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รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  256๓ 

ครั้งที่  1/256๓            
เมื่อวันที่  24 กันยายน  2563   

เวลา   09.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมภูผาภักดี ( ชั้น 3)  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

……………………………. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นางสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายนัซรุดดีน มะเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล      
4. นายนาวา ยีดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายไพโรจน์ นิยมเดช สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายอานนท์ โสตติมานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล 
1๐. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล    
1๑. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล  
1๒. นายสมาน รานิง สมาชิกสภาเทศบาล  
13. นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล  

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 

1. นายอามิง บินนิแว รองประธานสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
2. นายสยาม มงคลรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
3. นายฤทธิไกร จันทร์เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 
4. นายมะรอนิง มะยิ สมาชิกสภาเทศบาล (ลาป่วย) 

 

รายช่ือคณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรี 
2. นายอุดม เด่นสันติกุล รองนายกเทศมนตรี 
3. นายนิยิ นิเลาะ รองนายกเทศมนตรี 
4. นายชุมสาย เทพลิบ รองนายกเทศมนตรี  
5. 
6. 

นายสาการียา 
นายอาฮามะ 

นิแวร์ 
กุลยานันต์ 

เลขานุการ ฯ 
เลขานุการ ฯ 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแวยูโซะ บินแวดาโอะ        ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ   
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เลขานุการสภาเทศบาล      
1. นายอับดุลอาซิส มะ สมาชิกสภาเทศบาล ฯ 

เจ้าหน้าที่จังหวัด      
1. นายอับดุลการี สาเมาะ ผู้อํานวยการกลุ่มงานกฎหมายฯ   

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 

รายช่ือพนักงานเทศบาลที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ 

1. นางนิรอบียะห์ กอบวิทยา รองปลัดเทศบาล 
2. นายจรูญ ทิมกลับ ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
3. นายศักรินทร์ ทองจินดา ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. นางสุชีพ  เกื้อกูล หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
5. นางจํารูญจิตร ตันสกุล ผู้อํานวยการกองคลัง 
6. นายขจรศักดิ์ จันทรโคบุตร ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
7. นางสาวกาญจนพิวรรณ์ ขวัญสุวรรณ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
8. นางคล้องพร สุภาไชยกิจ ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 
9. นายสมนึก ดวงศร ี ผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 
10. นายอารุณชัย ดาเด๊ะ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนทศบาล 2 
11. นายมิฟฎอล สาเมาะ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนทศบาล 4 
12. นางอมรรัตน์ คงสุวรรณ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนทศบาล 5 
13. นางปาจารีย์ สระชิต รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนทศบาล 6 
14. นายบุญสม ใสบริสุทธิ์ ผู้อํานวยการส่วนการโยธา 
15. นางดวงพร คงใหม่ ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา                

และวัฒนธรรม 
16. นายธนพล ตันสุนีย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
17. นางโนรีดา หะยีเจะและ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
18. นายชัชชัยวธุ  กระจายเกียรติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
19. นายสุริยา บูรณกสิกรกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง   
20. นางพรพิมล กันภัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
21. นายสุขสันต์ เหมมันต์ หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน 
22. นายธีรวุธ มาลีวัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ 
23. นางก้องนภา คงศรี หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
24. นายปริญญา เอนกรัตน์ หัวหน้าฝา่ยพัฒนาชุมชน 
25. นางตันจุรีย์ ไชยลาภ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
26. นางกานต์นุพร พลรักษ์เขตต์ นิติกรชํานาญการพิเศษ 
27. นางสาวศุภลักษณ์ เพชรประสิทธิ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผนชํานาญการ 
28. นายมาหะมะรือสาลี บินเซ็ง ครู โรงเรียนเทศบาล 3 
29. นายสุชาติ ทองด้วง นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐  น. 

 เมื่อถงึเวลา  09.00  น.  เลขานุการสภาเทศบาล  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลที่มาลงชื่อเข้าประชุมว่าครบองค์ประชุมหรือไม่  เมื่อครบองค์ประชุมตามความใน
มาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และข้อ 25  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 จึงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้อง
ประชุมฯ   
            เลขานุการสภาเทศบาล เรียนเชิญคุณสมพร แป้นคง ประธานสภาเทศบาล            
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และทําหน้าที่ประธานที่ประชุมเพ่ื อดําเนินการตาม
ระเบียบวาระต่อไป  พร้อมทั้งเชิญ คุณเจะอูมา เจะมุ สวดดุอาร์ตามศาสนาอิสลาม 

นายอับดุลอาซิส  มะ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ 

 

         ต่อไปผมจะอ่านประกาศจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี  พ.ศ.2563  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  
อําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  มีความประสงค์ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2563 เพ่ือขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย
นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  และ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ดังนั้น  เพ่ือให้นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสได้ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาสในการใช้เงินเหลือจ่ายนําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และเพ่ือให้
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาลให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 2๖  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
14)  พ.ศ.256๒ เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  
ประจําปี พ.ศ.2563  ตั้งแต่วันที่  16 กันยายน 2563  เป็นต้นไป  มีกําหนดไม่เกิน 
๑๕ วัน  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 
2563  ประกาศโดย นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส   

 
30. นางอังคณา เรณุมาศ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
31. นางสุภัทร ไชยสิท นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
32. นายมะยากี ดอเล๊าะ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
33. นางภชมล มณีมาตย์ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
34. จ.ส.อ.สายยา  จันทร์ด้วง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
35. นางสาวเขมิกา  ฝั่งชลจิตต ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           สวัสดี  วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี    
256๓ ครั้งที่  1/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            เรื่องท่ี 1  แนะนําพนักงานครเูทศบาลใหม่ จํานวน 1 ราย  คือ   
            - นายอารุณชัย ดาเด๊ะ  รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2                      
( บ้านบาเละฮิเล) เชิญค่ะ 

นายอารุณชัย  ดาเด๊ะ 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 2                                   
( บ้านบาเละฮิเล) 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาฯ และท่านผู้บริหาร ผม                   
นายอารุณชัย ดาเด๊ะ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านบาเละฮิเล)                  
ก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้ให้โอกาสผมแนะนําตัวในครั้งนี้ และผมก็มีความตั้งใจนะครับที่
จะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบราชการ และทําหน้าที่ให้กับชาวเมืองนราธิวาสในพ้ืนที่ 
ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

            ต่อไปแจ้งเพ่ือทราบนะคะ  มีหนังสือด่วนจากจังหวัดฯ ที่ นธ 0023.4/ว 
4573  ลงวันที่  11 กันยายน 2563 เรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดิฉันแจ้งแต่หัวข้อและที่มาของหนังสือ ส่วนราชละเอียด
ค่อยไปดูรายละเอียดนะคะ แต่เห็นด้วยที่ให้ชุมชนหรือว่าประชาชนทั่วไปเข้ารับฟังเวลา
เราประชุมสภาฯ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสภาฯ เรานะคะ เช่นแต่งตัว
สุภาพ ไม่เอะอะเสียงดัง แต่หัวข้อใหญ่ๆ ก็คือเราน่าจะส่งเสริม เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนนะคะ ส่วนการดําเนินการเดี๋ยวค่อยดําเนินการ ค่อยหารือท่านผู้บริหารว่าจะ
ดําเนินการเมื่อไรนะคะ แต่ถ้าชุมชนหรือว่าองค์กรหรือตัวแทนทําหนังสือมาเราก็ต้องให้
เขาเข้าร่วมนะคะ แจ้งเพ่ือทราบนะคะ 
            ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๒  นะคะ 
 ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2563 ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 25  
สิงหาคม 2563 
            เชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส เสนอผลการตรวจ
รายงานการประชุม 

นายชนินทร์  ลาภชิตาภรณ์    
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          บันทึกการประชุมคณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมทําหน้าที่ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 14 กันยายน 256๓ เวลา 10.00 น.                
ณ ห้องรับรองสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมืองนราธิวาส วันนี้ (วันที่ 18 สิงหาคม 
256๓) เวลา 14.00 น. คณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาล ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ประกอบด้วย 

๑. นายอานนท์ โสตติมานนท์ ประธานกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๒. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๓. นายสูไฮมี มะรอดิง กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๔. นายดิเรก ยา กรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม 
๕. นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ กรรมการและเลขานุการ ฯ 
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 ที่ประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ประจําปี 256๓ ครั้งที่ 2/256๓ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 จํานวน 37 
หน้า ซึ่งได้ตรวจตั้งแต่หน้าแรก ถึงหน้าสุดท้าย ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไข จึงมีมติให้ส่งสภา
เทศบาลเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งต่อไป ปิดประชุมเวลา 12.15 น. ขอบคุณ
ครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

          มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่คะ ขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอ
ถามมติที่ประชุมว่า  สมาชิกท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล                    
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ประจําปี 256๓ ครั้งที่ 2/256๓ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 13 เสียง) 13 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมให้การรับรอง
รายงานการประชุมครั้งนี้   

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 นะคะ 

         ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง กระทู้ถาม    
          -  ไม่มีนะคะ 
         ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 นะคะ 

         ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน พิจารณาเสร็จแล้ว 
          4.1  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    
  -  ไม่มีนะคะ 
          4.2  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
          - ไม่มีนะคะ 
          4.3 คณะกรรมการวิสามัญประจําสภา 
          - การติดตามและตรวจสอบโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของสํานักการช่าง 

เชิญคณะกรรมการวิสามัญประจําสภาสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  เสนอผลการ
ประชุม  เชิญคุณฏอฮาค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ท าหน้าที่เลขานุการกรรมการ
วิสามัญประจ าสภา 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผม นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส เขต ๑ ผมขอรายงานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญสภา
เทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ซึ่งมีคณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย 

1. นายสูไฮมี มะรอดิง       ประธานกรรมการฯ 
2. นายสาการียา นิแวร์      กรรมการฯ 
3. นายนาวา ยีดิง กรรมการฯ 
4. นายสมาน รานิง          กรรมการฯ 
5. นายเจะอูมา  เจะมุ         กรรมการฯ 
6. นายดิเรก ยา              กรรมการฯ 
7. นายฏอฮา อิบราฮีมีย์     กรรมการฯและเลขานุการ 

            ท่านประธานครับเมื่อคณะกรรมการฯได้รับการแต่งตั้งแล้วได้ทําการประชุม                      
ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นการประชุมขอมติเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง
โครงการฯ โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับตามกฎหมาย                             
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การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๒ 
เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้เชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในการกระทําเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้น ให้เชิญในนามของประธานคณะกรรมการ 
และในการดําเนินการประธานได้ขอมติจากคณะกรรมการวิสามัญ ในคราวประชุม     
เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓  สรุปว่าให้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงโครงการฯ การ
ประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการวิสามัญ                     
ได้พิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ผมขอรายงานในที่ประชุมสภาฯให้ทราบครับ  

๑. โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
- โครงการซ่อมแซมศูนย์บริการสาธารณสุขและปรับปรุงภูมิทัศน์ 

งบประมาณ ๙,๗๒๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ได้รับการอนุมัติจากสภา มีระยะการ
ดําเนินการตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ และกันยายน ๒๕๖๓ ยังไม่ได้
ดําเนินการ คณะกรรมการฯจึงเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง ตามที่ได้รับคําชี้แจงทราบปัญหา 
คือ แบบแปลนมีการแก้ไขหลายครั้งหลายรอบ มีโครงการอ่ืนที่เร่งด่วนเข้ามาจึงต้องหยุด
ชะลอการเขียนแบบแปลน ลิฟท์ใช้ในอาคารมีปัญหาเกี่ยวกับการเสนอราคา ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการดําเนินการอุทธรณ์ ผู้ชี้แจงได้รับปากจะให้ลงนามในสัญญาภายในเดือน
กันยายน 

๒. โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จํานวน ๓ โครงการ 
- โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า 

งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท การดําเนินการกองคลังได้เสนอส่งหนังสือสอบถามไป
ยังผู้ประกอบการเครื่องจักรชนิดดังกล่าว ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด และ ๔ อําเภอของจังหวัด
สงขลา ปรากฏว่าไม่มีผู้เสนอราคา เป้าหมายของคณะกรรมการจัดซื้อต้องการซื้อใน ๓ 
จังหวัด และ ๔ อําเภอของจังหวัดสงขลา เพ่ือให้มีการบริการหลังการขาย ได้ดําเนินการ
ขยายเวลาไปในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งจะพิจารณาวันนี้ครับ การตอบหนังสือจาก
บริษัทเกิดความล่าช้าอยู่นอกเหนือการควบคุม วิธีการคัดเลือกจะต้องมี ๓ บริษัท บริษัท
ไหนให้ราคาต่ําสุดจะได้รับการคัดเลือก  

- โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ํา คสล.และถนน คสล.ตรงข้ามศูนย์
รับเลี้ยงเด็กกําพร้า ถนนวิจิตรไชยบูลย์ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐ บาท การดําเนินการ
ล่าช้าเนื่องจากผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติทั้ง ๓ ราย อยู่ขั้นตอนการเสนอราคา ผู้ชี้แจง         
จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 

- โครงการก่อสร้างท่อระบบระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมขังตรงข้าม 
บริษัทโตโยต้าชัวร์ งบประมาณ ๘,๑๐๐,๐๐๐ บาท โครงการนี้ได้ดําเนินการเปิดซอง
เสนอราคา ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ จึงได้ดําเนินการใหม่โดยคณะกรรมการ
ทบทวนราคากลางเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอราคา ผู้ชี้แจงจะให้ลงนามในสัญญา
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ครับ 

๓. โครงการงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓  
- โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพิทักษ์ลิขิต 

งบประมาณ ๑,๖๖๓,๐๐๐ บาท ปัญหาที่ล่าช้าผู้ชี้แจงว่าทุกโครงการส่งมาที่กองคลัง
พร้อม ๆ กัน ทําให้เกิดการดําเนินการเอกสารไม่ทันเนื่องจากปัญหาทางด้านระบบ 
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อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร แต่อย่างไรก็จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
เป็นอย่างช้า 

- โ ค ร งก า รปรั บป รุ ง ผิ ว จ ร า จรแอส ฟัลท์ ติ ก คอนกรี ต  ถนน                       
สมัยอาณาจักรก็เช่นกัน ผู้ชี้แจงจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
เป็นอย่างช้า 

- โ ค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ป รั บป รุ ง พ ร้ อมติ ด ตั้ ง ฝ า ท่ อ ร ะบ ายน้ํ า              
ถนนละม้ายอุทิศ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จะดําเนินการลงนามในสัญญาภายใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

- โครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนนรา - ตากใบ
งบประมาณ ๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนการกําหนดราคากลาง 

-  โครงการจ้างออกแบบภูมิทัศน์ลานประติมากรรมพร้อมสะพานทางเข้า
หาดนราทัศน์ด้านสะพานปรีดา งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างกรรมการ
กําหนดรายละเอียดในการจ้างออกแบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

- โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ จํานวน ๕ จุด 
งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในขั้นตอนอนุมัติราคากลางเรียบร้อยแล้ว คาดว่า
จะลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  

- โครงการก่อสร้ างติดตั้ งป้ ายถนนและซอย ในเขตเทศบาล 
งบประมาณ ๕,๒๑๘,๔๐๐ บาท อยู่ระหว่างการออกแบบ จํานวน ๓ แบบ คือ นกเงือก 
ใบไม้สีทอง และเรือกอและ โดยในผู้บริหารเป็นผู้พิจารณา 

- โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ ๖ รอบ (สวน ร.๕) อยู่ระหว่างการดําเนินการของสํานักการช่างกําหนด
รูปแบบโครงการ 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ํา ถนนยะกัง ๑             
ซอย ๖ งบประมาณ ๑,๐๖๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๓  

- โครงการต่อเติมกันสาดและกันห้องเรียนชั้น ๑ อาคารเขียว โรงเรียน
เทศบาล ๔ (บ้านกําปงตาโก๊ะ) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญา
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  

- โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนบานบุรี โรงเรียนเทศบาล ๑ 
(ถนนภูผาภักดี) งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สํานักการช่างได้สํารวจเรียบร้อยแล้วเป็น
โครงการซ่อมฝ้าเพดาน แต่หลังคาชํารุด ในการซ่อมควรดําเนินการซ่อมหลังคา                    
ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยซ่อมฝ้าเพดาน 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเฟ่ืองฟ้า โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(บ้านยะกัง) งบประมาณ 200,000 บาท คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมสะพานเชื่อมระหว่างอาคาร            
ราชพฤกษ์กับอาคารเรียนหลังใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์) งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการดําเนินงานของสํานักการช่าง  
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คณะกรรมการวิสามัญขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้  ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คณะกรรมการฯได้แจกเอกสารรายงานให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
เรียบร้อยแล้ว ครั้งต่อไปรายงานการประชุมขอให้แจกก่อนล่วงหน้าเพ่ือให้สมาชิกได้รับ
ทราบข้อมูลก่อนการประชุม ได้รับฟังคณะกรรมการวิสามัญรายงานการประชุมให้ทราบ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการต่าง ๆ ที่ติดขัดได้รับทราบถึงปัญหาและความจําเป็น 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕  
ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่อง ญัตติการสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรการปกครอง

ท้องถิ่นเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๑ - ๖ สังกัด
เทศบาลเมืองนราธิวาส ของสํานักการศึกษา (ที่ นธ 52006/2767 ลงวันที่ 18 
กันยายน 2563) 

เชิญนายกฯ เสนอญัตติ ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          ญัตติการสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้ง              
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมือง
นราธิวาส สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนากฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระดํารงตําแหน่ง 
และการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ.2546 ลงวันที่ 
30 ธันวาคม 2546 2. สําเนาประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ๓. คู่มือการสรรหาและการเลือก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ    

           ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติ
สรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเสนอต่อผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 แต่งตั้งเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนเทศบาล 1-6 สังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาส  จํานวน 6 โรงเรียนๆ ละ 1 คน 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ตามประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1               

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
นราธิวาส จํานวน 6 โรงเรียน ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 หมดวาระเมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2563 จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการสรรหาและเลือกผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาล 1-6 
โรงเรียนละ 1 คน รวม 6 คน 

เหตุผล 
เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลเมืองนราธ ิวาสได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในการกํากับ ส่งเสริมและ 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนราธิวาสอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
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ระเบียบ 
กฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา   

การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 ตาม
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 129 ก ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้  
“สถานศึกษา หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย หรือหน่วยงานการศึกษา                   

ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ได้รับงบประมาณจากรัฐแต่ละแห่ง ยกเว้นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และศูนย์การ
เรียน 

“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
ข้อ 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวน

เก้าคน และสถานศึกษาขนาดใหญ่ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวนสิบห้า
คน ประกอบด้วย 

(5) กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวนหนึ่งคน  
ข้อ 5 ให้ผู้อํานวยการดําเนินการสรรหาและเลือกประธานกรรมการและกรรมการ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
 (3) การสรรหาและเลือกกรรมการสถานศึกษาที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จํานวนหนึ่งคน ( ตามข้อ 2 (5) ) ให้ดําเนินการโดยสภาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น  

ข้อ 7 ประธานกรรมการและกรรมการตามข้อ 2 (2) (3) (4) (5) (6) (7) และ 
(8) มีวาระ   การดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดํารง
ตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ 

คู่มือการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

ข้อ ๗ ๗.๑ (๔) แนวทางการสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 (ก) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้แทนองค์กร ต้องเป็น
องค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่นที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ได้แก่ องค์กรบริหาร                
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู่  

  (ข) การเสนอชื่อและการเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ให้ดําเนินการ ดังนี้ 

        ๑) ให้ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการ
พิจารณาของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นกรรมการองค์กรละ ๑ คน ตามแบบ
เสนอชื่อที่สถานศึกษากําหนด เสนอไปยังผู้อํานวยการสถานศึกษา 

         ๒) การเสนอชื่อให้ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 
         ๓) กรณีที่มีผู้ ได้รับการเสนอชื่อมาก ๑ คน ให้ผู้ อํานวยการ

สถานศึกษาจัดให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกกันเองให้เหลือ ๑ คน 
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   (ค) เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการเสนอชื่อ มีดังนี้ 
       ๑) แบบเสนอชื่อผู้แทนที่สถานศึกษากําหนด พร้อมประวัติ 
       ๒) เอกสารทั่วไป ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ

สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการหรือสําเนาบัตรประจําตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อ 

            ๓) เอกสารประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้แก่  
              - บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกรณีเป็นผู้บริหารหรือ

คณะผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              - บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจําตัว

ประชาชนกรณีเป็นข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
บุคคลอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณา
ดําเนินการสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ต่อไปเป็นวิธีการเลือกโดยอิงข้อบังคับ ข้อ ๘ และข้อ ๑๒ โดยให้เสนอชื่อทีละคน
และมีผู้รับรอง จํานวน ๒ คน เสนอกี่คนก็ได้แต่ถ้าไม่มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนที่ได้รับการ
เสนอได้เป็นโดยไม่มีคู่แข่ง 

ให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) 
เชิญคุณเจะอูมาค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต ๑ ขอเสนอ นางสมพร แป้นคง เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง) ผู้รับรองถูกต้องค่ะ                          
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี)  คือ นางสมพร แป้นคง 
ต่อ ไปจะคัด เลื อกกรรมการสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐานของโรง เ รี ยน เทศบาล ๒                                 
(บ้านบาเละฮิเล) เชิญสมาชิกเสนอค่ะ เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต ๑ ขอนําเสนอ นายนิยิ นิเลาะ เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง)  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ                   
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล)  คือ นายนิยิ นิเลาะ 
ต่อไปจะคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) 
เชิญสมาชิกเสนอค่ะ เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ 
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นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต ๑ ขอนําเสนอ นายสูไฮมี มะรอดิง เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง) ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง)  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ                  
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านยะกัง)  คือ นายสูไฮมี มะรอดิง 
ต่ อ ไปจะคัด เลื อกกรรมการสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐานของโรง เ รี ยน เทศบาล ๔                                
(บ้านกําปงตาโก๊ะ) เชิญสมาชิกเสนอค่ะ เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต ๑ ขอนําเสนอ นายอามิง บินนิแว เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกําปงตาโก๊ะ) ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง)  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ                    
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านกําปงตาโก๊ะ) คือ นายอามิง บินนิแว 
ต่อ ไปจะคัด เลื อกกรรมการสถานศึกษาขั้ น พ้ืนฐานของโรง เ รี ยน เทศบาล 5                                  
(วัดประชาภิรมย์) เชิญสมาชิกเสนอค่ะ เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต ๑ ขอนําเสนอ นายชนินทร์ ลาภชิตาภรณ์ เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์) ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง)  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ                     
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดประชาภิรมย์)  คือ นายชนินทร์                                       
ลาภชิตาภรณ์ ต่อไปจะคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาล ๖ 
(ถนนโคกเคียน) เชิญสมาชิกเสนอค่ะ เชิญคุณเจะอูมา ค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต ๑ ขอนําเสนอ นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนเทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน) ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ขอเสียงรับรองด้วยค่ะ (สมาชิกยกมือรับรองถูกต้อง)  ผู้รับรองถูกต้องค่ะ                   
มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนขอเชิญค่ะ ถ้าไม่มี ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาล ๖ (ถนนโคกเคียน) คือ นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
ได้ทําการคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาล ๑ - ๖ ครบ                   
ทุกโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะ ไม่ขออ่านชื่อกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
โรงเรียนเทศบาลแล้วนะคะ เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปค่ะ 
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           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 นะคะ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/2768 ลงวันที่ 18 
กันยายน 2563)      

เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

          ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดย
มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จํานวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมขังข้างบริษัท พิธานพาณิชย์ จํากัด (โตโยต้าชัวร์ ) 
งบประมาณจํานวน 8,100,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. รางสี่เหลี่ยมสําเร็จรูป ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร ความ
ยาวรวม 293 เมตร พร้อมถนน ค.ส.ล. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,630 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด 
 2. แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ก่อสร้างจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 
แรงม้า จํานวน 1 คัน งบประมาณจํานวน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณกําหนด 
 3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. (ตรงข้ามศูนย์เด็กเล็กกําพร้า) ถนน                    
วิจิตรไชยบูลย์ งบประมาณจํานวน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 1.60 เมตร ความยาวประมาณ 160 
เมตร และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พ้ืนที่รวมประมาณ 190 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนและรายการท่ีเทศบาลกําหนด 

เหตุผล 
 เนื่องจากได้รับโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 3 โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณี
มิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น
13,550,000 บาท (สิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
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ระเบียบ 
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หมวด 5  
           “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
             กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือ กรณมีีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทํา
ให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณีและโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
            กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน  
            เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคหนึ่งแล้ว  หากยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ผมเห็นด้วยครับกับโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการที่สําคัญเพ่ือพ่ีน้องประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาล
เมืองนราธิวาสขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โปรดยกมือค่ะ 
(สมาชิกยกมือ 11 เสียง) 11 เสียง  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาส
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 7 นะคะ 
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ระเบียบวาระท่ี  7  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการช่าง (ท่ี นธ 
52004/2769  ลงวันที่  18 กันยายน  2563)  

เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับระเบียบวาระที่ 7 ขออนุญาตให้ท่านรองอุดมฯ เป็นผู้
เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบประมาณราคา 
2. ร่างโครงการ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นําไป                     
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลการ    
โอนลด จํานวน 2 รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
1. แผนงานการศึกษา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   
  งบประมาณอนุมัติ 86,492,760 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 3,820,250 
บาท เงินอุดหนุนทั่วไป 82,672,510 บาท (สํานักการศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ  
7,228,652.50 บาท  จึงขอโอนลดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 450,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี 
ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้น ไม่มีผู้ใดโอนย้ายมาดํารง
ตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 
2. แผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
    งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
    ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
  โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายชั่วโมง (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลาม
ศึกษาและ   ครูสอนพระปริยัติธรรม) งบประมาณอนุมัติ 4,050,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 1,491,000 บาท จึงขอโอน
ลด จํานวน 150,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการทําสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างรายชั่วโมง (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษาและครูสอนพระปริยัติธรรม) 
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หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
  โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
งบประมาณ 600,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟ สูง 4.00 เมตร หลักโคม LED 50 W จํานวน 23 
ต้น รายละเอียดตามที่เทศบาลกําหนด 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
14  พ.ศ.2562 มาตรา 53 (7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้า 7 ลําดับที่ 1  
  - ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานักการช่าง) จํานวน 600,000 บาท  

เหตุผลตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  สวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นสวนสาธารณะของเทศบาลที่เปิด
ให้บริการประชาชนสําหรับเป็นสถานที่พักผ่อน ออกกําลังกายและทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ปัจจุบันพบว่าภายในสวนยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณทางเดินออกกําลัง
กายซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการในช่วงเวลาเช้าตรู่และตอนเย็นถึงค่ําเป็นจํานวนมาก จึง
อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ 
  เทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งมีหน้าที่อํานวยความสะดวกและปลอดภัยในการ
ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ จึงจําเป็นต้องดําเนินการให้มีแสงสว่างเพียงพอโดย
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เสาสูง  4 เมตร จํานวน 23 ต้น เพื่อเพ่ิมแสงสว่างและอํานวยความ
สะดวกสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนที่มาใช้บริการสวนกรมหลวงนราธิวาส                                     
ราชนครินทร์ ต่อไป 

ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
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งบประมาณ พ.ศ.2563  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ซึ่งทางผู้บริหารได้โอนลดไป                    
2 แผนงานนะครับ ก็คือเป็นเงินเดือนของพนักงาน จํานวน 450,000 บาท  โครงการ
จ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายชั่วโมง จํานวน 150,000 บาท ท่านประธานฯครับ 
การจะหาเงินส่วนที่เหลือมาโอนก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับ ก็ต้องขอขอบคุณผู้บริหารที่ได้
ค้นหาส่วนที่เหลือ เงินที่เหลือจะเอามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้น คือ โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผมก็ได้ไปออกกําลังกายใน
สวนกรมหลวงฯเหมือนกันนะครับ ก็ตามที่ท่านบอกว่า มีประชาชนเข้ามาใช้บริการช่วง
เช้า ช่วงเย็น พอถึงช่วงเวลาค่ําก็ยังมีนะครับ ถ้าหากช่วงนั้นไฟส่องสว่างไม่พอก็อาจจะเกิด
อุบัติเหตุได้นะครบั และอีกอย่างก็เป็นหน้าที่ของเทศบาลฯด้วยที่ต้องอํานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนนะครับ  ท่านประธานฯครับ โครงการนี้ผมดูในระยะเวลาดําเนินการ ทาง
กองที่เกี่ยวข้องระบุว่า ทําภายในเดือนกันยายน – ตุลาคม 2563 ผมเรียนถามท่าน
ประธานฯ ว่าโครงการนี้จะเสร็จตามที่ระบุหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านผู้บริหารค่ะ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ขอบคุณท่านสมาชิกมากครับ โครงการนี้ผมขออนุญาตให้ทาง ผอ.สํานักการช่าง 
ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการได้ชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบครับ ขอบคุณมากครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญค่ะ 

นายจรูญ  ทิมกลับ 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอ
อนุญาตท่านสมาชิกฯนะครับ ท่านสอบถามถึงระยะเวลาดําเนินการใช่หรือไม่ครับ ว่าจะ
เสร็จเมื่อไรใช่หรือไม่ครับ คือโครงการนี้เป็นโครงการที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นะครับ คือ
เงินมีอยู่แล้ว เงินได้รับการอนุมัติจากสภาฯ นะครับ วันนี้หลังจากได้รับการอนุมัติแล้วก็จะ
มีญัตติขอกันเงินเพราะเป็นงบประมาณของปี 63 นะครับ ขอกันเงินเพ่ือไปเบิกจ่ายในปี 
64 นะครับ แต่คาดว่าโครงการนี้ไม่ต้องเขียนแบบ เรามีรายละเอียดครุภัณฑ์เรียบร้อย
แล้ว เพราะฉะนั้นเราสามารถเปิดเรื่องเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อได้ในเดือนตุลาคมนี้นะครับ ก็
ขอนําเรียนให้สมาชิกฯได้รับทราบนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาล
เมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   นําไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 11 เสียง) 11 เสียง  เป็นอันว่าสภามี
มตอินุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563   นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 

          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 8 นะคะ 

ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการช่าง (ท่ี นธ 
52004/2770  ลงวันที่  18 กันยายน  2563) 
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เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จํานวน 5 
รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
1. แผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
    งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ   
  โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามศึกษาและพุทธศาสนาสําหรับนักเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองนราธิวาส งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
การศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 100,000 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 100,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน จึงได้งดจัด
โครงการอบรมจริยธรรมอิสลามศึกษาและพุทธศาสนาสําหรับนักเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองนราธิวาส 
2. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท   เงินเดือนพนักงาน   
  งบประมาณอนุมัติ 1,952,160 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 313,592.10 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 100,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี 
ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใดโอนย้ายมาดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวและมีเงินงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 
3. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
  งบประมาณอนุมัติ 1,261,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 242,645 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 150,000 บาท 
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เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ได้ตั้งงบประมาณประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้างและระหว่างปีมี
พนักงานจ้างเกษียณราชการและมีเงินเหลือจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ 
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานกีฬาและนันทนาการ 
    งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
    ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ   
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน งบประมาณอนุมัติ 160,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) ขณะนี้มีเงินเหลือจ่าย 160,000 บาท จึงขอโอนลด 
จํานวน 160,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน จึงได้งดจัด
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
    ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
  โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัย ศูนย์เครื่องจักรกล 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร. 5) อาคาร 30 คูหา 
พลับพลาที่ประทับและท่าพระยาสาย งบประมาณอนุมัติ 1,728,000 บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ (สํานักการช่าง) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ  182,500 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 
130,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการทําสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือ
ดูแลรักษาความปลอดภัย ศูนย์เครื่องจักรกล สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ
ชนมพรรษา (สวน ร. 5) อาคาร 30 คูหา พลับพลาที่ประทับและท่าพระยาสาย   

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานสวนสาธารณะ 
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
  โครงการก่อสร้างหอสังเกตการณ์บริเวณหาดนราทัศน์ งบประมาณ 640,000 
บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอสูง ค.ส.ล. แบบเสาเดี่ยว ความสูงไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร จํานวน 2 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 53(1) 
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   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
3 เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้า 21 ลําดับที่ 2  
   - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) จํานวน 640,000 บาท  

เหตุผลตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  หาดนราทัศน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของจังหวัดนราธิวาสมี
ประชาชนมาใช้บริการจํานวนมากทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาล การดูแลรักษา
ความปลอดภัยจึงมีความจําเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความปลอดภัยของประชาชนที่ลง
เล่นน้ําทะเลซึ่งมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีจํานวนมากตลอดแนวชายหาดยาวหลายร้อยเมตร
ประกอบกับคลื่นทะเลบริเวณหาดนราทัศน์มีความแปรปรวน ลักษณะคลื่นดูดกลับอัน
เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของชายหาดทําให้เกิดเหตุคนจมน้ําขณะเล่นน้ํามาแล้ว    
หลายครั้งโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน 
   เทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มา
ท่องเที่ยว พักผ่อน บริเวณหาดนราทัศน์ เห็นว่าการก่อสร้างหอสังเกตการณ์สําหรับเป็น
จุดเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ท่ีคอยดูแลสังเกตการณ์ประชาชนบริเวณชายหาดเพ่ือป้องปราม
และสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  

ระเบียบ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 นําไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่   จํานวน 1 โครงการ                          
คือ โครงการก่อสร้างหอสังเกตการณ์บริเวณหาดนราทัศน์ งบประมาณ 640,000 บาท                  
ก็จําเป็นนะครับ ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อน เพราะว่าถ้าเรามีหอ                
สังเกตการณ์นี้ จะทําให้การช่วยเหลือเด็กๆ และผู้ใหญ่ที่ลงไปเล่นน้ํา ได้ทันทีและทันเวลา 
ก็อยากจะทราบว่าเราจะสร้างหอสังเกตการณ์ที่จุดไหน จะมีปัญหาในเรื่องของเจ้าของ
พ้ืนที่คือเจ้าท่าหรือไม่ เพราะว่าบริเวณที่ใกล้แม่น้ําหรือห่างจากริมน้ําขึ้นมาบนฝั่ง
ประมาณ 3 เมตร จะเป็นของเจ้าท่าที่ดูแลพ้ืนที่ อยากทราบว่าพ้ืนที่ที่เราจะสร้างเป็น
พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของเจ้าท่า หรือเป็นพื้นที่ของเรา ขอบคุณมากครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ  เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   คือทางผู้บริหารได้หาเงิน
ทั้งหมด จํานวน 5 รายการ ผมจะไม่อ่านว่าเอามาจากไหนบ้างนะครับ แต่ผมจะบอกว่า 
เงินทั้งหมด 5 รายการนั้น เงินรายการที่ 1 โอนมา 100,000 บาท รายการที่ 2 โอนมา 
100,000 บาท รายการที่ 3 โอนมา 150,000 บาท รายการที่ 4 โอนมา 160,000 
บาท รายการที่ 5 โอนมา 130,000 บาท ซึ่งทั้งหมดรวมเป็น 640,000 บาท นะครับ 
เงิน 640,000 บาทนี้ เอาไปตั้งเป็นรายการใหม่ คือ โครงการก่อสร้างหอสังเกตการณ์
บริเวณหาดนราทัศน์ นะครับ ผมดูในแบบแปลนที่ทางเทศบาลฯได้ส่งมา ผมก็ไม่ทราบว่า
จะก่อสร้างตรงจุดไหน เพราะว่ากลัวว่าจะมีปัญหาในเรื่องของเขตพ้ืนที่เป็นบริเวณของเจ้า
ท่า และจะสอบถามท่านประธานฯว่า สมมุติว่าอยู่ในเขตของเจ้าท่า ทางเทศบาลฯได้ขอ
อนุญาตกับเจ้าท่าหรือยังนะครับ เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับ  และโครงการนี้ผมก็
เห็นด้วยนะครับ เพราะว่าก็เป็นไปตามที่นายกฯได้เสนอมานะครับ ว่ามีเด็กจมน้ําหลาย
คนและเราช่วยไม่ทัน แต่ถ้าเรามีหอและมีคนเฝ้าดู ก็อาจจะป้องปรามได้นะครับ เพราะ
เห็นจุดต่าง ๆ ในวงกว้างได้หมดเลยนะครับ และผมขอเสนออีกอย่างนะครับว่า ถ้า
โครงการนี้เสร็จแล้วขอให้ทางท่านผู้บริหารได้กําหนดจุดเล่นน้ํานะครับ เพ่ือให้ผู้ที่อยู่บน
หอสังเกตการณ์ได้ทั่วถึง และสามารถที่จะไปช่วยในที่ที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับ 
โครงการนี้ผมก็ดีใจนะครับ เพราะดูระยะเวลาการดําเนินงานก็อยู่ในเดือนกันยายน 
2563 ถึงมีนาคม 2564 นะครับ ก็ดีใจมากนะครับที่ อีกไม่กี่ เดือนเราก็จะมีหอ
สังเกตการณ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้ว จะถามท่านประธานฯ นี้ละครับว่า จะสร้างเสร็จหรือไม่ 
ต่อไปไม่อยากจะเรียกผู้มาชี้แจงกับคณะกรรมการวิสามัญนะครับ คือถ้าเราเรียกมาชี้แจง 
มันเป็นการเสียเวลานะครับ ถ้าผู้ขอญัตติได้ทําตามกําหนดระยะเวลา ชาวบ้านก็จะได้
ประโยชน์มากกว่านะครับ เทศบาลฯก็ได้ผลงานนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           คําถาม 2 ประเด็นนะคะ  1. อยู่ในเขตเทศบาล หรืออยู่ในเขตของกรมเจ้าท่า 2. 
จะเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม่ เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับจาก
แบบแปลนที่ทางสํานักการช่างได้ส่งมาในรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย จะเห็นได้ชัดว่า 
จํานวน 2 จุด ที่เป็นจุดกลมท่ีมาร์กไว้ในแบบนะครับ ก็คือจุดที่จะตั้งหอสังเกตการณ์นะ
ครับ เนื่องจากว่า 2 จุดนี้ทุกท่านคงจําได้นะครับว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับมีเหตุจมน้ําบริเวณ 
2 จุดนี้เลยนะครับ ก็ถ้ามองตามทัศนียภาพก็จะมองซ้ายขวาไปชนระยะทาง ก็ดําเนินการ 
2 จุดก่อนนะครับ อนาคตก็อาจจะเพ่ิม ก็ต้องมาหารือกันและสํารวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ 
อันนี้ใช้จุดที่มีเหตุก่อนนะครับ ส่วนรายละเอียดพื้นที่ที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า 
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หรือไม่นั้น ขออนุญาตให้ทาง ผอ.สํานักการช่าง ซึ่งเป็นผู้สํารวจนะครับ ได้ชี้แจงให้กับทาง
สมาชิกฯได้รับทราบนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญค่ะ 

นายจรูญ  ทิมกลับ 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อันดับ
แรกขอเพ่ิมเติมจากท่านนายกฯนิดหนึ่งนะครับ จากแบบในแผ่นแรกที่เขียนว่าผังบริเวณ 
ก็จะเห็นจุดก่อสร้างจุดดํา ๆ ที่ทําเครื่องหมายไว้นะครับ ขอนําเรียนว่าจุดนี้อาจจะมีการ
คลาดเคลื่อนนิดหนึ่งนะครับ ต้องขยับไปทางขวามือทั้ง 2 จุด นิดหนึ่ง ถ้าสังเกตเห็นคือ
ภาพนี้จะเป็นภาพถ่ายทางอากาศนะครับ ก็จะเห็นว่ามีเวิ้งน้ําอยู่ทั้งหมด 4 เวิ้งน้ํานะครับ
ที่เป็นหาด ๆ ที่คนลงเล่นน้ํานะครับ ตรงนี้เราจะทําหอสังเกตการณ์ 2 จุด เพราะฉะนั้น
ตําแหน่งที่อยู่ หอสังเกตการณ์ 1 หลัง จะสามารถควบคุมเฝ้าระวังได้ 2 เวิ้งนะครับ อยู่ใน
ตําแหน่งเข้ากลางนะครับ ถ้าสังเกตก็จะเห็นว่า 2 จุดนี้ ต้องขยับไปทางขวาที่มีหินทิ้งอยู่
นะครับ ก็คือ หลักการคือ 1 หอสังเกตการณ์ สามารถสัง เกตการณ์ได้ 2 เวิ้งต่อหอ
สังเกตการณ์ ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ 4 เวิ้ง นะครับ  นี้คือตําแหน่งนะครับ ต้องขยับไปอีกนิดหนึ่ง
นะครับ ส่วนพ้ืนที่ก่อสร้างสถานที่ที่ก่อสร้าง ตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า กรมเจ้า
ท่าที่เราต้องขออนุญาตคือ สิ่งก่อสร้างที่ล่วงล้ําลําน้ํานะครับ คือสร้างลงไปในน้ํานะครับ 
เพราะฉะนั้นตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว ตําแหน่งที่เราก่อสร้างอยู่บนฝั่ง บนบก นะครับ แนว
ต้นสนที่ยื่นออกไปจะไม่ลงไปชายหาด จะไม่อยู่ในหาดทรายขาวๆ นั้นไม่ใช่นะครับ แต่จะ
อยู่บนสนามหญ้ามีต้นสนอยู่นะครับ ต้นสนที่ เป็นแหลมยื่นออกไปเล็กๆนะครับ 
เพราะฉะนั้นจุดก่อสร้างจะอยู่บนฝั่งนะครับ จะไม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ล่วงล้ําลําน้ํานะครับ ไม่
เข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่านะครับ ขอนําเรียนสมาชิกฯนะครับ และอีกข้อ
หนึ่งที่สมาชิกฯได้พูดถึงระยะเวลาก่อสร้าง โครงการนี้ตามแผนเราก็กําหนดไว้กันยายน 
2563 ถึงมีนาคม 2564 นะครับ ซึ่งระยะเวลาก่อสร้างอาคารทั้ง 2 หลังนี้นะครับ ตาม
มาตรฐานการก่อสร้างของอาคารนะครับ อาคารขนาดนี้นะครับ พ้ืนที่ขนาดนี้จะใช้เวลา
การก่อสร้าง คือทํางานปกติก็ประมาณ 60 วัน คือไม่เกิน 60 วัน หมายถึงระยะเวลาการ
ก่อสร้างหลังจากทําสัญญา เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ผู้รับจ้างเร็ว ก็ไม่เกิน 60 วัน งาน
ก่อสร้างเสร็จนะครับ ถือว่าเป็นการก่อสร้างปกตินะครับ มีการก่อสร้างปกติทุกวันไม่มีเหตุ
อะไรต้องหยุดนะครับ ก็คิดว่าโครงการจะเสร็จตามแผนนะครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาล
เมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   นําไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 11 เสียง) 11 เสียง  เป็นอันว่าสภา              
มีมตอินุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563   นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 

          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 9 นะคะ 
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ระเบียบวาระท่ี  9  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการช่าง (ท่ี นธ 
52004/2771  ลงวันที่  18 กันยายน  2563)             

เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับระเบียบวาระที่ 9 ขออนุญาตให้ท่านรองอุดมฯ เป็นผู้
เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ นะครับ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบประมาณราคา 2. 
ร่างโครงการ ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นําไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด 
จํานวน 11 รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
1. แผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
    งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
    ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
  โครงการจ้างเหมาบริการครูเพ่ือทดแทนอัตราครูที่ว่างสําหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองนราธิวาส งบประมาณอนุมัติ 1,296,000 บาท ตั้งจ่ ายจากเงินรายได้ 
(สํานักการศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 79,064.52 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 
70,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการทําสัญญาจ้างเหมาบริการครูเพ่ือ
ทดแทนอัตราครูที่ว่างสําหรับโรงเรียนในสังกัด 
2. แผนงานการศึกษา 
    งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
    งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
    ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
  โครงการจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแลความปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล 1 -6 
งบประมาณอนุมัติ 1,152,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) ขณะนี้มี
เงินคงเหลือ 98,000 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 90,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการทําสัญญาจ้างเหมาบริการเพ่ือดูแล
ความปลอดภัยโรงเรียนเทศบาล 1-6 
3. แผนงานการศึกษา 
    งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
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    งบด าเนินงาน  ค่าสาธารณูปโภค 
    ประเภท   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล   
  งบประมาณอนุมัติ 400,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 90,403.77 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 60,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากค่าใช้จ่ายค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล มียอดบริการที่น้อยและได้คํานวณ
ถึงสิ้นปีงบประมาณมีงบประมาณที่เพียงพอ 
4. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานกีฬาและนันทนาการ 
    งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
    ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ  
  โครงการส่งเยาวชน ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ งบประมาณ
อนุมัติ 220,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 
70,000 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 70,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน จึงได้งดจัดส่ง
เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ
เยาวชนและประชาชน 
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
    ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ   
  โครงการจัดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งบประมาณอนุมัติ 
1,500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 
1,235,000 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 1,200,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน จึงได้งดจัด
โครงการจัดการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานฯ โดยคํานึงถึงความปลอดภัย
ของประชาชนที่เข้าร่วม 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    งบด าเนินงาน   ค่าใช้สอย 
    ประเภท    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ   
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  โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา งบประมาณอนุมัติ 
70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 70,000 
บาท จึงขอโอนลด จํานวน 70,000บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน จึงได้งดจัด
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนที่
เข้าร่วม 
7.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    งบด าเนินงาน   ค่าใช้สอย 
    ประเภท    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ   
  โครงการจัดงานประเพณีชักพระ งบประมาณอนุมัติ 200,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 34,143 บาท จึงขอโอนลด 
จํานวน 30,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วและมีเงินเหลือจ่าย 
8. แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท   เงินเดือนพนักงาน   
  งบประมาณอนุมัติ 7,237,380 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 872,395.81 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 200,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานและเงินประจําตําแหน่ง 
ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ในขณะนี้ตําแหน่งว่างนั้น ไม่มี
ผู้ใดโอนย้ายมาดํารงตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเพียงพอถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 
9. แผนงานเคหะและชุมชน 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
    งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า   
  งบประมาณอนุมัติ 4,522,500 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 861,420 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 520,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
   เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา แต่ระหว่างปีมี
ลูกจ้างประจําเสียชีวิตและเกษียณอายุราชการ 
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10.  แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
      งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
      ประเภท   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   
  งบประมาณอนุมัติ 6,238,440 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 707,079.87 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 200,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากตั้งงบประมาณประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง แต่ระหว่างปีมี
พนักงานจ้างลาออกและเกษียณอายุราชการ 
11. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
      ประเภท   เงินเดือนพนักงาน  
  งบประมาณอนุมัติ 4,151,100 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 1,136,720.97 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 790,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานและเงินประจําตําแหน่ง 
ตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ในขณะนี้ตําแหน่งว่างนั้น ไม่มี
ผู้ใดโอนย้ายมาดํารงตําแหน่งดังกล่าว และมีเงินงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเพียงพอถึงสิ้น
ปีงบประมาณ 

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน 
งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
  จัดซื้อและติดตั้งโคมไฟ LED ฟลัดไลท์สําหรับเสาไฮเมส ขนาด 200 W จํานวน 
60 ชุด และขนาด 400 W จํานวน 60 ชุด งบประมาณ 3,300,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งโคมไฟ LED ฟลัดไลท์สําหรับเสาไฮเมส ขนาด 
200 W จํานวน 60 ชุด และขนาด 400 W จํานวน 60 ชุด 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
14 พ.ศ. 2562 มาตรา 53 (7) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้า 34 ลําดับที่ 6 (6)  
  - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) จํานวน 3,300,000 บาท  

เหตุผลตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  ด้วยปัจจุบันโคมไฟไฮเมสที่ติดตั้งตามสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนต่างๆ 
ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ทั้งหมดใช้หลอดชนิดหลอดไฮเมสเซอร์โซเดียมและ
ชนิดหลอดเมทัลฮาไลท์ ขนาด 250 วัตต์ , 400 วัตต์ ซึ่งใช้กระแสไฟปริมาณสูงและมี
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อายุการใช้งานสั้นและปัจจุบันมีโคมไฟชํารุดอยู่จํานวนหนึ่ง เทศบาลฯ เห็นว่าปัจจุบัน 
โคมไฟ LED เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมในการใช้งานเพราะใช้กระแสไฟต่ํา 
ประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณและ
ประชาชนได้ใช้สถานที่พักผ่อนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสอย่างสะดวกและปลอดภัย 
เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงเห็นว่า ควรปรับเปลี่ยนโคมไฟไฮเมสใหม่เป็นโคม LED ทั้งหมด 

ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส 
สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนลด จํานวน 11 รายการ 
และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 1 รายการ เพ่ือไปจัดซื้อและติดตั้งโคมไฟ 
LED ฟลัดไลท์สําหรับเสาไฮเมส ขนาด 200 W จํานวน 60 ชุด และขนาด 400 W 
จํานวน 60 ชุด งบประมาณ 3,300,000 บาท ครับ ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้เพราะว่า
เป็นโครงการใช้ไฟต่ําและประหยัดพลังงานมีอายุการใช้งานยาวนาน เพ่ือเป็นการ
ประหยัดงบประมาณของเทศบาลฯนะครับ ก็เป็นห่วงในระยะการดําเนินการ คือระหว่าง
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2563 ไม่ทราบว่าเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม เราจะได้ใช้
หรือไม่ในเดือนทีก่ําหนดไว้ เป็นห่วงนะครับเพราะว่าโครงการที่ผ่านมาที่เราผ่านๆไป ในปี 
62 และ 63 จะค้างอยู่มากนะครับ ก็อยากจะให้ทางสํานักการช่างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องช่วย
เร่งทําโครงการให้เสร็จเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ขอบคุณมากครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ ไม่เป็นไรเรามีคณะกรรมการวิสามัญติดตามโครงการแล้วนะคะ เชิญสมาชิก
ท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 9 เสียง) 9 เสียง  อยู่ในที่ประชุม 9 ท่านนะคะ เป็นอันว่า
สภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 10 นะคะ 
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ระเบียบวาระท่ี  10  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการช่าง (ที่ 
นธ 52004/2772  ลงวันที ่ 18 กันยายน  2563)  

เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างโครงการ จํานวน 1 ชุด ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายก 
เทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จํานวน 1 รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
งบบุคลากร   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภท   เงินเดือนพนักงาน   
  งบประมาณอนุมัติ 7,237,380 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 672,395.81 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 40,600 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี ซึ่ง
มีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู้ใดโอนย้าย มาดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวและมีเงินเหลือจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ 

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท   ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง        
จ านวน 17,000 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้า 33 ลําดับที่ 6 (3)   
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  - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) จํานวน 17,000 บาท 
 2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ   8,900 บาท รวมจ านวน 17,800 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 
จํานวน 2 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้า 33  ลําดับที่ 6 (4)   
  - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) จํานวน 17,800 บาท 
3. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 1 เครื่อง           
จ านวน 5,800 บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง มี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 
เทศบาลเมืองนราธิวาส หน้า 33 ลําดับที่ 6 (5)  
  - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) จํานวน 5,800 บาท 

เหตุผล 
   ตามยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีพันธกิจเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารที่ทันสมัยและการให้บริการประชาชน การ
ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เพื่อรองรับการบริการประชาชนตามอํานาจหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ปัจจุบันงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักการช่าง มีเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 ชุด อายุการใช้งาน 7-14 ปี การทํางานของเครื่อง
ล่าช้า ชํารุด ซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
มาก การซ่อมแซมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวอาจทําให้ไม่คุ้มค่าและสิ้นเปลือง
งบประมาณ 

ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน 
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งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 1  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ซึ่งมีการโอนลด จํานวน 1 
รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 3 รายการ โอนจํานวนเงินทั้งหมด 
46,000 บาท นะครับ ผมก็เห็นด้วยนะครับที่จะเอาเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่มาใช้ใน
การทํางานของสํานักการช่างนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลข่าวสารนี้
เราต้องไว รวดเร็ว คราวนี้ของสํานักการช่างที่บอกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ อายุการใช้งาน 7-14 ปี ก็มากพอสมควรนะครับ สมควรที่จะต้องซื้อใหม่
นะครับ ก็เห็นด้วยนะครับที่ซื้อใหม่นะครับ แต่ผมก็ขอด้วยว่าเวลาทํางานก็ให้ทําให้
ทันสมัย รวดเร็วด้วยครับ ขอให้ทํางานตามระยะเวลาที่ขอดําเนินการด้วยนะครับ  เพราะ
ทางสภาฯไม่มีปัญหาอยู่แล้วที่จะอนุมัติรายการตัวนี้นะครับ ขอบคุณครับ   

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาล
เมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563    นําไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง  อยู่ในที่ประชุม 
10 ท่านนะคะ ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563   นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 11 นะคะ 

ระเบียบวาระท่ี  11  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563   นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของสํานักการช่าง (ท่ี นธ 
52004/2774  ลงวันที่  18 กันยายน  2563) 

วาระนี้ก่อนอ่ืนขอให้ทุกท่านที่มีญัตติอยู่ในมือเปลี่ยนเอกสารหน้าที่ 2 นะคะ ใช้
แผ่นใหม่ที่เจ้าหน้าที่กําลังจะแจกนะคะ เปลี่ยนทั้งหน้าเลยนะคะ เพราะว่าแผนงานที่ 4 
พิมพ์ผิดนะคะ ตัวเลขคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันค่ะ เพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหน้านะ
คะ แต่ข้อความเหมือนเดิมค่ะ ของเก่าดึงออกเลยค่ะ เปลี่ยนหน้า 2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ข้อ 4  

เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 
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นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับระเบียบวาระที่ 11 ขออนุญาตให้ท่านรองอุดมฯ เป็นผู้
เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบประมาณราคาและแบบแปลนโครงการ 2. ร่างโครงการ ด้วย
เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน
เงินงบประมาณ รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จํานวน 24 
รายการ และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 

หลักการโอนลด 
โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
    งบบุคลากร   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
    ประเภท   เงินเดือนพนักงาน   
  งบประมาณอนุมัติ  19,157,880 บาท ตั้ งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัดเทศบาล 7,628,400 บาท กองวิชาการและแผนงาน 5,715,120 บาท กองคลัง 
5,814,360 บาท)  ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 1,719,443.94 บาท จึงขอโอนลดเงินเดือน
พนักงานกองคลัง จํานวน  105,700 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี 
ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้น ไม่มีผู้ใด โอนย้ายมาดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวและมีเงินงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
    งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
    ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ   
  โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลเมือง
นราธิวาส งบประมาณอนุมัติ 1,500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัดเทศบาล) ขณะนี้มี เงินคงเหลือ 1,500,000 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 
1,500,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
    งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
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    ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ   
  โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของศูนย์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล 
งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) ขณะนี้มี
เงินคงเหลือ 50,000 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 50,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน จึงงดจัดโครงการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดของศนูย์ต่อต้านยาเสพติดเทศบาล 
4. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
    งบด าเนินงาน  ค่าวัสดุ 
    ประเภท   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   
  งบประมาณอนุมัติ 426,400 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 78,466.62 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 76,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายแล้ว 
5. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
    งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
  โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส งบประมาณ
อนุมัติ 685,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 
685,000 บาท จึงขอ   โอนลด จํานวน 685,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีการเบิกจ่าย 
6. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
    งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
    งบด าเนินงาน  ค่าวัสดุ 
    ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง   
  งบประมาณอนุมัติ 482,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 281,019 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 200,000 บาท 
      เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายแล้ว 
7. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งานเทศกิจ 
    งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน 
    ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ     
  งบประมาณอนุมัติ 70,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 50,010 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 50,000 บาท 
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      เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายแล้ว 
8. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งานเทศกิจ 
    งบด าเนินงาน  ค่าวัสดุ 
    ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     
  งบประมาณอนุมัติ 50,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 50,000 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 50,000 บาท 
      เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีการเบิกจ่าย 
9. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งานเทศกิจ 
    งบด าเนินงาน  ค่าวัสดุ 
    ประเภท   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์     
  งบประมาณอนุมัติ 60,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัดเทศบาล) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 60,000 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 60,000 บาท  
              เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีการเบิกจ่าย 
10. แผนงานการศึกษา 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      งบด าเนินงาน  ค่าตอบแทน 
      ประเภท   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
  งบประมาณอนุมัติ 85,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 67,160 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 67,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายแล้ว 
11. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งบบุคลากร  เงินเดือนฝ่ายประจ า 
      ประเภท   เงินเดือนพนักงาน     
  งบประมาณอนุมัติ 3,133,980 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการ
สังคม) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 598,844.84 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 280,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายแล้ว 
12. แผนงานการศึกษา 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      งบด าเนินงาน  ค่าวัสดุ 
      ประเภท   วัสดุส านักงาน   
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  งบประมาณอนุมัติ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 111,739 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 110,700 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายแล้ว 
13. แผนงานการศึกษา 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
      งบด าเนินงาน  ค่าวัสดุ 
      ประเภท   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง     
  งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 87,600 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 87,600 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายแล้ว 
14. แผนงานการศึกษา 
      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
      ประเภท   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    
  โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานจ้างรายชั่วโมง (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลาม
ศึกษาและครูสอนพระปริยัติธรรม) งบประมาณอนุมัติ 4,050,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงิน 
อุดหนุนทั่วไป (สํานักการศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 1,341,000 บาท จึงขอโอนลด 
จํานวน 1,200,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการทําสัญญาโครงการจ้างเหมาบริการ
พนักงานจ้างรายชั่วโมง (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษาและครูสอนพระปริยัติธรรม) 
15. แผนงานการศึกษา 
      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
      ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ     
  โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 60,000 บาท ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 60,000 บาท จึงขอโอนลด 
จํานวน 60,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน จึงได้งดจัด
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
16. แผนงานการศึกษา 
      งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
      งบด าเนินงาน  ค่าวัสดุ 
      ประเภท   วัสดุเครื่องแต่งกาย   
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  งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก
การศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 100,000 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 100,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีการเบิกจ่าย 
17. แผนงานการศึกษา 
      งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
      งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย 
      ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ     
  งบประมาณอนุมัติ 900,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (สํานัก
การศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 900,000 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 900,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีการเบิกจ่าย 
18. แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานไฟฟ้าถนน 
      งบด าเนินงาน  ค่าวัสดุ 
      ประเภท   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่     
  งบประมาณอนุมัติ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 70,107 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 70,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายแล้ว 
19. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งบบุคลากร   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
      ประเภท   เงินเดือนพนักงาน     
  งบประมาณอนุมัติ 3,133,980 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการ
สังคม) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 718,844.84 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 198,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงานตามกรอบอัตรากําลัง 3 ปี 
ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้น ไม่มีผู้ใดโอนย้ายมาดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวและมีเงินงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 
20. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      งบบุคลากร   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
      ประเภท   เงินประจ าต าแหน่ง     
  งบประมาณอนุมัติ 103,200 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 75,500 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 68,000 บาท 
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เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินประจําตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลัง                  
3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย แต่ขณะนี้ในตําแหน่งว่างนั้น ไม่มีผู้ใดโอนย้ายมาดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวและมีเงินงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเพียงพอถึงสิ้นปีงบประมาณ 
21. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      งานกีฬาและนันทนาการ 
      งบด าเนินงาน   ค่าใช้สอย 
      ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ     
  โครงการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลและเชียร์ลีดเดอร์ งบประมาณอนุมัติ 
150,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักการศึกษา) ขณะนี้มี เงินคงเหลือ 
150,000 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 150,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน จึงได้งดจัด
โครงการแข่งขันบาสเกตบอลและเชียร์ลีดเดอร์ 
22. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      งานกีฬาและนันทนาการ 
      งบด าเนินงาน   ค่าใช้สอย 
      ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ   
  โครงการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน งบประมาณอนุมัติ 300,000 บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ (สํานักการศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 300,000 บาท จึงขอโอนลด 
จํานวน 300,000 บาท 

เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในปัจจุบัน จึงได้งดจัด
โครงการจัดกิจกรรมถนนคนเดิน 
23. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      งานกีฬาและนันทนาการ 
      งบด าเนินงาน   ค่าใช้สอย 
      ประเภท   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ     
  โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
แห่งประเทศไทย งบประมาณอนุมัติ 1,000,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
การศึกษา) ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 474,856.52 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 474,000 
บาท 
      เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการส่งนักนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
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24. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
      งบด าเนินงาน   ค่าวัสดุ 
      ประเภท   วัสดุส านักงาน     
  งบประมาณอนุมัติ 500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักการช่าง) 
ขณะนี้มีเงินคงเหลือ 58,665 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 58,000 บาท 
     เหตุผลโอนลด 
  เนื่องจากงบประมาณดังกล่าว ไม่มีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายแล้ว 

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแยกถนนอดุลตานนท์ 7 ช่วงที่ 2 งบประมาณ 6,900,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง รางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร ยาวทั้งสอง
ข้าง 1,034 เมตร และผิวจราจรพ้ืนที่รวม 3,222 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 
14  พ.ศ.2562 มาตรา 53(1) 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลเมืองนราธิวาส           
หน้า 133 - 134 ลําดับที่ 23  
  - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 4,700,000 บาท และเงินอุดหนุน 2,200,000 บาท        
(สํานักการช่าง) รวมจํานวน 6,900,00 บาท 

เหตุผลตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 
มาตรา 53 (1) กําหนดให้เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทํากิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา 50 
(2) ให้มีและบํารุงทางบกและทางน้ํา และมาตรา 53 (5) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ํา 
และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 มาตรา 16 (2) 
กําหนดให้เทศบาลเมืองมีอํานาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ําและ    
ทางระบายน้ํา นั้น 
   ซอยแยกถนนอดุลตานนท์ 7 ช่วงที่ 2 ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์
ทั้งผิวจราจรและระบบระบายน้ํา ทําให้ประชาชนประสบปัญหาในการใช้เส้นทางและมี
ปัญหาน้ําท่วมขังได้รับความเดือดร้อน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงขอเสนอโครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา                        
ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกถนนอดุลตานนท์ 7 ช่วงที่ 2 
งบประมาณ 6,900,000 บาท  
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ระเบียบ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 10 เสียง) 10 เสียง  อยู่ในที่
ประชุม 10 ท่านนะคะ ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาส
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่   ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 12 นะคะ 

ระเบียบวาระท่ี  12  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ของกองคลัง (ที่ นธ 52003/ 
2762  ลงวนัท่ี  18 กันยายน  2563) 

เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับระเบียบวาระที่ 12 ขออนุญาตให้ท่านรองชุมสายฯ                  
เป็นผู้เสนอญัตติครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่านครับ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส              
โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส   โดยมีหลักการและเหตุผลการโอนลด จํานวน 1 รายการ และโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ จํานวน 2 รายการ  ดังต่อไปนี้ 

  หลักการโอนลด 
โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานทั่วไป (กองคลัง) 
งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายประจํา) 
ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
 งบประมาณอนุมัติ จํานวน 5,814,360 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ขณะนี้มี
เงินเหลือจ่าย 677,361 บาท จึงขอโอนลด จํานวน 52,000 บาท 
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เหตุผลโอนลด 
 เนื่องจากกองคลังได้ตั้งงบประมาณประเภทเงินเดือนพนักงาน (ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้) ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี ซึ่งมีตําแหน่งว่างรวมอยู่ด้วย (หัวหน้าฝ่าย
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) แต่ในตําแหน่งว่างนั้นไม่มีผู ้ใดโอน (ย้าย) มา
ดํารงตําแหน่งดังกล่าว เมื่อโอนลดแล้วยังคงมีเงินเบิกจ่ายถึงสิ้นปีงบประมาณ 

หลักการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 
1 เครื่อง จ านวน 30,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 
จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองนราธิวาส
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 3 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง 
 2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง จ านวน 22,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่  มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบาลเมืองนราธิวาส 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 25 ลําดับที่ 4 
 - ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ กองคลัง 

เหตุผล 
 ตามยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองนราธิวาส ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีพันธกิจเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ระบบการบริหารที่ทันสมัยและการให้บริการประชาชน           
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การปรับปรุงจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เพื่อรองรับการบริการประชาชนตามอํานาจหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจุบันงานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง มีเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 4 เครื่องอายุการใช้งาน 10 – 11 ปีการทํางาน
ล่าช้า ชํารุด ซ่อมแซมบ่อยครั้งซึ่งในปัจจุบันการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 
ต้องดําเนินการรับ-จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบ GFMIS และต้องจัดทําบัญชี
ภาครัฐ จึงมีความจําเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 27 “การโอน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น อํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

จึง    น       โปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป                                                                             

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
นําไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 11 เสียง) 11 เสียง  อยู่ในที่
ประชุม 11 ท่านนะคะ ยกหมดนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาส
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นําไปตั้งจ่ายเป็น                    
รายการใหม่  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 

           ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 13 นะคะ 

ระเบียบวาระท่ี  13  เรื่อง ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม                   
ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/2773  ลงวันที่  18 กนัยายน  2563)             

เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสม ของสํานักการช่าง ในระเบียบวาระที่ 13 
นะครับ เนื่องจากมีการคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องแผนปีนะครับ ผมในฐานะของผู้เสนอ
ญัตติ ขออนุญาตถอนญัตติในระเบียบวาระท่ี 13 ออกนะครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ค่ะ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 14 นะคะ 

ระเบียบวาระท่ี  14  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ รายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ของสํานักการช่าง (ที่ นธ 52004/2775 ลงวันที่ 18 กันยายน  2563) 

เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 
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นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 
10 โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิ ทัศน์  ถนนพิทักษ์ลิขิต 
งบประมาณจํานวน 1,663,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)                 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เขตทางขนาดกว้าง
ประมาณ 15 – 18 เมตร ความยาวประมาณ285 เมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์เส้น
จราจรพร้อมขยายผิวจราจรทางเท้า ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนพิทักษ์ลิขิต รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด 
 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสมัยอาณาจักร 
งบประมาณจํานวน 1,434,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต เขตทางขนาดกว้างประมาณ 14 – 
19 เมตร ความยาวประมาณ 277 เมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นจราจรพร้อมขยายผิว
จราจรทางเท้า ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนสมัยอาณาจักร รายละเอียดตามแบบแปลน
และรายการท่ีเทศบาลกําหนด 
 3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน                    
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง
ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานประติมากรรมพร้อมสะพาน  ค.ส.ล. ทางเข้าบริเวณหาดนราทัศน์
ด้านสะพานปรีดา งบประมาณจํานวน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าก่อสร้างโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ลานประติมากรรมพร้อม
สะพาน  ค.ส.ล. ทางเข้าบริเวณหาดนราทัศน์ด้านสะพานปรีดา รายละเอียดตามรายการ
ที่เทศบาลกําหนด 
 4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ติดตั้งป้ายถนนและซอยในเขตเทศบาล งบประมาณจํานวน 5,218,400 บาท (ห้าล้าน
สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างติดตั้งป้ายถนนและ
ซอยในเขตเทศบาล รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด 
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 5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน             
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบก่อสร้าง
ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) 
งบประมาณจํานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ                    
พระชนมพรรษา (สวน ร.5) รายละเอียดตามรายการที่เทศบาลกําหนด 
 6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างภายในสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ งบประมาณจํานวน 600,000 
บาท (หกแสนบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งเสาไฟสูง 4.00 เมตร โคมไฟ LED 50 W 
จํานวน 23 ต้น รายละเอียดตามรายการที่เทศบาลกําหนด 
 7. แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างหอสังเกตการณ์บริเวณ
หาดนราทัศน์ งบประมาณจํานวน 640,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างหอสูง ค.ส.ล. แบบเสาเดี่ยว ความสูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนและรายการที่เทศบาลกําหนด 
 8. แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซื้อและติดตั้งโคมไฟ LED ฟลัดไลท์สําหรับเสาไฮเมส ขนาด 
200 W จํานวน 60 ชุด และขนาด 400 W จํานวน 60 ชุด งบประมาณจํานวน 
3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งโคมไฟ 
LED ฟลัดไลท์สําหรับเสาไฮเมส ขนาด 200 W จํานวน 60 ชุด และขนาด 400 W 
จํานวน 60 ชุด รายละเอียดตามรายการที่เทศบาลกําหนด 
 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ งบประมาณจํานวน 40,600 บาท (สี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อรายการดังนี้ 
  9.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณจํานวน 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  9.2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 
2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,900 บาท เป็นเงิน 17,800 บาท งบประมาณจํานวน 
17,800 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
  9.3 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณจํานวน 5,800 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกถนนอดุลตานนท์ 7 
ช่วงที่ 2 งบประมาณ 6,900,000 บาท (หกล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็น                   
 



42 
 

ค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กว้าง 0.60 เมตร ยาวทั้งสองข้าง 1,034 เมตร ผิว
จราจรพื้นที่รวม 3,222 ตารางเมตร 

เหตุผล 
             เนื่องจากเทศบาลได้รวบรวมเงินงบประมาณที่หมดความจําเป็นและเหลือจ่าย
ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะนําไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
จํานวน 10 โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขอกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่าย                
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 26,796,000 บาท (ยี่สิบหกล้าน
เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

ระเบียบ 
          ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 59 กําหนดไว้ว่า “ในกรณีที่มีรายจ่าย
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยก
มือ 11 เสียง) 11 เสียง  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 

          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 15 นะคะ 

ระเบียบวาระท่ี  15  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ของกองคลัง (ที่ นธ 52003/2763  ลงวันที่ 18  กันยายน  2563)          

เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับระเบียบวาระที่ 15 ขออนุญาตให้ท่านรองชุมสายฯ เป็น
ผู้เสนอญัตติครับ 

นายชุมสาย  เทพลิบ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ขอเสนอญัตติ                   
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีมิได้ก่อหนี้ 
ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) จํานวน 1 โครงการ 2 รายการ คือ 

1.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 30,000 บาท 

2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
จํานวน 22,000 บาท  

รวม 2 รายการ เป็นเงิน 52,000 บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
เหตุผล 

 เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณซึ่งคาดว่าไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายได้
ทันในปีงบประมาณ 2563 แต่มีความจําเป็นจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้น เพ่ือให้สามารถดําเนินการ จัดซื้อและสามารถเบิกจ่ายได้ จึงขออนุมัติ
กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 2 รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป็นเงิน 52,000 บาท (เงินห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)เบิกจ่ายในปีงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ.2564 

ระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 หมวด 5 การกันเงิน ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น       
ต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปีฯลฯ 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยก
มือ 11 เสียง) 11 เสียง  เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 

          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 16 นะคะ 

ระเบียบวาระท่ี  16  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                  
ของสํานักการศึกษา (ที่ นธ 52006/2713  ลงวันที่ 15 กันยายน  2563) 

เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 
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นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และเพ่ือนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับระเบียบวาระที่ 16 ขออนุญาตให้ท่านรองอุดมฯ เป็นผู้
เสนอญัตติครับ 

นายอุดม  เด่นสันติกุล 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

           ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  สํานัก
การศึกษา  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) จํานวน ๑ โครงการ คือ โครงการจัดซื้อ
ผ้าม่านปรับแสงชนิดกันยูวีแบบโซ่ดึง พร้อมอุปกรณ์ ณ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส จํานวน
เงิน  ๖๓๖,๐๐๐  บาท (เงินหกแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
 สํานักการศึกษา ได้ดําเนินการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงชนิดกันยูวี แบบโซ่ดึง พร้อม
อุปกรณ์ ตามขั้นตอนตามระเบียบพัสดุ แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาซื้อผ้าม่านปรับแสงชนิด
กันยูวี แบบโซ่ดึง พร้อมอุปกรณ์  จํานวน ๑ โครงการ ไม่สามารถดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและ
เบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๓๖,๐๐๐ บาท (เงินหกแสนสามหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)  

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๑ หมวด ๕ การกันเงิน ข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
ฯลฯ 
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสพิจารณาอนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

          เรียนท่านประธานสภาครับ ผม นายโอภาส อิสระนรากุล สมาชิกสภาเทศบาล
เมืองนราธิวาส เขต 2 ครับ วันนี้ต้องขออนุญาตนิดหนึ่งครับ พอดีโดนฝนมา 2 วัน เสียง
แห้งครับ ในห้องประชุมแห่งนี้ได้สบายใจด้วยครับว่าโควิด -19 ในตัวผมไม่มีนะครับ 
ขอบคุณครับ ท่านประธานครับการที่ท่านนายกฯขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของสํานักการศึกษา แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ หมวด                       
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) จํานวน                      
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๑ โครงการ คือ โครงการจัดซื้อผ้าม่านปรับแสงชนิดกันยูวีแบบโซ่ดึง พร้อมอุปกรณ์                        
ณ อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส จํานวนเงิน  ๖๓๖,๐๐๐  บาท (เงินหกแสนสามหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)ครับ  เรียนท่านประธานครับ ตั้งแต่เราสร้างอุทยานการเรียนรู้มาประมาณหลายปี
แล้วครับ ก็มีพ่ีน้องประชาชนได้สอบถามมาว่าอาคารที่เราสร้าง เฉพาะตัวอาคารเท่าไร แล้ว
เราก็ใช้เงินของเทศบาลฯในการบํารุงปรับปรุงรักษาแก้ไขภายใน ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเท่าไร 
อยากจะให้ท่านประธานฯ ช่วยชี้แจงด้วยว่าผมได้รับข้อมูลที่เป็นจริง และจะได้ไปตอบให้              
พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบด้วย เพราะว่าการบํารุงรักษาภายนอกเป็นการปรับปรุงมาตลอด 
ปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดาน และก็ทาสีนะครับ ประชาชนเลยเห็นเป็นจุดสนใจ ผ่านไปมาก็ถาม
ผม ๆ เลยก็ขอมาสอบถามท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกฯว่า จํานวนเงินเท่าไรนะครับ ข้อ
ที่ 2 ในการบริหารอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส ซึ่งเราได้มอบให้กับเอกชนไปเป็นผู้บริหารนะ
ครับ ผมขอทราบว่าผลตอบแทนที่เทศบาลฯได้รับปีละเท่าไรนะครับ ที่เราเอาไปให้เอกชน
บริหารจัดการแล้ว เราจะได้ผลตอบแทนให้กับเทศบาลฯปีละเท่าไรครับ ข้อที่ 3 ค่าน้ํา ค่า
ไฟฟ้าในอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสใครเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า เดือนละเท่าไร และ
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านนายกฯ ค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกทุกท่านนะครับ สําหรับคําถาม
แบ่งเป็น 3 ข้อ นะครับ งบประมาณเท่าไร ปรับปรุงไปเท่าไร และค่าน้ํา  ค่าไฟเท่าไร                              
แล้วก็รายได้เท่าไร ตรงนี้ก็ต้องรวบรวมต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ ก็ขอชี้แจงในคราว
ต่อไปนะครับ คร่าว ๆ กลัวว่าตัวเลขจะคลาดเคลื่อนนะครับ สําหรับงบประมาณการ
ก่อสร้าง ทุกคนก็ทราบดีแล้วว่าโครงการก่อสร้างของ ศอ.บต. นะครับ และมอบให้
เทศบาลฯเป็นผู้ดูแลนะครับ เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้ว ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เราปรับปรุง 
เสริมเข้าไปในส่วนที่มีการเสียหายบ้าง ก็มีอยู่หลายโครงการ คงต้องให้ผู้อํานวยการสํานัก
การช่างเป็นผู้ชี้แจงคร่าวๆ นะครับ และก็ค่าสาธารณูปโภคนะครับ แล้วก็รายได้ก็คงต้อง
สรุปในสิ้นปีงบประมาณนี้นะครับว่าเท่าไร ก็คงจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน แต่ก็จะให้ชี้แจง
บ้างในบางส่วนนะครับที่สามารถชี้แจงได้ในห้องประชุมนี้ตามที่สมาชิกได้สอบถามนะครับ 
ขออนุญาตเสนอนิดหนึ่งนะครับในส่วนของ TK Park นะครับ เมื่อวานนะครับผมได้ไปรับ
รางวัล เป็นรางวัลนวัตกรรมโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการของสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองนราธิวาสได้สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยส่ง
โครงการของอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสเข้าประกวดนะครับ ในหัวข้อโครงการนวัตกรรม
ท้องถิ่น ผลการคัดเลือกก็ปรากฏว่าเทศบาลเมืองนราธิวาสได้รับรางวัลชมเชย ในประเภท
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ สําหรับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ประเภททั่วไป 
และได้รับคัดเลือก 5 เทศบาลทั่วประเทศนะครับ ได้รับเงินรางวัล 1,000,000 บาท ผู้
ที่มามอบรางวัลให้ก็คือ ท่านวิษณุ เครืองาม เป็นผู้มอบรางวัลให้ อปท. ทั้งหมด 54 แห่ง
ทั่วประเทศนะครับ ซึ่งเราก็ได้รางวัลเป็นที่ภาคภูมิใจของพ่ีน้องชาวนราธิวาสนะครับ                     
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ซึ่งโครงการนี้จัดเป็นปีที่ 18 แล้วนะครับ และจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็คณะกรรมการ
ที่มาตรวจสอบก็คงทราบดีว่ามีการวิดีโอคอนเฟอรเ์รนซ์มา คณะกรรมการที่เขาตั้งมาได้มา
ตรวจสอบเป็นคณะ และในแต่ละคณะก็จะมีผู้ทรงคุณวุฒินะครับ ไม่ได้เป็น ปปช. หรือ 
สตง. อะไรต่างๆ นะครับ ได้เข้ามาตรวจสอบและประเมิน แล้วเราก็ได้รับรางวัลชมเชย                  
มีเงินรางวัล 1,000,000 บาท ให้กับทางเทศบาลฯของเราเพ่ือที่จะได้นําเงินนี้ไปพัฒนา
ส่วนต่าง ๆ ต่อไปนะครับ ก็ขอนําเรียนให้สมาชิกสภาฯได้ทราบข้อมูลนิดหนึ่งนะครับ 
ส่วนข้อมูลที่ทางท่านสมาชิกถาม ก็ขออนุญาตให้ผู้อํานวยการสํานักการช่างชี้แจงเรื่อง
งบประมาณนะครับ อาจจะไม่ครบถ้วนนะครับ ก็ขอตอบคร่าวๆ ก่อนนะครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           สักครูน่ะคะ ดิฉันขออนุญาตนะคะ รางวัลที่ได้รับก็คือ ประกาศและโล่ห์ ที่ได้ติด
อันดับ 1 ใน 5 และเงิน 1,000,000 บาท นะคะ 3 อย่างที่เราได้มา เพราะฉะนั้นเราก็
ขอแสดงความยินดีที่ผู้บริหารได้ขับเคลื่อนจนติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศนะคะ ขอให้
ที่ประชุมปรบมือให้ท่านผู้บริหารด้วยนะคะ  เชิญท่านผู้อํานวยการสํานักการช่างชี้แจงค่ะ 

นายจรูญ  ทิมกลับ 
ผู้อ านวยการส านักการช่าง 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ จริงๆ แล้ว
ค่าใช้จ่ายของ TK Park ทุกๆ ประเภท จะตั้งอยู่ในงบประมาณของสํานักการศึกษานะ
ครับ แต่ที่เก่ียวกับสํานักการช่างก็เพราะสํานักการช่างเป็นผู้จัดทํารูปแบบคิดราคา ก็มีอยู่
โครงการเดียวที่เราพ่ึงทําเสร็จไป งบประมาณ 2,860,000 บาท เป็นการซ่อมกันรั่วกัน
ซึม เป็นการซ่อมดาดฟ้าทั้งหมด และผนังทางด้านทิศเหนือนะครับ ก็ตอนนี้ก็สามารถ
แก้ไขปัญหาการรั่วการซึมได้แล้ว ในส่วนนี้ครับที่พอจะทราบข้อมูล ส่วนข้อมูลอ่ืนจะอยู่ที่
สํานักการศึกษานะครับ ก็ขออนุญาตชี้แจงในส่วนของสํานักการช่างที่เป็นผู้ทําราคานะ
ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายต่อค่ะ  เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ผมขอให้ท่านนายกฯเอารายละเอียดที่ผมถามข้อที่ 1 ว่า
อาคาร TK Park ที่เป็นงบประมาณของ ศอ.บต. เป็นจํานวนเท่าไร รู้สึกว่าประมาณ 99 
ล้านบาท แล้วตีว่างบประมาณที่เทศบาลฯตกแต่งและปรับปรุงไปอีกจํานวนเท่าไร 2 ข้อ
นะครับ ผมอยากรู้ว่าเราซ่อมแซมปรับปรุงมาหลายปีแล้วเราลงทุนไปเท่าไร และข้อที่ 2 
ผู้รับประมูลไปทําปีหนึ่งเขาตอบแทนให้เทศบาลฯปีละเท่าไร และข้อที่ 3 น่าจะพอตอบได้      
นะครับว่าค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ทางเทศบาลฯเราเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้าเราต้อง
จ่ายเป็นรายเดือนไม่ใช่รายปี ที่ผมกังวลเรื่องค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า เพราะผมเข้าไปดูรู้สึกว่าแอร์
เปิดทุกตัวเลย ผมเสียดายพลังงานที่ใช้เงินของเทศบาลฯไปรองรับตรงนั้นเยอะนะครับ        
ผมเลยอยากจะทราบว่าค่าไฟเดือนละเท่าไร ค่าน้ําเดือนละเท่าไร ขอคําตอบวันนี้ก็น่าจะ
ได้นะครับ เพราะค่าน้ํา ค่าไฟฟ้าเราจ่ายเป็นรายเดือนนะครับ มันหลายปีมาแล้ว ท่าน
ประมาณมาก็ได้ว่าเดือนละเท่าไร จะได้รับรู้ว่าจ่ายไปเยอะหรือไม่อย่างไร เราควรจะ
ประหยัดหรือว่าอย่างไร ยิ่งปล่อยไว้ค่าน้ํามันวิ่งทุกวัน ค่าไฟฟ้าก็วิ่งทุกวันนะครับ                   
ส่วนไหนที่มันเยอะ เราก็มาตรวจสอบแล้วมันเยอะ ก็มาแก้ไขตรวจสอบการใช้พลังงาน
พวกนี้นะครับ ช่วงที่ฝนตกเราก็ควรลดระดับแอร์กี่องศานะครับ เพราะว่าผมเข้าไป                 
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บ่อยมาก เข้าไปดูรู้สึกเย็นดี เย็นมากนะครับ เลยกังวลว่าค่าใช้จ่ายคงสูงมากนะครับ เลย
อยากจะทราบข้อที่ 3 นะครับ เพ่ือที่จะได้ประเมินได้ว่ามันมากไปหรือเปล่า ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญคุณฏอฮา ค่ะ 

นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ผมขอนําเสนอนะครับ ตอนนี้เราอยู่ในระเบียบวาระที่ 16 ก็คือญัตติขอ
อนุมัติกันเงินนะครับ ถ้าท่านโอภาสจะถาม ก็ขอให้ถามในวาระอ่ืน ๆ ได้หรือไม่ครับ 
เพราะว่าเราอยู่ในญัตติขออนุมัติกันเงิน ถ้าตามระเบียบ ข้อ 68 ในการประชุมนะครับ 
สมาชิกสภาจะต้องอภิปรายในเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู่ จะกล่าวข้อความซ้ํา หรือนอก
ประเด็นไม่ได้ นี้ผมว่าอยู่นอกประเด็นนะครับ ขอให้กล่าวพิจารณาญัตตินี้ก่อนนะครับ                    
ในวาระอ่ืนให้ท่านโอภาสสอบถามได้เลยนะครับ เพ่ือจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับ 
ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           สักครู่นะคะ ดิฉันดูแล้วนะคะคุณฏอฮา มันก็เชื่อมโยงนะคะ อยู่ในผ้าม่าน TK 
Park ก็เชื่อมโยงกันนะคะ แต่เมื่อสักครู่ที่ท่านนายกฯบอกว่าจะลงลึกคําตอบค่อยไปดู
รายละเอียดอีกครั้ง อันนั้นก็ไม่เป็นไร แต่ว่าคุณโอภาสก็ไม่ได้นอกประเด็น เพียงแต่ว่าอย่า
ไปลงลึกรายละเอียดเกินไป เพราะว่าเมื่อสักครู่ท่านผู้บริหารได้ให้คําตอบแล้วนะคะว่า                      
จะไปเอารายละเอียดให้ทีหลังนะคะ เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ผมยังอยู่ในญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครับ คือกันเงินทั้ งหมด 636,000 บาท ซึ่ งอยู่ ใน
องค์ประกอบขององค์รวมของอุทยานการเรียนรู้ ที่ผมถามก็อยู่ในประเด็นอยู่ ไม่ได้อยู่
นอกประเด็นเลย เพียงแต่ข้อที่ 1 พ่ีน้องประชาชนอยากจะทราบว่าสร้างไปเท่าไร ท่าน
นายกฯบอกว่าไว้โอกาสหน้าผมก็รับได้ เรื่องที่ 2 เรื่องการบริหาร ให้บุคคลภายนอกมา
รับเหมาเขาให้ผลตอบแทนกับเทศบาลฯปีละเท่าไรนะครับ ผมอยากรู้ และท่านนายกฯ
บอกว่าไว้ตอบโอกาสหน้า แต่ข้อที่ 3 ผมต้องการเน้นเรื่องการประหยัดของเทศบาลฯครับ 
เพราะว่าค่าใช้จ่ายพอจะทราบว่าค่าน้ํา ค่าไฟ เทศบาลฯเป็นผู้ รับผิดชอบนะครับ ทุก
ประเด็นที่ผมถามทั้ง 3 ข้อ ผมก็ไม่ได้คาดคั้นว่าท่านนายกฯต้องตอบวันนี้ ท่านนายกฯ
บอกว่า ขอไปตอบโอกาสหน้า ผมก็รับได้ แต่ข้อที่ 3 มันจ่ายทุกเดือนเราก็ต้องรู้ ถ้าทุก
เดือนจ่ายเดือนละ 300,000 บาท ผมก็ประเมินได้ว่า 300,000 บาท มันเกินไป
หรือไม่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เข้าไปใช้บริการในองค์กรนั้น และผมก็เป็นสมาชิก        
สภาฯ จะได้มาดูแลตามที่พ่ีน้องประชาชนฝากมา คงจะไม่เสียหายหรอกครับเรื่องค่าน้ํา  
ค่าไฟ เพียงแค่บอกว่าเดือนที่แล้วเสียไปเท่าไร คือถ้าเสียมากเราจะได้สั่งเจ้าพนักงาน
ผู้รับผิดชอบในระบบแอร์ซึ่งกินไฟเป็นหลายหมื่นบีทียู ถ้าผมจะประเมินออกมาได้มันเยอะ 
ก็ช่วยไปปรับปรุงแก้ไข ตรงไหนที่มันมากก็ให้ลดลงหน่อยแค่นั้นเอง ผมไม่ได้คาดคั้นว่า
จะต้องตอบวันนี้ เพียงแต่ว่าค่าน้ํา ค่าไฟมันพอจะประมาณรู้ได้ ถ้าว่าไม่ให้คําตอบวันนี้ผม
ก็น้อมรับครับ ขอบคุณครับ 
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นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ค่ะ ท่านผู้บริหารถ้าไม่มีข้อมูลรายละเอียด ก็ไว้ชี้แจงคราวหน้าก็ได้นะคะ ตามที่
ได้อธิบายไปแล้วนะคะ เชิญคุณดิเรก ค่ะ 

นายดิเรก  ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 เรื่องญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จํานวน 1 
โครงการ คือ จัดซื้อผ้าม่านปรับแสงชนิดกันยูวีแบบโซ่ดึง พร้อมอุปกรณ์ ณ อุทยานการ
เรียนรู้นราธิวาส จํานวนเงิน  ๖๓๖,๐๐๐  บาท ผมเห็นด้วยเพราะว่าในการที่ TK Park เขามี
มุมมองในการจัดซื้อผ้าม่าน คือการประหยัดไฟแล้วนะครับ เพราะเป็นการปรับปรุง               
อุณภูมิในห้องให้เย็นขึ้น และการให้บริการเด็กๆในห้องนี้นะครับ ให้มีความสะดวกและ
สบาย ในเรื่องของการประหยัดไฟฟ้า นี้คือการทําให้ TK Park เครื่องไฟฟ้า เครื่องแอร์จะ
ได้ประหยัด จะได้มีตัวกันแสงหรือกันความร้อนให้อยู่ครับ ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้นะ
ครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาล
เมืองนราธิวาสกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กรณีมิได้ก่อ
หนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 9 เสียง) 
9 เสียง  อยู่ในที่ประชุม 9 ท่านนะคะ เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาส
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไป
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 

          ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 17 นะคะ 

         ระเบียบวาระท่ี  17  เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ที่ นธ 52005/2765  ลงวันที่ 18  กันยายน  
2563) 
          เชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิ วาส และเพ่ือนสมาชิก                          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ สําหรับระเบียบวาระที่ 17 ขออนุญาตให้ท่านรองนิยิฯ เป็นผู้
เสนอญัตติครับ 

นายนิยิ  นิเลาะ 
รองนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  ขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีมิได้ก่อหนี้
ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 ต่อสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
ตามที่สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

สมัยสามัญ    สมัยที่ 3 ประจําปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563                    
ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นําไปตั้งจ่ายเป็น
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รายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทรายจ่าย ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้เอกชน                
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  

- โครงการศึกษาออกแบบตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส  
  จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าศึกษาออกแบบตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 3 หน้าที่ 

10 ลําดับที่ 1 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ในมาตรา                 

54  (1) 
- ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ( กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ) 

                      เหตุผล 
 เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ซึ่ง
อยู่ระหว่างดําเนินการขั้นตอน จัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ  ขณะนี้ ใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ ซึ่งคาดว่าไม่สามารถดําเนินการได้ทันในปีงบประมาณประจําปี ๒๕๖3 แต่
มีความจําเป็นจะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการ จัดจ้าง และสามารถเบิกจ่ายเงินได้  จึงขออนุมัติกันเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 
จํานวน ๑ รายการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าศึกษาออกแบบตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็น
เงิน จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท(เก้าแสนบาทถ้วน ) ไว้ดําเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖4 

ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๕๙ กําหนดไว้ว่า “ ในกรณีที่รายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้น
ต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี   
 กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ง
ปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี 
และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อ
ผูกพัน 
 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม
วรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้
เงินจํานวนนั้นตกเป็นเงินสะสม” 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           เชิญท่านสมาชิกอภิปรายค่ะ  เชิญคุณโอภาส ค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

 เรียนท่านประธานสภาครับ เรื่อง ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามที่เทศบาลเมืองนราธิวาส ในคราวการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ได้ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นําไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โครงการศึกษาออกแบบตลาดสด
เทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือจ่ายเป็นค่าศึกษาออกแบบตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส 
จํานวน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ครับ ประชุมเมื่อครั้งที่แล้วยังคลุมเครืออยู่ ยังไม่ชัดเจนเลย                              
ครั้งนี้ที่จะขอไปใช้จ่ายปี 64 ผมจะขอถามว่างบลงทุนที่จะสร้างตลาด งบเท่าไรครับ 
งบประมาณก่ีล้าน และสร้างกี่ชั้นครับ ขอคําตอบครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

           ขออนุญาตนะคะ อันนี้ดิฉันว่าน่าจะออกนอกประเด็นนะคะ เพราะว่านี้เป็น
ค่าจ้างออกแบบใช่หรือไม่คะท่านนายกฯ  เป็นการจ้างศึกษาออกแบบนะคะ แล้วที่คุณ
โอภาสถามเม่ือสักครู่ว่าค่าสร้างเท่าไรนะคะ ดิฉันมองว่าคนละประเด็นกับที่คุณโอภาสถาม
เมื่อสักครูน่ะคะ เชิญค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานครับ ท่านประธานอย่าสับสนครับ มันอยู่ในประเด็นอยู่นะครับ 
การขอเงินงบประมาณ 900,000 บาท เขาไปทําอะไร เอาไปออกแบบอะไร มันอยู่ใน
ประเด็นอยู่ ไม่ใช่ว่าขอไป 900,000 บาท ไปออกแบบแต่แบบนี้เป็นอย่างไรเราไม่รู้ แต่
การที่ 900,000 บาท ต้องรู้ว่างบประมาณเท่าไร การออกแบบ 3%             
                                                                              
                                                                            
                                                                        
                                                                                       
2                                                                      ั้นบนมี 
2 ห้อง    มีโรงรถ นี้ก็เป็นลักษณะเดียวกัน อยู่ในประเด็นเดียวกัน เราต้องปกป้อง
ผลประโยชน์ให้เทศบาลฯ เราต้องปกป้องภาษีให้กับพ่ีน้องประชาชน ผมพูดประเด็นนี้ยัง
ไม่ได้ออกนอกประเด็นเลยนะครับ เพียงแต่ผมถามว่า 900,000 บาท มันมาจากเงิน
เท่าไร งบประมาณเท่าไร มาลอย ๆ มันไม่ได้ ก่อสร้างออกแบบ 900,000 บาท ไปสร้าง 
แล้วงบที่เราตั้งไว้เท่าไร คุณต้องรู้ต้องตอบผมได้เลยนะครับ แล้วธงก็ต้องมีไว้ว่าจะสร้าง
ชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น นะครับ คุณต้องรู้นะครับ ที่ผมอภิปรายนี้ไม่ได้อยู่นอกประเด็นเลย 
ยังอยู่ในประเด็น ผมอยากรู้ ทุกคนก็อยากรู้ ว่าตลาดจะสร้างตรงนั้น ที่ก็จํากัด ในกรณีที่
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ผมประสบมาว่าในกรณีที่สร้าง 2 ชั้น บาเละฮิเลมันมีปัญหาอยู่ ก็อยากจะได้ถามว่าวันนี้
มันชัดเจนอย่างไร งบเท่าไร สร้างอย่างไร ไม่ใช่ว่าขอ 900,000 บาท แล้วก็ไปจัดมาเลย 
ทําอย่างไรก็ได้ มันไม่ใช่ครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ประเด็นนี้ก่อนนะคะ เพราะดิฉันก็ถูกพาดพิงนะคะ เอาประเด็นนี้ก่อนค่ะ ขอให้
ผู้รู้ ตีความหมายคําว่า โครงการศึกษาออกแบบตลาดสด หมายความว่าอะไร เรามี        
ธงอยู่แล้ว ๆ มาทําตามที่เราสั่ง หรือว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะออกแบบ ๆ ไหน ดิฉันอยากรู้
ความหมายอันนี้ที่ถกเถียงกับคุณโอภาสอยู่เมื่อสักครู่นะคะ เชิญท่านนายกฯค่ะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกทุกท่านครับ เมื่อประชุมคราวที่แล้ว
ท่านปลัดก็ได้ชี้แจงกรณีท่ีสัดส่วนอัตราส่วนในพื้นท่ีตลาดเท่าไร งบประมาณตั้งไว้โดยใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง แล้วใช้อัตราค่าออกแบบ 3%                                           
                                                      

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คราวที่แล้วคุณโอภาสก็ เป็นคนถามใช่หรือไม่คะ ท่านโอภาสยังไม่ เชื่อ                        
เอารายงานการประชุมคราวที่แล้วที่ท่านปลัดชี้แจงให้ฟังมาอ่านดูสิคะ 

นายธนาวิทย์  ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

ก็ไม่เป็นไรครับ ก็ให้ชี้แจงโดยท่าน ผอ.กองสาธารณสุขฯ เป็นผู้ชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
นะครับ ในฐานะที่เป็นเจ้าของโครงการ เชิญครับ 

นายศักรินทร์  ทองจินดา 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ        
สิ่งแวดล้อม 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส ท่านนายกเทศมนตรี ท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านครับ ท่านรองนายกฯ ท่านผู้แทนจากสํานักงานท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาส ครับ ขออนุญาตนําเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบดังนี้นะครั บ เรี่องของ
โครงการศึกษาออกแบบ ตามที่ท่านประธานสอบถามเมื่อสักครู่นะครับ โครงการนี้เป็น
การศึกษาออกแบบ แยกคําว่าศึกษา กับ ออกแบบนะครับ เราต้องศึกษาก่อนนะครับว่า 
พ้ืนที่ของตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาสมันมีอาณาเขตบริเวณอย่างไรบ้าง มันสามารถที่
จะนํามาออกแบบได้แบบไหนบ้าง ซึ่งการออกแบบทั้งหมดตอนนี้เราบอกไม่ถูกหรอกครับ
ว่า จะออกมา 20 ชั้น 3 ชั้น 2 ชั้น 1 ชั้น หรือออกแบบอย่างไร อยู่ที่การศึกษาก่อนว่า
มันเหมาะสมกับแบบไหน ในการศึกษาบริษัทจะนําเสนอว่า ทางเลือกที่ 1 ควรจะเป็น
แบบไหน 1 ชั้น 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น อาจจะเป็น 1 ชั้น แล้วมีที่จอดรถต่างหาก เป็น
การศึกษา หลังจากที่ให้ตัวเลือกมาได้ว่า 1 2 3 4 5 เป็นประการใด ก็จะนําตัวเลือก
เหล่านี้มาให้คณะกรรมการที่กําหนด TOR                           คน        
ซึ่งขั้นตอนตรงนี้จะมีส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องคือ พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสดมาเป็นผู้
พิจารณากับเราด้วย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จะศึกษาออกแบบปัญหาของประเทศนี้
ครับ ประเทศนี้มีปัญหาในเรื่องของไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน เพราะว่าเงิน 3%  องมูลค่า
การก่อสร้างก็อยู่ที่ 30 ล้าน ตามที่ท่านปลัดเทศบาลนําเรียนในที่ประชุมเมื่อคราวประชุม
สภาเทศบาลเมืองนราธิวาส สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 
ในหน้า 23 เล่มสีชมพูครับ ท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดวงเงินไว้ทั้งหมดว่า 30 ล้านนะ
ครับ คิด 3%    งๆ แล้วเขาให้ 4.5 แต่เราคิดเพียง 3% ออกมาที่ 300,000 บาท ที่ผม
นําเรียนประธานว่า ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน เพราะว่าไม่สามารถที่จะตั้งว่า 30 ล้าน                 
ก็ตั้ง 900,000 ไม่ได้ หรือจะตั้ง 900,000 หรือ 30 ล้านก่อน ตรงนี้คือปัญหาว่าจะตั้ง
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ตรงไหนก่อน แต่ในความจําเป็นของการศึกษาออกแบบเราต้องประมาณการคร่าว ๆ ไว้
ว่าเราควรจะใช้แบบก่อสร้าง ซึ่ง ผอ.สํานักการช่างได้ชี้แจงในคราวที่แล้วว่า มีพ้ืนที่เท่าไร 
2,000 ใช่หรือไม่ครับ เอาพ้ืนที่มาประมาณการก็เลยออกเป็นจํานวนของเงินในการที่จะ
มาศึกษาออกแบบ มันมีปัญหาที่มาที่ไปอย่างนี้ละครับท่าน ถ้าเราไม่ดําเนินการไม่สามารถ
จะดําเนินการได้ เราก็ไม่สามารถนับหนึ่ง ถ้าท่านไม่นับหนึ่งวันนี้ แล้วจะให้ตลาดสด               
เทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นอย่างนี้ตลอดไปหรืออย่างไรนะครับ ก็ขอนําเรียนที่ประชุมเพ่ือ
โปรดพิจารณาว่า มันเป็นเรื่องของการศึกษาก่อนว่าจะเอาแบบไหน ออกแบบอย่างไร 
หลังจากศึกษาแล้ว ทุกคนทุกมติทุกฝ่ายเห็นด้วย เห็นชอบ คณะกรรมการเห็นด้วย
เห็นชอบด้วยหมดทุกอย่างแล้ว นํามาซึ่งแบบ ได้แบบแล้วถึงจะเอามาเพ่ือนําเสนอสภา
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แต่ถ้าหากว่าแบบที่ออกมานําเสนอสภาอนุมัติ ทางสภาเห็นว่าแบบนี้
ไม่เข้าท่าไม่ถูกต้องก็เป็นอํานาจของสภาที่จะพิจารณาในคราวต่อไป นําเรียนสมาชิกสภา 
และผู้มีเกียรติโปรดทราบและพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส  อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาครับ ก็ชัดเจนออกมาในระดับหนึ่งแล้ว เพราะว่า
งบประมาณ 30 ล้าน ก็ 900,000 บาท จากยอดเงิน 3%  มันอยู่ที่ 900,000 บาท 
งบประมาณตั้งไว้เลยประมาณ 30 ล้านนะครับ แต่ว่าในเมื่อออกแบบแล้วเราต้องปรึกษา
กับผู้ออกแบบว่าเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่กว่า เราจะใช้ชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น ถ้าเราไม่บอก
ผู้ออกแบบ เขาก็จะออกไม่ได้ครับ ออกเหมือนกับเราจะสร้างบ้าน ไม่รู้จะเอาไปทํา
สะเปะสะปะมาโดยที่เราจ่ายเงินไปแล้วนะครับ มันน่าจะให้ชัดเจนกว่านี้ ถ้าไม่ตอบวันนี้ก็
ไม่เป็นไร ครั้งที่แล้วก็คลุมเครือกันอยู่ ผมก็ขอเรียนประธานครับว่าครั้งที่แล้ว คุณเจะอูมา 
เขาอยู่ในโครงการอยู่ เขาจะสร้าง 3 ชั้น เป็นที่จอดรถจอดอะไร ผมไม่ทราบ แต่ผม
อยากจะให้ชัดเจน เราจะจ่ายเงินไป 900,000 บาท ก็ควรจะชัดเจนบ้าง ถ้าไม่ตอบก็ไม่
เป็นไร ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ดิฉันก็ไม่เข้าใจ ว่าตอบแล้วก็ยังไม่เข้าใจ ก็ไม่เป็นไรค่ะ เชิญสมาชิกท่านต่อไปค่ะ 
ถ้าไม่มีดิฉันขอถามมติ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โปรดยกมือค่ะ (สมาชิกยกมือ 9 เสียง) 9 เสียง  สมาชิกท่าน
ใดไม่อนุมัติโปรดยกมือค่ะ (ไม่มีสมาชิกยกมือ) เห็นเป็นอย่างอ่ืน (สมาชิกยกมือ 1 เสียง) 
1 เสียง นะคะ เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้เทศบาลเมืองนราธิวาสกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ 

 ต่อไปเข้าสู่ ระเบียบวาระท่ี ๑๘ เรื่อง อ่ืน ๆ 
ในวาระเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะเสนอหรือไม่ ขอเชิญค่ะ เชิญคุณ

สูไฮมีค่ะ 
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นายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓ 
ผมขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสที่ได้รับรางวัลการบริหาร
จัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โครงการนวัตกรรมอุทยานการเรียนรู้นราธิวาส 
(TK Park) เป็นการการันตีได้ว่าเทศบาลเมืองนราธิวาสมีคุณภาพ นักเรียนนักศึกษา                     
ในจังหวัดและต่างจังหวัดได้เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ รวมไปถึงประเทศเพ่ือนบ้าน                         
แต่ช่วง ๓ เดือนที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการน้อยลงเนื่องจากโรคติดเชื้อ COVID 19                             
แต่ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว และได้รับรางวัลเป็นจํานวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นกําลังใจ
ให้กับคนที่ทํางาน อยากให้ขับเคลื่อนต่อไปเพื่อให้ได้รับรางวัลที่สูงขึ้น  

เรื่องท่ี ๒ การจัดระเบียบการวางจําหน่ายสินค้าที่สาธารณะบริเวณหาดนราทัศน์
มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยด้วย ร้านค้าจําหน่ายสินค้าด้วย ขอให้เทศบาลฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปหาแนวทางดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหาดนราทัศน์ให้ดีกว่านี้ โดยเฉพาะที่ท่าเรือ
บริเวณขนถ่ายปลาจากเรือของชาวประมงขณะนี้กลายเป็นตลาดจําหน่ายปลา และเป็น
ตลาดเสื้อผ้ามือสอง ซึ่งเปิดขายทุกวันไม่ใช่เป็นตลาดนัดเปิดวันใดวันหนึ่งหรือวันเสาร์ วัน
อาทิตย์ หาดนราทัศน์เป็นที่สาธารณะไม่สมควรมีคนมาจับจองขายของเป็นการถาวรแบบ
นี้ มีทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาของหาด บริเวณตรงกลางก็มี ผมขอให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลจัดระเบียบ ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นสํานักการช่างเป็นผู้รับผิดชอบ                
ให้ปิดประกาศป้ายให้ชัดเจน บริเวณไหนที่อนุญาตให้ขายของและจุดห้ามขายของ พ่อค้า
แม่ค้าจะไม่เก็บของตั้งไว้ในบริเวณที่ตั้งร้าน แต่ถ้าไปขายที่อ่ืนจะเก็บของกลับบ้านแต่                 
ที่หาดนราทัศน์ไม่มีการเก็บกลับบ้าน เจ้าหน้าที่เทศกิจทํางานลําบากมาก ห้ามตรงนี้แม่ค้า
ก็อ้างว่าตรงนั้นยังขายได้เลย การประชุมครั้งต่อไปผมจะมาติดตามครับว่าเทศบาลฯได้
ดําเนินการไปหรือยัง ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณโอภาสค่ะ 

นายโอภาส อิสระนรากุล 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมขออนุญาตครับผมมีภารกิจครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณเจะอูมาค่ะ 

นายเจะอูมา เจะมุ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายเจะอูมา เจะมุ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต ๑  เมื่อก่อนหาดนราทัศน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงรู้จักกัน แต่ขณะนี้
กลายเป็นตลาดนัด คนที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจก็มีแต่พวกที่ขายผ้ากระสอบมือสอง       
ถ้าหากไม่รีบจัดระเบียบ ผมเกรงว่าต่อไปคงเต็มพ้ืนที่ อาจจะมีการขยายพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นไป
ทั่วบริเวณชายหาด ร้านค้าที่ขายผ้ากระสอบได้ทําเป็นร้านถาวรปล่อยร้างไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อยผ้าใบกันแดดชํารุดขาดหลุด ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดําเนินการสั่งให้มีการ   
รื้อถอนบ้านหลังคาเขียวที่ขายของขณะนี้กลายเป็นบ้านเช่า อยู่โดยไม่ต้องจ่ายค่าเช่า 
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เสียค่าไฟอย่างเดียว ปล่อยไว้นาน ๆ อาจจะกลายเป็นสลัม ปลูกกล้วย มันสําปะหลัง 
มะละกอ เข้าอยู่นาน ๆ อาจจะมีการยึดเป็นเจ้าของขอเอกสาร สปก. ๔-๐๑ มีปัญหากับ
เทศบาลฯ อีก ผมขอฝากไว้แค่นี้ ขอบคุณครับ  

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณดิเรกค่ะ 

นายดิเรก ยา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายดิเรก ยา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เขต 1 ผมเห็นด้วยกับสมาชิกที่สะท้อนปัญหาบริเวณหาดนราทัศน์ ผมอยากให้ระดม
ความคิด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลในเรื่องของหาดนราทัศน์ บริเวณขายปลาตามที่ท่าน
เจะอูมาได้เสนอ บริเวณที่ขายกระเป๋าตอนนี้ระบาดแล้วครับ ถ้าเป็นโรคก็คงเป็น
โรคติดต่อแล้วครับ จะครองเมืองแล้วครับ อาคารหลังคาสีเขียวเหมือนที่ท่านเจะอูมา
เสนอ ต่อไปอาจจะขอ สปก.ครับ ขอให้เข้าไปแก้ไขครับ ศาลากลางน้ําขอให้เข้าไป
ดําเนินการปรับปรุง หาดนราทัศน์เป็นที่สาธารณะสําหรับพักผ่อนไม่ใช่เป็นที่ขายของ                   
มือสอง อาคาร 30 คูหาให้เข้าไปดูแลด้วยครับ ต่อไปเรื่องป้ายบริเวณสี่แยกท่าพระยา
สาย มีประชานร้องเรียนให้เข้าไปดําเนินการแก้ไขปรับปรุงมีการชํารุด ประตูเหล็กในสวน 
ร.๕ เกิดชํารุดอาจมีการเสียหายของในอาคารดังกล่าวได้ เวลากลางคืนมีวัยรุ่นเข้าไป ขอ
ฝากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและดูแลด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณสูไฮมีค่ะ 

นายสูไฮมี มะรอดิง 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายสูไฮมี มะรอดิง สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 3 ผมขอเสริมของคุณดิเรก เรื่องศาลากลางน้ํา ฝั่งเกาะกลางมีร้านค้าขาย
ของ มีที่จอดรถ เลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะ มูลสัตว์ถ่ายลงในน้ํา ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยดูแลด้วย
ครับ ต้องจัดระเบียบหากนิ่งเฉยจะมีการลุกลามไปมากกว่านี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจประจําอยู่ 
๑๐ นายต่อวัน ดูแลห้ามเด็กเล่นน้ําและภารกิจอ่ืนก็ต้องทําด้วย ถ้าไม่เริ่มดําเนินการจะ       
ยิ่งแย่ไปมากกว่านี้ โอกาสหน้าผมจะถ่ายรูปมานําเสนอในที่ประชุมจะได้ทราบว่าหาด                   
นราทัศน์เป็นอย่างไร นักทอ่งเที่ยวเขามาเที่ยวหาดนราทัศน์และดูหมู่บ้านชาวประมงด้วย 
ภาพที่ออกมาจะเป็นเช่นไร ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญคุณฏอฮาค่ะ 

นายฏอฮา  อิบราฮีมีย์ 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ผม นายฏอฮา อิบราฮีมีย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส เขต 1 ผมเป็นกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล)              
และกรรมการสถานศึกษาเด็กเล็ก รั้วของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านบาเละฮิเล) ยังไม่ได้
สร้างครับ หญ้าต้นไม้รกรุงรังเต็มไปหมดครับ รั้วชํารุดมาหลายปีแล้ว ขอสอบถามว่าจะมี 
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การซ่อมแซมหรือไม่ครับ ส่วนเรื่องถนนโสภาพิสัยมีการชํารุดนานแล้วช่วยชี้แจงด้วยครับ 
เรื่องหาดนราทัศน์ถ้าท่านเคยไปจะเห็นเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนชายทะเลมีร้านค้าเปิดขาย
ของจํานวนมาก จะมีบ้านที่สร้างรั้วไม้ไผ่เข้าทางเดียวจะปลูกมะละกอเยอะมาก ผมสังเกต
มาเป็นเวลาเกือบจะ ๑๐ ปีแล้วยังอยู่ในสภาพเดิม น่าจะเป็นที่พักมีห้องนอนห้องน้ํา                    
ในบริเวณรั้ว บางทีไม่มีคนขายของมีแต่ร้านเก่า ๆ ขอให้เจ้าหน้าที่ไปรื้อถอนเนื่องจาก     
เป็นที่สาธารณะ อาจจะเป็นปัญหาซึ่งมีการซื้อขายกันต่อ ๆ หลายเจ้าต้องอาศัยกฎหมาย
เข้าบังคับ เช่นเดียวกับที่คุณสูไฮมีเสนอการค้าขายปลาช่วงแรกมีเจ้าเดียวแต่ตอนนี้                    
มีหลายเจ้ากลายเป็นตลาด ผมไปดูบ่อยมากบางเจ้าเปิดร้านขายน้ําอยู่อีกฝั่งแต่ตอนนี้ย้าย
มาตรงนี้ได้ขายที่เดิมไปแล้ว ต่อไปจะจัดระเบียบลําบากมากยิ่งขึ้น คนที่ขายในหาด                 
นราทัศน์ส่วนใหญ่เป็นคนนอกพ้ืนที่ คนในพ้ืนที่มีแต่ส่วนน้อย ขอฝากเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล
ด้วยครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

คนนอกมาขายแต่คนในเป็นคนซื้อ ที่ขึ้นปลาเราจะพัฒนาเป็นท่าเรือเลยดีไหม 
ขอฝากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด้วยนะคะ  เชิญท่านนายกค่ะ 

นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ 
นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส 

เรื่องที่สมาชิกฯ ได้เสนอมา หาดนราทัศน์คงต้องมีการจัดหาแนวทางร่วมกัน          
ทุก ๆ ส่วน ทุกท่านได้รับฟังปัญหาร่วมกัน  ต้องระดมความคิดเพ่ือแก้ปัญหาให้                 
ประชาชนครับ การออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สะพานปรีดาเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ไปด้วย เบื้องต้นหาดนราทัศน์เทศบาลเมืองนราธิวาสจะตั้งคณะทํางานเพ่ือ
ดําเนินการต่อไป ส่วนถนนโสภาพิสัยยังอยู่ในสัญญาจะเร่งผู้รับจ้างให้ดําเนินงานให้เร็ว
กว่านี้ ขอบคุณครับ 

นางสมพร  แป้นคง 
ประธานสภาเทศบาลเมือง
นราธิวาส 

เชิญท่านต่อไป ถ้าไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุมค่ะ 

                      ปิดประชุมเวลา  12.15  น.                   

        
     (ลงชื่อ) จ.ส.อ. สายยา  จันทร์ด้วง ถอดเทปรายงานการประชุม 
                    (สายยา  จันทร์ด้วง)   
                                                              เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน 
 

     (ลงชื่อ)   อับดุลเลาะห์  วาเต๊ะ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
             (นายอับดุลเลาะห์  วาเต๊ะ) 
            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
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สําเนาถูกต้อง 
 
 

(นายอับดุลอาซสิ  มะ) 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธวิาส 

 

     (ลงชื่อ)       สุชีพ   เกื้อกูล          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                  (นางสุชีพ    เกื้อกูล)    
                                 หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
 

      (ลงชื่อ)    อับดุลอาซิส  มะ          ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
                 (นายอับดุลอาซิส  มะ) 
                                                          สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส                                                                                                                                 
 


