
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  
สมัยวสิามัญ   สมัยที ่ 1  ประจ าป ี 255 8 

ครัง้ที ่1/2558            
เมือ่วันที ่ 29  กันยายน  ๒๕๕8    

เวลา  09.๐๐  น. 
ณ  หอ้งประชุมชัน้ 3 (หอ้งภผูาภกัด)ี ส านักงานเทศบาลเมืองนราธวิาส  

……………………………. 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอามงิ บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล  
3. นายอบัดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล  
4. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง  สมาชิกสภาเทศบาล  
5. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล  
6. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล  
7. นายเจะอมูา  เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล  
8. นายมะตอฮา  ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล  
9. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล  
10. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล  
11. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายสยาม มงคลรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายสูไฮมี มะรอดิง  สมาชิกสภาเทศบาล  
14. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล     
15. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล     
16. นายโอภาส อสิระนรากลุ สมาชิกสภาเทศบาล  
17.  นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม  
1. นายแวมะโซ แวดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล 

คณะผู้บริหาร  
         - รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี  
๒. นายอดุม เด่นสันติกลุ รองนายกเทศมนตรี  
๓. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี  
4. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี  
5. นายสาการียา นิแวร์ เลขานุการ ฯ 
6. นายอาฮามะ   กลุยานันต์ เลขานุการ ฯ 
7. นายวัฒนะ วัฑฒนายน ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
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รายชื่อเจ้าหน้าทีจั่งหวัดทีเ่ข้าร่วมสงัเกตการณ์  
๑. นายวรวุฒิ เหมทานนท์ นิติกร (แทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส) 

เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอบัดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ  

รายชื่อพนักงานเทศบาลทีเ่ข้าร่วมสงัเกตการณ์  

 
                                                     เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น. 

นายอับดลุอาซิส  มะ  
สมาชิกสภาเทศบาล ท าหน้าที่  
เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธวิาส 

          เมือ่ถึงเวลา  09.๐๐  น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก
สภาเทศบาลท่ีมาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม ่ เมือ่ครบองค์ประชุมตาม
ความในมาตรา 27  แห่งพระราช บัญญัติเทศบาล  พ .ศ.2496  รวมท้ังท่ีแกไ้ข
เพิม่เติมจนถึง  ฉบับท่ี 12  พ.ศ.2546  และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

1. นายบุญณรงค์ กวีพนัธ์ ปลัดเทศบาล  
2. นายกจิจา สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล  
3. นายโชคชัย วัฑฒนายน หน.สํานักปลัดเทศบาล 
4. น.ส.ปริยา  พรหมสังวระ  หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
5. นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการ 
6. น.ส.อโรชา  พรหมพนัธ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
7. นายสุชาติ ทองด้วง เจ้าพนักงานเทศกจิ 
8. นางวัจนา หนูป๎น้ หน.ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
9. น.ส.ปราณี เจริญสุข หน.ฝ่ายพฒันารายได้ 
10. นายพจน์ เบญจวิญํู  รอง ผอ.โรงเรียนเทศบาล 2  
11. นางคล้องพร สุภาไชยกจิ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 5 
12. นางบุษบา ทิพย์เหรียญ ผจก.สถานธนานุบาล 
13. น.ส.กาญจน์พวิรรณ ขวัญสุวรรณ หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  
14. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา ผอ.กองสวัสดิการสังคม  
15. นางสุชีพ เกือ้กลู ผอ.กองวิชาการและแผนงาน  
16.  นางกลุวดี สะลีละ  ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6  
17.  นายชัชชัยวุธ กระจายเกยีรติ หน.ฝ่ายแผนฯ 
18. นางอษุามาศ   เรืองธนู ผอ.โรงเรียนเทศบาล 1  
19. น.ส.ศุภลักษณ์ เพชรประสิทธ์  จนท.วิเคราะห์ฯ 
20.  นางภัทรนิษฐ์ ยอดไกร นักวิชาการประชาสัมพนัธ์ 
21.  นางเกศสุดา ชูชื่น รอง ผอ.สํานักการศึกษา 
22.  นางเกษศินี อารยเศรษฐ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 4 
23.  นายธนานนท์ ชูด้วง ผอ.สํานักการช่าง 
๒๔. น.ส.เจะนารีซา มะยูโซ๊ะ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 3 
๒๕. นายหิรัญ ชูดํา นิติกร 
26. นายมะนะยิบ สาเหาะ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
27. นายสมนึก ล่องสมทุร ผอ.สํานักการศึกษา 
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ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไ้ขเพิม่เติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๕๔)จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมฯ   พร้อมท้ังเรียนเชิญ
คุณสมพร  แป้นคง ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าท่ี
ประธานท่ีประชุมเพือ่ดําเนินการตามระเบียบวาระต่อไป  และเชิญคุณเจะอมูา เจะมุ  
สวดดุอาร์ตามศาสนาอสิลาม         

            ต่อไปผมจะอา่นประกาศจังหวัดนราธิวาส  เร่ือง เรียกประชุมสภาเทศบาล  
สมยัวิสามญั  สมยัท่ี ๑  ประจําปี  พ.ศ.  255 8 ด้วยเทศบาลเมอืงนราธิวาส  โดย
นายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส ได้ย่ืนหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขอให้เปิด
ประชุมสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส สมยัวิสามญั สมยัท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2558    เพือ่
ขออนุมติัจากสภาเทศบาล ในการกนัเงิน ขยายเวลาเบิกจ่าย และโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต้ังแต่วันท่ี 21 กนัยายน 2558   เป็นต้นไป  
มกีําหนดไมเ่กนิ ๑๕ วัน  

                ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 2๖  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พทุธศักราช 2496  แกไ้ขเพิม่เติมจนถึงฉบับท่ี 1๓  พ.ศ.25๕๒ จึง เรียก
ประชุมสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส  สมยัวิสามญั  สมยัท่ี  ๑  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕ 8  
ต้ังแต่วันท่ี  21 กนัยายน 2558  เป็นต้นไป  มกีําหนดไมเ่กนิ ๑๕ วัน  จึงประกาศให้
ทราบโดยท่ัวกนั ประกาศ  ณ  วันท่ี 17 กนัยายน พ.ศ.2558  ประกาศโดยนาย จํานัล  
เหมอืนดํา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏบิัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

             ขอสวัสดีท่านนายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส ท่านผู้บริหาร และท่านผู้มเีกยีรติ
ท่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมยั วิสามญั สมยัท่ี ๑
ประจําปี พ.ศ. 2558  คร้ังท่ี  1/2558  โดยมรีะเบียบวาระการประชุมดังนี้ นะค่ะ  

             ระเบยีบวาระที ่ 1  เร่ือง  ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  เร่ืองแรกนะค่ะ เร่ืองเพิม่เติมในแผนพฒันา 3 ปี คือ พ.ศ.2558 – พ.ศ.

2560 คร้ังท่ี 6 ตามเอกสารท่ีส่งให้ท่านแล้ว ต่อไปเร่ืองท่ี 2 
  เร่ืองการจัดงานวันเกษยีณอายุราชการของเทศบาลเมอืงนราธิวาสในปีนี้ ปี 

2558 สําหรับปีนี้มขี้าราชการเกษยีณอายุราชการ 9 ท่านด้วยกนั โดยเทศบาลกําหนด
จัดงานเล้ียงในวันท่ี 30 กนัยายน 2558 เวลา 12.00 น. ท่ีโรงแรมตันหยงนะค่ะ ท่าน
ท่ีจะเข้าร่วมงานเล้ียงพรุ่งนี้ขอให้แจ้งชื่อได้ท่ีสํานักปลัดเทศบาล แจ้งท่ีหัวหน้าปริยา เพือ่
จะได้ส่ังอาหารถูกต้องตามจํานวนหัวนะค่ะ ต่อไประเบียบวาระท่ี 2  

             ระเบยีบวาระที ่ 2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืง
นราธิวาส  จํานวน 2 คร้ัง ประกอบด้วย 

              ครั้งที ่1 สมยัสามญั สมยัท่ี ๓ ประจําปี 2558 คร้ังท่ี 1/2558 เมือ่วันท่ี 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

              ครั้งที ่๒ สมยัสามญั สมยัท่ี ๓ ประจําปี 2558 คร้ังท่ี 2/2558 เมือ่วันท่ี 
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
              เชิญคณะกรรมการสามญัประจําสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส  เสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุม 
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นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

              บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามญัตรวจรายงานการประชุม  ทําหน้าท่ี
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  เมือ่วันท่ี 18 สิงหาคม 2558  เวลา 13.30   น. 
ณ  ห้องสํานักปลัดเทศบาล วันท่ี 18 สิงหาคม 2558  เวลา 13.30 น .คณะกรรมการ
สามญัประจําสภาเทศบาล ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากสภาเทศบาล เมือ่วันท่ี  ๒๕   
พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ประกอบด้วย 

๑. นายอานนท์ โสตติมานนท์ ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชมุ 

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

  ท่ีประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส  สมยัสามญั   
สมยัท่ี 3 ประจําปี 2558  คร้ังท่ี  1/๒๕๕8   เมือ่วันท่ี  11 สิงหาคม  2558   จํานวน   
38 หน้า  ซ่ึงได้ตรวจต้ังแต่หน้าแรก  ถึงหน้าสุดท้าย ปรากฏว่า  ไมม่กีารแกไ้ข  แต่อย่าง
ใดและมมีติให้ส่งสภาเทศบาลเพือ่พจิารณารับรองในการประชุมคร้ังต่อไป  ปิดประชุม
เวลา   14.00    น. 
            บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามญัตรวจรายงานการประชุม  ทําหน้าท่ี
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  เมือ่วันท่ี 20 สิงหาคม 2558  เวลา 1๔.๐0   น. 
ณ  ห้องสํานักปลัดเทศบาล วันท่ี ๒๐ สิงหาคม  2558 เวลา 1๔.๐0 น .คณะกรรมการ
สามญัประจําสภาเทศบาล  ซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากสภาเทศบาล  เมือ่วันท่ี  ๒๕  
พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ประกอบด้วย 

๑. นายอานนท์ โสตติมานนท์ ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชมุ 

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

  ท่ีประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส  สมยัสามญั   
สมยัท่ี 3  ประจําปี 255 8  คร้ังท่ี  ๒/๒๕๕8   เมือ่วันท่ี  1๘ สิงหาคม  2558   
จํานวน  ๑๐  หน้า  ซ่ึงได้ตรวจต้ังแต่หน้าแรก  ถึงหน้าสุดท้าย  ปรากฏว่า  ไมม่กีาร
แกไ้ข  แต่อย่างใดและมมีติให้ส่งสภาเทศบาลเพือ่พจิารณารับรองในการประชุมคร้ัง
ต่อไป ปิดประชุมเวลา   1๖.00    น. 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

               มสีมาชิกท่านใดจะแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไมค่่ะ  ขอเชิญค่ะ เชิญคุณ
มะตอฮา 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ ผมนาย              
มะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส เขต 1 นะครับ ผมไมไ่ด้จะแกไ้ข
นะครับท่านประธาน ผมจะเสนอแนะเร่ืองรายงานประชุม เพราะว่าผมดูแล้วต้ังแต่วันนี้
เป็นต้นไปผมได้รับรายงานการประชุมแบบใหมท่ี่ครบสมบูรณ์นะครับ ผมคนหนึ่งใน
ฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมขอชมเชยเจ้าหน้าท่ีทุกท่านนะครับท่ีทํา
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รายงานการประชุม แต่ผมขอเสนอแนะนิดนึงนะครับว่า การทํารายงานการประชุมคร้ังนี้
คร้ังท่ี 1 จะมรีะเบียบวาระการประชุมเข้าไปด้วยนะครับ ผมดูแล้วเวลาเราจะอา่นเราจะ
ได้รู้ว่าเราประชุมวันนั้นมรีะเบียบวาระอะไรบ้างจะได้อา่นตามนั้นจะได้ไมเ่สียเวลา พอ
ผมดูมาคร้ังท่ี 2 ระเบียบวาระไมม่ผีมขอให้เจ้าหน้าท่ีใส่ระเบียบวาระเข้าไปด้วยนะครับ 
เพือ่ความสะดวกในการอา่นรายงานการประชุมในคร้ังต่อไปนะครับ และผมขอแนะนํา
ท่านประธานนะครับ ต่อไปรายงานการประชุมควรมลีายมอืชื่อท่านประธานอยู่ด้วยนะ
ครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 ข้อ 34 นะครับ ข้อ 34 เขาบอกว่าเมือ่สภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุม
คร้ังใดแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นลงลายมอืชื่อในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน
นะครับ ข้อนี้ ข้อ 34 นี้ เพือ่ว่าจะมคีนไปร้องเรียนกจ็ะเอารายงานการประชุมตัวนี้ไป
ใช้ได้เพราะว่ามลีายมอืชื่อท่านประธานอยู่ด้วย ต่อไปนี้ผมอยากจะให้ทําให้ถูกต้องนะ
ครับ ต่อไปนี้รายงานการประชุมทุกท่านถ้าสภารับรองรายงานการประชุมสภาเสร็จแล้ว 
ประธานต้องลงนามและส่งให้สมาชิกทุกท่านทราบด้วย ผมขอเสนอแนะแค่นี้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

               มสีมาชิกท่านใดจะแกไ้ขรายงานการประชุมอกีหรือไมค่่ะ   ถ้าไมม่ดิีฉัน ขอ
ถามมติท่ีประชุมว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยั
สามญั สมยัท่ี ๓ ประจําปี ๒๕๕8  คร้ังท่ี ๑/๒๕๕8  เมือ่วันท่ี ๑๑ สิงหาคม 2558 
โปรดยกมอืค่ะ (สมาชิกยกมอื 15 เสียง)เป็นอนัว่าสมาชิกให้การรับรองท้ังหมดนะค่ะ  
ต่อไป รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามญั สมยัท่ี ๓  ประจําปี ๒๕๕8  คร้ังท่ี  
๒/๒๕๕8 เมือ่วันท่ี  ๑๘ สิงหาคม 2558  โปรดยกมอืค่ะ (สมาชิกยกมอื  15 เสียง )         
สมาชิกให้การรับรองท้ังหมดนะค่ะ  เป็นอนัว่าท่ีประชุมให้การรับรองรายงานการ
ประชุมท้ัง  ๒ คร้ัง  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3  นะค่ะ 

                ระเบยีบวาระที ่ 3  เร่ือง  กระทู้ถาม   ไมม่นีะค่ะ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบ
วาระท่ี  4  นะค่ะ 

                ระเบยีบวาระที ่ 4  เร่ืองท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นต้ังขึ้น พจิารณา
เสร็จแล้ว  ม ี2 ชุดนะค่ะ 
               -  ชุดท่ี 1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไมท่ราบว่ามคีวาม
คืบหน้าเสนอท่ีประชุมหรือไมค่่ะ  เชิญคุณอานนท์  ค่ะ  

นายอานนท ์ โสตตมิานนท ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายอานนท์  โสตติมานนท์ สมาชิก
สภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส ในฐานะประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม ผมจะ
คุยต้ังแต่วาระท่ี 2 แล้ว ตอนเลขาฯอา่นบันทึกการตรวจรายงานการประชุม             
ผมอยากจะทบทวนอกีคร้ังว่า ในการพจิารณาการตรวจรายงาน คือท่ีผมตรวจนะครับ 
ผมจะตรวจข้อ 1 การผสมสระ อกัขระภาษาพวกนี้ ส่วนผู้ท่ีจะแกถ้้อยคําตามท่ีจะแกไ้ข
กคิ็ดว่าตัวเองพดูอะไรไปและบันทึกออกมาไมต่รงกข็อให้แจ้งแกไ้ข แต่คราวนี้ท่ีได้ตรวจ
ไปแล้วเมือ่ท้ัง 2 คร้ังท่ีเลขาได้อา่นไป  คือ คร้ังท่ี 1 การประชุมสภาเทศบาลเมอืง
นราธิวาส เมือ่วันท่ี 11 และมาเมือ่คร้ังท่ี 2 การประชุมสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส     
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ในระเบียบวาระร่างเทศบัญญัติ วาระ 2 และ 3 ซ่ึงได้ตรวจแล้วและได้นําเสนอในท่ี
ประชุมแล้ว ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

  ค่ะ ยํ้าวิธีการตรวจนะค่ะว่า 1.ตรวจความถูกต้องของการเขียน การสะกดสระ 
พยัญชนะ 2.ขอให้เจ้าตัวแกไ้ขเอาเองว่าตัวเองพดูอย่างไร แบบไหนนะค่ะ ส่วน
คณะกรรมการกคื็อตรวจความถูกต้องอย่างเดียวค่ะ ต่อไปคณะท่ี 2 คือ คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ มหีรือไมค่่ะ ไมม่นีะค่ะ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5  นะค่ะ  

            ระเบยีบวาระที ่ 5  เร่ือง ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
(สํานักการช่าง)  

              เชิญท่านนายกเสนอญัตติค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และเพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ 
สําหรับระเบียบวาระท่ี 5  ขออนุญาตท่านประธานให้ทางรองอดุม ซ่ึงกํากบัดูแลสํานัก
การช่างเป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เดน่สนัตกุิล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

          เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และเพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน ด้วย
เทศบาลเมอืงนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส  ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลเมอืงนราธิวาส  มหีลักการและเหตุผลดังนี้  

หลกัการ  
ขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

รายจ่ายเพือ่การลงทุนหมวดค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  กรณียังมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั  จํานวน  
๑  รายการ  เป็นเงิน  ๑๗,๕๓๖,๐๐๐  บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมืน่หกพนับาท
ถ้วน.-)  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รายละเอยีดปรากฏในแบบรายงาน
ขออนุมติักนัเงินตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยนี้ 

เหตผุล  
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในแผนงานเคหะและ

ชุมชน  งานไฟฟา้ถนน  จํานวน  ๑  รายการ  ท่ียังมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั  รายละเอยีดตาม
เอกสารส่ิงท่ีส่งมาด้วยนี้  แต่เทศบาลมคีวามจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินในการพฒันาพืน้ท่ี
รวมถึงด้านการบริหารจัดการ  ซ่ึงคาดว่าไมส่ามารถจัดซ้ือ  จัดจ้าง  รวมถึงเบิกจ่ายเงิน
ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงขออนุมติักนัเงินงบประมาณ  ๒๕๕๘  จํานวน     
๑  รายการ  รวมเป็นเงิน  ๑๗,๕๓๖,๐๐๐  บาท  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๕๙ 

ระเบยีบ  
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน  การเกบ็รักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  
๕๙  วรรคหน่ึง  ในกรณีท่ีมรีายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  ยังมไิด้กอ่
หนี้ผูกพนัแต่มคีวามจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอกี  ให้องค์กรปกครองส่วน 
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ท้องถิ่นรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไมเ่กนิระยะเวลาหนึ่งปี  ฯลฯ 
จึงเรียนมาเพือ่โปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาสพจิารณาอนุมติัต่อไป  

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

            ค่ะ ขอบคุณค่ะ มสีมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ  เชิญคุณมะตอฮา 
ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

          เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ ผมนาย              
มะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส เขต 1 นะครับ ญัตติขออนุมติักนั
เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผมมาดูในหลักการเหตุผลและระเบียบ มาดูแล้ว
ทางเจ้าหน้าท่ีของเราอา้งว่า เนื่องจากต้องกนัเงิน มนัทําให้เสียเวลานะครับ ในการกนั
เงินมนัทําให้เสียเวลาโครงการท่ีประชาชนได้รับผลประโยชน์ เทศบาลจะได้พฒันา เมอืง
นะครับ ผมกม็าดูท่ีเจ้าหน้าท่ีให้เหตุผลความจําเป็นท่ีต้องช้า ทําไมทําโครงการนี้ช้า ทําไม
ต้องกนัเงินนะครับ เขาเขียนว่าเนื่องจากประกาศ คสช. ฉบับ 104/2557 ลว.27 
กนัยายน 2557 กําหนดให้การกอ่สร้างท่ีมมีลูค่าต้ังแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปต้องรายงาน
ข้อมลูให้จังหวัดทราบเพือ่ให้ความเห็นชอบ และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบราคากลางของงานดังกล่าว ทําให้ไมส่ามารถกอ่หนี้ผูกพนัและ
เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2558 ผมดูเหตุผลนี้มนักไ็มข่ึ้นนะครับท่าน เพราะ คสช. 
ประกาศต้ังแต่วันท่ี 21 กนัยายน 2557 โครงการท่ีเราผ่านการอนุมติัจากสภาแห่งนี้มนั
เป็นของปี 2558 แสดงว่าประกาศ คสช. มนัออกมากอ่นนะครับ โครงการเรามนัพึง่มา
ทําโครงการปี 58 แล้วทําไมมนัช้าทําไมทั่นครับ ท่านประธานครับถ้าเจ้าหน้าท่ีทํางาน
อย่างนี้นะครับ ผมว่าล่าช้านะครับท่าน มนัทําให้ประชาชนท่ีต้องได้รับผลประโยชน์ใน
โครงการ  เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการกอ่สร้างติดต้ังเสาไฟฟา้ประติมากรรมเรือกอ
และ ซ่ึงเราได้ทําการติดต้ังไปส่วนหนึ่งแล้วหน้า สภ.เมอืง และหน้าสนามกฬีา เท่ียวนี้
ท่านอา้งประกาศ คสช. ผมขอเหตุผลหน่อยนะครับว่ามนัช้าตรงไหนอย่างไรนะครับ ผม
เป็นคนหนึ่งท่ีเป็นประชาชนคนหนึ่งท่ีอยากจะให้เทศบาลนี้มคีวามกา้วหน้า มกีารพฒันา
ท่ีดีขึ้น เพราะว่าเราใกล้เข้าสู่อาเซียนแล้วนะครับ ผมอยากจะทราบจากผู้ท่ีเกีย่วข้องใน
เร่ืองนี้ช่วยตอบด้วยครับ  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญค่ะ เชิญท่านรองค่ะ 

นายอุดม  เดน่สนัตกุิล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

ขออนุญาตครับท่านประธาน และท่านสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ ผมก็
ขออนุญาตให้ท่านปลัดช่วยชี้แจงนิดนึงเกีย่วกบัเร่ืองท่ีสมาชิกถามมา เชิญครับ 

นายบญุณรงค์  กวีพันธ ์
ปลดัเทศบาลเมืองนราธวิาส  

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ท่าน
สมาชิกทุกท่านนะครับ เนื่องจากว่ากระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างจะต้องดําเนินการเมือ่เรามี
งบประมาณแล้ว คือจะต้องประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีท่ีผ่านมานะครับ รายรับของ
เทศบาล การเข้าของรายรับเทศบาลกจ็ะเข้ามาทุกเดือน แต่เมือ่เรามเีงินท่ีจะสามารถ
จัดซ้ือจัดจ้างได้ เข้ามาเดือนกรกฎาคม ซ่ึงกรกฎาคมหลังจากท่ีมรีายรับแล้ว ต้องขอ
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อนุมติัจัดซ้ือจัดจ้างและส่งแบบประมาณการซ่ึงได้ดําเนินการไปแล้ว ส่งให้ท่านผู้ว่า
เห็นชอบนะครับ แต่จังหวะนี้เรากต้็องเข้าไปเข้าคิว ซ่ึงต้องส่งไปเกอืบท้ังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนะครับ ไปรวมกนัท่ีจังหวัดหมด หลาย ๆองค์กรซ่ึงมโีครงการเกนิ 5 ล้าน ก็
มหีลายองค์กรกเ็รียงกนัไป การประชุมกดํ็าเนินการไปแต่ทางจังหวัดอาจจะติดราชการ
บ้าง  การประชุมเลยล่าช้าออกไปนะครับ และเมือ่ประชุมเสร็จกว่าหนังสือกว่าจะ
ออกมากล่็าช้าอกี  เพราะตรงนี้ถ้าเราไมม่หีนังสือตัวนี้เรากจ็ะทําการยังไมไ่ด้ กเ็ลยต้อง
ขอกนัเงินไว้กอ่นในกระบวนการนี้ ขออนุญาตว่ามนัเป็นกระบวนการท่ีทางเทศบาลและ
จังหวัดร่วมกนัดําเนินการอยู่นะครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ สรุปว่าประกาศกนัยายน เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ ผมนาย              
มะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส เขต 1 นะครับ ตามท่ีท่าน
ปลัดเทศบาลได้ตอบให้สภาแห่งนี้ได้รับทราบนะครับในเร่ืองของการล่าช้าในการกอ่สร้าง
เสาไฟประติมากรรมเรือกอและนะครับ คือเงินของเราเข้ากรกฎาคม 58 ถูกต้องหรือไม่
ครับ แล้วพอกรกฎาคม สิงหาคม ท่านบอกไมทั่น ผมถามว่าถ้าสมมติุต่อไปนี้เทศบัญญัติ
ท่ีผ่านไปในปีถัดมา ในปีนี้คือปี 2559 ถ้าหากว่ามงีบประมาณ 5 ล้านขึ้นไปอย่างนี้ ก็
ต้องช้าตลอดถูกต้องหรือไมค่รับ เราทํากอ่นได้ไหมครับเพราะว่าเรามอียู่แล้ว เรารู้ว่าใน
เทศบัญญัติมอีะไรอยู่ เรากทํ็ากอ่นโดยท่ีไมต้่องไปเซ็น พอเงินเข้ามามนัจะเร็วกว่า ถ้าเรา
รอเงินเข้ามาอย่างนี้เรากต้็องเข้าจังหวัดอกีกช็้า  งานเรากไ็มเ่ดินเหมอืนเดิมนะครับ ครับ
ผมขอถามแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ถามท่านปลัด ทํากอ่นได้หรือไมค่่ะ เงินยังไมม่า 

นายบญุณรงค์  กวีพันธ ์
ปลดัเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ไมม่วีงเงินทํากอ่นไมไ่ด้ ผิดระเบียบครับผม  

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

หมายถึงว่า ท่ีผมให้ท่านปลัดทําหนังสือกอ่น คือไมต้่องให้เขาเซ็น ให้เว้นไว้ว่า
บริษทัไหน กไ็มต้่องไปใส่นะครับ งบประมาณเรากม็อียู่แล้ว ผมว่าช้าตรงนี้มากกว่า 
เพราะว่าช้าในเร่ืองของแปลนมากกว่านะครับ ผมถามตรงนี้นะครับว่า มรีะเบียบท่ีทําได้
หรือไมค่รับ เพราะฉะนั้นถ้าเรารออย่างท่ีปลัดบอกเมือ่สักครู่ เรากจ็ะช้าตลอด งบปี 59 
โครงการปี 59 ท่ีผ่านมากต้็องเป็นปี 60 กทํ็าไมไ่ด้เลย แล้วไหนละครับท่ีประชาชนจะ
ได้รับประโยชน์จากเงินภาษขีองประชาชนท่ีเลือกผมมาอยู่ตรงนี้ ตรงนี้ถ้ามวิีธีแกไ้ขท่าน
ปลัดกอ็ย่าให้มนัช้าไปนะครับ อย่าไปเล่นอะไรท่ีมนัช้า เราทํางานเพือ่สังคม ทํางานเพือ่
เทศบาล ไมใ่ช่ทํางานเพือ่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับ เราทํางานเพือ่ประชาชนในเขต
เทศบาลท่ีเลือกพวกผมมา และพวกท่านกรั็บเงินเดือนจากภาษขีองประชาชน ผมว่า
เขียนไปกอ่น แปลนนี้กอ็อกไปกอ่นนะครับ คือรู้อยู่แล้วว่าอะไรบ้างท่ีอยู่ในปีงบประมาณ
ปี 59 เรารู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรหนึ่งสองสาม กม็หีมดแล้ว แปลนเรากอ็อกไปกอ่น      
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มนัจะได้ทําให้เร็วขึ้น ผมขอเสนอแนะแค่นี้ครับ ถ้าเปล่ียนไมไ่ด้ท่านกว่็ามาว่าระเบียบข้อ
ไหนผมจะได้ดู ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดเิรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ขอบคุณมากครับท่านประธาน  เรียนประธานสภาท่ีเคารพและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ผมนายดิเรก  ยา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ ผมกเ็ห็นด้วยกบัท่านมะตอ
ฮา ท่ีอธิบายให้ คือความจริงผมอยากจะบอกว่าการล่าช้าในการพฒันาให้ประโยชน์กบั
ประชาชนนี้คือเป็นข้อบกพร่องของผู้ท่ีเกีย่วข้องกบัโครงการรู้สึกว่าอย่างนั้น 2.การไม่
เอาใจใส่กบัโครงการท่ีให้ประโยชน์กบัประชาชน ผมเชื่อว่าท่ีท่านมะตอฮา อธิบายนั้นผม
เชื่อว่าถ้าท่านเอาใจใส่หน่อย เทศบาลเราอาจจะพฒันาได้เร็วกว่านี้มากขึ้น ขอบคุณมาก
ครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

มสีมาชิกท่านใดอภิปรายอกีหรือไมค่่ะ ถ้าไมม่ดิีฉันจะถามมติเลยนะค่ะ สมาชิก  
ท่านใดเห็นชอบอนุมติัให้สํานักการช่างกนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โปรดยกมอื
ค่ะ (สมาชิกยกมอื  15 เสียง) บวกประธานกบัเลขาเป็น 17 นะค่ะ ยกหมดนะค่ะ  
เป็นอนัว่าสภามมีติ เห็นชอบให้ สํานักการช่าง กนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2558  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559   ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ  เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ท่านประธานครับ ผมขอท้วงท่านประธานนิดนึงนะครับการขอมติเมือ่สักครู่ 
สมาชิกทุกท่านยกมอื แต่พวกท่านไมไ่ด้ยกมอื ท่านรวมไมไ่ด้นะครับท่าน เพราะว่าในข้อ
เท่าไรในระเบียบผมจําไมไ่ด้นะครับท่าน ระบุว่าคนท่ีขอมติญัตติจะต้องยกมอืพน้ศรีษะ
นะครับ ถึงจะรวมเสียงด้วยนะครับ แต่ท่านกบัเลขาไมไ่ด้ยกมอื ความจริงท่านเป็น
ประธานไมต้่องยกกไ็ด้นะครับ คือ 15 เสียงกผ่็านแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ถ้า 15  เสียง ดิฉันกต้็องถามว่าใครไมเ่ห็นด้วย เพราะว่ามนัไมค่รบใช่หรือไมค่่ะ 
ถ้า 15 มนัไมค่รบจํานวนท่ีเข้าร่วมประชุม ดิฉันกต้็องถามว่าใครไมเ่ห็นด้วย ใครเห็นเป็น
อย่างอืน่ เชิญคุณเจะอมูา 

นายเจะอูมา  เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายเจะอมูา  เจะม ุสมาชิกสภาเทศบาล
เมอืงนราธิวาส เขต 1 ตามระเบียบท่านประธานน่าจะเอาจํานวนสมาชิก คราวนี้ สมาชิก
ม ี18 ท่าน ท่านกม็ตํีาแหน่งเป็นประธานกบัเลขาฯ ถ้ายกมอื 15 วันนี้กล็า 1 คน กเ็อา
จํานวน 15 มนัจะได้ชัวร์กว่า เพราะถ้าร่วมกบัประธานและเลขาฯ มนัน่าเกลียด 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  
 

เอาอย่างนั้นกไ็ด้ เป็นอนัว่าเข้าใจกนัแบบนั้น เข้าใจตรงกนั เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 
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นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ ผมนาย              
มะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส เขต 1 นะครับ การขอมตินะครับ
ท่าน คนท่ียกมอืถึงจะนับเป็นมติได้นะครับ แต่ท่านกบัเลขาฯ ไมไ่ด้ยก เลยแสดงว่าท่าน
ไมไ่ด้ให้มติ เพราะฉะนั้นลองถามท่านตัวแทนจังหวัดว่าท่านต้องยกมอืด้วยหรือไม ่
เพราะว่าท่านอยู่  ถ้าท่านจะยก ท่านกย็กเลยนะครับ รวมท่านเลขาด้วย กเ็ป็น 17 คน 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมนายโอภาส  อสิระนรากลุ สมาชิกสภาเทศบาล
เมอืงนราธิวาส เขต 2 ทีมทางเลือกใหมค่รับ ท่านประธานครับปกติท่านประธานสภา
ต้องเป็นกลางไมอ่ยู่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามท่ีมสีมาชิกนําเสนอถูกต้องแล้วครับ มนัหลายคร้ัง
แล้ว เห็นว่าไมม่ใีครทักท้วงกนัเรากป็ล่อยกนัไป แต่ว่าวันนี้สมาชิกทักท้วงกเ็ป็นส่ิงท่ีดี 
เพราะว่าประธานไมย่กมอืกไ็ด้ เป็นกลาง และสมาชิก 18 คน ยกมอื 15 คนกถ็ือว่าผ่าน
มากแล้ว ตามความเข้าใจเรา ผู้บริหาร สมาชิกรู้แล้วว่าประธานกบัเลขาไมไ่ด้ยกมอืไม่
ต้องนับ เพยีงแต่ว่าให้สมาชิกนับ นอกจากว่าสมาชิกยกไมผ่่าน สิทธิของประธานและ
เลขาฯจึงจะลงมายกมอืได้ครับ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

           เป็นอนัว่าสภามมีติเห็นชอบให้สํานักการช่างกนัเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2558  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559   ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  6  นะค่ะ  

 ระเบยีบวาระที ่ ๖  เร่ือง  ญัตติขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรณีกอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (ภายในวันท่ี 31 มนีาคม  2559)  (สํานักการช่าง)   
            เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภา  

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และเพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ 
สําหรับระเบียบวาระท่ี 6 ขออนุญาตท่านประธานให้ทางรองอดุม ซ่ึงกํากบัดูแลสํานัก
การช่างเป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เดน่สนัตกุิล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

            เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และเพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่าน ด้วย
เทศบาลเมอืงนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส  ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลเมอืงนราธิวาส  มหีลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลกัการ  
  ขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๗  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  กรณีกอ่หนี้ผูกพนั  จํานวน  ๑  รายการ  
คือ  ค่ากอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระบบระบายน้ําและระบบไฟฟา้แสงสว่าง
ถนนเลียบคลองชลประทาน  จํานวนเงิน  ๑๔,๕๙๘,๐๐๐  บาท (สิบส่ีล้านห้าแสนเกา้  
 
หมืน่แปดพนับาทถ้วน.-)  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ (ภายในวันท่ี  ๓๑  
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มนีาคม  ๒๕๕๙)  รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยนี้   
เหตผุล  

  ๑.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ระบบระบายน้ําและ
ระบบไฟฟา้แสงสว่างถนนเลียบคลองชลประทาน อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  เทศบาลได้กอ่หนี้ผูกพนักบั  ห้างหุน้ส่วนจํากดั  สุรเชษฐ์การ
กอ่สร้าง  ตามสัญญาจ้างเลขท่ี  ๗๖/๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๗  ส้ินสุด
สัญญาวันท่ี ๒๙  กนัยายน  ๒๕๕๘ วงเงินค่าจ้างตามสัญญา ๑๖,๒๒๐,๐๐๐ บาท  
กําหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ  ๗  งวดงาน  เนื่องจากไมส่ามารถเบิกเงินไปชําระหนี้ได้ทัน
ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  นายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส  อนุมติัให้กนัเงินจํานวน  
๑๖,๒๒๐,๐๐๐  บาท  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘   
  ๒.  ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ผู้รับจ้างได้ดําเนินการกอ่สร้างตามท่ี
กําหนดไว้ในสัญญาจ้าง เทศบาลได้เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง ๑ งวด  เป็นเงิน  
๑,๖๒๒,๐๐๐  บาท  ยังคงเหลือการเบิกจ่ายเงินอกี  ๖  งวด  เป็นเงิน  ๑๔,๕๙๘,๐๐๐  
บาท  ขณะนี้ผู้รับจ้างกําลังดําเนินการกอ่สร้างยังไมแ่ล้วเสร็จ   และคาดว่าการเบิก
จ่ายเงินเพือ่ชําระหนี้ผูกพนัไมทั่นในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  ดังนั้นเทศบาลเมอืง
นราธิวาสจึงขออนุมติัจากสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาสขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  จํานวน  
๑๔,๕๙๘,๐๐๐  บาท  ไปเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ (ภายในวันท่ี  ๓๑  
มนีาคม  ๒๕๕๙)   

ระเบยีบ  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเกบ็รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๕๗  วรรคหนึ่ง  “กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กอ่หนี้ผูกพนั
ไว้กอ่นส้ินปี  โดยส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง  หรือการเช่าทรัพย์สิน  ถ้าเห็นว่าการเบิกจ่ายเงินไป
ชําระหนี้ผูกพนัไมทั่นส้ินปี  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมติัให้กนัเงินไว้เบิกในปีถัดไปได้อกีไม่
เกนิระยะเวลาหนึ่งปี”  วรรคสอง  “หากดําเนินการตามวรรคหนึ่งไมแ่ล้วเสร็จ  ให้ขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไมเ่กนิหกเดือน”   จึงเรียนมาเพือ่โปรด
นําเสนอสภาเทศบาลพจิารณาอนุมติัตามระเบียบต่อไป   

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

            ค่ะ ขอบคุณค่ะ มสีมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ  เชิญคุณมะตอฮา 
ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

             เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ ผมนาย              
มะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส เขต 1 นะครับ  ญัตติ ขออนุมติั
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรณีกอ่หนี้
ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ภายในวันท่ี 31 มนีาคม  2559)       
นะครับ ความจริงโครงการนี้เป็นโครงการท่ีทําสัญญาแล้วนะครับต้ังแต่วันท่ี 29 
กนัยายน 2557 นะครับ ปี 57 โครงการนี้ได้ทําสัญญาในปี 57 แล้ว 29 กนัยายน คือ
วันนี้ ปี 58  คือ 1 ปีนะครับ ในเหตุผลท่ีบอกว่า  ขณะนี้ผู้รับจ้างกําลังดําเนินการ
กอ่สร้างอยู่ ความจริงเมือ่วานผมกข็ับรถไปดูนะครับ ผมดูแล้วกว่็ามนัเสร็จแล้วนะครับ 
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ไมม่เีจ้าหน้าท่ี ไมม่คีนงานกอ่สร้างอยู่แล้ว ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้แล้ว คราวนี้ท่ีผม
แปลกใจกคื็อเหตุผลท่ีในหนังสือท่ีในญัตติอา้งว่ากําลังดําเนินการกอ่สร้างยังไมแ่ล้วเสร็จ 
ผมถามท่านประธานจริง ๆ นะครับว่า ไมเ่สร็จอะไร ยังมอีะไรท่ีต้องเพิม่เติมครับ หรือว่า
ไมใ่ช่ตามหนังสือตามญัตตินี้ ไมเ่สร็จเร่ืองอืน่ ไมเ่สร็จตรงไหนช่วยตอบให้ท่ีประชุมแห่งนี้
ได้รับทราบด้วยครับ เพือ่ท่ีเราจะได้บอกชาวบ้านต่อ ๆ เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการ
ท่ีมงีบประมาณมากพอสมควร มงีบประมาณท้ังหมด 16,220,000 บาท  อนันี้คือ
ผลประโยชน์ท่ีชาวบ้านจะได้รับเยอะมากเลย ถนนไปมาสะดวก แต่ผมสงสารบริษทัท่ีเขา
ทํานะครับ เขาลงทุนไปผมว่าหมดไปแล้ว ผมไมไ่ด้มส่ีวนได้ส่วนเสียกบับริษทันี้นะครับ 
บริษทัสุรเชษฐ์การกอ่สร้างผมกไ็มรู้่จักนะครับ รู้จักแต่ในญัตตินี้ ผมไมไ่ด้มส่ีวนได้ส่วน
เสีย แต่อยากจะถามว่าทําไมถึงล่าช้าในการเบิก ผมกส็งสารบริษทัเขาทํางานเขาน่าจะได้
เอาเงินส่วนท่ีตรงนี้ไปหมนุเวียนกอ่สร้างต่อนะครับ ช่วยตอบในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญผู้ท่ีเกีย่วข้องค่ะ เชิญท่านรองค่ะ 

นายอุดม  เดน่สนัตกุิล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ เร่ืองนี้ผม
ขออนุญาตนิดนึงนะครับว่า อยากจะเรียนเชิญท่านรองกจิจา ซ่ึงเป็นประธานตรวจการ
จ้างช่วยตอบข้อสงสัยของสมาชิกด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายกิจจา  สวนจันทร์ 
รองปลดัเทศบาลเมืองนราธวิาส  

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านครับ ผมนายกจิจา 
สวนจันทร์ รองปลัดเทศบาล ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างนะครับขอชี้แจง   
ส้ัน ๆว่า โครงการนี้ท่ีท่านรองอดุมชี้แจงว่า เทศบาลได้ว่าจ้างบริษทัสุรเชษฐ์การกอ่สร้าง
ท่ียะลา มารับจ้างดําเนินการ ซ่ึงกแ็บ่งการกอ่สร้างออก แบ่งการเบิกออกเป็น 7 งวด 
สําหรับรายการกอ่สร้างท่ีไมเ่รียบร้อยเนื่องจากว่าจะต้องมรีะบบไฟแสงสว่างถนนเลียบ
คลองด้วยนะครับ ป๎ญหาท่ีเกดิขึ้นเนื่องจากว่า การกอ่สร้างนั้นไมไ่ด้เป็นไปตามแบบ ซ่ึง
ทางทีมงานช่างของเทศบาลได้เข้าไปตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามขี้อท่ีไมเ่รียบร้อยอยู่ 5 
ประการซ่ึงเกีย่วพนักบัการเบิกจ่ายในงวดท่ี 2 นะครับ ซ่ึงงวดท่ี 2 เป็นเร่ืองเกีย่วกบังาน
ดินนะครับ ผมขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้นะครับ งวดท่ี 2  เมือ่ผู้รับจ้างปรับพืน้ท่ีตลอด
แนว งานเคลียร์พืน้ท่ี งานตักดินขนย้าย งานถมดินขยายเขตทางบริเวณคลอง และทาง
ช่างได้ชี้แจงรายละเอยีดว่า มลัีกษณะท่ีไมเ่รียบร้อยอยู่ 5 ประการนะครับ 1.งานถมดิน
ปรับระดับและบดอดัแน่นตามแบบแปลนท่ีกําหนด ให้ผู้รับจ้างทําการทดสอบและหา
วิศวกรรับรองการบดดินนั้นยังไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานนะครับ ของทางหลวงชนบทนะ
ครับ 2. การทําไซต์สโล๊บตลอดแนวนั้นไมไ่ด้ดําเนินการ 3.ทางบริษทัยังไมไ่ด้หาช่างท่ีมี
มาตรฐานนะครับ และยังไมส่่งชื่อให้ทางเทศบาลนะครับ 4. เทศบาลเคยแจ้งให้บริษทั
แกไ้ขงวดงานนะครับ แกไ้ขรายละเอยีดเมือ่วันท่ี 29 เมษายน เพราะว่าขนาดเขตทาง
ไมไ่ด้เป็นไปตามแบบท่ีกําหนดคือกว้างกีเ่มตรในบางช่วงนะครับ แล้วกท็างบริษทักยั็ง
ไมไ่ด้ดําเนินการ 5.ผู้รับจ้างกยั็งไมไ่ด้แกไ้ขงานบางรายการท่ีจะต้องอาศัยวิศวกรระดับ
สามญัรับรอง โดยเฉพาะการทดสอบคอนกรีต แล้วกดิ็นนะครับ โดยเฉพาะเร่ืองของดิน 
เพราะงวดท่ี 2 เป็นเร่ืองของงานดินนะครับ แล้วเรากไ็ด้รับเร่ืองร้องเรียนจาก สตง.      
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มาด้วยนะครับว่ามผู้ีร้องเรียนไปนะครับว่าพืน้ท่ีกอ่สร้างมปี๎ญหาอยู่หลายประการ 
โดยเฉพาะการทรุดตัวของผิว คสล. เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นท่ีจะต้องมกีารให้คํารับรอง
เร่ืองการบดอดัแน่นของท่ีดินด้วยนะครับ เพือ่ประกนัความเส่ียงความเสียหายท่ีจะ
เกดิขึ้นนะครับ กข็อยืนยันในฐานะกรรมการตรวจการจ้างว่าไมไ่ด้อคติ ไมไ่ด้กล่ันแกล้ง 
ไมไ่ด้ม ี2 มาตรฐาน ผมเองกเ็ข้าไปผู้ท่ีเกีย่วข้องกห็าว่าม ี2 มาตรฐาน คือทําไมโครงการ
นั้นตรวจรับ โครงการนี้ไมต่รวจรับ ผมกข็ออนุญาตชี้แจงว่านี้คือป๎ญหาในทางเทคนิคการ
กอ่สร้าง หากว่าท่านได้ดําเนินการตามข้อแนะนําหรือตามระเบียบ หรือตามข้อสัญญา 
เรากยื็นยันว่าเราพร้อมท่ีจะตรวจรับตลอดเวลาครับ กค็งไมล่่าช้านะครับถ้าได้แกไ้ขตาม
ข้อแนะนําตามท่ีเทศบาลได้ทําหนังสือแจ้งไปแล้ว ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ เข้าใจนะค่ะ เชิญคุณมะตอฮา 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ ผมนาย              
มะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส เขต 1 ครับ  ขอขอบคุณท่าน
รองกจิจาครับท่ีได้ชี้แจง ละเอยีดมากครับ เพราะว่าผมคนหนึ่งนะครับไมรู้่ว่ามปี๎ญหา
อย่างไรนะครับ แต่ท่ีชาวบ้านเขาพดูถึง ผมไมส่ามารถท่ีจะรู้ได้เลยว่ามปี๎ญหาอะไร 
นอกจากว่าผมได้ถามจากสภาแห่งนี้นะครับ บางคร้ังผมไปถามเขากไ็มบ่อกนะครับ ผมก็
เลยต้องถามในสภาแห่งนี้ ขอบคุณมากเลยครับท่านรองกจิจา ท่านตอบได้ละเอยีดมาก
นะครับ ผมจะได้เอาคําตอบท่ีท่านตอบเมือ่สักครู่ไปตอบชาวบ้านว่าทําไมบริษทันี้เบิก
ไมไ่ด้ เพราะว่าบริษทันี้ ห้างหุน้ส่วนจํากดับริษทัสุรเชษฐ์การกอ่สร้าง กทํ็ากบัเทศบาล
เราหลายรายการอยู่ กเ็ลยสงสัยว่าบริษทันี้กม็วิีศวกรท่ีมคีวามชํานาญและมี
ความสามารถเพราะว่าเราได้จ้างบริษทันี้ทํารายการกอ่สร้างหลายรายการ อย่างเช่นใน
เร่ืองของ 30 คูหาท่ีหาดนราทัศน์ เรากไ็ด้บริษทันี้เป็นคนสร้าง แล้วกฟ็ตุบาทตามหาด
นราทัศน์นี้กเ็ป็นคนทําเหมอืนกนั แต่พอโครงการนี้มปี๎ญหาผมเลยถามในสภาแห่งนี้ 
ขอบคุณท่านรองกจิจาอกีคร้ังหนึ่งครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  
 

เชิญคุณสมานค่ะ 

นายสมาน  รานิง                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง
นราธิวาส ตามท่ีท่านรองกจิจาได้ชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจของโครงการกอ่สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กระบบระบายน้ํา และระบบไฟฟา้แสงสว่าง ถนนเลียบคลอง
ชลประทานนะครับ ตามท่ีในญัตตินี้เขาบอกว่าเขาเรียนว่าการทําสัญญา  ตามสัญญาจ้าง
เลขท่ี  ๗๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๗ ส้ินสุดสัญญาวันท่ี ๒๙ กนัยายน   
๒๕๕๘  วันนี้วันสุดท้ายใช่หรือไมค่รับ ในเมือ่ห้างหุน้ส่วนจํากดัทําผิดสัญญา ไมแ่ล้วเสร็จ
ตามท่ีกําหนดตามสัญญาจ้างกต้็องมกีารปรับใช่หรือไมค่รับ กจ็ํานวนเงินงบประมาณ
กอ่สร้างท้ังหมด 16,220,000 บาท นะครับกม็อีตัราค่าปรับอยู่ท่ีประมาณ 16,220 
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บาท ใช่หรือไมค่รับกจ็ะเกดิผลต้ังแต่วันพรุ่งนี้ใช่หรือไมค่รับ ช่วยตอบด้วยครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญผู้เกีย่วข้องตอบค่ะ 

นายอุดม  เดน่สนัตกุิล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

ครับ กข็ออนุญาตท่านประธานเชิญผอ.สํานักการช่าง  ช่วยชี้แจงครับ 

นายธนานนท ์ ชูดว้ง 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง  

เร่ืองการปรับตามสัญญา เรายังไมไ่ด้ปรับเขาตามสัญญาตามท่ีท่านสมาชิกได้
กําหนดนะครับ เพราะว่าผู้รับจ้างได้ทําสัญญาเราต้องดูว่าตามเง่ือนไขการไมเ่สร็จมนั
เกดิขึ้นจากอะไร มนัมหีลายกระบวนการ คราวนี้การปรับจะต้องเป็นเร่ืองของทางคลัง
นะครับ เพราะว่ามนัมอีตัราการปรับอยู่ แล้วการปฏิบัติตามสัญญามนักม็เีง่ือนไข
รายละเอยีดปลีกย่อยอกีเยอะ ขอกราบเรียนแค่นี้ครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณอามงิ ค่ะ 

นายอามิง  บนินะแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ขอบคุณมากครับท่านประธาน ผมนายอามงิ บินนิแว  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง
นราธิวาส เขต 3 อยากทราบว่า ในเร่ืองท่ีกอ่สร้างคลองชลประทานอยากทราบว่า งวด
แรกมอีะไรบ้าง แล้วการบดอดันั้นอยู่ท่ีงวดไหนนะครับ ขอทราบรายละเอยีดด้วยครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ขอคําตอบด้วยค่ะ 

นายกิจจา  สวนจันทร์ 
รองปลดัเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ขออนุญาตตอบต่อเนื่องเลยนะครับ 
สําหรับงวดท่ี 1 เป็นเร่ืองของงานดินเช่นเดียวกนันะครับ กคื็อเมือ่ผู้รับจ้างสํารวจเขต
ทางปรับพืน้ตลอดแนว เคลียร์พืน้ท่ี ตักดินย้ายถมดิน ขยายเขตคลองชลประทาน แต่
เป็นระยะท่ี 0.00 – 660 เมตร ครับ คล้าย ๆ กบังวดท่ี 2 นะครับ  

นายอามิง  บนินะแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ครับ ท่านประธานครับ ผมรู้สึก แต่งวดแรกจะต้องมกีารบดอดัด้วยนะครับ การ
ทําแล้วจะปรับท่ีจะต้องมกีารบดอดัด้วย แล้วบดอดันี้อยู่ในงวดท่ี 1 แล้วงวดท่ี 1 เราเบิก
ไปแล้ว ผ่านแล้ว ทําไมต้่องมาชะลอเขาด้วยว่าต้องมกีารบดอดั มนัเลยขั้นตอนของ
เทศบาลแล้ว แล้วการท่ีว่าแตกร้าวนิด ๆ หน่อย ๆ คอนกรีตต้องมกีารขยายตัวนะครับ 
การทรุดนั้น เพราะว่าผมผ่านอาทิตย์สองสามคร้ังมนัไมม่นีะครับ เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้
สงสารบริษทันะครับท่าน เขาลงทุนไปเยอะแล้วนะครับ เยอะมากแล้ว ได้เบิกงวดแรก
งวดเดียว 7 งวด นี้เบิกงวดแรกงวดเดียว งานกเ็สร็จเรียบร้อยแล้ว ตีเส้นเรียบร้อยแล้ว 
แค่ติดต้ังไฟฟา้ การติดต้ังไฟฟา้นี้ผมไมไ่ด้ดูงวดงานนะครับ อยู่ท่ีงวดสุดท้ายกบัตีเส้น 
เพราะว่างานนี้เสร็จเกอืบ 60 % แล้วนะครับท่าน เกนิด้วยซํ้าไป น่าจะเบิกให้เขาด้วย
ครับ สงสารเขาครับ บริษทัเงินเยอะนี้ เขากูม้าเขากต้็องจ่ายดอกเบีย้ไปหมดเลยนะครับ
ท่าน ดอกเบีย้กนิหมดแล้วนะครับท่าน 

นางสมพร  แปน้คง เชิญคุณมะตอฮา  ค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผมนายมะตอฮา ดอเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมอืงนราธิวาส เขต 1 ผมขอเสริมของท่านอามงิ เมือ่สักครู่นะครับ ผมกม็คีวามสงสาร
บริษทัเหมอืนกนั และในเมือ่การกอ่สร้างท่ีผมไปดูกบัท่าน สท.ดิเรก มนัเสร็จเรียบร้อย
แล้วนะครับท่าน แต่ไมม่ไีฟ ทําไมในเมือ่ไมเ่สร็จถึงให้ชาวบ้านเขาใช้บริการไปมาหลาย
เดือนแล้ว ผมว่าเป็นปีแล้วนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้สมมติุว่าช่วงต้ังแต่ชาวบ้านไปใช้บริการ
เกดิมกีารพงัขึ้นมา โดยท่ีเกดิเหตุอะไรกแ็ล้วแต่ทําให้พงัทําให้แตก อย่างนี้บริษทัต้อง
รับผิดชอบด้วยหรือไมค่รับ ถ้าไมเ่สร็จท่านกค็วรงดการให้บริการชาวบ้านใช่หรือไมค่รับ 
แต่นี้ท่านเปิดให้บริการแล้ว ผมไปมาเมือ่วานนี้ รถยนต์เวียนไปมา รถจักรยานยนต์กม็ ี
รถจักรยานกม็ ีเด็กว่ิงกม็ ีวัวกม็คีรับ สงสารบริษทั ช่วยตอบด้วยนะครับท่าน  ขอบคุณ
ครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญค่ะ เชิญท่านรองกจิจา ค่ะ 

นายกิจจา  สวนจันทร์ 
รองปลดัเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมเองในฐานะประธานกส็งสารบริษทัอย่างมาก    
คือผมกพ็ร้อมท่ีจะเซ็นต์อยู่แล้วนะครับ คือเพยีงแต่ว่าเมือ่ทางทีมช่างเขาเสนอมาในเร่ือง
ท่ียังไมเ่รียบร้อยตามสัญญา มนักลํ็าบากใจนะครับท่าน เพราะว่าตอนนี้ทาง สตง.เขากม็ี
เป็นลายลักษณ์อกัษรร้องเรียนแจ้งมา ซ่ึงกม็ทีางโยธาจังหวัดเป็นประธาน ตอนนี้กอ็ยู่
ระหว่างการรวบรวมข้อมลูอยู่นะครับ ทางนิติกรจังหวัดกเ็ป็นกรรมการด้วย กม็าหา
ข้อมลูอยู่เร่ือย ๆ  เพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องเคร่งครัด แล้วบังเอญิงวดท่ี 1 ท่ีทาง
ท่าน สท.ผู้ทรงเกยีรติสอบถามเมือ่สักครู่นี้ คือคล้าย ๆ กบังวดท่ี 2  ช่วงนั้นมนัยังไมม่ี
การร้องเรียน กบ็อกตรงๆ ว่าเรากเ็ซ็นต์ไป กอ็าจจะไมไ่ด้ตรวจละเอยีดเท่าท่ีควร แต่พอ
มาช่วงงวดท่ี 2 มนัมกีารร้องเรียนเข้ามา มบีันทึกของช่างมา กรรมการกต้็องละเอยีด
เพิม่ขึ้นนะครับ อนันี้กทํ็าให้ผลกระทบไปตกอยู่ท่ีผู้รับจ้าง กไ็มท่ราบจะทําอย่างไรนะครับ 
แต่ว่าในส่วนของเงินปรับ กป็รับประมาณ พอพน้สัญญาแล้วกจ็ะปรับประมาณ 4,000 
กว่าบาทนะครับ แต่ว่าในส่วนท่ีทางเทศบาลเคยได้มหีนังสือให้บริษทัหยุดงานอยู่พกันึง 

 
นะครับ อนันี้เราจะต้องมาประชุมกรรมการท่ีเกีย่วข้องและนิติกร ท่ีจะขยายสัญญา
หรือไมน่ะครับ กต้็องสรุปอกีทีหนึ่งนะครับท่าน 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ท่ีผมถามเมือ่สักครู่นะครับ ในเมือ่ยังไมเ่สร็จเราเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้
อย่างไรครับ ถ้าหากถนนทรุดลงไปอะไรอย่างนี้อกี เราน่าจะประชุมคณะกรรมการตรวจ
การจ้างว่าน่าจะไมใ่ห้มกีารใช้บริการในบริเวณนั้น เพราะว่ายังไมเ่สร็จ ถูกต้องหรือไม่
ครับ ตามท่ีท่านรองตอบเมือ่สักครู่ การทรุดของถนนอะไรพวกนี้ ดินทราย ปูนมนัแตก 
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ใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับ บริษทัรับผิดชอบหรือเทศบาลรับผิดชอบ เพราะงานนี้
ยังไมเ่สร็จแต่เปิดใช้บริการแล้ว ขอบคุณครับ ช่วยตอบตรงนี้ด้วยนะครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านรองกจิจา ค่ะ 

นายกิจจา  สวนจันทร์ 
รองปลดัเทศบาลเมืองนราธวิาส  

กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ เมือ่สักครู่ท่ีผมพดูค่าปรับผิดนะครับ ค่าปรับ 
หากผู้รับจ้างไมส่ามารถทํางานให้แล้วเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดคือ 29 กนัยายน ปีนี้นะ
ครับ และผู้ว่าจ้างยังไมบ่อกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชําระค่าปรับให้แกผู้่ว่าจ้างเป็น
จํานวนวันละ 40,550 บาทครับ สําหรับประเด็นท่ีท่านสอบถามมานี้ มนัเป็นป๎ญหา
ด้านกฎหมายท่ีว่าจะวิเคราะห์ประเมนินะครับ เพราะว่าเร่ืองนี้เป็นเร่ืองท่ีค่อนข้าง
ละเอยีดในประเด็นของข้อกฎหมายผมไมอ่าจจะให้ความเห็นได้นะครับว่าใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบนะครับ ถ้าเกดิความเสียหายนะครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานครับ ทางคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามท่ีทางท่านสมาชิก
เสนอมา ท่านน่าจะรับเร่ืองไว้นะครับ ไปพจิารณาในขั้นตอนท่ีจะนัดประชุมกนัในคราว
หน้านะครับ ในเร่ืองท่ีสามารถเปิดทางให้ใช้ได้หรือไมน่ะครับ ทางนิติกรเข้าร่วมด้วยแล้ว
กป็รึกษากนัให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนันะครับ ขอฝากไว้กบัทางท่านประธานตรวจ
การจ้างด้วยนะครับ ในการประชุมในคราวต่อไปครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณสมาน ค่ะ 

นายสมาน  รานิง                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง
นราธิวาส เขต 2 ตามท่ีท่านรองกจิจาได้ชี้แจงการปรับ 4 หมืน่กว่าบาท ไมท่ราบว่าตาม
สัญญาจ้างนั้นกําหนดร้อยละเท่าไรครับ เพราะว่าผมคิดไมไ่ด้ครับตามจํานวนท่ีเขาบอก 
4 หมืน่กว่าบาท ตกร้อยละเท่าไรครับของจํานวนงบประมาณ แล้วปกติท่ีผ่าน ๆ มาคือ
ร้อยละ 1 ถ้าหากว่ามกีารปรับ การไมเ่สร็จตามสัญญาจ้าง ร้อยละ 1 ถ้ามกีารปรับ กจ็ะ
อยู่ประมาณท่ี 16,000 กว่าบาทนะครับ แล้วท่ีท่านบอกว่า 4 หมืน่กว่าบาทนั้น ไม่
ทราบว่าร้อยละเท่าไรของจํานวนของงบประมาณ เร่ืองท่ี 2 ตามท่ีช่างควบคุมงานได้
ควบคุมงานทําไมปล่อยให้ทางห้างหุน้ส่วนจํากดัตามสัญญาจ้างนี้ดําเนินการถนนเกอืบ
แล้วเสร็จนะครับ ทําไมไมม่กีารให้เขาหยุด ทําตามคําส่ังหรือว่าทําตามแบบแปลนตามท่ี
เขากําหนด ทําไมปล่อยให้เขาทําเสมอืนกบัว่าท่ีเขาทํานั้นถูกต้อง พอมปีระชาชนมา
ร้องเรียนกม็าดูความผิดของ หจก. โดยไมไ่ด้ดูตัวเองว่า การควบคุมงานนั้นถูกต้องตาม
แบบแปลนหรือไม ่ทําให้เขาเสีย เพราะว่าผมกไ็ด้อา่น ทราบว่าผู้ควบคุมงานมหีน้าท่ี
อะไรบ้างนะครับ มหีลายข้ออยู่นะครับ แต่ผมจะอา่นข้อเดียวนะครับ คือทําไมเขาได้
ปล่อยปละละเลยถึงงานเกอืบจะแล้วเสร็จ 100% ผู้ควบคุมงานมหีน้าท่ีดังนี้ (1) ตรวจ
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และควบคุมงาน ณ สถานท่ีกําหนดไว้ในสัญญา หรือท่ีตกลงให้ทํางานจ้างนั้นทุกวัน ให้
เป็นไปตามแบบรูป เพราะว่าผู้ควบคุมงานจะมเีบีย้เล้ียงทุกวันนะครับ เพราะว่าต้องไป
อยู่ท่ีสถานท่ีกอ่สร้าง ผมจะอา่นต่อนะครับ รายละเอยีดและข้อกําหนดไว้ในสัญญาทุก
ประการ โดยเปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิม่เติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และ
ตามหลักวิชาช่าง ทําให้เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอยีดข้อกําหนดไว้ในสัญญา ถ้าผู้
รับจ้างขัดขืนไมป่ฏิบัติตาม กส่ั็งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมดแล้วแต่
กรณีไว้กอ่นจนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําส่ังและให้รายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ผมเลยแปลกใจว่างานงวดท่ี 1 ปล่อยให้ทําจนแล้วเสร็จ แล้วเบิกเงิน 
เพราะดูจากลักษณะงานแล้วกคื็อแล้วเสร็จนะครับ แต่ไมเ่ป็น 100% ทําไมปล่อย ท้ัง ๆ 
ท่ีการควบคุมงานมหีน้าท่ีท่ีผมอา่น คือถ้าไมถู่กต้องกใ็ห้เขาหยุด ให้เขาทําแบบแปลน 
แล้วทําไมปล่อย มนัผิดท่ี หจก. หรือว่าผิดท่ีผู้ควบคุมงาน ช่วยดูหน่อยนะครับตรงนี้นะ
ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านรอง ค่ะ 

นายอุดม  เดน่สนัตกุิล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

ครับ ขอบคุณท่านสมาชิกนะครับ ผมขออนุญาตให้ ผอ.สํานักการช่าง ช่วยตอบ
ในฐานะ ผอ. จะได้กระจ่างกว่านี้นะครับ 

นายธนานนท ์ ชูดว้ง 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง  

กราบเรียนท่านประธานสภา ผมกคิ็ดว่าคณะกรรมการทุกท่านกไ็ด้รับแต่งต้ังไป
กว่็าด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ ของทุกท่าน แล้วกม็รีะเบียบปลีกย่อยท่ีจะบังคับใน
คณะกรรมการแต่ละชุดอยู่ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติตรวจนี้อาจจะไมถู่กต้องอย่างไร ก็
เป็นความรับผิดชอบของตัวบุคคลนะครับ เพราะว่าการทําสัญญาจะซ้ือวัสดุ จัดซ้ือจัด
จ้าง มนัเป็นระเบียบพสัดุ ซ่ึงอนันี้ทุกคนกจ็ะต้องปฏิบัติ เพราะฉะนั้นการบังคับบัญชา
ตรงนี้ ตัวผมเองในฐานะผู้บังคับบัญชาบอกว่า การคํานวณ หรือการออกแบบ เราต้องยึด
หลักของช่างให้เป็นมาตรฐานนะครับ เพราะฉะนั้นเมือ่รูปแบบ รายการ สัญญาจ้างมนัมี
อยู่แล้ว ทุกคนกจ็ะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไข เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเร่ือง
ปลีกย่อยในด้านกฎหมาย มนัละเอยีดเยอะครับ ถ้าท่านจะเอารายละเอยีดท้ังหมดมานั่ง
ชี้แจงในตรงนี้ ผมคิดว่าวันนี้ประชุมไมจ่บ เพราะฉะนั้นท่ีทางผู้บริหารต้องให้กนัเงินตรงนี้
ไว้ เพราะเพือ่ท่ีจะเคลียร์งานให้จบภายในงบประมาณท่ีเราสามารถท่ีจะกนัเงินตรงนี้ไว้
ได้เพือ่จะแกไ้ขป๎ญหาตรงนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี เพราะฉะนั้นอนันี้ผมคิดว่าส่ิงท่ีท่านสมาชิก
เป็นห่วงตรงนั้น ผมคิดว่าเร่ืองความมัน่คงของส่ิงกอ่สร้างเหล่านี้ แล้วกเ็ร่ืองให้เป็นไป
ถูกต้องตามสัญญา เพือ่ให้ทุกคนไมต้่องมานั่งรับผิดชอบในการร้องเรียนอะไรต่างๆ 
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าท่ีท้ังคณะกรรมการ ช่างคุมงาน และผู้บังคับบัญชาท่ีเกีย่วข้อง 
ผู้บริหารกก็ําลังดูเร่ืองนี้อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นผมขอกราบเรียนให้ทราบดังนี้ครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณสมาน ค่ะ 

นายสมาน  รานิง                                    เรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผมนายสมาน  รานิง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง
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สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  นราธิวาส เขต 2 ครับ อกีข้อหนึ่งยังไมไ่ด้ตอบครับว่าการปรับนั้น ตกร้อยละเท่าไร แล้ว
กต็ามท่ีท่าน ผอ.สํานักการช่างได้ตอบเมือ่สักครู่ว่า วันนี้ถ้าตอบตามเนื้อผ้าจริง ๆ ตาม
ตัวหนังสือวันหนึ่งกค็งตอบไมจ่บนะครับ แต่ในฐานะท่ีว่าผมเป็นตัวแทนของประชาชน ๆ 
ไว้วางใจให้ดูแลการใช้จ่ายงบประมาณนะครับ กอ็ยากจะทราบเหตุผลว่าทําไมถึงล่าช้า 
แล้วเร่ืองของการกนัเงินนี้เป็นอํานาจอนุมติัของสภา และผมกเ็ป็นหนึ่งในสภานี้มอีํานาจ
อนุมติันะครับกอ็ยากจะทราบเหตุผลนะครับว่า ทําไมถึงเกดิเร่ืองแบบนี้ทําให้อกีส่วนหนึ่ง
กระทบหรือว่าเสียหาย และอกีฝ่ายหนึ่งคือประชาชนกก็ระทบเหมอืนกนันะครับ กคื็อท้ัง
ผู้รับจ้างและท้ังประชาชนท่ีจะได้ใช้ประโยชน์จากส่ิงกอ่สร้างนั้นกก็ระทบ กเ็พราะว่าตาม
สถานท่ีกอ่สร้างนั้น ถ้าหากว่าทางผู้รับจ้าง เพราะว่าการท่ีเรารับจ้างจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง
ต้องมอบบริเวณท่ีกอ่สร้างให้กบัผู้รับจ้าง ถ้าหากว่าเป็นอํานาจของผู้รับจ้างท่ีจะอนุญาต
หรือไมอ่นุญาตให้ประชาชนสัญจรไปมากไ็ด้นะครับ เพราะว่ามนัมตีามสัญญาจ้างนะครับ 
กคื็อ ถ้าหากว่า หจก. เขาไมอ่นุญาตให้ประชาชนสัญจรไปมากจ็ะเกดิความเดือดร้อน
ตามเส้นทางนั้น ในฐานะท่ีว่าผมเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับ ผมกอ็ยากจะทราบ
เหตุผลไมใ่ช่ว่ามาเล่ียงไมอ่ยากตอบนะครับ ท่านกส็รุปพอสังเขปว่าเหตุผลเป็นอย่างนี้นะ
ครับหนึ่งถึงเท่าไร หนึ่งถึงร้อยท่านกย่็อมานะครับ ถ้าหากว่าท่านพดูว่าวันหนึ่งพดูกไ็มจ่บ 
แล้วผมจะรู้ได้อย่างไร ในเมือ่สถานท่ีท่ีนี่สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิแห่งนี้ท่ีผมต้องการทราบอะไร 
ท่านกต้็องช่วยอธิบายพอสังเขปไมใ่ช่ว่าต้องชี้แจงทุกตารางนิ้วนะครับ พอถามอะไรผม
สังเกตทุกคร้ังเลย พอถามลึกหน่อยจะมคํีาตอบแบบนี้นะครับว่าวันหนึ่งกต็อบไมห่มด 
เพราะท่านเตรียมเอกสารไมเ่พยีงพอ แล้วการเอาใจใส่ การทํางานของท่านนั้นไมไ่ด้อยู่
ในมาตรฐานตามท่ีท่านปฏิญาณตนว่าการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หน้าท่ีของข้าราชการมี
อะไรบ้างนะครับ ท่านเป็นข้าของประชาชน ผมจะเอาตามท่ีท่านตอบไปบอกประชาชน 
ประชาชนนั้นคือเจ้านายของคุณ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณอานนท์  ค่ะ 

นายอานนท ์ โสตตมิานนท ์                        
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผู้บริหาร สมาชิกทุกท่าน คือรู้สึกว่า
โครงการเลียบคลองยะกงัตามคลองชลประทาน ขออนุญาตเอย่ชื่อนะครับ เลขานายกกู
เซ็งคนกอ่นเมือ่ 3 ปีท่ีแล้วได้พดูว่าจะวางโครงการสร้างทางเลียบคลอง แต่พอมานายก
โป่งกไ็ด้สร้าง ผมกดี็ใจนะครับเพราะว่าทางนั่นเป็นทางลัด เป็นทางท่ีชาวบ้านจะได้ใช้
สัญจร คราวนี้พอเกดิป๎ญหาลึก ๆ ผมกไ็มท่ราบว่าป๎ญหามนัอยู่ตรงไหน แต่ถนนสายนี้ถ้า
เสร็จเรียบร้อยประชาชนได้ประโยชน์มาก ถ้าจะมาสนามกฬีาง่ายหน่อยนะครับ คราวนี้
แรก ๆ กดู็ว่าสร้างผิดแบบ แต่ผิดแบบผิดอย่างไรท่ีไมถู่กต้อง ทางสมาชิกได้อภิปรายแล้ว
ว่าเป็นการทํางานของช่างท่ีไมถู่กไมไ่ด้ไปดูหรืออย่างไร ผมคิดว่าแนวถนนอาจจะไมไ่ด้
มาตรฐาน รายละเอยีดนี้ผมไมท่ราบมากนัก แต่ว่าผมรู้สึกเสียใจว่าถนนสายนี้มปี๎ญหา 
ผมเคยป๎น่จักรยานไป พอไปถึงแยกประมาณ 500 เมตรทางฝ่๎งซ้ายจะไปยะกงัผมกถ็อย
กลับ เพราะดูๆว่าไมม่พีาหนะรอบผ่านกเ็ลยถอยกลับ กใ็ห้กําลังใจผู้บริหารท่ีสร้าง
โครงการนี้มา แต่ว่าป๎ญหาเกดิมาแล้วกใ็ห้ช่วยแกไ้ข ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แปน้คง เชิญคุณสูไฮม ี ค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

นายสไูฮมี  มะรอดงิ                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนประธานสภาท่ีเคารพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ตัวแทนผู้ว่าฯ ผม
นายสูไฮม ี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3 ครับผม ผมกข็อขอบคุณท่าน ผอ.ท่ี
ตอบเมือ่สักครู่นะครับ เร่ืองของคณะกรรมการ แต่ว่าผมแปลกใจเหมอืนกนัว่า 
คณะกรรมการเราของเทศบาลมปีระสบการณ์เยอะ มคุีณภาพ แต่ทําไมปล่อยให้เนื้องาน 
80% แล้วพึง่มามปี๎ญหาช่วงนี้ 80% นี้ตามท่ีผมคาดว่านะครับ เป็นงวด 5 แล้วถ้าเบิก
นะครับ  ถ้ามปี๎ญหาจริง ๆ ทําไมงวดแรกเบิกได้ งวด 2 งวด 3  ทําไมต้องปล่อยให้ถึง 
80%  80%นี้งวด 5 ครับ เพราะว่าถ้าผมจําไมผิ่ดม ี7 งวดใช่หรือไมค่รับ เพราะฉะนั้น
น่าจะเป็นงวด 5  แต่ผมเชื่อนะครับว่าคณะกรรมการของเทศบาล ช่างแต่ละคน 
ประสบการณ์เยอะ แต่ละคน 10 กว่าปีท้ังนั้นท่ีอยู่เทศบาล แล้วทําไมต้องปล่อยแบบนี้
ผมกแ็ปลกใจเหมอืนกนั แล้วไมใ่ช่เร่ืองนี้เร่ืองเดียวนะครับ มเีร่ืองสร้างบ้านลํ้าเขต หรือ
สร้างอะไรของเทศบาล เวลาสร้างสองสามเดือนนี้เขาไมไ่ปหรอก พอจะสร้างเสร็จกจ็ะมี
ป๎ญหาทุกทีเลย แล้วใครเดือดร้อนครับ สมาชิกกเ็ดือดร้อน ผู้บริหารกเ็ดือดร้อน ท่ีโดน
คือโดนนายก แต่ถ้าท่านดูแลจริง ๆ คงไมป่ล่อยให้เป็นแบบนี้หรอก ถ้าท่านสังเกตในเขต
เทศบาลพอบ้านจะสร้างเสร็จกจ็ะไปตรวจ ความจริงสร้างปุบ๊เดือนนึงกร็ะงับได้ เพราะ
ช่างเขตเวียนตลอด นี้ป๎ญหาแรกตามท่ีผมคิดนะครับ เพราะคณะกรรมการแต่ละคนของ
เราประสบการณ์เยอะ เร่ืองท่ี 2 เร่ืองท่ีจะปิดไมใ่ห้สัญจร ต้องประชุมให้ดีเพราะว่าเขต 
3 นี้ ฝ่๎งคลองเป็นสายหลัก ต้องขึ้นถนนเส้นนี้ถึงจะผ่าน แล้วบ้านอยู่ข้างในกยั็งมเีพราะ
ผมอยู่เขต 3 ผมรู้ครับ เราต้องประชุมให้ดี ถ้าเราไมใ่ห้เขาใช้ กอ่นท่ีจะมอบหรือว่าส่ง
งานกต้็องเปิดทางให้เขาเส้นหนึ่งเส้นใหม ่แล้วถ้าท่านว่าไมส่ามารถทําได้เส้นนี้ เพราะว่า
มนัไมม่เีส้นทางเลย เพราะว่าบ้านอยู่ริมคลองอกีหลายหลัง ซ้ายมอืท้ังขวามอื อย่าลืมนะ
ครับข้ามคลองอกีสิบๆหลัง ต้องใช้สะพานเส้นนี้ผ่านถนนพชิิตบํารุง นี้ผมให้ข้อคิดครับ 
1. เร่ืองตรวจงานกอ่นท่ีจะระงับ เราคงจะต้องเร่ิมแรกเลย ไมใ่ช่ว่าจะเสร็จแล้วพึง่จะไป
ระงับมนัเสียหายท้ังเทศบาลและประชาชน ท้ังท่ีจะได้รับผลประโยชน์เร็ว อาจจะต้องช้า
ไปอกีส่ีห้าเดือน ผมฝากแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณอามงิ  ค่ะ 

นายอามิง  บนินิแว                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ครับ ขอบคุณมากครับ คือผมอยากทราบว่าวันนี้วันท่ี 29 กนัยา บริษทัโดน
ปรับนะครับ ปรับพรุ่งนี้นะครับ แล้วพืน้ท่ีคอนกรีตของถนนไมไ่ด้ตารางเมตรของถนน
ไมไ่ด้ต้องหักใช่หรือไมค่รับ ต้องหักเงิน แล้วถ้าปรับพรุ่งนี้ แล้วพอมาทีหลังไปวัดพืน้ท่ี
ไมไ่ด้ หักพืน้ท่ีเขาอกี โดน 2 คร้ัง ท้ังขึ้นท้ังล่องเลยครับ ผมขอต่อจากท่านสูไฮมหีน่อย
นะครับ ช่างของเทศบาลเวลาดูงานกดู็ผ่าน ๆ ดูว่าไมสํ่าคัญเท่าไร ขอโทษนะครับ ขอ
ย้อนกลับไปสมยันายกท่ีผ่านมาไมใ่ช่นายกโป่งนะครับ โรงเรียนเทศบาล 4 ท่านไปดู
หน่อยนะครับเสานี้เอนอยู่อย่างนี้นะครับ เสาชั้นล่างไมไ่ด้ด่ิง แค่ผ่านขึ้นสองสามส่ีได้ ผม
กแ็ปลกใจเหมอืนกนั ป๎จจุบันนี้ถ้าผมไปมสัยิด ผมนั่งดูโรงเรียนมนัอนัตรายมากนะครับ 
แต่ผ่านได้ ผมว่าช่างของเทศบาลไมไ่ด้ดูเท่าไรนะครับท่าน แล้วมาเร่ืองนี้อกี รู้สึกว่า
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คุณวุฒิเยอะ ไมผ่่าน สงสารผู้รับเหมานะครับท่าน ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณโอภาส  ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล                         
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมได้ฟง๎ท้ังด้วยเหตุและผลจากสมาชิกสภา
สอบถามเร่ืองถนนยะกงั ระยะประมาณ 2 กโิล งบประมาณประมาณ 16 ล้าน วันนี้ถ้า
จะสรุปในวันนี้คงจะไมเ่สร็จครับ ฟง๎ด้วยเหตุทางสมาชิกถาม ทางผู้บริหารเป็นผู้
ตรวจสอบ คือท่านรองกจิจา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบรับตรวจงาน แต่ว่าผมต้ัง
ข้อสังเกตไว้ว่า งานท้ังหมดม ี7 งวด งวดท่ี 1 เราไปจ่ายไปแล้วประมาณล้านกว่าบาท 
แต่งวดท่ี 2 เราไมไ่ด้จ่ายเพราะสาเหตุว่างานไมผ่่านไมไ่ด้มาตรฐานตามท่ีท่านรองกจิจา
ชี้แจงมาว่ามงีานดิน งานแนวทางไมไ่ด้มาตรฐาน ถนนผิดสัญญาห้าหกข้อท่ีไมส่ามารถ
ตรวจได้ แต่ผมว่าตอนท่ีช่างไปควบคุมงาน พองวดท่ี 2 เราไมผ่่านเขา ทําไมไมแ่จ้งให้
ทางบริษทั หรือแจ้งแล้วกไ็มท่ราบว่าให้เขาหยุดงาน แล้วทําไมถึงปล่อยปละละเลยไป 
ทําไปจนถึงประมาณ 70 – 80%  ความรับผิดชอบตัวนี้คงต้องให้มาชี้แจงในสภาแห่งนี้
ว่า ในข้อกฎหมายในข้อสัญญาใครรับผิด ใครรับผิดชอบค่าเสียหายเท่าไรนะครับ 
โครงการนี้ผมว่าต้องมกีารฟอ้งร้องจากบริษทัแน่นอน ต้องยืดเย่ือกนัแน่ แล้วท่ีว่างาน
ถนนปล่อยให้ประชาชนใช้ไป ต่อไปเกดิความเสียหายใครรับผิดชอบ ขอฝากเร่ืองนี้ว่า
ยังไงกข็อให้ตอบในสภาในคร้ังต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านรอง  ค่ะ 

นายอุดม  เดน่สนัตกุิล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

กราบเรียนท่านประธานสภานะครับ กข็อขอบคุณสมาชิกหลายๆท่านนะครับท่ี
ให้ข้อเสนอเข้ามา เอาประเด็นตรงนี้กอ่นนะครับเร่ืองของค่าปรับนะครับ พวกเราอยาก
ทราบ สมาชิกทุกคนกค็งอยากจะทราบ กข็อเชิญตอบเร่ืองค่าปรับกอ่นนะครับ 

น.ส.ปราณี  เจริญสขุ  
หน.ฝ่ายพัฒนารายได ้รักษา
ราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลงั 

เรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะค่ะ ในเร่ืองของค่าปรับ
ตามสัญญานะค่ะ ถ้าเป็นโครงการกอ่สร้างสาธารณูปโภคท่ีมผีลกระทบต่อการจราจร เรา
จะปรับ 0.25% ของราคาจ้างค่ะ 

นายอุดม  เดน่สนัตกุิล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

เข้าใจนะครับ ตรงนะครับ ถ้าไมต่รงจะได้แย้ง เร่ืองต่อไปนะครับ เร่ืองของท่ี
สมาชิกได้ถามเข้ามาเร่ืองของงานกอ่สร้างท่ีท่านสูไฮมไีด้ถามมา ตรงนี้ผมกเ็จอป๎ญหา
เยอะในเร่ืองของแต่ละเขต ท่ีพอมกีารกอ่สร้างผิดแบบ กนิพืน้ท่ีบ้างอะไรบ้างปล่อยให้
เขากอ่สร้าง บางคร้ังบ้านจะแล้วเสร็จแล้วไปส่ังให้เขาระงับการกอ่สร้างให้เขาร้ือ จริง ๆ
แล้วกไ็มถู่กต้องกฝ็ากทาง ผอ.สํานักการช่างด้วยนะครับว่า ช่วยกําชับช่างเขตด้วยนะ
ครับว่าให้ช่วยเข้าไปดูแลหน่อย เวลาขึ้นเสาแล้วซ่ึงเรากเ็ห็นแล้วนะครับ ถ้าผิดกใ็ห้ระงับ
เลย เพราะฉะนั้นเด๋ียวพอถึงเวลา พอเขาสร้าง 70-80 % แล้วเราพึง่ไปส่ังให้เขาร้ือให้
เขาแกแ้บบบ้างอะไรบ้าง มนักเ็ลยเป็นป๎ญหาคาราคาซังอย่างท่ีท่าน สท. สูไฮม ีบอกมา 
ส่วนเร่ืองของการท่ีให้ผู้รับเหมากอ่สร้างถนนเลียบคลองนะครับ ตรงนี้ท่ีทาง สท.ได้บอก 
จริง ๆแล้วการกอ่สร้างแต่ละโครงการ เราทางเทศบาลได้มอบพืน้ท่ีให้ผู้รับเหมาไปดูแล 
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ในเร่ืองของการจะสัญจรไปมาได้หรือไมไ่ด้ เด๋ียวยังไงผมกข็อหลังจากท่ีประชุมเสร็จจะ
ได้เรียกเจ้าหน้าท่ีท่ีเกีย่วข้องท้ังหลายเข้ามาประชุมหาหรือเป็นการใหญ่นะครับ แล้ว
คราวหน้าอย่างท่ีท่าน สท.โอภาส บอกมานะครับว่า เท่ียวหน้าถ้ามปี๎ญหานี้เข้ามาอกีจะ
ได้ตอบให้กระจ่างชัดเจนขึ้นนะครับ แล้วต่อไปฝาก ผอ.สํานักการช่างนิดนึงนะครับว่า 
คราวหน้าถ้าประชุมกเ็ชิญช่างผู้เกีย่วข้องท้ังหลาย กรรมการทุกคนเลยต้องเข้ามาประชุม
ด้วย ไมใ่ช่ว่าให้ ผอ.อย่างเดียว บางท่ี ให้ ผอ.อย่างเดียวเข้าประชุม เร่ืองลึกๆ จริง ๆเรา
กไ็มไ่ด้ทราบ กใ็ห้ช่างแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยแต่ละงานเข้ามาชี้แจงเลยดีกว่านะครับ ฝาก 
ผอ.สํานักการช่างด้วยนะครับ ถ้าคนไหนไมเ่ข้ามากใ็ห้บันทึกชี้แจงเข้ามาเอาเร่ืองหน่อย 
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

            ท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ถ้าไมม่ดิีฉันจะถามมติเลยนะค่ะ สมาชิกท่านใด
อนุมติัให้สํานักการช่างขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 กรณีกอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ภายในวันท่ี 31 
มนีาคม  2559) โปรดยกมอืค่ะ (สมาชิกยกมอื  14 เสียง) ออกไปข้างนอก  1 ท่าน       
นะค่ะ ยกมอืหมดนะค่ะ เป็นอนัว่าสภามมีติ เห็นชอบให้ สํานักการช่าง ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กรณีกอ่หนี้ผูกพนัไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ภายในวันท่ี 31 มนีาคม  2559)  ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๗  นะค่ะ 

   ระเบยีบวาระที ่ ๗  เร่ือง   ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (สํานักการศึกษา) 
            เชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภา  

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และเพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ 
สําหรับระเบียบวาระท่ี 7 ขออนุญาตท่านประธานให้ทางรองชุมสาย ซ่ึงกํากบัดูแลสํานัก
การศึกษาเป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายชุมสาย  เทพลบิ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกยีรติทุกท่านครับ 
ญัตตินี้เป็นญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
           ด้วยเทศบาลเมอืงนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส  ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส  โดยมหีลักการและเหตุผล  ดังนี้  

หลกัการ  
ขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘  สํานักการศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา  
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  
จํานวน  ๔  รายการ  เป็นเงิน  ๓,๕๗๐,๐๐๐.- บาท (เงินสามล้าน ห้าแสนเจ็ดหมืน่บาท
ถ้วน)  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  รายละเอยีดปรากฏในบันทึกขออนุมติั
กนัเงินกรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้างท่ีแนบมาพร้อมญัตตินี้  

เหตผุล  
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  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘  สํานัก
การศึกษา  แผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา  หมวดค่าท่ี
ดินและส่ิงกอ่สร้าง  ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  ดังนี้  
  ๑.โครงการปรับปรุงอาคารประวิช -สุคนธา  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนน
ภูผาภักดี)  ขออนุมติัใช้จ่ายเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  จํานวนเงิน  
๒,๙๗๐,๐๐๐ .-บาท  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงอาคารประวิช -สุคนธา  จํานวน  
๑  หลัง  โดยทําการซ่อมแซมอาคารและกนัสาดท่ีชํารุดและอืน่ๆ  ตามแบบแปลนและ
รายการท่ีเทศบาลกําหนด (สํานักการศึกษา) (นํามาจากแผนพฒันาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ -
๒๕๖๐ เพิม่เติม คร้ังท่ี ๓ หน้า ๑๓)   เนื่องจากอยู่ในระหว่างดําเนินการจัดจ้างตาม
วิธีการพสัดุ  ดังนั้น  เทศบาลเมอืงนราธิวาสจึงขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ไปดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๒.โครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  โรงเรียน
เทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)  เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียนศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก  โดยทําการปรับปรุงหลังคาเรียนและติดต้ังรางระบายน้ําสแตนเลสพร้อมท่อ
ระบายน้ําฝน  จํานวนเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ .-บาท  รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการ
ท่ีเทศบาลกําหนด (สํานักการศึกษา) ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป (นํามาจาก
แผนพฒันาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐) หน้า ๒๖๒ -๒๖๓   เนื่องจากอยู่ในระหว่าง
ดําเนินการจัดจ้างตามวิธีการพสัดุ  ดังนั้น  เทศบาลเมอืงนราธิวาสจึงขออนุมติักนัเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ไปดําเนินการเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๓.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดาหลา (ตึกมธัยม)  โรงเรียน
เทศบาล ๓ (บ้านยะกงั)  เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดาหลา (ตึกมธัยม)  
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกงั)  โดยทําการเปล่ียนประตูหน้าต่างและอืน่ๆ  จํานวน
เงิน  ๒๐๐,๐๐๐.-บาท  รายละเอยีดตามแบบแปลนและรายการท่ีเทศบาลกําหนด 
(สํานักการศึกษา)  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป (นํามาจากแผนเพิม่เติมและ
เปล่ียนแปลงโครงการในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๖๐) คร้ังท่ี ๒ หน้า ๑๙   
เนื่องจากอยู่ระหว่างรอแบบแปลนและประมาณการจากสํานักการช่าง  ดังนั้น  
เทศบาลเมอืงนราธิวาสจึงขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ไปดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๔.  โครงการซ่อมแซมหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเรียน ๔ (อาคาร
บานบุรี) โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)  เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหลังคาพร้อมฝ้า
เพดานอาคารเรียนชั้น ๔ (อาคารบานบุรี) โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)  จํานวน
เงิน  ๒๐๐,๐๐๐ .-บาท  รายละเอยีดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด (สํานัก
การศึกษา)  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป (นํามาจากแผนเพิม่เติมและเปล่ียนแปลง
โครงการในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) คร้ังท่ี ๒ หน้า ๑๙  เนื่องจากไมม่ี
ผู้รับจ้างรายใดมาย่ืนเสนอราคาตามวัน และเวลาท่ีพสัดุกําหนด  ดังนั้น  เทศบาลเมอืง
นราธิวาสจึงขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ไปดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระเบยีบ  
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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเกบ็รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๗  หมวด ๕  การกนัเงิน  ข้อ ๕๙  วรรคหนึ่ง  ในกรณีท่ีมรีายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง  ยังมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั  แต่มคีวามจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอกี  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อกีไมเ่กนิระยะเวลาหนึ่งปี ฯลฯ  
  จึงเรียนมาเพือ่โปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาสพจิารณา
อนุมติัต่อไป  

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

            ค่ะ ขอบคุณค่ะ มสีมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ  เชิญคุณมะตอฮา 
ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ขอบคุณครับท่านประธาน ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง
นราธิวาส เขต 1 นะครับ กม็าถึงระเบียบวาระท่ี 7 ถ้าพดูไปกเ็ร่ิมเร่ืองเดิม ๆ กคื็อขอ
อนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  กรณีมไิด้กอ่หนี้
ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559   กห็มายถึงว่าเราไมไ่ด้ทําตามท่ีสภาได้
ผ่านเทศบัญญัติในปี 58 แล้วกต้็องไปใช้จ่ายในปี 59 นะครับ ถ้าเราดูรายการท้ังหมดท้ัง 
4 รายการท่ีขอกนัเงินนะครับ ผมกส็งสารโรงเรียนนะครับ ท้ังหมดท้ัง 4 รายการ เป็น
จํานวนเงิน 3,570,000 บาทถ้วน กเ็ป็นของโรงเรียนเป็นของเด็ก เด็กนักเรียนท่ีเป็น
อนาคตของประเทศชาติต่อไป ท่ีเราต้องการให้เขาเป็นผู้นําในอนาคต แต่นี้ขนาดของเด็ก
เรายังทําไมเ่สร็จไมผ่่าน ไมแ่ล้วเสร็จต้ัง 1 ปี ผมสงสารครับ กม็โีรงเรียนเทศบาล 1  
ถนนภูผาภักดี  นายกอตุส่าห์เอาเงินสะสมมาใช้กเ็พือ่ให้ปรับปรุงอาคารประวิชสุคนธา 
ท่านนายกเขาเห็นความสําคัญของโรงเรียน เอาเงินสะสม 2,900,00 เพือ่ให้เทศบาลไป
ปรับปรุงอาคารประวิชสุคนธา เพราะผมว่าผมจําได้อาคารนี้ผมเคยไปใช้บริการห้องน้ํา
อยู่ แล้วกอ็กีหลายๆ อย่างนะครับ นี้ท่านนายกอตุส่าห์เอาเงินสะสมมาให้ต้ัง 
2,900,000 โครงการท่ี 2 คือโครงการปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)  เหตุผลกลับไปท่ีโรงเรียนเทศบาล 1 กอ่นนะครับ 
เหตุผลคือเนื่องจากอยู่ในระหว่างดําเนินการจัดจ้างตามวิธีการพสัดุ  มนัจะหมดปีแล้วนะ
ครับ อกี 2 วันกห็มดปีงบประมาณแล้ว ท่าน ยังอยู่ในระหว่างดําเนินการจัดจ้างตาม
วิธีการพสัดุอยู่เลย ผมว่าท่านทํางานล่าช้านะครับ ต่อไปไมอ่ยากให้เกดิเร่ืองแบบนี้อกีนะ
ครับ โครงการท่ี 2 คือโครงการ ปรับปรุงตกแต่งอาคารเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  
โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)  เหตุผลคือเนื่องจากอยู่ในระหว่างดําเนินการจัด
จ้างตามวิธีการพสัดุ  ซ่ึงเหมอืนกั บข้อ 1 ข้อ 2  กแ็สดงว่าท่านยังอยู่ใ นระหว่าง
ดําเนินการจัดจ้างตามวิธีการพสัดุ เขาจะหมดปีงบประมาณอยู่แล้วท่านยังอยู่ใน ระหว่าง
วิธีการจัดจ้างตามวิ ธีพสัดุอยู่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดาหลา (ตึกมธัยม)  
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกงั) เหตุผลกคื็อว่าเนื่องจากอยู่ระหว่างรอแบบแปลนและ
ประมาณการจากสํานักการช่าง   กห็มายถึงว่าทางเทศบาลยังไมทํ่าอะไร แบบแปลนกยั็ง
ไมทํ่าอะไรเลยนะครับ งบประมาณเราผ่านไป 1 ปีแล้วนะครับ นี้ยังรอแบบแปลนและ
ประมาณการจากสํานักการช่าง แสดงว่าไมไ่ด้ทําอะไร ฝากถึงครูทุกเทศบาลนะครับ 
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พวกผมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเห็นความสําคัญของโรงเรียนทุกโรงเรียนนะ
ครับ กเ็ลยเอาประเด็นนี้นะครับว่าเจ้าหน้าท่ีของเราทํางานช้า ช้ามากเลยนะครับ อยู่
ระหว่างรอแบบแปลน แสดงว่ายังไมไ่ด้ทําอะไรเลยนะครับ ผมไมท่ราบว่างบประมาณมนั
กไ็มเ่ยอะนะครับ แค่ 2 แสนบาทเอง มนัไมต้่องมรูีปอะไรท่ีเป็นรูปแบบๆ TK Park เลย
นะครับ เหมอืน TK Park มนัมรูีปแบบรายละเอยีดเยอะมาก นี้แค่ 2 แสนบาทปรับปรุง
ซ่อมแซม อยู่ระหว่างการรอแบบแปลนจากสํานักการช่างนะครับ โครงการท่ี ๔   
โครงการซ่อมแซมหลังคาพร้อมฝ้าเพดานอาคารเรียน ๔ (อาคารบานบุรี) โรงเรียน
เทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)  เหตุผลเนื่องจากไมม่ผู้ีรับจ้างรายใดมาย่ืนเสนอราคาตามวัน 
และเวลาท่ีพสัดุกําหนด  แสดงว่าตัวนี้คงต้ังราคาตํ่าผมไมว่่ากนันะครับ ท่านประธาน
ครับฝากถึงท่านนายกต้องเรียกมาอบรมใหมแ่ล้วครับ มนัช้ามากเลยนะครับท่าน ปี 59 
งบประมาณปี 59 ถ้าท่านทําอย่างนี้อกี นี้ของโรงเรียนไมใ่ช่ของคนใดคนหนึ่ง เป็นของ
เด็ก มนัคือความกา้วหน้าของเด็กในอนาคตนะครับ โรงเรียนอืน่ท่ีเป็นโรงเรียนของ
เอกชนนะครับ เขาทําอะไรท่ีมนัพฒันากา้วไปเยอะกว่าแล้ว ของเรานี้เป็นโรงเรียน
เทศบาลใช้งบประมาณของหลวงนะครับ ขอคําชี้แจงจากผู้เกีย่วข้องด้วยครับ ทําไมถึงได้
ช้าขนาดนี้ครับท่าน นี้ต้องไปทําปีหน้า แล้วนี้ถ้าท่านบอกว่าเนื่องจากอยู่ระหว่าง
ดําเนินการทางพสัดุอกี กไ็มทั่นอกี กจ็ะต้องไปทําปี 60 อกีนะครับ แล้วยังมอีกีหลาย ๆ 
ญัตติท่ีเข้ามาจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับ เสียเวลาเปิดสภาสมยัวิสามญั เสียเวลาท่ีต้อง
มาเปิดสภาเท่ียวนี้นะครับ ผมว่าน่าจะทําให้มนัเสร็จ เด๋ียวปีหน้าวัสดุสูงขึ้นทําไมไ่ด้อกี 
ต้องเพิม่อกีนะครับท่านประธาน ขอให้ทางผู้เกีย่วข้องได้ตอบชี้แจงท้ัง 4 โรงเรียนด้วยนะ
ครับ ผมเห็นความสําคัญของโรงเรียนจึงมาอภิปรายในญัตติของการกนัเงินวันนี้ด้วยนะ
ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส  

กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ เพือ่น ๆ สมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ 
สําหรับเร่ืองแบบท่ีเกีย่วกบัทางสํานักการช่าง บางทีรู้สึกว่ามนัช้านะครับ TK Park จะ
เสร็จกอ่นอาคารดาหลากอ่นหรือเปล่าไมท่ราบนะครับ  งบ 3 แสนกว่ากบังบ 100 
กว่าล้านนะครับ ท่านสมาชิกแนะนําว่าต้องเรียกมาอบรม กฝ็ากท่านรองอดุม ซ่ึงกํากบั
สํานักการช่างด้วยเจาะลึกและเน้นในเร่ืองของสํานักการช่างนิดนึง ฝากท่าน ผอ. ด้วย
นะครับ  สําหรับท่ีถามเกีย่วกบัเร่ืองโครงการส่ีห้าโครงการท่ีทางสมาชิกถามนะครับ ผม
กไ็มรู้่จะตอบอย่างไร กข็อให้ทาง ผอ.สํานักการช่างได้ตอบนิดนึงกแ็ล้วกนันะครับ 
ระบบภายใน เคร่ืองมนัช้า รับงานเอกชน  กช็่วยถาม ฝากทางท่าน ผอ. ด้วยนะครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่าน ผอ.ค่ะ 

นายธนานนท ์ ชูดว้ง 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง  

กต็ามปกติ ช่างกเ็ดินช้าหน่อยเพราะว่าหลายขั้นหลายตอน ผมกพ็ยายามกําชับ
อยู่ตลอดนะครับ แต่ขอกราบเรียนนิดนึงว่าในส่วนของช่างเจ้าหน้าท่ีท่ีออกแบบ เขียน
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แบบมอียู่จํากดั คือ ปริมาณคนทํางานเป็นมไีมก่ีค่น คราวนี้อาคารโรงเรียน 6 โรง ของ
สถานศึกษา และทุกๆ หน่วยของเทศบาลต้องเข้าสํานักการช่างหมด ต้ังแต่ไปสํารวจและ
ออกแบบเขียนแบบประมาณการ ซ่ึงอนันี้กข็อความเห็นใจนิดนึง ส่วนท่ีช่างจะรับงาน
ข้างนอกมาทํา ตอนนี้ผมกไ็มใ่ห้ทํางานให้สํานักนะครับ เพราะตอนเย็นผมจะกําชับว่าถ้า
ไมม่งีานของเทศบาลหรือของงานราชการ ขอให้ปิดห้องตามเวลาแล้วคนกลับไป ถ้ามา
นั่งใช้เคร่ืองมอืของเทศบาลหากนิผมกไ็มใ่ห้เหมอืนกนั กต็อนนี้กพ็ยายามกํากบัดูแลครับ 
ผมกไ็มทั่นเหมอืนกนันะครับ ผมเอาไมอ่ยู่เพราะว่าแกแ่ดดท้ัง ๆท่ีบางคนเรากเ็คยทํางาน
ร่วมกนัมา แต่กไ็มก่ระเต้ืองเลยนะครับ คืออยู่ยังไงกอ็ย่างนั้น ไมพ่ฒันาในด้านสมองใน
ด้านความคิดในด้านความรู้ เพราะฉะนั้นผมกข็อความเห็นใจครับ ถ้าผมไมใ่กล้เกษยีณ
ผมกย็อมแพแ้ล้วครับ แต่ตอนนี้ใกล้ฝ่๎งแล้ว กย็อมทนไปกอ่น กส็งสารผู้บริหารนะครับ 
คราวนี้งานของเราเองผมกล็งไปพยายามท่ีจะดูให้ทุกเร่ือง บางคร้ังกไ็มทั่น พอเราปล่อย
ตรงนี้ มนักไ็ปตรงโน้นอกี คือปล่อยให้มนัมชี่อง คืออย่างนี้ผมกเ็อาไมทั่นกพ็ยายามท่ีจะ
กําชับกําชาอยู่  ต้องปรับเปล่ียนกนับ้างเป็นเร่ืองของการบริหารภายใน ตรงนี้กจ็ะกําชับ
ให้นะครับ คราวนี้งบประมาณทุกอย่างท่ีติดค้างอยู่ท่ีการเงินเนื่องจากความล่าช้า
กระบวนการมนัมาหลายกระบวนการบางทีเจ้าของเร่ืองกไ็มไ่ด้มาประสานทางสํานักการ
ช่าง แต่พอประสานมากใ็กล้ถึงเวลา เลยต้องขอความเห็นใจด้วย เรากรี็บพยายามทําให้ 
บางคร้ังทําไปแล้วตามซอกอาคารจะมจีุดบอดอยู่อย่างหนึ่ง เมือ่เราไปซ่อม คนท่ีไปดู 
เช่นห้องน้ําร่ัวส่วนมากจะช้า ถ้ากอ่สร้างใหมผ่มรับรองไมเ่กนิ 6 เดือน ห้องน้ําจะชํารุด
แล้ว เพราะการกอ่สร้างสมยัใหม ่อาคารเรียนคอนกรีต อกีอย่างผู้รับเหมากใ็ช้แรงงาน
พมา่ จึงไมม่คุีณภาพ  คราวนี้กเ็หมอืนท่ีว่าท่ีเรามานั่งถกเถียงกนัเร่ืองริมคลอง เพราะ
ขั้นตอนการกอ่สร้างนี้ละครับ คือบางคร้ังผู้รับจ้างต้องการเงิน เขากทํ็างานกไ็มไ่ด้ฟง๎เรา
ให้แกไ้ขอย่างไรเขากไ็มทํ่าตาม คราวนี้ถ้าเรามาเล่นบทแข็งกไ็มส่ามารถท่ีจะทํางานไปได้ 
บางท่ีกต้็องอะลุ้มอล่วยกนัไปบ้างถึงจะไปรอด เพราะฉะนั้นอนันี้ผมกข็อรับผิดชอบท่ีเป็น
ส่วนบกพร่องของสํานักการช่าง แต่ผมกรั็บไมห่มด กม็ส่ีวนดีอยู่เยอะ เพราะว่างาน
ประจําของเราท่ีจะต้องรับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของพีน่้องประชาชน ท่าน
สมาชิกผู้ทรงเกยีรติท้ังหลายท่ีท่านเป็นตัวแทนของประชาชนกโ็ทรหาผมประจํา กข็อ
อภัยไว้ ณ ท่ีนี่นะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

             ขอบคุณครับท่านประธาน ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ สมาชิกสภาเทศบาล
เมอืงนราธิวาส เขต 1 นะครับ กข็อบคุณท่าน ผอ.นะครับ ผมอยากจะถามท่าน ผอ.ว่าท่ี
เรากนัเงิน กนัเงินปี 59 อกี 1 ปี  ท้ัง 4 โครงการจะเสร็จหรือไมค่รับท่าน ข้อ 1 เสร็จ
หรือไมค่รับ เพราะว่าผมดูงบประมาณกไ็มเ่ยอะนะครับ งบประมาณแค่ 2 แสน คืองาน
น้อย ๆ งบประมาณไมม่าก แล้วเป็นของโรงเรียนด้วย เป็นสถานท่ีสําคัญด้วย ลูกหลาน
ของพวกเราท้ังนั้นเลยท่ีเรียน ท.1 ถึง ท.6 นั้น เลยอยากจะให้โครงการท่ีพวกผมผ่าน
สภาไปแล้วให้แล้วเสร็จเร็ว ๆนะครับ แล้วกข็ั้นตอนในการทํางานกอ็ยากจะให้ทุกกอง
ช่วยบูรณาการรีบหน่อยนะครับ คือว่าตัวนี้ประชาชนเขาได้ประโยชน์มาก กฝ็ากถึง ผอ .
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ด้วย คงจะเสร็จนะครับ ทันเสร็จในปี 2559 นะครับท่าน ผอ.ครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ เชิญคุณอามงิค่ะ 

นายอามิง  บนินิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ขอบคุณมากครับ ท่านประธานครับผมขอให้ ผอ.ช่วยเพิม่งบประมาณหน่อย
ครับในรายการของเทศบาล เด๋ียวเผ่ือว่าปีหน้าค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอกีนะครับ เพิม่ราคากลาง
หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

หมายถึงต้ังงบเพิม่ 

นายอามิง  บนินิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  
 

เชิญ ผอ.สํานักการช่างค่ะ 

นายธนานนท ์ ชูดว้ง 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง  

กราบเรียนท่านสมาชิกท่ีได้ขอฝากว่างานท่ีได้กนัไว้ ให้แล้วเสร็จทันอนันี้นะครับ
ผมกไ็มแ่น่ใจว่าจะได้ผู้รับจ้างเมือ่ไร เพราะว่าเป็นขั้นตอนของระบบพสัดุ เพราะฉะนั้นอยู่
ท่ีทางพสัดุว่าจะมกีําหนดเปิดซองกีวั่น ประกาศกีวั่น อยู่ตามระเบียบตรงนั้นนะครับ แล้ว
อาคารพวกนี้เจ้าของเร่ืองกคื็อสํานักการศึกษาครับ กท็างสํานักการช่างจะช่วยเข้าไป
ควบคุมตามสัญญาเท่านั้นเอง อนันี้ผมรับรองไมไ่ด้ครับว่าจะแล้วเสร็จได้เมือ่ไร ส่วนการ
ขอเพิม่งบประมาณของท่าน สท.อามงิ ผมกเ็พิม่ให้ท่านไมไ่ด้ เพราะอย่างไรถ้าจะเพิม่งบ 
แล้วทําไมไ่ด้ตามราคานี้กข็อให้มนัตกไปกอ่นแล้วค่อยมาว่ากนัใหมเ่ท่านั้นเองครับ ขอ
กราบเรียนแค่นี้ครับผม 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญ ผอ.สํานักการศึกษาค่ะ เมือ่สักครู่ท่านถูกพาดพงิ  เชิญค่ะ 

นายสมนึก  ลอ่งสมุทร 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา  

ขออนุญาตสภา กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกยีรติท่ังหลายนะครับ กข็อกราบขอบพระคุณทางท่านสมาชิกทุกท่านท่ีให้
ความสําคัญกบัระบบงานในส่วนของสํานักการศึกษานะครับ แต่เนื่องจากว่าทุกคนก็
พยายามท่ีจะทํางานเพือ่ท่ีจะให้เดินไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ซ่ึงใน
บางคร้ังงานกต้็องเดินไปสุดทางแล้วเดินย้อนกลับมาไปต้ังต้นใหมอ่กี มนัเป็นระบบงาน
ของทางราชการนะครับ โดยเฉพาะในเร่ืองของงบประมาณของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
งบประมาณของการซ่อมแซม งบประมาณของการซ่อมแซมฝ้าอาคารกดี็ ซ่ึงทางเทศบาล
โดยฝ่ายการจัดซ้ือจัดจ้างกพ็ยายามท่ีจะเร่งหาผู้รับเหมามาดําเนินการ แต่เนื่องจากว่า
งบประมาณกม็เีพยีงแค่น้อยนิด แต่การปรับปรุงซ่อมแซมบางทีมนักม็ากเกนิไป กเ็หมอืน
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ท่ีทางสมาชิกเรียนบอกไว้เมือ่สักครู่นะครับ แต่ถึงอย่างไรกต็ามเรากพ็ยายามท่ีจะหาผู้รับ
จ้างมาดําเนินการในส่วนของท่ีทางเทศบาลได้ประกาศนะครับ ตามรายละเอยีดท่ีเสนอ
ในท่ีประชุมแห่งนี้นะครับ แต่ว่าทางแบบแปลนกดี็ทางการซ่อมแซมส่วนต่างๆ กดี็กถ็ือว่า
เป็นเร่ืองงานยาก ผมว่าทําใหมก่ง่็ายกว่าอกี การซ่อมแซมจะยากอยู่นะครับ ในส่วนตรงนี้
นะครับ โดยรายละเอยีดกม็มีากนะครับ กราบขอบพระคุณทางสมาชิกสภาท่ีได้ให้เกยีรติ
สอบถาม กจ็ะพยายามต่อไป โอกาสต่อไปกจ็ะพยายามเร่งรัดดูแลให้งานเหล่านี้เดินไปให้
เกดิประโยชน์สูงสุดกบัทางเทศบาล ทางการศึกษาต่อไป ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ถ้าไมม่ดิีฉันจะถามมติเลยนะค่ะ สมาชิกท่านใด  
เห็นชอบอนุมติัให้สํานักการศึกษากนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โปรดยกมอืค่ะ  
(สมาชิกยกมอื 15 เสียง) ยกหมดนะค่ะ เป็นอนัว่าสภามมีติเห็นชอบให้ สํานักการศึกษา
กนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559   ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบ
วาระท่ี  ๘  นะค่ะ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

             ระเบยีบวาระที ่ ๘  เร่ือง    ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (สํานักปลัดเทศบาล) 
             เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

              ตามระเบียบวาระท่ี 8 เร่ือง ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานัก
ปลัดเทศบาล ข้าพเจ้าในนามผู้เสนอญัตติ ขอถอนญัตตินี้ออกจากระเบียบวาระ ท้ังนี้
เนื่องจากจะเป็นการหมิน่เหมต่่อระเบียบ  ข้อ 38 ซ่ึงกําหนดให้ญัตติต้องเสนอต่อ
ประธานสภาฯ กอ่นล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 5 วัน 

              โดยอาศัยอํานาจตามข้อ 55 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไ้ขเพิม่เติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 
ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า ....การขอถอนญัตติจะกระทําเมือ่ใดกไ็ด้  เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้า
ระเบียบวาระแล้ว  ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ  จึงขอเสนอ
มาเพือ่ท่ีประชุมได้พจิารณามมีติต่อไป 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

              ขอบคุณค่ะ ดิฉันขอถามมติท่ีประชุมแห่งนี้มผู้ีใดให้ความ ยินยอม ให้ คณะ
ผู้บริหารถอนญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่    ของสํานักปลัดเทศบาล โปรดยกมอืค่ะ  
(สมาชิกยกมอื ๑๕ เสียง)  ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยโปรดยกมอืค่ะ  (ไมม่สีมาชิกยกมอื)  ผู้ใดเห็น
เป็นอย่างอืน่โปรดยกมอืค่ะ (ไมม่สีมาชิกยกมอื) เป็นอนัว่าสภามมีติเห็นชอบให้ คณะ
ผู้บริหารถอนญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ของสํานักปลัดเทศบาล ตามท่ีนายกเทศมนตรี
เสนอ 
                 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๙  นะค่ะ  

                  ระเบยีบวาระที ่ ๙   เร่ือง   ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  และนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (สํานักการศึกษา) 

                  เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

              ตามระเบียบวาระท่ี 9 เร่ือง ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานัก การศึกษา  
ข้าพเจ้าในนามผู้เสนอญัตติ ขอถอนญัตตินี้ออกจากระเบียบวาระ ท้ังนี้เนื่องจากจะเป็น
การหมิน่เหมต่่อระเบียบ ข้อ 38 ซ่ึงกําหนดให้ญัตติต้องเสนอต่อประธานสภาฯ กอ่น
ล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 5 วัน 

              โดยอาศัยอํานาจตามข้อ 55 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไ้ขเพิม่เติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 
ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า ....การขอถอนญัตติจะกระทําเมือ่ใดกไ็ด้  เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้า
ระเบียบวาระแล้ว  ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ  จึงขอเสนอ
มาเพือ่ท่ีประชุมได้พจิารณามมีติต่อไป 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

              ขอบคุณค่ะ ดิฉันขอถามมติท่ีประชุมแห่งนี้มผู้ีใดให้ความ ยินยอม ให้ คณะ
ผู้บริหารถอนญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่  ของสํานักการศึกษา โปรดยกมอืค่ะ  (สมาชิก
ยกมอื ๑๕ เสียง)  ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยโปรดยกมอืค่ะ  ( ไมม่ี สมาชิกยกมอื)  ผู้ใดเห็นเป็น
อย่างอืน่โปรดยกมอืค่ะ ( ไมม่ี สมาชิกยกมอื) เป็นอนัว่าสภามมีติเห็นชอบให้ คณะ
ผู้บริหารถอนญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ของสํานักการศึกษา ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
                 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  10  นะค่ะ 

                  ระเบยีบวาระที ่ 10   เร่ือง   ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  และนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (สํานักการช่าง) 

                  เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

              ตามระเบียบวาระท่ี 10 เร่ือง ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานัก การช่าง  
ข้าพเจ้าในนามผู้เสนอญัตติ ขอถอนญัตตินี้ออกจากระเบียบวาระ ท้ังนี้เนื่องจากจะเป็น
การหมิน่เหมต่่อระเบียบ ข้อ 38 ซ่ึงกําหนดให้ญัตติต้องเสนอต่อประธานสภาฯ กอ่น
ล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 5 วัน 

              โดยอาศัยอํานาจตามข้อ 55 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไ้ขเพิม่เติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 
ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า ....การขอถอนญัตติจะกระทําเมือ่ใดกไ็ด้  เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้า
ระเบียบวาระแล้ว  ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ  จึงขอเสนอ
มาเพือ่ท่ีประชุมได้พจิารณามมีติต่อไป 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

              ขอบคุณค่ะ ดิฉันขอถามมติท่ีประชุมแห่งนี้มผู้ีใดให้ความ ยินยอม ให้ คณะ
ผู้บริหารถอนญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่  ของสํานักการช่าง โปรดยกมอืค่ะ  (สมาชิกยก
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มอื ๑๕ เสียง)  ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยโปรดยกมอืค่ะ  (ไมม่สีมาชิกยกมอื)  ผู้ใดเห็นเป็นอย่าง
อืน่โปรดยกมอืค่ะ (ไมม่สีมาชิกยกมอื) เป็นอนัว่าสภามมีติเห็นชอบให้คณะผู้บริหาร ถอน
ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  นําไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม ่ของสํานักการช่าง ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
                 ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  11  นะค่ะ 

                  ระเบยีบวาระที ่ 11  เร่ือง   ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (สํานักปลัดเทศบาล) 

                  เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

                 ตามระเบียบวาระท่ี 11 เร่ือง ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  ของสํานักปลัดเทศบาล ข้าพเจ้าในนามผู้เสนอญัตติ ขอถอนญัตตินี้ออก
จากระเบียบวาระ ท้ังนี้เนื่องจากจะเป็นการหมิน่เหมต่่อระเบียบ  ข้อ 38 ซ่ึงกําหนดให้
ญัตติต้องเสนอต่อประธานสภาฯ กอ่นล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 5 วัน 

                 โดยอาศัยอํานาจตามข้อ 55 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไ้ขเพิม่เติมถึง(ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 
ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า ....การขอถอนญัตติจะกระทําเมือ่ใดกไ็ด้  เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้า
ระเบียบวาระแล้ว  ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ  จึงขอเสนอ
มาเพือ่ท่ีประชุมได้พจิารณามมีติต่อไป 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

              ขอบคุณค่ะ ดิฉันขอถามมติท่ีประชุมแห่งนี้มผู้ีใดให้ความ ยินยอม ให้ คณะ
ผู้บริหารถอนญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    
๒๕๕8 กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ของสํานัก
ปลัดเทศบาล โปรดยกมอืค่ะ  (สมาชิกยกมอื 15 เสียง)  ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยโปรดยกมอืค่ะ  
(ไมม่สีมาชิกยกมอื)  ผู้ใดเห็นเป็นอย่างอืน่โปรดยกมอืค่ะ (ไมม่สีมาชิกยกมอื) เป็นอนัว่า
สภามมีติเห็นชอบใหค้ณะผู้บริหารถอนญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ของสํานักปลัดเทศบาล ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
                ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๑๒  นะค่ะ  

                 ระเบยีบวาระที ่ ๑๒  เร่ือง   ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (สํานักการศึกษา) 

                เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

                 ตามระเบียบวาระท่ี 12 เร่ือง ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  ของสํานักการศึกษา ข้าพเจ้าในนามผู้เสนอญัตติ ขอถอนญัตตินี้ออกจาก
ระเบียบวาระ ท้ังนี้เนื่องจากจะเป็นการหมิน่เหมต่่อระเบียบ ข้อ 38 ซ่ึงกําหนดให้ญัตติ
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ต้องเสนอต่อประธานสภาฯ กอ่นล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 5 วัน 

                 โดยอาศัยอํานาจตามข้อ 55 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไ้ขเพิม่เติมถึง(ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 
ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า ....การขอถอนญัตติจะกระทําเมือ่ใดกไ็ด้  เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้า
ระเบียบวาระแล้ว  ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ  จึงขอเสนอ
มาเพือ่ท่ีประชุมได้พจิารณามมีติต่อไป 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

              ขอบคุณค่ะ ดิฉันขอถามมติท่ีประชุมแห่งนี้มผู้ีใดให้ความ ยินยอม ให้                 
คณะผู้บริหารถอนญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8 กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ของสํานัก
การศึกษา โปรดยกมอืค่ะ  (สมาชิกยกมอื 15 เสียง)  ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยโปรดยกมอืค่ะ  
(ไมม่สีมาชิกยกมอื)  ผู้ใดเห็นเป็นอย่างอืน่โปรดยกมอืค่ะ (ไมม่สีมาชิกยกมอื) เป็นอนัว่า
สภามมีติเห็นชอบให้ คณะผู้บริหาร ถอนญัตติขอ อนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ของสํานักการศึกษา ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
                ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๑3  นะค่ะ  
 

                 ระเบยีบวาระที ่ ๑3  เร่ือง   ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (สํานักการช่าง) 

                เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

                 ตามระเบียบวาระท่ี 13 เร่ือง ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  ของสํานักการช่าง ข้าพเจ้าในนามผู้เสนอญัตติ ขอถอนญัตตินี้ออกจาก
ระเบียบวาระ ท้ังนี้เนื่องจากจะเป็นการหมิน่เหมต่่อระเบียบ ข้อ 38 ซ่ึงกําหนดให้ญัตติ
ต้องเสนอต่อประธานสภาฯ กอ่นล่วงหน้าไมน่้อยกว่า 5 วัน 

                 โดยอาศัยอํานาจตามข้อ 55 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไ้ขเพิม่เติมถึง(ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) 
ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า ....การขอถอนญัตติจะกระทําเมือ่ใดกไ็ด้  เว้นแต่ญัตตินั้นได้จัดเข้า
ระเบียบวาระแล้ว  ต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ฯลฯ  จึงขอเสนอ
มาเพือ่ท่ีประชุมได้พจิารณามมีติต่อไป 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

              ขอบคุณค่ะ ดิฉันขอถามมติท่ีประชุมแห่งนี้มผู้ีใดให้ความ ยินยอม ให้ คณะ
ผู้บริหารถอนญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.   
๒๕๕8 กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ของสํานัก การ
ช่าง โปรดยกมอืค่ะ  (สมาชิกยกมอื 15 เสียง)  ผู้ใดไมเ่ห็นด้วยโปรดยกมอืค่ะ  ( ไมม่ี
สมาชิกยกมอื)  ผู้ใดเห็นเป็นอย่างอืน่โปรดยกมอืค่ะ (ไมม่สีมาชิกยกมอื) เป็นอนัว่าสภา
มมีติเห็นชอบใหค้ณะผู้บริหารถอนญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
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งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ของสํานักการช่าง ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

                เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

        กระผมขอเสนอญัตติด้วยวาจา โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ 38 วรรค 
5 (3) ซ่ึงบัญญัติไว้ว่า “ขอปรึกษาหรือขอให้พจิารณาเป็นเร่ืองด่วน” ดังรายละเอยีด
ญัตติท่ีข้าพเจ้าขอถอนข้างต้นดังนี้ 

1. ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ของ สํานักปลัดเทศบาล 

2. ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ของ สํานักการศึกษา 

3. ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ของ สํานักการช่าง 

4. ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕8 กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ของสํานัก
ปลัดเทศบาล 

5. ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕8 กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ของสํานัก
การศึกษา 
                     6.  ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕8 กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ของสํานัก
การช่าง 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

        ตามท่ีผู้บริหารได้นําเสนอให้มกีารเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไ้ข
เพิม่เติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)  ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นําความใน 
ข้อ 63 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทําโดยวิธียก
มอืขึ้นพน้ศรีษะ 

เพือ่ให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบท่ีกล่าวมานี้ ดิฉันขอให้ท่ีประชุมแห่งนี้ 
ได้มกีารรับรองญัตติท่ีเสนอด้วยวาจาตามท่ีผู้บริหารได้นําเรียนไปแล้ว โดยวิธียกมอืขึ้น
พน้ศรีษะ ตามข้อ 39 วรรค 2 ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (เสียงรับรองถูกต้อง)   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แกไ้ขเพิม่เติมถึง(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔)  ข้อ 38 วรรค 6  การ
บรรจุญัตติท่ีเสนอด้วยวาจาตามวรรค 5 ให้ประธานท่ีประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมคราวนั้น 

ข้อ 27 วรรค 2 ในกรณีท่ีประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าเร่ืองใดเป็นเร่ือง
ด่วน จะจัดไว้ในลําดับใดของระเบียบวาระการประชุมกไ็ด้ 

ดิฉันขอบรรจุระเบียบวาระเรียงตามลําดับดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 14   เร่ือง ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ของ สํานัก
ปลัดเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 15   เร่ือง ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ของ สํานักการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี 16   เร่ือง ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ของ สํานักการช่าง 
                      ระเบียบวาระท่ี 17  เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ของสํานักปลัดเทศบาล  
                      ระเบียบวาระท่ี 18  เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ของสํานักการศึกษา 
                      ระเบียบวาระท่ี 19  เร่ือง ขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ของสํานักการช่าง 
             ต่อไปฉันจะได้ดําเนินการตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไปแล้วนะค่ะ 

              ระเบยีบวาระที ่ 14  เร่ือง    ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (สํานักปลัดเทศบาล) 
                เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

              ด้วยเทศบาลเมอืงนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส ขอเสนอ
ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นําไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม ่ต่อสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส มหีลักการและเหตุผลดังต่อไปนี้  

หลกัการ  
โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟา้ถนน 
งบลงทุน           
ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง        
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
           -  โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนแอสฟล๎ท์ติกคอนกรีต  ถนนพชิิตบํารุง (ช่วง
ท่ี 1)  งบประมาณอนุมติั 9,9๙0,000 บาท ขณะนี้คงเหลือ 9,990,000 บาท ขอ
โอนลดงบประมาณ ๘,000,000 บาท  เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
จัดสรรงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแกไ้ขป๎ญหาและพฒันาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอดุหนุนสําหรับชดเชยรายได้ท่ี
ลดลงจากเหตุการณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้นํากรอบ
วงเงินท่ีได้รับการอดุหนุนต้ังในประมาณการรายรับในการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหนังสือ      ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 1287 
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ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 โดยเทศบาลเมอืงนราธิวาสได้รับกรอบวงเงิน
งบประมาณ 16,516,๘00 บาท ต่อมาสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาส  ได้มหีนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี นธ 0023.3/ว 5308 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2557 แจ้งการเปล่ียนแปลงการโอนจัดสรรเงินจากเดิมเป็นเงินอดุหนุนท่ัวไป เป็นการ
จัดสรรในลักษณะเงินอดุหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ และไมต้่องจัดทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  เทศบาลเมอืงนราธิวาสจึงได้เบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรดังกล่าวข้างต้นในหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ไปแล้ว  ดังนั้น 
เพือ่ให้การบริหารงบประมาณมปีระสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเทศบาล  
จึงขอยกเลิกโครงการเพือ่โอนเงินงบประมาณไปต้ังรายการใหม่ 
รวมโอนลดงบประมาณ จํานวน 8,000,000 บาท  

น าไปตัง้จ่ายเปน็รายการใหม่ 
แผนงานรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย  
งบลงทุน      รวม  8,000,000 บาท  
ค่าครุภัณฑ์      รวม  8,000,000 บาท  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  

1. จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง    จํานวน 1 คัน  จํานวน   
2,000,000  บาท  
                  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง แบบ 4 ประตู ชนิด
ขับเคล่ือน ๔ ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไมน่้อยกว่า 
2,400 ซีซี ตอนท้ายหลังเกง๋ติดต้ังกระบะบรรทุก ภายในกระบะมท่ีีติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา
ดับเพลิงชนิดหาบหาม พร้อมอปุกรณ์ดับเพลิงครบชุด  (รายละเอยีดตามท่ีเทศบาล
กําหนด จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น) 
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป (สํานักปลัดเทศบาล) 
นํามาจากแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 191  

2. จัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ําและถังโฟมในตัว ขนาดความจุไมน่้อย
กว่า 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน   จํานวน  6,000,000 บาท  
                 เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ําและถังโฟมในตัว ตัวรถ
ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ  มกีําลังมา้สูงสุดไมน่้อยกว่า 210 แรงมา้  
มขีนาดความจุน้ําไมน่้อยกว่า 6,000 ลิตร ถังบรรจุน้ํายาโฟม มขีนาดความจุไมน่้อย
กว่า 500 ลิตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงและอปุกรณ์ครบชุด   
(รายละเอยีดตามท่ีเทศบาลกําหนด จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น) 
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)  
นํามาจากแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 196 

เหตผุล  
         เพือ่ให้การปฏิบัติงานของงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
เมอืงนราธิวาส  มปีระสิทธิภาพ และมเีคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานเพยีงพอ 
สะดวก รวดเร็วและทันสมยัต่อการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจาก



 
 
 

34 

ป๎ญหาอคัคีภัยในพืน้ท่ี และมคีวามปลอดภัยเพิม่ขึ้น     

ระเบยีบ  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แกไ้ขเพิม่เติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2543 หมวด 4 การ
โอนแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอํานาจอนุมติัของสภาท้องถิ่น      

   จึงเรียนมาเพือ่โปรดนําเสนอสภาเทศบาล พจิารณาอนุมติัตามระเบียบ
ต่อไป 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

            มสีมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญค่ะ  เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา ดอเล๊าะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมอืงนราธิวาส เขต 1 พออา่นแล้วผมไมเ่ข้าใจนะครับ ไมเ่ข้าใจตรงท่ีว่า งบมนั
ม ี9,990,000 บาท ขอโอนลด 8,000,000 ใช่หรือไมค่รับ แต่มหีนังสือด่วนท่ี มท 
0810.3/ว 1287 ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557  ซ่ึงตัวหนังสือนี้อยู่ในมอืทุกท่าน
แล้วนะครับ ท่ีผมไมเ่ข้าใจว่า เทศบาลเมอืงนราธิวาสได้รับกรอบในวงเงิน 16 ล้าน แล้ว
มนัเกีย่วอะไรกบัวงเงิน 16 ล้าน แล้วมาโอนลด 8 ล้าน  คือเร่ืองนี้ท่านรองชุมสาย
น่าจะตอบได้ดีนะครับ คือตอบพืน้ ๆ นะครับ ว่าเป็นยังไงมายังไงเท่านั้นเอง เพราะผมดู
แล้ว อา่นแล้วมนังงนะครับ ผมกคิ็ดว่าหลาย ๆ คนคงงงเหมอืนกนัแต่ไมก่ล้าถาม ผมงง
คนนึงกเ็ลยถามเพือ่ความเข้าใจ กข็อถามท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านรองชุมสายค่ะ  ในฐานะท่านเป็นผู้รู้ 

นายชุมสาย  เทพลบิ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านครับ เท่าท่ีผม
ทราบคือเป็นกรณีท่ีกระทวงมหาดไทยจัดสรรเงินงบประมาณเป็นกรณีพเิศษ ให้แก ่4 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้นคือ 3 จังหวัด กบั 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา เป็นรายหัว 
นี้คือเงินรายหัวท่ีเฉล่ียแล้วหัวละ 400 บาท ปรากฏว่าเงินรายหัวเทศบาลได้ทํา
โครงการไปกอ่นแล้ว โครงการท่ีต้ังใจจะนําเงินนี้มาจ่ายนั้นนะ เทศบาลได้นําเงินรายได้
ไปทําเสียแล้ว เพราะฉะนั้นกยั็งมเีงินคงเหลืออกี 16 ล้านเศษ แล้วมนัเป็นเงินอดุหนุน
ประเภทท่ัวไปนะครับ มนักเ็ลยเหลือเรากเ็ลยโยกมาลงท่ีนี้เสีย 8,000,000 แล้วก็
คงเหลืออกี 8,000,000 นะครับ จําไว้นะครับเพราะอกีวาระนึงกจ็ะใช้งบประมาณ
กอ้นนี้อกีนะครับ  พอเข้าใจกนันะครับท่านสมาชิกทุกท่าน 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ 
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นายดเิรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ขอบคุณท่านประธานสภาครับ ผมนายดิเรก ยา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
กอ็ยากจะทราบว่ารถท่ีต้ังโครงการจะซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงมตัีวอย่างภาพ 
อยากจะทราบสักนิด และข้อท่ี 2 จัดซ้ือรถดับเพลิงนี้ ขอตัวอย่างภาพนะครับ มหีรือไม่
ครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านรองนายกฯค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลบิ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

ไมม่นีะครับ เพราะถ้ามภีาพจะทําให้ผิดระเบียบนะครับ  นั้นคือล๊อคสเป็ค     
นะครับถ้าเห็นภาพนะครับ เพราะภาพจะเป็นว่ารถซ้ายขวาสีอะไร เป็นอย่างไร จะเป็น
การผิดระเบียบทางพสัดุนะครับ เพราะเป็นการล๊อคสเป็คนะครับ จึงยังไมเ่ห็นภาพ      
นะครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  
 

รับทราบนะค่ะ เชิญท่านสมาชิกต่อค่ะ เชิญคุณมะตอฮาค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านปรานสภาท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมอืงนราธิวาส เขต 1 นะครับ กอ็ยากจะสอบถามท่านประธานนะครับว่าเงินท่ีเราจะ
โอนมาซ้ือรถนําไปต้ังเป็นรายการใหมเ่พือ่ซ้ือรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ําและถังโฟมในตัว 
ขนาดความจุน้ําไมน่้อยกว่า 6,000 ลิตร  จํานวน 1 คัน ราคา 6,000,000 บาท       
มนัจะมขี้อดีข้อเสียอย่างไรครับ ระหว่างมโีฟมในตัว กบัไมม่โีฟมในตัว เชิญท่านตอบ
คร่าว ๆ ได้หรือไมค่รับ เพือ่เป็นความรู้ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านผู้บริหารค่ะ  เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

กราบเรียนท่านประธานสภา และท่านสมาชิกนะครับ สําหรับโดยปกติ
รถดับเพลิงท่ัวไปกใ็ช้น้ําเป็นตัวดับเพลิงนะครับ สําหรับพเิศษขึ้นมากคื็อเป็นโฟม กจ็ะ
เฉพาะส่วนของการดับเพลิงท่ีเป็นน้ํามนันะครับ หรือว่าเคยมโีรงยางท่ีไฟไหม ้ซ่ึงในการ
ดับไฟกจ็ะใช้เป็นโฟมนะครับเข้าไปดับไฟ ซ่ึงใช้น้ําดับไมไ่ด้นะครับ ซ่ึงนราธิวาสเราเอง
ไมม่นีะครับ มเีฉพาะในส่วนของสนามบินท่ีมรีถดับเพลิงชนิดโฟมเพือ่ดับเมือ่เกดิเหตุท่ี
เป็นน้ํามนักจ็ะใช้รถดับเพลิงท่ีมโีฟม ซ่ึงทางการท่าของสนามบินกม็อียู่คันนึงนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

          เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ ถ้าไมม่ดิีฉันขอถามมติท่ีประชุมแห่งนี้   สมาชิก
ท่านใดอนุมติัให้สํานักปลัดเทศบาลโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่โปรดยกมอืค่ะ (สมาชิกยกมอื 15 เสียง) ยก
มอืหมดนะค่ะ เป็นอนัว่าสภามมีติเห็นชอบให้ สํานักปลัดเทศบาล โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามท่ี
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นายกเทศมนตรีเสนอ 
             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  15  นะค่ะ 

             ระเบยีบวาระที ่ 15  เร่ือง   ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  และนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (สํานักการศึกษา) 
               เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ 
สําหรับญัตติระเบียบวาระท่ี 15  นะครับ ขออนุญาตให้ท่านรองชุมสายเป็นผู้เสนอ
ญัตติ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านรองฯค่ะ 

นายชุมสาย  เทพลบิ  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

            ด้วยเทศบาลเมอืงนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส ขอเสนอญัตติ
ต่อสภาเทศบาล    เมอืงนราธิวาส เร่ืองขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ และนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่โดยมหีลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 
หลกัการ  

              ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และนําไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม ่
        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกฬีาและนันทนาการ   
        หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา(เคร่ืองออกกําลังกายภายในร่ม) 

ขอโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตัง้จ่ายเปน็รายการใหม่  ดงัน้ี 
๑. ลู่ว่ิงไฟฟา้ จํานวน  ๑  เคร่ือง  เป็นเงิน  ๔๔๗,๒๖๐  บาท 
๒. เคร่ืองเดินว่ิงอากาศวงรี   จํานวน   ๑ เคร่ือง  เป็นเงิน  

๓๓๐,๖๓๐  บาท  
๓. จักรยานออกกําลังกายแบบมพีนักพงิ  จํานวน  ๑  เคร่ือง เป็น 

เงิน  ๒๒๓,๖๓๐  บาท  
๔. จักรยานนั่งหรือยืนโดยใช้มอืป๎น่  จํานวน  ๑  เคร่ือง

 เป็นเงิน  ๑๕๕,๑๕๐  บาท  
๕. เคร่ืองฝึกกล้ามเนื้อ หน้าอกส่วนกลาง/หลัง จํานวน ๑ เคร่ือง

 เป็นเงิน  ๓๐๔,๙๕๐  บาท  
๖. เคร่ืองฝึกกล้ามเนื้อ ส่วนขาแบบรวม  จํานวน  ๑  เคร่ือง

 เป็นเงิน  ๓๔๗,๗๕๐  บาท  
๗. เคร่ืองฝึกกล้ามเนื้อ ส่วนหน้าขา จํานวน  ๑  เคร่ือง

 เป็นเงิน  ๒๒๓,๖๓๐  บาท  
๘. เคร่ืองฝึกกล้ามเนื้อ หลัง ไหล่ แขน ลําตัว  จํานวน  ๑  เคร่ือง

 เป็นเงิน  ๑๙๐,๔๖๐  บาท  
๙. เคร่ืองฝึกกล้ามเนื้อ หน้าท้อง    จํานวน  ๑  เคร่ือง
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 เป็นเงิน  ๒๑๗,๒๑๐  บาท  
๑๐. จักรยานแมเ่หล็กแบบสร้างพลังงานด้วยตนเองจํานวน  ๑  เคร่ือง

 เป็นเงิน  ๑๕๙,๐๐๐  บาท  
๑๑. เคร่ืองบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนและหน้าอก จํานวน  ๑ เคร่ือง

 เป็นเงิน  ๑๒๙,๐๐๐   บาท  
๑๒. เคร่ืองบริหารกล้ามขา    จํานวน  ๑ เคร่ือง

 เป็นเงิน  ๑๗๙,๐๐๐   บาท  
๑๓. เคร่ืองบริหารน่อง    จํานวน  ๑ เคร่ือง

 เป็นเงิน  ๑๒๙,๐๐๐   บาท  
๑๔. เคร่ืองบริหารอก    จํานวน  ๑ เคร่ือง

 เป็นเงิน  ๑๒๙,๐๐๐   บาท  
๑๕.  เคร่ืองบริหารกล้ามอกกว้าง   จํานวน  ๑ เคร่ือง

 เป็นเงิน  ๑๒๙,๐๐๐   บาท  
๑๖. เคร่ืองกรรเชียงบก    จํานวน  ๑ เคร่ือง

 เป็นเงิน   ๑๒๙,๐๐๐   บาท  
๑๗.  มา้บาร์เบลปรับระดับได้   จํานวน  ๑ เคร่ือง

 เป็นเงิน   ๑๖๙,๐๐๐   บาท  
           18. เคร่ืองเดินว่ิงแบบสร้างพลังงานด้วยตนเอง จํานวน  ๑ เคร่ือง
                      เป็นเงิน   ๒๗๘,๓๓๐   บาท 

19. เคร่ืองบริหารหลังบน    จํานวน  ๑ เคร่ือง
เป็นเงิน   ๑๒๙,๐๐๐   บาท 

ตามรายละเอยีดท่ีเทศบาลกําหนด สําหรับติดต้ังภายในอาคารแบดมนิตันของเทศบาล
เมอืงนราธิวาส    เป็นเงิน  ๔,๐๐๐,๐๐๐.-  บาท (ส่ีล้านบาทถ้วน) 
โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟา้ถนน 
งบลงทุน           
ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง        
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
           -  โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนแอสฟล๎ท์ติกคอนกรีต  ถนนพชิิตบํารุง (ช่วง
ท่ี 1)  งบประมาณอนุมติั 9,9๙0,000 บาท ขณะนี้คงเหลือ 1,990,000 บาท       
ขอโอนลดงบประมาณ 1,990,000 บาท  เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้จัดสรรงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแกไ้ขป๎ญหาและพฒันาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอดุหนุนสําหรับชดเชยรายได้ท่ี
ลดลงจากเหตุการณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้นํากรอบ
วงเงินท่ีได้รับการอดุหนุนต้ังในประมาณการรายรับในการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 1287 ลง
วันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 โดยเทศบาลเมอืงนราธิวาสได้รับกรอบวงเงินงบประมาณ 
16,516,000 บาท ต่อมาสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส           
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ได้มหีนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี นธ 0023.3/ว 5308 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 แจ้ง
การเปล่ียนแปลง การโอนจัดสรรเงินจากเดิมเป็นเงินอดุหนุนท่ัวไป เป็นการจัดสรรใน
ลักษณะเงินอดุหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ และไมต้่องจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  เทศบาลเมอืงนราธิวาสจึงได้เบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
ดังกล่าวข้างต้นในหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ไปแล้ว  ดังนั้น เพือ่ให้
การบริหารงบประมาณมปีระสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเทศบาล  จึงขอ
ยกเลิกโครงการเพือ่โอนเงินงบประมาณไปต้ังรายการใหม่ 
รวมโอนลดงบประมาณ จํานวน 1,990,000 บาท  
โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน  
งานไฟฟา้ถนน 
งบลงทุน           
ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง        
ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
           -  โครงการกอ่สร้างทางเท้าและลานจอดรถ บริเวณหาดนราทัศน์ งบประมาณ
อนุมติั 2,146,800 บาท ขณะนี้คงเหลือ 2,146,800 บาท  ขอโอนลดงบประมาณ 
2,010,000 บาท  เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแกไ้ขป๎ญหาและพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอดุหนุนสําหรับชดเชยรายได้ท่ีลดลงจาก
เหตุการณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้นํากรอบวงเงินท่ีได้รับ
การอดุหนุนต้ังในประมาณการรายรับในการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 1287 ลงวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2557 โดยเทศบาลเมอืงนราธิวาสได้รับกรอบวงเงินงบประมาณ 
16,516,000 บาท ต่อมาสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส           
ได้มหีนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี นธ 0023.3/ว 5308 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 แจ้ง
การเปล่ียนแปลง การโอนจัดสรรเงินจากเดิมเป็นเงินอดุหนุนท่ัวไป เป็นการจัดสรรใน
ลักษณะเงินอดุหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ และไมต้่องจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  เทศบาลเมอืงนราธิวาสจึงได้เบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
ดังกล่าวข้างต้นในหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ไปแล้ว  ดังนั้น เพือ่ให้
การบริหารงบประมาณมปีระสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเทศบาล  จึงขอ
โอนลดเงินงบประมาณไปต้ังรายการใหม ่
รวมโอนลดงบประมาณ จํานวน 2,010,000 บาท  

เหตผุล  

ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณตาม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแกไ้ขป๎ญหาและพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ รายการเงินอดุหนุนสําหรับชดเชยรายได้ท่ีลดลงจาก
เหตุการณ์ความไมส่งบในพืน้ท่ี ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้นํากรอบวงเงินท่ีได้รับ
การอดุหนุนต้ังในประมาณการรายรับในการจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามหนังสือด่วนท่ีสุด     ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๑๒๘๗ ลงวันท่ี 
๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ โดยเทศบาลเมอืงนราธิวาสได้รับกรอบเงินงบประมาณ           
๑6,๕๑๖,๘๐๐ บาท ต่อมาสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาสได้มี
หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี นธ ๑๐๒๓/ว ๕๓๐๘ ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ แจ้งการ
เปล่ียนแปลงการโอนจัดสรรเงินจากเดิมเป็นเงินอดุหนุนท่ัวไป เป็นการจัดสรรใน
ลักษณะเงินอดุหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค์และไมต้่องจัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  เทศบาลเมอืงนราธิวาสจึงได้เบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
ดังกล่าวข้างต้นในหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไปกําหนดวัตถุประสงค์ไปแล้ว ดังนั้นเพือ่ให้การ
บริหารงบประมาณมปีระสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตาการพฒันาเทศบาล จึงขอ
ยกเลิกโครงการเพือ่โอนเงินงบประมาณไปต้ังเป็นรายการใหม่   

ระเบยีบ  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แกไ้ขเพิม่เติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 
การโอนแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอํานาจอนุมติัของสภาท้องถิ่น 
      

   จึงเรียนมาเพือ่โปรดนําเสนอสภาเทศบาล พจิารณาอนุมติัตามระเบียบ
ต่อไป 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

             ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไมม่ี ดิฉัน ขอถามมติท่ีประชุมแห่งนี้   
สมาชิกท่านใดอนุมติัให้สํานักการศึกษาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ โปรดยกมอืค่ะ  (สมาชิกยกมอื  15 เสียง)    
ยกมอืหมดนะค่ะ เป็นอนัว่าสภามมีติ เห็นชอบให้ สํานักการศึกษา โอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ 
             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  16  นะค่ะ 

             ระเบยีบวาระที ่ 16  เร่ือง   ญัตติขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  และนําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  (สํานักการช่าง) 

       เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ 
สําหรับญัตติระเบียบวาระท่ี 16  นะครับ ขออนุญาตให้ท่านรองอดุมเป็นผู้เสนอญัตติ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านรองอดุมค่ะ 

นายอุดม  เดน่สนัตกุิล              ด้วยเทศบาลเมอืงนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส  ขอเสนอ
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รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  นําไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่ ต่อสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส  ซ่ึงมหีลักการและเหตุผลดังนี้   

หลกัการ  
โอนลด  
๑.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟา้ถนน   
     งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง 
     ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 
  -  โครงการกอ่สร้างทางเท้าและลานจอดรถบริเวณหาดนราทัศน์  
งบประมาณอนุมติั  ๒,๑๔๖,๘๐๐  บาท  คงเหลือ  ๑๓๖,๘๐๐  บาท  ต้ังจ่ายจากเงิน
อดุหนุนท่ัวไป  ขอโอนลดงบประมาณ  ๑๓๖,๘๐๐  บาท   
๒.  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟา้ถนน  
     งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง 
     ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค 

-  โครงการกอ่สร้างปรับปรุงถนนแอสฟล๎ท์ติคคอนกรีตถนนพชิิตบํารุง
(ช่วงท่ี  ๒)  งบประมาณอนุมติั ๔,๓๘๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๔,๓๘๐,๐๐๐  บาท  ต้ัง
จ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ขอโอนลดงบประมาณ  ๔,๓๘๐,๐๐๐  บาท   
๓.  แผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียน  
     งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 
  -  เงินเดือนพนักงาน  งบประมาณอนุมติั  ๕๑,๗๗๙,๓๘๐  บาท  
คงเหลือ  ๘,๗๗๖,๕๕๑.๒๙  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ขอโอนลด
งบประมาณ  ๙๕๐,๐๐๐  บาท   
๔.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
     งบดําเนินงาน  ค่าใช้สอย 
  -  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่ ๆ  (โครงการจัดกจิกรรม  การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์เพือ่การปฏิรูปของเทศบาลเมอืงนราธิวาส)  งบประมาณอนุมติั  
๑,๖๕๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๘๙๕,๔๒๐  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ขอ
โอนลดงบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐  บาท   
๕.  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
     งบกลาง 

 -  เงินสํารองจ่าย  งบประมาณอนุมติั  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  
๗๕๔,๖๔๐  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ  ๗๓๑,๔๘๔  บาท  
๖.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  งานกฬีาและนันทนาการ 
    งบดําเนินการ  ค่าใช้สอย 
  -  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่  โครงการชุมชนสัมพนัธ์  งบประมาณอนุมติั  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  
๕๙,๒๘๕  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลด  ๕๙,๒๘๕  บาท   
๗.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน   
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งบดําเนินการ  ค่าใช้สอย 
  -  รายจ่ายเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอืน่  โครงการเทศบาลพบประชาชน  งบประมาณอนุมติั  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๓๕,๐๐๐  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ  ๓๕,๐๐๐  
บาท   
  -  โครงการพฒันาศักยภาพผู้นําชุมชนและกลุ่มสตรี  งบประมาณ
อนุมติั  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๖๐,๓๗๑  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลด
งบประมาณ  ๖๐,๓๗๑  บาท  
  
  -  โครงการสนับสนุนการดําเนินงานเพือ่สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง  
งบประมาณอนุมติั  ๕๐,๐๐๐  บาท  คงเหลือ  ๓๖,๕๖๐  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ขอโอนลดงบประมาณ ๓๖,๕๖๐  บาท   
๘.  แผนงานการศึกษา  งานระดับกอ่นวัยเรียน  และประถมศึกษา  
    งบดําเนินการ  ค่าวัสดุ 
      -  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  งบประมาณอนุมติั  ๕,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๕,๐๐๐  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ขอโอนลดงบประมาณ  ๕,๐๐๐  
บาท  
๙.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
    งบดําเนินการ  ค่าใช้สอย 
  -  รายจ่ายเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน่ ๆ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  งบประมาณอนุมติั  ๖๐๐,๐๐๐  บาท  
คงเหลือ  ๓๑๗,๖๑๒.๖๐  บาท  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ขอโอนลดงบประมาณ  
๑๙๒,๐๐๐  บาท   
รวมโอนลดงบประมาณจํานวน  ๗,๓๘๖,๕๐๐  บาท  
น าไปตัง้จ่ายเปน็รายการใหม่      
แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟา้ถนน  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   
ค่าครุภัณฑ์ไฟฟา้และวิทยุ  
  -  จัดซ้ือโคมไฟถนนหลอด  LED  จํานวน  ๑๘๗  ชุด                     
จํานวน  ๗,๓๘๖,๕๐๐  บาท     
      เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโคมไฟถนนหลอด  LED  ขนาด  ๑๒๐  วัตต์   
พร้อมอปุกรณ์  จํานวน  ๑๘๗  ชุด  เพือ่ใช้ปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่างตามถนน
สาธารณะภายในเขตเทศบาลเมอืงนราธิวาส  จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น  เนื่องจากไมม่ี
กําหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
  ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  จํานวน  ๖,๒๗๑,๘๐๐  บาท  และเงิน
รายได้  จํานวน  ๑,๑๑๔,๗๐๐  บาท   
  นํามาจากแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  หน้า  ๑๔๘     

เหตผุล  
  เนื่องจากระบบไฟฟา้แสงสว่างตามถนนสาธารณะภายในเขต
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เทศบาลเมอืงนราธิวาส  ได้ติดต้ังโคมไฟแสงสว่างท่ีมคีวามสว่างน้อย  ทําให้ประชาชน
ไมไ่ด้รับความสะดวก  จึงมคีวามจําเป็นต้องปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่างตามถนน
สาธารณะจากดวงโคมโซเดียมและไฟหลอดฟลูออร์เรสเซนท์  เป็นโคมไฟหลอด  LED  
ขนาด  ๑๒๐  วัตต์  เพือ่ให้ถนนสาธารณะมไีฟฟา้แสงสว่างท่ีเพยีงพอ  ประชาชนท่ี
สัญจรไปมามคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการนี้  เทศบาลเมอืงนราธิวาส  จึง
ขออนุมติัโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จํานวน  
๗,๓๘๖,๕๐๐  บาท  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ โครงการจัดซ้ือโคมไฟถนนหลอด 
LED  จํานวน  ๑๘๗  ชุด  จํานวน  ๗,๓๘๖,๕๐๐  บาท  รายละเอยีดตามหลักการ
ข้างต้น   

ระเบยีบ  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แกไ้ขเพิม่เติมถึง ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 หมวด 4 
การโอนแกไ้ขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอํานาจอนุมติัของสภาท้องถิ่น  

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณานําเสนอสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส
พจิารณาอนุมติัต่อไป  

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

             ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไมม่ี ดิฉัน ขอถามมติท่ีประชุมแห่งนี้   
สมาชิกท่านใดอนุมติัให้สํานักการช่างโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558  นําไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ โปรดยกมอืค่ะ  (สมาชิกยกมอื  14 เสียง)     
อยู่ในห้องประชุม 14 นะค่ะ ยกมอืหมดนะค่ะ เป็นอนัว่าสภามมีติเห็นชอบให้ สํานักการ
ช่างโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  นําไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม ่ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
             ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  17 นะค่ะ 

             ระเบยีบวาระที ่ 17  ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 (สํานักปลัดเทศบาล) 

           เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อท่ีประชุมสภาค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

    ด้วย เทศบาลเมอืงนราธิวาสโดยนายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส มคีวาม
จําเป็นต้องขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณี
มไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 งบลงทุน ซ่ึงมหีลักการและ
เหตุผล  ดังนี้    

หลกัการ  
       ขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 
กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั     ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 งบลงทุน ดังนี้   
แผนงานรักษาความสงบภายใน  
งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย  
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งบลงทุน     รวม  8,000,000 บาท  
ค่าครุภัณฑ์     รวม  8,000,000 บาท  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

1. จัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง    จํานวน 1 คัน  จํานวน   
2,000,000  บาท  

                  เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง แบบ 4 ประตู ชนิด
ขับเคล่ือน 4 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล ขนาดปริมาตรความจุกระบอกสูบไมน่้อยกว่า 
2,400 ซีซี ตอนท้ายหลังเกง๋ติดต้ังกระบะบรรทุก ภายในกระบะมท่ีีติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา 
ดับเพลิงชนิดหาบหาม พร้อมอปุกรณ์ดับเพลิงครบชุด (รายละเอยีดตามท่ีเทศบาล
กําหนด จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น) 
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป (สํานักปลัดเทศบาล) 
นํามาจากแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 191  

2. จัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ําและถังโฟมในตัว ขนาดความจุไมน่้อย
กว่า 6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน   จํานวน  6,000,000 บาท  
                 เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ําและถังโฟมในตัว ตัวรถ
ชนิด 6 ล้อ เคร่ืองยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ  มกีําลังมา้สูงสุดไมน่้อยกว่า 210 แรงมา้  
มขีนาดความจุน้ําไมน่้อยกว่า 6,000 ลิตร ถังบรรจุน้ํายาโฟม มขีนาดความจุไมน่้อย
กว่า 500 ลิตร พร้อมติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงและอปุกรณ์ครบชุด   
(รายละเอยีดตามท่ีเทศบาลกําหนด จัดซ้ือตามราคาท้องถิ่น) 
ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป (สํานักปลัดเทศบาล)  
นํามาจากแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) หน้า 196 

เหตผุล  

        เพือ่ให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
สามารถดําเนินการตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และสามารถสนองความ
ต้องการของประชาชน และแกไ้ขป๎ญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้ จึงมี
ความจําเป็นต้องขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.๒๕๕8 จํานวน  2 
รายการ รวมงบประมาณท้ังส้ิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)  ไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

ระเบยีบ  

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ 
กรณีท่ีมรีายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง ยังมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัแต่มคีวาม
จําเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอกี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมติักนัเงิน
ต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไมเ่กนิระยะเวลาหนึ่งปี 

           จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณานําเสนอสภาเทศบาลเพือ่อนุมติัต่อไป 

นางสมพร  แปน้คง            ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไมม่ีดิฉันขอถามมติท่ีประชุมแห่งนี้  สมาชิก
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ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ท่านใดอนุมติัให้สํานักปลัดเทศบาลกนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โปรดยกมอื
ค่ะ (สมาชิกยกมอื 15 เสียง) ยกมอืหมดนะค่ะ  เป็นอนัว่าสภามมีติ เห็นชอบให้ สํานัก
ปลัดเทศบาลกนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่
หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559   ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๑8  นะค่ะ  

            ระเบยีบวาระที ่ ๑8  เร่ือง   ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (สํานักการศึกษา) 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ 
สําหรับญัตติระเบียบวาระท่ี 18  นะครับ ขออนุญาตให้ท่านรองนิยิเป็นผู้เสนอญัตติ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านรองนิยิค่ะ 

นายนิย ิ นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส ด้วยเทศบาลเมอืงนราธิวาส โดย
นายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส มคีวามจําเป็นต้องขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 งบลงทุน ซ่ึงมหีลักการและเหตุผล  ดังนี้     

หลกัการ  
       ขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 
สํานักการศึกษา  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   งานกฬีาและ
นันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา(เคร่ืองออกกําลังกาย
ภายในร่ม) จํานวน 19 รายการ จํานวนเงิน 4,000,000 บาทถ้วน ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  รายละเอยีดปรากฎในบันทึกขออนุมติักนัเงินกรณีมไิด้กอ่
หนี้ผูกพนั หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษาท่ีแนบมาพร้อมญัตตินี้  

เหตผุล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2558 ได้รับอนุมติัโอนเงิน

ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกฬีาและ
นันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา   ดังนี้ 

1. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออกกําลังกายภายในร่ม จํานวน 19 รายการ เป็น
จํานวนเงิน 4,000,000 บาท (เงินส่ีล้านบาทถ้วน)  รายละเอยีดตามแบบและรายการ
ท่ีเทศบาลกําหนด (สํานักการศึกษา) เนื่องจากต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่ดังนั้น  เทศบาล
เมอืงนราธิวาสจึงขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ไปดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

ระเบยีบ  
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
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การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗หมวด 
5 การกนัเงิน ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง กรณีท่ีมรีายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง 
ยังมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัแต่มคีวามจําเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอกี ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไมเ่กนิระยะเวลาหนึ่งปี 
           จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณานําเสนอสภาเทศบาลเพือ่อนุมติัต่อไป 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

           ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไมม่ีดิฉันขอถามมติท่ีประชุมแห่งนี้  สมาชิก
ท่านใดอนุมติัให้สํานักการศึกษากนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โปรดยกมอืค่ะ  
(สมาชิกยกมอื  15 เสียง) ยกมอืหมดนะค่ะ  เป็นอนัว่าสภามมีติ เห็นชอบให้ สํานัก
การศึกษากนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้
ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบป ระมาณ พ.ศ.2559   ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  ๑9  นะค่ะ  

            ระเบยีบวาระที ่ ๑9  เร่ือง   ญัตติขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (สํานักการช่าง) 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ 
สําหรับญัตติระเบียบวาระท่ี 19 นะครับ ขออนุญาตให้ท่านรองอดุมเป็นผู้เสนอญัตติ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่านรองอดุมค่ะ 

นายอุดม  เดน่สนัตกุิล  
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

            ด้วยเทศบาลเมอืงนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมอืงนราธิวาส   ขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาส  มหีลักการและเหตุผลดังนี้     

หลกัการ  
  ขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕๕๘  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟา้ถนน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ไฟฟา้และวิทยุ  ค่าจัดซ้ือโคมไฟถนนหลอด  LED  จํานวน  ๑๘๗  ชุด  จํานวนเงิน  
๗,๓๘๖,๕๐๐  บาท  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙     

เหตผุล  
  เพือ่ให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

สามารถดําเนินการจัดซ้ือโคมไฟถนนหลอด  LED  นําไปปรับปรุงระบบไฟฟา้แสงสว่าง
ตามถนนสาธารณะ  เพือ่ให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวก  มคีวามปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน  ซ่ึงคาดว่าไมส่ามารถดําเนินการกอ่หนี้ผูกพนัได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่เทศบาลมคีวามจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอกี      

 
จึงขออนุมติักนัเงินงบประมาณรายจ่าย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จํานวน  
๗,๓๘๖,๕๐๐  บาท     ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
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ระเบยีบ  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย วิธีการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน  การเกบ็รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๗  ข้อ  ๕๙  วรรคหน่ึง   ในกรณีท่ีมรีายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง  ยังมไิด้กอ่หนี้ผูกพนัแต่มคีวามจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอกี           
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมติักนัเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไมเ่กนิ
ระยะเวลาหนึ่งปี  ฯลฯ   

จึงเรียนมาเพือ่โปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมอืงนราธิวาสพจิารณา
อนุมติัต่อไป  

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

           ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณดิเรก  ยา ค่ะ 

นายดเิรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ขอบคุณครับท่านประธาน ผมนายดิเรก  ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง
นราธิวาส เขต 1  มาดูญัตติด้วยวาจาจากวาระท่ี 14 ถึงระเบียบวาระท่ี 19 ญัตติ
อนุมติัโอนเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ท้ังหมดนี้นะครับ ถ้าดูแล้ว
ทําให้เสียหายต่อเทศบาล คือการทํางานล่าช้าของผู้ท่ีรับผิดชอบและเสียโอกาสในการ
พฒันาของเทศบาลสู่ประชาชน ผมอยากจะให้ตระหนักเร่ืองนี้ให้มากขึ้น เพราะว่า
งบประมาณกว่าท่ีจะได้รับ เราต้องมาขอมาคิด เพราะว่าผมเคยสัมผัสกบันายกสมยัแรก 
คือสมยันี้นะครับ ไปหางบประมาณกว่าจะได้ ต้องหมดค่าใช้จ่ายเสียเวลา พอถึงเวลานี้
ท่านเพกิเฉยไมใ่ส่ใจ ครับขอแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

           ค่ะ เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไมม่ีดิฉันขอถามมติท่ีประชุมแห่งนี้  สมาชิก
ท่านใดอนุมติัให้สํานักการช่างกนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โปรดยกมอืค่ะ  
(สมาชิกยกมอื 14 เสียง) สมาชิกท่านใดไมเ่ห็นชอบโปรดยกมอืค่ะ (ไมม่สีมาชิกยกมอื) 
เห็นเป็นอย่าอืน่ (ไมม่สีมาชิกยกมอื) ไมม่นีะค่ะ เป็นอนัว่าสภามมีติเห็นชอบให้ สํานักการ
ช่างกนัเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  กรณีมไิด้กอ่หนี้
ผูกพนั ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559   ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  20  นะค่ะ  

            ระเบยีบวาระที ่ 20  เร่ือง   อืน่ ๆ 

            เชิญท่านสมาชิก ใครจะหารือเร่ืองราวป๎ญหาชาวบ้าน เชิญค่ะ เชิญ          
คุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภาเทศบาล
เมอืงนราธิวาส เขต 1  นะครับ ขอหารือกบัท่านประธานและท่านผู้บริหารทุกท่านใน
วาระอืน่ๆ นะครับ ผมมเีร่ืองท่ีอยากจะถามในสภาแห่งนี้ เร่ืองของโครงการท่ีอยู่ใน          
เทศบัญญัติปี 2558 ท่ีผ่านมา กคื็อพรุ่งนี้กเ็ป็นวันสุดท้ายแล้ว ผมจะถามว่าโครงการ
ผู้นําตามธรรมชาติกบัการพฒันาประชาธิปไตยและทัศนศึกษาดูงานด้านการจัด
กระบวนการประชาธิปไตย ซ่ึงสภาแห่งนี้ได้ต้ังงบประมาณไว้ท่ี 700,000บาท นะครับ 
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ซ่ึงอยู่ในหน้า 62/76 ผมไมเ่ห็นโครงการนี้ได้ดําเนินการเลย เพราะว่าโครงการอืน่มแีต่
กนัเงิน แต่โครงการนี้ไมเ่ห็นมกีารกนัเงินเลย ไมท่ราบว่าได้ดําเนินการไปหรือยัง ข้อท่ี 1 
นะครับ จะให้ตอบคร้ังเดียวเลยนะครับ ข้อท่ี 2 ผมมคีวามเป็นห่วงในเร่ืองของผู้บริหาร
สถานศึกษาในเร่ืองของตําแหน่งว่าง ทางเราไมจ่ัดสรร ไมจ่ัดหาเพราะว่าตําแหน่งว่างของ
สถานศึกษา ท.1-ท.6 มนัจะมตํีาแหน่งท่ีว่างหลายตําแหน่งด้วยกนั ผมได้ข้อมลูมาโดยท่ี
ไปหาเองนะครับ ผมจะบอกว่าตําแหน่งไหนบ้างท่ีว่างนะครับ ตําแหน่งครู ท.2  ผอ.ว่าง 
1 รองว่าง 1  นะครับ ท.2 รองว่าง 2 คน ท.4 ไมม่ ีท.5 รองว่างคนหนึ่ง ท.6 รองว่าง
คนหนึ่ง ท.6 รอง ผอ.ว่างมาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว ไมม่กีารจัดสรร ไมม่กีารจัดหาตําแหน่ง
ให้เลยนะครับ ผมขอให้ผู้เกีย่วข้อง ซ่ึงผู้เกีย่วข้องในเทศบาลเรากม็ผู้ีอํานวยการศึกษา 
กบัท่านปลัด ต้องดูแลส่วนนี้ เพราะว่าการหาผู้บริหารให้สถานศึกษาเป็นการให้โอกาสครู
ท่านสอนมาเป็นเวลาหลายปีได้มโีอกาสมคีวามกา้วหน้าทางหน้าท่ีราชการนะครับ จาก 
รอง ผอ.ขึ้นมาเป็น ผอ. จากครูธรรมดาถ้ามผีลงานกข็ึ้นมาเป็นรอง ผอ. ถ้าเราไมไ่ด้
จัดสรรตรงนี้มาเป็นการกดีกนัไมใ่ห้เจ้าหน้าท่ีของเราท่ีทํางานให้เทศบาลมาเป็นเวลา
หลายปี ไมม่โีอกาส ไมม่คีวามเจริญกา้วหน้านะครับ แต่คราวนี้ถ้าท่านไมส่รรหาตําแหน่ง
ท่ีว่างโดยม ีผอ.สํานัก กบัท่านปลัด ผมว่าท่านละเลยในการปฏิบัติหน้าท่ีระวังจะมโีทษถึง 
ม.157 ครับ เพราะว่าหนังสือเขากม็มีาแล้วนะครับ ผมสงสารพวกครูนะครับ เขา
อตุส่าห์สอนเด็กต้ังแต่เล็กนะครับ ไปถึง ป.6 ถึง ม.1 ม2 ม.3 ให้เด็กมคีวามรู้
ความสามารถ เขาอตุส่าห์อทิุศตนให้กบัโรงเรียน แต่นี้พอเขามโีอกาสท่ีจะมี
ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานกบักลายเป็นว่าเราเพกิเฉย ไมส่รรหาตําแหน่งท่ีว่างให้แก่
เขา ตอนนี้กม็ ีผอ.ของเราท่ีว่างกม็หีลายคนท่ีผมพดูเมือ่สักครู่นะครับ ผมอยากจะทราบ
ว่าตอนนี้ทางเทศบาล ทาง ผอ.สํานัก ทางปลัดได้ดําเนินการถึงไหนแล้วนะครับ เร่ืองนี้
นะครับผมสงสารครูท่ีทํางานให้เทศบาลมาเป็นเวลาหลายสิบปีท้ังๆท่ีเขามโีอกาสท่ีจะมี
ความกา้วหน้าทางหน้าท่ีราชการ กลายเป็นว่าเขาต้องรอโดยเฉพาะรอง ท .6 หนึ่งปีนะ
ครับท่ีว่าง ไมม่กีารจัดหาขึ้นมาเป็น ผอ.เลยนะครับ ฝากถึงท่าน ผอ.สํานัก และท่านปลัด 
แล้วกน็ายกช่วยดูแลด้วยนะครับเร่ืองนี้ แล้วกเ็ร่ืองท่ี 3 เร่ืองศูนย์อาหารท่ีหาดนราทัศน์ 
หรือท่ีเราเรียกว่า 30 คูหา ซ่ึงศูนย์อาหารนี้เราใช้งบประมาณในการกอ่สร้างมา 24 กว่า
ล้าน ต้ังแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราไมไ่ด้เปิดใช้ให้ชาวบ้านมาใช้บริการเลยนะครับ  ตอนนี้เรา
ต้ังงบซ่อม 2 ล้านกว่า แล้วเรากทํ็าเสร็จแล้วนะครับ ต้ังแต่เมือ่วานผมไปดูขยะกม็เียอะ
นะครับ บน 30 คูหา ในสระน้ําขยะเต็มหมดเลยนะครับ ผมอยากไปดูว่าเขาเปล่ียน
ลูกบิดยังไง ผมไมไ่ด้เข้าไปดูตรงนั้น แต่ถามว่าโครงการนี้ท่ีเขาสร้างมาใช้เงินภาษขีอง
ประชาชน แล้วกซ่็อมยังไมไ่ด้ใช้งานแล้วกซ่็อม ต้ังงบประมาณ 2,200,000 บาทนะ
ครับ สภาแห่งนี้อนุมติัไปแล้วตอนนี้กยั็งไมม่กีารให้บริการแกป่ระชาชนเลย อยากจะ
สอบถามท่านประธานถึงท่านผู้เกีย่วข้องว่าเราจะดําเนินการเร่ืองนี้อย่างไร เพราะว่า
ต้ังแต่เรามาอยู่ตรงนี้ 4 ปีแล้วนะครับ มแีต่ซ่อมไมม่รีายได้เข้ามาเลย มแีต่รายจ่ายอย่าง
เดียวเลย คิด 4 ปีถ้าเป็นเงินต้ังแต่ท่านนายกขึ้นมาบริหารตรงนี้แล้ว ถ้าเราให้ชาวบ้านมา
ใช้บริการโดยท่ีเกบ็ค่าเช่าไมต้่องเยอะ ผมว่าตอนนี้เทศบาลเราได้ค่าเช่ามาหลายล้านบาท
แล้วนะครับ คืออยากจะให้ผู้บริหารให้ความสําคัญกบั 30 คูหานะครับ ถ้าไมม่บีริษทัมา
ประมลูเรากต้็องเปิดบริการให้ประชาชน ถ้าประชาชนไมอ่ยู่กอ็ยู่ท่ีดุลยพนิิจของนายก
ช่วยกนันะครับ เพราะว่าจะได้เอาเงินมาพฒันาเทศบาลเมอืงนราธิวาส โดยเฉพาะหาด
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นราทัศน์ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวนะครับ ตอนนี้มรีถบัสจากหาดใหญ่จากป๎ตตานี จาก
ยะลา ช่วงท่ีเสด็จมา ๆ วันหนึ่ง 10 กว่าคันนะครับ ช่วยฝากด้วยนะครับ มคีนถามทุก
คร้ังเลยนะครับว่า ทําไมตรงนั้นไมเ่ปิดให้บริการนะครับ ผมกเ็ลยฝากท่านประธานไปถึง
ผู้เกีย่วข้อง ช่วยตอบให้สภาแห่งนี้ได้ทราบ ผมจะได้นําเรียนให้ประชาชนได้รับทราบว่า
ทําไมเราถึงไมเ่ปิดให้บริการนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ เร่ืองเดียวกนัหรือไมค่่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดเิรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ครับขอบคุณครับท่านประธานสภา ผมนายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืง
นราธิวาส เขต 1 กอ็ยากจะเสริมของท่านมะตอฮา ท่ีเป็นห่วงเร่ืองของผู้บริหาร
การศึกษา ผมกเ็ห็นด้วยครับ ซ่ึงจะกระทบถึงโรงเรียนและนักเรียน และการบริหาร
จัดการ แต่กอ็ยากจะฝากว่าถ้าจะหาผู้บริหาร ขอฝากให้เป็นผู้มปีระสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ และท่ีสําคัญ อยากจะให้หาคนท่ีมคีวามรู้ การเข้ามาถูกต้องไมใ่ช่ถูกใจ
ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ   

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ 
สําหรับเร่ืองศูนย์อาหาร 30 คูหานี้ก ็จริง ๆแล้วได้ดําเนินการหลายขั้นตอนไปแล้วนะ
ครับ ต้ังแต่การประมลูต่าง ๆ กไ็มม่คีนมาย่ืนประมลูนะครับ ล่าสุดคณะกรรมการได้ต้ัง
ราคาใหมน่ะครับ เด๋ียวจะให้ทางคุณปราณีได้อธิบายให้ทางสมาชิกได้เข้าใจนิดนึง เชิญ
ครับ   

น.ส.ปราณี  เจริญสขุ  
หน.ฝ่ายพัฒนารายได ้รักษา
ราชการแทน ผอ.กองคลงั 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกทุกท่านค่ะ ในเร่ืองอาคารร้านค้า 30 คูหานี้
นะค่ะ เราได้ประกาศประมลูหาผู้รับจ้างหาผู้เช่ามา 5 คร้ังแล้วนะค่ะ แต่ปรากฏว่าผู้เช่า
ท่ีมาย่ืนซองประมลูตํ่ากว่าราคาท่ีคณะกรรมการกําหนด พอครบ 5 คร้ัง เรากเ็ข้า
คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินใหม ่ซ่ึงให้คณะกรรมการพจิารณาราคาขั้นตํ่า
ใหมน่ะค่ะ ตอนนี้คณะกรรมการกําหนดเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงเราได้ประกาศใหมไ่ปเรียบร้อย
แล้วค่ะ รู้สึกว่าจะเปิดซองเดือนตุลาคมนะค่ะ ไมแ่น่ใจนะค่ะว่าวันท่ีเท่าไร ราคาท่ี
คณะกรรมการกําหนดนะค่ะ ค่าเช่า 60,000 บาทต่อเดือน ค่าธรรมเนียมในการจัดหา 
100,000 บาท อายุสัญญา 1 ปีค่ะ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ เชิญท่านนายกค่ะ   

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

ครับ นี้คือราคาท่ีปรับปรุงใหมล่่าสุดนะครับ ทางคณะกรรมการได้กําหนดราคา
ขั้นตํ่าไว้นะครับ กตุ็ลาคมนี้กดู็กนัว่าจะมใีครมาประมลูหรือไมน่ะครับ ถ้าไมม่กีต้็องมา
หารือกนัว่าจะเปิดเองแล้วให้ทางพอ่ค้าแมค้่าท่ีอยากจะดําเนินการเป็นล๊อค ๆ ท้ัง 30 
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ล๊อคนะครับในอนาคตนะครับ สําหรับอกี 2 ข้อนะครับ คือเร่ืองโครงการผู้นําตาม
ธรรมชาติกบัการพฒันาประชาธิปไตยและทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการ
ประชาธิปไตย งบประมาณ 700,000บาท นะครับ ตําแหน่งผู้บริหารการศึกษาท่ี      
ว่างอยู่ อนันี้กเ็ป็นของทางสํานักการศึกษานะครับ เชิญทาง ผอ.สมนึก ช่วยชี้แจงให้ทาง
สมาชิกได้รับทราบด้วยครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญท่าน ผอ.สมนึก ผอ.สํานักการศึกษาค่ะ 

นายสมนึก  ลอ่งสมุทร  
ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

ขออนุญาตสภา กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และท่านสมาชิกผู้ทรง
เกยีรตินะครับ ขออนุญาตตอบใน 2 ประเด็นท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องนะครับ สําหรับโครงการท่ี
ท่านได้สอบถามว่า โครงการผู้นําตามธรรมชาติกบัการพฒันาประชาธิปไตยและทัศน
ศึกษาดูงานด้านการจัดกระบวนการประชาธิปไตย งบประมาณ 700,000บาท หายไป
ไหนนะครับ โดยหลักการและเหตุผลเนื่องจากว่าทางเทศบาลโดยคณะผู้บริหาร มภีารกจิ
และเห็นว่ามโีครงการอืน่ท่ีมคีวามจําเป็นเร่งด่วนอยู่มาก ท่านกเ็ลยขอปรับโอน
งบประมาณในตัวโครงการผู้นําตามธรรมชาติกบัการพฒันาประชาธิปไตยและทัศนศึกษา
ดูงานด้านการจัดกระบวนการประชาธิปไตย ไปดําเนินการในโครงการท่ีมคีวามจําเป็น 
เพือ่เกดิประโยชน์กบัทางเทศบาลกอ่นนะครับ เพราะฉะนั้นโครงการนี้เลยไมไ่ด้
ดําเนินการนะครับ งบประมาณกเ็กล่ียไปเพือ่ให้ดําเนินการโครงการอืน่ท่ีมปีระโยชน์กบั
พีน่้องประชาชนมากกว่านะครับ โครงการนี้กเ็ลยไมไ่ด้ดําเนินการนะครับตามท่ีนําเสนอ
ต่อสภานะครับ สําหรับในประเด็นท่ี 2 ตําแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ตรงนี้กเ็ป็น
ตําแหน่งท่ีว่างมานานนะครับ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีซ่ึงรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมปี๎ญหา
สุขภาพอยู่ระหว่างการรักษาตัว ทําให้ไมม่บีุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านนี้ ซ่ึงสํานักการศึกษา
ตลอดจนผู้บริหารกไ็ด้มกีารมาพดูคุยเพือ่หาแนวทางแกไ้ขนะครับ กเ็ลยมกีารปรับ
โอนย้ายจากสํานักปลัด 1 ท่านให้มาช่วยราชการเพือ่ท่ีจะขับเคล่ือนงานฝ่ายบุคลากร
ทางการศึกษาให้ดําเนินการไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อยนะครับ คราวนี้มนักจ็ะมี
งานท่ีค่ังค้างอยู่ส่วนหนึ่ง ซ่ึงเป็นงานท่ีเกีย่วข้องกบังานด้านสวัสดิการของบรรดาครูบา
อาจารย์ซ่ึงมคีวามสําคัญตลอดจนงานปรับเล่ือนตําแหน่ง เพือ่ท่ีจะขับเคล่ือนตรงนี้ให้เข้า
สู่สภาวะป๎จจุบัน กเ็ลยว่างานในด้านเร่ืองของการสรรหาผู้บริหารมาดําเนินการใน
สถานศึกษากทํ็าให้ล่าช้าไปนะครับ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นทางสํานักการศึกษากไ็มไ่ด้นิ่งนอนใจก็
ได้ดําเนินการปรึกษาทางผู้บริหาร โดยเฉพาะทางท่านปลัดกไ็ด้มกีารพดูคุยและอยู่ใน
ขั้นตอนท่ีทางสํานักการศึกษาได้บันทึกผ่านเสนอไปยังบุคลากรภายในสํานักปลัด
เพือ่ท่ีจะขออนุมติัในการสรรหาตําแหน่งผู้บริหารท่ีว่างอยู่นะครับ เพือ่ท่ีจะให้ขับเคล่ือน
ตัวนี้เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมรีะบบมากขึ้นนะครับ เนื่องจากว่าประเด็นท่ีทําให้เกดิ
ความล่าช้ากเ็นื่องจากเกีย่วข้องกบัการท่ีผมได้นําเสนอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกยีรติได้รับ
ทราบแล้วเบือ้งต้นนะครับ ท้ังนี้เรากต้็องมาดูว่าตัวอะไร งานอะไรท่ีมนัเกีย่วข้องกระทบ
กบัครูบาอาจารย์ เรากต้็องดูแลตัวนั้นกอ่นโดยเร่งด่วนนะครับ คราวนี้เนื่องจากว่าทาง
สํานักการศึกษามภีารกจิอยู่หลายภารกจิ ซ่ึงท่ีผ่านมากเ็ป็นภารกจิงานของดีเมอืงนรา 
เรากต้็องมกีารเตรียมงานเป็นเดือนสองเดือนนะครับกว่าจะได้ผ่านพน้ไปด้วยความ
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เรียบร้อยนะครับ ท้ังนี้ท้ังนั้นทางสํานักการศึกษากยิ็นดีน้อมรับในคําท่ีทางสมาชิกผู้ทรง
เกยีรติได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ผมเชื่อว่ากอ่นจะส้ินปีการศึกษาตรงนี้ ทางสํานักการศึกษาก็
จะสรรหาบุคลากรตามท่ีท่านเสนอมาเข้าสู่สถานศึกษาต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณมะตอฮา ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมอืงนราธิวาส เขต 1 นะครับ ตามท่ีท่าน ผอ.สมนึกได้ตอบคําถามผมเมือ่สักครู่ 
ผมทราบแล้ว ผมดูแล้วการทํางานท่ีล่าช้านะครับ ท่ีอา้งว่าเจ้าหน้าท่ีป่วยพกัรักษาอยู่
โรงพยาบาลนะครับ ผมว่าถ้าเป็นเร่ืองอย่างอืน่สภาพอย่างนี้กค็งทําไมไ่ด้ เพราะว่า
เจ้าหน้าท่ีคนนี้คนเดียวท่ีทําเร่ืองนี้ได้นะครับ ผมอยากจะเสนอแนะให้ทางท่าน ผอ.ว่า 
คือเจ้าหน้าท่ีน่าจะมสํีารอง โรงเรียนม ีผอ. และมรีอง ผอ.นะครับ เจ้าหน้าท่ีท่ีทําตรงนี้ก็
น่าจะมตัีวจริงและตัวสํารองสําหรับทําหน้าท่ีตรงนี้ เจ้าหน้าท่ีท่ีป่วยอยู่โรงพยาบาลน่าจะ
ให้คนอืน่ทําได้ เพือ่ความเห็นใจแกค่รู ผมถามว่าคนท่ีรับราชการเขาต้องการอะไร เขา
ต้องการความกา้วหน้าในหน้าท่ีนะครับ ทุกคนท่ีทําหน้าท่ีราชการต้องการความกา้วหน้า
ในหน้าท่ีในเมือ่เขามคีวามต้องการความกา้วหน้า ท่านซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาจะทําให้มนั
เร็วหรือช้าอยู่ท่ีท่านนะครับ ท้ังนี้ถ้าท่านบอกว่าเป็นเร่ืองของเจ้าหน้าท่ีอยู่โรงพยาบาลไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ คือท่านไมม่คีนอืน่ท่ีจะมาช่วยหรือครับ ทําให้การสรรหาตําแหน่ง
ของครูเท่ียวนี้ล่าช้า ท่านต้องปรับใหมน่ะครับ ผมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกกต้็องดูแลครูด้วย 
แต่ผมอยากจะบอกครูทุกคนว่า ถ้าครูมอีะไร ถ้ากลัวท่ีจะบอกผู้บังคับบัญชา กเ็ชิญมา
ปรึกษากบัสมาชิก 18 ท่านได้นะครับ จะได้มาขอความเห็นใจในสภาแห่งนี้นะครับ ผม
เข้าใจว่าสมาชิกสภาทุกท่านดีกบัครูทุกท่าน อยากให้ครูมคีวามกา้วหน้าทุกคนนะครับ 
เร่ืองนี้ความจริงมนันานแล้วนะครับ มคีนร้องเรียนขึ้นมาว่าเทศบาลจัดหาตําแหน่งล่าช้า 
หนังสือกม็ ีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.2/ว1220 กม็นีะครับ ให้เร่งรัด
จัดหาตําแหน่งท่ีว่างของครู ผมสงสารครูนะครับ ถ้าผมเป็นเจ้าหน้าท่ีผมกอ็ยากมี
ความกา้วหน้าทางหน้าท่ีราชการ ในเมือ่ผมมคุีณสมบัติครบทุกอย่าง ผมกต้็องรอ
ตําแหน่งท่ีว่างนะครับ คนท่ีเป็นครูกอ็ยากขึ้นมาเป็นรอง ผอ. จากรอง ผอ. กอ็ยากขึ้นมา
เป็น ผอ. นะครับ ขอให้ตระหนักถึงตําแหน่ง ตระหนักถึงครูท่ีเขาอยากมคีวามกา้วหน้า
ในหน้าท่ี เราอย่าไปกดีกนัเขาเลยนะครับ เพราะว่าอายุราชการเขาแค่ 60 ปีเอง ผอ.
บางคนได้เป็นแค่ 4 ปี 2 ปีกม็นีะครับ อย่ากดีกนัเขาเลยนะครับ ในหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าจะกระทบต่อการบริหารงาน ท้ังยังเป็นข้อจํากดัทาง
ความกา้วหน้าในเส้นทางการรับราชการ การไมส่รรหาตําแหน่งสายงานบริหารใน
ตําแหน่งท่ีว่าง หรือละเลยเพกิเฉยการสรรหา ซ่ึงเป็นการละเลยและละเว้น ซ่ึงมนัเข้า
มาตรา 157 ครับ ขอบคุณนะครับท่านประธาน 

 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง

เชิญท่านสมาชิกซักถามข้อสงสัยต่อค่ะ เชิญคุณโอภาสค่ะ 
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นราธวิาส  

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

เรียนท่านประธานสภาครับ ขออนุญาตท่ีประชุมสักประมาณ 3 นาทีครับ 
ตอนนี้ 20 นาทีบ่ายโมงแล้ว เรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรองอดุมนะครับ ขอฝาก 
2 เร่ืองนะครับ เร่ืองท่ี 1 เกีย่วกบัเร่ืองห้องน้ําท่ีกองสาธารณสุขฯ ใกล้จะเสร็จแล้วหรือ
ว่าเสร็จแล้วครับ แต่ว่าตอนนี้ยังขาดต่อน้ําเข้าไป ยังใช้ไมไ่ด้ผมเข้าไปดูเมือ่ 2 วันนี้นะ
ครับ เจ้าหน้าท่ีกอ็ยากได้อยู่ แต่ผู้รับเหมาท่ีจะมาทําให้เมือ่วันจันทร์แต่ไมไ่ด้มา ยังขาด
น้ําเข้าไป ตอนนี้ยังใช้ไมไ่ด้ รอมา 3 ปีแล้ว ฝากท่านรองอดุมไปประสานด้วยนะครับ 
เร่ืองท่ี 2 ท่ีสวน ร.5 ท่ีสระเล้ียงปลานะครับ มผู้ีไปลักขโมยแผงพลาสติกไปท้ังหมด 
ตอนนี้พีน่้องประชาชนลูกหลานไปให้อาหารปลาเป็นจํานวนมาก กก็ลัวว่าลูกหลานเขา
จะตกลงในสระเล้ียงปลา กฝ็ากรองอดุมช่วยไปแกไ้ขว่าจะทําอย่างไรให้เร็วท่ีสุดกอ่นท่ีจะ
มอีบุัติเหตุเกดิขึ้นครับ  และจะมปี๎ญหาการฟอ้งร้องกบัเทศบาลในโอกาสท่ีถ้ามเีด็กตกน้ํา
ไปครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณมะตอฮา  ค่ะ 

นายมะตอฮา  ดอเลา๊ะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

           กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายมะตอฮา  ดอเล๊าะ  สมาชิกสภา
เทศบาลเมอืงนราธิวาส เขต 1 มขี้อนึงนะครับ คือเมือ่วานผมไปหาดนราทัศน์ ฝากถึง
ท่านประธานด้วยนะครับ พอดีชาวบ้านเขาถามมาว่าหลุมอะไรมนัเต็ม ขยะมนัเต็มไป
หมดเลย หลุมมนัมหีลายหลุมนะครับ ขยะท้ังนั้นเลยนะครับ ฝากถึงผู้บริหารช่วยดูแล
ด้วยนะครับ เพราะว่าเขาไปเดินเท่ียว เดินดูในหลุมมขียะเต็มเลยนะครับ ขยะเป็น
พลาสติกเป็นเศษอาหาร ผมกเ็ห็นเจ้าหน้าท่ีของเราเอาแมค็โครไปขุด ตอนนั้นผมตามไป
แต่ไมรู้่ว่าไปขุดอะไร ผมกเ็ลยเฉย ๆ  ไปดูอกีทีนึงขยะเต็มเลยครับ มหีลายหลุม ถ้าจะให้
ผมชี้ให้ดู ผมจะไปชี้ให้ดูนะครับ คือถ้าเป็นการรักษาความสะอาด อย่างนั้นมนัไมถู่กนะ
ครับ กฝ็ากถึงท่านผู้บริหารนะครับ เมือ่รายอขยะเยอะมาก ทุกรายอทุกเทศกาลกม็ขียะ 
คราวนี้เราจะทําอย่างไรให้มนัน้อยลง ถ้าเราปล่อยตามสถานการณ์ท่ีผ่านมา ขยะมนัก็
เยอะมากเลยนะครับ ขยะเกดิทุกวันย่ิงเทศกาลเยอะ ๆ คราวนี้ผมอยากจะให้ทาง
ผู้บริหารหรือทางท่านนายกน่าจะมอีะไรขึ้นมา ทําอย่างไรไมใ่ห้เขาท้ิงขยะบนถนน หรือ
ตามชายหาด ตอนนี้ผมดูแล้วถังขยะไมพ่อนะครับ บางคร้ังถังขยะแตกนะครับ คือทํา
อย่างไร หรือประชาสัมพนัธ์กไ็ด้นะครับ เร่ืองท่ีเจ้าหน้าท่ีไปทําความสะอาด กทํ็าไป เร่ือง
ประชาสัมพนัธ์ไมใ่ห้เขาท้ิงขยะกป็ระชาสัมพนัธ์ไป แต่เราอย่าไปคิดว่าเดือนสองเดือนจะ
สําเร็จ เราต้องทําทุกปี ทําหลายปี ต้องใช้ระยะเวลานะครับ แต่นี้เท่าท่ีผมผ่านมาอยู่แถว
ชายหาด กม็เีจ้าหน้าท่ีของเทศบาลใช้รถท่ีมลํีาโพงนะครับ ประกาศไมใ่ห้ท้ิงขยะ เพราะ
ถ้าเป็นอย่างนี้ บางคนเขากไ็มไ่ด้ฟง๎ และฟง๎ไมช่ัด ว่าเขาประกาศอะไร ผมขอนําเสนอ 
นะครับท่านประธาน ท่านผู้บริหาร ว่าเราน่าจะมกีองอะไรท่ีเป็นการประชาสัมพนัธ์ให้
ชาวบ้านไมท้ิ่งขยะตรงนั้น เพราะว่าผมดูแล้วว่าหาดนราทัศน์จะสวยงามมากนะครับ 
และเรากม็กีารท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียว นราธิวาสกเ็ป็น 1 ใน 77 จังหวัด โดยเฉพาะ
หาดนราทัศน์ เพราะถ้าใครมานราธิวาส แล้วไมม่าหาดนราทัศน์ ผมว่ามาไมถ่ึงนะครับ 
ผมฝากท่านประธาน ท่านนายกด้วยนะครับ ช่วยหน่อยนะครับเร่ืองขยะ วันนี้เราทําไม่
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เสร็จ ต่อไปผมว่าเสร็จนะครับ  ตอนท่ีผมไปดูงานเทศบาลท่ีจังหวัดชลบุรี เป็น อบจ. สท.
อบัดุลอาซิสกไ็ป ท่านดิเรก กไ็ป ช่วงนั้นไปอบรม เขาใช้เวลา 16 ปี ในการ
ประชาสัมพนัธ์ไมใ่ห้ชาวบ้านท้ิงขยะ ไมใ่ห้นักท่องเท่ียวท้ิงขยะสะเปะสะปะ ต้องทํานะ
ครับ แต่ผมเห็นว่าเราไมไ่ด้ทําเลยนะครับ ฝากถึงท่านประธานผ่านถึงท่านนายกด้วยนะ
ครับ ว่าเราน่าจะมกีองใดกองหนึ่งมาร่วมกนัคิดกนั ขยะอาจจะน้อยลง ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

ค่ะ ดิฉันกเ็ห็นด้วยนะค่ะ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นต้องร่วมมอืกนัทุกฝ่าย จะทําฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดมนัไมสํ่าเร็จไมไ่ด้นะค่ะ เพราะขยะเป็นวาระแห่งชาติเหมอืนท่านผู้ว่า พอพดูเร่ือง
ขยะเป็นเร่ืองแรกอนัดับหนึ่งเลยสําหรับนราธิวาส เพราะฉะนั้นต้องเร่ิมต้ังแต่โรงเรียน 
ต้ังแต่บ้านนะค่ะ แล้วกช็ุมชน แล้วกทุ็กส่วนนะค่ะ วันกอ่นดิฉันจําได้ท่านนายกเคยให้ทํา
โครงการหน้าบ้านหน้ามอง กคื็อวิธีการหนึ่งท่ีจะทําให้ชาวบ้านชุมชนช่วยกนัรักษาความ
สะอาด แต่มนัน่าจะมโีครงการนี้ต่อเนื่องและขยายไปเร่ือย ๆ จะเป็นโครงการอืน่บ้างกไ็ด้
นะค่ะ แต่เน้นเร่ืองการรักษาความสะอาด การมรีะเบียบวินัยในการท้ิงขยะ การเกบ็ขยะ 
ดิฉันกข็อฝากท่ีประชุมด้วยนะค่ะ ขอให้ทุกท่านช่วยกนัคิดตรงนี้นะค่ะ เชิญสมาชิกท่าน
ต่อไปค่ะ มอีกีหรือไมค่่ะ  เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย ์ ไชยานุพงศ์  
นายกเทศมนตรีเมืองนราธวิาส 

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพือ่นสมาชิกผู้ทรงเกยีรติทุกท่านนะครับ 
สําหรับขยะในหาดนราทัศน์ และถังขยะไมเ่พยีงพอฝากรองนิยินะครับ ช่วยดูพืน้ท่ีๆยัง
ขาดอยู่กไ็ปเพิม่เติมให้นะครับ ในการแกไ้ขป๎ญหาขยะในหาดนราทัศน์ วันกอ่นได้มกีาร
ประชุมไปบ้างแล้วกบัทาง ผอ.สํานักการช่าง เร่ืองขยะ เร่ืองเวลาการเกบ็ขยะ เรากป็รับ
ให้มนัเร็วขึ้น ขยะเวลาท่ีเรากวาดไปต้ัง บางคร้ังลมพดัไมไ่ด้เกบ็ มนักป็ลิวกระจายไปท่ัว
อกี กเ็ลยทาง ผอ.สํานักการช่างกรั็บปากว่าจะไปทําเป็นท่ีพกัขยะในแต่ละจุดไปต้ังไว้เป็น
ท่ีพกัขยะ เป็นตะแกรงอะไรกล็องไปคิดดูนะครับ กเ็ป็นการแกป้๎ญหาเป็นคราว ๆ ไป 
แล้วกม็าช่วยแกป้๎ญหา ช่วยกนัคิดว่าจะทําอย่างไรนะครับ กน็ั่งคุยหลายๆท่านกม็ี
แนวทางนี้เป็นหนึ่งในแนวทาง แล้วต่อไปกจ็ะค่อย ๆทํา เหมอืนอย่างท่ีท่านสมาชิก
แนะนํานะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง
นราธวิาส  

เชิญคุณอามงิ ค่ะ 

นายอามิง  บนินิแว 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส  

ขอบคุณมากครับท่านประธาน เร่ืองสุดท้ายคือเร่ืองไฟนะครับ คราวนี้ทาง
ชาวบ้านฝากมานะครับว่า นายกรับปากว่าจะเชื่อมสายไฟท่ีคลองยะกงัของกรมเจ้าท่า
สมยัท่ีสร้างเขื่อนไว้นะครับ ประมาณ 7 จุด คราวนี้เขาขอมา เพราะช่วงนี้นักธุรกจิก็
เยอะตอนนั้นนะครับ กก็ลางคืนนี้ตํารวจมองไมเ่ห็นเลยนะครับ ขอฝากไว้ด้วยนะครับ 
ขอบคุณมากครับ 

 

 

นางสมพร  แปน้คง 
ประธานสภาเทศบาล เมือง

ค่ะ มนัเป็นช่องทางหนึ่งท่ีรักษาความปลอดภัย ถ้าไฟสว่างนะค่ะ เชิญท่าน
สมาชิกต่อไปค่ะ ไมม่แีล้วนะค่ะ ถ้าอย่างนั้นดิฉันกข็อขอบคุณทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมใน
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สําเนาถกูต้อง 
 
 

(นายอบัดุลอาซิส  มะ) 
สมาชกิสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

นราธวิาส  วันนี้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงท่านตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านท้องถิ่นจังหวัดนะค่ะท่ี
มาร่วมประชุมกบัเรา ขอขอบคุณอกีคร้ัง ขอปิดประชุมค่ะ 

 

 

                
         ปดิประชุมเวลา   12.50  น. 
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               (นางภชมล   มณีมาตย์)   
                                                               เจ้าพนักงานธุรการ  ๖ว  
 

     (ลงชื่อ)  ปริยา   พรหมสังวระ        ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
             (น.ส.ปริยา  พรหมสังวระ) 
           หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

     (ลงชื่อ)   โชคชัย   วัฑฒนายน       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
              (นายโชคชัย  วัฑฒนายน)   
                                 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 

      (ลงชื่อ)    อบัดุลอาซิส  มะ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                (นายอบัดุลอาซิส  มะ) 
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