
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยที่  ๓  ประจ าปี  2558 

ครั้งที่ 2/2558            
เมื่อวันที่  ๑8  สิงหาคม  ๒๕๕8   

เวลา  ๑4.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผาภักดี)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมพร แป้นคง 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 

คณะผู้บริหาร 
         - รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวัฒนะ วัฑฒนายน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
๑. นายฮาฟิช ฮาเล็ง นิติกร (แทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส) 

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

 
                                                     เริม่ประชุมเวลา  ๑4.๐๐  น.  

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          เม่ือถึงเวลา  ๑4.๐๐   น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมตาม
ความในมาตรา 27  แห่งพระราช บัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้งที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 12  พ.ศ.2546  และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้อง

1. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล 
2. นายกิจจา สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
3. นายพรศักดิ์ สุภาไชยกิจ รองปลัดเทศบาล 
4. นายโชคชัย วัฑฒนายน หน.ส านักปลัดเทศบาล 
5. นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการ 
6. นางผ่องศรี เอกเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการ 
7. นายสุชาติ ทองด้วง เจ้าพนักงานเทศกิจ 
8. นายบุญสม ใสบริสุทธิ์ ผอ.ส่วนการโยธา 
9. นางสุปราณี แซ่อุ๋ย ครู (แทน) 
10. นายเกศสุดา ชูชื่น รอง ผอ.ส านักการศึกษา 
11. นางอุษามาศ เรืองธนู ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
12. นายชัชชัยวุธ กระจายเกียรติ หน.ฝ่ายแผนฯ 
13. นายพจน์ เบญจวิญํู รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2 
14. นางบุษบา ทิพย์เหรียณ ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
15. นางกุลวดี สะลีละ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
16. นายสมนึก ล่องสมุทร ผอ.ส านักการศึกษา 
17. น.ส.เจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
18. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
19. นางสุชีพ เกื้อกูล ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
20. นางเกษศินี อารยเศรษฐ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
21. น.ส.ศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์ จนท.วิเคราะห์ฯ 
22. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หน.ฝ่ายบริการฯ 
23. นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
๒๔. น.ส.ปราณี เจริญสุข หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๒๕. นายพิมาน เพชรสังข์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
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ประชุมฯ   พร้อมทั้งเรียนเชิญคุณสมพร  แป้นคง ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย  และท าหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระ
ต่อไป  และเชิญคุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           สวัสด ีวันนี้เปน็การประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมัยที ่๓ ประจ าปี        
๒๕๕8 ครั้งที่ ๒/๒๕๕8  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
           ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เรื่องแรกนะค่ะฝากประชาสัมพันธ์มาจากเทศบาล โดยนายกเทศมนตรีเมือง
นราธิวาสจะจัดให้มีการท าบุญเลี้ยงพระนะค่ะ เพื่ออุทิศบุญให้เหล่าสัพสัตว์ทั้งหลาย 
เพ่ือเป็นศิริมงคลแก่สถานที่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558 จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน
นะค่ะ โดยร่วมกันท าบุญโดยน าอาหารหวานคาวมาท าบุญเลี้ยงพระนะค่ะ  ต่อไปเข้าสู่
ระเบียบวาระท่ี 2 

             ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  ในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓  

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อกฎหมาย เชิญค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๕1  ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระ ที่  ๒   ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้น
แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  ……….  
             ในระหว่างระยะเวลาแปรญัตตริ่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.๒๕๕9  จ านวน 2 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  13  ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 
2558 ในเวลาราชการ และคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้นัดประชุมเพ่ือพิจารณาค า
แปรญัตติฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๕8 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมภูผาภักดี 
(ชั้น 3) มีคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
เข้าร่วมประชุม   ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติฯ จึงขอให้ประธานสภาเทศบาล
เชิญคณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณเสนอบันทึกรายงานการ
ประชุมครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญคณะกรรมการสามัญแปรญัตตริ่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 อ่านบันทึกรายงานการประชุมการตรวจร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 เชิญค่ะ 

นายสยาม  มงคลรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           บนัทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการสามัญแปรญัตตริ่างข้อบญัญัติ ท า
หน้าที่ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559                   
วันอาทิตย์ที่ 16  สิงหาคม  2558 เวลา 09.๐๐  น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผา
ภักด)ี  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ   ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลใน
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 2557 ครั้งที่ 3/2557  
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ให้ท าหน้าที่ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
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ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559   โดยที่ประชุมได้คัดเลือกกรรมการปฏิบัติหน้าที่  
ดังนี้ 

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

     ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2558 
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2558 มีมติก าหนดเวลายื่นค าขอแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 2 วัน 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558  ถึงวันที่  14 สิงหาคม  2558  ในเวลาราชการ  
และคณะกรรมการฯ ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาค าแปรญัตติฯ  ในวันที่  16 สิงหาคม 
2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูผาภักดี(ชั้น ๓) เทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมี
คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชุม  ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติฯ  และคณะกรรมการทั้งหมดไม่มีการแปร
ญัตติจึงมีมติเห็นชอบตามร่างเดิม  ดังนี้ 
                     1.  ส่วนที่  1  ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  ตั้งแต่หน้า  1 – 4  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
           2.  ส่วนที่  2  เทศบัญญัติ  เรื่องงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2559  ตั้งแต่หน้า  1 – 8  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      2.1 รายงานประมาณการรายรับ  ตั้งแต่หน้า  1/4  -  4/4  ไม่มี
การแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      2. 2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  ตั้งแต่หน้า 1/4  -  
4/4  ไม่มีการแก้ไข     ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      2.3 รายงานประมาณการรายจ่าย  ตั้งแต่หน้า  1/42  -  42/42  
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      2.4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป 
   2. 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    - งานบริหารทั่วไป  ตั้งแต่หน้า 1/57  -  7/57 ไม่
มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานวางแผนสถิติและวิชาการ  ตั้งแต่หน้า 7/57  
-  11/57 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานบริหารงานคลัง ตั้งแต่หน้า 11/57  -  
14/57  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
    - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน  ตั้งแต่หน้า 15/57  -  16/57   ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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    - งานเทศกิจ  ตั้งแต่หน้า 16/57  -  17/57 ไม่มี
การแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
ตั้งแต่หน้า 17/57  -  19/57  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.3 แผนงานการศึกษา  
    - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ตั้งแต่หน้า 
19/57  -  21/57 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  ตั้งแต่
หน้า 21/57  -  26/57 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานระดับมัธยมศึกษา  ตั้งแต่หน้า 26/57  -  
27/57 ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.4 แผนงานสาธารณสุข  
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  ตั้งแต่หน้า 
27/57  -  29/57 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งแต่หน้า 29/57  
-  32/57 ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  หน้า 
32/57  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  หน้า 
33/57  ไม่มีการแก้ไข ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
     - งานไฟฟ้าถนน  ตั้งแต่หน้า 33/57  -  38/57  
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานสวนสาธารณะ ตั้งแต่หน้า 38/57  -  
39/57  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ตั้งแต่หน้า 
39/57  -  41/57        ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  ตั้งแต่หน้า 41/57  -  43/57  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
ตั้งแต่หน้า 43/57  -  45/57  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  ตั้งแต่หน้า 46/57  -  47/57  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งแต่หน้า 47/57  -  
48/57  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
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    - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งแต่หน้า 48/57  
-  50/57  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  ตั้งแต่หน้า 50/57  -  52/57  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
    - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งแต่หน้า 52/57  
-  53/57  ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.10 แผนงานการพาณิชย์ 
     - งานโรงฆ่าสัตว์  ตั้งแต่หน้า 53/57  -  54/57  
ไม่มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   2. 4.11 แผนงานงบกลาง 
     - งานงบกลาง  ตั้งแต่หน้า 54/57  -  57/57  ไม่
มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
      3.  ส่วนที่  3  งบประมาณเฉพาะการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
   3.1  กิจการสถานธนานุบาล  ตั้งแต่หน้า 1/1  -  6/6  ไม่มี
การแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   3.2  กิจการสถานีขนส่ง ตั้งแต่หน้า 1/1 -  2/2  ไม่มีการ
แก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
   3.3  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  1/20  -  20/20  ไม่
มีการแก้ไข  ให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  คณะกรรมการฯ  จึงได้บันทึกเสนอความเห็นต่อประธานสภาเทศบาล
เพ่ือพิจารณา  ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ค่ะ ไม่มีผู้ขอยื่นแปรญัตตินะค่ะ เพราะฉะนั้นไม่มีการอภิปราย ฉะนั้นดิฉันจะ
ขอมติเลยนะค่ะ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก
ยกมือ 18 เสียง )  สรุปว่ายกหมดทุกท่านนะค่ะ เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้คงไว้   
ตามร่างเดิม   
             เป็นอันว่าผ่านในวาระที ่๒   ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลอ่านระเบียบที่เก่ียวข้อง  เชิญค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ  ๕2  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ี  ๓   ไม่มีการอภิปราย  
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร 
              ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินลงมตวิ่าจะให้ตราเปน็
ข้อบัญญัติหรือไม่ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

               ค่ะ ตอ่ไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที ่๓  ดิฉันขอมติที่ประชุม  สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕9  
ตามท่ีได้พิจารณามาแล้ว ในวาระท่ี 2  เพ่ือตราเป็นเทศบัญญัติบังคับใช้  โปรดยกมือค่ะ 
(สมาชิกยกมือ 18 เสียง ) สรุปว่ายกมือทุกท่านนะค่ะ  เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้
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ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕9  และจะได้น า
ร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาต่อไป 

              ตอ่ไปเข้าสู ่ ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  ญัตติขอรับความเห็นชอบเพื่อ
จ่ายเงินอุดหนุน  (ส านักปลัดเทศบาล) 
               ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีน  ประธารสภาเทศบาลเมืองนราธวิาสดว้ยเทศบาลเมืองนราธวิาส โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  ตามท่ีเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ เงินอุดหนุนสมาคมกู้ภัยนรา 0
๑ จ านวน ๕0000 บาท ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสงเคราะห์ศพไร้ญาติ
และยากไร้ ปี ๒๕๕๘ สมาคมกู้ภัยนรา 0๑ ขอแก้ไขโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เหตุผล 
  เพ่ือให้โครงการที่สมาคมกู้ภัยนรา 0๑ ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที๑่๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๒๙) 
เทศบาลจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ ตามข้อ ๒๖ และ ๒๘ และเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบ 
คณะผู้บริหารจึงขอเสนอญัตติเพ่ือเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
ตามมาตรา ๖๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 

ระเบียบ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้(๘) เงินอุดหนุน 
และมาตรา๖๗ ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘)และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน 
เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไปนี้  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณสมาน ค่ะ 
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นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ กระผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 2 ทีมอิสระนะครับ ก็ขอค าปรึกษาจากประธานว่า เรื่องญัตติขอรับความ
เห็นชอบเพื่อจ่ายเงินอุดหนุน ตามท่ีอ้างว่าตามพระราชบัญญัติเทศบาล  2496 ตาม
มาตรา 67 และ วงเล็บ 8 กับ 67 ทวิ นะครับ คือตามความเข้าใจของผม เทศบัญญัติ
เพ่ิมเติมที่เราจะเพ่ิมจะขอความเห็นชอบจากสภา แต่นี้เป็นงบประมาณ ปี 58 ก็คือผ่าน
การเห็นชอบจากสภาแล้วนะครับ แล้วก็เรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 นะครับ ตามท่ีอ้าง ข้อ 26 นั้น ผมจะขออ่านข้อ 26 นะครับ  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  และที่อ้างอีก
ข้อ คือ ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณราย 
จ่าย ให้เป็นอ านาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่นนะครับ เพราะว่าตามท่ีอ้าง ข้อ 67 
ทวิ นะครับ ก็คือวงเล็บ 8 ก็คือเงินอุดหนุน ตามมาตรา 67 เทศบาลอาจมีรายจ่าย  
ดังต่อไปนี้ตามวงเล็บ 8 ก็คือเงินอุดหนุน และอีกข้อหนึ่งก็คือ มาตรา 67 การจ่ายเงิน
ตามมาตรา 67(8) นะครับ และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ก็คือตามท่ีผม
น าเรียนไปแล้วว่า มันผ่านงบประมาณ ปี 58 ไปแล้ว สภาเห็นชอบแล้ว และถ้าหาก
วันนี้เห็นชอบอีก  ก็เป็นเห็นชอบ 2 ครั้ง อันนี้ผมขอปรึกษาว่าถูกต้องหรือไม่ เป็น
อ านาจของสภาหรือเป็นอ านาจของผู้บริหาร เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
มันจะต้องอยู่ในข้อ 27 กับ ข้อ 29 นะครับ ที่เป็นอ านาจของสภา คือจะต้องอยู่ในงบ
ลงทุนนะครับ ขอให้ช่วยพิจารณาด้วยว่าเป็นอ านาจของสภาหรือเป็นอ านาจของ
ผู้บริหาร ช่วยชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กรณีนี้ถ้า
จะอธิบายสั้น ๆ ก็คือเป็นกรณีที่ สตง.ทักท้วงเรื่องท่ีท่านถามในวาระท่ี 1 เมื่อคราวที่แล้ว
ว่า นรากู้ภัยท าไมต้องยัง 50,000 อยู่ แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก สตง.ทักท้วง
ว่า นรากู้ภัยขอเป็นค่าท าโลงศพครับ ค่าอะไรต่าง ๆ นั้น ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ นรากู้ภัยจึง
แก้ไขโครงการเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณะ โดยการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ยารักษา
โรค ยาปฏิชีวนะ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้บรรเทาสาธารณะภัยเบื้องต้น พอแก้ไขลงมาเป็น
ลักษณะงานไม่ท าให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลง ก็อยู่ในอ านาจของท่านผู้บริหารท้องถิ่น 
ตามข้อ 26 กับข้อ 28  นั้นคือผู้บริหารท้องถิ่นแก้ไขไปแล้วนะครับ แต่กรณีดังกล่าวเป็น
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการกลางปีงบประมาณ หรือระหว่างปีงบประมาณ ซึ่ง
โครงการในรายละเอียดนี้มิได้น าเข้าไปตาม ว 74 ถูกหรือไม่ครับ คือไม่เป็นไปตามนั้น 
สตง. ก็เลยทักท้วงเมื่อคราวที่แล้วว่า เทศบาลท าไม่ถูกเพราะว่ากรณีมีการเปลี่ยนแปลง
กลางปีต้องน าวิธีการตามมาตรา 67 ทวิ มาใช้ เทศบาลก็เลยจะต้องแก้ไขในอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาล แล้วก็มาใช้ ในเมื่อแก้ไขงบประมาณกลางปีแล้ว จะต้องน าให้สภา
พิจารณาตามมาตรา 67 ทวิ เนื่องจากเป็นเงินอุดหนุนครับ ที่อ านาจสภาจะพิจารณา
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ส าเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เป็นประเด็นในเรื่องของการเบิกจ่ายไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลง แล้วน าเสนอขอมติสภา 
เพ่ือน าเสนอผู้ว่าเห็นชอบให้เบิกจ่าย ก็จะสามารถด าเนินการได้ตามมาตรา 67 ทวิ และ
สอดคล้องตามข้อทักท้วงของ สตง. ปี 58 ก็จะได้ราบรื่นมากขึ้นครับ น าเรียนท่าน
ประธานสภาถึงสมาชิกท่ีสอบถามทราบครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เข้าใจนะค่ะ ต่อไปเชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ มีหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉัน
จะถามมตินะค่ะ  ผู้ใดเห็นชอบอนุมัติให้ส านักปลัดเทศบาลจ่ายเงินอุดหนุน  โปรดยกมือ
ค่ะ (สมาชิกยกมือ 18 เสียง)   เห็นชอบหมดนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบอนุมัติให้
ส านักปลัดเทศบาลจ่ายเงินอุดหนุน ตามที่ท่านผู้บริหารเสนอนะค่ะ  

 ต่อไปเข้าสู่  ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  อ่ืน ๆ   
           ในวาระเรื่อง  อ่ืนๆ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์ท่ีจะเสนอหรอืไม่  ขอเชิญค่ะ  
เชิญท่านนายกฯค่ะ  

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ผมใน
นามของผู้บริหารเทศบาลเมืองนราธิวาส ต้องขอขอบคุณทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก
ท่านนะครับ ที่พิจารณาผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 นะครับ 
กระผมและทางผู้บริหารก็จะด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสูดให้กับพ่อแม่พ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลให้สูงสูดนะครับ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากท่านประธาน ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ก็ได้
ประชุมวาระ 2 และ 3 ได้ผ่านกันเรียบร้อย ก็อยากจะฝากว่า งบประมาณครั้งนี้คือหัวใจ
หลัก เพราะเป็นงบประมาณท่ีผู้บริหารต้องขับเคลื่อนองค์กรเทศบาล ประมาณ 500 
กว่าชีวิต และสมาชิก รวมทั้งประชาชนในเขตเทศบาลสี่หมื่นกว่าชีวิต ผมก็อยากจะฝาก
ผู้บริหารให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัด และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีนะค่ะ ดิฉันในนามของฝ่ายสภา ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดประชุมค่ะ 

 

ปิดประชุมเวลา  15.15  น. 
 

 

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

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


