
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยที่  3  ประจ าปี  2560 

ครั้งที่ 1/2560            
เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2560   

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

……………………………. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมพร แปูนคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล    
14. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล    
15. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล (ลาประกอบพิธีฮัจย์) 
2. นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปุวย)   
3. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาปุวย)   

 

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

 

รายช่ือคณะผู้บริหารผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  (ไมมี) 
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รายช่ือเจ้าหน้าที่จังหวัดที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
๑. นายวรวุฒ ิ เหมทานนท์ นิติกรชํานาญการ  (แทนผูวาราชการจังหวัดฯ) 

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

1. นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล 
2. นายกิจจา    สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
3. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาล 
4. นายธานินทร์ คงนวล ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  
5. นายธนานนท์ ชูดวง ผูอํานวยการสํานักการชาง 
6. นางสุชีพ เกื้อกูล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
7. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
8. นายโชคชัย    วัฑฒนายน ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
9. นางสาวปัทมา เมฆารัฐ ผูอํานวยการกองคลัง 
10. นายบุญสม ใสบริสุทธิ์ ผูอํานวยการสวนการโยธา 
11. นายพิมาน เพ็ชรสังข์ ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางและผังเมือง 
12. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองนราธิวาส 
13. นายสมนึก ดวงศร ี ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
14. นางอุษามาศ เรืองธนู ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 
15. นางพรรษา คลังจันทร์ รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 
16. นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 
17. นางปาจารีย์ สระชิต รองผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 
18. นายธนพล ตันสุนีย์ หัวหนาฝุายบริหารงานสาธารณสุข 
19. นางสาวกาญจน์พิวรรณ ขวัญสุวรรณ หัวหนาฝุายสังคมสงเคราะห์ 
20. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หัวหนาฝุายบริการและเผยแพรวิชาการ 
21. นายชัชชัยวุฒิ กระจายเกียรติ หัวหนาฝุายปกครอง 
22. นายอับดุลฆอนี อันนัศว์ หัวหนาฝุายบริการสาธารณสุข 
23. นางสาวปราณี เจริญสุข หัวหนาฝุายบริหารงานคลัง 
24. นางสาวปริยา    พรหมสังวระ หัวหนาฝุายบริหารงานทั่วไป 
25. นางสาวพรพิมล ทองเต็มดวง หัวหนาฝุายบริหารงานทั่วไป 
26. นางแพรวพรรณ เกิดกูล หัวหนาฝุายอํานวยการ 
27. นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
28. นายชูชัย แวสุหลง วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ 
29. นายธรรม ภาระกิจ นายชางไฟฟูาอาวุโส 
30. นายสุชาติ ทองดวง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
31. นางเบญจวรรณ จินดาเพชร ครู โรงเรียนเทศบาล 4 
32. นางภชมล    มณีมาตย์ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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                                                     เริม่ประชุมเวลา  09.๐๐  น. 

                เมื่อถึงเวลา 09.00 น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาลงชื่อเขาประชุมวาครบองค์ประชุมหรือไม  เมื่อครบองค์ประชุม             
ตามความในมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้งที่แกไข
เพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  และขอ 25  แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.2547 จึงใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลเขาหองประชุมฯ   พรอมทั้ง เรียนเชิญคุณ สมพร  แปูนคง  ประธานสภา
เทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหนาที่ประธานที่ประชุมเพื่อดําเนินการ
ตามระเบียบวาระตอไป  และเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              ตอไปผมจะอานประกาศสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เรื่อง เรียกประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัย ที่ 3 ประจําปี 25 60 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25  
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 1 ๓ พ.ศ.      
25๕๒ และตามมติของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี  
2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ไดมีมติกําหนด
วันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยสามัญ  สมัย ที่ 3 ประจําปี 2560  
ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2560  เป็นตนไป  มีกําหนดไมเกิน 30 วัน  ฉะนั้น  จึงเรียก
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัย ที่ 3  ประจําปี 25 60 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2560 เป็นตนไป มีกําหนดไมเกิน 30 วัน จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ 
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นางสมพร แปูนคง ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เรยีนทานนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส ทานคณะผูบรหิาร ทานสมาชิก                  
ผูทรงเกียรติทุกทาน หัวหนาสวนราชการ ทานผูแทนทองถิ่นจังหวัด และผูเขารวม
ประชุมทุกทานนะคะ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ.2560  ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจงเพื่อทราบ 
เรื่องแรกนะคะ เรื่องเกษียณอายุราชการ เทศบาลเมืองนราธิวาส 30 กันยายน

ปีนี้จะมีผูเกษียณราชการ 20 รายดวยกันนะคะ  โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้นะคะ 
1. นายธนานนท์  ชูดวง  ตําแหนงผูอํานวยการสํานักการชาง 
2. นางวัจนา หนูปั้น ตําแหนงหัวหนาฝุายบริหารงานทั่วไป กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 
3. นายบุญธรรม ทองบุญเรือง ตําแหนงนักวิชาการสวนสาธารณะชํานาญการ 

สํานักการชาง 
4. นายณรงค์ เรืองศรี ตําแหนงนายชางเครื่องกลอาวุโส สํานักการชาง 
5. นายมาหามะ เจ฿ะดี ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน        

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

33. นางสาวอโรชา พรหมพันธ์ เจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
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6. นายวีระศักดิ์  แวดอเล฿าะ ตําแหนงเจาพนักงานปูองกันและบรรเทา                    
สาธารณภัยชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 

7. นายอมฤทธิ์  ศาสคุณ  ตําแหนงเจาพนักงานปูองกันและบรรเทา                    
สาธารณภัยชํานาญงาน สํานักปลัดเทศบาล 

8. นายมาหามะรูดิง พีรีซี  ตําแหนงลูกมือชางแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน กองคลัง 

9. นายรอบีดี  หะยีสาและ ตําแหนงคนงาน กองคลัง 
10. นายแดง ยั่งยืน ลูกจางประจํา สํานักการชาง 
11. นางสาวสิริญา  มณีวงค์  ลูกจางประจํา สํานักการชาง 
12. นายอํานาจ รุงเรือง ลูกจางประจํา สํานักการชาง 
13. นายมาหามะนุ ดือราซอ ลูกจางประจํา สํานักการชาง 
14. นายมาโนชย์  เสกหวัง ลูกจางประจํา สํานักการชาง 
15. นายไมตรี ยะโก฿ะ ลูกจางประจํา สํานักการชาง 
16. นางนุชนารถ คอมา ลูกจางประจํา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
17. นางกุณฑลี อสิเศวตกุล  ตําแหนงพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 1 
18. นางวิชชิราพร ศรเกษตริน ตําแหนงพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 2 
19. นางอาภาพรรณ เงินมาก ตําแหนงพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 3 
20. นางจันทน์กะพอ เสถียรพัฒนาพงศา ตําแหนงพนักงานครู โรงเรียน

เทศบาล 4 
ก็ยินดีดวยนะคะ ทํางานมา 60 ปี แลวไดพักผอนนะคะ เหนื่อยมามากแลว     

นะคะ ตอไปเรื่องท่ี 2 แจงเพ่ือทราบ เรื่องการประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2564) นะคะ เป็นเรื่องแจงเพื่อทราบ เลมสี
เหลืองนี้นะคะตามท่ีไดจัดสงใหทานแลวนะคะ 
             ตอไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  นะคะ 

          ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2560 
           เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุม 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ทําหนาที่ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560  เวลา 14.00  น.                                    
ณ หองสํานักปลัดเทศบาล  วันนี้ (วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ) เวลา 14.00  น. 
คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากสภาเทศบาล เมื่อวันที่  
๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ประกอบดวย 
   1. นายอานนท์  โสตติมานนท์  ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
   2. นายฏอฮา อิบราฮีย์มี         กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
   3. นายสูไฮมี  มะรอดิง           กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
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   4. นายดิเรก  ยา                  กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
   5. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์   กรรมการฯและเลขานุการ 
ที่ประชุมไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ  สมัยที่ 2
ประจําปี 2560 ครั้งที่  1/2560   เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2560  จํานวน 43 หนา  
ซึ่งไดตรวจตั้งแตหนาแรก  ถึงหนาสุดทาย  ปรากฏวา ไมมีการแกไขแตอยางใด  และมี
มติใหสงสภาเทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งตอไป ปิดประชุมเวลา 
12.00  น. ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ สมาชิกทานใดจะขอแกไขรายงานเชิญคะ เชิญคุณโอภาสคะ  

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธานสภาครับ ผมนายโอภาส  อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2  ทานประธานครับ ผมจะเรียนใหทานประธานทราบวา ดูหนา 
41 บรรทัดที่ 19 คือผมจะอานใหทานประธานฟังนิดนึงนะครับ เพราะวาทําใหมี
ผลกระทบกับสมาชิกทุกทานนะครับ ขอนิดเดียวครับ ไมไดวาอะไรกัน แตอยากใหทาน
ประธานสภาวินิจฉัยตามขอ 33 นิดนึง ขออานนิดนึงไดหรือไมครับทานประธาน  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

หนา 41 บรรทัดที่ 19 “ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ที่ทานมานั่งตรงนี้ได
เสียงมาจากพ่ีนองประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ใชครับทาน  ถาวันนี้ประชาชน   
ไมเลือกทาน ๆ ไมมีโอกาสใสเครื่องแบบแบบนี้หรอกครับ ณ วันนี้ทานตอบไดหรือไม                 
ผูอภิปรายคนไหนก็ได วาความหมายในเครื่องแบบของทานมีนัยยะแหงเกียรติยศ
อะไรบาง” คือผมอานแลวทําใหมีการกระทบเสียดสี ผมคนนึงก็รับราชการเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจมาก็ไดใสชุดขาวชุดกากีมาตลอดอายุราชการนะครับ แตบางคนพ่ีนองเพ่ือน
สมาชิกบางทาน ทั้ง 18 ทาน บางทานไมไดรับราชการมา ก็จริงอยูไมไดใสชุดขาว       
ชุดกากีเหมือนวันนี้ แตทานประธานครับเราไดฉันทามติจากพ่ีนองประชาชน           
เป็นตัวแทนของเขาใหเขามาทํางานในที่นี้ เลยตัวนี้ผมจะเรียนทานประธานวา ขอให
ทานประธานสภาวินิจฉัยนะครับวา เป็นคําท่ีเสียดสี เป็นคําที่ใหเสื่อมเกียรติยศของ
สมาชิกทุกทาน รวมทั้งทานประธานดวย ใหทานประธานวินิจฉัยตามขอ 33 แลวแต
ทานประธานจะวินิจฉัยอยางไรนะครับ ผมรับไดครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ ขอใหเป็นการวิเคราะห์ของทานรองนายกที่พูดนะคะ ทานจะแกไขหรือ                
ไมคะ หรือวาทานจะเปลี่ยนแปลงหรือจะเหมือนเดิม ถาทานไมแกไข เชิญคะคุณอานนท์ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการ
ประชุม แตที่ทานผูประทวงขึ้นมานั้น มันเป็นเรื่องการยกขอความ ซึ่งมันก็ไมใชหนาที่
ของผูอภิปรายนะครับ สมควรวาทานรองควรจะเป็นคนแกไข ผูที่จะแกไขก็คือผูที่
อภิปรายนะครับ แลวก็ถอดเทปมาแลว แลวก็ไมถูกตองอยางนั้น จริงหรือไมครับ ผมคิด
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วาผูที่อภิปรายเมื่อสักครูไมมีสิทธิที่จะมาแกไขนะครับ 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

แตก็พูดขอของใจไดนะคะ ไมเป็นไรคือการแกไขนั้นเป็นหนาที่ของผูพูดนะคะ  
คือวาระนี้มติก็คือรับรองรายงานการประชุม คุณจะรับรองหรือไม สวนการพูดผิดพูดถูก
พูดอะไร ใครพูดอะไร เจาตัวจะแกไขหรือไม แตถาไมแกไขก็ไมเป็นไรนะคะ มีสมาชิก
ทานใดจะแกไขอีกหรือไมคะ เชิญคุณโอภาสคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธานสภาครับ ผมไมติดใจที่ทานวินิจฉัยนะครับ  แตผมเห็นวา     
มันมีผลกระทบกับสมาชิกทั้งหมดนะครับ ถาออกไปอยางนี้มันไมดีเลยนะครับ ผมเลยใช
ขอบังคับ ขอ 33 ใหประธานวินิจฉัย ทานประธานจะวินิจฉัยอยางไรก็ไดไมผิด 
เพราะวาคําพูดนี้มีผลกระทบกับทุกคนนะครับ ขอเรียนใหทานและทานสมาชิกทุกทาน
ไดทราบครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            คะ ก็ดิฉันวินจิฉัยแลวนะคะ วาถาเจาตัวไมแกไข คิดวาขอความนั้นเหมาะสม 
เห็นสมควรแลวก็ไมเป็นไรไมตองแกไขก็ไดนะคะ จบนะคะ ตอไปดิฉันขอมตินะคะ                   
มีสมาชิกทานใดจะแกไขรายงานการประชุม หรือไมคะ ขอเชิญคะถาไมมีดิฉัน ขอถามมติ
ที่ประชุมวา  สมาชิกทานใดใหการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕60  ครั้งที่ ๑/๒๕60  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 โปรด       
ยกมือคะ (สมาชิกยกมือ  12 เสียง)  มีสมาชิกทานใดไมรับรอง  โปรดยกมือคะ ( ไมมี
สมาชิกยกมือ) สมาชิกงดออกเสียง 1 เสียง  เป็นอันวาที่ประชุมใหการรับรองรายงาน
การประชุม  
              ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี  3  นะคะ 

              ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทูถาม    

- ไมมีนะคะ 
               ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี  4  นะคะ 

              ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งข้ึน พิจารณา 
เสร็จแลว 
              4.1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
   -  ไมมีนะคะ  
               4.2  คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

                      - ไมมีนะคะ 
                ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี  5  นะคะ 

                ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม ของสํานักปลัดเทศบาล 
                เชิญนายกฯ  เสนอญัตติตอที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทุิกทานครับ  ในสวนของ
ญัตติระเบียบวาระที่ 5 นะครับ ขออนุญาตใหทานรองนิยิ เป็นผูเสนอญัตติครับ  
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ขอบคุณครับ 

 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีน   ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส ดวยเทศบาลเมืองนราธวิาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม  ตอสภาเทศบาลเมือง 
นราธิวาส  โดยมีหลักการและเหตุผลดังตอไปนี้ 

หลักการ 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากร 
เงินเดือน(ฝุายประจํา) 

เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว  7,429,560  บาท  เพ่ือจายเป็นเงินเดือน
ใหแกพนักงานเทศบาล พรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน   ตั้งจายจากเงินรายได  (สํานัก
ปลัดเทศบาล) ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560  หนา 1/61  ขณะนี้คงเหลือ  1,912,424.19  บาท  ขอโอนลด  จํานวน  
259,000  บาท  
น าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
งบลงทุน      รวม  259,000   บาท 
คาครุภัณฑ์      รวม  259,000   บาท 
ครุภัณฑ์การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา  จํานวน  259,000  บาทเพ่ือจายเป็นคาจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง  ใชเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไมต่ํากวา 9 แรงมา จํานวน  7  
เครื่อง  จัดซื้อตามราคาทองถิ่น  เนื่องจากไมมีกําหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
ตั้งจายจากเงินรายได (สํานักปลัดเทศบาล) นํามาจากเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ. 2560-2562) ครั้งที่ 3 หนา4 

เหตุผล 
กรณีโอนลด 

  เนื่องจากไดตรวจสอบรายจายในประเภทเงินเดือนพนักงานที่ตั้งไว  
โดยคํานวณเงินเดือนพนักงานที่เบิกจายรายเดือนถึงสิ้นปีงบประมาณแลว  มีเงินเหลือ
เพียงพอตอการเบิกจายจนสิ้นปีงบประมาณ 
 

กรณีโอนเพิ่ม 
1.เหตุที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส  

ในหวงปลายปี 2559 จนถึงเดือนมกราคม 2560 ที่ผานมา มีพื้นท่ีที่ไดรับความ
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เดือดรอนจากภาวะฝนตกหนักและน้ําทวมขังในเขตเทศบาล  โดยมีพ้ืนที่น้ําทวมขัง
ซ้ําซากเดิม จํานวน 28 จุด และเกิดพ้ืนที่น้ําทวมขังใหม จํานวน 16 จุด ประชาชน                
ที่ไดรับความเดือดรอน  จํานวน  1,818 ครัวเรือน  เครื่องสูบน้ําที่มีอยูเดิมไมสามารถ
ใหการชวยเหลือไดครอบคลุมพ้ืนที่ที่เกิดน้ําทวมขัง  รวมทั้งตองใชระยะเวลานานในการ
แกไขปัญหา 

2.เนื่องจาก งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องสูบน้ําที่
สามารถใหการชวยเหลื อประชาชนได จํานวน 30 เครื่อง  และมีสภาพชํารุด   จํานวน  
4  เครื่อง ซึ่งไมเพียงพอ ประกอบกับภาวะฝนตกหนักมีแนวโนมมากขึ้นทุกปี  ดังนั้น  
เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอมของเครื่องมือเครื่องใชและเพ่ือรองรับสถานการณ์ที่
อาจจะเกิดขึ้นในปีตอๆ ไป งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จึงมีความจําเป็นที่
จะตองจัดซื้อเครื่องสูบน้ําเพ่ิมเติมดังกลาว 

ระเบียบ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543  
หมวด  4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจายเป็นรายการใหม ใหเป็นอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
พิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญทานสมาชิกอภิปรายคะ  เชิญคุณฏอฮา คะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ทานประธานครับ ญัตติ ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม ซึ่งดูในญัตติแลว        
เป็นการขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป   เงินเดือนฝุายประจํานะครับ ถามาดู
เหตุผลที่ผูบริหารตองการที่จะโอนเพื่อไปซื้อเครื่องสูบน้ําซึ่งมาใชเรื่องของการสูบน้ํา     
ในเขตเทศบาลซึ่งมีปัญหาซ้ําซากนะครับ กับปัญหาน้ําทวมที่เกิดข้ึนเป็นประจําทุกปี                  
ผมดูเหตุผลแลวมันนาจะซื้อใหครบทุกจุดนะครับ เพราะดูตามที่ผูบริหารนําเสนอมา                      
ก็คือน้ําทวมที่เป็นประจําซ้ําซากมีอยู 28 จุด และเกิดใหมอีก 16 จุด ก็เทากับเป็น 44 
จุด แตคราวนี้ของดับเพลิงหรือของบรรเทาสาธารณภัยจริง ๆ มีเครื่องสูบน้ําทั้งหมด 
30 เครื่องนะครับ เสียไป 4 เทากับเหลือ 26 เครื่อง แลวที่เราใชไดจริงคือ 24 เครื่อง 
แตพ้ืนที่เราเกิดน้ําทวมจริง ๆ  คือ 44 จุด ผมวาเรานาจะซื้อเพ่ิม นี่เราตั้งไวแค 7 
เครื่องเองนะครับ เรานาจะซื้อเพ่ิมใหเทากับจุดที่เกิดปัญหา เพราะวาทางเทศบาล                     
ทางผูบริหารจะไดแกปัญหาไดท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ที่มีปัญหาน้ําทวมขัง ผมนําเรียนแบบนี้                            
นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง คะ เชิญคุณอานนท์คะ 
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายอานนท์  โสตติมานนท์ สมาชิก
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2 ตามท่ีคุณฎอฮาอภิปราย เพราะวาเราโอนลดมาจาก
เงินของสํานักปลัดแลวมาตั้งจายเป็นรายการใหม 259,000   บาท เพื่อซื้อเครื่องสูบ
น้ําประมาณ  7 เครื่อง เครื่องสูบน้ําเมื่อกอนมีอยู 30 เครื่อง ชํารุดไปอีก 4 เครื่อง 
เหลือ 26 เครื่อง ซื้อใหมเพ่ิมมาอีก 7 เครื่อง รวมเป็น 33 เครื่อง ตามที่คุณฎอฮาวา                   
ก็คือยังนอยนะครับทานนายก เพราะพ้ืนที่ที่น้ําทวมสะสมเหมือนที่คุณฎอฮาวา มีอยู 
28 จุด และเกิดใหมอีก 16 จุด ก็เทากับเป็น 44 จุด เครื่องสูบน้ําทั้งใหมทั้งเกามีอยู 
33  ผมสนับสนุนคุณฎอฮาวาซื้อใหครบทุกจุดดีกวานะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญทานสมาชิกอภิปรายคะ  เชิญคุณดิเรกคะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายดิเรก  ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ทานประธานครับ ญัตติ ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม ซึ่งโครงการนี้จัดซื้อ
เครื่องสูบน้ํา ผมก็เห็นดวยครับที่เราจะซื้อเครื่องสูบน้ํา เพราะวาเหตุการณ์ท่ีผานมามันก็
เกิดความเดือดรอนกับประชาชน น้ําทวมและขังตลอดจนทําใหประชาชนมีปัญหา ผม
เห็นดวยที่ทาน สท.ฎอฮา เสนอใหนายกซ้ือเพ่ิมใหครบทุกจุดที่มีปัญหา 44 จุด 
อยากจะใหเราซื้อใหครบเพราะจะไดแกปัญหาตรงจุด และผมก็อยากจะใหเจาหนาที่                  
ที่ดูแลเครื่องสูบน้ําไดเฝูาดูอยางใกลชิดถาทานไมมีเวลาวางทานก็ตองใหชุมชนหรือ
ประธานชุมชนที่อยูในเขตหรือใกลเคียงดูแลเครื่องสูบน้ํา เพราะวาบางครั้งจะเกิดน้ํามัน
แหงหรือน้ําในเครื่องแหงทําใหเครื่องของเราชํารุด อยากจะใหเราดูแลเครื่องดวย                         
ไมใชวาพยายามจะซื้อๆ แตไมไดดูแล  ก็จะทําใหเสียงบประมาณ ไมประหยัด
งบประมาณของประชาชน ไมใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับ 
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญทานสมาชิกอภิปรายคะ  เชิญคุณสูไฮมีคะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธานที่เคารพ คณะผูบริหาร ทานตัวแทนผูวาฯ เพื่อนสมาชิก                  
ทุกทาน ผูเขารวมประชุมทุกทานครับ ผมนายสูไฮมี  มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 3 ทานประธานครับ ผมก็ตอเนื่องจากทานเพ่ือนสมาชิกฎอฮา                        
ทานอานนท์ และทานดิเรก ผมเห็นดวยครับเพราะวาปัญหาที่เราผานมาทุกปีเรื่องน้ํา
ทวมมันไมเพียงพอ เพราะบางทีตองยาย พอสูบ ๆ อยู 4 ชั่วโมงแบบนี้ จุดที่ตองการ
ดวนมาอีกแลว ก็ตองยายเครื่องมันก็จะเสียเวลา ทุกจุดควรจะมีประจําทุกจุดจะได
เพียงพอ จะไดไมตองยายเครื่องไปมา การทํางานของพนักงานดับเพลิงก็นาสงสารเขา
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นะครับ เขาตองวิ่งทุกๆ ที่ บางทีครึ่งวันก็ตองยายอีกแลว พอยายไปไดสักคืนก็ตองยาย
มาท่ีเกาอีกแลว ผมอยากจะใหมีทุกจุด ถาเป็นไปไดก็ขอใหเพ่ิมนะครับ แลวเราก็จะได                 
ไมตองไปยืมของชุมชนอีก ผมก็ขอบคุณชุมชนโต฿ะกอดอร์ดวยที่เคยใหยืมเครื่องในชวง              
ที่ผานมา ใหยืมเครื่องมา 3 เครื่อง 2 ปีแลว ปีนี้นาจะตั้งใหครบทุกจุดนะครับ ขอบคุณ
มากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญสมาชิกทานตอไปคะ ถาไมมีดิฉันจะ ถามมติที่ประชุมแหงนี้ เลยนะคะ                 
ผูใดอนุมัติใหสํานักปลัดเทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.
2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม   โปรดยกมือคะ  (สมาชิกยกมือ  13 เสียง) ผูใด                
ไมอนุมัติ โปรดยกมือคะ ( ไมมี สมาชิกยกมือ)  เป็นอันวาสภามีมติ เห็นชอบให สํานัก
ปลัดเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจาย
เป็นรายการใหม  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
               ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี  6  นะคะ 

               ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม ของสํานักการชาง 
            เชิญนายกฯ  เสนอญัตติตอที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทุิกทานครับ  ในสวนของ
ญัตติระเบียบวาระที่ 6 นะครับ ขออนุญาตใหทานรองอุดม เป็นผูเสนอญัตติครับ  
เนื่องจากทานเป็นผูกํากับดูแลสํานักการชาง ขอบคุณครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

            เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม ดวยเทศบาล
เมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม มีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
โอนลด 
แผนงานบริหารทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
  เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 5,472,360 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได  ขอโอนลด งบประมาณ 64,000 บาท 
  คาตอบแทนพนักงานจาง งบประมาณอนุมัติ 852,300 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได ขอโอนลดงบประมาณ 33,000 บาท 
 
  เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง งบประมาณอนุมัติ 28,600 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได    ขอโอนลดงบประมาณ 8,000 บาท 
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน 
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งบประมาณอนุมัติ 60,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ขอโอนลดงบประมาณ 
34,000 บาท 
  โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ งบประมาณอนุมัติ 36,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได ขอโอนลดงบประมาณ 36,000 บาท 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณอนุมัติ 310,000 
บาท ตั้งจายจากเงินรายได ขอโอนลดงบประมาณ 39,000 บาท 
  โครงการจัดกิจกรรมการสรางความปรองดองและสมานฉันท์ของศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปของเทศบาลเมืองนราธิวาส งบประมาณอนุมัติ 
50,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ขอโอนลดงบประมาณ 50,000 บาท 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และพนักงานครู งบประมาณ
อนุมัติ 600,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได  ขอโอนลดงบประมาณ 190,000 บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
  เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 2,869,620 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได  ขอโอนลด งบประมาณ 700,000 บาท 
  เงินเพ่ิมตางๆของพนักงาน  งบประมาณอนุมัติ 142,920 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได      ขอโอนลดงบประมาณ 82,000 บาท 
  เงินประจําตําแหนง งบประมาณอนุมัติ 103,200 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได  ขอโอนลดงบประมาณ 80,000 บาท 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน   
งบด าเนินงาน ค่าใช้สอย 
  โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน งบประมาณอนุมัติ 46,800 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได  ขอโอนลด งบประมาณ 46,000 บาท 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
  เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 2,353,020 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได  ขอโอนลด งบประมาณ 34,000 บาท 
งานศูนย์สาธารณสุข 
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
  เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 3,491,820 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได  ขอโอนลด งบประมาณ 50,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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งานบริหารงานคลัง 
งบบุคลากร เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 
  เงินเดือนพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 5,706,100 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได  ขอโอนลด งบประมาณ 800,000 บาท 
 
  เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน งบประมาณอนุมัติ 232,000 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได  ขอโอนลด งบประมาณ 17,000 บาท 
  เงินประจําตําแหนง งบประมาณอนุมัติ 163,200 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได  ขอโอนลด งบประมาณ 36,000 บาท 
  คาตอบแทนพนักงานจาง งบประมาณอนุมัติ 2,320,700 บาท ตั้ง
จายจากเงินรายได ขอโอนลด งบประมาณ 50,000 บาท 
งบด าเนินการ ค่าตอบแทน 
  คาเชาบาน งบประมาณอนุมัติ 114,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได 
ขอโอนลด งบประมาณ 40,000 บาท 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบด าเนินการ ค่าตอบแทน 
  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ งบประมาณอนุมัติ 
120,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ขอโอนลด งบประมาณ 80,000 บาท 
งบด าเนินการ ค่าใช้สอย 
  โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและแขงขันทักษะทางวิชาการ
ระดับเทศบาล ภาค และระดับประเทศ งบประมาณอนุมัติ 200,000 บาท (โอนเพิ่ม 
700,000) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ขอโอนลด งบประมาณ 300,000 บาท 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
  เงินอุดหนุนสวนราชการ งบประมาณอนุมัติ 9,468,0000 บาท                             
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ขอโอนลด งบประมาณ 1,400,000 บาท 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
  โครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวางไฮเมสพรอมอุปกรณ์ครบชุด ถนนสุริยะ
ประดิษฐ์ ความสูง 20 เมตร พรอมไฟแสงสวาง จํานวน 8 ชุด ความสวางไมนอยกวา 
200 w/โคม ชนิด LED FLOOD LIGHT พรอมอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ตน เป็นเงิน 
4,169,000 บาท (สี่ลานหนึ่งแสนหกหมื่นเกาพันบาทถวน) ตั้งจายจากเงินรายได 
2,389,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,780,000 บาท นํามาจาก
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หนา 4ขอ 1 

เหตุผล 
  กรณีโอนลด  
  ไดตรวจสอบงบประมาณรายจาย ประจําปี 2560  ประเภทเงินเดือน   
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คาตอบแทน เงินเพิ่ม เงินประจําตําแหนง คาเชาบาน และโครงการตางๆ ที่ได
ดําเนินการแลวเสร็จ ปรากฏวาเมื่อคํานวณการใชจายประเภทเงินดังกลาวแลวและ
สามารถมีใชจายจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560  ซึ่งมีเงินงบประมาณเหลือจายจํานวน  
4,169,000  บาท 
 
  กรณีโอนเพิ่ม  
  ปัจจุบันถนนสุริยะประดิษฐ์มีระบบไฟฟูาแสงสวางเป็นดวงไฟชนิดไฮ
เพรสเซอร์โซเดียม  (High Pressure SodiumLamp) ซึ่งมีกําลังสองสวางไมเพียงพอตอ
การสัญจรไปมาของประชาชน  โดยไดรับการรองขอใหเทศบาลเพิ่มแสงสวางใหมากขึ้น
กวาเดิมเป็นระยะๆ  จึงจําเป็นตองติดตั้งไฟฟูาสองสวางไฮเมสดวงไฟชนิด LED FLOOD 
LIGHT  จะทําใหการจราจรในเวลาค่ําคืนเกิดความคลองตัว  สะดวก  งายตอการควบคุม
และเป็นการสนับสนุนงานความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใตอีกทางหนึ่งดวย 

ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 27 
“การโอนเงิน งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเป็นรายการใหมใหเป็นอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น”    
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
พิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญทานสมาชิกอภิปรายคะ  เชิญคุณโอภาสคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนทานประธานสภาครับ ผมนายโอภาส  อิสระนรากุล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2  ทานประธานครับ ตามเอกสารที่วาตองสรางความสวาง
ไมนอยกวา 200 w/โคม เพื่อให ถนนสุริยะประดิษฐ์มีระบบไฟฟูาแสงสวาง ผมขอทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานราคากลางของโครงการนี้ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญสมาชิกทานตอไปคะ  เชิญคุณอานนท์คะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธานสภาครับ ผมนายอานนท์  โสตติมานนท์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2  ทานประธานครับตามที่เทศบาลเสนอโครงการมา                   
การโอนลดงบประมาณตามญัตติอันนี้นะครับ ไดโอนลดมาจากหลายรายการ 20 กวา
รายการ เพื่อที่จะมาทําโครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวางไฮเมสพรอมอุปกรณ์ครบชุด                  
ถนนสุริยะประดิษฐ์ ไมนอยกวา 200 w/โคม  โดยใชงบประมาณ 4,169,000 บาท 
สาเหตุที่ทําโครงการนี้ก็เพราะวาถนนมืด แสงสวางไมเพียงพอ อีกอยางคือเหตุการณ์
บานเราดวย ถามีแสงสวางเพ่ิมข้ึนจะทําใหประชาชนไดรับความปลอดภัยมากขึ้น                                     
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ผมเห็นดวยกับโครงการนี้นะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญสมาชิกทานตอไปคะ  เชิญคุณฎอฮาคะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธานที่เคารพ ผมนายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ญัตติระเบียบวาระที่ 6 นี้สมาชิกหลายทานไดอภิปรายแลวหลายคนก็
เห็นดวยนะครับ ผมก็เห็นดวย   แตอยากจะถามทานประธานวาญัตตินี้เราโอนลดเงินไป
เป็นจํานวนเทาไรครับ ผมอานแลวเทาท่ีเขาใจคือเราตั้งเป็นรายการใหมท่ีเป็นจํานวน 
4,169,000 บาท แตเราโอนลดมาจํานวนเทาไรในญัตติไมไดบอก อยากจะถามทาน
ประธานวาเราโอนลดมาเทาไรครับ มันจะไดเทากับตัวโครงการที่ตั้งใหมข้ึนมา ผมดูจาก
หลายๆ ญัตติ หลายๆ ระเบียบที่ไมไดรวมโอนลดมา ไมไดรวมวาโอนลดเป็นจํานวน
เทาไร ก็จะตั้งเป็นรายการใหมเทาไร แตรายการตั้งเป็นรายการใหมเรามียอด
งบประมาณมีจํานวนตัวเลข แตยอดของการโอนลดไมมียอดรวม ขอบคุณครับทาน
ประธาน อยากจะใหทานประธานตอบวาเราโอนลดไปจํานวนเทาไร ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญทานผูบริหารคะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธานสภาและเพ่ือนๆ สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ                   
ขออนุญาตตอบคําถามคุณโอภาสกอนนะครับ สําหรับงบประมาณการกอสรางเสาไฟฟูา
สองสวางไฮเมสพรอมอุปกรณ์ครบชุด  ถนนสุริยะประดิษฐ์ ในงบประมาณตามแผน
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 ในแผนพัฒนา 3 ปี  ยอดมีอยูประมาณ 5,380,000 บาทนะครับ 
ทางคณะกรรมการไดไปตรวจสอบราคากลางตามมาตรฐานราคากลาง ตามความจริง
ตามมาตรฐานราคากลางตองใชงบประมาณเทาไรก็ปรับลดลงมาจาก 5 ลานกวาเหลือ 
4 ลานกวา ก็ไดปรับลดมาตามมาตรฐานราคากลาง อันนี้ทางเจาหนาที่คณะกรรมการ
เป็นผูตรวจสอบนะครับ แลวไฟสําหรับเสนพิชิตบํารุงและเสนสุริยะประดิษฐ์ ความกวาง
ก็แตกตางกันอยูแลวนะครับ ทางท่ีชาวบานรองเรียนมาคือเสนพิชิตบํารุง เราก็ไดปรับ
แผนงานตามที่ผูอภิปรายไดชี้แจงไปแลวเมื่อสักครู คือปรับลดบางเสา ปิดไฟบางบางเสา
นะครับ สวนเสนของสุริยะประดิษฐ์นาจะพอดีกับท่ีเจาหนาที่ไปสํารวจมาเพราะเป็น          
เสนใหญ เสนนี้เป็นเสนหลักนะครับ เป็นเสนทางประตูเขาเมืองนราธิวาสนะครับ                    
สูเทศบาลเมืองเราและเป็นเสนทางเสด็จนะครับ คราวนี้ในเรื่องมิติของความมั่นคงเราก็
ใชเสนทางนี้เป็นเสนทางหลักเป็นเสนทางที่สัญจรไปมา เสนทางท่ีหลบหนีตางๆ ก็ตองใช
แสงสวาง การที่จะดูแลพี่นองในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสดวยหลายๆ อยางในเรื่อง
ของความมั่นคงนะครับ อีกอยางในเรื่องของแสงสวางชาวบานก็รองขอมาดวยวา                      
เป็นถนนเสนใหญ ไฟเราติดขางๆ แลวติดตรงกลางแลวก็ยังไมเพียงพอนะครับ อุบัติเหตุ
ก็เยอะนะครับ เหตุจะเกิดตรงแถวบริเวณกลับรถ ก็เทาท่ีรูๆกันอยูวาเด็กบานเราขับรถ
กันอยางไร จะไปโทษไฟอยางเดียวก็ไมไดนะครับ แตมันก็เป็นสวนหนึ่งนะครับในแงของ
แสงสวางไมเพียงพอ คือจะไดเห็นชัดเจนขึ้นนะครับ สวนเรื่องการโอนงบตาง ๆ ก็ขอ
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อนุญาตทางกองวิชาการและแผนงานชวยตอบดวย เรื่องของยอดรวมตางๆ ที่ทาง
ทานฎอฮาสอบถามเมื่อสักครูนะครับ ขอบคุณครับ 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
ผู้อ านวยการกองวิชาการและ
แผนงาน 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ตามท่ีทานฎอฮาไดสอบถามถูกหรือไมครับ 
ญัตติฉบับดังกลาวนี้อยูในหนาที่ 4 นะครับ ยอดรวม ยอดลด 4,169,000  บาท อยูท่ี
เหตุผลนะครับโอนลด ขอบคุณนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญสมาชิกทานตอไปคะ  เชิญคุณอานนท์คะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ตามท่ีหัวหนาโชคชัยชี้แจงชัดแจนมากครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญสมาชิกทานตอไปคะ  เชิญคุณดิเรกคะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากครับทานประธาน ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1  ญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม โครงการติดตั้งไฟฟูาสองสวางไฮเมสพรอม
อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 5 ตน ที่เหตุผลบอกวาไฟฟูาปัจจุบันนี้แสงสวางไมเพียงพอเป็น
ไฟฟูาสองสวางไฮเมส  ผมดูแลวเห็นดวยครับเพราะวาอุบัติเหตุหนักๆ ก็มีแลวที่เสา      
ตรงกลางหักไปแลวและเราไมไดไปซอมไปดูแล เพราะวาไฟของเราที่เราจัดซื้อแตกอน
เราไมคอยวิเคราะห์และวิจัยใหมันถูกตอง เลยตองสรางใหมทําใหเสียงบประมาณของ
ประชาชนที่เราใชแบบไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผมก็ไมอยากจะใหเหตุการณ์นี้
เกิดข้ึนซ้ําอีกนะครับ ถาเราคิดใหรอบคอบทําอะไรใหดีเราก็ไมตองแกไขปัญหาซ้ําซาก 
ไดไปขยายที่อ่ืนตอเราก็จะไดแสงสวางอีกพ้ืนที่หนึ่ง ผมก็อยากจะฝากทานผูบริหารและ
เจาหนาที่ท่ีดูแล เวลาจะสรางหรือซื้ออะไรใหวิเคราะห์ถึงขอดีขอเสีย ประโยชน์ของ
ชาวบานตองมากอน ไมใชประโยชน์ของตัวเอง คือเราตองมากอน วัตถุประสงค์มันผิด
นะครับ อยากใหเราเปลี่ยนทัศนคติใหมนะครับ ใหดูหลักของประชาชนมากอนนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             คะ เชิญสมาชิกทานตอไปคะ  ไมมีนะคะ ถาไมมีดิฉันจะถามมตเิลยนะคะ  
สมาชิกทานใดอนุมัติใหสํานักการชาง โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม   โปรดยกมือคะ  (สมาชิกยกมือ  13 เสียง)     
ยกหมดนะคะ เป็นอันวาสภามีมติ เห็นชอบใหสํานักการชาง โอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม   ตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอ 
               ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี  7  นะคะ 

               ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม ของสํานักการศึกษา 
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               เชิญนายกฯ  เสนอญัตติตอที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทุิกทานครับ  ในสวนของ
ญัตติระเบียบวาระที่ 7 นะครับ ขออนุญาตใหทานรองชุมสาย เป็นผูเสนอญัตติครับ  
เนื่องจากทานเป็นผูกํากับดูแลสํานักการศึกษา ขอบคุณครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ดวยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
โอนลด 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
 
งบด าเนินงาน 
หมวด ค่าวัสดุ 

คาอาหารกลางวันนักเรียน งบประมาณอนุมัติ 1,984,000บาท ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ขอโอนลด ๓๘๐,๙๘๔บาท 
ตั้งรายการใหม่ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการติดตั้งระบบไฟฟูาแสงสวางลานกีฬาเปตองและบาสเกตบอล 
บริเวณดานหลังสนามกีฬา รายละเอียดตามแบบแปลนและรายละเอียดที่เทศบาล
กําหนด ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน  ๓๘๐,๙๘๔  บาท  นํามาจากแผนพัฒนา
สามปี(พ.ศ.2560-2562)ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง 2.๕โครงการที่ 1๒ หนา ๘๒ 

เหตุผล 
กรณีโอนลด 
ไดตรวจสอบงบประมาณรายจาย ประจําปี 2560  หมวด คาวัสดุ 

คาอาหารกลางวัน  ปรากฏวาเมื่อคํานวณการใชจายประเภทเงินดังกลาวแลว และ
สามารถมีใชจายจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งมีเงินงบประมาณเหลือจายจํานวน 
502,322 บาท 

กรณีตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ปัจจุบันสนามบาสเกตบอล ดานหลังสนามกีฬากลางเทศบาลมีเด็ก,

เยาวชนและประชาชนมาใชบริการเป็นจํานวนมาก แตยังขาดแคลนไฟฟูาสองสวาง  ทํา
ใหการบริการไมเต็มประสิทธิภาพและเป็นอุปสรรคตอการพัฒนาการดานบาสเกตบอล 

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543 ขอ 27 “การโอน
เงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ 
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ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเป็นรายการใหมใหเป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น”  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณา
อนุมัติตอไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             คะ เชิญสมาชิกทานตอไปคะ  ไมมีนะคะ ถาไมมีดิฉันจะถามมตเิลยนะคะ  
สมาชิกทาน ใด อนุมัติใหสํานักการศึกษา โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม   โปรดยกมือคะ  (สมาชิกยกมือ  
13 เสียง) ยกหมดนะคะ เป็นอันวาสภามีมติ เห็นชอบให สํานักการศึกษา โอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
               ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี  8  นะคะ 
 
 

               ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม ของสํานักการศึกษา 
               เชิญนายกฯ  เสนอญัตติตอที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทุิกทานครับ  ในสวนของ
ญัตติระเบียบวาระที่ 8 นะครับ ขออนุญาตใหทานรองชุมสาย เป็นผูเสนอญัตติครับ  
เนื่องจากทานเป็นผูกํากับดูแลสํานักการศึกษา ขอบคุณครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ดวยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป 
งบบุคลากรเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 

คาจางลูกจางประจํา งบประมาณอนุมัติ 675,120 บาท ตั้งจายจาก
เงินรายได ขอโอนลด 11,100 บาท 
งบด าเนินงาน 
ค่าตอบแทน 

คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น งบประมาณอนุมัติ 40,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ขอโอนลด 10,000 
บาท 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  

เงินเดือนพนักงานงบประมาณอนุมัติ 62,000,400บาท ตั้งจายจาก
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เงินอุดหนุนทั่วไป ขอโอนลด 3,000,000 บาท 
งบด าเนินงาน 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

โครงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1-6 
งบประมาณอนุมัติ 200,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ขอโอนลด 
200,000 บาท 
งานระดับมัธยมศึกษา 
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
  เงินเดือนพนักงานงบประมาณอนุมัติ 9,329,340 บาท ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ขอโอนลด 500,000 บาท 
งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
งบด าเนินงาน 
 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
  โครงการอุทยานการเรียนรู ( TK Park นราธิวาส)งบประมาณอนุมัติ 
1,599,500 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ขอโอนลด 200,000 บาท 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบด าเนินงาน 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณอนุมัติ 
497,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ขอโอนลด 50,000 บาท 

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ งบประมาณอนุมัติ 400,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได ขอโอนลด 9,000 บาท 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบด าเนินงาน 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

โครงการจัดงานขึ้นปีใหม งบประมาณอนุมัติ 120,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได ขอโอนลด 15,000 บาท 

โครงการจัดงานประเพณีชักพระ งบประมาณอนุมัติ 142,000 บาท 
ตั้งจายจากเงินรายได ขอโอนลด 9,000 บาท 

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณอนุมัติ 450,000 
บาท ตั้งจายจากเงินรายได ขอโอนลด 7,000 บาท 

โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ งบประมาณอนุมัติ 200,000 
บาท ตั้งจายจากเงินรายได ขอโอนลด 69,000 บาท 

โครงการสงเสริมพิธีละศิลอดเดือนรอมฎอนงบประมาณอนุมัติ 
300,000 บาท ตั้งจายจากเงินรายได ขอโอนลด 12,000 บาท 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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งบด าเนินงาน 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

โครงการชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท ตั้งจาย
จากเงินรายได ขอโอนลด 300,000 บาท 

รวมเงินโอนลดทั้งสิ้น  ๔,๓๙๒,๑๐๐  บาท 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์กีฬา 

โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง รุน 3 สถานีพรอมติดตั้ง 
ตั้งจายจากเงินรายได ๖๙๒,๑๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
 
เป็นเงิน  ๔,๓๙๒,๑๐๐  บาทนํามาจากแผนสามปี (พ.ศ. 2560-2562)เพ่ิมเติมครั้งที่  
๒  ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง 2.5 โครงการที่ 2หนา 9-๑๑ 

เหตุผล 
กรณีโอนลด 
ไดตรวจสอบงบประมาณรายจาย ประจําปี 2560 ประเภทเงินเดือน 

คาตอบแทน และโครงการตาง ๆ ที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ และยกเลิกโครงการ ปรากฏ
วาเมื่อคํานวณการใชจายประเภทเงินดังกลาวแลว และสามารถมีใชจายจนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2560 ซึ่งมีเงินงบประมาณเหลือจายจํานวน 4,392,100บาท 

กรณีตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เนื่องจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  ๖  รอบพระชนมพรรษา  มี

ประชาชนไปพักผอนและออกกําลังกายเป็นประจําทุกๆ วันทั้งเวลาเชา -เย็น  ปรากฏวา
เครื่องออกกําลังกายกลางแจงท่ีมีอยูมีบริการไมเพียงพอ  ทําใหบริการสาธารณะอันเป็น
อํานาจหนาที่ของเทศบาลใหบริการยังไมทั่วถึงและเกิดประโยชน์โดยตรงตอสุขภาพของ
ประชาชนอันพึงไดรับจากการบริหารราชการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543 ขอ 27 “การโอน
เงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสรางที่ทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเป็นรายการใหมใหเป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น” 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
พิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             คะ ของสาํนักการศึกษาเอกสารชดัเจน รวมโอนลดไวชัดเจนนะคะ                      
เชิญสมาชิกอภิปรายคะ   เชิญคุณโอภาสคะ 
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นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนทานประธานสภาครับ ผมนายโอภาส  อิสระนรากุล สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2  ทานประธานครับ   โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง ยอดเงิน ๔,๓๙๒,๑๐๐  บาท ตกชุดละ 1,464,033 บาท  ถาเป็นราคา                      
สี่หาหมื่นไมเป็นไร แตนี้ยอดเงินสูงมากครับ ผมจึงอยากเห็นแคตตาล฿อกวามันทํา                      
จากอะไร หนาตาเป็นอยางไร  คือเครื่องพวกนี้จะมีหลายราคาผมไดสอบถามไปยัง
บริษัทที่ขายของพวกนี้มันเป็นรุนๆไปนะครับ บางรุนมีสวนลดตั้งแต 5 % นะครับ                        
แตบางรุนก็ 20% แตรุนนี้ลดเทาไรผมไมทราบ ถาเราซื้อในจํานวนหลายสถานีในวงเงิน 
๔,๓๙๒,๑๐๐  บาท  ถาสวนลด 30 % เทากับ  1,317,630 บาท ถาลด 25 % ละ
ครับ เทากับ 1,098,025 บาท ถามีสวนลดอยางนี้เอาไปไหน ที่เอามาเสนอในนี้                        
มันไมเห็นสเปค ไมรูหนาตาเป็นอยางไร ชุดนึงมีก่ีชิ้น ไมทราบ ไมรูจะอนุมัติไดอยางไร 
หนาตาอยางไรก็ไมทราบนะครับ เพราะในเมื่อเราจะจัดซื้อ เรารูแลววาเราจะเอา                            
แบบไหน ก็นาจะเอาสเปคมาใหดูวาเขามีมาตรฐานอยางไร ที่เราตั้งซื้อมันเป็นเงินเยอะ  
ที่เราเพ่ิงซื้อไปที่สวน ร.5 ตอนนี้สนิมก็เกาะแลว บางชิ้นก็ใชได บางชิ้นก็ใชไมได                        
การซอมแซมบํารุงรักษาไมมีเลย เคยอภิปรายหลายครั้งตอหลายครั้งใหเปลี่ยนลูกยาง
เพราะบางอยางยังใชไดอยู แลวนี้จะมาซ้ือใหมหนาตาเป็นอยางไรไมทราบ ผมฝาก                     
ไวเลยนะครับวา ขอใหเอาแคตตาล฿อกมาใหดูกอนที่จะอนุมัติ ขอบคุณมากครับ                                
ทานประธานครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เดี๋ยวดิฉันจะใหผูบริหารตอบทีเดียวเลยนะคะ เชิญสมาชิกทานตอไปคะ 
เชิญคุณดิเรก คะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1  ก็อยากจะถามวาเราซื้อกี่ชุดครับในวงเงิน  ๔,๓๙๒,๑๐๐  บาท 
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญสมาชิกทานตอไปคะ สําหรับขอสงสัยเมื่อสักครูก็ขอเชิญทานผูบริหาร
ตอบคําถามดวยคะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           เรยีนทานประธานสภาและสมาชิกสภาผูทรงเกียรตทุิกทานครับ สําหรบัเครือ่ง
ออกกําลังกายที่ขออนุมัติสภาในครั้งนี้นะครับ เป็นรุนที่มี 3 สถานี หมายถึงวาตัวนึง            
เลนได 3 ขาง แตจํานวนเดี๋ยวใหทางสํานักการศึกษาเป็นผูตอบวาเป็นจํานวนเทาไร                       
กี่ชุดนะครับ ที่ทางทาน สท.ดิเรก สอบถามมาเม่ือสักครู ในสวนของสวน ร.5                             
ผูออกกําลังกายไมวาจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือผูสูงอายุนะครับ ก็รองขอมานะครับวา
เครื่องออกกําลังกายกลางแจงไมเพียงพอนะครับ และเราก็ยังมีโครงการที่เราจะปรับ                 
ภูมิทัศน์ของสระในบริเวณสวน ร.5 นะครับ เครื่องออกกําลังกายก็จะไปตั้งบริเวณ             
รอบ ๆ ก็จะเป็นที่พักผอนที่นึง และเป็นที่ๆ ประชาชนสามารถออกกําลังกายในชวงเชา
และชวงเย็นไดนะครับ สําหรับเครื่องที่เสียไปแลวก็ชํารุดไปบางนะครับ อันที่ซอมได                         
ก็จะซอมนะครับ อันที่ซอมไมไดก็มีนะครับ ตามอายุการใชงาน เพราะบานเราสภาพ
อากาศเป็นเมืองชายทะเล ความเค็มตาง ๆ ก็ตองมีอายุการใชงาน เครื่องออกกําลังกาย
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ก็คลายๆ กัน ก็จะเห็นวาทางแอร์เอเซียไดมอบมาให 5 ชุด ที่ทางสํานักการชางไดไป
ติดตั้งบริเวณท่ีออกกําลังกายเดิมนะครับ ก็ลักษณะคลาย ๆ กัน ตรงนั้นเดี๋ยวใหทาง
สํานักการศึกษาไดชี้แจงใหทางสมาชิกไดทราบวากี่ตัวนะครับ และสเปคเป็นอยางไรบาง 
ก็ขออนุญาตเรียนเชิญ 

นานธานินทร์  คงนวล 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

กราบเรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ                   
ทุกทานครับ ผมนายธานินทร์ คงนวล ผูอํานวยการสํานักการศึกษาครับ สําหรับเครื่อง
ออกกําลังกายกลางแจงซึ่งไดโอนงบเหลือจายนะครับ ก็คืองบที่ยังไมไดดําเนินการ                     
เพ่ือมาดําเนินการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายตรงนี้นะครับ ก็เพ่ือที่จะทดแทนเครื่องเกา
ที่ชํารุด และมีปริมาณรองรับไมเพียงพอตอประชาชนที่มาออกกําลังกายกลางแจง 
เครื่องออกกําลังกายกลางแจงนะครับก็จะเป็นชุด 3 สถานี คือหมายความวา 1 สถานี
สามารถจะมีผูเลนได 3 คน อยางเชนการออกกําลังกายหัวไหลหรืออกก็จะมีการเลนได 
3 คนตอ  1 สถานีนะครับ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายกลางแจงท่ีทันสมัยและมีความ
คงทนพอสมควรที่จะใชดําเนินการในการติดตั้งทั้งหมดมี 25 สถานีนะครับที่จะชวย
สงเสริมสุขภาพพลามัยของผูที่ออกกําลังกายในชวงเชาและเย็นที่จะใชในการติดตั้งที่
สวน ร.5 นะครับ ก็เป็นที่ทราบกันวาเดี๋ยวนี้ที่สวน ร.5 คนเยอะมากนะครับ ไปใชชวง
เย็นเป็นปริมาณที่เยอะ เครื่องออกกําลังกายกลางแจงไมเพียงพอที่จะใหบริการนะครับ 
สําหรับชุดที่จะติดตั้งใหมนี้นะครับคงจะดําเนินการใหเร็วที่สุดเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของพอแมพ่ีนองประชาชนครับ ก็ขอเรียนใหทราบเป็นเบื้องตนครับ ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ สวนรายละเอียดหรือแคตตาล฿อกที่ทานโอภาสพูดเมื่อสักครูก็ไปขอดูไดที่
สํานักการศึกษานะคะ เชิญสมาชิกทานตอไป เชิญคุณโอภาสคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กอนที่เราจะอนุมัติ เราก็อยากดูหนาตาวาเป็นอยางไร ถาเอาแคตตาล฿อกมา
การอนุมัติก็จะงายขึ้น เราจะไดทราบวามันทําดวยอะไร ไฟเบอร์หรือไม                                     
การรับประกันอยางไรก็ไมรู ถาเป็นไปไดตอนนี้เอาแคตตาล฿อกมาใหดู ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญสมาชิกทานตอไปคะ เชิญคุณอานนท์ คะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาครับ ผมวาทานประธานปลอยใหผูอภิปรายๆ ซ้ําๆ ในเมื่อ
อภิปรายครั้งแรกแลว นายกชี้แจงแลว ผูอํานวยการสํานักการศึกษาก็ชี้แจงแลว                          
ทานประธานปลอยใหผูอภิปราย ขึ้นมาอภิปรายไดอีกหรือครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ประทวงประธานใชหรือไมคะ เชิญสมาชิกทานตอไปคะ เชิญคุณโอภาสคะ                      
ไมพูดเรื่องคุณอานนท์แลวนะคะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ทานประธานครับ แกพูดหูไมไดยิน หลับๆ ตื่น ๆ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เดีย๋ว ๆ ไมจบอีกคุณโอภาส เดีย๋ว 2 คนนี้ก็คุยกันไปคุยกันมา เอาในประเด็น
ดีกวานะคะ ดิฉันไมใหพูดแลวนะคะ ถาคุยเรื่องนอก ก็ไมใหพูดแลวทั้ง 2 คนนะคะ       
คุณโอภาสไมใหพูดแลวคะ คุณอานนท์ก็ไมใหพูดแลวนะคะ อภิปรายในประเด็น                     
เชิญสมาชิกทานตอไปคะ ถาไมมีดิฉันจะถามมติเลยนะคะ สมาชิกทาน ใดอนุมัติใหสํานัก
การศึกษา โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 นําไปตั้งจาย
เป็นรายการใหม   โปรดยกมือคะ  (สมาชิกยกมือ  12 เสียง) ทานใดไมอนุมัติโปรดยกมือ
คะ (สมาชิกยกมือ  1 เสียง) เป็นอันวาสภามีมติ เห็นชอบให สํานักการศึกษา โอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 นําไปตั้งจายเป็นรายการใหม   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
               ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี  9  นะคะ 

              ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑   (ขั้นรับหลักการ)  เพ่ือพิจารณา
ในวาระท่ี  1   

     ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

                เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ดวยเทศบาลเมืองนราธิวาส  
โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติรางเทศบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ  โดย ใน โอกาสนี้ขอแถลงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง 

 

สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2561  ดังตอไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 
          ในปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560 ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  
เทศบาลเมืองนราธิวาสมีสถานะการเงิน ดังนี้  
          1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  จํานวน  311,288,369.23  บาท 
   1.1.2  เงินสะสม  จํานวน  64,039,798.31  บาท 
     1.1.3  ทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  121,358,540.39  บาท 
          1.1.4  รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน  0 
โครงการ  รวม 0.00 บาท           
          1.1.5  รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  จํานวน  0  โครงการ  
รวม  0.00  บาท 
 1.2   เงินกูคงคาง  จํานวน  56,531,099.87  บาท 
2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2560  ณ  วันที่   31  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2560 
 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  431,020,844.86  บาท  ประกอบดวย 
   หมวดภาษีอากร    จํานวน     17,175,732.93   บาท 
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          หมวดคาธรรมเนียม คาปรบั และใบอนญุาต จํานวน  3,810,208.40 บาท 
 หมวดรายไดจากทรัพย์สิน   จํานวน        6,553,335.10   บาท 
 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จํานวน      0.00   บาท 
 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด   จํานวน              66,634.00   บาท 
 หมวดรายไดจากทุน  จํานวน         4,139,947.55   บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร   จํานวน    150,205,459.88   บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน    249,069,527.00  บาท 
     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 19,925,884.03  บาท 
  (3) รายจายจริง  จํานวน  318,630,975.36  บาท   ประกอบดวย 
 งบกลาง     จํานวน    35,452,582.19    บาท 
 งบบุคลากร    จํานวน    180,639,217.96  บาท 
 งบดําเนินงาน   จํานวน     82,265,575.21   บาท 
 งบลงทุน   จํานวน     12 ,225,100.00   บาท 
 งบรายจายอื่น   จํานวน                     0.00    บาท 
 งบเงินอุดหนุน    จํานวน      8,048,500.00    บาท 
 (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค์   จํานวน   
23,698,173.50  บาท 
    (5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่  จํานวน  
20,212,013.91  บาท   
  
3. งบเฉพาะการ 
     3.1 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล  
            ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ณ  วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  มี
รายรับจริง  16,509,807.27  บาท  รายจายจริง  4,932,299.05  บาท 
                กูเงินจากธนาคารออมสิน   สาขานราธิวาส      จํานวน      
29,053,365.60   บาท 
        กูเงินจากธนาคาร  ธกส.  สาขานราธิวาส  จํานวน      
45,000,000.00   บาท 
                กูเงินจากกองทุน  กบท.       จํานวน      20,000,000.00   บาท   
       กําไรสุทธิ   จํานวน      11,577,508.22   บาท 
       เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  31 กรกฎาคม  2560       
  - ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์   จํานวน         
128,888.53   บาท 
  - ธนาคารออมสิน  ประเภทออมทรัพย์  จํานวน   8,926.95   บาท 
                       ทรัพย์รับจํานํา จํานวน   165,305,400.00   บาท                      
      3.2  ประเภทกิจการสถานีขนสง   กิจการสถานีขนสง 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560  ณ วันที่  31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  มี
รายรับจริง  1,182,186  บาท   รายจายจริง  1,136,627.97  บาท 
     กําไรสุทธิ   จํานวน       45,558.03  บาท 
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     เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  2560 จํานวน  
1,258,964.15  บาท  
              โดยหลักการและเหตุผลในการประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ของเทศบาลเมืองนราธิวาส   ดังนี ้

หลักการ 
1.   ประมาณการรายรับ    ยอดรวม   508,256,240.00 บาท 
    1.1. ประมาณการรายรับท่ัวไป  ยอดรวม   471,806,000.00 บาท 

      -  หมวดภาษีอากร  จํานวน       15,320,000.00 บาท 
  -  หมวดคาธรรมเนียม  คาปรับและใบอนุญาต    จํานวน          

4,361,000.00 บาท 
      -  หมวดรายไดจากทรัพย์สิน  จํานวน         9,451,000.00 บาท   
      -  หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน         

3,500,000.00 บาท 
      -  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  จํานวน            300,500.00  บาท 
      -  หมวดภาษีจัดสรร   จํานวน     182,030,500.00  บาท 
      -   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  จํานวน     256,843,000.00  บาท 

1.2  ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล   ยอดรวม      
34,711,000.00  บาท 

                   -  หมวดรายได    จํานวน       18,711,000.00  บาท 
         -  หมวดเงินรายไดอ่ืน   จํานวน        16,000,000.00  บาท 
1.3 ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานีขนส่ง      ยอดรวม        
1,739,240.00  บาท 
       -  หมวดรายได     จํานวน 1,739,240.00   บาท 

2.  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น       ยอดรวม   498,010,910.00  บาท     
แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี้ 

  2.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป ยอดรวม   471,806,000.00   บาท  
ก. ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป    ยอดรวม     66,316,490.00  บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม     12,960,570.00  บาท 
ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา     ยอดรวม   202,017,750.00 บาท 

 แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม       9,583,040.00  บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม            70,000.00  บาท    
แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม      92,977,330.00 บาท 
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ยอดรวม      5,222,460.00 บาท     
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม       

11,746,240.00  บาท  
ค.  ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม       10,028,450.00 บาท 
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แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม            803,620.00 บาท 
ง.  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

 แผนงานงบกลาง         ยอดรวม       60,080,050.00 บาท 
    2.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ     ยอดรวม      

26,204,910.00 บาท 
2.2.1 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานธนานุบาล ยอดรวม       

24,465,670.00 บาท 
     2.2.2 งบประมาณรายจายเฉพาะการสถานีขนสง ยอดรวม         

1,739,240.00 บาท  
เหตุผล 

  เพ่ือใหการบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส  และนโยบายของ
นายกเทศมนตรีที่ได   แถลงไวตอสภาเทศบาล เมืองนราธิวาส ดําเนินการไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ตลอดปีงบประมาณ พ .ศ.2561 จึงขอเสนอญัตติ
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ.2561  รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบทายนี้ 

ระเบียบ 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  

13)  พ.ศ.  2552 มาตรา  62 ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบ
ดวยกับรางเทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลตําบล  ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศ
บัญญัติไปยังนายอําเภอเพ่ือสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา  ในกรณีเทศบาลเมือง
และเทศบาลนคร  ใหประธานสภาเทศบาลสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
  ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและ
สงคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางเทศบัญญัตินั้น  ถาผูวาราชการ
จังหวัดไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  ใหถือวาผูวาราชการจังหวัด
เห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติดังกลาว 

2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด  3 
ขอ  23  วรรคสองกําหนดความวา   เมื่อคณะผูบริหารทองถิ่น  ไดพิจารณาอนุมัติใหตั้งเงิน
งบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแลว  ใหเจาหนาที่งบประมาณรวบรวม  
และจัดทําเป็นรางงบประมาณรายจายเสนอตอคณะผูบริหารทองถิ่นอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือ
คณะผูบริหารทองถิ่นไดนําเสนอตอสภาทองถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม และขอ 25 
การพิจารณาใหความเห็นชอบรางงบประมาณรายจายของสภาทองถิ่น  และการ
พิจารณาอนุมัติรางงบประมาณรายจายของผูมีอํานาจใหเป็นไปตามที่กําหนดไวใน
กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นแตละรูปแบบ   

3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  
2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2554  หมวด  4 ขอ  58 ความวา ญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณ ใหผูบริหารทองถิ่น  ยื่นตอ สภาทองถิ่นตามแบบและวิธีการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให
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ความเห็นชอบตอไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอบคุณคะ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของ   

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น   
พ.ศ.2547  ขอ  47  ในการพิจารณาญัตติรางเทศบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหที่ประชุมฯ
ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงราง บัญญัตินั้น
หรือไม หากมีสมาชิกสภาทองถิ่นประสงค์จะอภิปราย  หามมิใหลงมติกอนที่สมาชิก สภา
ทองถิ่นไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญทานสมาชิกอภิปรายคะ เชิญคุณโอภาสคะ  

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ตามทีท่านนายกฯ ไดนาํเสนอญตัติ                  
รางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามรายละเอียด
ที่ไดแถลงไปประมาณสี่หาหนานะครับ ผมจะขอสรุปยอ ๆใหกระชับ ดังนี้ครับ 
งบประมาณรายจายของปี 2561 ของเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับ ทั้งหมด 
471,806,000 บาท จะมีคาใชจายดังนี้ครับ งบกลาง 60,080,050 บาท                       
งบบุคลากร 241,556,140 บาท งบดําเนินงาน 132,729,910 บาท งบลงทุน 
27,683,900 บาท งบลงทุนนอยมากครับ งบนี้สําคัญเพราะวาจะไดมาพัฒนา
บานเมืองตอ เงินอุดหนุน 9,756,000 บาท รวมแลวทั้งหมด 471,806,000 บาท 
ซึ่ง ปี 2560 ปีที่แลวนะครับ ยอดงบประมาณทั้งหมด  460,551,100 บาท ปีนี้
เพ่ิมข้ึนจากปีที่แลว   นะครับ 11,254,900 บาท งบประมาณที่ทานนายกฯ นําเสนอ
มานี้เพ่ือจะใหสมาชิกพิจารณาไวเป็นหลักการ นะครับ ปีนี้จะเนนเรื่องแผนงาน
การศึกษา เพราะงบประมาณของประเทศ ใหเนนหนักไปทางดานการศึกษามากท่ีสุด 
แตของเราก็เหมือนกันนะครับ เนนไปดานการศึกษา เฉพาะดานการศึกษาอยางเดียว 
202,017,750 บาท มากครับ เหตุผลเพราะวาเราตองการสรางคน สรางเยาวชน
เพ่ือใหมีการเขมแข็ง อานออก เขียนได และก็ไดไปพัฒนาเทศบาลเมืองของเราตรงนี้               
ก็เป็นสิ่งที่ดี  ความสําคัญของเยาวชนของชาติ นะครับ ในรายละเอียดนิดหนอยที่ผม                
จะไมใชเวลาใหมากนะครับ เพื่อกระชับตรงสวนที่วาจะนําเสนอใหไปดูคาใชจาย
งบประมาณในสวนนี้ทางดานการศึกษา มีคาอาหารเสริมเรื่องนม นะครับ หนา 31/69  
เราตั้งงบประมาณไว 10,957,525 บาท คาอาหารกลางวัน 4,232,000 บาท โอเค.
ครับเป็นการเสริมสรางการรับประทาน ใหเยาวชน นักเรียน  ไดกินไดดื่มใหอ่ิม                    
เพ่ือพลานามัยใหสมบูรณ์ ไดมีสมองปลอดโปรงในการศึกษา  ทีนี้ผมขอฝากผูที่
รับผิดชอบโครงการนี้วา ชวยดูแลการใชจายเงินใหสมเหตุสมผล ใหซื้อของใหมีคุณคา                  
มีคุณภาพครับ ไมเหมือนที่หลายจังหวัดหลายแหง มีการฟูองรองเรื่องซื้อนม นมไมมี
คุณภาพ  มีการฟูองรองกันมาก คิดวาในเทศบาลเรานะครับ ยังไมมีแบบนี้  อยางไร
เรื่องนี้ การอยู การกิน การรับประทานอาหาร ขอใหมีความเขมแข็ง ดูแลใหเด็กไดกิน     
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ไดทาน  ขอใหมีแตคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ เรื่องตอไปนะครับ เรื่องหนา 47/69 
โครงการกอสรางปรับปรุงพรอมติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเรือกอและ เกาะกลางถนน
ระแงะมรรคา  ทานประธานครับ ถนนระแงะมรรคานาจะเริ่มจากวงเวียนนก ไปถึง
สะพานยะกังนะครับ ระยะทางทั้งหมด 2,800 กวาเมตร แตในที่นี้ที่ตั้งไว                          
เสาประติมากรรมเรือกอและ ความสูง 9 เมตร จากท่ีเคยทําไวที่ถนนสุริยะประดิษฐ์          
แตจะไปติดตั้งไวที่ถนนระแงะมรรคา ทั้งหมด 39 ตน ไมทราบวาจะไปเริ่มตนกันที่                   
จุดไหน ผมขอติงนิดหนึ่งวา เสาแตละตน งบประมาณท้ังหมดที่ใช 39 ตน 
11,504,600 บาท หารออกมาแลว   ตกตนละ 294,989 บาท เป็นเสาที่มีราคาสูง
มาก ซึ่งเมื่อ 2 ปีที่แลว การติดตั้งที่ถนนสุริยะประดิษฐ์สองแสนกวาบาท ประมาณสอง
แสนสี่ แตอยางไรในงบประมาณตัวนี้ขอติงวาสูงไป เวลาติดตั้งเมื่อไหรนาจะไปปรับปรุง
แกไข เรื่องไฟนะครับ ทานประธานครับ ที่ใชเหมือนเดิมที่ถนนสุริยะประดิษฐ์ เป็น                  
แสงสวางมีวงกวาง 180 องศา ไมลงที่พ้ืน แสงสวางที่พ้ืนตรงนี้นอยมาก  การใช
หลอดไฟเป็นหลอดแกวแตกงาย บางจุดที่มีอยูมีน้ําขังขางใน ไมมีคุณภาพ ที่หนา
พลับพลาไปดูไดเลยครับ น้ําขังเป็นแถว  การจัดซื้อจัดจางอะไรที่มีสวนเกี่ยวของ ขอให
ตรวจสอบดูใหดีนะครับ ตรวจสอบแลวใหมีคุณภาพจริงๆ ใหคุมคากับเงินภาษีอากรของ
พ่ีนองประชาชน เรื่องตอไปครับ เรื่องโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรสี่แยก                    
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กศน. นะครับ วงเงิน 1,045,000 บาท ผมไดนําเสนอ
โครงการตัวนี้เมื่อสี่ปีที่แลว ปีนี้เขาปีท่ีหาแตยังไมชาเกินไป เพราะวาถนนที่สี่แยกนี้ 
กศน. คนใชกันมาก ถนนบายพาสออกไปสนามบิน ไปโรงเรียนจังหวัด พอเลยตรงสาม
แยก กศน. ตรงนั้นพอเลยไปประมาณ 200 เมตร ตรงสี่แยก กศน. ชวงนั้นจะไมมีไฟ
แดง ผมไดไปขออนุเคราะห์จากทางโรงพักนะครับวา ขอใหจราจรมาชวยดูแลชวงที่
เรงดวน คือ 07.00 น. ถึง 08.30 น. ชวงเชาและชวงเย็น เวลา 16.00 น. ถึง 
17.00 น. ก็ไดรับอนุเคราะห์นะครับ ก็เป็นบางครั้งบางคราว ก็ยังดีกวาไมมีนะครับ   
ในสวนนี้ทางผูบริหารใหความสําคัญ  โครงการตีเสนจราจรภายในเขตเทศบาลวงเงิน 
2,500,000 บาท ผมขอเรียนทานประธานสภาครับ เมื่อสองปีที่แลว โครงการตีเสน
จราจร  ครั้งนั้นไปตีเสนซอยละมายอุทิศ จําไดวาตีไปประมาณ 5 – 6 เดือน สีถลอก                         
สีจาง ครับ นั้นตอไปตองใชสีใหมีคุณภาพ ผูที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจาง ตองมีสเป็ค
สีใหมีมาตรฐาน ไมใชสีที่ไมมีคุณภาพขอฝากไวนิดนึงวา ผูที่รับผิดเรื่องนี้นะครับ ใหดูสี            
ที่มีคุณภาพจริงๆ อยาใหมีปัญหาเพ่ือพ่ีนองประชาชนในการสัญจรไปมา  หนา 59/69 
โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น วงเงิน 
400,000 บาท ผมเห็นดวยครับ เมื่อกอนงบประมาณสวนนี้ประมาณ 700,000 
บาท ตัดลงมาเหลือประมาณ 400,000  เงินเรามีนอยก็ไมเป็นไร ผมขอชื่นชมนักกีฬา
ของเรา เขามีพรสวรรค์มากทําชื่อเสียงใหเทศบาลและโรงเรียน น.ส.ฐิติมา แกวขอมดี 
นักเรียน ม.1 โรงเรียนเทศบาล 1 ที่มีผอ.คลองพรอยู นะครับ และมีโคชสวนหนึ่งที่ผม
ตั้งใหเขาเป็นอาจารย์ฝึกสอนนักกีฬา   ฝากผูบริหารที่รับผิดชอบชวยฝากฝังดูแล                    
2 ทานนี้ดวย นะครับ และก็มีนักศึกษาที่วาเราอยากจะคัดข้ึนมา 2 – 3 ทาน                       
ทานทราบไหมครับวา โรงเรียนเรา โรงเรียนเทศบาลเมืองนราธิวาส ไดทําอะไรไวบาง 
นักกีฬาสรางประโยชน์อะไรกันบาง ไดรับอะไรบาง อะไรดีเดนบาง  ผมในฐานะประธาน
ชมรมกรีฑาจังหวัดนราธิวาส ซึ่งผมรับผิดชอบนักกีฬาหลายสิบคน สวนด.ญ.ฐิติมา หรือ
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นองไขเจียว เป็นเด็กท่ีมีพรสวรรค์ในตัว ตอนนี้อายุประมาณ 14 ปี กวาแลวครับ เมื่อปี
ที่แลว ผมไดสงไปใหแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ สงแขงขันกีฬาของกรมพลศึกษาของ
นักเรียนนักศึกษาในประเทศ ผมไดสงไปใหชิงแชมปเยาวชน ผมไดสงไปใหแขงขันเพ่ือ
หานักกีฬาดาวรุง แตผลงานที่ชัดเจนออกมา บางทานไมเขาใจ ไมทราบวาไดทําอะไรไว
บาง 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          คุณโอภาส ชวยเลาสั้นๆ  เขาประเด็นงบประมาณ คะชวยสรุปสั้นๆหนอย 

 

นายโอภาส  อิสระนรากุล        
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          นี้เขาประเด็นงบประมาณ เป็นผลงานใหเทศบาลดวย ซึ่งหลายทานไมทราบ 
โดยผมจะตองบอกวาเป็นอยางไร เพ่ือจะใหทานนายกฯและผูบริหาร ชวยสงเสริมใหกับ
เด็กและเยาวชนอีกหลายคนที่จะตองเป็นตัวอยาง เมื่อปีที่แลวนะครับ ปี 2559 ที่ผาน
มา ไดไปแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ “พระธาตุเกมส์” ที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อปี 
2559 ด.ญ.ฐิติมา แกวขอมดี ทุมน้ําหนัก 2. การแขงขันนักเรียนนักศึกษาภาคใตของ
กรมพลศึกษา ที่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2559 พรสวรรค์เขาจริงๆ นะครับ          
และ 3. การแขงขันกีฬาเทศบาลระดับประเทศ ที่จังหวัดรอยเอ็ด เมื่อธันวาคม 2559 
ด.ญ.ฐิติมา แกวขอมดี  ทุมน้ําหนัก ไดที่ 1 ไดเหรียญทองครับ ก็ทําใหชื่อเสียง                   
ของโรงเรียนเทศบาลเมืองนราธิวาส  ขอ 4. การแขงขันนักเรียนนักศึกษาระดับประเทศ
ของกรมพลศึกษา เมื่อเดือนมกราคม 2560 ทุมน้ําหนัก  และ 5. การแขงขันกีฬา
เยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 33 จังหวัดชุมพร เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ด.ญ.ฐิติมา                   
แกวขอมดี   ไดเหรียญเงินครับ ตอนนี้มีทางสมาคมทุมน้ําหนักของประเทศ ไดมาติดตอ
ขอตัวนองไขเจียว   แตเขาอยากอยูที่นี้เพื่อทําชื่อเสียงใหกับโรงเรียนเทศบาลเมือง
นราธิวาส   ทานประธานครับ ผมวาภายใน 2 ปี นะครับ  ผมหวังเป็นอยางยิ่งวา                        
นาจะไดเหรียญทอง หลังจากนั้นนะครับ ตั้งแต 16 ปี ขึ้นไป คือรางกายเขาฝึกมา ดูแล
สุขภาพมา ฝึกซอมหนักมาก   ผมหวังเป็นอยางยิ่งวาอนาคตเด็กคนนี้จะตองติดถึง                  
ทีมชาติแนนอน เพราะฉะนั้นผมจะขอฝากทานนายกฯ ชวยดูแลใหนองใหมีความพรอม     
ขอฝากผูบริหารไวดวยครับ  เรื่องตอไปเรื่องสุดทายครับ ขอเวลานิดนึงไมเป็นไรนะครับ
ทานประธานครับ ชวยดูหนา 62/69 ครับ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลาม จํานวนเงิน 900,000 บาท                       
ทานประธานครับ ผมเห็นดวยเรื่องดานศาสนา ทุกศาสนาตองขอใหคนทําดี ตองการให
คนดี มีสวนรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม แตดูจากการตั้งงบประมาณในครั้งนี้ 
ผูบริหารของเราที่ตั้งงบประมาณมีทั้งไทยพุทธและมุสลิม  ผมขอฝากไวดวยวา การตั้ง
งบประมาณอยาใหเดือดรอน ตั้งใหเสมอตนเสมอปลาย ตั้งใหหลากหลาย อยาเลือกที่รัก
มักที่ชัง เพราะวาถาเป็นไปไดครับ ในเทศบาลเมืองนราธิวาสมีประชากรอยูประมาณ 
24,000 กวาคน เราตองยอมรับความจริงวาผูที่นับถือศาสนาอิสลามมีจํานวนมาก   
แลวก็มีพ่ีนองทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม ไดเสียภาษีใหกับทางเทศบาล เป็นคาใชจาย
การดําเนินงาน งบประมาณ ขอฝากผูบริหารวาเมื่อเราใหทางศาสนาอิสลามไป 
900,000 แลวนะครับ อยางนอยก็ใหมีใจมาชวยดูแลดวย ถาเป็นไปไดอาจจะตั้ง
งบประมาณใหพี่นองไทยพุทธไปปฏิบัติธรรมที่วัดสวนโมกข์ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี                   
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ไปซัก 2 – 3 วัน นะครับ ไปนอนที่นั่น ไปปฏิบัติธรรมที่นั่น คาใชจายไมสูง รับรอง                 
คนจะไปกันเยอะ แลวอีกอยางคืออยากใหนําคนไทยพุทธไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์                       
ของบานของเมือง พระแกวมรกต ที่พระราชวังกรุงเทพฯ อยากนําเสนอตรงนี้ และอีก
อยางหนึ่งอยากจะนําเสนอวา ใหพาพ่ีนองไทยพุทธไปกราบไหวที่พุทธมณฑลที่จังหวัด
นครปฐม ขอฝากผูบริหารไววา การตั้งงบประมาณชวยดูแลใหหลากหลายอยาใหมี                   
คานอะไรกันเลย เพื่อใหวา เขาก็ได เราก็ได ทุกศาสนาเพ่ือทําความดี อยากจะให
เพ่ิมเติมใหไทยพุทธไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกข์ เพ่ือเป็นกําลังใจ เพราะวาทั้งสองศาสนา
พ่ีนองเราดวยกัน ทั้งไทยมุสลิมและไทยพุทธเราก็อยูกันไดปกติ อยูดวยกันอยางสามัคคี 
กฎหมายรองรับอยู สุดทายนะครับ งบประมาณที่ตั้งไวทั้งหมด 471,860,000 บาท 
นะครับ ปีของงบประมาณ 2561 นะครับ       ขอฝากผูที่มีสวนรับผิดชอบ ผูที่จัดตั้ง
โครงการทุกโครงการ ขอใหทําดวยความโปรงใสใหถูกตอง กฎกติกาการจัดซื้อจัดจาง 
ถาทําไมถูกแลวอาจจะโดนสอบ หรืออาจจะติดคุก ไมอยากใหเป็นอยางนั้นนะครับ 
อยากใหโปรงใส ใหซื้อของที่มีคุณภาพจริงๆนะ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญสมาชิกทานตอไปอภิปรายคะ เชิญคุณดิเรก คะ 

 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

           เรยีนทานประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายดิเรก ยา  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
ครับ ขอใหดูหนาที่ 47/69  ขอเหมือนของคุณโอภาสนะครับ คือโครงการกอสราง
ปรับปรุงพรอมติดตั้งเสาไฟประติมากรรมเรือกอและ และเกาะกลางถนนระแงะมรรคา 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 
 

47/69 นะคะ 

 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

            ครับถูกตองครับ คือ เราเคยติดตั้งไปแลว ผลที่ไดรับเราก็เห็น ประชาชนเหน็
วาไฟที่เราติดตั้งไมคอยสวางเทาไหร หลอดไฟก็มีน้ําเขา พอนานๆไฟก็จะดับ ที่จริง                 
ถาเราจะปรับปรุงติดตั้งใหม อยากจะใหเราตองหาคุณภาพท่ีดีกวานี้เพื่อลบลาง                         
ที่ประชาชนเขาดูทุกวัน ไฟที่ปัจจุบันนี้ คือถาเราซื้อคุณภาพเหมือนเดิม ผลที่ประชาชน
เขามองเห็น เขาจะมองทางพวกเราวา รูวามีปัญหาเรื่องนี้แลวก็จะซื้อแบบนี้อีก อยากจะ
ฝากวาเรานาจะแกไขปัญหาเรื่องนี้ เราตองซื้อคุณภาพเทากับที่เราตั้งงบประมาณ เราจะ
ไดคุมคาและประชาชนจะไดมองเห็นวาเราแกไขปัญหาที่เห็นในปัจจุบัน ก็ฝากเรื่องนี้                    
ก็เป็นหวง ถาเราซื้อเหมือนเกาๆ ก็อาจจะเขาเนื้อเราตอไป เพราะถาเราแกปัญหาที่เรา
พบเห็นและก็มาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีคุณภาพ ประชาชนก็นาจะยอมรับวาเราปรับปรุง                  
ให ครับ ตอไปหนา 27/69  คาใชสอยรายการเพื่อใหไดมาซึ่ง โครงการสุดทาย 
โครงการจางเหมาบริการเพ่ือดูแลความปลอดภัย ของโรงเรียนเทศบาล 1 – 6 ไมทราบ
วา โครงการนี้เป็นโครงการจางยามหรือภารโรงเสริมหรืออยางไร  ก็เป็นโครงการที่ดี
เพราะวาทรัพย์สินของโรงเรียนของเราก็มีมากมาย   เพราะภารโรงคนเดียวอาจจะดูแล
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ไมทั่วถึง อยากจะทราบวาที่เราตั้งงบประมาณใหมตั้งไว 1,008,000 บาท ทุก 6 โรง 
คือเป็นยามหรือภารโรง ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญสมาชิกทานตอไปคะ เชิญคุณอานนท์ คะ 

 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

              ทานประธานท่ีเคารพ ผมขออภิปรายโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร                       
สี่แยกศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของเทศบาล ที่ผมดูมาวาประชาชนไดประโยชน์                                     
ดูหนา 47/69 การติดตั้งสัญญาณไฟที่สี่แยก กศน. ครับ ซึ่งตรงนั้นตั้งแตทางสราง              
เสร็จใหมๆ รถมาก ทีนี้ถาเราไดติดตั้งตรงนั้นก็จะทําใหการจราจรคลองตัวมากข้ึน                      
รถโรงเรียนบาง รถมาทํางานบาง ซึ่งเมื่อกอนไมทราบวาทางตรงนั้นเป็นของเทศบาล
แลวยัง ตอนที่สรางเสร็จใหมๆ ผมก็ถามพวกคนงานที่ทําอยูตรงนั้น ถามวาทําไมไมโอน
ใหเทศบาล เขาบอกวาตั้งงบไมได ทีนี้เทศบาลคงจะไปคุยไปเคลียร์เรียบรอยแลว                         
ถาไดก็ดี ประชาชนเขารองเรียนกับผมเม่ือ 3 ปีที่แลว บอกวาใหเทศบาลเรงรัดตีเสน
จราจร อันนี้ก็คือ การทาสีตีเสนจราจร อันนี้ผมขับรถไปดูไป เพราะวางบงวดนี้รูสึกวา
จะตั้งนอย ผมก็ไมทราบวาถาตั้งไว 2,500,000 บาท ไมทราบวาจะพอหรือไมพอ
เพราะวา คือท่ีสังเกตดูตรงสี่แยกไฟแดง มีทางขามถนนทางมาลาย บางคนจอดล้ําเสน
มาตรงขางหนาเลย เวลารถมาจากอีกทางจะเลี้ยวขวาก็เลี้ยวไมได เพราะไมมีเสนจราจร
ที่จะแบงให จึงจะขอใหทางเทศบาลตั้งงบใหเยอะหนอย คือตั้งงบไป 2,500,000 บาท 
ถาทําไปเรียบรอยผมคิดวาคงจะใชไดนะครับ  ตอไปหนา 53/69 ซึ่งเป็นการจัดซื้อ     
ถังขยะแบบลูกใหญที่เอาไปตั้งไว อันนี้ดีเอาไปวางๆ ไว ชาวบานจะไดเอาขยะมาท้ิง
รวมๆ ในถัง และก็มีอีกอยางคือ การซื้อรถขยะ ซึ่งซื้อไว 1 คัน เพื่อที่จะชวยผอนงาน
ของเทศบาลดวย และจะไดมีการเก็บขยะไดมากขึ้นนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              เชิญสมาชิกทานตอไปอภิปรายคะ ไมมีนะคะ ถาไมมีดิฉันจะถามมตเิลย                  
นะคะ สมาชิกทานใดรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือคะ  

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

13 เสียง ครับ 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ในเมื่ออภิปรายกันมาพอสมควรแลว ขอถามมติในท่ีประชุมแหงนี้วา                         
รับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 25๖1 
หรือไม หากรับหลักการ  โปรดยกมือ คะ (สมาชิกย กมือ 13 เสียง ) ยกหมดนะคะ  
เป็นอันวาสภามีมติรับหลักการรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖1  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น   
พ.ศ.2547  
            ขอ 45 วรรค 3 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
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นราธิวาส เดียวไมได และในการพิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม
นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ
นั้น 
             ขอ  49 ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว                 
ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ใหประธานสภาทองถิ่นสงราง
ขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด   
                และท่ีประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติดวย  ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง  ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพ่ิมเติมราง
ขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเป็นหนังสือ  โดยใหแปรญัตติเป็นรายขอและ
เสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเป็นผูแปรญัตติ
จะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ     
               ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง
ขอบัญญัตินั้นตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพ่ิมเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึก
ความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่น รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมี
การแกไขเพ่ิมเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปร
ญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปร
ญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแก
สมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตอง
พิจารณาเป็นการดวนใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย  เพ่ือ
แถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
             ขอ ๕๙ การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะกระทําไดเฉพาะการขอ
ลดรายจาย หรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภา
ทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ   
 
 
      คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเป็นหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติภายในระยะเวลาที่สภาทองถิ่นกําหนดตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรค
หนึ่ง 
       ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย เวนแต    จะไดรับคํารับรอง
จากผูบริหารทองถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถิ่นเป็นผูแปรญัตติ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            คะ เพ่ือใหการปฏิบตัเิป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรามี
คณะกรรมการแปรญัตติเดิมอยูแลวนะคะ คราวนี้ก็ขอใหทานสมาชิกกําหนดระยะเวลา
แปรญัตติวาจะเปิดเวลาใหยื่นแปรญัตติกี่วัน และเริ่มตั้งแตวันที่เทาไหรถึงเทาไหร                     
เชิญสมาชิกเสนอคะ เชิญคุณเจะอูมา คะ 

นายเจะอูมา  เจะมุ  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เรยีนทานประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 กระผมขอกําหนดเวลายื่นคําแปรญัตติเป็นเวลา 3 วัน เริ่มตั้งแตวันที่ 
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 16 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              เวลาราชการก็คือ 08.30 – 16.30 น. นะคะ คะทานสมาชิกเสนอ                     
ขอเสียงรับรองดวยคะ  คะเสียงรับรองถูกตองนะคะ  สมาชิกทานใดเสนอเป็นอยางอ่ืนมี
ไหมคะ ไมมีนะคะ ทบทวนนะคะเมื่อสักครูทานสมาชิกเสนอและท่ีประชุมเห็นชอบ                    
ใหกําหนดระยะเวลายื่นคําแปรญัตติ 3 วันนะคะ ตั้งแตวันที่ 16 สิงหาคม 2560 
หมายถึงตั้งแตวันพรุงนี้ ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา 8.30 - 16.30 น. 
ทานสมาชิกเห็นดวยโปรดยกมือคะ เห็นดวยกับผูเสนอนะคะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

 

            ก็ไมเห็นเป็นอยางอ่ืนแลว ก็ตกลงตามนี้นะคะ ก็จะไดสงใหคณะกรรมการ
สามัญแปรญัตติ ซึ่งเราตั้งไวแลวตั้งแตเริ่มประกอบดวย 5 ทานดวยกัน คือ  
            1. นายสูไฮมี มะรอดิง  
            2. นายเจะอามิง เจะมุ   
            3. นายไพโรจน์ นิยมเดช   
            4. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์   
            5. นายสยาม มงคลรัตน์   
            แตงต้ังโดยท่ีประชุมคณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2557  และคณะกรรมการชุดนี้
อยูไดตลอดวาระถาไมมีการเลือกตั้งใหม ตามระเบียบขอ 106 คณะกรรมการสภา
ทองถิ่นพนจากหนาที่เมื่อ  
             1. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออก   
             2. ตาย  
             3. สมาชิกภาพของทองถิ่นผูนั้นสิ้นสุด หมายถึงหมดวาระ   
             4. เมื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหม แตนี้เราไมเลือกก็ใชชุดเดิม   
             5. เมื่อสภาทองถิ่นมีมติใหพนจากหนาที่ หมายถึงสมาชิกไลออก เลือกใหม 
นะคะ  
             ก็สรปุวาใชชุดเดิม คะ 
 

นายวรวุฒิ  เหมทานนท์ 
นิติกรช านาญการ  
(ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาส) 

             (ชี้แจงนอกรอบ ) 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

 

            ตอไปดิฉันจะถามมตใินทีป่ระชุมนะคะวา สมาชิกเหน็ควรใหคณะกรรมการ                      
ที่แตงตั้งไวแลวเป็นคณะกรรมการสามัญแปรญัตติรางเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2561 
หรือไม ถาเห็นดวยวาควรใชสมาชิกชุดเดิม โปรดยกมือคะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง

13 ทานครับ 
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นราธิวาส 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ 13 ทาน ยกหมดนะคะ สรุปวาที่ประชุมเห็นควรใชคณะกรรมการชุดเดิม
นะคะ เชิญเลขาฯ คะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เนือ่งจากคุณสยาม มงคลรัตน ์ สมาชิสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส ซึง่ทําหนาท่ี
เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ปุวยและอยูในขณะระหวาง                   
พักฟ้ืน จึงไมสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ได โดยผมจะทําหนาที่เป็นผูนัดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ นะครับ คณะกรรมการที่ทานประธานเอยมาเม่ือสักครูนี้นะ
ครับ และตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
2547 ขอ 129 และเพ่ือจะทําการคัดเลือกเลขานุการกรรมการแปรญัตตินะครับ 
หลังจากประชุมเสร็จ จะประชุมคณะกรรมการ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

 

            คืออยางนี้นะคะ คณะกรรมการมี 5 คน มีประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน 
และคณะกรรมการ การนัดประชุมแตละครั้งของชุดนี้ เลขาฯ เป็นผูนัด แตตอนนี้เลขาฯ   
ลาปุวย ก็เลยใชเลขาฯสภาเป็นผูนัดประชุมแทน เพื่อจะเลือกเลขาฯ ใหม                                
ในคณะกรรมการที่เหลือ 4 คน เลือกเลขาฯ มา 1 คน และก็ทําหนาที่ประชุมใหครบ
ตามหลักการและขอกฎหมายนะคะ คะขอบคุณคะ   

            ตอไปเขาสู ระเบียบวาระท่ี 1 0 เรื่องอ่ืน ๆ เชิญทานสมาชิกเสนอคะ  เชิญ
คุณสูไฮมีคะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

            เรยีนประธานสภาท่ีเคารพ และผูบรหิาร และเพ่ือนสมาชิกทุกทาน ผมสูไฮมี 
มะรอดิง  สมาชิกสภา เขต 3 ผมขอเสนอเรื่องปูายชื่อถนนหนทางทุกชุมชน เพราะวา               
ที่ผานมาผมไดสํารวจแลว ไดเคยแจงทางสํานักการชาง ถาจําไมผิดผูรับผิดชอบ เสาที่
หักหลายตน มีแตเสาไมมีชื่อปูาย และบางเสาผมแจงใหไปเก็บและไปซอมมาใสใหม                       
นี้ 3 เดือนแลวก็ยังไมมาครับ เชน ณ นคร ซอย 2 , ถนนแสงจันทร์ อีกหลายๆ ซอย              
ที่ผมจําไมได มีแตเสาครับตอนนี้ ชื่อปูายไมมี ทางเทศบาลเอาไปเก็บแตยังไมไดเอามา
ติดตั้งใหม และแถว ณ นคร หรือวาวัชรีบํารุง หรือวาแถวบาเละฮิเล ที่ผมผานมาดูนั้น 
ชื่อซอยไมชัดเจน จะลางหมดแลว นาจะทําใหมไดแลวนะครับ และเรือกอและท่ีอยูบน
เสาจะไมมีลายเกือบทุกตน ของเกาๆที่ผานมานะครับ ไมใชของใหมท่ีเพ่ิงจะมาทํานี้
ไมใชนะครับ ตามซอกซอยที่ผมดูอยู ผมขอฝากทางสํานักการชางดวยนะครับ ชวยๆ ทํา
ใหเร็วที่สุด เพราะ 3 เดือนแลวครับที่ผมแจง ทางสํานักการชางใหไปดูและไปเก็บปูาย  
ที่ตก ผมกลัวเขาจะเอาไปขายก็เลยแจงใหไปเก็บกอน  3 เดือนแลวนะครับ  ใหไปติด            
สติกเกอร์ใหมก็ยังไมไปใสตอ  ประเด็นที่ 1   สวนประเด็นที่ 2 เสาเกาะกลางหรือปูาย
ชื่อเกาะกลางตรงถนนที่มันยุบที่ถูกรถชน หรือวาหักอะไรอยางนี้ ผมอยากใหทาง
เทศบาลชวยไปซอมหนอย ยกตัวอยางงายๆ สี่แยกกําปงบารูทางไปหาดนราทัศน์                  
เสาแสตนเลสประมาณ 1.50 เมตร ยุบมาประมาณ 2 ปีแลวครับแตไมมีใครไปซอมเลย 
ผมก็เคยพูดมาแลวครั้งหนึ่งขอความกรุณาผูที่เกี่ยวของชวยไปดูดวยครับ  และที่หนา
มัสยิดประจําจังหวัดนราธิวาสทางไปหาดนราทัศน์แหลงทองเที่ยวของนราธิวาส                   
ตรงเกาะกลางไมตัดหญาเลยครับ  ไมตัดเหมือนที่อ่ืน ทางเกาะกลางที่อ่ืนเขามีพนักงาน
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ตัดเรียบรอย แตตรงนั้นไมมีครับ เป็นจุดรวมไปหาดนราทัศน์ดวย เป็นหนาตาของ
จังหวัดนราธิวาสดวย และก็ตนไมตรงนั้นก็ไมไดตกแตง ผมอยากใหตบแตงใหสวยงาม 
อยางไรก็เป็นทางผานจะไดเห็นวานราธิวาสมีตนไม เพราะวาบานเราก็ขึ้นชื่อเรื่องตนไม 
หมากแดงบาง ใบไมสีทองบาง ของประจําจังหวัดนราธิวาส แตตรงนั้นไมมีการดูแล                 
นะครับ ผมอยากฝากใหทางชางหรือวาทางหนวยงานที่เกี่ยวของชวยดูหนอย ผมฝาก           
แคนี้กอนครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            คะ ฝากผูปฏิบัติดวยนะคะ ขาราชการประจํา  เชิญสมาชิกทานตอไปคะ        
มีไหมคะ  เชิญคุณตอฮาคะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

              เรยีนทานประธานท่ีเคารพ ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์  ทานประธานครับ                    
สืบเนื่องมาจากที่เราประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นะครับ ผมจะสอบถามทาน
ประธานวา วันนั้นเราประชุมญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปี 
2560 เพ่ิมตั้งเป็นรายการใหมนะครับ ผมจะถามวาโครงการที่ทางสภาไดอนุมัติไปแลว
ก็คือ โครงการกอสรางคันดินกอฝังกลบขยะมูลฝอย ชั้นที่ 3 ตอนนี้ทางเจาหนาที่เราได
ดําเนินการถึงข้ันตอนไหนแลวครับ และก็อยากจะสอบถามทานประธานวา โครงการ
ขยะรีไซเคิลที่เราจะกอสรางที่บานโพธิ์ทอง หมูที่ 9 กะลุวอเหนือนั้น ที่เราทําการอนุมัติ
ในสภาแหงนี้แลว ทางผูบริหารไดดําเนินการถึงไหนแลว มีปัญหาติดขัดตรงไหนอยางไร 
ชวยตอบใหเขาใจในสภาแหงนี้ทราบดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

              คะ เชิญทานผูบรหิารคะ  เชิญคุณอานนท์คะ 

 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

              กราบเรยีนทานประธานครับ ผมอยากจะเสนอนดิหนอย คือมีรถบรรทุก                   
6 ลอ สีน้ําเงินที่บรรทุกก่ิงไม และบางโอกาสก็ไปชวยชาวบานบรรทุกศพไปสุสานบาง 
อะไรบาง คือ รถสีน้ําเงินนั้น ผมคิดวาอยากจะฝากถึงทานผูบริหารวาควรจะหาซื้อ คือ
เจาอาวาสวัดพรหมนิวาสบอกผมวา ใหซื้อใหมไดแลวเพราะวาเวลาบรรทุกศพไป                        
เจาอาวาสก็จะนั่งขางหนาไป ผมก็จะไปอยูเรื่อย เพราะงานลาสุดที่ไปท่ีกําแพง คือรถติด 
รถไมมีแรง ก็จะติดตกหลมนิดหนอย ก็อยากจะฝากไว คือถาเราซื้อเป็นรถเป็นรถเก็บ 
กิ่งไมก็ดี ก็เป็นรถ 2 คัน คือถารถคันเดียวนี่การเก็บก็จะถ่ีขึ้น แตถารถ 2 คันการเก็บ             
ก็หางหนอย คนงานไมตองเหนื่อยมา และก็อีกอยางหนึ่ง รถสีสมที่อยูในเขตนี้ที่ผมเห็นดี
หนอย แตไปเห็นรถสีสมที่วิ่งอยูเขต 3 คลายๆ รถกระปองเลยครับ คือ เกาจนกระทั่ง                 
ฝาทายก็ไมมี ก็อยากจะฝากเรียนใหซื้อใหม หรือซื้อมือสองก็ได เพราะรถเก็บขยะสมัยนี้
ตองเอารถเกาๆ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             ซื้อมือหนึ่งดกีวาซื้อมือสอง  เมือ่สักครูคุณฎอฮามีขอสงสยั มีทานผูบรหิาร                        
จะตอบคําถามไหมคะ คะเชิญทานนายกฯ คะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

             ครับ ก็สาํหรับทานสท.สูไฮมี นะครับฝากทางเจาหนาที่ชวยไปดูแลและ                   
ไปตามจุดที่ทางทานสท.แจงไปดวยนะครับ เรื่องเสา ปูายถนน ฝากสํานักการชาง                   
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ชวยตามเรื่องนี้ดวยนะครับ ผอ.สวนโยธา ผอ.บุญสมนะครับ และสําหรับที่ทานฎอฮา
สอบถามเมื่อสักครู ที่อนุมัติไปเมื่อคราวที่แลว บอขยะชั้นที่ 3 ระบบฝังกลบ ตอนนี้อยู
ในขั้นตอนไปท่ีพัสดุแลว เพื่อขออนุมัติจัดจาง ในสวนระบบของ RDF ที่ทางกรม
สิ่งแวดลอมไดอนุมัติงบประมาณมาให ขั้นตอนตางๆก็ฝากไวที่ทางทานผอ.บุญสม                     
ผอ.สวนโยธา ชวยอธิบายและชี้แจงใหทางทานสมาชิกไดทราบดวยนะครับวา                         
ในขั้นตอนตางๆ ตอนนี้อยูถึงข้ันตอนไหนและตอไปจะเดินอยางไรตอเหมือนงบประมาณ
คราวที่แลวรูสึกวาจะใหแจงยืนยันในเรื่องการของบประมาณมาครั้งหนึ่งแลว และทาง
เทศบาลก็ยืนยันวาจะขอรับงบประมาณสวนนี้อยู นะครับ   แตในสวนขั้นตอนระหวาง
มหาวิทยาลัยบูรพากับทางเทศบาลในเรื่องของแบบตางๆ  มีคณะกรรมการที่ตั้งไวเป็นที่
เรียบรอยแลว ก็ดําเนินการประชุมและในเรื่องตางๆ   ก็ประสานกับทางมหาวิทยาลัย
บูรพาและทางสิ่งแวดลอมนะครับ ขออนุญาตเชิญทานผอ.บุญสม ผานทานประธาน                      
นะครับ 

นายชูชัย  แวสุหลง 
วิศวกรเครื่องกลช านาญการ 
 

              เรยีนทานประธานสภาเทศบาลเมืองนราธวิาสทีเ่คารพนะครับ  ผมชูชัย      
แวสุหลง วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ สํานักการชาง เทศบาลเมืองนราธิวาส ขอเรียน
ดังนี้นะครับ หนังสือจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ลงวันที่ 13 มิถุนายน เรื่อง ยืนยันความพรอมการดําเนินการโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสไดสงหนังสือ
ยืนยันความพรอมวาจะดําเนินการตอนะครับ สวนการกันเงินงบประมาณ                           
ทางสํานักงานนโยบายและแผนจะเป็นผูดําเนินการกันเงินงบประมาณไปปีงบประมาณ 
2561 เองครับ  กระบวนการของโครงการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง  RDF                   
ณ ปัจจุบันนี้นะครับ  เมื่อครั้งการประชุมสภาเทศบาลเมืองครั้งที่แลวไดเรียนไปวา                            
ทางท่ีปรึกษาจะสงรายการประกอบแบบคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคและการ
ประมาณราคาฉบับลาสุด นะครับ ทีนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบประมาณราคาของ
เทศบาลเมืองนราธิวาสที่ไดจัดตั้งข้ึนมาทั้ง 7 ทาน นะครับ มีผลสรุปวารายการราคา             
ยังมีบางสวนที่คลาดเคลื่อนอยู ก็เลยแจงไปยังท่ีปรึกษาวาใหทําการแกไขกลับมา                        
สวนคุณลักษณะของครุภัณฑ์ เชน เครื่องจักรตางๆ ที่จะจัดซื้อในโครงการ                                               
มีบางรายการที่มีรายละเอียดไมเพียงพอ ทางคณะกรรมการก็เลยสงขอคิดเห็นไปยังท่ี
ปรึกษาคือ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา นะครับ ใหดําเนินการแกไขพรอม
ทั้งใหจัดสงภายใน 15 วัน ซึ่งคาดวาจะดําเนินการจัดสงภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับ 
หลังจากนั้นทางคณะกรรมการประมาณราคาและตรวจสอบ จะลงนามในแบบ ปร.4 , 
ปร.5 และจะจัดสงไปยังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตอไปนะครับ เพ่ือเป็นผูพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ซึ่งจากการที่ผมไปประชุมเม่ือตน
เดือนกรกฎาคมท่ีผานมา ทางสํานักงานนโยบายและแผน ชี้แจงเรียนมาวายังยึดมติ
คณะรัฐมนตรีเดิม คือใหดําเนินการจัดซื้อจัดจาง หาผูรับจางใหแลวเสร็จภายใน                                 
ไตรมาส 1 ของปีงบประมาณตอไปนะครับ ซึ่งคาดวาสิ้นไตรมาส ก็คือเดือนธันวาคม 
ทางเทศบาลเมืองจะดําเนินการแลวเสร็จนะครับ ในกระบวนการที่เก่ียวของ ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง เชิญคุณฎอฮา 
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ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           เรยีนทานประธานท่ีเคารพ ผมนายฏอฮา อิบราฮีมีย์ ขอถามทานประธานวา 
แบบนี้ผานแลวใชไหมครับ แบบที่ทางมหาวิทยาลัยบูรพาออกมานี้ทางเทศบาล                   
ไดอนุมัติ ทางสํานักการชางของเราไดอนุมัติเรียบรอยแลวใชไหม จะมีปัญหาตอนนี้ก็คือ
วาในเรื่องของราคาวัสดุอุปกรณ์ ถูกตองไหมครับ ก็คือแบบตอนนี้คือจบแลวใชไหมครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญตอบอีกครั้งคะ  

นายชูชัย  แวสุหลง 
วิศวกรเครื่องกลช านาญการ 
 

            ครับ ขออนญุาตครับ เรื่องแบบก็เปน็สวนท่ีทางทีป่รกึษาดําเนินการจัดทําแลว
เสร็จ แลวก็ลงนามในสวนของวิศวกร และในสวนของสถาปนิกในสวนที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดแลวนะครับ ซึ่งไดสงไปยังสํานักงานนโยบายและแผนใหตรวจสอบนอกรอบ                   
นะครับ ตรวจสอบเบื้องตนเป็นจํานวนทั้งหมดนาจะ 3 ครั้ง นะครับ ทางสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็สงขอคิดเห็นกลับมา 2 รอบ เรา
ก็ปรับปรุงแกไข อาทิประเด็นเชนหองน้ําที่มีปริมาณจํานวนมากเกินความจําเป็นเราก็ตัด
ออกไปนะครับ รายการเชนรั้วรอบโครงการ ทางสํานัก.ก็มองวาไมจําเป็นเราก็ตัดออกไป 
นะครับ  การขุด เจาะ ดินน้ําบาดาลขึ้นมาใชทางสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็เสนอวาใหใชระบบน้ําบาดาลเดิม เราก็ยังคงใช
ระบบเดิมอยู สวนเทคโนโลยีตางๆ ที่จะใชในโครงการ นะครับ ไมวาจะเป็นระบบ
สายพานลําเลียง หรือวาเครื่องอบขยะแหง อะไรตาง ๆ  ทางสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็เห็นชอบในหลักการเบื้องตน ทีนี้ก็ตองมานั่ง
ปรับเรื่องของราคา ใหเป็นราคาทองถิ่นปัจจุบัน นะครับ ซึ่งก็เป็นประเด็นที่กําลัง
ดําเนินการอยู ณ ขณะนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เชิญคุณฎอฮา คะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             เรยีนทานประธานท่ีเคารพ ขอบคุณมากครับทางกองชางไดอธิบายใหรับรู
รับทราบปัญหา แตผมอยากจะใหทางสํานักการชางหรือวาเทศบาลหรือผูบริหารของเรา 
โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเพราะวาเป็นการรีไซเคิลขยะท่ีใชแลวและเป็นการแกปัญหา
ขยะในเขตเทศบาลของเรา ผมอยากจะใหทางเทศบาลของเราคือ อยากจะไดเร็ว
เพราะวาทางบานโพธิ์ทองมีปัญหาในเรื่องของการเราไปขนสงขยะ คือถาเราทําชา                   
ตรงนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องขยะ ที่เราขอเป็นชั้นที่ 3 ที่ผมถามเมื่อสักครูวาถึงตอน
ไหนแลว ถาเราทําโครงการรีไซเคิลขยะเสร็จกอน คาใชจายฝังกลบก็ไมตอง ก็ประหยัด
ไปสี่ลานกวาบาท จึงอยากจะฝากทานประธานวาทําใหเสร็จใหเร็ว เพราะอยากจะได
เห็นวาในสามจังหวัด ในนราธิวาส เทศบาลเมืองเราทําโครงการนี้อยู ผมก็เห็นดวยขยะ
ของเราเยอะมาก วันนึงเพิ่มมาเป็นตัน อยากใหทําเร็วๆ เพราะวาจะไดเห็นสภาพ
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บานเมืองสะอาดขึ้นและไมมีกลิ่น ผมจะติดตามดูวาโครงการไปถึงไหนแลว ถามีปัญหา
อยางไรก็จะตองมาแกไขดวยกัน ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เชิญคุณสมานคะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนทานประธานท่ีเคารพ กระผมนายสมาน รานิง ครับ คือผมอยากขอ
ทราบ ขอความรูเรื่องราคากลางกับราคาทองถิ่นแตกตางกันอยางไร เพราะวาติดที่ตรง
ราคาทองถิ่น โครงการที่คุณฎอฮาสอบถามเรื่องขยะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           คะ เชิญทานนายกคะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

 

           ครับ เรยีนทานประธานท่ีเคารพและสมาชิกผูทรงเกียรต ิคณะกรรมการท่ี
กําหนดราคากลางก็มีอยูใชไหมครับ ตอนนี้ก็ตั้งแลว ทางทานสมาชิกถามเรื่องราคากลาง
กับราคาทองถิ่น ผอ.สวนโยธาชวยชี้แจงวาเราใชอยางไรเฉพาะโครงการนี้นะครับทาง
ทานสมาชิกถามเราจะใชระบบไหน 

นายบุญสม  ใสบริสุทธิ์ 
ผู้อ านวยการส่วนโยธา 
 

           เรยีนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกผูทรงเกียรตทุิกทาน สําหรบัราคากลาง                    
เราใชของพาณิชย์จังหวัด ที่เขาสงมาใหเป็นของกรุงเทพฯ เอามาปรับนะครับ                         
ใชพาณิชย์จังหวัดเป็นหลัก 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ราคาทองถ่ินหมายความวาอยางไรคะ 

 

นายบุญสม  ใสบริสุทธิ์ 
ผู้อ านวยการส่วนโยธา 

ใชราคาพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสครับ 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณสมานคะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

           ครับ ผมนายสมาน รานิง คือผมอยากทราบความแตกตางครับวา ราคา        
กลางคือเราจะมาอิงอยางไร เขาใจวาราคาทองถิ่นเป็นกําหนดของพาณิชย์จังหวัด
นราธิวาส เพราะวาตองบวกคาขนสง คาอะไรหลายๆอยาง เพราะเราอยูใต คือราคา
กลางแตกตางวา อยางไหนแพงกวา อยางไหนถูกกวา เพราะวาตอนนี้มีปัญหาเรื่องราคา
ที่วายังไมไดดําเนินการติดอยูที่ราคา แตวาถาผมดูนี้คือผมก็ไมมีความรูดานราคากลาง
นะครับ ถาหากวาเราดูเรื่องการขนสง ถาเทียบราคาทองถิ่นของเราจะแพงอยูแลว                   
คืออยากทราบวาราคากลางกับราคาทองถิ่นอยางไหนแพงกวา เขาใจไหมครับทาน
ประธาน 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เขาใจคะ เชิญคะ 

นายชูชัย  แวสุหลง 
วิศวกรเครื่องกลช านาญการ 
 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เคารพนะครับ ราคาทองถิ่นตาม
ความเขาใจอาจจะหมายถึงราคาที่ยึดถือ ราคาท่ีใช ณ จังหวัดนั้นๆ นะครับ                           
ราคาพาณิชย์จังหวัดอาจจะเป็นสวนหนึ่งของราคาทองถิ่น สวนราคาอ่ืน ๆ ที่ไมอยูใน
บัญชีของพาณิชย์จังหวัดนะครับ ใหยึดถือราคาที่ซ้ือขาย ณ ปัจจุบันนะครับผม เชน
ตอนนี้ถาซื้อดินถม หรือวาซื้อทรายถมที่ ก็จะมีราคาที่ทางพาณิชย์จังหวัดกําหนดอยูวา
ลูกบาศก์เมตรละก่ีบาทนะครับ แตวาราคาที่ทางพาณิชย์จังหวัดกําหนดไมไดรวม                       
คาขนสงนะครับ ซึ่งเราตองมาคิดคํานวณตามแบบของกรมบัญชีกลางอีกครั้งหนึ่ง                      
สวนราคากลางหมายถึงวา ราคาท่ีประมวลหรือวารวมราคาวัสดุกับราคาคาแรงเป็น
ราคาสุดทายซึ่งจะใชเป็นราคาประมูล หรือวาการสอบราคานะครับ ตรงนี้ก็คือราคา
กลางนะครับ เชน จะกอสรางอาคารหลังนึง ทางคณะกรรมการก็ตองพิจารณาประเมิน
ราคานะครับ วาราคาวัสดุที่ใชเป็นเทาไร ราคาแรงงานที่ใชเป็นราคาเทาไรนะครับ แลว
ราคาสุดทายที่จะสรุปออกมาก็คือราคากลาง ซึ่งทางเทศบาลเมืองก็ตองใหทาง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางอีกครั้งนึงนะครับ เพ่ือใชเป็นขอสรุปในการเป็นราคา
พ้ืนฐานที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางนะครับผม ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณดิเรกคะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 อยากจะเสริมเรื่องโครงการ RDF ซึ่งไดฟังผูทีเกี่ยวของอธิบายวา
ยังไมลงตัว ความจริงปัญหาอยากทราบวาอยูที่เราดําเนินการหรือวาทางโนนที่                        
เราสงครับ ปัญหาที่ประสบอยู ความจริงโครงการนี้รูสึกวาผานมา 2 ปีแลวนะครับ 
เพราะวาถาเราทําจริง ๆ ประโยชน์ที่ไดรับคือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
และจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดเลยนะครับ ประการที่ 2 เราจะไดประหยัดงบประมาณที่
เราจะดําเนินการตอนนี้ เพราะตอนนี้บอขยะของเราอยูในชั้นที่ 3 ของการฝังกลบ                  
ถารอโครงการนี้เราเสร็จกอนเราจะไดประหยัดงบประมาณที่เราตั้งโครงการที่ผาน 
เพราะวาชวงที่เราดําเนินการรูสึกวานานนะครับ ไมรูวาเจาหนาที่มันทํากับสมองหรือ      
ทํากับอะไร 2 ปีแลว เพราะวามันกระทบกับชาวบาน ปัจจุบันนี้พวกขยะมันเริ่มเต็มมาก
แลว และชาวบานก็เริ่มจะอยูไมไหวแลว เดี๋ยวมาประทวงหนาเทศบาลของเราแลวจะ
เกิดอะไรขึ้น เราตองคํานึงถึงตรงนี้นะครับ เรื่องที่ 3 ก็เป็นผลดีกับพวกเราทุกคน
เพราะวาเรารวมกันทํา MOU รวมกับเทศบาลอ่ืนนะครับ มาขายขยะใหเราแลวก็ได
กําไรอีก ตรงนี้คือที่ๆเราตองคิดใหมากข้ึน เพราะวารายไดเขาที่เรา แตพนักงาน
เจาหนาที่ของเราไมรูคิดอะไรอยูตอนนี้ ไมไดเรื่องเลย ยังไมเสร็จอีก 2 ปีแลว ถาปีหรือ
สองสามเดือนก็วาไปอยาง นี้เป็นสิบยี่สิบปีหลับตาก็เห็นวาตองทําอะไรบาง ผมไมเขาใจ
เลย การทํางานของเทศบาลเรา หวังจะไดประโยชน์ของตัวเองแตวาไมหวังใหกับ
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ประชาชน ขอบคุณครับ 

 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญคุณสมานคะ  

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธานสภาครับ ผมนายสมาน รานิง คือผมยังไมเขาใจเรื่องราคาอีก
ครับ เพราะวาตามท่ีไดยินขาวมาวา มันติดอยูที่ราคาท่ียังดําเนินการไมได คือผม                  
ไมเขาใจวาราคากลางมันมาสูงหรือมันมาต่ํานะครับ มันไมติดราคากลางไปเทียบกับ
ราคาทองถิ่น คือผมไมเขาใจวาราคากลางที่มามันสูงกวาราคาทองถิ่น หรือวาราคา
ทองถิ่นสูงกวาราคากลาง ที่มันติด นั้นละครับที่ผมไมเขาใจการไปเปรียบเทียบราคา
กลางกับราคาทองถิ่นครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ถามวาอันไหนสงูกวาใชหรอืไมคะ ราคากลางกับราคาทองถ่ิน เชิญทาน
ผูบริหารอีกครั้งคะ  เชิญทานรองนายกคะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน
ครับ เพื่อใหความกระจางในระดับนึง ถาหากวาจะลึกลงไปก็คงจะตองใชระยะเวลาใน
การศึกษาและบรรยายกันไมนอยกวา 3 ชั่วโมง ผมคิดวาในชั้นนี้ผมพอที่จะเขาใจและ
พอที่จะตอบขอซักถามที่พอจะใหกระจางไดในระดับนึง อยางนี้ครับ ในการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ณ ปัจจุบันประมวลความไดวาเรื่องราคาครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอสรางทั้งหลาย 
ณ วันนี้มีสามสี่ระดับครับ ระดับท่ี 1 เรียกวามาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งกําหนดดวย
กระทรวงการคลัง อันนั้นบัญญัติไวเป็นเอกสารใชทั่วราชการอาณาจักร เขาเรียกวา
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อท่ีกรุงเทพก็ราคานี้ ถาจะซื้อที่นราธิวาสก็ราคานี้                         
ราคามาตรฐานคุภัณฑ์ กําหนดโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังครับ ในนั้นจะบอก
หมดชางมาวัวควาย อะไรตางๆ จะบอกหมด ในเรื่องของมาตรฐานครุภัณฑ์นะครับ 
ประเภทเครื่องจักร เครื่องไถนา เครื่องหวานขาว ทุกอยางจะบัญญัติไวใน
กระทรวงการคลัง ถาหากวาในกระทรวงการคลังไมมี เขาก็บอกวาใหผูวาราชการ
จังหวัดนี้กําหนดขึ้นมาโดยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบราคาที่เกิดไมมีในราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แลวมีอยูในทองถิ่น แลวทานลองสุมมา แลวก็บวกลบคูณหารตามสูตร
มาตรฐานครุภัณฑ์แลวก็ประกาศเป็นราคาของทองถิ่น คือจังหวัดนี้อีกชุดหนึ่ง นี้คือ
ราคามาตรฐานในระดับจังหวัดนะครับ ประกาศท่ี 3 ถาไมมี 1 และ 2 ที่เรียนเมื่อสักครู 
หนวยงานจะซื้อ ถาบอกวาไมเคยซื้อมากอน สอบถามครับ สอบถามหนวยงานตาง ๆ                  
ที่เคยซื้อวาราคาเทาไร แลวจับออกมาตั้งคณะกรรมการในระดับประเภทที่ 4 นั้นก็คือ
เป็นไปตามท่ีประกาศ ปปช.กําหนด ที่เขาเรียกวา ถาคุณจะจัดซื้อจัดจาง                             
เกิน 100,000 ขึ้นไป ใหตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เรียกวาคณะกรรมการกําหนด
ราคากลางครับ อันนี้ถาหากวาจะอิงหรืออธิบายเพิ่มเติมนั้นก็คือ มาตรการกําหนดเรื่อง
ของ ปปช. ในการฉอราษฎ์บังหลวงครับ และหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ในระดับ
หนวยงานตั้งขึ้นมา แลวก็มีวิธีการสอบถาม สืบราคา และเปรียบเทียบราคาของ                        
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แตละบริษัทแลวก็เอามาอาน จะมีกรรมการในระดับจังหวัดชุดนึงที่ผูวาราชการจังหวัด
เป็นผูแตงตั้ง กรรมการระดับหนวยทําเรื่องบันทึกรายงานจังหวัดไป คณะกรรมการ
จังหวัดจะเป็นผูพิจารณาวาอันนี้คือราคากลางที่เกิดข้ึนในนราธิวาส ผมยกตัวอยาง
อยางเชน รถตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงมา ไมมีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ไมมีในประกาศ
ของพาณิชย์จังหวัด หรือประกาศจังหวัด คณะกรรมการชุดนี้ที่จะมาทําราคากลาง                
แตทั้งนั้นทั้งนี้อยูท่ีวาราคาตามขอเท็จจริงนะครับ เพราะฉะนั้นคงจะใหคําตอบไดไม
ชัดเจนนักในกรณีท่ีวาอันไหนต่ําอันไหนสูงกวา แตอธิบายไดวากระบวนการที่กําหนด
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์มันมีอยูสามสี่ประเภทที่เกี่ยวของนะครับ ณ วันนี้นาจะพอฟังได
นะครับ ผมคิดวามาตรการทั้งหลายนี้ตอบโจทย์ที่วาโปรงใสตรวจสอบไดครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกทานตอไปคะ เชิญเลขาฯ คะ  

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เรียนประธานสภาที่เคารพครับ ผมในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เมื่อสักครูเพ่ือความกระจาง คือเรากับโครงการที่เราสรางคือซื้อขยะมา                   
ผมขอนําเสนอนะครับ ไมทราบวาอยูในความคิดของคณะผูบริหารแลวหรือยัง                   
แลวรายไดเรามีหรือไมที่จะนํามาบํารุงรักษา คือพอเราสรางเสร็จปฺุบ มีการเก็บภาษี
หรือไม มี พรบ.ในการเก็บภาษีเพื่อที่จะมาบํารุงรักษาโรงงานที่เราจะทํา เพราะวาผม
เห็นที่อื่น พอผานงบเรียบรอยเป็นโรงงานเรียบรอย เราเก็บภาษีท่ีเขามาขายใหเรา
หรือไม เรานาจะมีนะครับ เราจะไดเอาตัวนี้มาบํารุงรักษานะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

 เชิญคุณสูไฮมีคะ  

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เรียนทานประธาน ผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 3  ผมอยากจะทราบวาคณะกรรมการชุดนี้มีก่ีคนครับ                            
ที่ตั้งราคากลางของพวกเรามีก่ีคน และมีใครบาง แลวจัดตั้งราคาเหมือนที่ทานรองได
บอกหรือไม อยากทราบครับ เรื่องของบอขยะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

    เชิญทานผูบริหารคะ  

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เพ่ือใหตอเนื่องขออนุญาตทานนายกนะครับ กรณีการตั้งคณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง ไมมีการตั้งท่ีถาวร มีโครงการไหนที่จะทําก็ตั้งเฉพาะกิจไป สําหรับโครงการ 
RDF ยังไมไดลงมือทางพัสดุนะครับ เลยยังไมไดตั้ง โอเค.นะครับ ใหเขาใจวาโครงการ
ไหนที่จะตั้งคณะกรรมการกําหนดราคารกลางเป็นไปตามเฉพาะกิจ ยกตัวอยางเชน              
ถาโครงการท่ีมีเครื่องจักรกลหรือกอสรางอะไร ก็ตองใหวิศวกรดานนั้น ยกตัวอยาง              
ถาถนนตองวิศวกรทางถนนเป็นกรรมการ ตัวอยางเชนนี้เป็นตนนะครับ พอจะเขาใจ    
นะครับ เป็นเฉพาะกิจนะครับเฉพาะโครงการไป 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           คะ เชิญคุณสมานคะ  

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธานสภาครับ ผมนายสมาน รานิง ครับ ตามความเขาใจของผม
นะครับ เรื่องนี้มันติดขัดอยูที่เรื่องราคากลาง ก็อยางที่สํานักการชางไดอธิบายเมื่อสักครู
วามันติดกับราคากลางกับราคาทองถิ่น เหมือนกันกับวาทางสํานักการชางได                                      
ตั้งคณะกรรมการราคากลางแลว กําลังศึกษาอยูในเรื่องของราคากลาง เพราะวาไดยิน
วาสภาเขาพิจารณาใหมนะครับ พอผมฟังทานรองพูดมันก็แยงกันนะครับ ทางรองบอก
วายังไมไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง แตตามท่ีสํานักการชางอธิบาย                  
เมื่อสักครู แสดงวามีการแตงตั้งแลว มีการพิจารณาราคากลางมาเปรียบเทียบกับราคา
ทองถิ่นแลวนะครับ ขอใหอธิบายใหมนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          ขอความชัดเจนนะคะ คุณสูไฮมีรอสักครูนะคะ เรื่องนีต้ดิพัน เชิญสํานกัการชาง
คะ  

นายชูชัย  แวสุหลง 
วิศวกรเครื่องกลช านาญการ 
 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสที่เคารพครับ การตั้งคําสั่งเรื่องของ
คณะกรรมการนะครับ ครั้งลาสุดคือคณะกรรมการตรวจสอบการประมาณราคาครับผม 
ก็คือวาจะมีปัญหาแสดงปริมาณวัสดุอุปกรณ์และการประมาณการราคาคากอสราง                 
ทั้งโครงการนะครับ เป็นโครงการจัดการขยะขนาด 120 ตันตอวันนะครับ หรือวา
ภาษาชางก็คือ BOQ ครับผม ซึ่งใน BOQ จะประกอบไปดวย แบบ ปร.4 และ ปร.5 
นะครับ ที่ทางคณะกรรมการชุดนี้นะครับมีหนาที่ก็คือวาตรวจสอบราคาใหเป็นไปตาม
ความเป็นจริงและถูกตองนะครับ มิใชราคากลางในการประมวลในการจัดซื้อจัดจาง                
นะครับ แลวก็ขอเรียนอีกนิดนึงนะครับ เรื่องของโครงการที่ไดรับนะครับ โครงการที่
ไดรับเป็นโครงการภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ิมเติมนะครับ ซึ่งทั่วประเทศไดรับโครงการ
ในลักษณะ RTF จํานวน 21 อปท.นะครับ ปัจจุบันเหลือ อปท.ที่ยังมีความประสงค์                 
ที่จะดําเนินการตอนะครับ จํานวน 15 อปท.นะครับ และปัจจุบันนะครับมี อปท.                    
ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไปแลวนะครับ จํานวน 4 อปท. จาก 15 อปท.                            
แต ณ ปัจจุบันมีกระบวนการที่เป็นปัญหาอยู คือวาทั้ง 4 อปท.นี้ดําเนินการจัดซื้อจัด
จางโดยไมไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนฯ นะครับ หมายถึงวา
หนาที่ของ อปท. กอนที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ตองสงแบบและรายการประมาณ
ราคาพรอมเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของนะครับ ใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเป็นผูพิจารณาเห็นชอบกอน แต 4 อปท.                        
ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไปแลวไมไดดําเนินการตามกระบวนการนะครับ ขณะนี้ก็เลย
ยังไมสามารถเบิกเงินงวดงานได ตองเริ่มกลับมากระบวนการใหมคือจะตองสงแบบ
ใหกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เป็นผูพิจารณา
ใหม สวน อปท.อ่ืน ๆ  11 แหง อยูในกระบวนที่อยูในการดําเนินการเหมือนกับ
เทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับ ก็คือวาอยูในชวงของการปรับแบบ ปรับเอกสารราคาให
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ถูกตองนะครับ ซึ่งจะบอกไดเลยวาคณะกรรมการหรือทางเทศบาลเมืองนราธิวาสไมได
นิ่งนอนใจนะครับในการดําเนินการตามกระบวนการตาง ๆ แตวาที่ชาเป็นเรื่องของ
กระบวนการทางเทคนิค หมายถึงวาปีงบประมาณ 2559 ทางกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีที่ปรึกษาในการดําเนินการใหกับเรานะครับเป็น
มหาวิทยาลัยหนึ่ง แตตอนหลังทางกระทรวงก็สงขอคิดเห็นกลับมาวาไมอนุญาตใหใชที่
ปรึกษารายนี้แลว ใหทาง อปท.ไปดําเนินการหาที่ปรึกษารายใหมเองนะครับ จึงเป็น
ที่มาของการอนุมัติงบประมาณในการจางที่ปรึกษาก็คือมหาวิทยาบูรพาในงบประมาณ      
ที่ผานนะครับ ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยสํานักการชางก็เรงกระบวนการตาง ๆ แต
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยูในขอกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของทั้งหมดนะครับ ใหเป็นไปตาม 

 

กระบวนการที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด
ทั้งหมดครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

    เชิญคุณสูไฮมีคะ  

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เรียนทานประธาน ตอเนื่องครับผม อยากทราบวาคณะกรรมการชุดนี้มีก่ีคน
ครับ ใครบาง แลวทําไมไมประสานกับคณะมหาวิทยาลัยบูรพาท่ีเราเคยติดตอดวย 
เพราะสงเรื่องไปสองสามรอบแลวนะครับ เทาท่ีทราบจากคณะผูบริหารนะครับ เรื่อง
เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับ ไดประสานสงแบบไปสองสามครั้งแลว ทําไมยังตอบไมไดวา
จะเอาอยางไรกันแน อยากทราบคําตอบดวยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

    เชิญคะ เป็นคําถามตอเนื่องคะ 

นายชูชัย  แวสุหลง 
วิศวกรเครื่องกลช านาญการ 
 

    เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพนะครับ คณะกรรมการตรวจสอบราคา                             
มีทั้งหมด 7 ทานนะครับ ประกอบดวย  

1.นายบุญสม ใสบริสุทธิ์  ตําแหนง ผอ.สวนการโยธา เป็นประธานกรรมการ 
2.นายหริส จิตต์ปราณี ตําแหนงสถาปนิกชํานาญการพิเศษ 
3.นายวรกานต์ ธาตรีธนานนท์ ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
4.นายสุชาติ เพชรพรรณ ตําแหนงหัวหนาฝุายสาธารณูปโภค 
5.นายธรรม ภารกิจ ตําแหนงนายชางไฟฟูาอาวุโส 
6.นายสรพล สุขอนันต์ ตําแหนงนายชางเครื่องกลอาวุโส 
7.นายชูชัย แวสุหลง ตําแหนงนายชางเครื่องกลชํานาญการ 
 สําหรับการประสานงานกับสํานักบริการมหาวิทยาลัยบูรพานะครับ ณ ตอนนี้

ราคาตาง ๆ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลวแตที่ยังไมสามารถจัดสงใหกับทางสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดก็คือ คุณลักษณะเฉพาะทาง
เทคนิครายการครุภัณฑ์และรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์นะครับ ซึ่งเป็นครุภัณฑ์
เฉพาะทางนะครับ ซึ่งจําเป็นจะตองขอใหทางบริการวิชาการขอใบเสนอราคาจากหาง
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รานนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับไดประสานกับคุณนิสิต ไขแสง นะครับ เป็นหัวหนาทีม                      
ในการประสานงานในครั้งนี้นะครับ ซึ่งคาดวารายการครุภัณฑ์นะครับจะมีราคา                   
อยูประมาณ 78 ลานนะครับ สวนคากอสรางจะอยูที่ประมาณ 140 ลานนะครับ                           
รวมแลวเป็นเงินประมาณ 218 ลานนะครับ ณ ปัจจุบัน ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

    เชิญคุณสมานคะ 

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

  เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมาน รานิง ครับ คือโครงการนี้เป็น
โครงการใหญนะครับ เป็นโครงการที่เกี่ยวของกับสภาพสิ่งแวดลอมนะครับ คือมันเป็น
ผลกระทบโดยตรงกับประชาชนนะครับ ถาหากวาโครงการนี้ลาชา สิ่งแวดลอมมันก็ไมดี
ตามเวลาที่ลาชาไปดวยนะครับ คือโครงการนี้เป็นโครงการเมะกะโปรเจค ถาหากวา                   
นี้คือผมขอนําเสนอนะครับ ถาหากวาสภาของเราไปรวมในการดําเนินการในเรื่องนี้ตาม
ขอ 105 (4) นะครับ คือตั้งคณะกรรมการติดตามเรื่องนี้ ทางสภาเราเห็นควรหรือไม
เห็นควร ชวยกันปรึกษาไดหรือไมครับวา ถาหากทางสภามารวมดวย มาติดตามเรื่องนี้ 
คือเราสามารถตั้งคณะกรรมการติดตามไดตามอํานาจหนาที่ของสมาชิกสภาเทศบาล 
เพ่ือที่จะไดใหมันเร็ว ประชาชนจะไดประโยชน์นะครับ เพ่ือประชาชนนะครับ                              
ขอนําเสนอครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

    เชิญคุณสูไฮมีคะ  

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธาน ตอเนื่องครับผม ในเมื่อคณะกรรมการของเรามีแลวชุดนี้                
ผมอยากจะทราบวาตอนนี้ไดประสานกับมหาวิทยาลัยบูรพาแลวหรือยัง เพราะวาเรื่องนี้
สงไปสงมาสองสามเที่ยวแลว อยากจะทราบขอสรุปใหชัดเจน เพราะวาหลายเดือนแลว
ที่ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ แตโครงการนั้นเป็นปีแลว ก็อยากทราบดวยวา กรรมการชุดนี้
ไดไปประสานแลวหรือยัง เพราะเรื่องนี้สงไปสงมานานแลว ยังไมทราบผลสรุปเป็น
อยางไรบาง อยากจะใหชี้แจงดวยเรื่องนี้ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

  คะ ดิฉันในฐานะขอใชสิทธิสมาชิกนะคะ ก็สงสัยประเด็น 2 ขอคือ เรื่องนี้                           
มันติดอยูที่งบประมาณ หรือขั้นตอนการดําเนินการนะคะ มันถึงลาชา คือบางทีเรา                  
จะทําอะไรดําเนินการตามอําเภอใจของหนวยงานเราไมได เพราะมันขึ้นอยูกับงบกลาง
ใชหรือไมคะ แตเราก็ไมเขาใจวามันติดอยูตรงไหนนะคะ ขอใหทานผูบริหารตอบคําถาม
ดวยคะ เชิญทานนายกคะ   

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนทานประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกนะครับ สําหรับโครงการ RDF 
เรื่องงบประมาณทางกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไดโอนงบประมาณมาแลวตั้ง
คณะกรรมการชุดนี้เพื่อที่จะมาตรวจสอบราคาเพ่ือความเหมาะสมวาแบบถูกตองตามท่ี
เจาของงบประมาณกําหนดหรือไม วาตองตัดปรับปรุงหองน้ําหรือไม ก็ไปคุยกันมาสอง
สามรอบแลวนะครับ แบบชวงหลังที่ทางคณะกรรมการไดมาตรวจสอบแบบ ผมก็คิดวา
ลาชาเหมือนกันนะครับ เราสงแบบไปมาอยู 3 ครั้ง คณะกรรมการโดย ผอ.บุญสมเป็น
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ประธาน แบบก็ไมจบงายสักทีในเรื่องของการกอสรางนี้นะครับ ความจริงผมไดเสนอกับ
คณะกรรมการไปดวยซ้ําวานาจะยกทีมไปที่มหาวิทยาลัยบูรพาเลยดีมั้ยแลวก็สรุปกันให
เสร็จกันที่มหาวิทยาลัยเลย แลวสงใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมพิจารณาวาแบบตามท่ีกําหนดถูกตองหรือไมสมบูรณ์หรือไม อันนี้
แนวคิดท่ีเคยคุยกับคุณชูชัยนะครับ ถึงเวลานั้นแลวหรือยัง เพราะวาตองสงไปสงมาสอง
สามครั้ง สงไปกวาจะถึงก็สองสามอาทิตย์กวาเขาจะไดรับ แลวกวาจะสงกลับมาอีก                     
แกกันไปแกกันมากี่เดือนแลวคุณชูชัย จากการที่สงไปมาครั้งแรกก็สามเดือนแลวนะครับ 
ประมาณสามเดือนแลว ก็ฝากทางประธานและคณะกรรมการยังไงก็ใหรวบรัดและสรุป 
ถาอยากจะไปประชุมก็เสนอทางผูบริหารมา จะไดตั้งงบประมาณเผื่อรวมกันไปก็ได                   
เอาอุปกรณ์ไปดําเนินการกันที่มหาวิทยาลัยบูรพาใหเสร็จสมบูรณ์ แลวเสนอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอนุมัติหรือไมก็วากันไปนะครับ      
ถาไมอนุมัติ เราก็ไมตองเอา เพราะเราสามารถยกเลิกได ถามีปัญหามากเราก็ไมอยาก      
จะเอาเหมือนกันนะครับ เพราะทาง อปท.อ่ืนก็ไดยกเลิกโครงการกันไปบางแลวนะครับ 
อันนี้ก็ฝากคณะกรรมการดวยนะครับชวยประสานไปทางโนนดวยนะครับวาอยางไร 
และทางสมาชิกทุกทานเราก็ขอบคุณนะครับที่เป็นหวงโครงการนี้ เพราะมันนานมาก
แลวเหมือนกับที่ทางสมาชิกบอกนะครับ สองสามปีแลวนะครับ ผมกับทาง ผอ.กอง
สาธารณสุข และทางหลายๆทาน ทานปลัดและคณะก็ไปคุยกันที่สํานักนโยบายและ
แผนไมต่ํากวาสามสี่ครั้งแลวนะครับที่เราไปคุย ก็อยากจะใหเสร็จสมบูรณ์ก็ฝากไวกับ
คณะกรรมการดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ ก็สรุปวามันอยูที่แผนเรานี้ละครับ                    
การจัดทําไปมา ไปมา มันก็เลยลาชาไปบางสักนิดนึง แตทุกคนก็ทํางานกันเต็มที่นะครับ 
ประชุมกันสองสามรอบ จะดวยระยะเวลาและรายละเอียดก็ตองใหทางประธานเขาวา
กันไปนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณสูไฮมีคะ   

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมก็พอจะเขาใจตามท่ีทานนายกไดอธิบายแตก็ฝากคณะกรรมการชุดนี้ดวย                     
นะครับ เพราะดูจากรายชื่อแลวแตละคนก็ระดับชํานาญการพิเศษทั้งนั้น ผมวานาจะ            
ทําไดนะครับ เพราะวารายชื่อและตําแหนงแตละคนก็โอเค. ระดับชํานาญการพิเศษ                       
ก็นาจะแกไขปัญหากันได ถาไมไดอยางไรก็บอก ถาไดก็บอกถาไมไดก็บอกเหมือน                   
ที่นายกบอก เพราะชื่อแตละคนระดับหัวหนาทั้งนั้นนะครับ วิศวะท้ังนั้น แตแปลกตรง
ที่วาชื่อหัวหนาวิศวะซี 9 ไมมีดวยชุดนี้ เผื่อจะไดปรึกษากับเขาบาง ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกทานตอไปคะ เชิญคุณสมานคะ   

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมนายสมาน รานิงครับ ผมก็ขอสนับสนุนที่นายกไดอภิปรายเมื่อสักครูนะครับ 
คือหอบเอกสารไปเลยครับ ไปที่โนนเลยจะไดคุยกันตอหนาเลย เพราะวาโครงการนี้                   
มันสําคัญมากนะครับ เรื่องขยะมันเป็นวาระแหงชาติ คือเสียดายถามันไมได ก็คือ                                 
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ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกและเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับในเขตเทศบาลเมือง
นราธิวาสนะครับ ผมอยากจะให อันนี้เป็นความคิดสวนตัวนะครับ ผมอยากจะให
เจาหนาที่ทํางานดวยใจนะครับ อยากใหทํางานเพ่ือประชาชนจริง ๆอยาไดมีอคติอะไร
นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกทานตอไปคะ เชิญทานนายกคะ   

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ยังมีเรื่องที่ทางทานสมาชิกสอบถามมา ผมไดหารือกับทางทานรองชุมสาย                  
วาในสวนของการจะตั้งคณะกรรมการ ก็ขอใหทางทานรองชวยชี้แจงสักนิดครับ                                
วาสามารถทําไดอยางไรนะครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ ทานประธานครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ตามที่ทานสมาชิก                            
ไดนําเสนอมาเมื่อสักครู ตามระเบียบสามารถทําไดครับและไมใชทําไดแคชุดเดียว ทําได
หลากหลายดวยครับ แมกระทั่งกรรมการติดตามหาดนราทัศน์ก็ยังทําไดครับ แตมันก็มี
ขอดีขอเสียตางกัน ขอดีก็คือวาคณะกรรมการชุดนี้จะไปชวยกระตุนและมีบางเรื่อง                    
บางราวที่คณะกรรมการชุดของเทศบาลหรือผูบริหารมองไมเห็น อาจจะมีขาวสารเขามา
เติมเต็มเหมือนกับน้ําที่ถาใสเต็มเขามาแลวจะทําใหประโยชน์ตกกับประชาชนครับ                   
ทําไดครับตามระเบียบเปฺะเลยครับ ที่อ่ืนเขาทํากันนะครับ คณะกรรมการติดตาม
โครงการกอสราง RTF โครงการอะไรใหญๆ ครับเขาจะตั้งกรรมการติดตาม แลวเขาจะ
ชวยกันไปทั้งหมดครับ ทั้งสภาและผูบริหารครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญสมาชิกทานตอไปคะ เชิญคุณสมานคะ   

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมนายสมาน รานิง ครับ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสตามที่ทานรอง
ยืนยันวาได เพราะมันมีในบริบทอยูนิดนึง ก็อยากจะเสนอทางสภาวานาจะแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามเรื่องนี้ ผมวาถาแตงตั้งโครงการนี้นาจะเร็ว เพราะวาจะไดเหมือน
ที่ทานรองบอกวามีหลายหัวดีกวามีหัวเดียว ความคิดมันยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับ ก็เสนอ                      
สภาครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอถามสมาชิกนะคะ ทานใดเห็นวาควรตั้งคณะกรรมการติดตามเฉพาะกิจเรื่อง
บอขยะ ไดหรือไมคะทานรอง เป็นเฉพาะกิจหรือติดตาม   

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับ เดี๋ยวจะเขาใจผิด การเขาใจผิดจะไปกันใหญ                         
นะครับ คณะกรรมการติดตามนี้นะครับ ถาหากจะดูบทบาทหนาที่แลว สภามีหนาที่
แตงตั้งใหสอบถามเพ่ือใหไปติดตามเรงรัดความคืบหนาและเสนอขอคิดเห็นตอสภา 
เพ่ือใหที่ประชุมของสภาเป็นที่ปรึกษาใหนายกเทศมนตรีอีกทางหนึ่ง การที่จะติดตาม                      
ก็ไมไดหมายความวา ฉันจะตองไปติดตามกันที่กรุงเทพนะครับ ติดตามก็หมายความวา                   
ไปติดตามความคืบหนาการดําเนินการของคณะกรรมการที่นายกแตงตั้งมา แลวไป
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คนหาความจริง คนหาขอเท็จจริงวาติดตรงไหนแลวก็มานําเสนอ ในลักษณะนั้นมากกวา
นะครับ ประเด็นตอมานะครับ ถาหากวาเรื่องนี้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆ ในวาระนี้                            
เป็นเรื่องอ่ืน ๆ ผมก็มีขอเสนอแนะกับทานประธานวา สมควรที่จะเสนอเป็นญัตติ                      
ไดหรือไมครับ แลวนําเขาที่ประชุมในครั้งตอไป ถาหากวาเราพูดวันนี้แลวมันจะยืดเยื้อ 
แลววาระมันก็ไมใชดวย จะนํามาพิจารณามันก็ไมเหมาะสมนะครับ เสนอเป็นญัตติ                       
ในคราวตอไปก็แลวกันนะครับ แลวก็จะเป็นไปตามระเบียบดวยครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณสมานคะ   

นายสมาน  รานิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ ผมนายสมาน รานิง ครับ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส อันนี้                      
ขอปรึกษานะครับ ถาหากวาในวันนี้ญัตติเราเสนอดวยวาจาก็ไดนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ไดคะ  แตดิฉันวาเอาไวคราวหนาดีกวานะคะ จะไดเสนอเป็นญัตติเป็นเอกสาร
แลวเราก็มาตั้งกัน เพราะวามันมีขอกฎหมายที่เกี่ยวของ เราตองอางอิง เราตองทําความ
เขาใจใหชัดเจนตามระเบียบขอกฎหมาย คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่อะไรบาง ประกอบ
ไปดวยอยางนอยกี่คน อยางมากกี่คน ไมเกินกี่คน คือรายละเอียดปลีกยอยมันมีมากกวา
ที่เราคิด เราตองศึกษาใหรอบคอบแลวมาวางกันนะคะ เอาไวคราวหนานะคะ คอยเสนอ
เป็นญัตติ แลวเขาท่ีประชุมนะคะ สมาชิกทานอ่ืนมีอีกหรือไมคะ   ไมมีนะคะ เชิญคุณ
สูไฮมีคะ 

นายสูไฮมี  มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ทานประธานครับ ผมสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส                      
เขต 3 อันนี้ไมใชเรื่องบอขยะนะครับ ผมขอนิดเดียวครับ อยากจะทราบวาเรื่องที่ตัด                  
กิ่งไม ถาเราตัดไปทีละสายไดหรือไมครับ เพราะวาที่ผานมาผมดูแลวจะตัดเฉพาะ                        
ที่เราแจง สมมุติวาซอยยะกัง กิ่งไมจะออกมาชนสายไฟอยางไรก็แลวแต ถาเราไมแจง
เขาก็ไมเขามาตัด จะตัดเฉพาะตนที่เราแจง อยางเชนตนมะมวงนี้ชวยตัดหนอย คือถึงจะ
เห็นทั้งสายนี้ติดสายไฟยังไงเขาก็จะไมตัด จะปรึกษาไดหรือไมครับ วาใหทางสํานัก                      
การชางเขาไปตัดเป็นสายๆ ดีกวาไปตัดเป็นจุด เดี๋ยวก็ไปกําปงบารูอีก 3 ตน เดี๋ยวมา             
กําปงตาโก฿ะอีก 1 ตน ผมวาทําอยางไรก็ไมเกิดผลดี เพราะวาบางซอยนี้คุณลองเขาหนา
บาน โทษนะครับ บานผมซอยแสงจันทร์แถวหนาบานของคุณณรงค์ จันติ ทั้งสายครับ
ติดหมดเลยสายไฟ ผมเคยแจงไปแลวแตก็ยังไมถึงเดือนก็เกือบๆ เดือน ผมอยากจะให
ตัดทั้งสาย ไมเฉพาะแตสายนี้นะครับ เกือบทุกสายจะติดสายไฟนะครับ อันตรายดวย 
ไมใชวาแจง 3 ตนก็ไปตัด 3 ตน ทั้งๆ ที่ตนอ่ืนก็ติดสายไฟ อันนี้ก็ชวยกันพิจารณา                      
ครับผม  คณะผูบริหารครับอยางไรก็ฝากดวยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ มันเป็นหนาที่เทศบาล เชิญทานรองนายกคะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนทานประธานนะครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานนะครับ 
ขอบคุณทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 3 คุณสูไฮมี นะครับ ดูแลวเรื่องของการตัด
ตนไมทางสํานักการชางก็มีอยูแคชุดเดียว รถก็ไมคอยสมบูรณ์ ไปตัดอาทิตย์นึงก็ตองเขา
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สําเนาถูกตอง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ศูนย์ซอม เพราะวารถของเราเกามาก ความจริงแลวเรื่องของตนไม ทางหัวหนาที่ดูแล
เรื่องนี้อยูก็คือคุณบุญธรรม เขาจะมีตารางอยูแลววาในแตละวันจะตัดที่ไหน คือจะมี
แผนในการตัดตนไมกิ่งไมอยูแลวนะครับ วาแตละเดือนจะตัดสายไหนอยางไร                                
นอกเสียจากวารับปัญหาจากชาวบานบาง สท.บาง เรื่องเรงดวน เราก็ตองโยกไป      
คราวนี้เรื่องของวันเวลาก็ตองเคลื่อนยายไปดวย และที่สําคัญก็คือเรื่องของรถนะครับ  
เพราะวารถเราเกามากนะครับ เละเขาซอมเสมอเลยนะครับ พอผมไปถามรถก็จะเขา
ศูนย์ซอมบอยมาก ก็เลยทําใหลาชาขึ้น แตก็ไมเป็นไรเดี๋ยวเที่ยวหนานะครับ เพราะวา
วันนี้ก็คงจะไมทันแลวนะครับ ผมจะใหทางสํานักการชางผูที่ดูแลเรื่องของการตัดกิ่งไม
ตนไมเอาแผนมาใหทานดูวาเดือนนี้อาทิตย์นี้อยูสายไหน อีกอยางชวงนี้ก็ใกลจะรับเสด็จ
แลวดวยนะคับ ก็ไดกําชับไปแลวนะครับวาสายที่จะรับเสด็จจะตองใหเรียบรอยนะครับ 
ก็ขอขอบคุณทางคุณสูไฮมีนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คะ เชิญสมาชิกทานตอไปคะ ถาไมมีดิฉันจะนัดประชุมวาระ 2 และ 3 เลย                  
นะคะ เอาเป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นะคะ ทายนี้ก็ขอบคุณ
ผูเขารวมประชุมทุกทานก็ขอปิดประชุมคะ 

 

ปิดประชุมเวลา   12.35   น. 
 

 

     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์     ถอดเทปรายงานการประชุม 
             (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                        เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
     (ลงชื่อ)  ปริยา  พรหมสังวระ     ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวปริยา  พรหมสังวระ)   
                                                            หัวหนาฝุายบริหารงานทั่วไป   
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                 (นางสุชีพ  เกื้อกูล) 
             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
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