
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ประจ าปี  2559 

ครั้งที่ 2/2559            
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2559   

เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องภูผาภักดี)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นางสมพร แปูนคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล (เลขานุการสภาฯ) 
4. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายมะตอฮา ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล    
13. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล 
14. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
15. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล     
16 นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล     
17. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี   
18. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
19. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี 
20. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี 
21. นายอาฮามะ กุลยานันต์ เลขาฯ นายกเทศมนตรี 

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

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

1. นายฮาฟิช     ฮาเล็ง นิติกรชํานาญการ  (ผู้แทน ผวจ.นธ) 
2. นายบุญณรงค์    กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล 
3. นายกิจจา    สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล 
4. นายโชคชัย    วัฑฒนายน หน.สํานักปลัดเทศบาล 
5. น.ส.ปริยา    พรหมสังวระ หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป 
6. นางภชมล    มณีมาตย์ จพง.ธุรการชํานาญงาน 
7. น.ส.อโรชา    พรหมพันธ์ จพง.ธุรการปฏิบัติงาน 
8. นางรอมือละ    อาแว จพง.พัสดุชํานาญงาน (ช่วยงานธุรการ) 
9. นางวัจนา หนูปั้น หน.ฝุายบริหารงานทั่วไป 
10. นางบุษบา    ทิพย์เหรียญ ผจก.สถานธนานุบาล 
11. น.ส.ปราณี เจริญสุข หน.ฝุายบริหารงานคลัง 
12. นางสุชีพ    เกื้อกูล ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
13. นางเกศสุดา    ชูชื่น รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
14. นายธนานนท์ ชูด้วง ผอ.สํานักการช่าง 
15. นายชัชชัยวุธ    กระจายเกียรติ หน.ฝุายแผน และงบประมาณ 
16. นายวรรณ์    บัวสว่าง จพง.สุขาภิบาลชํานาญงาน 
17. นางกุลวดี    สะลีละ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 
18. นายสมนึก    ล่องสมุทร ผอ.สํานักการศึกษา 
19. นางกติยา ไพรพฤกษ์ หน.ฝุายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
20. นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
21. นางสาววัฒนิยา ทองแผ้ว รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
22. น.ส.ศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      

ชํานาญการ 
23. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
๒๔. นางคล้องพร สุภาไชยกิจ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
๒๕. นางอุษามาศ เรืองธนู ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1 
26. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจ 
27. นายวรรณ์ บัวสว่าง จพง.สุขาภิบาลชํานาญการ 
28. นางเกษศินี อารยเศรษฐ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
29. นายอับดุลฆอนี อันนัศว์ หน.ฝุายบริการสาธารณสุข 
30. นายบุญสม ใสบริสุทธิ์ ผอ.ส่วนการโยธา 
31. นายพิมาน เพ็ชรสังข์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
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                เมื่อถึงเวลา 10.๐0 น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุม             
ตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมทั้งที่แก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึง  ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546  และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวง มหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้อง
ประชุมฯ   พร้อมทั้ง เรียนเชิญคุณ สมพร  แปูนคง  ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อดําเนินการตามระเบียบวาระ
ต่อไป  และเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม         

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เรยีนท่านนายก ท่านผูบ้รหิาร ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรต ิตวัแทนผูว้่าฯ ท่าน 
ผอ.กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2/2559 ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้    

            ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
- เรื่องท่ี  1  การเพ่ิมเติมโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕59 –   

๒๕๖1) ครั้งที่  ๕ นะค่ะ ตามที่ได้แจกให้ท่านแล้วเล่มสีเขียว  รายละเอียดคร่าว ๆ ก็คือ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 29,000 บาท ของสํานักปลัดนะค่ะ คิดว่าทุกท่านคงดูมา
จากบ้านเรียบร้อยแล้วนะค่ะ แจ้งเพื่อทราบ  ต่อไปเรื่องท่ี 2  เรื่องการเพ่ิมเติมโครงการ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2) ในเล่มสีเขียวเช่นกันนะค่ะ มีทั้งหมด 3 ปี 
รวมทั้งหมด 17 โครงการ งบประมาณ 4,040,000 บาทนะค่ะ  หวังว่าทุกท่านคงดู
มาแล้วนะค่ะ ต่อไปเรื่องเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 –
2562) เช่นกันนะค่ะ เอกสารที่ส่งให้ท่านแล้ว ในเล่มนี้รายละเอียดสั้น ๆ ก็คือมีเงินอยู่ 
2 ประเภทนะค่ะที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม คือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อย่างเช่นเบี้ยยังชีพ 
เบี้ยคนพิการ  เบี้ยคนปุวยโรคเอดส์นะค่ะ ข้อ 2 เงินอุดหนุนจากกรมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือจ่ายในการบริหารสถานศึกษา ของเราก็มีโรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 โรง  ท.1 – 
ท.6 คร่าว ๆ นะค่ะ ปีละ 32,030,000 บาท 3 ปีก็คูณเข้าไปนะค่ะ แจ้งเพื่อทราบนะ
ค่ะ ต่อไประเบียบวาระท่ี 2  

             ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง    
นราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจําปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 
สิงหาคม 2559 

เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุม    

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายอานนท์ โสตติมานนท์  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 2  ขอแก้ไขรายงานการประชุมนะครับ ในบันทึกการ
ประชุมของคณะกรรมการฯ แผ่นที่ 3  ข้อความที่ระบุจํานวนหน้านะครับ จากเดิม 20 
หน้า แก้ไขเป็น 19 หน้านะครับ อันนี้คือจุดที่ 1 ต่อไปจุดที่ 2 นะครับ จุดนี้เป็นคําพูด
ของผมเองนะครับ หน้า 3 บรรทัดสุดท้าย ของนายอานนท์ โสตติมานนท์ แก้ไขจากค่ะ 
เป็นครับ  ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ความจริงแล้วให้เลขาอ่านให้เสร็จก่อนแล้วขอแก้ไขท่ีหลังนะค่ะในคราวต่อไป 
คือให้เสนอผลตรวจรายงานให้เรียบร้อยก่อนแล้วขอแก้ในคราวหลังว่าขอแก้หน้าไหน  
นะค่ะ เข้าใจตรงกันนะค่ะ 

นายอานนท์  โสตติมานนท์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ผมขอแย้งนะครับ ตรงนี้ผมปรึกษาเขามาแล้ว คือวาระการประชุมตรงจุดนี้ขอ
แก้ไขก่อน  แต่ถ้าผิดพลาดก็ขออภัยนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ความจริงมันก็ไม่ผิดทั้ง 2 อย่างนะค่ะ แต่ถ้าตามขั้นตอนที่จะให้สะดวกก็ควร
เสนอผลตรวจรายการการประชุมก่อนแล้วคุณจะมาแก้ข้อไหนก็ว่าไปเลยนะค่ะ ต่อไป
ขอให้ยึดหลักแบบนี้ดีกว่านะค่ะ มันไม่ผิดระเบียบหรอกนะค่ะ ถ้าคุณจะขอแก้ไขก่อน   
นะค่ะ  เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการตรวจ
รายงานการประชุม    

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

             บนัทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมทําหนา้ท่ี
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  เมื่อวันที่  4 สิงหาคม  2559  ณ  ห้องสํานัก
ปลัดเทศบาล  เวลา  10.00  น.  คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากสภาเทศบาล  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2555 ประกอบ   

1. นายอานนท์  โสตติมานนท์  ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม  
2. นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ   กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
3. นายสูไฮมี  มะรอดิง  กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
4. นายดิเรก  ยา  กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
5.นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์   เลขานุการฯ 

             กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม  และเลขานุการ  ท่ีประชุมไดต้รวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจําปี  
2559 ครั้งที่  1 /2559  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 จํานวน 19 หน้า ซึ่งได้ตรวจ
ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายปรากฏไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด  และมีมติให้ส่งสภา
เทศบาล  เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             สมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานเชิญค่ะ  ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมตเิลย  สมาชิก
ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจําปี 
2559  ครั้งที่  1/2559  เมื่อวันที่  2 สิงหาคม 2559 โปรดยกมือค่ะ (สมาชิก        
ยกมือ  14  เสียง) มาประชุม 16 นะค่ะ ยกหมดนะค่ะ เป็นอันว่าสภามีมติรับรอง
รายงานการประชุมครั้งนี้     

              ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม  ไม่มี     

              ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนที่เสร็จแล้ว   

               ก็คณะกรรมการมี  2  คณะ  คือคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
เชิญคณะกรรมการ  คณะที่  2  ก็คือคณะกรรมการแปรญัตติ 
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                ระเบียบวาระท่ี  5   ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของสํานักปลัดเทศบาล 
               เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภา สําหรับญัตติในระเบียบวาระที่ 5 ขออนุญาตให้
รองอุดม เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

         เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส มี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
    หลักการ  
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบดําเนินการ  ค่าวัสดุ  
วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 
  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทยุ (หน้า 5/57) งบประมาณ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ขณะนี้คงเหลือ 67,970 บาท ขอโอนลดงบประมาณ 29,000 บาท 
  รวมขอโอนลด 1 รายการ งบประมาณจ านวน 29,000 บาท  
น าไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง 
 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง       ตามหนังสือจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ 0023.2/ว 3395 ลงวันที่ 
22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง โครงการ   จัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
ระยะที่ 1  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 29,000 บาท  นํามาจากแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559 – 2561) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 หน้า 2 
      เหตุผล 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทําโครงการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่นท่ีทันสมัย 
ถูกต้อง และเพ่ือวิเคราะห์ วางแผนและประมวลผลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น และให้จังหวัดนราธิวาสพิจารณาคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ที่รับผิดชอบงานด้านบุคคล เพื่อเป็นตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ 
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จังหวัด เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ 
ระยะที่ 1 ซึ่งข้ันตอนการเตรียมการและดําเนินการตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 กรมส่งเสริม  การปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล เพื่อรองรับ
การใช้งาน โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 
3.2 GHz จํานวน 1 หน่วย 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยความจําขนาด    ไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง    แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
  - มีหน่วยความจําหลัก  (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า      2 TB จํานวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Bese-T  หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีแปูนพิมพ์และเมาส์  
  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาด    ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
    ระเบียบ  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543 ข้อ 27 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน       หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น  รายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป  



7 
 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ขอบคุณค่ะ สรุปสํานักปลัด งานบริหารทั่วไป มีเงินเหลืออยู่ 67,970 บาท 
คราวนี้ขอโอนนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 29,000 บาท ตามเพ่ิมเติมโครงการที่แจ้งเพ่ือ
ทราบเมื่อสักครู่นะค่ะ ใช่หรือไม่ค่ะท่านปลัด เข้าใจตรงกันนะค่ะ เชิญท่านสมาชิก
อภิปรายค่ะ  ถ้าไม่มี ดิฉันขอถามมติที่ประชุมแห่งนี้   มีสมาชิกท่าน ใดอนุมัติให้สํานัก
ปลัดเทศบาล โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 นําไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่   โปรดยกมือค่ะ  (สมาชิกยกมือ  14 เสียง)  ยกหมดนะค่ะ ไม่
เห็นชอบไม่มีนะค่ะ  เป็นอันว่าสภามีมติ เห็นชอบให้ สํานักปลัดเทศบาล โอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะค่ะ 

             ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐  (ขั้นรับหลักการ)  

   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

            เรียน  ประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ในโอกาสนี้ขอแถลงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการดําเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

    ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ณ วันที่   31   กรกฎาคม  พ.ศ.   2559   
เทศบาลเมืองนราธิวาส  มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  จํานว น      319,048,097.52     บาท 
1.1.2 เงินสะสม    จํานวน         10,091,884.63     บาท 
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม             จํานวน      111,337,825.50     บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน    8   โครงการ 
                        จํานวน       28,379,151.00     บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน   4   โครงการ 
                                 จํานวน         9,530,500.00      บาท 

      1.2 เงินกู้คงค้าง    จํานวน      68,890,845.19     บาท 
          2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2559  ณ  วันที่  31  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
     (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  343,586,063.90  บาท  ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร   จํานวน    15,939,513.43      บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   
                                                     จํานวน     5,162,280.20      บาท 
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  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จํานวน    7,408,771.82      บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จํานวน 0.00บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จํานวน       406,102.59      บาท 
  หมวดรายได้จากทุน    จํานวน                  0.00      บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร     จํานวน  144,673,020.86    บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน  169,996,375.00    บาท 
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        
                                            จํานวน    113,907,247.42    บาท 
(3) รายจ่ายจริง  จํานวน  258,186,484.81 บาท   ประกอบด้วย 

  งบกลาง       จํานวน     11,336,203.95     บาท 
  งบบุคลากร      จํานวน    149,902,317.92    บาท 
  งบดําเนินงาน      จํานวน      80,108,727.94    บาท 
  งบลงทุน      จํานวน       8,773,935.00    บาท 
  งบรายจ่ายอื่น      จํานวน             0.00    บาท 
  งบเงินอุดหนุน       จํานวน       8,065,300.00     บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จํานวน     
89,170,220.91    บาท 

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่              จํานวน    
190,952,871.30   บาท 
3. งบเฉพาะการ 
     3.1 ประเภทกิจการสถานธนานุบาล   กิจการสถานธนานุบาล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ  วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559   มีรายรับ
จริง 28,548,012.70 บาท รายจ่ายจริง 12,364,855.79  บาท 
กู้เงินจากธนาคารออมสิน  สาขานราธิวาส  จํานวน  21,488,425.90    บาท 
กู้เงินจากธนาคาร  ธกส.  สาขานราธิวาส  จ านวน  30,000,000.00    บาท 
กูเ้งินจากกองทุน  กบท.    จ านวน  20,000,000.00    บาท   
 กําไรสุทธิ    จํานวน  11,885,434.99    บาท 
 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  31 กรกฏาคม  2559  
ธนาคารกรุงไทย  ประเภทออมทรัพย์  จํานวน         66,700.22    บาท 
ธนาคารออมสิน  ประเภทออมทรัพย์  จํานวน           8,552.69    บาท 
ทรัพย์รับจํานํา      จํานวน    139,707,450.00  บาท                      
      3.2  ประเภทกิจการสถานีขนส่ง   กิจการสถานีขนส่ง 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  มีรายรับ
จริง  1,398,471.51  บาท   รายจ่ายจริง   1,397,300.00  บาท 
 กําไรสุทธิ   จํานวน             1,171.51     บาท 
 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  31 กรกฎาคม  2559     
                                                    จํานวน      1,566,649.55     บาท 
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           โดยหลักการและเหตุผลในการประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
  พ.ศ.  2560  ของเทศบาลเมืองนราธิวาส   ดังต่อไปนี้ 

หลักการ 
1.   ประมาณการรายรับ    ยอดรวม     492,380,700 บาท 
    1.1. ประมาณการรายรับท่ัวไป  ยอดรวม     460,551,100 บาท 

-  หมวดภาษีอากร จํานวน         15,320,000      บาท 
-  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต  
                                จํานวน           4,606,000     บาท 
-  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 9,451,000 บาท   
-  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  
                                 จํานวน           2,000,000   บาท 
-  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จํานวน 300,500      บาท 
-  หมวดภาษีจัดสรร   จํานวน 175,030,500 บาท 

-  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จํานวน          253,843,100 บาท 
1.2  ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานธนานุบาล  
                                          ยอดรวม       30,616,000 บาท  

-  หมวดรายได้    จํานวน 17,616,000 บาท  
-  หมวดเงินรายได้อ่ืน   จํานวน          13,000,000  บาท  

1.3 ประมาณการรายรับเฉพาะการสถานีขนส่ง       
                                          ยอดรวม         1,213,600 บาท  
       -  หมวดรายได้     จํานวน   1,213,600 บาท  

2.  งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น               ยอดรวม      482,450,300  บาท บาท     
แยกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี้ 

  2.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   ยอดรวม     460,551,100 บาท  
ก. ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป    ยอดรวม         71,145,520 บาท 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ยอดรวม         12,743,670 บาท 

ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานการศึกษา    ยอดรวม      187,208,720 บาท 

 แผนงานสาธารณสุข    ยอดรวม          9,292,660 บาท 
แผนงานสังคมสงเคราะห์    ยอดรวม             128,280 บาท    
แผนงานเคหะและชุมชน    ยอดรวม        95,428,750 บาท  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม        5,146,860  บาท     
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 7,798,610 บาท 
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ค.  ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   ยอดรวม        10,049,820     บาท 
แผนงานการพาณิชย์    ยอดรวม             508,900 บาท  

ง.  ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
 แผนงานงบกลาง      ยอดรวม        61,099,310 บาท 
   2.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ   ยอดรวม       21,899,200 บาท  

2.2.1 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล  
                                       ยอดรวม         20,685,600 บาท 

     2.2.2 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่ง  
                                             ยอดรวม           1,213,600 บาท 

เหตุผล 
  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส  และนโยบายของ
นายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ในแผนพัฒนาเทศบาลตลอดปีงบประมาณ  พ .ศ. 2560  จึงขอเสนอ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ .ศ.2560 รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายญัตตินี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาล
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

  ขอบคุณค่ะ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง   

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

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

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ  เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผมนายมะตอฮา ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1 ท่านประธานครับ ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ที่ท่านนายกได้อธิบายให้ท่าน
สมาชิกทราบไปแล้วนั้น ผมอกยาจะถามท่านประธานประมาณ ๒ ข้อนะครับ ก็คือ ข้อ 
๑.๑.๔ หน้าแรกเลยนะครับ จะถามว่ารายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้
เบิกจ่าย จํานวน ๘ โครงการนั้นมีโครงการอะไรบ้าง  ข้อที่ ๒ รายการที่ ๑.๑.๕ รายการ
ที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๔ โครงการมีอะไรบ้าง ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

สําหรับที่ทางท่านสมาชิกสอบถามมาทั้ง 2 ข้อนะครับ รายการกันเงินไว้แบบ
ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน ๘ โครงการ เป็นเงิน ๒๘,379,151 บาท กับ 
รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน ๔ โครงการ  เป็นเงิน 
9,530,500 บาท  ขออนุญาตให้ทางคุณปราณี กองคลัง เป็นผู้ตอบให้กับทางสมาชิก
ได้รับทราบนะครับ เชิญครับ 

นางสาวปราณี  เจริญสุข 
หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง 

เรียนท่านประธานนะค่ะ ท่านสมาชิก และท่านผู้บริหาร รวมถึงผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านนะค่ะ รายการที่เป็นเงินกันจะตัดถึงเดือนกรกฎาคม 2559 นะค่ะ มี
รายการที่กันแบบมีหนี้อยู่ 8 โครงการนะค่ะ จะมีโครงการะบบระบายน้ํา ระบบไฟฟูา 
ระแบบแสงสว่าง ถนนเลียบคลองชลประทาน 1 โครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ท.5 1 โครงการ โครงการก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น 2 ห้องเรียน ท.5 1 
โครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากน้ํา เขื่อนกันทราย 1 โครงการ โครงการ
ก่อสร้างอาคารอนุบาล ท.6 1 โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ท.3 1 
โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาธิต ท.1 1 โครงการ โครงการ
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ท.5 1 โครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 
ห้องเรียน ท.5 1 โครงการ  รายการที่มิได้ก่อหนี้นะค่ะ มีทั้งหมด  4 โครงการนะค่ะ 
คือ โครงการจัดซื้อรถตรวจการดับเพลิง 1 โครงการ โครงการรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ํา 
ถังโฟม 1 โครงการ โครงการครุภัณฑ์ปฏิบัติงานทางภาษา 1 โครงการ โครงการ
ก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสาไฟฟูาประติมากรรมการเรือกกอและ 1 โครงการ โครงการ
ดังกล่าวจะตัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นะค่ะ ส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายไปแล้ว
ด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกต่อค่ะ  เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1  วันนี้เราประชุมเรื่องญัตติความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันนี้งบประมาณที่นายกได้อภิปราย รายรับ
ของเราปี 2560 ทั้งหมด 492,380,700 บาท และงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นยอด
รวม 482,450,300 บาท ท่านประธานครับท่านมาดูยอดรายรับจริงทั้งสิ้น 
343,586,063.90 บาท ผมอยากจะให้ท่านประธานทราบว่ารายรับจริงถ้าดูใน
หลักเกณฑ์ของงบประมาณของเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกทุกท่านต้องมีค่าตอบแทน
เพ่ิมข้ึน เพราะว่าในหลักเกณฑ์ที่ผมได้ถือเอกสารนี้ คือหากว่างบประมาณของเทศบาล
ของเราเกินกว่า 3 ร้อยกว่าล้าน ผู้บริหารจะได้เพ่ิมค่าตอบแทนรวมทั้งหมด 75,530 
บาท รองนายกจะได้รับ 45,540 บาท และประธานสภาจะได้รับ 30,540 บาท และ
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รองประธานสภาจะได้รับ 24,720 บาท สมาชิกสภาเทศบาลจะได้รับ 19,440 บาท 
ผมอยากจะถามท่านประธานว่า ให้ผู้ที่มีความรู้ช่วยอธิบายให้กับสมาชิก เพ่ือจะได้ทราบ
ในแนวทางเดียวกันครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ สําหรับข้อมูลที่ทาง
ท่านสมาชิกได้สอบถาม ระเบียบข้อบังคับอย่างไรฝากให้ทางท่านเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ท่านปลัดครับช่วยอธิบายให้ทางสมาชิกได้รับทราบด้วยครับ  

นายบุญณรงค์  กวีพันธ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานครับ เดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับ ผมขออนุญาตดู
ระเบียบค่าตอบแทนนิดนึงนะครับ เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังหลังจากอยู่ในวาระนะครับ แต่
ขอเวลาสักครู่นะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เดี๋ยวท่านสมาชิกอภิปรายหัวข้ออ่ืนไปก่อนนะค่ะ แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใน
คําถามนี้นะครับ เพราะตอนนี้ท่านปลัดดูรายละเอียดข้อมูลก่อนนะค่ะ เชิญท่านสมาชิก
อภิปรายต่อค่ะ  เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  ต่อไปผมอยากจะทําข้อตกลงกับท่านประธานนะครับ ผม
อยากจะทราบโครงการทั้งหมดอยู่ที่ 14 โครงการนะครับ ผมจะถามท่านประธาน
ประมาณ 3 โครงการหรือว่า 4 โครงการ แล้วให้ทางท่านผู้บริหารตอบนะครับ เพราะ
ถ้าผมถามท้ังหมดกลัวว่าจะไม่ทัน ท่านผู้บริหารจะตอบไม่ทันนะครับ ท่านประธานครับ
ร่าง      เทศบัญญัติ พ.ศ.2560 คือผมก็มาเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 กับ ปี 
2560 มันมีความแตกต่างที่อยากจะถามในสภาแห่งนี้ว่า แตกต่างกันเพราะอะไรนะ
ครับ ขอให้ทุกท่านที่มีร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2560 นะครับ เปิด
ไปหน้า 1/61 ครับ ผมจะสงสัยเป็นบางโครงการนะครับ บางเรื่องนะครับ ท่าน
ประธานครับ หน้า 1/61 นั้น เงินเดือนฝุายประจํา ก็จะมีเงินเดือนของพนักงาน เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน เมื่อ
งบประมาณ ปี 2559 เราตั้งไว้ที่ 10,72,2,500 บาท แต่มาปี 60 ปัจจุบันเราตั้งไว้ที่ 
27,789,280 บาท คือมันสูงเกินก็เลยอยากรู้ว่าเราได้เงินจากไหน หรือว่าพนักงาน
โอนเข้ามาเทศบาลหลายคน และมาท่ีหน้า 3/61 ค่าเบี้ยประชุมนะครับ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลและคณะกรรมการวิสามัญที่
ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลให้ทําหน้าที่เก่ียวกับกิจการของสภาเทศบาลตาม
ระเบียบนะครับ ปี 2559  เราตั้งไว้ที่ 1๘,000 บาท พอมาปี 60 เหลือแค่ 12,000 
บาท นะครับ แล้วก็ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปีที่แล้วเราตั้งไว้ 
80,000 บาท พอมาปีนี้เราตั้งไว้ที่ 50,000 บาท มันลดลง ทั้งที่ผมดูแล้วเจ้าหน้าที่
ของเราทํางานนอกเวลาก็หลายกองนะครับ อันนี้ก็สงสัยทําไมมันตั้งลดลงนะครับ แล้วก็
มาหน้า 4/61 โครงการจ้างเหมาบริการ อยู่ท่ีค่าใช้สอย แล้วก็ข้อ 2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง
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เหมาบริการของสํานักปลัด ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ตั้งไว้ที่  4,374,000 บาท จํานวน 4 
โครงการดังนี้ นะครับ โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสํานักปลัดเทศบาล ตั้งไว้ 756,000 บาท แต่ผมดูในแผน 3 ปี ตั้งไว้ที่ 
900,000 บาท แต่พอมาอยู่ในร่างนี้เหลือแค่ 756,000 บาท แล้วมาท่ีโครงการจ้าง
เหมาบริการเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ปีนี้
เราตั้ง 3,234,000 บาท ในขณะที่ปี 59 เราตั้งไว้ที่ 3,514,800 บาท ลดไปตั้ง 
280,800 บาทนะครับ ผมว่ารายการจ้างเหมาเพ่ือดูแลความปลอดภัย เราน่าจะเพ่ิม
นะครับ เพราะว่าหลายๆเรื่องอาชญากรรมก็เยอะ ความปลอดภัยไม่มีก็จะเกิดอะไร
ตามมาหลายๆอย่างนะครับ และอีกอันนึงเป็นคําถามสุดท้ายสําหรับคําถามครั้งที่ 1 นะ
ครับ ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือค่าอนุกรรมการ
ตั้งไว้ที่ 90,000 บาท ในขณะที่ปี 59 เราตั้งไว้ที่ 150,000 บาทนะครับ ต่างกันตั้ง 
60,000 นะครับ แต่ในแผน 3 ปี เราตั้งไว้ที่ 150,000  พอมาตั้งในร่างจริง ๆ ตั้งแต่ 
90,000 บาท อยากจะให้ท่านประธานได้อธิบายให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบเป็นที่เข้าใจ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ สําหรับที่
ทางท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับสามสี่ข้อท่ีเกี่ยวกับเงินเดือนของฝุายประจํา ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าตอบแทนนอกเวลาต่าง ๆนะครับ ก็อยู่ในส่วนของสํานักปลัดนะครับ ก็ขอ
อนุญาตเรียนเชิญท่านหัวหน้าสํานักปลัดช่วยอธิบายให้ทางท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ได้รับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ 
ตามประเด็นที่คุณมะตอฮาได้สอบถามเกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนของผู้บริหาร
และสมาชิกสภานะครับ ก็อาศัยการตั้งเงินเดือนอาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ของ
นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่าย
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภา พ.ศ.2554 นะครับ ในประเด็นที่ทางท่านสมาชิกสภาผู้
ทรงเกียรติได้สอบถามว่า การตั้งเงินเดือน ค่าตอบแทนของสมาชิกตั้งอย่างไรนะครับ ก็
ผมได้นําเรียนระเบียบดังกล่าวแล้วนะครับ โดยประมาณการรายรับจริงปี 2558 นะ
ครับ รายรับของเทศบาลอยู่ในระหว่าง 100 ล้านถึง 300 ล้านบาทนะครับ ประมาณ
การอยู่ที่ 200 ล้านกว่าบาทนะครับ เพราะฉะนั้นค่าตอบแทนก็จะเป็นไปดังนี้นะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เปลี่ยนที่นั่งใหม่ดีกว่านะค่ะท่านหัวหน้าสํานัก 
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นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

เรตของรายได้นะครับโดยเอาประมาณการรายรับจริงของปี 2558 นะครับ 
อยู่ในระหว่าง 100 ล้าน ถึง 300 ล้านนะครับ  การประมาณการรายรับจริงของปี 
2558 ของเราอยู่ที่ 200 กว่าล้านนะครับ ก็อยู่ในขั้นนี้นะครับ ก็อยู่ในค่าตอบแทน
ดังนี้นะครับ ประธานสภาจะอยู่ในเงินเดือน 24,720 บาท รองประธานสภา 20,250 
บาท สมาชิกสภาเทศบาล 15,750 บาท เลขานุการ 15,750 บาท ที่ปรึกษา 
11,250 บาท โดยมีเงื่อนไขก็คือรายได้ของเทศบาล หมายถึงรายได้จริงของ
ปีงบประมาณของปีที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับ ทั้งนี้ไม่ร่วมเงินอุดหนุนและเงินสะสม 
และเงินอุดหนุนทุกประเภทในการใช้เป็นฐานในการคิดเงินเดือนตามที่ได้กล่าวมาแล้ว
ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นั้นปี 2558 นะค่ะ 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

โดยใช้ฐานปี 2558 นะครับ ในการจัดทํางบประมาณเราต้องใช้ฐานปี รายรับ
จริงปี 2558  นะครับ ในการคิดค่าตอบแทนของท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร ตามท่ีได้
ชี้แจงขั้นค่าตอบแทนไปแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

แล้วเราใช้ฐานนี้ไปตลอดหรือไม่ค่ะ 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

มันไม่เสมอไปครับ มันไม่ตายตัว แล้วแต่ฐานรายได้ เช่นปี 60  อาจจะลดหรือ
เพ่ิม มันก็ข้ึนลงอยู่อย่างนี้ แต่ก็อยู่ในระหว่าง 100 - 300 ล้านนะครับ ของเทศบาลอยู่
ประมาณนั้นนะครับ ถ้าเกิน 300 ล้านก็จะอยู่อีกขั้นนึงนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เพราะเราไม่ได้ร่วมเงินอุดหนุน ที่เราเยอะเพราะเรารวมเงินอุดหนุน เข้าใจนะ
ค่ะท่านสมาชิก เชิญท่านรองค่ะ 

นายชุมสาย เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่านครับ ผมถามกองคลังครับ งบปี 58 รายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุน          
ทุกประเภทอย่างที่กล่าวมาตอบได้หรือไม่ครับ รับจริงที่ไม่รวมเงินอุดหนุนมีคําตอบ
หรือไม่ครับ ปี 58 นะครับ อุดหนุนนี้คืออุดหนุนทุกประเภทใช่หรือไม่ครับ  คือรับจริงที่
ไม่รวมเงินอุดหนุนอยู่ที่ข่าย 100 ล้านถึง 300 ล้าน เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในเรตของ
ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่นนะครับว่า ถ้า 1 
ถึง 300 ล้านแล้ว นายกได้ค่าตอบแทนเท่านี้ รองนายกได้ค่าตอบแทนเท่านี้ ณ วันนี้ถ้า
หากจะพูดเรื่องนี้กันก็ต้องกลับไปดูปี 59  แต่ปี 59 ยังไม่จบ หรือจบแล้ว มีคําตอบให้
เขาหรือไม่ครับ ถ้าหากประเมินใกล้เคียงท่ีไม่รวมเงินอุดหนุนประมาณเท่าไรครับ มันก็
อยู่ในเรตนี้ละครับ 200 กว่า เห็นหรือไม่ครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมเคยทําที่ปัตตานี 
ทําให้กับท้องถิ่น ก็จะย้อนในลักษณะนี้นะครับ รายได้จริงเราหักเงินอุดหนุนเท่าไรก็จะมี
ผลต่อเงินเดือนค่าตอบแทนของพวกเรานะครับ นั้นคือถ้าค่ารายได้จริงยังเป็น 300 
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 ล้าน เราก็จะยังอยู่ในเรตเดิมนะครับ ถ้า 3 ร้อยข้ึนไปอีกเรตนึงค่าตอบแทนของเรา
ขึ้นอยู่กับรายได้นะครับกระจ่างนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ครับ ที่เมื่อสักครู่ที่ท่านรองชุมสายได้ตอบไปชัดนะครับ ในส่วนที่ทางคุณมะตอ
ฮาถามอีกชุดนึงนะครับ ก็อยู่ในของสํานักปลัดที่ตั้งงบประมาณของปี 60 ที่ท่านว่าปี 
59 กับปี 60 ตั้งไว้แตกต่างกันนะครับ หลักเกณฑ์ในการตั้งที่ถามว่าทําไมถึงสูงกว่า 
และมีอีกสองสามข้อก็คือค่าเบี้ยประชุม ปี 59 18,000 ปี 60 12,000 และยังมี
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 80,000 กับ 50,000 ใช่หรือไม่ครับ 
และมีเรื่องการจ้างเหมาสองสามโครงการเรื่องของยาม เป็นของสํานักปลัดในการตั้ง
งบประมาณของปี 60 นะครับ ก็ขอให้ทางหัวหน้าสํานักปลัด คุณโชคชัยได้ตอบในข้อ
ซักถามในชุดนี้ด้วยครับ 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ครับ ในประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณการจ้างเหมาก็มีอยู่หลายโครงการนะครับ 
เดี๋ยวขออนุญาต 2 นาทีนะครับ เดี๋ยวผมจะแตกลูกออกมานะครับ ยกตัวอย่างงบจ้าง
เหมาก็เป็นงบจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตเทศบาล ทั้ง 11 แห่งนะครับ 
อันที่ 2 คือจ้างแม่บ้านรักษาความสะอาดนะครับ อันที่ 3 คือรถรอบเมือง อย่างนี้เป็น
ต้น ส่วนรายละเอียดผมจะแจงรายการออกมานะครับ มันมีหลายโครงการนะครับ และ
ที่ท่านสงสัยว่าทําไมงบประมาณลดลง ผมขอเรียนว่า ตอนนี้พนักงานขับรถยนต์ได้
ออกไป 1 คนนะครับ เงินเดือนๆละ 7,000 บาท และค่าดูแลระบบเครื่องเสียงก็ตัดไป 
7,000 บาท งบประมาณเลยลดไปประมาณแสนกว่าบาทนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีอีกนะค่ะหัวหน้าโชค ค่าเบี้ยประชุม 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการก็เป็นไปตามเรตของระเบียบนะครับ ค่าเบี้ย
ประชุม ค่าตรวจรายงานการประชุม ก็จะเป็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม เรตก็อยู่ที่ 2 ร้อยกว่าบาทของประธาน และของกรรมการ ตัวเลขผมไม่แน่ใจ
นะครับว่าเท่าไรนะครับในแต่ละปีนะครับ เพราะไม่มีข้อมูลระเบียบอยู่ในมือ ณ ตรงนี้ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  นะครับ ผมขอยกตัวอย่างถามท่านประธานว่า โครงการจ้าง
เหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
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 ที่ตั้งไว้เมื่อ 59 เราตั้งไว้ที่ 3,514,800 บาท พอมาปี 60 ตั้งไว้ที่ 3,234,000 บาท 
มันลดไป 2 แสนกว่านะครับ ถามว่าลดไป เอาอะไรมาวัดครับ ถึงลดไปตั้ง 2 แสนกว่า
นะครับ ถ้าเป็นเรื่องน้ํามันเราก็พูดได้ว่าลดลง เราก็ต้องลด แต่ว่าความปลอดภัยนี้ผมว่า
น่าจะเพ่ิมข้ึนนะครับ ไม่ใช่ลดลง 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายก ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

สําหรับที่ตั้งจ่ายเป็นจ้างเหมาบริการของการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับ 
อย่างที่ท่านสมาชิกบอกว่า 3,514,800 บาท กับ  3,234,000 บาท มันต่างกันอยู่ 2 
แสนกว่านะครับ ข้อ 1 นะครับที่อยากให้ท่านปลัดตอบนะครับ และมีอีกข้อหนึ่งที่ท่าน
สมาชิกถามก็คือค่าเลี้ยงรับรองการประชุมสภา ตั้งไว้ที่ 90,000 บาท ในขณะที่ปี 59 
เราตั้งไว้ที่ 150,000 บาทนะครับ ให้ตอบทั้ง 2 ข้อเลยนะครับ เชิญครับ 

นายบุญณรงค์  กวีพันธ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ครับ กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที่เคารพครับ ตามท่ีท่านมะตอ
ฮา สอบถามว่าหายไป 200,000 ขอนําเรียนว่า ความจริงแล้วก็ไม่ได้หายนะครับ ท่าน
ลองไปเปิดหน้าที่ 18/61 เราไปตั้งอยู่ในงานเทศกิจนะครับ คืองานเทศกิจเราเพ่ิมไป
ทั้งหมด 10 คนที่อยู่หาดนราทัศน์นะครับ ก็เลยโยกไปอยู่งานจ้างเหมาบริการของงาน
เทศกิจนะครับ ก็เลยลดไปนะครับ แต่ไปเพิ่มทางงานเทศกิจนะครับ ท่านดูหน้า 18/61 
คือ 800,000 คือทั้งหมดนี้ยามอะไรต่างๆไม่ได้ขยับอะไรมากมายนะครับ แต่เพ่ิมงาน
เทศกิจ แยกหมวดไว้ให้นะครับ ประเด็นที่ 2 ครับค่าเบี้ยประชุม ใช้ฐานของปี 58 นะ
ครับ เราเลยตั้งตามท่ีจ่ายจริงนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เข้าใจหรือไม่ค่ะท่านสมาชิก เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1   ก็อยากจะให้พวกเราดูหน้า 6/61 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง แลพนักงานครู ท่านประธานครับ ในปีที่แล้วงบประมาณปี 59 เราตั้งไว้ 
1,200,000 บาท ปีนี้ตั้งแค่ 600,000 บาทไม่ทราบเหตุผลไร เพราะดูแล้วสมาชิก
สภาเป็นผู้ที่ทรงเกียรติแล้วเราก็ได้ไปทัศนศึกษาปีละครั้งแล้วก็ไปเป็นคณะด้วยนะครับ 
ในเมื่องบประมาณถ้าเทียบกับงบประมาณปีนี้ 4 ร้อยกว่าล้าน เทียบกับที่เราไป 
600,000 บาท มันก็น้อยครับอย่างน้อยก็อยากจะให้ผู้บริหารตั้งไว้สัก 1 ล้านนะครับ  
ให้เหมาะสม คือไม่ใช่ว่าจะเห็นแก่การไปเที่ยวนะครับ คือเวลาไปเราไปเป็นคณะนะครับ 
ก็ในเมื่อสมาชิกเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ผ่านงบประมาณ 4 ร้อยกว่าล้าน ก็ต้องดูว่าเหมาะกับ
พวกเราแค่ไหน อยากจะฝากผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดูในเรื่องนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายก ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ สําหรับโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานของผู้บริหารและสมาชิกนะครับ  ปีที่แล้วเราได้ 1,200,000 บาท 
และปีก่อนเราก็ตั้งไว้สามสี่ล้านนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมายังไม่มีข้อกําหนดการดูงาน
ต่างประเทศนะครับ ก็ต้องตั้งไว้สูงนิดนึงเผื่อเราจะไปศึกษาดูงานต่างประเทศได้ แต่
สําหรับงบประมาณห้วง คสช.  รัฐบาลชุดนี้ได้กําหนดไว้ว่าห้ามไปดูงานต่างประเทศนะ
ครับ ทุกหน่วยงานทุกองค์กรนะครับ ปีที่แล้วตั้งไว้ 1,200,000 บาท ก็ได้ตั้งเผื่อไว้ แต่
เราไปจริงเมื่อปีที่แล้ว เราไปศึกษาดูงานที่จังหวัดภูเก็ตใช้งบประมาณจริงไปประมาณไม่
เกิน 6 แสนบาทนะครับ ในการตั้งงบประมาณก็เป็นอย่างท่ีท่านปลัดได้กล่าวไว้แล้วนะ
ครับว่า เราใช้ฐานจากปีที่ผ่านมา เราใช้จริงประมาณ 600,000 บาท ปีนี้เราก็ตั้งไว้เท่า
เดิม เราตั้งไว้เท่าเดิมก่อน การที่เราจะไปดูงานตรงไหนที่ไหนในอนาคต อันนี้เดี๋ยวเรามี
วิธีการนะครับ ถ้าไปไกลเราก็ต้องโอนกันนะครับ ก็ค่อยว่ากันในอนาคตนะครับ 
600,000 นี้เราตั้งตามฐานจริงของปีที่แล้วนะครับ กราบเรียนท่านสมาชิกครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกต่อค่ะ  เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1  อีกข้อหนึ่งนะครับ อยากให้ดูหน้า 7/61 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล ก็ตั้งงบประมาณไว้ 4,800,000 บาทนะครับ ก็
อยากจะทราบว่าที่ตั้งไว้นี้นะครับ จํานวน 32 จุด ไม่ทราบว่าในบริเวณไหนครับ คือปีที่
แล้วรายละเอียดก็มีบ้าง แต่งบประมาณปีนี้ไม่มีนะครับ ก็อยากจะทราบว่า 32 จุด มีจุด
ไหนบ้างครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายก ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ สําหรับจุดการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดนี้เรากําหนด หรือยังครับ เรียนให้ท่านสมาชิกทราบด้วยครับ 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

เรียนท่านประธานนะครับ ท่านนายกให้ผมชี้แจง ผมจะชี้แจงตามประเด็นที่
ท่านดิเรกได้สอบถามนะครับ ขอเรียนเกริ่นในปี 59 ก่อนนะครับ ที่เราได้ตั้งไปแล้ว 7 
ล้านกว่าบาทนะครับ ตอนนี้ผลงานออกมาแล้ว และได้ตรวจรับไปแล้วเมื่อวานนะครับ 
ผมขอเรียนว่าเราได้ติดตั้งที่ถนนภูผาภักดีนะครับ เป็นกล้องคุณภาพสูงของกระทรวง
ไอซีทีกําหนดมานะครับ รายละเอียด คุณสมบัติ เป็นของกระทรวงนะครับ ก็ติดตั้งที่
ถนนภูผาภักดี 20 จุดนะครับ เริ่มจากหน้าอุตุนิยมวิทยานะครับ จนถึงสี่แยกด่านภาษี 
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นะครับ เป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถซูมได้นะครับ ผมเป็นกรรมการตรวจรับนะครับ 
สามารถซูมได้รวม 300 กว่าเมตรนะครับ ดึงมาเห็นไฝ ขี้แมงวัน เห็นหมดนะครับ และ
จุดที่ 2 ที่สวนหลวง ร.5 นะครับ ตั้งไว้ 40 จุดนะครับ ตอนนี้วอลรูมคือจอมีอยู่ 5 ตัว 
อยู่ที่ สภ.เมืองนราธิวาสนะครับ ซึ่งเป็นกล้องท่ีคุณภาพสูงมากนะครับ ผมไปดูแล้วนะ
ครับ มีอยู่ตัวนึงไปตั้งอยู่ที่มุมสนามเทนนิสนะครับ สวนหลวง ร.5 สามารถซูมได้ถึงขอบ
สระนะครับ ซูมแล้วสามารถเห็นหน้าเลยนะครับ ติดตั้งไว้แล้วนะครับ คุณภาพสูงมาก 
ท่านชมได้นะครับที่วอลรูม สภ.เมืองนราธิวาสนะครับ กลางคืนก็สามารถมองเห็นได้นะ
ครับ ในปีนี้ก็ตั้ง 4 ล้านกว่าบาทนะครับ ก็เป็นกล้องวงจรปิดคุณภาพสูงเช่นเดียวกันกับ
ที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับ แต่ละจุดนะครับเป็นของกระทรวงไอซีที โดยข้อมูลทั้งหมด
ที่ติดตั้งภายในเขตผมได้ประสาน ซึ่งมีหนังสือสั่งการจากจังหวัด การติดตั้งกล้องวงจร
ปิดให้ประสานบูรณาการกับฝุายความม่ันคงนะครับ ซึ่งผมได้ข้อมูลมาจาก สภ.เมือง
นราธิวาส กับ ที่ว่าการอําเภอเมืองนราธิวาสนะครับ เขาจะเน้นเรื่องของความมั่นคง   
นะครับ และยาเสพติดนะครับ ผมขอเกริ่นนะครับ เพราะมันเยอะมาก  นะครับ ที่จะ
ติดตั้งนะครับ ทั้งหมด 32 ชุดนะครับ ก็มีซอยละม้ายซึ่งได้ติดไปแล้วนะครับ โดยงบของ
จังหวัดนะครับ ก็มีแยก ณ นคร นะครับ ที่เด่นที่สุด ท่านก็คงทราบดีนะครับว่าเกิดเหตุ
บ่อยนะครับ ในเรื่องของคาร์บอมบ์นะครับ กลางซอย ณ นคร ซอย 20 นะครับ บริเวณ
ร้านติ๊กหมูกระทะนะครับ แยกประชาภิรมย์ แถวคาราโอเกะนะครับ จุดตรวจสะพานยะ
กัง แยกเรือนจํา ถนนสถิตรายานะครับ และมาที่ของที่ว่าการอําเภอเมือง ก็ปากซอย
ละม้ายอุทิศเช่นกันนะครับ ซึ่งได้ติดตั้งไปแล้ว ตามที่ท่านรองกิจจาได้ไปประชุมตามงบ
ของจังหวัดนะครับ หน้าธนาคารออมสินนะครับ อย่างไรก็ดีผมจะเอาบัญชีการติดตั้งให้
ทางท่านประธานดู เพราะมันมากนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ กล้อง CCTV นะค่ะ ท่านหัวหน้าสํานักปลัดบอกว่าชัดเจนเห็นขี้แมงวัน 
ทําไมบ้านดิฉันมิเตอร์น้ําหายมองไม่เห็น อยู่ข้างเทศบาลนี้เอง 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ตรงนั้นเรายังไม่ได้ติดตั้งนะครับ อย่างไรเสียผมก็จะได้เอาไปพิจารณาติดให้   
นะครับ แต่อย่าหายแถวถนนภูผาภักดีนะครับ ห้ามนะครับ ตอนนี้ชัดเจนมากท่านไปดู
ได้ที่วอลรูมนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ที่มองไม่เห็นเพราะยังไม่ได้ติดนะค่ะ  เชิญท่านสมาชิกต่อค่ะ เชิญคุณมะตอฮา
ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  นะครับ ต่อไปขอให้ท่านเปิดดูหน้า 8/61  เงินอุดหนุนนะครับ 
เงินอุดหนุนเป็นเรื่องที่ได้เอกสารมาไม่นานนะครับ และได้เอาไปศึกษาดูนะครับ เงิน
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับ เป็นเงินอุดหนุนของสมาคมกู้ภัยนรา 
01  จํานวน 50,000 บาท และเงินอุดหนุนมูลนิธิเมตตาธรรมนราธิวาส จํานวน 
50,000 บาท รวมเป็น 100,000 บาทนะครับ คราวนี้ตามหนังสือของ 
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กระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.
2559 คือของปีนี้นะครับ ได้ให้ความหมายเงินอุดหนุนว่า เงินที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตั้งเงินงบประมาณอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อให้ดําเนินการ
ตามภารกิจที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของ อปท.ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายนะครับ แต่คราวนี้
พอผมมาดูเงินอุดหนุนส่วนนี้ ก็เลยมาดูอํานาจหน้าที่ของเทศบาลนะครับ อํานาจหน้าที่
ของเทศบาลอยู่ที่ในมาตรา 53 มาตรา 54 นะครับ ผมไปดูแล้วมันไม่มีนะครับที่จะ
ให้กับสมาคมกู้ภัยนรา ผมกลัวอย่างนี้นะครับ ครั้งหนึ่งเคยมี สตง. ท้วงติงเรามาแล้ว    
นะครับว่าเราให้เงินอุดหนุนแก่สมาคมไม่มีระเบียบให้นะครับ ผมก็มาดูระเบียบของ
เทศบาลนะครับ สักครู่นะครับ ผมมาดูหน้าที่ของเทศบาลก็ไม่มีนะครับ ก็อยากจะถาม
ท่านประธานว่าเราเอาข้อระเบียบข้อไหนที่เอาเงินอุดหนุนให้กับสมาคมทั้ง 2 สมาคม
นะครับ ช่วยตอบให้ชัดเจนด้วยครับ ไม่ใช่อะไรนะครับ ผมไม่ได้จะมีปัญหาอะไรนะครับ 
แต่ผมกลัวว่าเทศบาลต้องส่งเงินคืน การส่งเงินคืนให้ สตง. น่ากลัวที่สุดของคนท่ีทํา
โครงการนะครับ ถ้าเราทําผ่านไปก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ถ้าต้องคืนเงินของเทศบาลเรา
ต้องคืนทุกบาททุกสตางค์นะครับ เพราะจะเคยมีการท้วงติง ของ สตง.มาแล้วครั้งหนึ่ง
นะครับ อันนี้เราก็ตั้ง เลยจะขอคําชี้แจงจากท่านประธานนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านนายก ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ สําหรับเงิน
อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์อันนี้ของเราก็ตั้งไว้ 2 โครงการคือ เงินอุดหนุน
ของสมาคมกู้ภัยนรา 01 และมูลนิธิเมตตาธรรมนราธิวาสนะครับสําหรับปีที่ผ่านมาก็มี
หนังสือท้วงติงจากทาง สตง. นะครับ เมื่อล่าสุดไม่ก่ีวันนี้ผมก็ได้เชิญทั้ง 2 หน่วยงานมา
ฟังแล้วก็มาหาแนวทาง และวิธีการการปฏิบัติที่จะทําให้ถูกต้องตามหลักที่ทาง สตง.ได้
ท้วงติงมานะครับ เชิญหัวหน้าสํานักปลัด ทางมูลนิธิ และทางผู้ที่เก่ียวข้องทางวิชาการ
ต่างๆ มานั่งคุยกันนะครับ แล้วก็ให้ดําเนินการที่จะมีรายละเอียดในส่วนที่รับเงินอุดหนุน
ไปดําเนินการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ อันนี้คร่าวๆนะครับ สําหรับข้อท้วงติงหนังสือสั่ง
การตรงนั้น ขอให้ทางหน.โชคชัยได้ชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบในส่วนที่ทาง สตง.ได้ท้วง
ติงมาว่าในการดําเนินการของมูลนิธิรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จในการเข้าไป
ดําเนินการตามทางราชการให้สมาชิกทราบด้วยครับ เชิญครับ 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

           เรยีนท่านประธานสภา สาํหรับประเด็นทีคุ่ณมะตอฮาไดส้อบถามเก่ียวกับการ
ตั้งเงินอุดหนุนให้กับทาง 2 มูลนิธิซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิเมตตาธรรม และสมาคมกู้ภัย
นรา 01 นะครับ ก็คืออาศัยตาม พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13นะครับ 
มาตราที่ 50 คือในมาตราที่ 50 บัญญัติไว้ว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตําบล 
มีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ ( ๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก็
คือประชาชนอยู่ดีกินดี คือการตั้งเงินอุดหนุ นนี้คือมุ่งเน้นให้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม สาธารณะประโยชน์ จุดหัวใจอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็อยู่ในอํานาจหน้าที่นะครับ 
คราวนี้ผมได้อ่านไปแล้วในมาตรา 50(1) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
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 มาในมาตรา 5 3 ก็บัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง ก็คือเรานะ
ครับ มีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้  (๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 ก็
คือผมได้อ่านไปแล้วใน (1) ว่าเทศบาลตําบลต้องมีหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน เขาบอกว่าเทศบาลก็ต้องเอาหน้าที่ของเทศบาลตําบลในมาตรา 50 มาใช้ ก็
คือ (1) ท่านก็มีระเบียบอยู่ในมือ (1) ของมาตรา 53 ก็คือ กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 
50 คือเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ก็คือมูลนิธินี้เป็นมูลนิธิเพ่ือ
การกุศล นะครับ รักษาคนเจ็บปุวย ท่านอยู่ในพ้ืนที่ ท่านก็คงเห็น ช่วยเหลือตั้งแต่บนฟูา
จนถึงบนดินนะครับ เด็กตกน้ํา ไฟไหม้ น้ําท่วมก็ออกช่วยเหลือนะครับ ก็เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม เป็นมูลนิธิที่เพ่ือสาธารณะปร ะโยชน์ การอุดหนุนเราก็บอกว่าต้องมีหน้าที่
ก่อนนะครับ แต่เราไม่ทํา เรามอบให้ส่วนบุคคลหรือสวนราชการอ่ืนไปทํานะครับ และมี
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจนะครับ เดิมใช้หนังสือเวียน เรียกว่า ว 74 ก็คือเงินอุดหนุน 
เดิมมันไม่มีระเบียบนะครับ ซึ่งผมได้สําเนาเวียนให้ทางสมาชิกทราบไปแล้วในครั้งท่ีแล้ว
นะครับ ว/ว74 ก็คือต้องเป็นสาธารณะกุศล แต่ตอนนี้มีระเบียบขึ้นมายกเลิก ว74 แล้ว
นะครับ ก็คือระเบียบว่าด้วยการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนปี 2559 ก็คือมีสาระเพ่ิมเติม
ขึ้นมา คือมูลนิธิที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์กติกาท่ีพอ
เชื่อถือได้ว่าสามารถที่จะบริหารเงินที่จะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับ ต่อไปก็คือเราตั้ง
งบประมาณ ต่อไปก็คือโครงการที่มาขอต้องมีระเบียบบังคับใช้ของมูลนิธินะครับ เราจึง
จะออกเงินอุดหนุนให้นะครับ เกริ่นๆก็คือการเอาเงินไปใช้ ยกตัวอย่างระเบียบเช่นที่ยก
ร่างมานะครับ คือ มูลนิธินี้มีกรรมการประกอบด้วย ใครบ้าง เงินที่เอามาเอามาจากไหน 
แล้วก็เอาไปใช้อะไรบ้าง การจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนมีอะไรบ้าง เพื่อไปใช้อะไร แต่มุ่งเน้น
มูลนิธิที่ผ่านมานะครับ ก็คือสมาคมกู้ภัยนรา 01 เอาไปใช้ผิดนิดเดียว ก็คือเอาใบเสร็จ
เกี่ยวกับไปซื้อผ้าห่อศพ ซึ่ง สตง.บอกว่าไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ คราวนี้ผมได้ตอบ สตง.ไป
แล้วว่าเอาใบเสร็จมาคลาดเคลื่อนเลยจะเอาไปเปลี่ยนตอนนี้อยู่ระหว่างหารือจังหวัดอยู่
นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ที่ท่านหัวหน้าโชคชัย ตอบเมื่อสักครู่ ดิฉันยังสับสนอยู่ว่า สตง.จะตีความ
เหมือนเราหรือไม่ว่า เป็นมูลนิธิที่รักษาความสงบเรียบร้อย  ไม่ใช่ช่วยคนเจ็บ เก็บคน
ตาย หรือว่าตีความกันคนละอย่างหรือไม่ เราหารือ สตง.หรือยังค่ะท่านหัวหน้า ได้ใช่
ไหมค่ะ คืออะไรที่เราเสี่ยงเราก็หารือไป สตง.ได้ ดิฉันเกรงว่ากฎหมายเราตีความแบบศรี
ธนญชัยได้นะค่ะ ตีความได้หลายอย่างนะค่ะ ไม่อย่างนั้นทนายความเก่งกับเก่งก็สู้กัน
แล้วยังมีแพ้กับชนะเลยนะค่ะ ก็ไม่เป็นไรนะค่ะ หารือ สตง.นะค่ะ ถ้าไม่ม่ันใจ เชิญท่าน
สมาชิกต่อค่ะ  เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1   ผมอยากจะถามในเรื่องของหน้า  60/61 เรื่องเงินสํารองจ่ายนะ
ครับ คือปีนี้เราตั้งเงินสํารองจ่าย 730,000 บาท ปีที่แล้วเรา 1,300,000 บาท ครับ 
อยากจะให้ท่านประธานดูว่าเงินสํารองตั้งเพ่ือการเผชิญเหตุ คือผมอยากจะให้ท่าน
เข้าใจว่าถ้าเราไม่โดนมรสุม หรือว่าเภทภัยที่จะเกิดข้ึนข้างหน้า เราจะไม่รู้สึกว่ามูลค่า
เงินนี้จะรักษาพวกนี้ไม่ได้ เช่นว่าเกิดมรสุมที่เราไม่คาดคิด บ้านเสียหาย คือทรัพย์สินจะ
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เสียหาย ชาวบ้านจะไม่มีที่ทํากิน ที่หนักที่สุดก็คือจิตใจนะครับ คือเราอย่าไปตั้งแบบนี้ 
เพราะว่าเราอยู่ในเขตเทศบาลประชาชนของเรามีเกือบ 3 หมื่นคนนะครับ เราตั้งแค่ 
730,000 บาท ผมว่ามันน้อยครับถ้าหากเกิดอะไรขึ้นมา เราเอาไม่อยู่ เราต้องเข้าใจ
การเกิดเหตุร้ายบางที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ผมว่าน่าจะให้ผู้บริหาร
แปรขึ้นให้มากหน่อยนะครับ เพราะว่าบ้านเราหลายปีแล้วนะครับที่ไม่เกิดเหตุเพทภัย
นะครับ แต่ถ้าปีนี้เกิดเหตุกับเราๆต้านไม่อยู่ กับงบประมาณที่เราตั้งไว้แค่ 7 แสนกว่า
มันน้อยนะครับ ขอฝากเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ งบประมาณ 730,000 บาท มันน้อยขอให้ผู้บริหารเพ่ิมได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้
ขอเหตุผลเชิญค่ะ  เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ สําหรับเงินสํารอง
จ่าย ปีที่แล้วปี 59 เราตั้งประมาณ 1,300,000 บาท ปีนี้ก็ตั้งไว้แค่ 730,000 บาท
นะครับ อันนี้ของสํานักปลัดเป็นผู้ตั้ง ก็ขอเชิญท่านหัวหน้าโชคชัยอธิบายให้ทางสมาชิก
ได้รับทราบว่าถ้าไม่พอเราสามารถท่ีจะดึงส่วนไหนมาใช้ถ้ามีเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ  เชิญครับ 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ขอบคุณท่านสมาชิกท่ีเป็นห่วงนะครับ ก็ขออธิบายตรงนี้นะครับ เงินสํารองจ่าย 
เขาบอกว่าสําหรับเหตุฉุกเฉิน เร่งด่วนนะครับ สาธารณะภัยตั้งแต่น้ําท่วม ไฟไหม้ 
ทั้งหมดนะครับ ตั้งไว้ 730,000 ท่านบอกว่าเป็นห่วงกลัวว่าจะไม่พอนะครับ อันนี้คือ
ก๊อกท่ี 1  นะครับในการใช้จ่ายมีหนังสือสั่งการจากจังหวัดนะครับ ก๊อกท่ี 1 ให้ใช้จ่าย
จากเงินสํารองจ่าย นะครับ อันดับแรกเลยนะครับ ถ้าไม่พอ ก๊อกท่ี 2 ให้โอนเข้าไปใน
ก๊อกท่ี 1 คือสามารถเอาเงินเหลือจ่ายหรือโครงการที่ไม่จําเป็นยุบเลิกโอนเข้าไปได้ ก๊อก
ที่ 3 ถ้าไม่พออีก ท่านนายกสามารถท่ีจะใช้อํานาจในการจ่ายขาดเงินสะสมโดยไม่ต้อง
ผ่านสภานะครับ ในกรณีที่เกิดเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินนะครับ สามารถใช้เงินสะสมได้นะ
ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

แล้วหลักเกณฑ์อะไรที่เราเอามาตั้ง 370,000 บาท 

นายโชคชัย  วัฑฒนายน 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

เงินฉุกเฉินนี้เราไม่มีหนังสือสั่งการนะครับว่าจะตั้งกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ 
730,000 ท่านนายกจะเป็นห่วงในเรื่องของงบลงทุน เลยกระจายออกไปเพื่องบลงทุน 
โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นก่อนนะครับ อันนี้แล้วแต่นโยบาย มันเป็นโครงสร้างที่
จําเป็นถ้าเป็นโครงสร้างพื้นฐาน เงินสํารองจ่ายเป็นเงินที่เราสามารถมีหลายหนทางที่
สามารถหาเงินมาเพ่ิมได้นะครับ ก็เลยกระจายไปอยู่ที่โครงการก่อสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น
ก่อนนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 
 

เข้าใจนะค่ะคุณดิเรก  เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ  เชิญคุณมะตอฮา  ค่ะ 
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นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  นะครับ ขอให้ทุกท่านเปิดไปที่หน้า 25/61 นะครับ โครงการ
แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น นะครับ ผมเข้าใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่โรงเรียน
ในท้องถิ่นท้ังหมด ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาสอย่างเดียว แต่
เป็นโรงเรียนในท้องถิ่นของจังหวัดนะครับ คือตั้งงบประมาณไว้ที่แค่ 100,000 บาท 
ในขณะที่ปีที่แล้ว ปี 2559 เราตั้งไว้145,000 บาท นะครับ ลดมาตั้ง 45,000 บาท
นะครับ ผมมีความเห็นว่าน่าจะเพ่ิม เพราะว่าโครงการแบบนี้เราควรจะให้รางวัลแก่เด็ก
นะครับ ผมดูแล้วน่าสงสารเด็กนะครับ ตั้งไว้แค่ 100,000 ลดไปตั้ง 45,000 มัน
เยอะนะครับ ผมเข้าใจว่าน่าจะสูงสัก 200,000 เพ่ือเป็นกําลังใจให้เด็กในโรงเรียนนะ
ครับ เป็นรางวัล เพราะว่าเด็กพวกนี้คือเด็กท่ีจะไปพัฒนาประเทศในอนาคตนะครับ 
น่าจะให้ความสําคัญกับการเรียนของเขาให้มากนะครับ แล้วก็หน้าที่ 42/61 เป็นงบ
ดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ปีที่แล้ว ปี 59 เราตั้งไว้ที่ 
7,525,000 บาทนะครับ ปีนี้เราตั้งไว้ที่ 7,560,000 เพ่ิมไป 201,450 บาท นะ
ครับ ผมจะเรียนถามท่านประธานว่า ในหัวข้อที่ 2 นะครับ หัวข้อแรกผมจะไม่ถามนะ
ครับ ข้อที่ 2 เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนโครงการจ้างเอกชนดูแลบํารุงรักษา
สวนสาธารณะ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปี 59 เราตั้งไว้ที่ 7,518,533 บาท  บาทนะ
ครับ ปีนี้เราตั้งไว้ที่ 7,560,000 เพ่ิมมาที่ 41,467  บาทนะครับ ก็มาดูท่ีโครงการ
จ้างเหมาบริการเพื่อดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะหาดนราทัศน์และสวนหย่อมเชิง
สะพานปรีดา ปีที่แล้ว ปี 59 เราตั้งไว้ที่ 3,772,516 บาท พอมาปี 60  เราตั้งไว้ที่ 
3,850,000 บาท เพิ่มขึ้น 77,448 บาท โครงการต่อไปก็คือโครงการจ้างเหมา
บริการเพื่อดูแลบํารุงรักษาสวนกรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์และสวนเกาะกลาง ถนน
ระแงะมรรคา ปีทีแล้ว ปี 59 เราตั้งไว้ 1,566,565 บาท ปี 60 เราตั้งไว้ 
1,570,000 บาท เพิ่มจากปีที่แล้ว 3,435 บาท มาดูโครงการถัดมา โครงการจ้าง
เหมาบริการเพ่ือดูแลบํารุงรักษาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ
ชนมพรรษา (สวน ร.5) ปีที่แล้ว ปี 59 ตั้งไว้ 620,400 บาท พอมาปี 60 เราตั้งไว้ 
825,000 บาท เพิ่มขึ้น 246,000 บาท  และโครงการสุดท้ายโครงการจ้างเหมา
บริการเพื่อดูแลบํารุงรักษาสวนเกาะกลางถนนสุริยะประดิษฐ์ ตั้งไว้ที่ 1,315,000 
บาท ปีที่แล้ว ปี 59 ตั้งไว้  1,559,052 บาท ลดไปเยอะนะครับ ลดไปตั้ง 244,052 
บาท ทั้งหมดผมอยากจะรู้หลักเกณฑ์ในการตั้งนะครับว่าทําไมมันเพิ่มทําไมมันลด เอา
อะไรมาตั้งว่าปีนี้เพ่ิมปีนี้ลด หรือว่าจ้างคนน้อยลง หรือว่าพัสดุราคาสูงขึ้น เรียนถาม
ท่านประธานครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ สําหรับโครงการ
อะไรต่าง ๆ รายละเอียดเป็นของสํานักการช่างซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้ให้ทางสํานักการ
ช่างตอบดีกว่านะครับเพื่อความชัดเจน ความจริงผมก็พอทราบอยู่บ้างนะครับ ในส่วน
ของสวนสาธารณะหน้าเขื่อนอะไรตรงนี้ก็อยู่ในจ้างเหมาด้วย แต่ตอนนี้อยู่ในระหว่าง
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การปรับปรุงของโยธา ซึ่งโยธาได้เข้าไปดําเนินการก่อสร้างนะครับ เราก็ต้องตัดในส่วนที่
เป็นงานสวนออกนะครับ ในส่วนของเกาะกลางถนนต่าง ๆ เราก็ได้มีการซื้อรถน้ําเพิ่ม
เข้ามา ก็เลยทางเทศบาลมาดําเนินการเอง รถน้ําเกาะกลางเอง ส่วนที่เคยได้จ้างเหมาก็
ได้ตัดเนื้องานออกไป ก็ได้ลดลงตามสัดส่วนนะครับ ในส่วนของสวนสาธารณะก็มี
บางส่วนที่ทางโยธาได้ดําเนินการในจุดตรงนั้นนะครับ เราได้ส่งมอบพื้นท่ีให้ทางโยธาเรา
เลยตัดเนื้องานออกไป รายละเอียดพอจะเข้าใจนะครับท่านสมาชิก ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ  เชิญคุณมะตอฮา  ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  นะครับ  ในเมื่อผมได้สอบถามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นที่พอใจนะครับ ในร่างปีนี้นะครับ ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณของปี 2560 มันต่างจากปี 59 ก็คือ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนและกลุ่มสตรี ปี 60 เราไม่ได้ตั้ง ปีนี้ 59 เราตั้งไว้ 
อันนี้เป็นมวลชนนะครับ การอบรม อสม. ก็ไม่มีนะครับ และก็โครงการอบรมผู้นํา
ศาสนาในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เราก็ไม่มีงบประมาณ 3 โครงการที่เป็นของ
มวลชนที่ไม่เก่ียวข้องกับเรานะครับ แล้วก็อยากจะบอกผู้บริหารว่าในเมื่อต่อไปนี้ร่าง
ฉบับนี้เราจะไปผ่านวาระ 2 และวาระ 3 อยากจะให้ทุกครั้งที่ทําโครงการ ทุกครั้งที่ทํา
จัดซื้อจัดจ้าง ขอให้ดูระเบียบเกี่ยวกับการใช้เงิน การโอนเงิน การรักษาเงินอะไรพวกนี้
นะครับ ให้ชัดเจนนะครับ ไม่อย่างนั้น สตง.ก็จะตามเรามานะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ตามที่คุณมะตอฮาบอกเม่ือสักครู่นะค่ะ เรามีนะค่ะ ไม่ใช่เราไม่มี เมื่อวานก็
ได้คุยกับท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ แต่เราเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอ่ืนนะค่ะ เพราะว่าบาง
โครงการ สตง. บอกว่าไม่ได้มันผิด เช่น อสม.ไปดูงาน แต่ท่าน ผอ.ได้อธิบายเมื่อวานว่า 
ตอนนี้โครงการเรามีเงิน สป.สช. เราให้ชุมชนทําโครงการได้เลยนะค่ะ ชุมชนต้องการทํา
อะไร ใช้เงินเท่าไร เขียนโครงการมาที่เทศบาล เสนอท่านนายก ท่านเป็นประธาน 
สป.สช. ท่านก็จะอนุมัติตามท่ีชุมชนต้องการนะค่ะ คือชุมชนต้องการอะไรเราอยากให้
โครงการขึ้นมาจากชุมชนจริงๆนะค่ะ ก็อาจจะมีมากกว่าเดิมอีกนะค่ะ ใช่หรือไม่ค่ะท่าน
นายก เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ  เชิญคุณโอภาสค่ะ    

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 ทีมทางเลือกใหม่ครับ ขณะนี้เวลาเที่ยงนะครับ ความตั้งใจวันนี้
นะครับการประชุมสภาในญัตติงบประมาณรายรับรายจ่ายนะครับ เป็นหัวใจของ
เทศบาล ผมว่าวันนี้จะอภิปรายประมาณ 45 นาที ปีที่แล้วผมใช้เวลาอภิปรายประมาณ
นี้นะครับ แต่เมื่อ 2 วันที่แล้วผมไปหาหมอ หมอบอกว่าหลอดเสียงอักเสบ อย่าใช้เสียง
มาก วันนี้ในการประชุมสภางบประมาณรายรับรายจ่ายประจําปีเป็นหัวใจของสภาของ
เรา ผมเลยต้องขออภิปราย ขอเวลา 3 นาทีครับ ไว้ปีหน้าถ้าเรายังอยู่ต่อกันก็จะขอ
อภิปรายในปีต่อไปนะครับ เรียนท่านประธานครับ งบประมาณรายรับรายจ่ายของปี 
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 2560 นะครับ ปีนี้ผิดปกตินะครับ ปกติเราจะมีอยู่ประมาณ 300 กว่าล้านบาท แต่ปี
นี้เพิ่มขึ้นเป็น 460,551,100 บาท รวมทั้งทุกอย่างที่มีรายรับนะครับ มันก็เลยดูว่า
มากขึ้นนะครับ มันมากกว่างบประมาณปีที่แล้วนะครับ 93,143,100 บาท มัน
เพ่ิมข้ึนนะครับ และอีกอย่างหนึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่ว่ามากกว่าทุกปีนะครับ ปกติ 300 กว่า
ล้านมา แต่ปีนี้รายรับทุกอย่างทุกชนิดมารวมกันหมด ผมเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งนะครับ
ว่าขอฝากท่านนายก และท่านข้าราชการทั่วไปครับ ที่เป็นผู้อํานวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาแต่ละกองนะครับ ปีนี้งบบุคลากรนะครับ 236,837,850 บาท มากนะ
ครับ ของปีที่แล้ว ปี 59 184,947,010 บาท ปีนี้เพิ่มข้ึน 51,890,840 บาท มาก
ครับ  เป็นงบของบุคลากรที่ใช้จ่ายเรื่องของเงินเดือน เงินค่าตําแหน่ง เงิน พสร. อะไรอีก
หลายชนิดนะครับ อยู่ในเงินนี้นะครับ ประมาณ 5 แสนกว่าบาท ผมขอฝากนิดนึงว่า ใน
เมื่อเงินเพ่ิมข้ึน สวัสดิการเพิ่มขึ้น รายได้ของพนักงานเพ่ิมข้ึน รายได้ของข้าราชการ
เพ่ิมข้ึน ขอฝากนิดนึงว่า เอาใจใส่หน้าที่การงาน ขอเพ่ิมคุณภาพหน้าที่การงาน ช่วย
กําชับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้กระชับความขยันขันแข็ง รู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ของ
ผู้นํานะครับ อย่าปล่อยปละละเลยให้มากนะครับ ที่ผ่าน ๆ มา ผมดูแล้วว่ามันอืดไป
หน่อย อยากให้กระตือรือร้นขึ้นอีกหน่อย ผมดูภาพรวมทั้งหมด ผมดูภาพรวมของพ่ีน้อง
ประชาชนที่เลือกผมมาเป็นตัวแทนของประชาชน เป็นเสียงเดียวกัน 70 % ว่าการ
ทํางานของเทศบาลยังไม่เต็มที่นะครับ อันนี้เป็นเสียงสะท้อนให้เราทราบว่าประชาชน
มองเราอยู่ เราจะแก้ไขกันอย่างไร ปีที่แล้วปีที่ผ่านไปก็ไม่เป็นไร ปีงบประมาณใหม่มา 
รายได้เพ่ิมมา ก็ขอฝากด้วยนะครับ ว่าช่วยเอาใจใส่การทํางานด้วยนะครับ ขอฝากท่าน
ท่านผู้บริหารด้วยนะครับ ช่วยดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านให้ทํางานเพื่อผลประโยชน์
ให้ถึงพ่ีน้องประชาชนให้ได้รับมากที่สุดนะครับ สุดท้ายครับ วันก่อนที่ทุกท่านให้เกียรติ
ไปงานแต่งงานลูกของผมนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ  ไม่มีนะค่ะ  เชิญท่านรองนายกค่ะ 

นายชุมสาย เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา ขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรี ผมเห็นว่าท่านประธาน
ได้สอบถามสมาชิกแล้ว คงไม่มีการอภิปรายต่อ ผมขออนุญาตเพิ่มเติมองค์ความรู้ใน
ส่วนที่ท่านได้สอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกรณีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีนี้ที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยที่ท่านอาจไม่เห็นเอกสารนะครับ แล้วไม่ตอนแรกผมคาดหวังว่าท่าน
จะสอบถามว่าทําไมงบปี 2559 ตราไว้ 360 กว่าล้าน ทําไมปี 60 ถึงตราไว้ 460 
ล้าน ก็รออยู่ไม่มีใครถาม อย่างนี้ครับ ในห้วงปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ
งบประมาณ เรื่องของรายรับรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองสามอย่าง 
อย่างที่ 1 กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบเงื่อนไขเรื่องของการใช้จ่าย การตั้งจ่ายเงิน
อุดหนุนออกมา 1 ฉบับ ซึ่งต้องใช้บังคับตั้งแต่ปี 60 เป็นต้นไป ในนั้นอย่างที่ท่าน
สมาชิกได้สอบถามว่าทําไม่ถึงตั้ง ทําไมถึงไม่ตั้ง อันนี้ลด อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่ง อันที่ 2 
มาตรการทางการบริหารการเงินการคลังของภาครัฐบาลที่กําชับกําชาในเรื่องของ
หลักธรรมมาภิบาล ออกหนังสือกระทรวงมหาดไทยเรื่องการซักซ้อมการตั้งจ่าย 
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งบประมาณรายจ่ายที่แปลกและท่ีแตกต่างจากปีท่ีผ่านมาหลายรายการนะครับ 
ยกตัวอย่างเช่น ให้ตรารายรับที่ไม่เคยตราในงบประมาณรายจ่ายดังต่อไปนี้ให้ตราเป็น
ร่ายจ่ายด้วย ให้ตราเป็นรับด้วย มันลดยอดก็เลยเกิดข้ึน อาทิเช่น เงิน 2,500 ค่าเสี่ยง
ภัยของข้าราชการ ปีที่ผ่านมาจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาปีนี้บอกว่าไม่ได้เป็น
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ให้ตรารับด้วยนะครับ เม็ดเงินที่ 2 เกี่ยวกับ
สวัสดิการสนับสนุนหลักประกันรายได้ของผู้พิการ ผู้สูงอายุ อสม. ศักยภาพการศึกษา
ท้องถิ่น ศักยภาพขั้นพ้ืนฐาน รายได้ต่อหัวเฉพาะ 4 จังหวัด 4 อําเภอ ของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ที่รายได้ต่อหัว 400 ให้ตราเป็นรายรับด้วย เพราะฉะนั้นยอดจึงทะลุไป 
460 ล้าน พอ 460 เราจะเห็นจากหน้าสุดท้ายของเทศบัญญัติก็จะปรากฏยอด
งบประมาณด้านการบริหารบุคคลที่ 27.14 นะครับ นี้ผมช่วยเจ้าหน้าที่นะครับ มันก็
จะแปรเปลี่ยน ก็จะเห็นว่าการแปรเปลี่ยนเป็นการสอบถามว่าบางยอดลด บางยอดเพ่ิม 
ตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ท่านสมาชิกกรุณาถาม ผมดูเรื่องของกรณีสํารองจ่ายเป็นเงินที่
สําคัญ เป็นเงินที่ต้องช่วย ผมได้ช่วยท่านนายกดูบางรายการ ยกตัวอย่างเช่น รายการที่
เคยตั้งจ่ายจากกองสวัสดิการ เป็นเรื่องที่เคยไปตั้งเรื่องความเร่งด่วน ผมว่ามันไม่ถูก เลย
โยกมาตั้งในสํารองจ่ายอย่างเดียว จะได้ถูกและ สตง.จะได้ไม่ทักท้วงนะครับ อยู่เพียง
รายการเดียวอย่างนี้เป็นต้น คราวนี้รายจ่ายสํารองจ่ายปี 56 มันจ่ายจริงประมาณ
910,000 ปี 57 จ่ายจริง 940,000  ปี 58 จ่ายจริง 1,200,000 ปี 59 ณ ถึง
วันนี้ยังไม่มีรายการจ่ายเลย งบฉุกเฉิน เห็นหรือไม่ครับ จึงเป็นอีกผลหนึ่งทําไมเทศบาล
ถึงตั้งแค่ 800,000 บาท จากสถิติที่ผ่านมาบวกลบคูณหาร คาดการณ์ในโอกาสต่อไป
ว่า ถ้าปี 60 ตั้งสักประมาณนี้แล้วจะเฉลี่ยยอดงบประมาณเพ่ิมเอาไปใส่ใน
งบดําเนินการบ้าง งบพัสดุบ้าง ครุภัณฑ์เครื่องไม้เครื่องมือบ้าง เพื่อที่จะให้เทศบาลไปได้ 
เพ่ือเปิดประเด็นทุกท่านได้เข้าใจตรงกันนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนประเด็นถัด
มา รายจ่ายที่ตั้งจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกรณี 2 รายการกรณีเงินอุดหนุนพอระเบียบ
ออกมาผมได้ถ่ายเอกสารให้ ผอ.ทั้งหลายได้ไปศึกษาเพ่ือเตรียมงบประมาณรายจ่าย     
ปี 60 ให้สอดรับกับระเบียบที่ว่านะครับ เป็นกรณีที่เม่ือปีที่แล้วทางมูลนิธิ 2 มูลนิธิขอ
งบประมาณแล้วเขียนโครงการมาในลักษณะที่เป็นอํานาจหน้าที่นั้นคือที่หน.สป. ได้
ชี้แจง เข้าประเด็นตรงที่ว่าเรื่องการรักษาความเรียบร้อยความสงบ อีกประเด็นหนึ่งที่ผม
จะเติมให้ก็คือสังคมสงเคราะห์ อันที่ 3 เป็นบริการสาธารณะ สอดรับหมดนะครับจึง
เป็นอํานาจหน้าที่ ตามมุมมองของผมตามที่มีประสบการณ์ แต่ถ้ามุมมองของ สตง. จะ
มองต่างมุม เพราะว่าเกิดจากการตีประเด็น มันจึงเกิดการทักท้วงขึ้นมา และท้ายที่สุด
ขอเรียนในที่ประชุมเลยนะครับ ถ้าหากเป็นกรณีไม่แน่ใจหรืออะไรที่ไม่ม่ันใจว่าจะ
ถูกต้องหรือไม่ ผมขอแนะนํานะครับสอบถามหารือตรงไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยตรง 
ไม่ควรสอบถาม สตง. อย่างยิ่ง เพราะ สตง. ก็จะนําระเบียบกระทรวงมหาดไทยกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยมาเป็นเครื่องมือในการตรวจคุณ เพราะฉะนั้นถาม สตง. จึง
ไม่ถูกช่อง กรณีที่เป็น 2 มูลนิธนี้ก็ได้พิจารณาแล้วเมื่อปีที่แล้ว  กําลังทําหนังสือสอบถาม
ไปยัง 2 มูลนิธิว่า คุณสมบัติของคุณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยตั้งจ่ายเงินหนึ่ง
สอบถามมีหรือไม่ กําลังทําไป แล้วถ้าตอบว่าไม่มี ปีนี้คุณชนินทร์ไม่ต้องมองหน้า ถ้า
สมมุติตอบมาว่าระเบียบไม่มี เป็นกรณีบริการสาธารณะหรือไม่ที่คุณทํา ถ้าไม่เข้าตามนี้ 
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ไม่ได้ครับ นี้คือระเบียบใหม่ที่ผมพยายามเปิดเผย พอปี 60 ยังไม่ได้ข้อสรุปของปี 59 
ท่านนายกก็เลยบอกว่าให้ตั้งไว้ก่อนแล้วกัน เพราะเขาทําโครงการมาแล้ว และทาง
เทศบาลก็เห็นแล้วว่าเป็นบริการสาธารณะ แต่ถ้าเข้าระเบียบหมดท่านก็สามารถใช้จ่าย
ได้ แต่ถ้าไม่เข้าก็คือเรียนในที่ประชุมถ้าท่านได้อนุมัติเทศบัญญัติไปแล้ว ถ้าเบิกจ่ายไม่ได้
ก็คงจะโอนนะครับ พอเป็นที่เข้าใจนะครับ อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่เรียนตามหลักการ
ผ่านท่านประธานสภากับเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงไป ยอดเงินที่มันพุ่งไป 460 มาตรการ
นี้รัฐบาลพยายามกํากับในเรื่องของการทุจริต เอาเงินมาตกเข้าระบบให้หมด แล้วมันก็
จะสามารถตรวจสอบได้โดย สตง. คนตรวจสอบได้ ตรวจสอบโดยสภาอย่างที่เห็นนี้ละ
ครับ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่บางคนจะเห็นและบางคนก็ไม่เห็นนะครับ เลยชี้แจงให้ฟัง
นะครับ อีกตัวอย่างก็คือการตั้งเงินอุดหนุนให้กับ อสม. มันหายไปเห็นหรือไม่ครับ อสม.
มีคุณสมบัติที่ไม่เข้าตามระเบียบ ระเบียบเงินอุดหนุน เพราะ อสม.เป็นรายบุคคล ไม่ได้
เป็นองค์กร จะเห็นว่าเราเอาออกแล้วนะครับ ได้ความมั่นใจแล้วนะครับว่าเทศบัญญัตินี้
ค่อนข้างจะถูกต้องนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ  ไม่มีนะค่ะ  ถ้าไม่มีดิฉันจะถามมติเลยนะ
ค่ะสมาชิกท่านใดรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๐ ขั้นรับหลักการ โปรดยกมือครับ (สมาชิกยกมือ 14 เสียง) ยกหมดนะค่ะ  
เป็นอันว่าสภามีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25๖๐   

ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

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

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 49  ดิฉันจึงขอปรึกษาท่านสมาชิกกําหนดเวลาแปร
ญัตติไว้กี่วัน  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ  เสนอ ค่ะ  และจะเริ่มตั้งแต่เม่ือใด   เชิญคุณเจะอูมา 
ค่ะ 

นายเจะอูมา  เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

            เรยีนประธานสภาเทศบาล กระผมนายเจะอูมา  เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 ผม ขอเสนอกําหนดเวลา ยื่นคํา แปรญัตติฯ  3 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  วันที่  14 
สิงหาคม  255๙ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม  255๙  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ เสียงรับรองถูกต้องนะค่ะ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
อย่างอ่ืนหรือไม่ค่ะ ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนแล้วนะค่ะ   ถ้าไม่มีท่านใด
เสนออีกก็ถือตามท่ีคุณเจะอูมาเสนอนะค่ะ โดยไม่ต้องขอมติ  เป็นอันว่าสภาเห็นชอบนะ
ค่ะตามท่ีคุณเจะอูมาเสนอนะค่ะ กําหนดเวลา ยื่นคําแปรญัตติฯ  3 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  
วันที่ 14 สิงหาคม  255๙ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม  255๙  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 
16.30 น.  
            คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาเทศบาลได้แต่งตั้งไว้แล้วใน
การ ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2557 ครั้งที่ 3/2557  เมื่อ
วันที่ 23 ตุลาคม 2557  ประกอบด้วย 

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

            โดยในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตตริ่างเทศบญัญัติ ครัง้ท่ี 1/2557 
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 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ได้แต่งตั้งให้ นายสูไฮมี  มะรอดิง  เป็นประธานกรรมการ
แปรญัตติ และ นายสยาม มงคลรัตน์  เป็นเลขานุการ กรรมการแปรญัตติ 
             ตอ่ไปดิฉันจะขอถามมตใินทีป่ระชุมว่าผูใ้ดเห็นสมควรให้คณะกรรมการท่ี
แต่งตั้งไว้แล้วดังกล่าว เป็น คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่าง เทศบัญญัติ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  โปรดยกมือ (ยกมือ 14 เสียง)  ส่วนกําหนดวันนัดประชุม
คณะกรรมการสามัญแปรญัตติร่าง เทศบัญญัติ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  จะ
กําหนดเมื่อไรจะได้แจ้งให้ทราบภายหลัง เชิญเลขาฯ ค่ะ 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

             เนือ่งจากคุณสยาม  มงคลรัตน ์สมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งทํา หนา้ท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติปุวยและอยู่ ระหว่างพักฟ้ืนจึงไม่สามารถมา
ปฏิบัติหน้าที่ได้  โดยผมจะทําหน้าที่เป็นผู้นัดประชุมคณะกรรมสามัญประจําสภาฯ ตาม
ระเบียบกระทรวง  มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.2547 ข้อ 
109 เพ่ือจะทําการคัดเลือกเลขานุการกรรมการแปรญัตติ นะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  นะครับ  ขอเสนอแนะในเรื่องของคณะกรรมการแปรญัตตินะ
ครับ เพราะว่าท่านหนึ่งได้ลาป่วยไม่สามารถจะมาปฏิบัติหน้าที่ได้ ผมเสนอแนะว่า
ควรตั้งกรรมการชุดใหม่ เอาคนเก่าก็ได้ครับ  แต่ให้เลือกเพ่ิมมาอีกคนหนึ่งจะได้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างสมบูรณ์นะครับ แล้วแต่ท่านประธานครับ ผมแค่เพียงนําเสนอ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ดิฉันมองว่าเขาแค่ลาปุวยเฉย ๆ นะค่ะ เดี๋ยวเขาก็หายนะค่ะ ตามระเบียบ
กรรมการที่จะหมดหน้าที่ในการเป็นกรรมการสามัญ เขาอยู่ได้ตามวาระคือ 4 ปีนะค่ะ 
หมดวาระ หมดสมัย เขาถึงจะหลุดจากกรรมการนะค่ะ ตามระเบียบข้อ 106 กรรมการ
สภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่ต่อเม่ือ 1. ลาออก โดยยื่นหนังลาออก 2.ตาย 3.หมดวาระ 
เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่ 5.สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ นะค่ะ 
ดิฉันมองว่าก็ไม่เป็นไรเขายังไม่พ้นจากหน้าที่ หรือว่าที่ประชุมว่าอย่างไรก็แล้วแต่ จะ
เลือกใหม่หรือไม่ค่ะ หรือเหมือนเดิม ให้เหมือนเดิมนะค่ะ  ที่ประชุมเอาเหมือนเดิมนะ
ค่ะ หลังจากนี้ถ้ามีผู้ยื่นแปรญัตติก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการแปรญัตตินะค่ะ ที่จะ
ประชุมกันเองแล้วชุดของท่านก็ไปเลือกกรรมการทําหน้าที่เลขากันเองนะค่ะ ไม่ได้
เกี่ยวกับสภา เพียงแต่หลังจากนี้ท่านก็นําเสนอสภานะค่ะ จบระเบียบวาระท่ี 6 

           ต่อไปเข้าสู่  ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง  อื่น ๆ   
ในวาระเรื่อง  อ่ืนๆ  มีสมาชิกท่านใด อยากเสนอปัญหาแนวทางแก้ไข เชิญค่ะ 

เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 
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นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต 1 นะครับ ผมขอเวลา 1 นาทีนะครับ ต้องขอบคุณท่าน
ผู้บริหาร ทางสํานักการช่าง ที่ได้ไปทาสีเรือกอและท่ีหาดนราทัศน์นะครับ แต่ผมดูแล้ว
มันไม่ใช่ช่างเทศบาลเมืองนราธิวาสนะครับ มันเป็นช่างของชุมชนมากกว่านะครับ 
เพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ผมดูแล้วมันยังไงก็ไม่ทราบนะครับ เพราะว่าในการ
ท่าสีมันน่าจะมีลวดลายที่มันดีกว่านี้นะครับ สีอุตสาห์มาจากไกลนะครับ ก็ตั้งใจให้ดูดีนะ
ครับเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ผมไปดูแล้วเมื่อเช้านี้เขาทาสีเรียบร้อยแล้ว แต่มันดู
ไม่ดีนะครับ น่าจะทําใหม่นะครับไปทาสีเพ่ิมเติมนะครับ เพราะมันจะมีคราบเหลืองๆ 
อยู่นะครับ มันเชื้อรานะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ผมขออภิปรายแค่นี้นะครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีอีกหรือไม่ค่ะ เชิญค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณมากท่านประธาน ผมขอสักนิดนึงคือในเรื่องของกิจกรรมสถานธนานุ
บาลนะครับ คือผมดูตอนนี้งบประมาณของสถานธนานุบาลมากนะครับ เกือบ 2 ร้อย
ล้าน เสนออย่างนี้นะครับ อยากจะให้มีผู้ดูแล หรือเจ้าหน้าที่ให้มีอยู่ในสถานที่ธนานุบาล
ประจําเลยนะครับ เพราะว่าที่ไปจํานําของมีจํานวนมาก เราอาจจะพลาดนะครับ 
เพราะว่าเศรษฐกิจตกต่ํามาก ก็อยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลสักคน หรือว่า
พนักงานดูแล ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีอีกหรือไม่ค่ะ เชิญสมาชิกท่านอื่นค่ะ ไม่มีนะค่ะ เชิญท่านรองนายกค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

คือผมเรียนท่านประธานครับ ผมก็พยายามรับฟังว่าถ้าไม่มีการอภิปรายแล้ว 
ผมก็ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องอ่ืนๆนะครับ เรื่องท่ี 1 ครับ ลายเมื่อสักครู่มันไม่ใช่หรือไม่
ครับท่าน มันไม่ใช่เรือกอและบ้านเรา ลายที่ว่าเลยไม่โดน ที่ท่านสมาชิกบอกว่าลายมัน
ไม่ใช่ อันต่อมาครับ อันนี้เขาเรียกว่าผ้าทอตอหลัง ลายบุหงาตันหยง หลายคนยังไม่รู้จัก 
อันนี้จังหวัดประชาสัมพันธ์นานมากแล้วนะครับ ผมขอประชาสัมพันธ์ในการประชุมครั้ง
นี้ต่อว่า ผ้าลายนี้เป็นลายผ้าเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จแล้วให้
คนมาช่วยสอนที่บ้านตอหลัง อําเภอตากใบนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นผ้าพ้ืนบ้านประจํา
จังหวัดนราธิวาสเลยนะครับ คือลายบุหงาตันหยง พอเข้าใจนะครับ เพราะบางคนยังไม่
รู้จัก แต่รู้จักผ้าเกาะยอ ผมน้อยใจแล้วนะ ผมจะย้ายไปอยู่เกาะยอแล้วนะครับ รู้จักแต่
ผ้าเกาะยอแต่ผ้านราธิวาสที่เป็นบุหงาตันหยง ที่ทอที่บ้านตอหลัง อําเภอตากใบ ผืนนี้นะ
ครับ มันไม่แพงครับ ท่านไปจัดซื้อจัดหาได้นะครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

มีอีกหรือไม่ค่ะ เชิญสมาชิกท่านอื่นค่ะ ไม่มีนะค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอโอกาสนี้นัด
ประชุมวาระ 2 และวาระ 3 เลยนะค่ะ เป็นวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ส่วนเวลานั้น 
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซิส  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ทางเจ้าหน้าที่จะกําหนดอีกครั้งนะค่ะ เวลาก็ประมาณ 9 โมงหรือ 10 โมงนะค่ะ          
ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะค่ะที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ ขอปิดประชุมค่ะ  

 

ปิดประชุมเวลา  12.25 น. 
 
 
     (ลงชื่อ)  ภชมล   มณีมาตย์         ถอดเทปรายงานการประชุม 
               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                          เจา้พนกังานธุรการชาํนาญงาน 
 

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

     (ลงชื่อ)   โชคชัย   วัฑฒนายน       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
              (นายโชคชัย  วัฑฒนายน)   
                                 หัวหนา้สาํนักปลดัเทศบาล 
 

      (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                (นายอับดุลอาซิส  มะ) 
                                                           สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
                 เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส                                                                                                                                 
 
 
 
 


