว้นะครับ  ท่านมาอ่ันครับ  ตัดออกนะครับ ทั้งหมดนี่ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ครับ  ผมต้องขอภัยด้วย คราวถัดไปถ้าหากว่ารู้ว่าเขาถอดแบบนี้ จะพยายามใช้
ถ้อยคําที่ระมัดระวังยิ่งขึ้น ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่าน ผอ.มะนะยิบ ค่ะ 

นายมะนะยิบ  สาเหาะ               
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พอดีที่ดินที่ผมดูแลอยู่ตอนแรกมันมีอยู่ 143 ไร่ครับ หน้าที่ 9 ช่วยแก้ไขด้วย
ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ  ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะค่ะ ขอปิดประชุมค่ะ 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๒.30  น. 
 

 

     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์     ถอดเทปรายงานการประชุม 
             (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                            เจ้าพนักงานธุรการ  ๖ว   
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     (ลงชื่อ)   โชคชัย  วัฑฒนายน    ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
             (นายโชคชัย    วัฑฒนายน) 
             หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

 
                       (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ        เลขานุการสภาเทศบาล ฯ 
                                (นายอับดุลอาซิส   มะ) 
        สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  
 


