
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 2  ประจ าปี  2559 

ครั้งที่ 1/2559            
เมื่อวันที่  24  กันยายน  2559   

เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผาภักดี)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล (เลขานุการสภาฯ) 
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. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล    
13. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล     
16 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี   
17. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
18. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี 
19. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี 
20. นายอาฮามะ กุลยานันต์ เลขาฯ นายกเทศมนตรี 
21. นายสาการียา นิแวร์ เลขาฯ นายกเทศมนตรี 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล  
2. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล     
4. นายวัฒนะ วัฑฒนายน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

                เมื่อถึงเวลา 09.๐0 น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุม             
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้งที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546  และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้อง
ประชุมฯ   พร้อมทั้งเรียนเชิญคุณสมพร  แป้นคง ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียน 

 

1. นายฮาฟิช     ฮาเล็ง นิติกรปฏิบัติการ  (ผู้แทน ผวจ.นธ) 
2. นายบุญณรงค์    กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล 
3. นายกิจจา    สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
4. นายโชคชัย    วัฑฒนายน หน.สํานักปลัดเทศบาล 
5. น.ส.ปริยา    พรหมสังวระ หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
6. นางภชมล    มณีมาตย์ จพง.ธุรการชํานาญงาน 
7. น.ส.อโรชา    พรหมพันธ์ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางรอมือละ    อาแว จพง.พัสดุชํานาญงาน (ช่วยงานธุรการ) 
9. น.ส.เปรมจิตต์ ชัยแก้ว ครู  โรงเรียนเทศบาล 5 
10. นางนิรอบียะห์    กอบวิทยา ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
11. น.ส.กาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
12. นางปาจรีย์   สระชิต รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล6 
13. นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
14. นางสุชีพ    เกื้อกูล ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
15. น.ส.ปัทมา เมฆารัฐ ผู้อํานวยการกองคลัง 
16. นางทัสสิมนต์ บุญเพ่ิม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 4 
17. นายชัชชัยวุฒิ   กระจายเกียรติ หน.ฝ่ายแผนและงบประมาณ 
18. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
19. นายธนานนท์ ชูด้วง ผอ.สํานักการช่าง 
20. นางวรนุช บัวถึง รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2  
21. น.ส.วัฒนิยา ทองแผ้ว รองผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3  
22. นายสุขสันต์ เหมมันต์ หน.ฝ่ายกิจการโรงเรียนและวิชาการ 
23. นายอับดุลฆอนี อันนัศว์ หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
๒๔. นายพิมาน เพ็ชรสังข์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
25. นางอุษามาศ เรืองธนู ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 
26. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจ 
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บูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามระเบียบวาระ
ต่อไป  และเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ต่อไปผมจะอ่านประกาศจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง  เรียกประชุมสภา
เทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  พ.ศ.255 9  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2559 เพ่ือขอ อนุมัติ กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส   
                ดงันัน้  เพ่ือให้สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้พิจารณาการกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 และเรื่องอ่ืน ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
สภาเทศบาล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง        
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 2๖  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง  (ฉบับที่ 1๓ )  พ.ศ.25๕๒ เรียกประชุมสภาเทศบาล เมือง
นราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕ 9  ตั้งแต่วันที่  19 กันยายน 
2559   เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน ๑๕ วัน  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ  ณ  วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559   ประกาศโดยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ขอสวัสดทุีกท่านทีเ่ข้าร่วมประชุมในวันนี ้ วันนี้เปน็การประชุมสมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1/2559 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้   

          ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
          วันนี้เรือ่งแจ้งเพ่ือทราบมี 2 เรื่องด้วยกันนะค่ะ 

เรื่องท่ี 1  หนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรื่องขอให้ชี้แจงและทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นนะค่ะ หนังสือที่ นธ 52001.1/ว 
2126  ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าได้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิคร์ว่า การปฏิรูปโครงสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หมายถึงการรวบรวมหรือยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลนะค่ะ ข่าวลือ
กันว่า สปท. คือสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะทําให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ข่าวนี้
คลาดเคลื่อนนะค่ะ ไม่เป็นความจริง ทําให้เกิดการสับสนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อเท็จจริงก็คือ ขณะนี้ยังอยู่ในข้ันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ ซึ่งมีมากมายหลายฝ่าย ซึ่งเมื่อคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ พิจารณาเสร็จแล้ว
นําเสนอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คือ สปท. นะค่ะ จากนั้นต้องส่ง
คณะกรรมการอีกหลายคณะ โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณากฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ซึ่ง
การส่งกระบวนการพิจารณานั้น ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 240 – 360 วัน ก็จะ1ปีเข้า
ไปแล้ว สรุปว่า 1 ปีนั้นไม่เสร็จ จึงขอชี้แจงเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน ต่อไปเรื่องท่ี 2  

เรื่องท่ี 2 เรื่องเทศาลเมืองนราธิวาสมีข้าราชการพนักงานและลูกจ้างจะ
เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 11 รายประกอบด้วย 
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1. นายสมนึก ล่องสมุทร ผู้อํานวยสํานักการศึกษา 
2. นายสินนิมิต บุษบงค์ รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
3. นางเกศสุดา ชูชื่น รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
4. นายบุญเหลือ เก้าเอ้ียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักการช่าง 
5. นางสุคนธ์ เจะและ พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน กองสาธารณสุขฯ 
ส่วนพนักงานครูเทศบาล 
1. นางเกษศินี อารยเศรษฐ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
2. นางกุลวดี สะลีละ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
3. นางนิภา เลขานุกิจ ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 2 
4. นางโสรยา สาดารา ครู คศ.3 โรงเรียนเทศบาล 3 
ส่วนลูกจ้างประจํา มี 2 รายคือ 
1. นายศุภชัย ศิลปะรัศมี นักการภารโรง สํานักการศึกษา 
2. นางวิไล หน่อแดง คนงาน กองสาธารณสุขฯ 
มี 11 ท่านด้วยกันนะค่ะ แจ้งเพื่อทราบ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒    

          ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2559 ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม  2559 
          เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุม 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ทําหน้าที่
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องสํานักปลัดเทศบาล วันนี้  (วันที่ 13 กันยายน 2559) เวลา 10.00 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 3ประจําปี 2559 ครั้งที่ 3/๒๕๕9  เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2559   จํานวน 
14 หน้า  ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรก  ถึงหน้าสุดท้าย  ปรากฏว่า ไม่มีการแก้ไขแต่
อย่างใด และมีมติให้ส่งสภาเทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
 ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม หรือไม่ค่ะ  ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี
ดิฉันขอถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภา 
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เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี ๒๕๕9 ครั้งที่ 3/๒๕๕9 เมื่อวันที่  24 
สิงหาคม 2559 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ  13 เสียง)  เป็นอันว่าที่ประชุมให้การ
รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  
            ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3  นะค่ะ 

            ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม    
- ไม่มีนะค่ะ 

             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  4  นะค่ะ 

              ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณา
เสร็จแล้ว 
               4.1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
   -  เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 วาระท่ี 4 เรื่องท่ี คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณา
แล้วเสร็จ ผมในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะครับ ผมจะนําเสนอ
อย่างนี้นะครับ ตามท่ีรายงานการประชุมเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยที่ 3 ประจําปี 
๒๕๕9 ครั้งที่ 3/๒๕๕9 เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2559 ที่อยู่ในมือทุกคนนะครับ ซึ่ง
อยู่ในหน้าที่ 5 เป็นการตรวจรายงานของคณะกรรมการสามัญแปรร่างข้อบัญญัติ คือ 
ผมจะนําเสนอย่างนี้นะครับว่า ผมดูรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ
และการรายงานในสภาวันนั้นไม่สมบูรณ์นะครับ เพราะว่าถ้าเราดูตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 รวมทั้งแก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 นะครับ ข้อ 33 วรรค 3 นะครับ เขาจะบอกว่า 
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้งอย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสภาท้องถิ่นท่ีมา
ประชุม ลาประชุม และขาดประชุม แต่คราวนี้ในรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการแปรญัตติให้ประธานสภามันขาดอยู่นะครับ ไม่สมบูรณ์ ต่อไปผม
อยากจะให้มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ความจรงิคุณมะตอฮา ควรจะทักท้วงตอนทีต่รวจรายการประชุมนะค่ะ 
               

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ทักท้วงเจ้าหน้าที่แล้วนะครับ คือในคราวต่อไปให้ทําด้วยนะครับ คราวนี้ผม
ได้ปรึกษากับหัวหน้าโชคชัยแล้วนะครับ และท่านบอกว่าถ้าจะให้แก้ไขรายงานการ
ประชุม ต้องให้เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติเป็นคนแก้ ก็ไม่เป็นไรครับ แต่คราว
ต่อไปขอให้ทําให้ถูกต้องนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ค่ะ ก็เปน็เรือ่งท่ีดนีะค่ะ เป็นเรื่องท่ีถูกตอ้ง ต่อไปคณะกรรมการชดุท่ี 2 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ มีอะไรเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ค่ะ ไม่มีนะค่ะ 
                 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5  นะค่ะ 
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               ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน     (สํานักการช่าง) 
               เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นางธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สําหรับระเบียบวาระท่ี 5 ขอ
อนุญาตเชิญท่านรองอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส มีความจําเป็นต้องขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

เหตุผล 
           ขออนมัุติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2559 กรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

- โครงการจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็น
เชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 1,600,000 บาท  

ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
หลักการ 

ตามท่ีสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 2 สิงหาคม 
2559 อนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ คือโครงการจ้างออกแบบ
รายละเอียดโครงการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง ( Refuse Derived Fuel : 
RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 1,600,000 บาท นั้น 

เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
กําหนดขอบเขตวงเงิน ( TOR) เพ่ือกําหนดข้อกําหนดขอบเขตรายละเอียดในการ
ว่าจ้างโครงการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องส่งให้งานนิติกรตรวจสอบก่อนขออนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง  กระบวนการดังกล่าวอาจจะต้องใช้ระยะเวลา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
เทศบาลเมืองนราธิวาส 

ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถดําเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล จึงมีความจําเป็นต้อง
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน โครงการจ้างออกแบบรายละเอียดโครงการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง 



7 
 

 
(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 1,600,000 บาท ไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ระเบียบ 
         ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการรับเงิน  การเบกิจ่ายเงนิ  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   หมวด ๕  
การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา ๑ ปี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ทําไม่ทันก็ต้องกันเงินนะค่ะ ถ้าไม่ทําก็ตกนะค่ะ เชิญท่าน สมาชิกอภิปรายเชิญ
ค่ะ ไม่มีนะค่ะ ดิฉัน ขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้สํานักการช่าง กัน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) ยกหมดนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติ เห็นชอบให้
สํานักการช่างกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
                ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะค่ะ 

                 ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 
            เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นางธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สําหรับระเบียบวาระท่ี 6  
เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนข้อมูลอีลาแอส จึงขออนุญาตเปลี่ยนเอกสารชุดเก่า โดย
ใช้เอกสารชุดใหม่แทนนะครับ ซึ่งวงเงินและวัตถุประสงค์ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่
อย่างใดนะครับ เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารที่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ หลังจาก
นั้นขออนุญาตเชิญท่านรองนิยิ  นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

อาจจะพิมพ์ผิดนะค่ะ  ฉบับเก่าเก็บไปเลยนะค่ะ ใช้ฉบับใหม่แทน เพราะว่า
มันมีรายการที่พิมพ์ตกหล่นนะค่ะ หรือคลาดเคลื่อนนะค่ะ  เชิญท่านผู้บริหารเสนอ
ญัตติค่ะ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          เรียน   ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
หลักการ 
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โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
ค่าตอบแทน  
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  งบประมาณอนุมัติ 
๕๕,๔๔๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  งบประมาณอนุมัติ ๖๖,๑๒๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้  โอนลดงบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย  
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณอนุมัติ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณอนุมัติ 
๔๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๓๓,๘๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ   
  ค่าวัสดุสํานักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๓๖,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท 
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณอนุมัติ ๑๘,๐๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ขอโอนลดงบประมาณ ๔,๑๐๐ บาท 
  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  งบประมาณอนุมัติ ๔๕,๐๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   ขอโอนลดงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณอนุมัติ ๒๗,๐๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้      ขอโอนลดงบประมาณ ๗,๗๐๐ บาท 
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณอนุมัติ ๔๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 
  ค่าบริการโทรศัพท์   งบประมาณอนุมัติ ๒๗,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๙,๗๐๐ บาท 
 
 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๖,๔๑๗,๙๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   งบประมาณอนุมัติ ๒,๕๙๕,๕๒๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  ขอโอนลดงบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท 
งบดําเนินงาน  
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  ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์  งบประมาณอนุมัติ 
๘๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๒๓,๓๐๐ บาท 
  ค่าเบี้ยประชุม  งบประมาณอนุมัติ ๑๘,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 
ค่าตอบแทน  
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  งบประมาณอนุมัติ 
๘๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๓,๑๐๐ บาท 
  ค่าเช่าบ้าน  งบประมาณอนุมัติ ๑๖๘,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  งบประมาณอนุมัติ ๙๗,๒๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้   ขอโอนลดงบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  งบประมาณอนุมัติ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๘๗,๐๐๐ บาท 
  โครงการจัดกิจกรรมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์  
งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้   ขอโอนลดงบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ บาท 
  โครงการตามพระราชดําริ  งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 
  โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ  งบประมาณอนุมัติ 
๑๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม   งบประมาณอนุมัติ ๔๕๐,๐๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 
ค่าวัสดุ 
  วัสดุก่อสร้าง  งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณอนุมัติ ๒,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 
  ค่าน้ําประปา / ค่าน้ําบาดาล   งบประมาณอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท 
  ค่าบริการโทรศัพท์  งบประมาณอนุมัติ ๑๐๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท 
  ค่าบริการไปรษณีย์  งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท 
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งบเงินอุดหนุน 
  เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  งบประมาณอนุมัติ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
แผนงานงบกลาง 
งบกลาง 
  ค่าชําระดอกเบี้ย  งบประมาณอนุมัติ ๒,๔๐๓,๘๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท 
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประมาณอนุมัติ ๒,๑๗๒,๓๕๐ 
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท 
  สํารองจ่าย  งบประมาณอนุมัติ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๓๑๓,๐๐๐ บาท 
  รายจ่ายตามข้อผูกพัน   งบประมาณอนุมัติ ๑,๘๖๑,๘๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๒๐๗,๐๐๐ บาท 
  เงินช่วยพิเศษ  งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ  (ชคบ.)  งบประมาณอนุมัติ 
๑,๗๘๗,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท 
  เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา  งบประมาณอนุมัติ ๑,๒๒๘,๐๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๙๗,๐๐๐ บาท 
 
 
แผนงานการรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ค่าใช้สอย  
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย  งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ฝ่ายพลเรือน 
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้   ขอโอนลดงบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ   
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
  วัสดุงานบ้านงานครัว  งบประมาณอนุมัติ ๔๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณอนุมัติ ๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
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  วัสดุเครื่องแต่งกาย  งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  วัสดุเครื่องดับเพลิง  งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน   
  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๙๗,๐๘๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๖๗,๐๐๐ บาท 
เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา 
  เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา  งบประมาณอนุมัติ ๕,๗๘๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๕,๗๐๐ บาท 
ค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  งบประมาณอนุมัติ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท 
 
 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  งบประมาณอนุมัติ ๗๔,๐๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ 
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
ค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  งบประมาณอนุมัติ 
๗,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  งบประมาณอนุมัติ ๓๕,๐๐๐ 
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๑๘,๓๐๐ บาท 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
ค่าใช้สอย 
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยภายในเขตเทศบาล  
งบประมาณอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้   ขอโอนลดงบประมาณ 
๑๔๒,๔๐๐ บาท 
  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง 
งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้   ขอโอนลดงบประมาณ 
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๒,๓๐๐ บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ค่าใช้สอย 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๖,๘๐๐ บาท 
  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๑๗,๔๐๐ บาท 
 
 
 
ค่าวัสดุ 
  วัสดุสํานักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก เงิน
รายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท 
  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  งบประมาณอนุมัติ ๒,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๑,๔๐๐ บาท 
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณอนุมัติ ๓,๐๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท 
แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
เงินเดือน 
  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  งบประมาณอนุมัติ ๑๕๒,๒๗๐ 
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๔๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย  
  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ขอโอนลดงบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
เงินวิทยฐานะ 
  เงินวิทยฐานะ  งบประมาณอนุมัติ ๕,๘๙๖,๘๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ขอโอนลดงบประมาณ ๕,๘๐๐ บาท 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณอนุมัติ ๔,๕๒๘,๖๙๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ขอโอนลดงบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท 
ค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  
งบประมาณอนุมัติ ๕,๓๒๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ขอโอนลด
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท 
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ค่าใช้สอย 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณอนุมัติ ๑,๐๕๘,๐๐๐ 
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 
 
 
 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  งบประมาณ
อนุมัติ ๒๘,๕๕๖,๙๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ขอโอนลดงบประมาณ 
๕๖๓,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ 
  วัสดุอาหารเสริม (นม)  งบประมาณอนุมัติ ๑๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ขอโอนลดงบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 
  ค่าไฟฟ้า  งบประมาณอนุมัติ ๒,๔๑๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ขอโอนลดงบประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท 
  ค่าบริการโทรศัพท์  งบประมาณอนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ขอโอนลดงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ค่าวัสดุ 
  วัสดุก่อสร้าง  ไฟฟ้า   งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๔,๐๐๐ บาท 
งานกีฬาและนันทนาการ 
ค่าใช้สอย 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
  โครงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการงานกาชาด  งบประมาณอนุมัติ 
๓๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ขอโอนลดงบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท 
  โครงการอบรมผู้นําศาสนาภายในเขตเทศบาลและศึกษาดูงาน  
งบประมาณอนุมัติ ๖๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ขอโอนลด
งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไป 
หมวดเงินเดือน  
  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๒,๓๑๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๑๑๔,๙๐๐ บาท 
  เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๔๔๔,๐๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๑๒,๒๐๐ บาท 
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  เงินประจําตําแหน่ง  งบประมาณอนุมัติ ๖๗,๒๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๘,๔๐๐ บาท 
ค่าตอบแทน 
  ค่าเช่าบ้าน  งบประมาณอนุมัติ ๑๖๘,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  งบประมาณอนุมัติ ๒,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๑,๓๐๐ บาท 
ค่าสาธารณูปโภค 
  ค่าน้ําประปา/ค่าน้ําบาดาล  งบประมาณอนุมัติ ๗๐,๐๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๔๘,๕๐๐ บาท 
  ค่าบริการโทรศัพท์  งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท 
งานศูนย์บริการ 
เงินเดือน 
  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๒,๘๓๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท 
  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๒๙๑,๖๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
  เงินประจําตําแหน่ง  งบประมาณอนุมัติ ๒๐๑,๖๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๑๓๔,๔๐๐ บาท 
หมวดค่าตอบแทน 
  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  งบประมาณอนุมัติ 
๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
หมวดค่าวัสดุ 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท 
  วัสดุก่อสร้าง  งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 
  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ 
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
แผนงานการพาณิชย์ 
งานโรงฆ่าสัตว์ 
หมวดเงินเดือน 
  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๔๒,๘๔๐ บาท  ตั้งจ่ายจาก
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เงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๔๒,๘๔๐ บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
ค่าวัสดุ 
  วัสดุงานบ้านงานครัว  งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๔,๖๐๐ บาท 
  วัสดุอื่น  งบประมาณอนุมัติ ๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ขอโอนลดงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย 
  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณอนุมัติ ๘๐,๐๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๑๔,๐๐๐ บาท 
งานสวนสาธารณะ 
  เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา  งบประมาณอนุมัติ ๒๓,๑๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๑๗,๙๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย 
  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณอนุมัติ ๙,๐๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
ค่าตอบแทน 
  ค่าเช่าบ้าน  งบประมาณอนุมัติ ๒๙๔,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
เงินเดือน 
  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๔,๓๒๗,๙๘๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท 
 
 
  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ ๒๔๖,๙๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๖,๓๐๐ บาท 
  เงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจํา  งบประมาณอนุมัติ ๖,๘๘๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท 
  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  งบประมาณอนุมัติ ๒๔๓,๘๒๐ 
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๒,๖๐๐ บาท 
ค่าใช้สอย 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   งบประมาณอนุมัติ ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
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  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 
  โครงการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชําระภาษี  งบประมาณอนุมัติ 
๒๕,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๑,๒๐๐ บาท 
  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  งบประมาณอนุมัติ ๒๕,๐๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๔,๗๐๐ บาท 
ค่าวัสดุ 
  ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๐๐๐ บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท 
  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  งบประมาณอนุมัติ ๒๐,๐๐๐ บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท 
  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณอนุมัติ ๑๑๐,๐๐๐ บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ ๑,๕๐๐ บาท 
  รวมโอนลด  งบประมาณ จํานวน  ๓,๘๐๐,๐๐๐  บาท  
  นําไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

- โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ  
จํานวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ  ชนิด ๖ ล้อ  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๖ สูบ ๔ จังหวะ  มีกําลัง
แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า  มีน้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 
 
 ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม  จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่มีกําหนดในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒,๘๙๕,๒๐๐ บาท เงินอุดหนุนทั่วไป ๙๐๔,๘๐๐ บาท  
นํามาจากเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ครั้งที่ ๓ 
เทศบาลเมืองนราธิวาส  หน้า ๘ ข้อ ๓ 

เหตุผล 
เนื่องจากในขณะนี้มีรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ ที่ใช้

สําหรับในการเก็บขน ขยะมูลฝอยมีไม่เพียงพอกับการใช้งาน ประกอบกับรถท่ีมีอยู่
เดิมทุกคันมีอายุการใช้งานนานกว่า ๑๐ ปี  จําเป็นต้องเข้าซ่อมบํารุงบ่อยครั้ง ทําให้
การปฏิบัติงานหยุดชะงัก ทําให้มีปริมาณขยะตกค้าง เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 
ในการนี้เทศบาลเมืองนราธิวาสจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
เพ่ือจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ จํานวน ๑ คัน  รายละเอียดตาม
หลักการข้างต้น 

ระเบียบ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ และ๓ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะสรุปรายละเอียดสั้น ๆ  นะค่ะ ในเล่มนี้มีงบท้ังหมด
ทุกกองที่เหลือจากการจ่ายในปี 2559 แล้วนํามารวมกันแล้วได้ 3,800,000 บาท 
ซ่ึงเงินจํานวนนีเ้ป็นเงินรายได้ 2,910,200 บาท เป็นเงินอุดหนุน 889,800 บาท 
2ตัวนี้เอามารวมกันได้เท่ากับ 3,800,000 บาท แล้วนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
คือ ซื้อรถบรรทุกขยะระบบอัดท้ายนะค่ะ จึงขออนุมัติที่ประชุมในวันนี้ คือเก็บเงินท่ี
เหลือจ่ายมารวมกันเพื่อซื้อรถขยะนะค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณมะตอ
ฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 ญัตตินี้ผมได้อ่านตั้งแต่วันแรกท่ีส่งมานะครับ ท่าน
นายกสามารถเก็บรวบรวมเงินเพ่ือซื้อรถขยะแบบอัดท้าย แต่พอมาดู มาให้ญัตติใหม่ 
จะถามท่านประธานว่ามันต่างจากฉบับเก่าตรงไหนบ้าง เพราะว่าเราอ่านไม่ทันนะครับ  

 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ที่ให้อันใหม่ใช่หรือไม่ค่ะ ตัวเลขคลาดเคลื่อนค่ะ คือพิมพ์ผิด แล้วพอเรามา
รวมตัวเลขแล้วมันจะไม่ถูกต้องนะค่ะ ดิฉันอ่านแล้ว 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ตัวเลขหน้าไหนครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ของเก่าหน้า 3  ของใหม่ หน้า 3  รายการที่ 1 ค่าบริการโทรศัพท์ รายการที่ 
2 ค่าไปรษณีย์ ตรงกันหรือไม่ค่ะ รายการที่ 3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
รายการที่ 4 สํารองจ่ายงบประมาณอนุมัติ  รายการที่ 5 เงินเพ่ิมต่าง ๆของ
ลูกจ้างประจํา มีอยู่ 5 รายการนะค่ะ  

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณครับท่านประธาน ผมไม่ทัน ขอรายการที่ 5  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

รายการที่ 5 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา หน้า 4 นะค่ะ คราวนี้ท่านก็
ต้องถามผู้ที่จัดทําเอกสารว่าทําไมถึงไม่ตรงกันนะค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ 

นางธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

สําหรับรายละเอียดที่โอนคลาดเคลื่อน ขอเชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ ที่
รับผิดชอบเอกสารเป็นผู้ตอบให้กับท่านสมาชิกครับ ขอบคุณครับ 
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นายศักรินทร์  ทองจินดา 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายก และท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ 
ก่อนอื่นต้องขอกราบอภัยทุกท่านด้วยนะครับ เนื่องจากว่าเอกสารที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงนะครับ ทุกวันนี้เทศบาลเมืองนราธิวาสมีการทําระบบอีลาแอส คือระบบ
การเงินการคลังของท้องถิ่นนะครับ ซึ่งเทศบาลอ่ืนได้ทําไปตั้งแต่ปีที่แล้ว เทศบาลเมือง
นราธิวาสพึ่งเริ่มทําปีนี้ มือใหม่ เพราะฉะนั้นระบบอีลาแอสจะมีการตัดยอดเงิน
ประจําวันทุกวันให้เป็นปัจจุบันที่สุด เพราะฉะนั้นข้อมูลเมื่อ 5วันที่แล้วที่นําเสนอท่าน
จนถึงเมื่อวานนี้วันสุดท้ายมันมีการเปลี่ยนแปลงยอดตัดออกอะไรต่าง ๆ เลยทําให้มี
การเปลี่ยนแปลงตัวเลขไป คราวนี้ถ้าตามหลักระเบียบของสภาคือต้องส่งเอกสารก่อน 
แต่พอมาถึงเมื่อวานเลขยอด ณ เมื่อวานนี้มีการลดลงเรื่อย ๆ ก็มีบางตัวที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ประการที่ 1 นะครับ ประการที่ 2 คืองบบางตัวเรา
กองสาธารณสุขฯเป็นฝ่ายที่จะต้องรวบรวมทุกสํานักกองมีรายการท่ีจะต้องมาโอนลด
ถึง 101 รายการจากทุกสํานักกอง การส่งมาให้ของทุกสํานักกองมีการผิดพลาดใน
การส่ง ก็จะต้องมีการไล่แก้ที่ละกอง ตามแก้เพราะไม่ถูกต้องเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน มัน
เลยเป็นที่มาที่ไปของการเปลี่ยนยกชุดนะครับ สรุปง่าย ๆ ว่าเอกสารทั้งหมด 10 ส่วน
มีการแก้ไขประมาณ 9 ส่วนนะครับ คราวนี้ถ้าจะส่งแนบใบแก้ไขท่ีละหน้ามันก็จะ
เยอะมากและจะทําให้ท่านงงแน่นอน  เลยขออนุญาตนําเรียนว่าขอเปลี่ยนยกชุดให้
ท่านดู แต่วัตถุประสงค์ของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลง ก็คือว่า ตัวเลขเท่ากับ3,800,000 
บาท คงเดิม นี้คือที่มาที่ไปของระบบอีลาแอส ท่านประธานครับ 3,800,000 คงเดิม 
ทุกอย่างที่ได้มาก็เท่ากับเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 

วัตถุประสงค์ก็เหมือนเดิม แต่ที่มาท่ีไปของตัวเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนที่แจ้ง
ให้ทราบเมื่อสักครู่ครับ ขอบคุณครับผม 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ดิฉันงงว่า แล้วตัวเลขมันขึ้นแต่ยอดรวมมันเท่าเดิมค่ะ 

นายศักรินทร์  ทองจินดา 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

คืออย่างนี้ครับท่าน ทุกอย่าง 101 รายการครับ อันนี้ 20 บาท อันนี้ 80 
บาท รวมทุกอย่างแล้ว แต่เราต้องหาเม็ดเงินให้ได้ท่ี 3,800,000 บาท บางตัวจริง ๆ 
แล้วเรามีเงินอยู่ถึงประมาณเศษเหลือ 2 หมื่น ถึง 5 หมื่นด้วยซ้ํา คือหยิบมาแค่ 
3,800,000 บาท บางตัวไม่ใช้ ก็ให้ตกเป็นเงินสะสมไปครับท่าน ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เข้าใจหรือยังท่านสมาชิก  เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพครับ ขอขอบคุณท่าน ผอ.นะครับที่ให้ความชัดเจน 
ขอชมว่าท่าน ผอ. ว่าท่านเก่งนะครับ ผมไม่เคยเจอเลยนะครับตั้งแต่เป็นสมาชิกสภา
มา ท่านเก่งที่รู้ปัญหา ท่านเป็นผู้ที่รับผิดชอบเรื่องขยะ ว่านราธิวาสเราเยอะ ก็ดีใจ
แทนคนนราธิวาสด้วยนะค่ะ อ่านดูนะครับเงินขั้นท่าน ๆ ยังโอนเลยนะครับ ผมเห็น
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ด้วยนะครับกับญัตตินี้ ส่วนใหญ่แล้วปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ยังมีอยู่เยอะมากในเขต
ของเรา รถขยะของเรามีจํานวนไม่เพียงพอ บางวันก็เก็บ บางวันก็ไม่ได้เก็บ ถ้าวันไหน
ที่รถเสีย หรือรั่ว ก็จะไม่ได้เก็บ ก็ดีใจด้วยนะครับที่เราจะมีรถขยะเพ่ิมข้ึน ก็เห็นด้วย
นะครับกับญัตตินี้  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ขอบคุณท่านประธานสภาครับ กราบเรยีนท่านประธานสภา ผมนายดิเรก ยา 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ดูรายละเอียดก็ยาว ผมก็ดีใจที่มีท่าน ผอ.ที่เก็บเกี่ยวเก็บตกทุกอย่าง เพื่อ
เอาเงินส่วนนี้มาซื้อรถขยะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ความจริงผมอยากจะให้
วงเงิน 3,800,000 ซื้อรถที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างที่ 2 ต้องคู่กับคนขับ 
ต้องมีระเบียบ ต้องมีวินัย และรับผิดชอบ จะสามารถทําให้ยืดระยะเวลาการใช้รถนั้น
ได้ยาว และคุ้มค่า ขอบคุณครับ ผมเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ผมนายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 ทีมทางเลือกใหม่ ท่านประธานครับผมเห็นด้วยนะครับตามที่ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ยื่นญัตติเพ่ือซื้อรถขยะแบบอัดท้าย ผมเคยนําเสนอมาก่อนนี้ 

 

แล้วว่า รถขยะคันเก่าใช้งานมาประมาณ 10 กว่าปีแล้วปัญหาเยอะมาก เอาไปซ่อมก็
ยังใช้ได้มีดีเท่าที่ควร แล้วก็ได้จัดซื้อของใหม่ในราคา 3,800,000 บาท ขณะนี้
รถบรรทุกขยะมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และต่อความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ทางกองสาธารณสุขก็ใช้รถหมุนเวียนไปให้
เก็บขยะให้หมดในเขตเทศบาลภายใน 24 ชั่วโมงก็มีการใช้งานทั้งกลางวันและ
กลางคืน โดยสลับกันบางชุมชนเก็บตอนเช้า บางชุมชนเก็บกลางคืน ก็เป็นสิ่งที่ดีนะ
ครับ ก็เห็นด้วย อยากให้ทางท่านผู้บริหารเร่งจัดซื้อโดยเร็ว เพื่อให้ทําประโยชน์ให้ได้
มากที่สุด ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เชิญท่านสมาชิกท่านต่อไปค่ะ   ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้ สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ  
(สมาชิกยกมือ 13 เสียง) ยกหมดนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบให้กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  นําไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
            ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  7  นะค่ะ  ดิฉันขอพักการประชุม 15 นาที ค่ะ 
เชิญคุณโอภาสค่ะ 
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นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ท่านขอพักการประชุม 15 นาที ท่านต้องแจ้งให้ทราบ
ด้วยนะครับว่าให้พักไปไหน เพื่อให้เวลาในการบริหารเวลาในการพัก ท่านต้องบอก
ด้วยว่าให้พักไปทําอะไร ขอให้ท่านบอกด้วยครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ขอโทษด้วยนะค่ะที่ไม่ได้แจ้งเหตุ คือมีเรื่องด่วนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่อง
งบประมาณในปีนี้นะค่ะ และจะต้องหารือกันกับสภาว่าจะทําอย่างไรเพื่อจะไม่ให้
พลาดโอกาสของการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณในปีนี้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

*** (พักการประชุม 15 นาท)ี *** 

(เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.)  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

        ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  7  นะค่ะ เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

 

นางธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

        กราบเรยีนประธานสภาเทศบาลทีเ่คารพ ก่อนจะเข้าสูร่ะเบียบวาระที ่7  
กระผมจะขอเสนอญัตติด้วยวาจา โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 38 วรรค 5 (3) 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน” จํานวน 2 ญัตติ ดังนี้ 

1. ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้เสนอไปแล้วตามระเบียบวาระท่ี 6 
 
  

2. ญัตติขอความเห็นชอบให้ใช้อาคารสนามแบดมินตันเทศบาล
เมืองนราธิวาส กับชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส ของสํานักการศึกษา 

ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ตามที่ผู้บริหารได้นําเสนอให้มีการเสนอญัตติด้วยวาจา 2 ญัตตินะค่ะ คือ 
ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และญัตติขอความเห็นชอบให้ใช้อาคารสนามแบดมินตันเทศบาลเมือง
นราธิวาส กับชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส ของสํานักการศึกษา                       
ตามท่ีท่านนายกเสนอญัตติด้วยวาจา ตามข้อบังคับข้อ 38 วรรค 4 นะค่ะ ญัตติที่
ผู้บริหารเสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรค 1 นะค่ะ ถ้าสมาชิกเสนอต้องมีผู้รับรอง
อย่างน้อย 2 คน  

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ 38 วรรค 6  การบรรจุญัตติ
ที่เสนอด้วยวาจาตามวรรค 5 ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
คราวนั้น 

ข้อ 27 วรรค 2 ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน       
จะจัดไว้ในลําดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ 
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ดิฉันขอบรรจุระเบียบวาระเรียงตามลําดับดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 7    เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
         ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบให้ใช้อาคารสนาม แบดมินตัน
เทศบาลเมืองนราธิวาส กับชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส ของสํานัก
การศึกษา  นะค่ะ 
         ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องอ่ืน ๆ 
         เราก็เดนิไปตามระเบียบวาระตามทีเ่รยีงใหม่เมือ่สักครูน่ะค่ะ 
          เชิญเลขาฯค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

      ขอบคุณครับท่านประธานสภา ขอชี้แจงนิดนึงนะครับ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรี 
ได้เสนอญัตติด้วยวาจาต้องมีการยกมือตามข้อ 39 ต้องให้ประธานสภาอนุญาตเพื่อ
บรรจุเข้าวาระ แต่ต้องมีการรับรองด้วยนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  ตามท่ีท่านนายกยื่นญัตติด้วยวาจานะครับ ถ้าตามข้อ 39 การ 

 

เสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นําความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม ก็คือ
ในระเบียบกําหนดว่า การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทําโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ 
หมายถึงว่าท่านประธานต้องขอมติก่อนนะครับ ท่านต้องขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่าให้
ผ่านหรือไม่ ที่ท่านนายกขอด้วยวาจานี้นะครับ ตามข้อ 39 นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

แล้วต้องรับรองหรือไม่ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ตามท่ีท่านนายกเสนอญัตติด้วยวาจา 2 ญัตติ ท่านก็ขอให้รับรองที่ละญัตติครับ 
ญัตติแรกคือกันเงิน ท่านก็ขอให้รับรอง แล้วมารับรองญัตติที่ 2 ต่อนะครับ ตาม
ข้อบังคับนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านตัวแทนผู้ว่ามีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ค่ะ ดิฉันเห็นว่าสับสนนะค่ะใน
เรื่องของการตีความ  ดิฉันไปอ่านตามข้อบังคับ ข้อ 38 วรรค 4 ว่า ญัตติที่ผู้บริหาร
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง นะค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

อันนั้นก็คือว่า ท่านนายกเสนอญัตติไม่ต้องมีคนรับรอง แต่นี้คือการเสนอด้วย
วาจา ก็ต้องมีการรับรอง ท่านไปดูข้อ 39 ท่านไม่ต้องไปงง ข้อ 39 ระบุไว้แล้วว่าให้ทุก
คนยกมือพ้นศรีษะนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง ค่ะ สรุปว่าต้องรับรองนะค่ะ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่กล่าวมานี้นะค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ก็ขอให้ที่ประชุมโปรดรับรองค่ะ ญัตติที่เสนอด้วยวาจาเมื่อสักครู่นี้นะค่ะ  เชิญคุณ
โอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ตามท่ีท่านนายกได้เสนอญัตติด้วยวาจา หมายถึงว่าท่าน
ต้องขอรับรองด้วยนะครับ เพ่ือความสบายใจของสมาชิกสภาขอให้ท่านประธานขอ
เสียงรับรองท้ัง 2 ญัตติ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ฉะนั้นดิฉันจะขอเสียงรับรองท่ีละญัตตินะค่ะ 
ญัตติที่ 1 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕9 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (เสียงรับรองถูกต้อง) 

 ญัตติที่  2 ญัตติขอความเห็นชอบให้ใช้อาคารสนาม แบดมินตันเทศบาลเมือง
นราธิวาส กับชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส ของสํานักการศึกษา    ขอเสียง
รับรองด้วยค่ะ (เสียงรับรองถูกต้อง) 
          เป็นอันว่าสมาชิกสภาให้การรับรองถูกตอ้งนะค่ะ 

   ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ 38 วรรค 6  การบรรจุญัตติ
ที่เสนอด้วยวาจาตามวรรค 5 ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
คราวนั้น 

 
 
    ข้อ 27 วรรค 2 ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน จะ

จัดไว้ในลําดับใดของระเบียบวาระการประชุมก็ได้ 
    ดิฉันขอบรรจุระเบียบวาระเรียงตามลําดับดังต่อไปนี้ 
    ระเบียบวาระท่ี 7    เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบให้ใช้อาคารสนาม แบดมินตัน
เทศบาลเมืองนราธิวาส กับชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส ของสํานัก
การศึกษา   

และระเบียบวาระท่ี 9 เรื่องอ่ืน ๆ ต่อไปเราจะมาพิจารณากันที่ละวาระนะค่ะ 
        ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง    ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นางธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

         เรยีนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกียรตทุิกท่านนะ
ครับ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
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  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙  แผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

- โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ จํานวน 
๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลบ.ม.  ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๖ สูบ ๔ จังหวะ มี
กําลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๑๐ แรงม้า มีน้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุกไม่
น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม จํานวน ๑ คัน จัดซื้อตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากไม่มี
กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ๒,๘๙๕,๒๐๐ บาท เงิน
อุดหนุนทั่วไป ๙๐๔,๘๐๐ บาท นํามาจากเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ครั้งที ๓ หน้า ๘  ข้อ ๓ 

เหตุผล 
  เนื่องจากได้รับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ใกล้สิ้นปีงบประมาณซึ่งคาดว่า
ไม่สามารถสั่งซื้อสั่งจ้างได้ทันในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙  แต่มีความจําเป็น 
 
 
จะต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าว  ดังนั้นเพื่อให้สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและสามารถ
เบิกจ่ายเงินได้  จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกตัดปี  กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน  งบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน ๑ รายการ  เป็นเงิน  ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท  ไว้
ดําเนินการเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ.๒๕๖๐   

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗   
หมวด ๕  การกันเงิน ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก                 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลา ๑ ปี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรยีนท่านประธานสภาครับ เม่ือสักครูญ่ตัติวาระที ่6 ที่ขอกันเงินมาซ้ือรถ
ขยะในวงเงิน 3,800,000 บาท นะครับ ผมได้อภิปรายไปแล้วว่า ตอนนี้ยังเหลือ
เวลาอีกประมาณ  6 วัน จะสิ้นงบประมาณแล้ว คงจะไม่ทันในการจัดซื้อจัดจ้าง  ตาม
ระเบียบของค่าใช้จ่ายงบประมาณนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายกฯได้วิเคราะห์ด้วย
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เหตุและผลว่าถ้าปล่อยไปจะไม่ถูกต้องนะครับ ยกตัวอย่างเหมือนกับว่า ที่
กรุงเทพมหานครที่จัดซื้อจัดจ้างทําไปตอนปีใหม่ ก็เป็นการทําไปก่อนล่วงหน้าโดย
พลการ ก็ถูกสตง.ตรวจสอบก็ผิด ไม่ถูกต้องจริงๆ และมีการฟ้องร้องกันนะครับ เรื่อง
ค่าใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง แต่ในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายกฯได้มาคิดแล้วว่า ถ้า
ปล่อยไปตามวาระท่ี 6 คงจะไม่ทันและก็ไม่ถูกต้องด้วย เลยตั้งญัตติด้วยวาจาขอตั้ง
เป็นการจัดซื้อรถขยะในวงเงิน 3,800,000 บาท ไปกันเงินใช้ในปีงบประมาณ 
2560 นะครับ เป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องด้วยนะครับ ก็เห็นด้วยว่าจะไม่มีปัญหาเกิดขึ้น 
เพราะเม่ือสักครู่ที่ผมอภิปรายไปว่าอีก  6 วัน ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว ไม่ทันอยู่แล้ว โดยที่
พักการประชุมเมื่อสักครู่ ไปหารือกัน     นะครับว่า เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณนี้ก็ได้ใช้ในของปี 2560 ก็เป็นสิ่งที่ดี อย่างไรหลังจาก
นั้นแล้วขอให้รีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็วที่สุดและให้ถูกต้องที่สุด เพื่อมาให้  
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้รับผลประโยชน์ให้มากที่สุด ขอบคุณครับ 

 

 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ค่ะ เชิญท่านสมาชิกท่านต่อไป  ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมตเิลยนะคะ 
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีพ.ศ. 2559 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2560 โปรด
ยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) ยกหมดนะคะ  เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบให้                 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกันเงินงบประมาณตามท่ีท่านนายกฯเสนอนะคะ  
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 8    

          ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง   ญัตติขอความเห็นชอบให้ใช้อาคารสนาม
แบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส กับชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส ของ
สํานักการศึกษา เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

         เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

หลักการ 
 ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส มีหนังสือขออนุญาตใช้อาคาร สนาม
แบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส เป็นสถานที่ออกกําลังกาย เพื่อสร้างโอกาสคัดเลือก
เด็ก เยาวชนที่มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะกีฬาด้านแบดมินตันให้อยู่ในระดับสูง
ขึ้น และเพ่ือรองรับในการบริการประชาชนทั่วไป 

เหตุผล 
 เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม  
ระเบียบฯ จึงเห็นควรนําเสนอสภาเทศบาล พิจารณาอนุญาตให้ใช้อาคารสนาม
แบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส  เป็นสถานที่ออกกําลังกาย  

ระเบียบ 
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  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓,๔ และ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓  
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕  หมวด ๔ เบ็ดเตล็ดข้อ ๑๕๕ การให้
บุคคลใดได้ใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ  อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือ
สิ่งก่อสร้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
สภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น  แล้วแต่กรณี และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้อนุมัติ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

ค่ะ ขอบคุณท่านนายกค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณมะตอฮา   

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ตามท่ีท่านนายกฯเสนอด้วยวาจา ญัตติขอความเห็นชอบให้ใช้อาคาร
สนามแบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส กับชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส   
เท่าท่ีเราทราบมาเราสร้างด้วยงบประมาณ 20 กว่าล้าน เท่าที่ผมจําได้เรื่องนี้เคยเข้า
สภามาแล้วแต่ผมจําไม่ได้ว่าครั้งไหน เกี่ยวกับกับการสมัครเป็นสมาชิกนะครับ ทาง
ท่าน ผอ.สํานักการศึกษาได้ชี้แจงเรื่องระเบียบการสมัครเป็นสมาชิกของชมรมนะครับ  
ในญัตตินี้ผมมีคําถามจะถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารดังนี้นะครับ  ข้อ 1  
ถ้าเทศบาลให้ชมรมแบดมินตันใช้อาคารสนามแบดมินตัน จะให้ใช้ฟรี หรือให้เช่าครับ 
ข้อที่ 2 ผมอยากจะให้ทางเทศบาลทําข้อตกลงโดยนายกฯ นะครับ ทําข้อตกลงกับ
ชมรมแบดมินตัน ดังนี้นะครับ 1.ให้ชมรมแบดมินตันรับผิดชอบค่าน้ําค่าไฟฟ้า                             
2.ให้รับผิดชอบค่าบํารุงรักษา และ 3. ให้ชมรมนําเงินค่าใช้จ่ายมาจ่ายค่าใช้อาคารให้
เทศบาลเมืองนราธิวาส เพราะเท่าที่ผมทราบคือชมรมเก็บค่าบริการการเข้าใช้สนาม                  
นะครับ ตามท่ีท่านนายกได้อ้างระเบียบเมื่อสักครู่ คือการให้บุคคลใดใช้ประโยชน์ 
หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุ ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภา การที่เราอนุญาตให้ชมรมแบดมินตันใช้สถานที่เทศบาลจะต้อง
ไม่เสียประโยชน์ ตรงนี้ไม่ทราบว่าท่านนายกได้ทําข้อตกลงกับชมรมแล้วหรือยังนะ
ครับ ผมคิดว่าพวกเราทุกคนในที่นี้ก็ต้องการให้ประชาชนได้ใช้สนามกันทุกคนนะครับ 
เพ่ือให้การกีฬาแบดมินตันของจังหวัดนราธิวาสได้เดินต่อไป ผมขอถามท่านประธาน
ตามคําถามที่ถามไปแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ  

 

  

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1  ญัตติขอความเห็นชอบให้ใช้อาคารสนามแบดมินตันเทศบาลเมือง
นราธิวาส กับชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส     ผมได้ติดตามเรื่องนี้เท่าที่ผม
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ทราบคือมีสมาชิกสภาของเราท่านนึงเป็นคนดูแล คือท่านไพโรจน์  นิยมเดช เป็น
ผู้ดูแลในเรื่องนี้  เท่าที่ผมเข้าใจผมก็คิดว่าเป็นไปด้วยความราบรื่น ในเรื่องรายได้ และ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผมไม่รู้เลยนะครับว่า โครงการนี้เป็นอย่างไร  ผมเลยอยากจะให้ผู้ที่
ดูแล คือคุณไพโรจน์  ช่วยอธิบายว่า ขณะนี้เกิดอะไรขึ้นกับชมรมแบดมินตัน เพราะ
สมาชิกบางท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ อยากให้ท่านช่วยชี้แจงที่มาที่ไปให้เรา
รับทราบด้วยนะครับ  อย่างน้อยในฐานะท่ีท่านเป็นผู้ดูแลนะครับ ช่วยอธิบายเล็ก ๆ 
น้อย ๆ นะครับ ถึงที่มาที่ไปของปัญหาชมรมแบดมินตันตอนนี้ เพื่อที่จะได้เข้าใจ
ด้วยกันครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายโอภาส  อิสระนรากุล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส  เขต 2 ทีมทางเลือกใหม่ ผมอยากจะขอถามว่า ในกรณี     
ฟิตเนสที่ไปตั้ง ผู้ที่ไปใช้บริการมีค่าบริการ 5 บาท 10 บาท รายได้จากเข้าไปใช้ในแต่
ละวันได้ประมาณ 800 หรือ 1,000 บาท ต่อวัน เดือนนึงก็ประมาณ 2 หมื่นบาท 
แล้วก็การใช้สนามแบดมินตัน ก็ทราบนะครับว่ามีการเก็บค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับ 
ไม่ทราบว่าเท่าไร แต่การใช้สนามแบดมินตัน  มีค่าใช้จ่ายค่าน้ําและค่าไฟ ทาง
เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ หรือว่าทางชมรมแบดมินตันเป็นผู้รับผิดชอบ  ส่วนที่ฟิตเนต
น่าจะเป็นความรับผิดชอบของเทศบาล เพราะว่าทางเทศบาลมีค่าบริการ แต่ในส่วน
ของแบดมินตันทางชมรมก็มีการเก็บค่าสมาชิกด้วย แยกกันเก็บอย่างไรไม่ทราบ       
นะครับ อยากจะให้ชี้แจงว่าสนามแบดมินตันตัวนี้ที่ให้พ่ีน้องประชาชนมาใช้บริการ 
ค่าใช้จ่ายใครเป็นคนรับผิดชอบ แล้วชมรมแบดมินตันรับผิดชอบส่วนไหน ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือไม่ จะได้ถามและให้
ผู้บริหารได้ตอบคําถามครั้งเดียวเลยนะค่ะ  มีอีกหรือไม่ค่ะ  เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ  

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ให้ทางท่านผู้บริหารตอบ ถ้าเราสงสัยเราค่อยถาม
ก็ได้ครับ  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ อาคาร
แบดมินตันนี้ตั้งแต่สมัยท่านผู้ว่าฯ อภินันท์ แล้วนะครับ ท่านได้ให้งบประมาณท้ังทาง
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และเทศบาลเมืองนราธิวาส และมีการจัดแข่งขันไปเมื่อไม่ก่ี
วันนี้เองนะครับ ก่อนหน้านี้ก็จัดมาทุกปี และได้รับความนิยมจากเยาวชนและ
ประชาชนทั้งในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียง โดยปีที่ผ่านมาท้ังปัตตานีและยะลาก็
อยากจะมาร่วมแข่งขันแบดมินตัน ซึ่งครั้งที่แล้วเป็นครั้งที่ 2 ในการแข่งขันนะครับ 
เป็นการจัดโอเพ่น หลาย ๆ ประเภท เยาวชน ประชาชนทั่วไป และอาวุโส ก็ได้รับการ
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ต้อนรับเป็นอย่างดีจากพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล  และละแวกข้างเคียงนะครับ 
เยาวชนที่มาใช้สนาม เดิมแบดมินตันจะเล่นอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม ถือว่ายังเยอะไม่
เท่ากับที่เราเปิดอาคารนะครับ  พอเราเปิดอาคารก็มีเยาวชนมาสมัครเป็นสมาชิกและ
มาใช้บริการเป็นจํานวนมากนะครับ มีการส่งนักกีฬาไปแข่งต่างอําเภอ โดยมีชมรมนี้
ละครับเป็นผู้ฝึกสอน และได้ทั้งการออกกําลังกายและทักษะนะครับ ทั้งชมรมและ
สมาคมกีฬาเองก็สนับสนุนในเรื่องของการจัดแข่ง ทั้งในเรื่องของสุขภาพและความ
เป็นเลิศ ซึ่งก็ใช้สนามแบดมินตันแห่งนี้นะครับ และในอนาคตก็จะมีเพ่ือนบ้านเข้ามา
แข่งขันด้วยนะครับ เพราะว่ากีฬาแบดมินตันเป็นที่นิยมในกลุ่มเพ่ือนบ้านด้วยนะครับ 
สําหรับในการบริหารจัดการ ในเรื่องระเบียบต่าง ๆ ในการขอใช้ก็ต้องให้ถูกด้วยนะ
ครับ เพราะตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนไปยังจังหวัด ว่าการให้ชมรมแบดมินตันใช้ ถูกต้อง 

ตามระเบียบหรือไม่นะครับ  เรื่องระเบียบเดี๋ยวผมจะให้ทางท่านรองชุมสายเป็น          
ผู้ชี้แจงให้ทุกท่านทราบนะครับ  สําหรับข้อเท็จจริงในการใช้เราก็เป็นที่ภาคภูมิใจ 
เยาวชนในจังหวัดเอง หรือจังหวัดข้างเคียงก็มาใช้บริการ คอร์ดนี้ไม่ว่างเลยนะครับ 
เต็มตลอด อาคารฟิตเนสก็มีชาวบ้านมาขอว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะขยายเพ่ิมเติมไปอีก
นะครับ แยกเป็นผู้หญิง ผู้ชายนะครับ ในเรื่องอนาคตเราก็ว่ากันไปนะครับ ในการ
สนับสนุนนักกีฬา ในเรื่องของระเบียบก็ขออนุญาตเชิญท่านรองชุมสายชี้แจงให้ทาง
ท่านสมาชิกได้รับทราบด้วยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เชิญท่านรองนายกฯ ค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ ดูจากการ
ประมวลคําอภิปรายของสองสามท่าน ผมจะแยกประเด็นอย่างนี้นะครับ อันที่ 1 ที่มา
ที่ไป ที่ 2 รายละเอียดลึกลงไปว่าเกิดอะไรขึ้น เล่นกันมาตั้งนานแล้ว ทําไมวันนี้ต้องให้
สภาเห็นชอบ เท่าที่ผมดูเรื่องมา เรื่องนี้เป็นเรื่องของสํานักการศึกษา ซึ่งผมมีหน้าที่
กํากับดูแล คือในเรื่องของข้อเท็จจริง คือ จังหวัดใช้งบพัฒนาจังหวัด ในสมัยนั้น
ท่านผู้ว่าฯ อภินันท์ ได้กรุณาก่อสร้างอาคาร  โดยมีวัตถุประสงค์ตามโครงการส่งเสริม
การเล่นแบดมินตันนะครับ เป็นสนามแบดมินตัน วัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่งเสริมการเล่น
แบดมินตัน เพราะฉะนั้นถ้าจะตอบให้ถูกคําถามว่า เสียประโยชน์หรือไม่นั้น จึงไม่
น่าจะเข้าไปถึงเรื่องครุภัณฑ์ท่ีเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จึงตอบข้อ 156 ได้ว่า ที่มา
ของอาคารนี้ ถ้าหากจะมาบริหารจัดการตาม ข้อ 55 จึงไม่เสียประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เราก่อสร้าง 30 คูหา ที่ทะเล วัตถุประสงค์เพ่ือให้
ร้านค้าใช้หรือเช่า วัตถุประสงค์ประกอบกิจการพาณิชย์นะครับ แต่ที่นี่วัตถุประสงค์
เพ่ือบริการสาธารณะและการกีฬา จึงไม่น่าจะไปเข้า 156 จึงอยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ 
เดิมตามที่ก่อสร้างนะครับ  คราวนี้พอก่อสร้างมาแล้ว ช่วงนั้นก็มีการร้องขอมายัง
เทศบาลเมืองนราธิวาส ชมรมนี้จัดมาแบบฟรีแฮนด์ ไม่มีการกําหนดกติกาเลย ทั้งน้ํา 
ทั้งไฟ กระจกแตก หรือการเสียหาย ทางชมรมก็บอกว่าจะดูให้ มาบอกนายกด้วยวาจา 
บังเอิญวันนั้นท่านนายกมอบให้คุยกับบรรดาชมรม ได้ข้อสรุปยุติในวันนั้น ผมจําได้ว่า
ให้ชมรมไปทดลองใช้ 4 – 5 เดือน อันที่ 2 ให้สํานักการศึกษาไปดูค่าไฟ ไปขออนุมัติ
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แยกหม้อ ว่าค่าไฟจะประมาณเท่าไร จะแบกรับได้หรือไม่ เพราะว่าชมรมเขาอ้างว่า 
ค่าใช้จ่ายตรงนี้เขารับได้ เขาจะช่วยเทศบาล แต่รายละเอียดของการใช้ ว่าเขา
จําหน่ายอะไร ขายลูกแบด ขายน้ํา เราไม่ได้คุยรายละเอียดตรงนี้ หลังจากนี้ทางสํานัก
การศึกษาก็ได้ยื่นขอใช้ไฟฟ้า แต่ระยะเวลาสองครั้งสองคราวจากวันนั้นถึงวันนี้ปีครึ่ง 
ไฟก็มาเมื่อสี่เดือนมาแล้ว แล้วทางสํานักการศึกษาก็ยังไม่ได้จัดแจงต่อ ค้างไว้ตรงนี้ 
ส่วนงบประมาณปีนี้ท่านนายกได้กรุณาว่า พวกนักกล้าม นักออกกําลังกายใช้ตรงศูนย์
เยาวชนนี้ พ้ืนที่ก็ไม่พอซะแล้วเพราะท่านไม่ได้ดูแบดมินตันอย่างเดียว ท่านก็ดูเรื่อง
ของการออกกําลังอยู่ด้วย ศูนย์ฟิตเนสจะเอาไปใช้ตรงไหน เลยขอแบ่งอาคารนี้มาใช้
ด้วย แบ่งครึ่ง ทางสํานักการศึกษาก็เสนอต่อสภาเมื่อวันนั้น ขอกําหนดเป็นข้อบังคับ
การใช้ เป็นค่าบํารุง รายละเอียดปรากฏอยู่ในข้อบังคับของฟิตเนสก็คงไม่มีปัญหา 
 
 เพราะว่าเราได้ออกข้อบังคับท่ีถูกต้อง นี้กลับมาเรื่องของสนามแบดมินตัน ในเมื่อ
ชมรมมาขอใช้ เรามาจับเอาข้อ 55 มีคําถามที่ท่านว่า เมื่อมาเข้าสภาขอทราบเหตุผล
สิว่า จะบริหารจัดการอย่างไร ผมขออนุญาตชี้แจงแทนนะครับว่า กรณีนี้ไม่ได้กําหนด
อะไรเลย แต่ผมให้ความเห็นกับเจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นไปแล้วว่า ลักษณะของทรัพย์สิน
ของเทศบาลโดยกรอบแล้วมีได้ 2 วิธี ๆ ที่ 1 อะไรที่เป็นครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
แล้วก่อให้เกิดประโยชน์อย่างท่ีว่าตาม วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายจากงบประมาณ 
ประเภทเงินรายได้ ก็ไปเอาระเบียบว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ปี 2534 
มาใช้ ก็คือเช่าโดยการประมูล การมีคณะกรรมการกําหนดราคาประเมิน ยกตัวอย่าง 
30 คูหา สี่ห้ารอบแล้วยังหาประโยชน์ไม่ได้เลยนะครับ วิธีที่ 2 กลับมาใช้ข้อ 155 
ตามระเบียบรับ เบิกจ่าย เก็บรักษา  ก็คือให้ใช้ฟรี เป็นบริการสาธารณะ มาดูข้อ 156  
ว่าเสียประโยชน์หรือไม่ กลับมาดูวัตถุประสงค์ 155 ว่าที่สร้างใช้ประโยชน์เชิงบริการ
สาธารณะ ไม่ได้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   คราวนี้การบริหารจัดการผมไม่สามารถ
ตอบได้ แต่ผมให้แนวทางไปเป็นข้อคิดกับเจ้าหน้าที่ว่า ควรจะทําข้อตกลงกับชมรม
แบดมินตันว่า เงื่อนไขตามนี้คุณใช้ได้หรือไม่ เทศบาลมีภาระต้องแบก ค่าไฟเดือน
เท่านี้  ประเด็นแรกคือฟรี ชัด ๆ ก็คือฟรี ไม่คิด เช่าก็ไม่ได้ พอมาใช้ 155 เช่าก็ไม่ได้ 
ชัดนะครับ แต่เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ แล้วเทศบาลอยู่ได้ อันที่ 2 เป็นบริการสาธารณะ 
อันที่ 3  ต้องไม่เกิดเหตุในลักษณะการค้าประโยชน์ ที่อ่ืนเขาก็ทํากันครับ แต่ที่อ่ืนเขา
ไม่มีเหตุร้องเรียน เขาก็เดินไปเรื่อย ๆ  ข้างในก็ขายลูกแบดมินตัน ขายน้ํา ขาย
เครื่องดื่มเหมือนกันครับ  อันนี้คือแนวทางในการบริหารจัดการต้องกรอบแนวนี้
แน่นอน ถ้าออกนอกลู่ แล้วชมรมไปหาประโยชน์ ผมเชื่อว่าท่านนายก คงไม่ยอมอยู่
แล้วนะครับ น่าจะขยายความภายในกรอบได้พอสมควร ครับเรียนท่านเพื่อกรุณา
ทราบครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ  เชิญคุณดเิรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ครับขอบคุณท่านประธาน  ก็ขอบคุณท่านรองชมุสายท่ีให้ความกระจ่าง 
ความชัดเจน อีกท้ังทําให้ความสับสนเมื่อสักครู่ของพวกเราหายไป  และทําให้เข้าใจ 
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ราบรื่นในการปฏิบัติหน้าที่ ครับขอบคุณมาก 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

          เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเลา๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส  ผมอยากจะถามท่านประธานว่า การให้ชมรมแบดมินตันใช้สนาม
แบดมินตัน ที่ผมดูแล้ว ข้อมูลก็ไม่ทราบจริงๆเป็นญัตติที่ท่านนายกเสนอด้วยวาจา       
ก็มีข้อสงสัยว่า ที่ให้ประธานชมรมไปเก็บค่าบริการ ถามว่าส่วนนี้เขาจะเอาไปทําอะไร 
สอง จะให้ใช้สนามแบดมินตันโดยที่ไม่จํากัดระยะเวลาใช่ไหม จะให้ใช้ตลอด คือ
หมายถึงว่าต่อไปจะไม่รู้กี่ปี ต้องระบุใช่ไหมครับว่าใช้กี่ปีนะครับ  ข้อที่สามจะถามว่า 
วันนี้ถ้าสภาอนุมัติให้ทางชมรมแบดมินตันกับเทศบาล ตกลงกันตามท่ีรองชุมสายได้ให้ 

 

รายละเอียด แต่ผมอยากจะให้นายก ซึ่งเป็นผู้มีอํานาจในการลงนามได้ศึกษาข้อมูลให้
ละเอียดนะครับ มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกลัวมีปัญหากับชาวบ้านและกระทบกับ
องค์กร ซึ่งก็ขึ้นกับนายก เวลามีปัญหาชาวบ้านเขาก็จะต่อว่าท่านนายกนะครับ        
ผมขอถามท่านประธานสามข้อ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           ครับ เรยีนท่านประธาน  ก่อนทีเ่ราจะมาประชุม ไดเ้ชิญทางชมรมมาพูดคุย
กันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทางชมรมก็ยินดีที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางเทศบาลกําหนด 
ทั้งค่าไฟ ค่าน้ํา ส่วนค่าซ่อมแซมต่างๆ เขาก็ยินดีที่จะรับผิดชอบ เพราะว่าจริงๆแล้ว 
ทางชมรมก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาสนาม ในส่วนที่จะซ่อมแซมต่างๆก็พร้อมและใช้
งบประมาณส่วนตัวของชมรมเองและมีการขออนุญาตมาเพ่ือที่จะซ่อมแซมด้วยซ้ําไป 
แต่ทางเราก็ติดในเรื่องระเบียบการให้ใช้ หรือการซ่อมแซมต่างๆ ว่าจะทําได้หรือไม่      
ก็ไม่กล้าอนุญาตให้ทําโดยพลการ เพราะต้องมีการประชุม มีการขออนุญาตต่างๆ ให้
ถูกต้อง  แต่ในส่วนของความพร้อม อย่างที่บอกเม่ือสักครู่ว่าทางชมรมแบดมินตันเขา
พร้อมที่จะทําให้กับทางเทศบาลเรา  ผมกับประธานชมรมก็เล่นกีฬากันมา และผมก็
เป็นประธานชมรมมาหลายชมรม ไม่ว่าจะเป็น มวย บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ต่างๆ 
และตอนนี้มาเป็นนายกสมาคมกีฬาของจังหวัดนราธิวาส นะครับ เรื่องกีฬาจริงๆแล้ว
ไม่มีใครได้ประโยชน์จนถึงขนาดต้องร่ํารวย  คือเสียเงินส่วนตัวกันเองทั้งนั้นดูแมทของ 
นราธิวาส  สุไหงโก-ลกยังชื่นชมว่าทางประธานชมรมให้โอกาสเด็กและเยาวชน ในการ
ที่จะไปแข่งแบดมินตันระดับเยาวชน หรือประชาชนจนได้เหรียญมา  ผู้ว่าฯก็ชื่นชม
และมอบรางวัลให้กับนักแบดมินตันของชมรมแบดมินตันด้วยซ้ําไป ท่านผู้ว่าเองก็ไปตี
แบดอยู่ประจํา และทางท่านอภินันท์   ซึ่งเป็นผู้อนุมัติงบประมาณ  เวลาท่านแวะ
เวียนมาที่นราธิวาส ท่านก็จะมาเล่นแบดมินตัน เพราะท่านก็ชอบ ผมกล่าวถึงความ
พร้อมของชมรมว่า เขายินดีจะดําเนินการเพ่ือให้ถูกต้อง เขาเสนอมาด้วยซ้ําไปว่าทํา
อย่างไรให้ถูกต้อง เขายินดีและพร้อมที่จะเข้ามาดําเนินการให้ตามที่เทศบาลเรา
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กําหนดให้ถูกต้องตามระเบียบ  ในเรื่อง MOU ต่างๆ ถ้าผ่านสภาไป ก็จะไปพูดคุยและ
กําหนดข้อตกลง ระเบียบต่างๆ ว่าจะต้องมีอะไรบ้างที่ทางชมรมต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ เหมือนที่ท่านรองชุมสายบอกเมื่อสักครู่และท่านผู้ว่าเอง ตอนนี้ก็ยังไม่
ทราบเรื่องเพราะยังไม่ได้นําเรียน  หลังจากผ่านสภาก็คงจะต้องไปคุยกับท่านผู้ว่า และ
ให้ท่านผู้ว่าอนุมัติ และคงจะมีเงื่อนไขต่างๆ ที่ท่านฝากมาด้วย  คิดว่าทางท่านผู้ว่าคง
จะฝากทางเทศบาลเราดูแลเรื่องระเบียบ เรื่องสถานท่ี เพราะมีหนังสือร้องเรียนไป
หลายครั้ง  จริงๆ กีฬาไม่น่าจะมีการร้องเรียน  แบดมินตันนี้ก็มีนักกีฬาของเราไปติด
ระดับชาติ ระดับโลก  ที่จริงควรจะมีการสนับสนุนเยาวชนและเด็กให้เต็มที่  ไม่น่าจะ
มีการร้องเรียนด้วยซ้ําไป ครับขออนุญาตอธิบายให้สมาชิกทราบ นะครับ 
 
 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           จะขอถามท่านนายกฯ เพ่ิมเติมว่า ชมรมแบดมินตนัในเขตเทศบาลมีก่ี                          
ชมรมค่ะ  

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           ชมรมแบดมินตนั แบง่เปน็ 2 ชมรม ของนราธิวาสก็มี สท.ไพโรจน์เป็น
สมาชิกและเป็นผู้ดําเนินการชมรมโดยประสานกับทางเทศบาลอยู่บ่อยๆ นะครับ ก็มี 
2  ชมรมคือนราธิวาสและสุไหงโก-ลก ซึ่งที่สุไหงโก-ลกก็มีสนามของเขาและใหญ่ไม่
แพ้กับท่ีนราธิวาส    

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

             เรยีนท่านประธานสภาครับ ตามทีป่ระธานสภาเรียนถามท่านนายกฯว่า
ชมรมแบดมินตันมีกี่ชมรม คือจังหวัดนราธิวาสมีสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาสโดยท่าน
นายกเป็นนายกสมาคมนะครับ และในจังหวัดนราธิวาสตอนนี้มีทั้งหมดไปจดทะเบียน
ถูกต้องที่สมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาสมีทั้งหมด 26 ชมรม ครับ ชมรมแต่ละชมรม 
ชมรมแบดมินตันจดได้ 1 ชมรมนะครับของจังหวัด ซึ่งที่นราธิวาสได้จดทะเบียนชมรม
แบดมินตันของจังหวัดนราธิวาสแล้ว ส่วนที่โกลกก็ประสานกันอยู่ เพราะเป็นส่วนที่อยู่
ที่อําเภอ แต่นี้อยู่จังหวัดก็ประสานกันไม่มีปัญหา เรียนท่านประธานทราบครับ      

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              ดฉัินสงสยัว่า เผื่อมีชมรมเลก็ๆ ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้ง เขาจะไปเล่น
สนามนี้ได้หรือไม่ อะไรแบบนี้ เฉพาะในเขตเทศบาลนะ เราไม่พูดถึงท่ีอ่ืนเพราะว่าตรง
นี้เป็นวัตถุประสงค์ของเทศบาลของจังหวัดนราธิวาส และในเขตเทศบาลที่อยากให้ใช้
สนามนี้ คือที่ไกลๆก็คงไม่มาเล่นอยู่แล้ว ที่โกลกเขาก็เล่นสนามเขา แต่ท่ีสงสัยเมื่อ 
สักครู่ว่าในเขตเทศบาลจะมีชมรมเล็กๆ ชมรมอ่ืนๆอีกบ้างไหม นะคะ ก็เข้าใจนะคะ  
เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ เชิญท่านรองนายกค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

              กราบเรยีนท่านประธาน ท่านสมาชิก ครับ ขอเรยีนเพ่ิมเติมครับ ถ้าจาก
คําอภิปรายเมื่อสักครู่ ผมจะย่อส่วนให้แล้วให้เรื่องนี้จะได้เดินต่อไปได้ เพราะตั้งแต่ผม
เข้ามาปีเศษๆ สมาชิกก็เริ่มลงตัว แต่มีเรื่องที่ค้างคาอยู่ เรื่องประโยชน์ เรื่องร้องเรียน 
เรื่องอะไรต่างๆ ไม่จบไม่สิ้น ถ้าเป็นข้อคิดเห็นเพื่อประกอบให้ท่านพิจารณาในความ
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เห็นชอบครั้งนี้ สมมติว่าเราให้ความเห็นชอบตาม 155 ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า อันที่หนึ่ง 
ชมรม อย่างที่ท่านโอภาสว่า ชมรมนี้ชื่อชมรมคือ “ชมรมแบดมินตันจังหวัดนราธิวาส”  
ในเอกสาร “ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมือง” จึงไม่ถูก เพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นตามที่
ท่านโอภาสว่าจดอยู่ในสมาคม “ชมรมแบดมินตันจังหวัดนราธิวาส” เป็นผู้ขอใช้
ภายใต้เงื่อนไข อย่างเป็นข้อเสนอแนะ แนะนํา สอบถามแบบนี้ว่า ประเด็นที่หนึ่ง 
ชมรมจะต้องไม่เข้าไปหาผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น เอาเป็นหลักการอย่างนี้ ถ้าพบว่าไป
หาประโยชน์ เช่น  ลิโพ ขวดละ 10 ไปขาย 15  แน่นอนเข้าข่าย  ลูกแบดมินตันปกติ
ต้นทุน 15 บาท   ไปขาย 20  เข้าข่าย  ถ้าหลักการนี้ปรากฏแนบท้ายการให้ความ
เห็นชอบ ท่านลองพิจารณาดูนะครับ  อันที่สอง ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในอาคารในพ้ืนที่เฉพาะที่ขอ 

 

ใช้ ไม่รวมฟิตเนส ชมรมนี้จะเป็นผู้รับผิดชอบ  หากกรณีที่จะต้องมีเหตุซ่อมแซมครั้ง
ใหญ่หรือมีสิ่งเสียหายโครงสร้างเยอะๆ สูงๆ เทศบาลจะเป็นผู้ดูแลโดยใช้จ่ายจากเงิน
งบประมาณ แต่ค่าใช้จ่ายสูงๆหรือต่ําๆ หรือเล็กๆน้อยๆ ถ้าหากจะหยิบมาเป็น
ประเด็นก็เป็น ถ้าไม่หยิบมาเป็นประเด็นก็จะไม่เป็น  หลักการข้อที่สองนะครับ  ข้อที่
สาม ต้องไม่จํากัดเฉพาะสมาชิกเท่านั้น ข้อนี้สําคัญ วิธีการที่ไม่จํากัดสมาชิกเหมือน
เมื่อสักครู่ที่ผมยกตัวอย่าง ที่ผมไปเล่นเทนนิสนั่นแหล่ะครับ ถ้าสมมติผมเข้าไป ผม
ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมเข้าไปใช้ แล้วพอชมรมเข้ามาบอกว่าให้ออก ชมรมได้ขอใช้จาก
เทศบาลแล้วและผู้ว่าอนุมัติแล้ว ก็ไม่ได้ ตามข้อที่ผมให้ไว้  ถ้าเป็นผม ในชมรมผมจะ
ประชาสัมพันธ์เลย คุยกับชมรมว่า คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมหากเข้ามา ให้ได้เล่น
ก่อน นี้สมมติของผมนะ เอาไหมท่านสมาชิก อย่างนี้เป็นต้น เป็นตัวอย่าง อะไรก็จะดี
ขึ้นเป็นการให้เกียรติของคนท่ีมา  เป็นการบริหารจัดการที่อ่อนตัว  ถ้าเกิดจะแข็งมาก
คือชมรมพอใช้แล้วตัดสิทธิคนอ่ืน ผมว่าไม่น่าจะเห็นชอบ ท่านประธานครับ นี่คือสาม
ข้อ ที่ผมเสนอแนะไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาเห็นชอบ ต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หนึ่ง 
สอง สาม และท่านผู้ว่าอนุมัติก็น่าจะไปได้ ก่อนหน้านี้มีท่านผอ.ได้มาคุยกับผม ผมก็ให้
ข้อแนะนําว่า ถ้าท่านอนุมัติไป เห็นชอบไป โดยไม่มีอะไรเลย ก็ไม่ใช่บริการสาธารณะ 
ไม่ใช่การกีฬา จะเป็นการให้เข้ามาหาประโยชน์และเรื่องอะไรต่างๆ ก็จะตามมาอีก
มากมายเลย อันนี้ขยายความเพ่ิมเติม ถ้าหลักการนี้โดยสรุปก็คือ เห็นชอบแต่มี
เงื่อนไข หนึ่ง สอง สาม ตามที่ให้ผมเสนอแนะไว้หรือใครจะเติมให้เต็มจากสามข้อนี้ 
เรื่องจะได้ไปถึงผู้ว่าฯ ถ้าผู้ว่าฯเห็นชอบแล้วเทศบาลจะได้รีบคุยกับทางชมรม  
ขอบคุณท่านประธานครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ค่ะ ท่านรองอธิบายเมือ่สักครูก็่เข้าใจนะคะ คืออยา่งไรก็แล้วแต ่ก็ให้เปดิ
กว้างให้ใช้ร่วมกันทุกชมรมนะคะ เพราะวัตถุประสงค์ของเราก็คือบริการสาธารณะ 
ไม่ใช่ธุรกิจนะคะ  เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เรยีนท่านประธานครับ ตามทีท่่านรองชมุสายไดช้ี้แจงไปเมือ่สักครู ่วันนี้ใน
เมื่อทางชมรมแบดมินตันเขามาขอใช้ ส่วนชมรมอ่ืนก็มีหลายชมรม ชมรมแบดมินตัน
โกลก ชมรมแบดมินตันที่ศูนย์เจ้าแม่ทับทิม ก็มีหลากหลาย แต่ถ้าเป็นไปได้ต้องมาอยู่
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 ในชมรม นะครับ ถ้าไม่มาเป็นสมาชิกในชมรมก็จะมีปัญหามาก เพราะว่าสนาม
แบดมินตันเป็นของเทศบาล เราให้บริการทั่วไป แต่ถ้าเขามาขอใช้ก็ให้อยู่ในขอบกติกา
ของชมรม ถ้าไม่อยู่ในขอบกติกาของชมรมจะมีปัญหามากครับ เพราะว่าเราไม่เป็น
สมาชิก เรานึกจะใช้ ชมรมนี้มา ชมรมนี้มา ก็จะมีปัญหา ก็ให้แต่ละชมรมของ
แบดมินตันไปคุยกันว่า คณะกรรมการของชมรมจัดตั้งมา ต้องมีการเลือกตั้ง
ดําเนินการอย่างไร  ถ้าใช้ตัวนี้แล้วก็จะเข้ารูปเข้ารอยหรือไม่ ถ้าเราไม่เป็นสมาชิก       
จะมาขอใช้ ก็ไม่มีกติกาที่แน่นอน ถ้าเราเป็นชมรม มีกฎกติกาที่เรารับได้ก็จะ
ดําเนินการได้ แต่บางคนรับไม่ได้ก็ต้องถอนตัวออกนะครับ และในส่วนนี้ผมจะนําเสนอ
ท่านนายกว่า ก่อนที่เราจะรับหลักการนี้ อยากให้ท่านนายกตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา
พิจารณาตัวนี้โดยเฉพาะ กฎ กติกา ของสนามแบดมินตัน ข้อหนึ่ง สอง สาม ให้เป็น 

 

รูปแบบที่เป็นของการออกกําลังกาย บริการประชาชนโดยที่ไม่เอาเปรียบประชาชน  
เป็นที่ของสาธารณะไม่ไปหาผลประโยชน์เข้าชมรม นะครับ เพราะส่วนนี้แต่ละชมรม
เขาก็จะรับกันได้ตามท่ีท่านนายกบอกว่าเขามีศักยภาพอยู่แล้ว แต่ต้องทํากฎ กติกา 
ให้ถูกต้อง ถ้าไม่มีกฎ กติกา ก็คงจะมีปัญหาต่อไป ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ค่ะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

             เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเลา๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส พวกเราก็ได้อภิปรายมามากพอสมควร ผมเสียดายที่ประธานชมรม
ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ ถ้าเขาอยู่ก็จะได้ให้ตอบ แต่ตามที่รองชุมสายได้อธิบายให้
สมาชิกทราบเมื่อสักครู่ว่า น่าจะมีเง่ือนไข หนึ่ง สอง สาม ตรงนี้แหล่ะครับพอสภา
อนุมัติไปแล้วจะมีหรือไม่ตามที่รองชุมสายเสนอไป หนึ่ง สอง สาม  ผมไม่มีปัญหาใน
เรื่องนี้นะครับ ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้มีเงื่อนไขที่แนบมาด้วยตามที่รองชุมสายบอก
มา ว่าญัตตินี้น่าจะมีเง่ือนไขมาด้วยจะได้รู้เพื่อเป็นการขอมติจากสภาแห่งนี้ ผมก็ยังไม่
เข้าใจว่าตอนนี้จะต้องการอย่างไร  จะให้ผ่านสภาก่อนหรือว่าจะเอาข้อตกลงทีหลัง  
ให้ผ่านสภาก่อนแล้วทําข้อตกลง  ถ้าทําข้อตกลงผมอยากเสนอแนะว่าให้ใช้ของรอง
ชุมสายที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่มาใส่เป็นข้อตกลงด้วย ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             ค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

             เรยีนท่านประธานสภาครับ ตามทีจ่ะพิจารณาให้ทางชมรมแบดมินตนัมา
ขอใช้ ผมว่าถ้าเราจะอนุมัติไปก่อน แล้วเราให้เกียรติท่านนายกไปตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือบริหารการจัดการดีกว่าครับ เพราะว่าถ้าเราไม่รับในหลักการตัวนี้จะมีปัญหา
ต่อมา โดยในที่ประชุมวันนี้ ขอเสนอว่าเราจะรับหลักการในตัวนี้ เราก็ขอมอบให้ท่าน
นายกไปตั้งคณะกรรมการในการจัดระเบียบ ข้อบังคับ ในการใช้สนามแบดมินตันครั้ง
ต่อไปจะดีกว่าครับ เพื่อให้การประชุมในครั้งนี้ราบรื่นไปด้วยดี ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              เชิญท่านนายกค่ะ 

 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

             ครับท่านประธานครับ สําหรบัข้อเสนอทีท่่านรองชมุสายเสนอเรื่อง
รายละเอียดที่เรากําหนดโดยสภา ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลบันทึกไว้ใน MOU 
ในคราวต่อไปที่เราจะทํา  MOU กับทางชมรม ให้เป็นระเบียบที่ออกโดยเทศบาล ก็
อาจจะเชิญท่านสมาชิกเขาไปร่วมเป็นสักขีพยานด้วยในวันที่เราทํา MOU กับทาง
ชมรม โดยมีเงื่อนไขที่บอก หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ให้ทางชมรมว่ารับได้หรือไม่  ก็ต้อง
รับได้เพราะเป็นเงื่อนไขของเราและมาใช้สถานที่ของเรา จะได้ให้ทางผู้ว่าฯได้ดูด้วยว่า
ทางเทศบาลโดยสมาชิกและผู้บริหารให้ความเห็นชอบแล้วว่าจะต้องทําตามระเบียบ 

 

และข้อตกลง โดยไม่หาผลประโยชน์ต่างๆ โดยให้ทางชมรมปฏิบัติ  ผมเสนอแบบนี้นะ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              ค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

              เรยีนท่านประธานสภาครับ เพ่ือความสบายใจ ทีท่่านนายกนาํเสนอนะ
ครับว่า ตามที่ท่านมะตอฮาได้นําเสนอก็ขอให้ท่านนายกไปตั้งคณะกรรมการดูแลข้อ
ระเบียบ หรือข้อบังคับของการใช้สนามแบดมินตัน ผมขอนําเสนอว่าขอให้ตัวแทนของ
สมาชิกสภาของเรา อาจจะไปเป็นกรรมการ 1 หรือ 2 ท่าน เพื่อให้ความชัดเจน ให้
ความสบายใจที่ดีและเกิดข้ึนนะครับ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

               เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  เชิญท่านรองชมุสายค่ะ 

 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

               ครับ ผมฟังจากการอภิปรายสรปุความมีแยก 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1  
ถ้าเกิดว่าที่ผมนําเสนอประกอบการพิจารณาก็คือ เห็นชอบและมีเงื่อนไข และเสนอต่อ
ให้ผู้ว่าฯ ประเด็นที่ 2 เห็นชอบในหลักการก่อน แล้วท่านนายกนําหลักการแบบนี้ไป
มอบให้คณะทํางาน แล้วกําหนดมติว่าจะอะไรและนําเข้าท่ีประชุมอีกครั้ง แนวทางท่ี
สองนะ แนวทางท่ีสามคือ วันนี้เห็นชอบในหลักการ ยังไม่เสนอถึงผู้ว่าก่อน ไปตกลงให้
เรียบร้อยกับสมาคมก่อน มี MOU มาให้ดูแล้วจึงมาเสนอให้เห็นชอบอีกครั้ง แล้วค่อย
เสนอให้ผู้ว่า  หนึ่ง สอง สาม น่าจะนํามาพิจารณา  ว่าเห็นชอบหรือไม่ ประเด็นคือ 
พอนําเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัดก็ต้องหาเหตุผลไปตอบนําเสนอท่านผู้ว่าเหมือนกันว่า 
ไม่เพียงสภาเห็นชอบเท่านั้น ถ้าผมอยู่จังหวัดผมก็จะดูปัจจัยที่สภาพิจารณาว่า หนึ่ง 
สอง สาม เหตุผลอย่างไร เหมาะสมหรือไม่ที่จะอนุมัติ เข้าใจไหมครับ ไม่ใช่ว่าผ่านสภา
มาแต่พออ่านไปแล้วไม่มีเหตุผล ไม่มีเงื่อนไข ไม่ได้นะ ผมก็จะตีกลับขอให้ทบทวน
พิจารณาเหตุผลมา ผมจึงคิดว่าสามตัวเลือก น่าจะเป็นตัวเลือกท่ีให้เลือก แต่ความเห็น
ผมคือเห็นชอบแต่อย่าใช้ว่าเห็นชอบในหลักการนะ  คําว่าเห็นชอบในหลักการคือ ยัง
ไม่เข้าข่ายว่าเห็นชอบ แต่ถ้าเห็นชอบตาม 155  ก็คือ เห็นชอบเฉยๆ แต่ หนึ่ง สอง 
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สาม สี่ ห้า  ถ้ามาไม่ครบผมว่าในทางปฏิบัติแล้ว สภาคงจะต้องทบทวนใหม่ จึงเป็น
ประเด็นนําสู่การตัดสินใจของท่านประธานว่า จะนําเสนอให้สภาพิจารณาเป็นสาม
ประเด็น หรือเพียงประเด็นเดียว ผมไม่อยากให้ผ่านไปเพราะว่าเดี๋ยวก็จะกลับมามี
ปัญหาอีก ถ้าทุกอย่างเห็นชอบแล้วทําไปก็คือสําเนาประชุมสภากับขอพิจารณา ผมว่า
ทางจังหวัดก็ต้องตีกลับมาอีก ก็ต้องกลับมาสู่สภาอีก ครับ เป็นข้อประกอบการ
พิจารณาเพื่อให้ประธานสภาได้พิจารณาเสนอทางสมาชิกได้เป็นประเด็นๆ  เมื่อสักครู่
เป็นตัวอย่างนะครับ พยายามสรุปการอภิปรายย่อๆ ว่าเป็นสามช่องทางครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             ค่ะ ประเด็นก็คือวันนี้ท่านนายกเสนอญตัติด้วยวาจาเรือ่ง ขออนญุาตใช้
อาคารสนามแบดมินตันเป็นสถานที่ออกกําลังกาย ถามมติที่ประชุมในสภาแห่งนี้ว่า 

 

 ท่านจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต นั่นคือประเด็น ถ้าท่านอนุญาตก็ใช้ไปเลย ข้อตกลงก็
ว่ากันทีหลัง ไม่ได้กล่าวในเรื่องนี้ แต่เราอภิปรายกันวงกว้างว่าป้องกันปัญหา ว่าจะเกิด
ตรงโน้นหรือไม่ ตรงนี้หรือไม่ มองต่างมุม นะคะ แต่ประเด็นก็คือ ขออนุญาตใช้สนาม
แบดมินตันได้หรือไม่ได้ ก็จบนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าดิฉันจะถามมติต่อไป จะถามว่า
ท่านจะอนุญาตหรือไม่ ถ้าอนุญาตก็ยกมือ ถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ต้องยกมือ ถ้าผ่าน
ประเด็นนี้แสดงว่า สนามแบดมินตันชมรมใช้ได้ต่อไป แต่เรื่องรายละเอียดข้อตกลงให้
มาคุยกับผู้บริหารว่าจะเอาอย่างไร ดิฉันตีความว่าอย่างนั้นนะคะ เชิญท่านสมาชิกค่ะ
เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          ครับ สําหรบัเงื่อนไขทีผ่มบอกเม่ือสักครูว่่า จะตอ้งไปผา่นทีจ่ังหวัดอีกรอบ 
ต้องไปผ่านผู้ว่าฯตามท่ีระเบียบที่ผมว่า แล้วแต่กรณีและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้อนุมัติ ในระบบมีข้อเสนอจากสภา หนึ่ง สอง สาม สี่ และไปให้ทางชมรมรับทราบ
และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เรากําหนดโดยสภา  ผมว่าทางชมรมก็พร้อม แต่ทางเราก็
ป้องกันเพราะกลัวจะมีเรื่องการร้องเรียนเป็นหลัก  และท่านผู้ว่าก็เป็นนักกีฬาอยู่แล้ว
ด้วย ท่านคงเห็นชอบในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ อันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะครับ  
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ มีอีกหรือไม่ค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันจะขอมตินะค่ะ 
ประเด็นก็คือที่อภิปรายไปเมื่อสักครู่นะค่ะ สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ชมรมแบดมินตัน
เทศบาลเมืองนราธิวาส  ใช้อาคารสนามแบดมินตันของเทศบาลเมืองนราธิวาส  โปรด
ยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) ยกหมดนะค่ะ ไม่เห็นชอบไม่มีนะค่ะ เป็นอันว่า 
สภามีมติ เห็นชอบ ให้ชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองนราธิวาส  ใช้อาคารสนาม
แบดมินตันของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

 ต่อไปเป็น ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่องอ่ืน ๆ 
            ในวาระเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะเสนอหรือไม่ขอเชิญค่ะ เชิญ
คุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเลา๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส ในวาระอ่ืนๆ จะขอเรียนถามท่านประธานในเรื่องการขอบ้านเลขท่ี นะ
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ครับ ผมอยากจะถามท่านประธานว่า ในการขอบ้านเลขท่ีนั้น ซึ่งเป็นกรณีอีกกรณีหนึ่ง      
นะครับ คือ กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเสียชีวิต ต้องเอาหลักฐานอะไรบ้าง ขอให้ท่าน
ประธานตอบครับ แล้วผมจะมีคําถามอีกต่อไป นะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ทีละข้อใช่ไหมคะ เชิญท่านผูบ้รหิารค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

            เรยีนท่านประธาน สมาชิกผูท้รงเกียรตทุิกท่าน เรือ่งนีข้ออนญุาตให้ทาง
เจ้าหน้าที่ คือ ท่านปลัดฯเป็นนายทะเบียนโดยตําแหน่ง นะครับ เชิญท่านปลัดฯช่วย
ตอบด้วยครับ 

นายบุญณรงค์  กวีพันธ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ขออนญุาตท่านประธานครับ การขอบา้นเลขทีน่ะครับ กรณีเจ้าของบ้าน
เสียชีวิต ก็ขอบ้านเลขท่ีได้ปกตินะครับ เพราะว่าผู้ที่ยื่นคือ เจ้าบ้านอยู่แล้วในการขอ
บ้านเลขท่ี  ไม่ใช่ประเด็นการขออนุญาตก่อสร้างหรือเปล่าครับคุณมะตอฮา ขอความ
ชัดเจนหน่อยครับ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนท่านประธานที่เคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส   ในการขอบ้านเลขท่ีจะมีพ.ร.บ.ที่เก่ียวกับการขอมี 2 พ.ร.บ. หนึ่ง 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2512 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2513  คือกําหนด
ว่าจะปลูกสร้างบ้านในเทศบาลต้องขอได้รับอนุญาต นี่ผมสรุปกฎหมายว่าอย่างนี้นะ
ครับ ข้อที่สอง คือ พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร์ คือการจะขอบ้านเลขท่ีก็ต้องมีการยื่นแบบ
ก่อสร้างก่อน    ใช่ไหมครับ ถ้าเราไม่มีแบบก่อสร้างจะไปขอไม่ได้ใช่ไหมครับ ผม
อยากจะถามท่านประธานว่า ในกรณีผมจะขอบ้านเลขท่ีในเมื่อผมได้ยื่น ก็คือ
จุดประสงค์จะขอบ้านเลขท่ี  ก็จะยื่นเหมือนกัน แต่ผมไปสร้างในที่ดินซึ่งคนท่ีเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์เสียชีวิต คือในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์จะดูว่า 
คุณทําแปลนหรือยัง ใช่ไหมครับ     ก็เอามาพิจารณาในการที่จะออกบ้านเลขที่ นะ
ครับ ก็เมื่อสักครูที่ผมถามท่านประธานท่านอาจจะไม่เข้าใจ ก็ถามใหม่นะครับ ในกรณี
ที่จะขอบ้านเลขท่ี คือต้องเขียนแปลน ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในกรณีท่ีเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินเสียชีวิต อาจจะยื่นแปลนก่อนก็แล้วกัน ใช่ไหมครับ พอเรายื่นแปลนไป
พอเจ้าหน้าที่สํานักการช่างอนุมัติแล้ว          เราสามารถจะเอาตัวนี้ไปขอบ้านเลขท่ี
ได้ ใช่ไหมครับ ทีนี้มันติดขัดข้ันตอนที่ว่า ช่างเขาไม่ยอม หรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาใน
เรื่องของเอกสาร ผมก็เลยอยากจะถามท่านประธานว่า ในกรณีเช่นนี้ต้องใช้เอกสาร
อะไรบ้าง  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            พอยื่นแปลนแล้ว เสยีชีวิตเลยหรือ 

 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            คืออยา่งนี้ครับท่าน พอยื่นแปลนไปทางเจา้หน้าทีก็่จะตรวจสอบว่าแปลนถูก
ไหม ที่ดินของใคร แต่ในข้ันแรกที่เราจะขอบ้านเลขท่ี แปลนจะต้องเสร็จก่อน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            คนทีไ่ปยื่นคือใคร 
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นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            คนทีย่ื่นคือชาวบา้น เขาก็ถามผมว่า ในกรณีเช่นนี้ต้องเอาอะไรไปบา้งจะได้
ให้เขาเตรียมตัวเอาเอกสารที่จะมายื่นกับเทศบาล นะครับ ผมขอเรียนถามท่าน
ประธานเท่านี้  ถ้าตอบมาผมเข้าใจก็ไม่เป็นไร ถ้าไม่เข้าใจก็จะถามต่อ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เชิญค่ะ ท่านทีเ่ก่ียวข้อง  ยืน่แปลนต้องสาํนักการชา่ง เชิญท่านผอ.ค่ะ 

นายธนานนท์  ชูด้วง 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

          ครับ กราบเรยีนท่านประธาน ท่านสมาชิกทีถ่ามเรื่องขออนญุาตนะครับ 
เพราะว่าการขออนุญาต ถ้าเอกสารหลักฐานถูกต้องตามระเบียบนะครับ ส่วนมาก
สํานักการช่างจะไม่ได้ปักเอาไว้  จะผ่านไปเสนอผู้บริหารเพื่อออกใบอนุญาตให้ ทีนี้มี 

 

สองประเด็น คําว่าไปขอเลขที่บ้าน คือหมายถึงถ้าจะไปยื่นขอเลขที่บ้าน จะมีการ
รับรองอาคารว่าท่านส่งไปถูกต้องตามใบที่ขออนุญาตหรือไม่ ช่างที่ควบคุมก็จะไป
ตรวจสอบว่าบ้านก่อสร้างถูกต้องตามท่ีท่านได้ยื่นขออนุญาตแล้ว ก็มายื่นหนังสือ
รับรองจากสํานักการช่างว่าอาคารนี้ก่อสร้างถูกต้อง แล้วไปยื่นต่อที่ทะเบียนราษฎร์ 
ซึ่งนายทะเบียนราษฎร์มีหน้าที่ในการเรียงลําดับหรืออกเลขบ้านให้ ว่าจะใช้อะไร
เท่าไหร่  รู้สึกว่าเรื่องนี้ประเด็นที่ท่านสมาชิกถามคือเรื่องหลักฐานในการขออนุญาต 
ถ้าผมฟังคือหลักฐานทางที่ดินใช่ไหมครับ เจ้าของที่ดินเสียชีวิต ผมถามว่าเจ้าของที่ดิน
เสียชีวิต ผู้ที่มายื่นขออนุญาตมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่ ถ้าตรงนี้ผมว่า ถ้าเรื่อง
หลักฐานตรงนี้สอบถามผ่านสภา ผมว่าไม่ใช่นะครับ น่าจะมาปรึกษากันเพ่ือจะ
แก้ปัญหา ซึ่งเรื่องนี้ผมได้ประสานเจ้าหน้าที่แล้ว ในเมื่อหลักฐานไม่ถูก เจ้าหน้าที่ก็ไม่
กล้าผ่านไปให้ ซึ่งช่วงนี้ก็ยุ่งๆในเรื่องงานของดีเมืองนราอยู่ ผมก็ได้คุยกันแล้วในบรรดา
เจ้าหน้าที่ว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อหลักฐานออกมาเป็นแบบนี้  ตอนนั้นผมก็
กราบเรียนว่า หลังจากนี้ถ้าอย่างไรขอเชิญที่สํานักการช่าง  แล้วเราจะได้มาปรึกษากัน
อีกที เพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนในตรงนี้ว่าจะทําอย่างไรในเมื่อที่ดินเป็นลักษณะ
แบบนี้ ครับ เพราะว่ายังไม่ได้แบ่งมรดกนะครับ ขอกราบเรียนเท่านี้ครับ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ท่านประธานครับ ผมถามท่านประธานในประเด็นทีว่่า ในกรณีเช่นนี้ ท่ี
เจ้าของกรรมสิทธิ์เสียชีวิต ถ้าผมจะไปขอแบบ ยื่นขอแบบ ผมต้องนําเอกสารอะไรไป
บ้าง ให้ผอ.ตอบให้ตรงประเด็น เท่านี้เองครับ ในกรณีนี้ กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เสียชีวิต ผมหรือว่าชาวบ้านจะเอาเอกสารอะไรไปบ้างไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ เพื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผมได้สัมผัสมาคือ
เอกสารไม่ถูกต้อง ผมก็อยากจะรู้ว่าเอกสารที่ไม่ถูกต้องมีอะไรบ้างจะได้บอกเขาถูกว่า 
เวลาไปยื่นจะต้องมี หนึ่ง สอง สาม สี่ เพื่อประกอบในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ผม
ถามในประเด็นนี้มากกว่าครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ค่ะ เชิญท่านปลดัฯค่ะ  

นายบุญณรงค์  กวีพันธ์            ครับ ขออนญุาตท่านประธาน ในเคสทีท่่านมะตอฮากล่าว อาจจะเป็นเคสซึ่ง
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ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส เกิดข้ึนเคสเดียว ซึ่งเคสนี้ผมก็เข้าไปดูบ้านแล้วเหมือนกัน เพียงแต่ว่าผมก็คงจะนํา
เรียนสภาว่า นี้เป็นวิธีการอํานาจการปกครอง ท่านผอ.สํานักได้กล่าวแล้วว่าหลังจากนี้
นั่งหารือกัน ถามว่าการยื่น ท่านก็ไปที่สํานักการช่างก็มีแบบอยู่แล้วว่า หนึ่ง สอง สาม 
สี่ ห้า  มีอะไรบ้าง ถ้าเอามาครบเราก็รับ ถ้าไม่รับก็ต้องแจ้งชาวบ้านทราบว่าเหตุใดที่
ไม่รับ เพราะอะไร นะครับ ในส่วนนี้เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมา เรามีเคสที่ยะกังสอง
หลัง ซึ่งผมเป็นคนที่เข้าไปดูเห็นทั้งสองหลัง นะครับ แต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นข้อ
กฎหมายแต่พวกเราในระหว่างผู้ร้องกับฝ่ายเจ้าหน้าที่เรายังไม่ได้พบปะกัน แต่เมื่อ
สักครู่ท่านผอ.สํานักการช่างกล่าวชัดเจนว่า เดี๋ยวมานั่งคุยกันหลังจากนี้เพราะเรายุ่ง
กันเยอะ นะครับ ผมคิดว่าสองเคสนี้เราจะช่วยได้ แต่เราต้องดูข้อกฎหมายให้ถูกต้อง 

 

 มิใช่ว่าจะดูเรื่องความเหมาะสม หรือว่าความสงสารหรืออะไรต่างๆ เพราะว่าวัน
ข้างหน้าเกิดมีเคสขึ้นมา ใครไปร้องเรียนขึ้นมา แล้วตอบกับผู้ที่ร้องเรียนไม่ได้ 
ตรวจสอบไม่ได้ เป็นการเลือกปฏิบัติ พวกเราก็โดนไปด้วยนะครับ นี้ผมนําเรียนท่าน
ประธานถ้าเป็นสองวิธี หลังจากนี้จะมีอีก 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเลา๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 นะครับ คืออย่างนี้นะครับ ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่นะครับ ผมสงสาร
ชาวบ้าน ชาวบ้านเขามายื่นเอกสารวันที่ 25 เมษายน นี้เดือนกันยายน 5 – 6 เดือน
แล้วครับ เอกสารก็ไปๆมาๆ คนโน่นก็ให้ยื่นเอกสารตัวนี้ คนนี้ก็บอกให้เอาเอกสารนี้มา 
ผมก็ยังไม่เข้าใจ เขาคงไม่เข้าใจเช่นเดียวกับผมนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้ทางสท.ของเรา
ก็ได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วว่า เมื่อเป็นแบบนี้คุณต้องการอะไร เขาก็เอาเอกสารมาให้
ดู ผมดูตามระเบียบแล้วก็ถูกต้อง ผมถามว่าคุณจะเอาอะไรอีก ในเมื่อระเบียบก็ไม่ได้
บอกว่าเอาตัวโน่น ตัวนี้มา แล้วคุณอ้างเอง อ้างได้อย่างไรผมสงสารชาวบ้าน เราใน
ฐานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ถ้าพวกเราทั้งหมดใครขอก็ได้ 
ถ้าถูกต้องก็ว่ากันไปเลยเราไม่ว่ากัน ถามว่าใครเสีย นายกฯเสีย เอกสารถูกต้อง คือ
ชาวบ้านถ้าเวลาเขาคุยกันเขาก็ว่านายกฯเลยเขาไม่เข้าใจกัน  เขามีเอกสารยื่นมานาน
แล้ว และเอกสารก็ครบ ผมบอกว่าถ้าไม่ครบบอกมาว่ามีอะไร ก็อ้างมาว่าข้อไหนที่ต้อง
เอาตัวโน่นตัวนี้มา ผมดูในระเบียบไม่มี ผมก็เลยถามในสภาแห่งนี้ว่า ในกรณีเคสอย่าง
นี้ต้องทําอย่างไร เอกสารต้องเอาอะไรไปบ้าง นะครับ นี้เป็นเคสๆแรก จะมีเคสต่อไป
อีกผมก็ไม่รู้ ก็เลยถามท่านประธานว่า เอกสารที่คุณบอกว่าไม่ถูกต้อง ต้องเอาอะไรมา
อีก ให้ตอบให้ชัดเจน ไม่ใช่ว่าผมเข้ามาในสภาวันนี้ ท่านปลัดฯบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้
เรามาคุยกัน      นี้ก็ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน เอกสารอยู่ในมือผมก็ยังส่งไปมาไปมาอีก 
ในเคสนี้สําคัญ ชาวบ้านเล็กๆ ผมเข้าใจเล็กใหญ่ก็ต้องทําให้ถูกระเบียบ แต่นี้เขายื่น
เอกสาร คุณขออะไรอีก นะครับ ผมอยากขอให้ท่านตอบให้ตรงประเด็นว่า เอาอะไร
มาอีก ที่เขายื่นมาแล้วขาดเอกสารอะไร ผมจะถามว่าเอกสารที่เขาอ้างข้อไหนให้เอา
มาแสดง นะครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะมีข้อต่อไป 



38 
 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

         จะเพ่ิมเติมไหมท่านเจ้าเหน้าที ่เชิญท่านผอ.สํานักการช่างค่ะ 

 

นายธนานนท์  ชูด้วง 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

          ครับ ผมจะให้คุณพิมานไดเ้อาเอกสารต่างๆทีท่างคุณพิมานไดต้รวจสอบแบบ 
อธิบายตรงนี้  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
 

          ค่ะ เชิญคุณพิมานค่ะ 

นายพิมาน  เพชรสังข์ 
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

          เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ ผูบ้รหิาร สมาชิกทุกท่านนะครับ ขอเรยีนว่าการท่ี
กล่าวมาเป็นการขอบ้านเลขท่ี กลายมาเป็นการขออนุญาต พัวพันกันไปหมด คือการที่
สํานักการช่างรับผิดชอบในส่วนของการขออนุญาตในการก่อสร้างบ้าน คือเอกสารที่
จะเอามายื่นโดยหลักๆ ก็มี แบบแปลน หลักฐานบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ขอ 
ที่สําคัญคือหลักฐานทางที่ดิน ในเรื่องหลักฐานทางที่ดินในกรณีนี้คือ เจ้าของที่ดิน
เสียชีวิตและผู้ยื่นอาจจะเป็นญาติหรือผู้รู้จัก อะไรก็แล้วแต่ ก็นําที่ดินแปลงนี้มายื่น
ปรากฏว่า ตามที่สท.ได้กล่าวมาสักครู่เจ้าของที่ดินเสียชีวิต ตามหลักฐานจริงๆ เจ้าของ
ที่ดินเสียชีวิตมาตั้งแต่ปี 2529 และได้นํามาประกอบในการขออนุญาต ขั้นต้นทาง
เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบปรากฎว่า  ที่ดินยังไม่ได้มีการโอนมรดกหรือแต่งตั้งผู้จัดการ
มรดก เพ่ือให้ความชัดเจนตรงนี้เกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และการถือครองสิทธิ์ในที่ดินก็ได้
นําหารือเรื่องนี้ไปยังกองวิชาการฯ โดยนิติกรให้ความเห็นมาว่าถ้าหลักฐานทางที่ดินยัง
ไม่มี การโอนมรดกให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิในกรณีดังกล่าว ให้ไปยื่นต่อศาลแต่งตั้ง
ผู้จัดการมรดกเสียก่อนแล้วค่อยมายื่น ผมได้นําเรียนเรื่องนี้บันทึกไปยังผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นจนถึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้แจ้งออกเป็นคําสั่งทางปกครอง เป็นคําสั่ง
แบบ ค.1 คือ แจ้งให้ผู้ขอจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามท่ีกล่าวมา มาให้เทศบาลภายใน 
30 วัน นับแต่ได้รับคําสั่งนี้ โดยลงวันที่ทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน และ
หนังสือตอบรับทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ก็ปรากฏว่าจนบัดนี้เลยกําหนด
ระยะเวลาตามกฎกระทรวงและกฎหมายที่กําหนดไว้ คือเลยมาแล้ว หากถ้าว่าผู้รับ
คําสั่งไม่พอใจคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หลังจากนั้น 
และก็มีอีกกรณีถ้าไม่มีการโอนมรดกโดยแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ผมก็ให้แนวทางหารือ
ไปยังทะเบียนราษฎร์ว่า ผู้เสียชีวิตมีทายาทก่ีคน เพื่อที่จะมารับรองในเอกสารสิทธิ์
ที่ดินแปลงนี้ทั้งหมด คือแนวทางนี้ นิติกรไม่ได้ให้ความเห็นไว้ แต่ผมก็เห็นว่าเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะให้ผู้ขอได้ยื่นไห้ถูกต้องตามกําหนด เพ่ือ
ป้องกันเจ้าหน้าที่ที่จะมีการร้องเรียนภายหลังเพราะว่า เกิดมีอะไรขึ้นมาก็เป็นคดีความ
ขึ้นมาก็เกี่ยวพันกันทั้งหมด ก็ได้หารือไปยังทะเบียนราษฎร์ว่า ผู้เสียชีวิตมีภรรยากี่คน 
มีบุตรกี่คน ถ้าหามาได้ทั้งหมดก็ให้รับรองบุตรโดยงานทะเบียนราษฎร์หรือผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง ทะเบียนราษฎร์ให้ความเห็นมาว่า ได้ประสานไปยังสํานักทะเบียนกลางและ
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สํานักทะเบียนท้องถิ่นอําเภอ เมื่อไม่สามารถออกหนังสือรับรองบุตรของผู้เสียชีวิตได้
ว่ามีก่ีคน ผมก็ได้ทําบันทึกและมีหนังสือแจ้งไปยังให้ผู้ขออนุญาตให้มารับแบบแปลน
และเอกสารคืนเพราะเลยกําหนดระยะเวลาตามคําสั่งที่ได้ออกไปแล้ว ก่อนทําหนังสือ
ผมก็ได้ไปหารือกับผู้ขออนุญาตโดยตรงว่ามีพ่ีน้องร่วมมารดา ต่างมารดา กี่คน 
สามารถที่จะมายืนยันเซ็นในเอกสารที่แปลงดังกล่าวได้ไหม เพื่อผมจะได้ดําเนินการให้
ถูกต้องและนําเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ืออกใบอนุญาต จากคําบอกกล่าวก็บอกว่า
พ่ีน้องมีหลายคนและตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ที่แจ้งมา ผู้เสียชีวิตมีบุตรทั้งหมด 9 
คน ผู้ขออนุญาตก็บอกว่าไม่สามารถที่จะไปตามมาให้ลงนามพร้อมกันได้ ผมก็ให้
คําแนะนําอีกแนวทางว่า ให้ลองไปปรึกษาทนายที่รู้จักท่ีสนิทสนมกัน คือแต่งตั้งไปร้อง 

 

โดยตรงต่อศาล แต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกเพ่ือมายื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยถ้าผ่าน
ทนายก็จะมีค่าใช้จ่ายคงจะไม่มาก เท่าท่ีทราบมาถ้าเป็นที่รู้จักกัน และนี้ก็คือที่มาที่ไป
ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารรายดังกล่าว ขอนําเรียนเพื่อที่ประชุมได้รับทราบ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          ค่ะ เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรยีนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  ตามเอกสารที่ชาวบ้านได้ยื่นให้ทางเทศบาลนะครับ ขอ
อนุญาต    เอ่ยนาม ตามที่คุณพิมานบอกว่า ได้ยื่นไปให้กองวิชาการฯตีความและให้
ทะเบียนราษฎร์ตีความว่า รับรองสิทธิ์ได้ไหม ในกรณีสํานักการช่างให้กองวิชาการฯ
หารือถึงกรณีการรับรองบุคคลในเอกสารที่ดินเป็นของกองวิชาการฯนะครับ ประเด็น
ที่คุณพิมานถาม ประเด็นขอหารือและความเห็นที่คุณพิมานได้ส่งเอกสารไปให้กองวิขา
การฯ ประเด็นข้อสําคัญที่คุณพิมานหารือกับกองวิชาการฯ จะถามว่า หนึ่ง ในกรณี
สมาชิกสภาเทศบาล (นายอามิง บินนิแว) เป็นผู้รับรองบุคคลทั้ง 3 ว่าเป็นบุตรนาย    
บือราเฮง มามะ สามารถรับรองบุตรดังกล่าวได้หรือไม่ทางกฎหมาย  ทําไมต้องให้คุณ    
อามิงรับรอง ในเมื่อเอกสารที่ไปยื่นกฎหมายบอกว่า ในกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เสียชีวิต หนึ่ง สําเนาใบมรณบัตรและให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีหนังสือยินยอมให้
ปลูกสร้างที่ดินในแปลงนั้น จํานวนคนละ 1 ชุด แล้วจะให้คุณอามิงไปรับรองทําไมใน
เมื่อกฎหมายว่าแบบนี้ ก็เอาเอกสารไปยื่นได้เลย คุณอามิงไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ทะเบียน
ราษฎร์ใช่ไหมครับ สอง ในกรณีบ้านที่จะแจ้ง ผู้ขออนุญาตให้ถูกต้องในการจด
ทะเบียนนิติกรรมกับที่ดินแปลงดังกล่าว ผมเข้าใจว่า การที่คุณพิมานให้เขาโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น หนึ่ง เขาต้องใช้ทนาย ต้องมีค่าใช้จ่าย แล้วกฎหมายบอกว่าการ
แบ่งปันทรัพย์มรดกจะต้องมีผู้จัดการมรดกไม่เสมอไป ในกรณีที่จัดตั้งผู้จัดการมรดก
นั้น คือกรณีว่ามีปัญหา ในการแบ่งปันมรดก แต่นี้เขายินยอมให้สร้างในที่ดินแห่งนี้ 
เขามีบุตร 3 คน เอกสารที่ขอก็มีครบ    ใบมรณะบัตร เอกสารที่ดิน ที่คุณพิมานกล่าว
เมื่อสักครู่ ทายาทเขาทั้ง 3 คน ก็ยินยอมให้สร้างในที่ดินแปลงนั้น แล้วทําไมจะเอา
กรรมสิทธิ์มรดก ในเมื่อทราบว่าบุคคลผู้ใดถ้าเสียชีวิตไปแล้ว และเขามีบุตร บุตรก็เป็น
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ผู้รับมรดก แล้วจะให้รับรองทําไมในเม่ือเราไปดูข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ได้ว่า คนนั้น
เป็นบุตรจริงหรือไม่ และจะให้คุณอามิงเซ็นรับรองทําไม คุณพิมานจะให้เอาเอกสาร
อะไรอีก 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เชิญคุณพิมานตอบอีกครัง้ค่ะ 

นายพิมาน  เพชรสังข์ 
ผู้อ านวยการส่วนการควบคุมการ
ก่อสร้าง 

            กราบเรยีนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิก ครับ คือจรงิๆแล้วในประเด็นนี้ 
ในเอกสารที่ยื่นขอ ขอเอ่ยชื่อนะครับ คุณอามิงเป็นผู้รับรองเอกสารที่ยื่น จริงๆไม่มีผล
อยู่แล้วแต่ที่ผมหารือเพราะเป็นเรื่องเก่ียวกับเอกสารสิทธ์ในที่ดินเกี่ยวกับข้อกฎหมาย 

 

 ต้องหารือ  นิติกรให้หารือไปสองแนวทางว่า กรณีที่สท.รับรองถูกต้องตามกฎหมาย
หรือเปล่า และกรณีผู้ขออนุญาตดําเนินการให้ถูกต้องในการจดทะเบียนสิทธิ์ในที่ดิน 
สําเนาในนส.3 ที่เซ็นมาก็มี 3 คน แต่ทะเบียนราษฎร์ไปสืบค้นในหลักฐานทะเบียน
ราษฎร์ มีบุตรทั้งหมด 9 คน ซึ่ง 3 คนที่เซ็นผมก็ไม่แน่ใจว่าจะครบถูกต้องหรือเปล่า 
เกิดมีการร้องเรียนขึ้นมาทีหลัง จะโดนพาดพิงมากับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 
ผมก็ได้แนะนํากับผู้ขอไปแล้วว่า ไปทําให้ถูกต้องและมายื่นใหม่ ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็
เท่านี้เองครับ ขอนําเรียนเพื่อทราบครับ 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

        เชิญคุณอามิงค่ะ 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรยีนท่านประธานครับ ผมนายอามิง บนินแิว ในเรื่องนี ้ผมเป็นคนเขียนแบบ 
เป็นคนยื่น ยื่นมานานแล้วผมก็ลืม  เรื่องเขียนแบบผมช่วยชาวบ้านเขียนแบบให้ ลูก
ของทายาทเกี่ยวข้องกับมรดกผมก็เอามา หาทายาทมาเซ็น 3 คน  คราวนี้ 3 คนนี้ 
ตอนนี้ทางเทศบาลเขียนหนังสือไปถึงเจ้าของบ้าน ส่งหนังสือไป ข้อ 1 ผู้รับมรดกเป็น
ผู้จัดการมรดกต้องไปขึ้นศาล หนังสือมีครับ แล้วจะเอาอะไรอีกนานแล้วนะครับห้าหก
เดือนแล้ว ผมไม่ได้บอกนายกผมจะรอดูว่าจะเอาแบบไหน ทํางานไม่เป็นเลย ท่าน ผอ.
สํานักการช่างครับลูกน้องท่านทํางานไม่เป็น เราต้องรู้ว่าข้อ 1 เราต้องเอาอะไรบ้าง 
แต่ว่าชาวบ้านทํามันไม่ใช่สองสามวันนะครับ กี่ปีถึงจะเสร็จครับบ้านหลังนี้ เทศบาล
ช่วยด้วยเถอะครับ ไม่ใช่ของเล็กๆน้อยๆ เทศบาลช่วยได้นะครับไม่ใช่ช่วยไม่ได้ ขอโทษ
นะครับ สมัยท่านวีระนะครับ ผมเห็นเอาแค่ผังบริเวณ โฉนดที่ดิน สําเนาเจ้าของบ้าน
แล้วเอาแนบยื่นให้งานทะเบียนแค่นั้นเอง แต่ทําไมเดี๋ยวนี้ลําบากยากนักครับ ท่าน
ทํางานเป็นหรือเปล่าครับท่าน ทีเรื่องแบบนี้กลัวนักกลัวหนา ทําไมทีอาคารของ
โรงเรียนทําไมไม่เข็มงวดละครับ ถามว่าที่ผมบอกว่าอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาล 
3 และ 4 ต้องรื้อออก ทําไมง่ายละครับ เพราะว่าได้อะไรกับผู้รับเหมา  คุณพิมานเป็น
ผู้ที่คอยดูเรื่องอาคาร ไปบ่อยมากเลย เรื่องนี้ถ้าอย่างไรคุณต้องไปจังหวัดอยู่แล้ว แต่
ผมต้องเอาเรื่องที่ท่านทํานิดๆหน่อยๆไปจังหวัดด้วยนะครับท่านประธาน ต้องข้ึน
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แน่นอนอยู่แล้ว แบบนี้เรียกว่าแกล้งประชาชนอยู่แล้ว คงต้องแจ้งศูนย์ดํารงธรรม ผม
ต้องไปครับ ท่านทํางานไม่เป็นโชคดีแล้วที่ท่านไม่ได้เป็น ผอ.ที่นี้ ก็แบบก่ีเดือนแล้ว 
อาคารเก่า ที่ยะกัง 2 จะมาสร้างอาคารใหม่ด้านหลัง เขาให้รื้อหมดเลย เพราะว่าทํา
ล้ําเขตเทศบาลหน่อยนึง เรื่องปัญหาของชาวบ้านเล็กๆน้อย ๆ ทําเป็นเรื่องใหญ่ 
ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 
 

เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากครับท่านประธาน ผมว่าในกรณีที่ท่านอามิงอภิปราย  ให้เอา
หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ทั้ง 9 คน ไปแนบว่ามีอยู่จริง มีใครบ้าง ถ้าว่าบุคคลที่จะ
มารับมรดกก็น่าจะจบนะครับ ผมอยากจะให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 ตามท่ีคุณพิมานได้ตอบให้เราทราบเรื่องการขอแบบแปลน
ก่อสร้าง ผมอยากจะถามคุณพิมานว่า พอดีเอกสารตัวนี้ไม่มีเก่ียวกับการรับรองบุตร
ของทะเบียนราษฎร์ มีแต่ของกองวิชาการ ประเด็นที่จะถามคุณพิมานก็คือว่า          
ในประเด็นนี้สมมุติว่า เจ้าของที่เสียชีวิตมีลูกท้ังหมด 9 คน คราวนี้ผมให้ลูกของเขา
ทั้งหมด 9 คนมาเซ็น ถามว่าคุณพิมานจะทําได้หรือไม่ครับ หรือว่าต้องไปทําให้เขา
โอนเป็นมรดก ขอถามประเด็นนี้ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

เชิญคุณพิมานค่ะ 

นายพิมาน  เพชรสังข์ 
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

กรณีนี้นะครับ ถ้าหากว่าหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ระบุชัดเจนแล้วว่า 
ตามท่ีแจ้งมาให้สํานักการช่างมีบุตรทั้งหมด 9 คน ถ้าลงนามในหลักฐานเอกสารที่ดิน
ได้ทั้งหมดก็จะไม่มีปัญหาอะไร ก็จะจบตรงนั้นครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ที่กล่าวมาก็คืออาจจะคลาดเคลื่อนนะครับ อะไรที่เป็นข้อกฎหมายก็ต้อง
อธิบายให้ชัดเจนนะครับ เพราะถ้าเป็นข้อกฎหมายก็จะเลี่ยงไม่ได้ เพียงแต่ถ้าเป็น             
ดุลยพินิจว่าจะเลี่ยงไปได้ก็ให้เจ้าหน้าที่อธิบายให้ชัดเจนหน่อยนะครับ ที่ผ่านมาผมว่า
การสื่อสารอาจจะคลาดเคลื่อนกันมากกว่านะครับ ผมเลยอยากขอให้เจ้าหน้าที่ หรือ
คนในเทศบาลได้ชี้แจงให้ผู้ที่มาขอได้รับทราบให้ชัดเจนหน่อยนะครับ อธิบายให้
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ละเอียด ก็อยากจะให้คุยให้ชัดให้กระจ่างนะครับ เพราะถ้ามีประชาชนเข้ามาใช้
บริการเราก็อยากจะให้บริการให้รวดเร็ว เพราะท่านเป็นตัวแทนของประชาชน 
อย่างไรเสียก็อธิบาย มานั่งคุยกัน ไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องไปร้องเรียนจังหวัดกันหรอก
ครับ เพราะบางทีปัญหามาจากการสื่อสารไม่ตรงกันแค่นั้นเองนะครับ เรามาคุยกันดี 
ๆ คุยกันในทางสร้างสรรค์ดีกว่านะครับ นี้งานของดีเมืองนราก็ได้รับคําชมจากผู้ใหญ่
มากมายนะครับ  ส่วนราชการต่าง ๆ ก็ชมเราว่าจัดได้ดีมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นขบวน 
ความสะอาดหรืออะไรต่าง ๆ ผอ.ทุกท่านก็ต่างทุ่มเทให้กับการทํางาน โดยเฉพาะท่าน 

รองชุมสายในเรื่องของการแข่งนก ปีนี้นกเข้าร่วมแข่งขันมีมากกว่าปีที่แล้ว  สมเด็จ
พระเทพฯก็ได้ชื่นชมเทศบาลเราว่าจัดดีขึ้นเรื่อย ๆ นี้คือสิ่งดีๆที่เราต้องภาคภูมิใจ ที่
เหลือที่มีปัญหาอยู่เป็นแค่เรื่องเล็กๆ นะครับ งานบริการของเทศบาลเราก็ไม่ได้บริการ
โดยหวังผลกําไรอยู่แล้ว เป็นงานบริการประชาชน อย่างไรก็จับมือมานั่งคุยกันดีกว่า
นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  ตามท่ีคุณพิมานได้ตอบมาก็คงไม่ต้องไปโอน  เพราะฉะนั้น
หนังสือที่ส่งให้กับผู้ขออนุญาต เนื่องจากเอกสารที่ นส.3 ก เลขที่ 1978/360 
เจ้าของที่ดินนายบือราเฮง มามะ ได้เสียชีวิตและไม่มีการโอนหรือแต่งตั้งผู้จัดการ
มรดกให้กับทายาท ขอให้ท่านติดต่อกับทายาทผู้ตาย ไปยื่นคําขอต่อศาลเป็นผู้จัดการ
มรดก พออ่านตรงนี้ชาวบ้านก็งง ความจริงถ้าท่านบอกว่าให้ทุกท่านที่เป็นทายาทไป
เซ็นชื่อรับรองให้รับรองก็จบ หรือว่า ถ้าง่ายๆ ก็ไปเป็นผู้จัดการมรดก เขาก็มีทางเลือก
มาให้ใช่หรือไม่ครับ แต่ว่าปัญหานี้เกิดมาจากเรื่องของการสื่อสารเหมือนที่ท่านนายก
บอกนะครับ ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าหลายเดือนแล้ว น่าจะบอกให้รู้
ตั้งแต่เดือนหรือสองเดือน หรือสิบห้าวัน ให้เขารู้ว่าเป็นอย่างนี้จะได้หาทางแก้ไขและ
ดําเนินการตามแนวทาง แต่นี้ท่านส่งหนังสือไปแบบนี้ ท่านประธานลองอ่านดู ส่งให้
ชาวบ้าน ๆ ก็งง ไม่เข้าใจ ถ้าเป็นเหมือนที่คุณพิมานบอกคือ ผู้ตายมีบุตรทั้ง 9 คน ก็
ไปเซ็นรับรองก็จบ ผมไม่ได้เข้าข้างคุณอามิงนะครับ เพราะว่าผมได้ข้อมูลมาก็ถามท่าน 
และดูจากหนังสือ ทางงานทะเบียนก็ไม่ได้บอกว่าต้องให้บุตรทั้ง 9 คนลงนามใน
หนังสือรับรองก็จบ ท่านในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เป็นงานที่เขามาขอความ
ช่วยเหลือ และเป็นงานที่ต้องทํางานร่วมกัน และท่านเก่งในเรื่องช่างเขียนแบบ 
ชาวบ้านขอความช่วยเหลือท่านมา เพราะชาวบ้านอ่านหนังสือไม่ออก เลยขอความ
ช่วยเหลือท่านอามิง ก็อยากให้ต่อไปอยากให้ถูกต้อง อยากให้มันรวดเร็ว และชัดเจน
ในเรื่องของข้อมูลรายละเอียด นะครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

เชิญคุณดิเรก ค่ะ 
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นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากครับท่านประธานผมขอนิดเดียวครับ ผมอยากจะบอกว่าในเมื่อ
เราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับนโยบายจากกระทรวงมหาดไทย นโยบายของ
กระทรวงมหาดไทยบอกว่า บําบัดทุกข์บํารุงสุขนะครับ ถ้าท่านไม่ปฏิบัติ ละเว้นการ
ปฏิบัติ เข้าข่ายมาตรา 157  ละเว้นการปฏิบัตินะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

ดิฉันขออนุญาตนิดหนึ่งนะค่ะ  คืออาจจะเป็นเหมือนท่ีท่านนายกฯว่านะค่ะ 
ว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารกันผิดพลาดหรือไม่เข้าใจกัน อาจจะผิดพลาดทางการ
สื่อสาร เพราะว่า ดิฉันไม่ได้เข้าข้างใครนะค่ะ ดิฉันเป็นกลาง กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่าง 

ของดิฉันเองผ่านมาแล้วพ่ึง 2 เดือนที่แล้ว ท่าน ผอ.สํานักการช่าง และคุณพิมานเป็น
คนเขียนแปลนให้ ดิฉันมี 7 คนพ่ีน้อง พ่อแม่ตายหมด แล้วดิฉันไปสร้างบ้านในที่ของ 
7 คนพ่ีน้องเพ่ือจะเป็นบ้านร่วมญาติแต่เป็นชื่อดิฉันสร้างเอง แล้วไปขอบ้านเลขท่ี ซึ่ง
แปลนนั้นคุณพิมานเป็นคนเขียนให้ แล้วไปขอบ้านเลขท่ีที่ระโนด ที่เทศบาลตําบลบ่อ
ตรุ ทาง ผอ.สํานักการช่างก็แนะนําไปว่า เนื่องจากเป็นที่มรดกพ่อแม่ตายหมดแล้ว ให้
ไปเซ็น 7 คนพ่ีน้องเพ่ือขอบ้านเลขท่ี ก็เอา 7 คนพ่ีน้องไปเซ็นรับรอง ก็ผ่าน ก็จบไม่มี
อะไรก็แค่นั้นเอง และไม่ได้ดูถูกความคิดนะค่ะ คือ ทางสํานักการช่างก็แนะนําไปตรง 
และทําวันเดียวจบ เสร็จแล้วเรียบร้อย เพราะฉะนั้นของเราตรงนี้อาจจะมีอะไรที่
สื่อสารไม่เข้าใจ คุยกันคนละทีคนละทาง ก็ขอขอบคุณท่าน ผอ. กับท่านพิมานไว้ตรงนี้
ด้วยนะค่ะ ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะค่ะ เชิญคุณอามิงค่ะ 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กรณีของท่านประธานก็เหมือนกับกรณีของชาวบ้านคนนี้ แล้วทําไมส่ง
หนังสือไปให้เจ้าของบ้าน จากการตรวจสอบเอกสารที่ดิน นส.3 เลขที่ ที่จะก่อสร้าง
อาคารดังกล่าว มีนายบือราเฮง มามะ เจ้าของที่ดินเสียชีวิตและไม่มีการโอนหรือ
แต่งตั้งผู้จัดการมรดกให้แก่ทายาทผู้ใด จึงขอให้ท่านติดต่อประสานกับทายาท
ผู้เสียชีวิต ไปยื่นคําขอต่อศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกท่ีดิน แล้วคราวนี้ต้องตั้งผู้จัดการ
มรดก  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

คือมันมีทางเลือก 2 ทางไงค่ะ คือ ถ้าราไม่ไป 7 คนพ่ีน้อง เราก็ตั้งคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้จัดการมรดก เป็นผู้ดําเนินการ 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานครับ ผมยื่นแล้วนะครับ ยื่นแล้ว 3 คนเซ็นหมดแล้ว ต้องมี
ผู้จัดการมรดกอีก หมายความว่าเจ้าของบ้านมันเด็ก ไม่รู้เรื่องก็กลัวสิครับ ที่จะมา
ติดต่อเทศบาลก็กลัว ไหนเคยพูดว่าเทศบาลเพื่อประชาชน เล็กๆ น้อย ๆ ผมก็เคยทํา
มาแล้ว 4 รายแล้ว ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

ค่ะ เอาเป็นว่าดําเนินการตามนั้นนะค่ะก็จบ 

นายอามิง  บินนิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ท่านประธานครับ ถ้าอย่างนั่นให้ระบุมาเลยครับว่าต้องเอาเอกสารอะไรบ้าง 
สภาจะได้ทราบด้วย จะได้รู้ว่าท่าน สท.ผู้ใดจะยื่นแบบจะต้องมีอะไรบ้าง 

นางสมพร  แป้นคง คนยื่นเป็น กับคนยื่นตาย กับมีชีวิต กับเสียชีวิต มันหลายเรื่องนะค่ะ เชิญ



44 
 

ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

เจ้าหน้าที่มีอะไรชี้แจงอีกหรือไม่ค่ะ เชิญคุณพิมานค่ะ 

นายพิมาน  เพชรสังข์ 
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

ขออนุญาตท่านประธานครับ เรียนท่านประธาน และท่านผู้บริหาร ท่าน
สมาชิกนะครับ ผมสรุปก็แล้วกันนะครับ ผมจะไม่ต่อความยาวสาวความยืดนะครับ ผม
จะสรุปเลยนะครับ คือให้ทายาททุกคนตามที่ผมกล่าวมาเม่ือสักครู่มาเซ็นในเอกสาร
ทุกคนตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ มายื่นขออนุญาตใหม่นะครับ ก็ที่ได้ส่งกลับไป 

 

 

 แบบนี้ก็ยังยื่นใหม่ได้ก็เป็นแบบเดิม ก็ขาดเอกสารเอามายื่นใหม่แค่นั้นเอง ครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  อยากจะถามคุณพิมานอีกครั้งหนึ่งว่า ในกรณีที่ทายาทคนใด
คนหนึ่งเสียชีวิตต้องเอาใบมรณะบัตรมายื่นด้วยหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ  คือมันจะได้
เป็นแนวทางเดียวกัน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณพิมานค่ะ 

นายพิมาน  เพชรสังข์ 
ผู้อ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

ในการขออนุญาต กรณีที่ทายาทคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตใช่หรือไม่ครับ ก็แนบ
ใบมรณะบัตรมา แล้วผู้มีสิทธิในตัวผู้ตายก็แนบมาให้ครบก็แค่นั้นเองเพ่ือเป็นหลักฐาน
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

ใช่ ถูกต้อง แสดงให้รู้ว่าเสียชีวิตแล้ว ไม่ใช่อ้างอิงกันลอย ๆ เชิญท่านสมาชิก
ต่อค่ะ เชิญเลขาฯ ค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ครับ ขออนุญาตครับท่านประธาน คือผมมีกรณีที่จะเสนอแนะตอนที่มีการ
แถลงข่าวเรื่องผลงานของนายกฯนะครับ ที่โรงแรมอิมพีเรียล แล้วเท่าท่ีผมไปดูงานมา
และศึกษาดูงานมาจากที่อ่ืน ก็จะมีตัวอย่างให้ดู แต่ของเราตั้งแต่ต้น รูปออกมา คณะ
ผู้บริหารถูก แต่พอมาถึงรองประธานสภา เป็นรูปผม ๆ ไม่ได้เป็นรองประธานสภา นี้
คืออยากจะให้ตรวจสอบก่อนออกนะครับ ผมมองว่าทําไมก่อนที่จะแถลงข่าวต้อง
ดูก่อน ข้อ 2 ผลงานของนายกเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด การบริหารจัดการของเทศบาล
เมืองนราธิวาสปีหนึ่งนะครับ นายกก็แสดงผลงาน รองอุดม รองชุมสาย รองนิยิ ทุกคน 
การเสนอคือเสนอว่านายกทําอะไรมาบ้างนะครับ อย่างท่านรองอุดม มีการพัฒนา
เรื่องถนนหนทาง ซึ่งมันต้องมีภาพนะครับ ไฟเรือประติมากรรมที่ท่านนายกบอกว่า
ประหยัดไฟ ก็ต้องมีรูปออกมาด้วยว่าประติมากรรมแบบไหนนะครับ สายไหนบ้างแต่
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นี้ไม่มี 2 ไฮไลต์ที่สุดที่กําลังฮิตคือของกองสาธารณะสุข สถานที่รับซื้อขยะ ก็ไม่มีภาพ
เลยนะครับ มันต้องมีนะครับว่าอยู่ตรงไหนบ้าง แต่นี้ไม่มี ผมเห็นถ่ายรูปมาเป็นปี นี้
หรือผลงานของนายก ผลงานของผู้บริหาร ผมไม่ได้ตําหนินะครับผมแค่แนะนํา เพ่ือว่า
ต่อไปจะได้มี และไฮไลต์จริง ๆ ที่เขาบอกว่าถนนเลี่ยงเมือง ซึ่งเป็นการประหยัดเวลา
และลดระยะเวลาในการสัญจร ก็ไม่มี ตลาดน้ําก็มีแค่นิดเดียว ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมี  พอ
ประเมินเข้ามาก็คือนี้คือผลงานของเทศบาล ผลงานของท่านนายก ที่เรามาบริการ 

 

 

เพ่ือให้นักข่าวได้ไปกระจายว่าได้ทําอะไรบ้าง ตรงไหนบ้าง ผมอยากจะให้ต่อไป
ข้างหน้าเตรียมไว้นะครับ ที่อ่ืนเขาจะมีนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  ผมขอสนับสนุนของคุณอับดุลอาซิสครับ วันนั้นผมไปร่วมงาน
ด้วย ผมไม่ทราบว่าในการนําเสนอจะมีข้อจํากัดอะไรบ้างนะครับ ผมไปดู ผมก็เคยฟัง
เคยดูนายกรัฐมนตรีเสนอนโยบาย มันไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับ ผมไม่ได้ตําหนินะครับ 
แต่ผมว่าวันนั้นที่ข้ึนภาพให้ผู้สื่อข่าวดูมันเป็นภาพที่ไปสร้างไฟ ซ่อมแซมไฟ ตรงนี้คือ
หน้าที่นะครับ ไม่ใช่ผลงาน มันเป็นหน้าที่ของนายก หน้าที่ของเทศบาลต้องไปทํานะ
ครับ ก็ไปถ่ายภาพที่กําลังดูดคูน้ํา นั้นก็คือหน้าที่นะครับไม่ใช่ผลงาน ความจริงที่เป็น
ผลงานของท่านนายกท่ีผ่านมานะครับ ก็คือ ไฟประติมากรรมเรือกอและนะครับ และ
ไฟส่องสว่างนะครับ แต่นี้ไม่มีเลยนะครับ ผมเลยคิดว่ามันไม่ใช่ผลงานนะครับแต่มันคือ
หน้าที่ ในปีหนึ่ง ๆ ผลงานของท่านนายกมีเยอะ ผมว่าต้องแยกให้ออกว่าตรงไหนคือ
หน้าที่ ตรงไหนคือผลงานนะครับ  ผมว่ารีบเกินไปในการจัดทําสไลด์นะครับ สมาชิกท่ี
ทําผลงานให้เทศบาลก็ขึ้นมาแค่ 2 สไลด์ แค่ผ่านตาเท่านั้นเองนะครับ ถ้าหากพาดพิง 
ผอ. อย่างไรผมก็ขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับ แค่มีเจตนาว่าต่อไป
ถ้าหากว่าเราไม่มีงบในการเช่าเวลาพื้นที่ของโรงแรม เราก็มาใช้ชั้น 5 ของเทศบาล 
สบาย ๆ จะได้ไม่ต้องเร่งเวลา ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ เพราะดูแล้วผลงานของนายกมี
เยอะกว่านั้นนะครับ ท่านประธานครับผมก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะสอบถามท่าน
ประธานว่า กรณีผมไปที่ขนส่งเทศบาล เลยโรงพยาบาลนราธิวาสไปซ้ายมือนะครับ ได้
ไปดูตะแกรงกั้นน้ําที่ก้ันไม่ให้ขยะลงไป คือผมไปดูแล้วมันหายหมด ผมขับรถไปดูตั้งแต่
ขนส่งไปถึงยะกังมันหายหมดเลยทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับ มันเอาถึงขนาดนั้นเลย 
บางท่านก็เอากระติกมาวาง บางหลังถ้าหน้าบ้านของท่านเป็นหลุมก็จะเอาตะแกรง
ออก แล้วเอาไม้มาเสียบมันดูแล้วไม่สวยนะครับ ที่ผมได้รับตัวนี้มา คือผมได้รับข้อมูล
จากรองนายกเทศมนตรีผมไม่อยากเอ่ยนามนะครับ คืนนั้นท่านไปยะกังพอดีขับรถ
จอดและลงจากรถเหยียบลงคูเลยนะครับ แกบอกว่าดีนะท่ีไม่เกิดอุบัติเหตุ ฟันไม่หัก 
แกบอกว่าจะฟ้องมะตอฮา ผมเลยบอกว่าเกี่ยวอะไรกับผมนะครับ ฝากด้วยนะครับ 
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คราวนี้งานที่เก่ียวข้องกับตะแกรงผมอยากจะทราบว่าเป็นของกองไหน กอง
สาธารณสุข หรือว่าสํานักการช่างครับ ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อน เอาไม้หรืออะไร
ปิดไว้ก่อนนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            ค่ะ สมาชิกท่านอ่ืนมีอีกหรอืไม่ค่ะ  คราวนี้ท่ีพูดเรื่องการประชาสัมพันธ์
แถลงข่าว ที่ท่านสมาชิกหลายท่านพูดเป็นการพูดติเพ่ือก่อนะค่ะ เอาไว้เป็นข้อคิดใน
คราวต่อไปว่าต้องพิจารณามากกว่านี้ ขอบคุณค่ะ เชิญท่านนายกฯค่ะ 

 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

            กราบเรยีนท่านประธาน ท่านสมาชิกครับ สําหรบัเรือ่งตะแกรงทีก้ั่น ให้ทาง
ท่านผอ.กองสาธารณสุขเร่งดําเนินการด้วยนะครับ ฝากด่วนด้วยนะครับ เดี๋ยวจะเกิด
อุบัติเหตุกันขึ้นนะครับ  ขอบคุณครับท่านประธาน 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ค่ะ ถ้าไม่มีแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้นะค่ะ ดิฉันขอ
ปิดประชุมค่ะ  

      

ปิดประชุมเวลา  12.55 น. 
 
 
     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์         ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                          เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
     (ลงชื่อ)  อโรชา  พรหมพันธ์        ถอดเทปรายงานการประชุม 
            (นางสาวอโรชา  พรหมพันธ์)   
                                                          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
 

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

     (ลงชื่อ)   นิรอบียะห์  กอบวิทยา    ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
              (นางนิรอบียะห์  กอบวิทยา)   
                               รองปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 

      (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                (นายอับดุลอาซิส  มะ) 
                                                           สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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